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  الملخص 
عالقـة �عـض الدراسـة و�ـذا التعـرف علـى   ت الدراسـة تحدیـد مسـتوى اسـتعداد الر�ف�ـات لر�ـادة األعمـال �منطقـةهدفاست

لتشج�ع ر�ـادة األعمـال �منطقـة  الدراسـة.  هنواخیرا التعرف على أهم مقترحا  ،لر�ادة األعمال  الر�ف�ات  المتغیرات �استعداد  
مـن ة، والخادم�ة عشوائ�َا من بین  قرى مر�ـز �فـر الشـ�خ، واختیـرت عینـة ولتحقیق هذه األهداف تم إخت�ار قر�تي الشمارق
 40-25أن یتراوح سن الم�حوثة مابین    ناخت�اره في ار�ین ، وتم مراعاه  الر�ف�ات �القر�تین محل الدراسة عن طر�ق االخ�

عـن طر�ـق  م2020 عـام رأكتـو� شـهر خـالل تم جمـع الب�انـاتم�حوثة.  112سنة ومن غیر العامالت ، و�لغ حجم العینة 
 ومعامل المئو�ة، والمتوسط الحسابي، والنسب العدد�ة التكرارات استخدمتو ، استمارة استب�ان �إستخدام    الشخص�ة  المقابلة
 . ال�حث هذا ب�انات وتحلیل وصف في المتعدد الخطي واالنحدار االرت�اط

 و�انت أهم  النتائج التال�ة: 
  رة اإلدار�ة ى القدو�ل من محور   ،طًا  �صفة عامةحوثات لر�ادة  األعمال �ان متوسأن مستوى استعداد الر�ف�ات الم�

وعند ترتیب المحاور الثالث لر�ادة األعمال جاء المحور الخاص     ،وتحمل المخاطر ومرتفعا �النس�ة لمحور الصبر والمثابرة
عالقة بین درجة استعداد الم�حوثات    وجدت�ما    وأخیرا تحمل المخاطر.  فى المقدمة  ثم القدرة اإلدار�ة  �الصبر والمثابرة  

�م الزوج، والمقتن�ات  ن: مستوى الطموح، وق�ادة الرأي، واإلنتماء المجتمعي، وتعل�م الم�حوثة، و تعللر�ادة األعمال و�ل م 
و  حوالى  أالمنزل�ة  تفسر  مجتمعة  المستقلة  المتغیرات  ا45ن  لر�ادة  الم�حوثات  إستعداد  درجة  فى  الت�این  من  ألعمال. % 

األعمال ر�ادة  لتشج�ع  الم�حوثات  مقتراحات  أهم  التضامن    تبني:  و�انت  وزارة  و�خاصة  الحكوم�ة  االجتماعي  الجهات 
إنتاج�ة صغیرة, و تخص�ص  ت التمو�ل الالزم إلقامة والبدأ في أنشطة  ء ار لتسو�ق منتجات المشروعات الصغیرة, وت�سیر إج

 . شروعات الصغیرةأماكن لعرض وتسو�ق منتجات المالمحل�ات 

 .المشروعات الصغیرة –ال�طالة  –ر�ادة االعمال  الكلمات اإلسترشاد�ة:

 

 المقدمة والمشكلة ال�حث�ة 

المصري  الر�ف  و�تر�ع   یواجه  التحد�ات،  من  العدید 
تملك   ال  الر�ف�ة  األسر  فغالب�ة  القائمة  رأس  على  الفقر 

أو   المرتفعة،  اإل�جارات  ق�مة  دفع  تستط�ع  وال    هم أرضًا 
إلى الح�ازات  الأصحاب    من �اإلضافة  جدًا،  صغیرة 

االجتماع�ة  الخدمات  على  الحصول  فرص  محدود�ة 
� المناسب،  الوقت  وفي  جید  �شكل  �صعب  والصح�ة  ما 

علیهم الحصول على عمل �أجر ثابت النخفاض التعل�م،  

وفقراء   الر�ف�ة،  المناطق  في  اإلستثمارت  لغ�اب  وأ�ضا 
الوصو في  قدرة  أقل  الطب�ع�ة  الر�ف  الموارد  إلى  ل 

فالمزارعون الصغار �ضطرون إلى استخدام م�اه الصرف  
الري،   م�اه  وقلة  الح�ازات  صغر  أن  �ما  الزراعة،  في 

تكال�ف الزراعة وانخفاض المحصول �ل ذلك یز�د  وارتفاع  
  ). 2014 (النور، من أع�ائهم

المشكالت  تلك  إلى  المؤد�ة  األس�اب  أكثر  ولعل 
ة غیر المتوازنة التي انتهجت على مدار  الس�اسات التنمو�
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ت�ج�ات التنم�ة التقلید�ة قد ر�زت  عقود من الزمان؛ فإسترا
عواصم وتنم�ة  والتصدیر  التصن�ع  لجذب    على  الحضر 

المستثمر�ن، في حین نظرت إلى الر�ف �مستودع للغالل  
�م معدالت نمو سكانها، ولقد  أو حظیرة سكان�ة �جب تحج

ه�ا  تس�طر  تعدیل  والعفكرة  االنتاج  تلك  مالة  كل  على 
قطاع   مساهمة  من  تز�د  �حیث  التنمو�ة  االسترات�ج�ات 
ینخفض   ذاته  الوقت  وفى  القومى  الناتج  فى  الصناعة 

مع�شة نصی على  انعكس  الذي  األمر  الزراعة،  قطاع  ب 
واالغن�اء،  الفقراء  بین  اتساعًا  الفجوة  فازدادت  األفراد 

 ).2005و�ذلك بین الر�ف والحضر(محمد،

هدف   اإلنسان  اعت�ار  إلى  الحاجة  ظهرت  ولهذا 
و�نسان�ة   شاملة  تنمو�ة  عمل�ة  عبر  األساسي  التنم�ة 

والثق االجتماعى  اإلطار  مع  والحضارى  تنسجم  افى 
التنم�ة    ،المحلي مفهوم  ظهور  ذلك  ثمرة  من  فكان 

المستقلة الذي عمل على فك االرت�اط مع الخارج وتر�یز  
وألن التنم�ه فى جوهرها  ده،  التنم�ة على الداخل �كل ا�عا 

تغییر   إحداث  الى  تهدف  األ�عاد  متعددة  مجتمع�ه  عمل�ه 
برنا وعبر  قطاعاته،  مختلف  وفى  المجتمع  فى  مج   شامل 

على   المجتمع  وتحفیز  اقناع  على  قائم  ومتكامل  شامل 
 ). 2005 (السید، المشار�ه فى عمل�ه التنم�ه والتغییر

الشر� هي  الرجل  �جانب  الر�ف�ة  الرئ�سي والمرأة  ك 
ل تفصیالتها، والتي تعاني هي  اآلخر في الح�اة الر�ف�ة �ك 

ق�امها   دون  تحول  التي  المشكالت  من  العدید  األخرى 
المنوط بها في النهوض �مجتمعها الر�في، وتأتي  �الدور  

بین   نسبتها  تتراوح  والتي  المقدمة  في  األم�ة  مشكلة 
% ومن أهم عوامل انتشارها  80% إلى63الر�ف�ات من  

والموروثات   الر�ف�ة،  لألسرة  المتدن�ة  االقتصاد�ة  الحالة 
من الفقر   إضافًة إلى المعاناةالثقاف�ة ضد تعل�م الفت�ات،  

فقراء من النساء، �الإلضافة إلى تدني الخدمات  فأغلب ال 
والتقالید   والعادات  الر�ف�ة،  للمرأة  المقدمة  الصح�ة 

الزو  في  المتمثلة  السلب�ة  الثقاف�ة  الم�كر  والموروثات  اج 
خدمات   تدني  من  �ثیرًا  تتضرر  أنها  �ما  اإلناث،  وختان 
والكهر�اء   الصحي  الصرف  غ�اب  مثل  األساس�ة  البن�ة 

ال للمرأة،  م�اهو�مدادات  القومي  -18:"  2013(المجلس 
19 .( 

المرأة   معاناة  حق�قة  اإلحصائ�ة  المؤشرات  وتؤ�د 
بلغ   اإلناث  �طالة  �طالة  16,2فمعدل  �معدل  مقارنة   %

م، ولعل األمر الصادم  2020% خالل العام  8,5ذ�ور  ال
حملة  62,3أن   من  هن  اإلناث  المتعطالت  من   %

�علوها،المؤهالت   وما  هذه    الجامع�ة  بلغت  المقابل  وفي 
العامة 21,6النس�ة   للتعبئة  المر�زي  للذ�ور(الجهاز   %

سوق    ).2020واإلحصاء،   في  المرأة  معاناة  وتستمر 
على تقتصر  ال  والتي  رغم    العمل  مساهمتها  انخفاض 

ظر  صعو�ة  �سبب  السكان�ة،  �القطاع  الز�ادة  العمل  وف 
المرأة  إن  بل  �ه،  العمل  ساعات  عدد  وارتفاع    الخاص 
العاملة تحصل على أجر أقل من العامل الرجل في القطاع  
إلى   واألفتقاد  المرأة  تهم�ش  من  یز�د  مما  الرسمي  غیر 

 ). 13: 2016 (المغر�ل، العدالة االجتماع�ة

مستوى  وتدني  والفقر  ال�طالة  من  المشكالت  تلك 
الس�اسات   صانعي  اهتمام  ز�ادة  إلى  أدت  المع�شة، 

و�خاصة من  توقع لرواد األعمال ومتخذي القرار �الدور الم
النساء   المطروحة بین  الحلول  أحد  �مثلون  �اعت�ارهم 

و�اعت�ارهم  الفقر،  من  والحد  ال�طالة  معدالت  لخفض 
اال  تحقیق  في  من  مساهمین  االقتصاد�ة  والتنم�ة  زدهار 

 ). caravan&O'cinneide,1994,p. 50(  ناح�ة أخرى 

خل المكتسب  وأظهرت �عض الدراسات الحدیثة أن الد
أكید،  تأثیر  وذو  ألسرتها  نفعًا  أكثر  المرأة  بواسطة 
لتغط�ة   یوجه  فعادًة  الر�ف�ة  األسرة  على  و�خاصة 

�ف�ة، في حین  احت�اجات األبناء والح�اة الیوم�ة لألسرة الر 
أن الدخل المكتسب بواسطة الرجل ذو ق�مة ماد�ة مرتفعة  

لشراء    و�حصل على فترات زمن�ة أطول والذي غال�ًا یوجه
أخرى  إمرأة  من  للزواج  وأح�انًا  أو عقار  (المجلس   أرض 

 ). 2013:20 القومي للمرأة،

ولقد بلغ عدد صاح�ات األعمال التجار�ة �ما في ذلك  
ا لحسابهن  نحو العامالت  في   إمرأة  613100  لخاص 

العام   خالل  حوالي  2014مصر  �مثل  �ما  من  9م   %
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أصحاب عدد  لحساب  إجمالي  المشتغلین  هم  األعمال 
أصحاب   من  الذ�ور  عدد  بلغ  المقابل  وفي  الخاص، 

نحو   التجار�ة  صاح�ات    6األعمال  وتتر�ز  مالیین،  
بنس�ة   الر�ف  في  نسبتهن  82األعمال  تبلغ  بینما   ،%

ر، في حین تبلغ نس�ة أصحاب األعمال  % في الحض18
الر�ف   في  الذ�ور  نفس  62التجار�ة من  تبلغ  بینما   ،%

الحضر38  النس�ة في  الدول�ة،(منظمة    %   العمل 
2017 .( 

�اإلبداع واالبتكار   ترت�ط  الر�ادة ظاهرة  اعت�ار  و�مكن 
والتجدید، واكتشاف الفرص الجدیدة والم�ادرة، واالستعداد 

ان سبیل  في  ما، للمخاطرة  سلعة  انتاج  أو  عمل  جاز 
واالستعداد لتقبل الفشل، والحاجة إلى اإلنجاز المؤدي إلى  

فثقافة ر�ادة األعمال إل�جاب�ة،  صنع الثروة، وتبني الق�م ا
تؤثر في المجتمع من عدة نواٍح، منها: مدى إق�ال األفراد  
العالقات  قوة  في  تؤثر  �ما  واالستهالك،  العمل  على 

و�ناء   المجتمعات  االجتماع�ة،  في  األفراد  لدى  الثقة 
  شعور المحل�ة المختلفة داخل الوطن الواحد، �ما تدعم ال

الشرا وم�ادئ  توجه  �المسؤول�ة  �ان  فكلما  والتعاون،  كة 
األفراد إ�جابي تجاه الر�ادة، و�انت ثقافة المجتمع داعمة  
المشروعات   ز�ادة  إلى  ذلك  أدى  ف�ه  الر�ادي  لدور 

 ).2020الدعالن،( الر�اد�ة �مًا ونوعاً 

المرأة ومكانتها   المجتمع    االقتصاد�ةوتناول دور  في 
الفكر   قضا�ا  أهم  زاد  االجتماعيمن  حیث    هتمام اال، 

في   مشار�تها  خاصًة  بها  المتعلقة  االقتصاد�ة  �الجوانب 
األسرة   اقتصاد  في  المنزلى  عملها  تقی�م  وضرورة  العمل 

اهتمام  والمجتمع, فمشار�ة المرأة في سوق العمل تحظى �
اإلنماء  و�رامج  االكاد�م�ة,  المؤسسات  قبل  من  واسع 

(عوض    على التنم�ة  ر�زت الدولى و�عض الدراسات التى  
�ما ترت�ط خبرة تشغیل المرأة �صلة وث�قة    ).2018  ،هللا

رائدات   غالب�ة  تبدأ  النسائ�ة، حیث  األعمال  ر�ادة  بتنم�ة 
عقب   الخاصة  أعمالهن  تأس�س  في  فعلً�ا  األعمال 

تغال ل�عض الوقت في وظائف مدفوعة األجر، وتعتبر  االش
ارتفاع   على  المؤثرة  المتغیرات  أحد  السا�قة  الخبرة  تلك 

(منظمة    لنجاح في نشاط ر�ادة األعمال وملكیتهمستوى ا
 ).2017 العمل الدول�ة،

لذا فإنه من الضروري التأكید على تنم�ة وعي المرأه 
الصغیرة، وذلك    بثقافة ر�ادة األعمال وأهم�ة المشروعات

الر�اد�ة الثقافة  نشر  خالل  العملي    ،من  �الواقع  ور�طها 
هن من دور هام  لما ل  المعاش، مع التر�یز على الشا�ات 

بها   توجد  التى  فالمجتمعات  و�ناءه,  المجتمع  تنم�ة  في 
للش�اب   لما  فت�ة  مجتمعات  هي  الش�اب  من  �بیرة  نس�ة 

ودفع المجتمع  تحر�ك  على  تعمل  هائلة  طاقة  إلى من  ه 
على   ،األمام التعرف  إلى  تسعى  الدراسة  هذه  فإن  وعل�ه 

ألعمال  �استعداد الر�ف�ات لر�ادة اعالقة �عض المتغیرات  
�قرى مر�ز �فر الش�خ، واإلجا�ة على التساؤت اآلت�ة: ما 

هي   هو وما  األعمال،  لر�ادة  الر�ف�ات  استعداد  مستوى 
ر�ادة  �ات لالر�ف  العالقة االرت�اط�ة بین بین درجة استعداد

درجة   هي  وما  المدروسة،  المستقلة  والمتغیرات  األعمال 
المد المستقلة  المتغیرات  من  متغیر  �ل  في إسهام  روسة 

تفسیر الت�این في درجة استعداد الر�ف�ات لر�ادة األعمال،  
 وما هي أهم مقترحات الر�ف�ات لتشج�ع ر�ادة األعمال.   

 

 األهم�ة التطب�ق�ة:  

تسا  أن  المتوقع  سمن  التي  النتائج  عنها عد  تسفر 
االجتماع�ة   المتغیرات  �عض  معرفة  في  الدراسة 

بدرجة   العالقة  ذات  لر�ادة واالقتصاد�ة  الر�ف�ات  استعداد 
ر�ادة   لتشج�ع  الر�ف�ات  مقترحات  أهم  و�ذا  األعمال، 
عملي   تصور  وضع  �مكن  ضوئها  في  والتي  األعمال، 

 لحفز ودعم الر�ف�ات لر�ادة األعمال. 
 

 اسة: الدر   أهداف

ومشكلتها،   الدراسة  مقدمة  في  تقدم  ما  مع  اتساقًا 
 تسعى الدراسة إلى التعرف والوقوف علي �ل من:

 .مستوى استعداد الر�ف�ات لر�ادة األعمال  -1
ودرجة    -2 المدروسة  المستقلة  المتغیرات  بین  العالقة 

 .استعداد الر�ف�ات لر�ادة األعمال 
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المتغ   -3 من  متغیر  �ل  إسهام  المستقلة  درجة  یرات 
تفسیر في  استعداد    المدروسة  درجة  في  الت�این 
   .الر�ف�ات لر�ادة األعمال

 ر�ف�ات لتشج�ع ر�ادة األعمال. أهم مقترحات ال -4
 

   اإلطار النظرى واالستعراض المرجعي للدراسة : 

ملحًا,   أمرًا  الر�اد�ة  األعمال  نحو  التحول  �عد 
والرفاه�ة   االقتصادي  النمو  االجتماع�ة  فاستمرار�ة 

رواد   أعداد  وز�ادة  الر�اد�ة،  األعمال  بتطو�ر  مرت�طة 
المشار  و�قامة  فااألعمال  الصغیرة،  ثقافة  �ع  بدعم  إلهتمام 

التدر�ب�ة   البرامج  من  الكثیر  محور  �عد  األعمال  ر�ادة 
التعل�م�ة تحقیق   ،والمناهج  الدول  �عض  تحاول  حیث 

لعمل  أعلى درجاته وصوال لدعم تحول فئات الش�اب من ا
مشروعاتهم   �إنشاء  الخاص  إلى  المأجور  الوظ�في 

و والتي    الصغیرة األفكار  تولید  على  �القدرة  السلع  تتمیز 
هذا   ودعم  العاملة،  األیدى  من  المز�د  وتشغیل  الجدیدة 
والفقر   ال�طالة  لمواجهة  الحلول  أهم  أحد  �عد  التوجه 

 ). 7-6، 2018, (الخر�وطلى وتحسین مستوى المع�شة

األ من  و"ر�ادة  ال  عمال"  التي  االجتماع�ة  المفاه�م 
تعددت   حیث  لها،  محدد  تعر�ف  على  اتفاق  یوجد 

تناولته، فال�عض یراه "عمل�ة إ�جاد شيء  التعر�فات التي  
وتحمل   والجهد  الوقت  بذل  خالل  من  ق�مة  ذو  مختلف 
ذلك  مقابل  وفي  واالجتماع�ة،  والنفس�ة  المال�ة  المخاطر 

الما والعوائد  المكافأة  "  ینال  الشخصي  والرضا  د�ة 
)Hisrich & Peters, 2002 ,P. 7  مكن� �ما   .(

القدرة   " أنه  األعمال  ر�ادة  عمل    تعر�ف  استحداث  على 
�المخاطرة و�تصف  �اإلبداع  یتسم  "(الشمیري،    حر 

). وفي تعر�ف آخر هو"عمل�ة بدء  26،  ٢٠١١المبیر�ك، 
افتراض  مع  له  الضرور�ة  الموارد  وتنظ�م  تجاري  عمل 

(  المخاطر �ه"  المرت�طة   .Daft, 2010 ,pوالمنافع 
602 .( 

األعمال( لر�ادة  العالمي  المرصد  )  GEMو�عرفها 
تنتج   نها"  �أ التي  أوالجماع�ة  الفرد�ة  الم�ادرات  تعبیرعن 

(المطیري، الر�ح"  تحقیق  لغرض  وخدمات  :  2019سلعًا 
2.( 

(رائد األعمال)    Entrepreneur  أما مصطلح الر�ادي
  شار�ع األعمال الصغیرة وتأتي ملك�ة ف�طلق على مالكي م

�الشراء أما  المشار�ع  أ�ة    أو  هذه  او  اإلمت�از  أو  اإلرث 
 ).  2000وسیلة اخرى(جواد، 

�إنشاء   �قوم  الذي  الشخص  هو  األعمال"  و"رائد 
مشروع وتشغیله وتحمل مخاطره، �غض النظر عن حجمه  
أوغیر   اعت�ار�ة  �ان مسجًال �صفة شخص�ة  إذا  ف�ما  أو 

) �جمعInformalرسمي  التعر�ف  وهذا  بین    )،  ما 
سواء اإلنتاج�ة  �ما   المشار�ع  خدم�ة،  أو  سلع�ة  �انت 

رائد   و�تصف  والمتوسطة،  الصغیرة  المشار�ع  یتضمن 
وتلك   الر�اد�ة،  األنشطة  في  لإلنخراط  �استعداده  األعمال 
واجتماع�ة  نفس�ة  سمات  على  تعتمد  بدورها  الصفة 

الد�م  الخصائص  إلى  إضافة  والنوع  وجرافوشخص�ة،  �ة 
و  والمهارت،  واالنفتاح  ااالجتماعي  المعارف  كتساب 

 ). 2: 2019خر�ن (المطیري،واإلطالع على خبرات اآل

في:   تتمثل  للر�ادي  الشخص�ة  الخصائص  وأبرز 
والثقة   النجاح  في  والرغ�ة  للمخاطرة  والمیل  االستعداد 
للعمل   الطوعي  واالستعداد  العمل  نحو  واإلندفاع  �النفس 

والعلي،  لساعات   (النجار  والتفاؤل.  واإللتزام  طو�لة 
٢٠06 ,10-13 .( 

السمات ).  Daft  ), 2010 ,p. 607و�رى   ,أن 
تتجاوز  للر�ادي  سمات ٤٠الشخص�ة  ست  أبرزها  سمة، 

الض�ط   قدرته على  �معنى  (الداخلي)  الذاتي  التحكم  هي: 
والس�طرة على العوامل الخارج�ة المؤثرة ف�ه, والصبر أي  

ال على  �لل, القدرة  أو  ملل  دون  طو�لة  لساعات  عمل 
إلش�اع   الدافع�ة  وتعني  اإلنجاز  في  الحاجة  والرغ�ة 

ظروف  تهیئة  على  والقدرة  والتفوق  والبراعة  لإلنجاز 
الرضا لتحقیق درجة عال�ة من  والتحدي  وتحمل    ، النجاح 

التأثر �الفوضى ألن الظروف    ،المخاطرة المحسو�ة وعدم 
األع  سمة  هي  والمعقدة  والوعي  الغامضة  الر�اد�ة,  مال 

غداً  ول�س  اآلن  األعمال  إنجاز  یر�د  فهو  الوقت   ،�ق�مة 
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العمالء وا المز�د من  إلى �سب  تقوده  التي  �النفس  لثقة 
 والتعامل مع التفاصیل الفن�ة ومواصلة حر�ة العمل.

الشر�ف هناك عددًا من  287:  ٢٠٠٦(  و�ذ�ر  أن   (
الق منها:  األعمال  ر�ادة  تواجه  التي  �م  المعوقات 

المرجعي   اإلطار  تمثل  التي  السائدة:  االجتماع�ة 
المجتمع، أفراد  الجمعي؛   لسلو��ات  للسلوك  الدافعة  وهي 

لذلك تحتاج ثقافة ر�ادة األعمال, إلى ق�م اجتماع�ة تدفع 
إلى أنماط سلو��ة داعمة لر�ادة األعمال؛ فصعو�ة إحداث  
اإلنعزال�ة   مثل  الشخصي  السلوك  أنماط  �عض  في  تغییر 

�الجدید  وال اإل�مان  أو عدم  العمل  ق�م  احترام  تواكل وعدم 
المستحدثات من  و�نكار  والخوف   ، الوقت  ق�مة  و�هدار 

دور وأهم�ة النساء في المجتمع مما �عطل طاقات نصف 
المجتمع, إضافًة إلى وجود موروثات ثقاف�ة تحض األفراد  
أمانًا،   أكثر  �اعت�ارها  الحكوم�ة  �الوظائف  التمسك  على 

ومعوقات    ،سك �الت�ع�ة والتقلید والرعب من المخاطرةوالتم
إلجراءات واالستغراق في الروتین  إدار�ة تتجلى في تعقد ا

على   الشخص�ة  العوامل  وس�طرة  الالم�االة  وانتشار 
اإلدار�ة الكفاءات  وضعف  الرسم�ة،  العمل    ، عالقات 
العواقب مجهولة  جدیدة  تجر�ة  تحمل عبء  من  ، الخوف 

الموا توافر  استخدامها وعدم  �مكن  التي  التكنولوج�ة  رد 
والسلوك المادة  ق�م  في  تغییر  الوعي    ،إلحداث  ونقص 

واالقتناع   الرغ�ة  توافر  وعدم  األفراد  بین  �المشار�ة 
 �أهمیتها. 

التي تواجه ر�ادة األعمال   و�مكن الحد من المعوقات 
خالل:   التعل�م    -1من  مناهج  فتطو�ر  والتدر�ب:  التعل�م 

ج التدر�ب التي من شأنها تطو�ر مهارات  والتوسع في برام
وا الشخص�ة  القدرات  و�ناء  العملالذات  مهارات   كتساب 

نحو اإل�جابي  التفكیر  دعم  شأنها  من  ر�ادة    والتي 
التوج�ه    -2  األعمال، قاعدة  بتوس�ع  واإلرشاد:  التوج�ه 

والمؤسسات,  لألفراد  تحفیز  ببرامج  ور�طها  واإلرشاد 
داخ األعمال  حاضنات  االقتصاد�ة و�نشاء  المؤسسات  ل 

لید�ة  التمو�ل: �استحداث أنظمة تمو�ل غیر تق -3،  الكبرى 
التمكین: من خالل ت�سیر  -4تالئم المشروعات الناشئة،  

المشروعات   بتأس�س  الخاصة  الحكوم�ة  اإلجراءات 

التحت�ة   ،الناشئة البن�ة  والمعلومات�ة    وتهیئة  الماد�ة 
األعمال(العث لرواد  المالئمة  ,  ٢٠١٢�م،  والمؤسس�ة 

287.( 
 

  الفروض ال�حث�ة : 

 :لفروض ال�حث�ة التال�ةال�حث تم ص�اغة ا  أهداف لتحقیق

األول: الر�ف�ات    الفرض  إستعداد  درجة  بین  عالقة  توجد 
المستقلة   المتغیرات  تا�ع و�ل من  لر�ادة األعمال �متغیر 
الزوج،   وتعل�م  الم�حوثة،  وتعل�م  الم�حوثة،  سن  التال�ة: 

الدخل المزرع�ة  و�فا�ة  والح�ازة  المنزل�ة،  والمقن�ات   ،
ا لوسائل  والتعرض  الطموح، لألسرة،  مستوى  إلتصال، 

 وق�ادة الرأي، واإلنتماء المجتمعي �ل على حده. 

الثاني: الر�ف�ات    الفرض  إستعداد  بین درجة  توجد عالقة 
المستقلة   المتغیرات  تا�ع و�ل من  لر�ادة األعمال �متغیر 

الم�حوثة، سن  الزوج،    التال�ة:  وتعل�م  الم�حوثة،  وتعل�م 
المنزل�ة والمقن�ات  الدخل،  المزرع�ة  و�فا�ة  والح�ازة   ،

الطموح،  مستوى  اإلتصال،  لوسائل  والتعرض  لألسرة، 
 وق�ادة الرأي، واإلنتماء المجتمعي مجتمعة. 

وللتعرف على مدى صحة هذین الفرضیین تم إخت�ار  
 كل منهما إحصائ�ًا فى صورتة الصفر�ة.

 

 ب ال�حثي: سلو األ

 أوًال: المجـال الجغــرافي وال�شـرى للدراســة 

أجــرى هــذا ال�حــث �مر�ــز �فــر الشــ�خ �محافظــة �فــر  
الشــ�خ، حیــث تــم اخت�ــار قــر�تین عشــوائ�َا مــن بــین  قــرى 
المر�ـــــــز، فوقـــــــع االخت�ـــــــار علـــــــى قر�تي:(الشـــــــمارقة ، 
والخادم�ة) وقد تحددت شاملة الدراسة من جم�ع الر�ف�ات  

تغالت �القر�تین محل الدراسة في الفئـة العمر�ـة غیر المش
  أمـرأة ر�ف�ـة  2238، حیـث بلـغ عـددهم  عامـاً 40-25من

�التــــالى: االخ�ـــار�ین �ـــالقر�تین بواســــطه تـــم تحدیـــدهن  
ــة الخادم�ـــة ،  1160 ــردة �قر�ـ ــردة �قر�ـــة  1078مفـ مفـ

، % من الشـاملة5الشمارقة ، وقد تم اخت�ار عینة بنس�ة 
م�حوثة ، ووزعت العینة علـى   112  و�ذا بلغ حجم العینة
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ــة القــر�تین وفقــا لنســب أعــداد ا لر�ف�ــات فــي الفئــة العمر�
مفــردة �قر�ــة  58ســالفة الــذ�ر �كــل قر�ــة فكانــت �ــاآلتى:

 �قر�ة الشمارقة. 54الخادم�ة ، 
 

 ثان�ًا : جمـع وتحلیـل بیـانـات الدراســة  

ب�انات   لجمع  الشخص�ة  �المقابلة  االستب�ان  استخدم 
االستب�ان الدرا  استمارة  صالح�ة  اخت�ار  �عد  وذلك   ، سة 

تحق أهدفي  خالل  یق  الب�انات  جمعت  وقد  الدراسة.  اف 
عام   أكتو�ر  مدرب  2020شهر  �حثي  فر�ق  �مساعدة  م 

وأسالیب   مقای�س  عدة  واستخدمت   . األمر  هذا  على 
تحلیل   في  شملت  ووصف  إحصائ�ة    ، التكرارات  الب�انات 

ال والمتوسط  المئو�ة،  االرت�اط  والنسب  ومعامل  حسابي، 
وأخیرا    ،خطي المتعددط والمتعدد، ومعامل االنحدار الال�س�

الث�ات   ألفا �رون�اخ    Reliabilityاستخدم معامل  �طر�قة 
ومعالجة  لق�اس ث�ات �عض المتغیرات. واعتمد في تحلیل  

اإلحصائي    التحلیل  برنامج  على  الدراسة  ب�انات 
(SPSS)  Statistical Package for Social 

Sciences 
 

 ثالثًا : المتغیرات ال�حث�ة و��ف�ة ق�اسها :

 [أ] المتغیر التا�ع :  

ــال ــادة األعمـ ــات لر�ـ ــتعداد الر�ف�ـ ــر  اسـ ــل المتغیـ , �مثـ
ــوافر �عبــر عــن التــا�ع الرئ�ســي بهــذه الدراســة , و  درجــة ت

الر�ف�ــات  لــديالصــفات والســمات الالزمــة لر�ــادة األعمــال 
ــ ــى إدارة مشـ ــدرة علـ ــث: القـ ــن حیـ ــبر مـ ــغیر، والصـ روع صـ

نشـــاء لمشـــروع، وتحمـــل مخـــاطر إوالمثـــابرة حتـــى نجـــاح ا
هـذا المتغیـر �مق�ـاس مر�ـب مـن المشروع. وقد تم ق�ـاس 

ــفات  ــد الصـ ــور احـ ــل محـ ــس �ـ ــث �عكـ ــاور, حیـ ــالث محـ ثـ
القــــدرة ) 1الالزمــــة لر�ــــادة األعمــــال: (التال�ــــة والســــمات 

ــة ــاطر) 2, (اإلدار�ـ ــل المخـ ــابرة. ) 3, (تحمـ ــبر والمثـ والصـ
المحـــاور الثالثـــة , تـــم اســـتطالع راي الر�ف�ـــات اس ولق�ـــ

مقسمة �التسـاوي  –ع�ارة اتجاه�ة   15في  �عین الدراسة  
وســوف �شــار  - - الســالف ذ�رهــا المحــاور الثالثــةعلــي 

) �ـالجزء الخـاص  3(  إلي هذه الع�ارات  في الجدول رقـم

و�انت استجا�ة الم�حوثة عن �ل ع�ارة  -بنتائج الدراسة 
ات التال�ــة : موافقــة ، موافقــة لحــد مــا ، غیــر �أحــد اإلجا�ــ

، 2،  3یت اإلجا�ات الدرجات التال�ـة :  وقد أعطقة ،  مواف
علــى الترتیــب ، وجمعــت الــدرجات التــي حصــلت علیهــا  1

الم�حوثة فـي �ـل محـور علـي حـده , واسـتخدمت �مؤشـر 
ــي هــذا  ــادة األعمــال ممــثال ف �عكــس درجــة اســتعدادها لر�

ات التي حصلت علیها الم�حوثـة المحور, ثم جمعت الدرج
ؤشر عام �عكـس درجـة في المحاور الثالثة واستخدمت �م

استعدادها لر�ادة األعمال, وقد بلغـت ق�مـة معامـل الث�ـات 
ــوالي ــاخ) للمق�ـــاس المر�ـــب حـ وهـــي  0,801(ألفـــا �رون�ـ

و�حسـاب الجـذر التر��عـي   ق�مة تدل على ث�ـات المق�ـاس.
الـذاتي للمق�ـاس لق�مة الث�ات تـم الحصـول علـي الصـدق  

 .وهي ق�مة مقبولة أ�ضا للصدق 89, وهي
 

 تغیرات المستقلة:  [ب] الم
تم ق�اسه �سؤال الم�حوثة عن عمرها    سن الم�حوثة:  -1

 وقت جمع الب�انات ألقرب سنة میالد�ة.

الم�حوثة:    -2 التعل�م تعل�م  سنوات  �عدد  ق�اسه  وتم 
 .الرسمي التي أتمتها الم�حوثة بنجاح 

وتم ق�اسه �عدد سنوات التعل�م الرسمي  زوج:  تعل�م ال  -3
 .م�حوثة بنجاح التي أتمها زوج ال

تم ق�اسه �إدراك الم�حوثة لمدى �فا�ة �فا�ة الدخل:    -4
شهر�ًا   األسرة  متطل�ات  على  لإلنفاق  أسرتها  دخل 
�كفي    ، �كفي  ال   : هي  إجا�ات  أر�عة  بین  �االخت�ار 

اإل وأعطیت  الحال.  م�سورة   ، �كفي   ، جا�ة  �الكاد 
على الترتیب لتعبر عن درجة   4،    3،    2،    1األوزان
 الدخل .    كفا�ة

عن    -5 الم�حوثة  �سؤال  ق�اسه  تم  المنزل�ة:  المقتن�ات 
الم�حوثة   أسرة  تمتلكها  التي  المنزل�ة  األجهزة  عدد 

 وقت الدراسة وتم التعبیر عنه �ق�مة رقم�ة.

لألسرة:  -6 المزرع�ة  األرض�ة  �س   الح�ازة  ق�اسه  ؤال  تم 
المزرع�ة    الم�حوثة األرض�ة  المساحة  إجمالي  عن 

 .  ها أسرة الم�حوثة �القیراطالتي تمتلك 
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الجماهیر�ة:  -7 االتصال  لوسائل  ق�اسه    التعرض  تم 
درجة  عن  تعبر  بنود  س�عة  من  یتكون  �مق�اس 
ف�ما   الجماهیر�ة  االتصال  لوسائل  الم�حوثة  تعرض 

ال  المشروعات  و�قامة  األعمال  بر�ادة  صغیرة  یتعلق 
و�انت اإلجا�ات على �ل بند هي : دائمًا ، وأح�انًا،  

األوزان  ون اإلجا�ات  وأعطیت  وال،   ، ،   1،  2،  3ادرًا 
صفر على الترتیب. ثم جمعت درجات البنود للحصول  
لوسائل   الم�حوثة  تعرض  لدرجة  الكل�ة  الدرجة  على 

 االتصال الجماهیر�ة. 

  تسعة   تم ق�اسه �مق�اس یتكون منمستوى الطموح:    -8
  ، موافقة  هي:  بند  �ل  على  اإلجا�ات  و�انت  بنود 

اإلجا�ات  مواف وأعطیت   ، موافقة  وغیر   ، ما  لحد  قة 
على الترتیب للع�ارات اإل�جاب�ة. في 1،  2،  3األوزان  

على الترتیب  للع�ارات 3،  2،    1حین أعطین األوزان 
على  للحصول  البنود  درجات  جمعت  ثم  السلب�ة. 
معامل   تم حساب  وقد  الطموح.  لدرجة  الكل�ة  الدرجة 

ق�مة   بلغت  حیث  للمق�اس،  حوالي الث�ات   ( ألفا   ) 
 وهي ق�مة تدل على ث�ات المق�اس.  0,62

الرأي:   -9 التقدیر    ق�ادة  طر�قة  �استخدام  ق�اسه  تم 
الذاتي �مق�اس مكون من اثني عشر بندُا. وطلب من  
كل م�حوثة  أن تبین مدى لجوء الر�ف�ات إلیها طل�ًا  
للنصح والمشورة في �ل بند ، و�انت اإلجا�ات هي:  

وأح�اناً   ، اإلجا�ات  دائمًا  وأعطیت  وال،   ، ونادرًا   ،  
الترتیب  1،    2،  3أوزان   على  صفر  جمعت  ،  ثم 

 . درجات البنود لتعبر عن الدرجة الكل�ة لق�ادة الرأي

المجتمعي:  -10 �مق�اس مكون من    اإلنتماء  تم ق�اسه 
الم�حوثة   اهتمام  درجة  عن  تعبر  بندًا  عشر  ثالثة 

عن   سئلت  حیث  المحل�ة،  المجتمع�ة  درجة �األمور 
إجا�ات   أر�ع  بین  �االخت�ار  األمور  بتلك  اهتمامها 
بدرجة  متوسطة،  درجة  �بیرة،  بدرجة  مهتمة  هي: 
اإلجا�ات   أعطیت  وقد  مهتمة.  غیر  منخفضة، 

وجمعت  1،    2،    3األوزان الترتیب.  على  صفر،   ،
لإلنتماء   الكل�ة  الدرجة  على  للحصول  البنود  درجات 

للمق الث�ات  معامل  حساب  وتم  حیث  المجتمع،  �اس، 
حوالي   (ألفا)  ق�مة  تدل   0,857بلغت  ق�مة  وهي 

 على ث�ات المق�اس. 
 

 النتائج ومناقشتها 

توصلت   التي  النتائج  أهم  ومناقشة  عرض  یلي  ف�ما 
 إلیها الدراسة:

  -الم�حوثـــــات  – : مســـــتوى اســـــتعداد الر�ف�ـــــاتأوالً 
 لر�ادة األعمال.

جدول   في  الواردة  النتائج  توز�ع  1(تشیر  الي   (
وفقا لمستوي استعدادهن لر�ادة    -الم�حوثات    –�ات  �فالر 

)  %  50,9ومنها یتبین أن غالب�ة الم�حوثات (    ،األعمال
وانخفاض مستوي استعداد     ،مستوى استعدادهن متوسط  

الم�حوثات7,1 من  استعداد    ،%  مستوي  ارتفاع  مقابل 
 % منهن لر�ادة األعمال.   42

 

 .وفقا لمستوي  استعدادهن لر�ادة األعمال  -ت  الم�حوثا –توز�ع الر�ف�ات  :)1( جدول

 % العدد  مستوي االستعداد  

 7,1 8 ) 24-15منخفض  (

 50,9 57 ) 34  - 25متوسط  (

 42 47 ) 45  -35عالي     (

 100 112 اإلجمالي 

 المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة.    
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�جدول   الواردة  النتائج  استع2(وتبین  مستوى  اد  د) 
وفق  األعمال  لر�ادة  ل الر�ف�ات  الثالثًا  التي   ةلمحاور 

الدراسة النتائج    ،شملتها  أوضحت  یتعلق  حیث  ف�ما 
اإلدار�ة"  � "القدرة  الم�حوثات  محور  الر�ف�ات  أكثر�ة  ان 
في حین ان قدرة    ،) قدرتهن االدار�ة متوسطة46,43%(

مقابل انخفاض القدرة االدار�ة   ،% منهن  مرتفعة45,53
   .من الر�ف�ات الم�حوثات % 8,04ي دل

"تحمل المخاطر" اظهرت النتائج    وف�ما �ختص �محور
) الم�حوثات  أكثر�ة  تحمل  46,43ان  قدرتهن علي   (  %

متوسطة �انت  فقط  وارتفاع    ،المخاطر  %  9,82قدرة 
علي   المخاطرمنهن  انخفاض    ،تحمل  علي  مقابل  القدرة 

لدي   المخاطر  ال43,75تحمل  الر�ف�ات    م�حوثات % من 
 .  )2(جدول 

وف�ما یتعلق �محور"الصبر والمثابرة" بینت النتائج ان  
قدرة   (ارتفاع  الم�حوثات  الر�ف�ات  %)  63,39غالب�ة 

والمثابرة الصبر  علي    ،علي  القدرة   انخفاض  مقابل  
 ). 2(جدول  % منهن6.25الصبر والمثابرة لدي  

عام (  ،و�وجه  �جدول  الواردة  النتائج  )  3ومن 
علي   الدراسة  �عینة  الر�ف�ات  �استجا�ات  والمتعلقة 
الر�ف�ات   استعداد  المستخدمة في ق�اس محاور  الع�ارات 

األعمال ترتیب    ،لر�ادة  الر�ف�ات  محاور  أمكن  استعداد 
األعمال   لكل    �استخداملر�ادة  الحسابي  محور  المتوسط 

المحاور   تلك  من  حده  "    ، علي  محور  ان  تبین  ومنها 

یل�ه محور    ،الصبر والمثابرة " قد جاء في المرت�ة األولي  
 .وأخیرًا محور "تحمل المخاطر" ،"القدرة اإلدار�ة" 

 

المستقلة   المتغیرات  بین  الثنائ�ة  العالقات  ثان�ًا: 
لر�ادة   الر�ف�ات  استعداد  ودرجة  المدروسة 

 األعمال. 

الع على  المتغیرات  للتعرف  بین  االرت�اط�ة  القة 
الر�ف�ات   الستعداد  الكل�ة  والدرجة  المدروسة  المستقلة 
في   األول  ال�حثي  الفرض  وضع  تم  األعمال،  لر�ادة 
عالقة   توجد  ال   " التالي  النحو  على  الصفر�ة  صورته 
ودرجة   المستقلة  المتغیرات  من  �ل  بین  معنو�ة  ارت�اط�ه 

األعمال   لر�ادة  الر�ف�ات  الفرض  استعداد  هذا  والخت�ار   "
رقم   الجدول  و�كشف   ، ال�س�ط  االرت�اط  معامالت  حسبت 

 ) النتائج التي تم التحصل علیها ومنه یتبین:    4(
وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة ومعنو�ة عند المستوى    -1

الر�ف�ات لر�ادة    0,01االحتمالي   بین درجة استعداد 
الرأي، األعمال و�ین �ل من: مستوى الطموح، وق�ادة  

معامالت   ق�مة  بلغت  حیث  المجتمعي،  واإلنتماء 
و  ال�س�ط   و0,554االرت�اط  و0,283،   ،0,418 

 على الترتیب. 
وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة ومعنو�ة عند المستوى    -2

الر�ف�ات لر�ادة   0,05االحتمالي   بین درجة استعداد 
األعمال وتعل�م الم�حوثة، و تعل�م الزوج، والمقتن�ات  

�ة،  حیث بلغت ق�مة معامالت االرت�اط ال�س�ط  لالمنز 
 على الترتیب.  0,200،  0,234، 0,215

 

   .ه موضع الدراسةمحاور � ر�ادة األعمال ل  هنمستوى استعدادتوز�ع الر�ف�ات وفقا ل :)2( جدول

 

 الفئة  

 الصبر والمثابرة  تحمل المخاطر  القدرة اإلدار�ة 

 % العدد  % العدد  % العدد  

 6,25 7 43,75 49 8,04 9 ) 8-5المنخفضة (

 30,36 34 46,43 52 46,43 52 )11 -9المتوسطة (

 63,39 71 9,82 11 45,53 51 )  15-12المرتفعة (

 ر : جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة.دالمص     
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ر استعداد الر�ف�ات لر�ادة  حاو استجا�ات الر�ف�ات �عینة الدراسة علي الع�ارات المستخدمة في ق�اس متوز�ع    :)3(  جدول
 . موضع الدراسة األعمال

 

 محاور استعداد الر�ف�ات لر�ادة األعمال 

 استجا�ات الر�ف�ات 
متوسط  
 حسابي 

 غیر موافقة  لحد ما  موافقة   ترتیب 

 % عدد  % عدد  % عدد 

 )2ترتیب (         11,13متوسط حسابي :       المحور األول: القدرة اإلدار�ة 

 3 2,22 16,1 18 45,5 51 38,4 43 ى دائمًا وأخطط لعمل مشروع صغیرأسع -1

 4 2,20 10,7 12 58,9 66 30,4 34 من الضروري إنشاء عالقات اجتماع�ة جیدة مع الز�ائن -2

 1 2,47 4,5 5 43,8 49 51,8 58 لنجاح أي مشروع البد من تدو�ن حسا�اته  -3

 2 2,44 8,9 10 38,4 43 52,7 59 رغ�ات الز�ائن �لبيالر�ادي الناجح یدرس السوق جیدا و  -4

 5 1,80 41,1 46 37,5 42 21,4 24 أجتهد لتوفیر المال الالزم لبدأ نشاط إنتاجي  -5

 ) 3ترتیب (         8,95متوسط حسابي :       المحور الثاني: تحمل المخاطر 

أي مشروع یتعرض للخسارة في بدایته، والحالوة من غیر    -1
 نار

50 44,5 51 45.5 12 9,8 2,35 1 

 4 1,53 55,4 62 36,6 41 8 9 المشروع المدروس مخاطره محسو�ة ونجاحه أكید  -2

 3 1,55 53,6 60 37,5 42 8,9 10 فرص نجاح األعمال الحرة �بیرة في الر�ف رغم المنافسة  -3

 5 1,45 58 65 39,3 44 2,7 3 أنصح الر�ف�ات �عمل مشروعات صغیرة لتنم�ه دخل األسرة  -4

 2 2,07 22,3 25 48,2 54 29,5 33 رغم المخاطرة العمل الحر ب�كون سبب سعادة صاحبته  -5

 )1ترتیب (            12,18متوسط حسابي :    المحور الثالث: الصبر والمثابرة  

ببذل الجهد واالعتماد على النفس ینجح المشروع و�حقق    -1
 ذات صاحبته

62 55,4 44 39,3 6 5,6 2,50 2 

المرأة اللي تصبر وتتأنى ینجح نشاطها الصغیر و�ز�د دخل    -2
 أسرتها 

49 43,8 54 48,2 9 8 2,36 4 

بتكرار    -3 لكن  مرة  أول  من  تكسب  مشروعات  توجد  ال 
 المحاولة تنجح وتكسب 

46 41,1 58 51,8 8 7,1 2,34 5 

 3 2,37 9,8 11 43,8 49 46,4 52 عمل مشروع صغیر استثمار مفید لوقت المرأة الر�ف�ة  -4

 1 2,62 6,3 7 25,9 29 67,9 76 �اإلستمرار والصبر ینجح المشروع و�كبر -5

 المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة.    
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 . نتائج تحلیل االرت�اط ال�س�ط واالنحدار بین المتغیرات المستقلة ودرجة استعداد الر�ف�ات لر�ادة األعمال :)4جدول (

 المتغیرات المستقلة  م
ق�مة معامل  
 االرت�اط ال�س�ط 

ق�مة معامل  
ئي  الجز االنحدار 

 المع�اري 
 ق�مة (ت)

 0,23 0,020 0,011 سن الم�حوثة  1

 1,09- 0,133- *0,215 تعل�م الم�حوثة 2

 *2,02 0,221 **0,234 تعل�م الزوج  3

 *2,12- 0,210- 0,119- كفا�ة الدخل  4

 1,77 0,172 *0,200 المقن�ات المنزل�ة  5

 1,24- 0,104- 0,032 الح�ازة األرض�ة المزرع�ة لألسرة  6

 **2,88- 0,290- 0,089 التعرض لوسائل اإلعالم الجماهیر�ة  7

 **3,03 0,378 **0,554 مستوى الطموح  8

 *2,41 0,222 **0,283 ق�ادة الرأي 9

 *2,22 0,247 **0,418 اإلنتماء المجتمعي  10

 0,01** معنو�ة عند المستوى االحتمالي       0,05*معنو�ة عند المستوى االحتمالي
 ر : جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة.لمصدا    

 

درجة    -3 بین  معنو�ة  ارت�اط�ة  عالقة  وجود  یتبین  لم 
المتغیرات:   الر�ف�ات لر�ادة األعمال و�ل من  استعداد 
المزرع�ة   والح�ازة  الدخل،  و�فا�ة  الم�حوثة،  سن 
الجماهیر�ة،   االتصال  لوسائل  والتعرض  لألسرة، 

االر  معامل  ق�مة  و0,011ال�س�ط    ت�اطو�لغت   ،-
 على الترتیب.   0,089، و0,032، 0,119

 

المستقلة   المتغیرات  بین  اإلنحدار�ة  العالقة  ثالثًا: 
لر�ادة   الر�ف�ات  استعداد  ودرجة  المدروسة 

 األعمال. 
المتغیرات   بین  االرت�اط�ة  العالقة  على  للتعرف 
لر�ادة   الر�ف�ات  استعداد  ودرحة  مجتمعة  المستقلة 

تم األ صورته   عمال،  في  الثاني  ال�حثي  الفرض  وضع 
ارت�اط�ة   عالقة  التوجد   " التالي  النحو  على  الصفر�ة 
معنو�ة بین المتغیرات المستقلة المدروسة مجتمعة ودرجة 
استعداد الر�ف�ات لر�ادة األعمال "، والخت�ار هذا الفرض  

تحلیلي   نموذج  في  معًا  المستقلة  المتغیرات  تضمین  تم 
�است تحلی واحد  وتم  خدام  المتعدد  الخطي  االنحدار  ل 

�جدول الواردة  النتائج  على  ب�انات  5(  الحصول  ومن   (
الجدول تبین أن المتغیرات المستقلة مجتمعة ترت�ط بدرجة  
متعدد   ارت�اط  �معامل  األعمال  لر�ادة  الر�ف�ات  استعداد 

ق�مته   والتي  0,668بلغت  (ف)  ق�مة  إلى  واستنادًا   ،
ند المستوى االحتمالي  معنو�ة ع   وهي ق�مة  7,188بلغت 

، أي أن  0,447، �ما بلغت ق�مة معامل التحدید 0,001
تشرح حوالي   المستقلة مجتمعة  المتغیرات  %  44,7هذه 

لر�ادة   الر�ف�ات  استعداد  درجة  في  الكلي  الت�این  من 
�شملها   لم  أخرى  متغیرات  هناك  أن  �عني  مما  األعمال؛ 

تفسیر عن  مسئولة  االنحداري  من 55,3  النموذج   %  
لر�ادة   الر�ف�ات  إلستعداد  الكل�ة  الدرجة  في  الت�این 
الفرض   رفض  �مكن  النتائج  هذه  على  و�ناء  األعمال، 

 اإلحصائي وقبول الفرض البدیل. 
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و   :)5( جدول المدروسة  المستقلة  المتغیرات  بین  واالنحدار  المتعدد  االرت�اط  تحلیل  لر�ادة  درجة  نتائج  الر�ف�ات  استعداد 
 األعمال 

 مستوى المعنو�ة  ق�مة (ف) معامل التحدید  ت�اط المتعدد معامل االر 

0,668 0,447 7,188 0,001 

 المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة.    
 

من   متغیر  لكل  الفر�د  اإلسهام  على  وللتعرف 

الكلي   الت�این  تفسیر  في  المدروسة  المستقلة  المتغیرات 

واعتمادًا على  عمال  لر�ادة األفي درجة استعداد الر�ف�ات  

المع�اري  الجزئي  االنحدار  معامل  یوضح      ق�مة 

معنو�ًا  3جدول( إسهامًا  �سهمان  فقط  متغیر�ن  وجود  )؛ 

فر�دًا في تفسیر الت�این الكلي في درجة استعداد الر�ف�ات  

معنو�ة   مستوى  عند  وذلك  األعمال،  هما: 0,01لر�ادة 

اإلع  لوسائل  التعرض  و  الطموح،  الجمامستوى  هیر�ة  الم 

المع�اري:    الجزئي  االنحدار  معاملي  ق�مة  بلغت  حیث 

 على الترتیب.  0,290-، و  0,378

معنو�ًا   إسهامًا  تسهم  متغیرات  أر�عة  وجود  تبین  كما 
الر�ف�ات   استعداد  درجة  في  الكلي  الت�این  تفسیر  في 

االحتمالي   المستوى  عند  األعمال  وهي: 0,05لر�ادة 
ي، وتعل�م الزوج، و�فا�ة  و ق�ادة الرأ  اإلنتماء المجتمعي،

الجزئي   االنحدار  معامالت  ق�مة  بلغت  حیث  الدخل؛ 
و0,247المع�اري:    ،0,222  ،0,221  ،-0,210  

 على الترتیب. 
 

األعمال  ر�ادة  لتشج�ع  الر�ف�ات  مقترحات  را�عًا: 
 �قر�تي الدراسة: 

جدول لتشج�ع  6( �ظهر  الر�ف�ات  مقترحات  أبرز   (
األعمال   الدراسة  ر�ادة  وفق  �قر�تي  ترتیبها  أمكن  والتي 

 النس�ة المئو�ة لعدد الم�حوثات الالئي أقترحنها �التالي:

التضامن   وزارة  و�خاصة  الحكوم�ة  الجهات  تبني   "

وتنظ�م    روعتات الصغیرةاالجتماعي لتسو�ق منتجات المش

% من  57,1معارض في مدن ومراكز المحافظة" بنس�ة  

الحصول   إجارءات  ت�سیر   " یل�ه  الم�حوثات،  عدد  جملة 

على المال الالزم إلقامة والبدأ في أنشطة إنتاج�ة صغیرة"  

مقترح"  51,8بنس�ة   ثم  الم�حوثات،  عدد  جملة  من   %

ن األماكن  ق�ام الجهات اإلدار�ة المحل�ة بتخص�ص عدد م

بنس�ة   لعرض الصغیرة"  المشروعات  منتجات  وتسو�ق 

% من جملة عدد الم�حوثات، ثم " توفیر عدد من  45,5

للبیئة   والمناس�ة  المر�حة  الصغیرة  المشروعات  أفكار 

% من جملة عدد الم�حوثات، ثم "  41,1الر�ف�ة" بنس�ة  

والیدو�ة"   الحرف�ة  الصناعات  الر�ف�ات على �عض  تدر�ب 

�ب الر�ف�ات على تخط�ط و�دارة  %، ثم " تدر 38,4بنس�ة  

بنس�ة   الصغیرة"  عدد  33المشروعات  جملة  من   %

الم�حوثات، ثم " عقد ندوات تثق�ف�ة للر�ف�ات حول ��ف�ة  

البدأ في أنشطة انتاج�ة و�نشاء مشروعات صغیرة" بنس�ة  

29,5  " مقترح  وأخیرًا  الم�حوثات،  عدد  جملة  من   %

لحكومة لمنتجات  ر�ف�ات �شراء ا تشج�ع رائدات األعمال ال

% من جملة عدد ر�ات  12,5أنشطتها االنتاج�ة" بنس�ة  

 األسر الر�ف�ات الالئي شملتهن الدراسة. 
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 .لتشج�ع ر�ادة األعمال   -الم�حوثات  0مقترحات الر�ف�ات   :)6( جدول
 ترتیب  % العدد  المقترحات 

 5 38,4 43 تدر�ب الر�ف�ات على �عض الصناعات الحرف�ة والیدو�ة  -1
 4 41,1 46 روعات الصغیرة المر�حة والمناس�ة للبیئة الر�ف�ة من أفكار المشتوفیر عدد  -2
إنتاج�ة    -3 أنشطة  في  والبدأ  إلقامة  الالزم  التمو�ل  على  الحصول  إجراءات  ت�سیر 

 صغیرة 
58 51,8 2 

ق�ام الجهات اإلدار�ة المحل�ة بتخص�ص عدد من األماكن لعرض وتسو�ق منتجات    -4
 المشروعات الصغیرة 

51 45,5 3 

منتجات تب  -5 لتسو�ق  االجتماعي  التضامن  وزارة  و�خاصة  الحكوم�ة  الجهات  ني 
 المشروعتات الصغیرة وتنظ�م معارض في مدن ومراكز المحافظة 

64 57,1 1 

 6 33 37 تدر�ب الر�ف�ات على تخط�ط و�دارة المشروعات الصغیرة  -6
أن  -7 في  البدأ  ��ف�ة  حول  للر�ف�ات  تثق�ف�ة  ندوات  و عقد  انتاج�ة  �نشاء  شطة 

 مشروعات صغیرة 
33 29,5 7 

 8 12,5 14 تشج�ع رائدات األعمال الر�ف�ات �شراء الحكومة لمنتجات أنشطتها االنتاج�ة   -8
 المصدر : جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة.    

 

 التوص�ات:  

أمكن   الدراسة  إلیها  توصلت  التي  النتائج  على  بناء 
 ص�اغة التوص�ات اآلت�ة:

األعمال"    - "ر�ادة  �موضوع  تتعلق  دراس�ة  مناهج  إدراج 
مرا   وعلى في  الخصوص  الفني  وجه  التعل�م  حل 

والجامعي حیث أظهرت النتائج وجود عالقة ارت�اط�ة 
الزوج   وتعل�م  الم�حوثة  تعل�م  من  �ل  بین  موج�ة 

 ل.بدرجة االستعداد لر�ادة األعما 
ذات الطموح    على التعرف على و�نتقاء الر�ف�ات العمل    -

ق�اد�ة   بدرجة  والمتمتعات  وذات  عال�ةالمرتفع،   ،
الاإل  المجتمعي  أنشطة  نتماء  في  ودمجهم  مرتفع 

حیث   األعمال،  بر�ادة  خاصة  موجهة  تدر��ة  و�رامج 
أنهن    ،أظهرت نتائج تحلیل االرت�اط ال�س�ط واالنحدار

 األكثر استعدادًا لر�ادة األعمال.  
وذلك   - األعمال  لر�ادة  الحكوم�ة  الجهات  ودعم  تشج�ع 

منتجات    بتنظ�م المعارض في مدن المحافظة لتسو�ق
ا �ان المشروعات  أبرز مقترحات    ت منلصغیرة، حیث 

 الم�حوثات لتشج�ع ر�ادة األعمال  

الالزم   - التمو�ل  على  الر�ف�ات  إجراءات حصول  ت�سیر 
لعمل مشروعات صغیرة، و��جاد آل�ة لدعم مشار�عهن 

في   لالقتراض مال�ة  �اف�ة  توافر ضمانات  عدم    حالة 
عتماد على نظام  الم�اشر من البنوك ومن الممكن اال

الجماعيالض لمجموعة من أصحاب  ال ( مان  تضامن) 
 المشروعات الصغیرة. 

المشروعات     - إلنشاء  �القرى  مساحات  تخص�ص 
االستفادة   الممكن  فمن  منتجاتها،  وتسو�ق  الصغیرة 
من األراضي التي یتم توفرها عند الق�ام بتغط�ة الترع  
والمصارف لخدمة هذا الشأن مما سوف ینعكس على  

تلك القرى فضًال عن تجمیل تلك  إحداث رواج تجاري ب
 المواضع والمحافظة على البیئة.   

 

 المراجع: 
واإلحصاء(  - العامة  للتعبئة  المر�زي   :)2020الجهاز 

سنو�ة  الر�ع  العاملة"تقر�ر    -النشرة  القوى  �حث 
الثاني   -تحلیلي" المر�زي  2020الر�ع  الجهاز   ،

القاهرة، واإلحصاء،  العامة  مصر   للتعبئة  جمهور�ة 
 ��ة. العر 
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ABSTRACT: The study aimed to determine the level of rural women for 
entrepreneurship in the study area, as well as to identify the relationship of some 
variables to the willingness of rural women for entrepreneurship, and finally to identify 
their most important proposals to encourage entrepreneurship in the study area. To 
achieve these goals, the villages of Shamarka and Al-Khadimiya were randomly selected 
from among the villages of Kafr El-Sheikh District, and a random sample was chosen 
from the rural women in the two villages under study, taking into account in their 
selection that the age of the respondents ranged between 25-40 years and non-workers, 
and the sample size was 112. Data were collected during the month of October 2020 AD 
through a personal interview using a questionnaire form. Frequencies, percentages, 
arithmetic mean, correlation coefficient and multiple linear regressions were used in 
describing and analyzing data for this research. 
The most important results were the following  
The level of preparedness of female respondents for entrepreneurship was average in 
general, both of the two axes of managerial ability and risk tolerance, and high in relation 
to the axis of patience and perseverance. There is also a relationship between the 
respondents ’readiness to entrepreneurship and each of: the level of ambition, opinion 
leadership, community affiliation, and education of the respondent, husband’s education, 
household possessions, and the independent variables combined explain about 45% of 
the variance in the respondents’ readiness to entrepreneurship. The most important 
suggestions of the respondents to encourage them to entrepreneurship were the 
adoption by government agencies, especially the Ministry of Social Solidarity, to market 
the products of small enterprises, to facilitate the necessary financing procedures to 
establish and start small productive activities, and to allocate places for localities to 
display and market the products of small enterprises 
Key words: Entrepreneurship, The unemployment, Small Projects. 
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