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 إقرار
 

ل وأنيررم ن ج ررق أي رررم   رمدعرررق المررلسل لنجررا لر ررق الدم  ررر جنررم دمررلر الر رررملق أنيررم قررلدت ل أأقررر 
لنجرا أجرق ل وأن ىذه اللرا رق أو أي  رزء دنيرم لرر جمرلر  نمء دم  ر االشمرة لو  ج دم ورلل يم  الخمصق

 .دعيل لر ق عمجم ألي  مدعق أو
 
 
 
  ال وقجع 5 
 
 

 الطمليق5  يمل د مىل دشن ا ر 
 

 ال مرجخ5 
 



 

 ب
 

 الشكر والعرفمن
 
 

, فقد سدد الخطى دا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانوالحمد هلل نحمده سبحانو وتعالى حم الشكر و
ليو يعود الفضل كمو  .وشرح الصدر ويسر األمر فمو الحمد كمو وا 

 
يطيب لي عرفانا بالجميل أن اتقدم بجزيل الشكر لكل من دعمني وساندني ووقف بجانبي في سنوات 

وأخص بالذكر , خراج ىذه الرسالة الى حيز الوجودلي في سبيل اوالى كل من مد يد العون دراستي, 
 , شاكرا لو متابعتو الحثيثة وتعاممو الطيب.واإلرشادزبون الذي قدم لي الدعم الدكتور سمير ح

 
كما ال يفوتني ان اوجو شكري الى اعضاء الييئة التدريسية في معيد االدارة واالقتصاد في جامعة 

 .فميم خالص الشكر والتقديرجيد ومعرفة ومساعدة عممية,  من القدس عمى ما يقدموه
 

راسة ليكون ليم الدور الكبير في ألعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني بقبول مناقشة الدوأتقدم بالشكر 
 ثراء ىذه الدراسة من عمميم وخبرتيم.إ

 
 
 
 
 
 
 

 واهلل ولي التوفيق
 
 
 
 
 
 

 



 ت
 

  دمخص اللرا ق
 

ىدفت الدراسة الى دراسة وتحميل واقع المشاريع الريادية الصغيرة قي محافظة بيت لحم , وذلك من 
لنمو, المخاطرة, بداع والتميز, ابتكار, اإلاإلفي المشاريع الريادية )خالل دراسة واقع المجاالت الخمسة 

الى دراسة النواحي التطويرية االربعة لممشاريع الريادية الصغيرة في  باإلضافة, (خصائص الرياديين
 , الناحية المالية(.بيت لحم وىي ) الناحية االنتاجية, الناحية التسويقية, تطوير العاممينمحافظة 

 
تصميم تم  الدراسة, بحيثىداف ألتحقيق  الوصفي التحميمي باستخدام المنيج االستكشافي قامت الباحثة

مشروع صغير الستكشاف المشاريع التي تنطبق عمييا معايير الدراسة,  608 يا عمىتوزيعو استبانة 
التحميل االحصائي تم استخدام برنامج  ولقد, معايير الدراسة وانطبقت عمي مشروع 424حيث تبين أن 

(SPSS,2010.لتحميل االستبانات والوصول الى النتائج ) 
 

الييا الدراسة أن واقع المشاريع الريادية في محافظة بيت لحم جاء ومن أىم النتائج التي توصمت 
حيث حصل مجال خصائص الرياديين عمى اعمى نسبة  جات عالية لجميع المجاالت الخمسة,بدر 

, أما النواحي التطويرية االربعة فقد جاءت %(90.5ت االخرى حيث كانت نسبتو )مقارنة بالمجاال
. %(69.4عمى اعمى نسبة وىي ) ت ناحية تطوير العاممينحيث حصم جميعيا بدرجات متوسطة

يضا الى ان غالبية المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم لم تنتقل وتوصمت الدراسة أ
 ألصحابيا عن طريق الوراثة.

 
والتميز ومساعدة المشاريع عمى النمو  واإلبداع االبتكار ودعم وصت الدراسة بضرورة تشجيعأوقد 

, وتطوير ي االنتاجية والتسويقية والماليةومواجية المخاطر والتحديات ودعميا وتطويرىا من النواح
, مما يعود بالنفع عمى االقتصاد الوطني ىذه المشاريع ويضمن النيوض فييا العاممين فييا مما يدعم
 والنواحي االجتماعية.
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Abstract: 

 

The aim of the study was to analyze and study the real context of small 

entrepreneurship enterprises in Bethlehem Governorate, through studying the  

five major aspects of entrepreneurships, which are (innovation, creativity, 

uniqueness and growth, risk, and the characteristics of  entrepreneurs), and the 

ways to improve them through studying the  four development aspects which 

are (productivity, marketing, labor development and financial).   

  

The study analyzed one of the main sources of economic growth, and the 

importance of  the  study lies on the amount of  benefit that will be provided 

to several bodies which included: The Ministry of Economy, The owners of 

small entrepreneurship enterprises and Bethlehem Governorate. 

  

The researcher designed a questionnaire to achieve the objectives of the study. 

It was distributed to (608) of the small businesses enterprises in Bethlehem. 

The results showed that (124) of these questionnaires reflected the 

entrepreneurships enterprises in Bethlehem Governorate, and they were 

submitted to analysis using the statistical packages for social science 

(SPSS,2010). 

    

The  results showed  that the  five aspects of small business  enterprises  in  

Bethlehem Governorate showed a high degree of positivity,  the  entrepreneur  

quality  showed the highest percentage which is (95%) in comparison to other  

fields  and aspects. While all the four development  aspects   showed medium 

degree of development. The highest degree was to workers development 

which is (69.4%).  

 

While the main recommendations were to encourage  and  motivate  

creativity,  innovation ,  and  uniqueness of products,  also  it is  important  to  

support small entrepreneurship enterprises  growth, and  to help them to face  

the  risks  and  challenges, In addition, to improve its productivity,  

marketing, and finance. Moreover, to focus on  developing   labor skills  and  

abilities  so that  these  small businesses  can have a better  performance  and  

grow.      
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 لبئًخ انًحزىَبد
 

 انصفحخ انًحزىي  

 أ إلرار

 ة انشكر وانؼرفبٌ

 د يهخص انذراسخ

 ط لبئًخ انًحزىَبد

 د لبئًخ انغذاول

 ط لبئًخ االشكبل

 ط لبئًخ انًرفمبد

 ظ انزؼرَفبد انُظرَخ

 ع انفصم األول

 ع خهفُخ انذراسخ

 1 انًمذيخ 1.1

 1 يشكهخ انذراسخ 1.1

 1 هذاف انذراسخأ 1.1

 1 أهًُخ انذراسخ 1.1

 1 أسئهخ انذراسخ وفرضُبرهب 1.1

 1 يزغُراد انذراسخ 1.1

 1 ًَىرط انذراسخ 1.1

 1 حذود انذراسخ 1.1

 1 د انذراسخايحذد 1.1

 1 هُكهُخ انذراسخ 1..1

 1 انفصم انضبٍَ

 1 انُظرٌ  واإلطبرانذراسبد انسبثمخ 

 1 انذراسبد انسبثمخ 1.1

 1 انذراسبد انًحهُخ 1.1.1

 11 نذراسبد انؼرثُخا 1.1.1

 11 انذراسبد االعُجُخ 1.1.1

 11 انزؼهُك ػهً انذراسبد انسبثمخ 1.1.1

 11 انذراسخ انحبنُخ ػٍ انجحىس وانذراسبد انسبثمخ يب ًَُس 1.1.1

 11 انفبئذح انُبرغخ ػٍ االطالع ػهً انذراسبد انسبثمخ 1.1.1



 ح
 

 11 اإلطبر انُظرٌ 1.1

 11 : انرَبدحانًجحش االول 1.1.1

 11 يفهىو انرَبدح 1.1.1.1

 .1 أهًُخ انرَبدح 1.1.1.1

 11 يؤشراد انرَبدح 1.1.1.1

 11 انرَبدٌ وخصبئصه يفهىو 1.1.1.1

 11 : انًشبرَغ انصغُرحانًجحش انضبٍَ 1.1.1

 11 يفهىو انًشبرَغ انصغُرح 1.1.1.1

 11 أهًُخ انًشبرَغ انصغُرح 1.1.1.1

 11 خصبئص ويًُساد انًشبرَغ انصغُرح 1.1.1.1

 11 يغبالد ػًم انًشبرَغ انصغُرح 1.1.1.1

 11 انًشبرَغ انصغُرح ُمبديؼ 1.1.1.1

 11 أسجبة َغبػ انًشبرَغ انصغُرح 1.1.1.1

 11 ثطبلخ األداء انًزىازٌ 1.1.1.1

 11 انًجحش انضبنش: انًشبرَغ انرَبدَخ انصغُرح 1.1.1

 11 يفهىو انًشبرَغ انرَبدَخ 1.1.1.1

 11 دور انرَبدٌ فٍ اَغبػ انًشبرَغ انرَبدَخ 1.1.1.1

 .1 انًشبرَغ انرَبدَخيصبدر رطىَر االفكبر انرَبدَخ فٍ  1.1.1.1

 .1 االثزكبر فٍ انًشبرَغ انرَبدَخ 1.1.1.1

 11 االثذاع فٍ انًشبرَغ انرَبدَخ 1.1.1.1

 11 انًخبطرح فٍ انًشبرَغ انرَبدَخ 1.1.1.1

 11 سجم َغبػ انًشبرَغ انرَبدَخ 1.1.1.1

 11 (واإلعراءادانفصم انضبنش: يُهغُخ انذراسخ )انطرَمخ 

 11 رًهُذ 1.1

 11 يُهغُخ انذراسخ 1.1

 11 يصبدر عًغ انجُبَبد 1.1

 11 يغزًغ انذراسخ 1.1

 11 ػُُخ انذراسخ 1.1

 11 أداح انذراسخ 1.1

 11 صذق االداح 1.1

 11 صجبد االداح 1.1

 11 أعراءاد انذراسخ 1.1

 11 انًؼبنغخ االحصبئُخ 1..1



 خ
 

 11 انفصم انراثغ : انزحهُم االحصبئٍ واخزجبر انفرضُبد

 11 رًهُذ 1.1

 11 وصف يزغُراد افراد ػُُخ انذراسخ 1.1

 11 َزبئظ أسئهخ انذراسخ 1.1

 11 والغ انًشبرَغ انرَبدَخ انصغُرح َزبئظ 1.1.1

 11 والغ االثزكبر  َزبئظ 1.1.1.1

 11 والغ االثذاع وانزًُس َزبئظ 1.1.1.1

 11 والغ انًُى َزبئظ 1.1.1.1

 11 انًخبطرحوالغ  َزبئظ 1.1.1.1

 11 خصبئص انرَبدٌ َزبئظ 1.1.1.1

 11 سجم رطىَر انًشبرَغ انرَبدَخ انصغُرح َزبئظ 1.1.1

 11 يذي اخزالف والغ االثذاع وانزًُس حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ َزبئظ 1.1.1

 11 يذي اخزالف والغ انًُى حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ َزبئظ 1.1.1

 11 حست انًزغُراد انذًَىغرافُخنًخبطرح اخزالف والغ ايذي  َزبئظ 1.1.1

 11 حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ خصبئص انرَبدٌيذي اخزالف  َزبئظ 1.1.1

 11 حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ سجم رطىَر انًشبرَغ انرَبدَخيذي اخزالف  َزبئظ 1.1.1

 111 انفصم انخبيس : يُبلشخ انُزبئظ وانزىصُبد

 111 انذراسخ َزبئظ 1.1

 111 انُزبئظ انؼبيخ نهذراسخ 1.1.1

 111 انُزبئظ انخبصخ فٍ أسئهخ انذراسخ 1.1.1

 111 انًزغُراد انذًَىغرافُخ حست والغ انًشبرَغ انرَبدَخ انصغُرح َزبئظ 1.1.1.1

 111 انًزغُراد انذًَىغرافُخ حست سجم رطىَر انًشبرَغ انرَبدَخ انصغُرحَزبئظ  1.1.1.1

 .11 والغ االثذاع وانزًُس حست انًزغُراد انذًَىغرافُخَزبئظ  1.1.1.1

 111 والغ انًُى حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ َزبئظ 1.1.1.1

 111 والغ انًخبطرح حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ َزبئظ 1.1.1.1

 111 خصبئص انرَبدٌ حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ َزبئظ 1.1.1.1

 111 سجم رطىَر انًشبرَغ انرَبدَخ انصغُرح حست انًزغُراد انذًَىغرافُخ َزبئظ 1.1.1.1

 111 رىصُبد انذراسخ 1.1

 111 انخبصخ ثبنحكىيخانزىصُبد  1.1.1

 111 ثغرفخ رغبرح وصُبػخ ثُذ نحىانزىصُبد انخبصخ  1.1.1

 111 انزىصُبد انخبصخ ثأصحبة انًشبرَغ انصغُرح انرَبدَخ 1.1.1

 111 وانًراعغ انًصبدر

 .11 لبئًخ انًراعغ انؼرثُخ -



 د
 

 111 لبئًخ انًراعغ األعُجُخ -

 111 انًرفمبد

 

 قمئدق ال لاوا

 رقر الصف ق عنوان ال لوا رقر ال لوا
 12 دؤشر الرجملة العملد    ب الدعيل العملد  لم ندجق 2.1
 94 دمجمس لجكرت 2.1
( لدصفوفق Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 1.1

االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  ار يمط فمرات 
 د مفظق يجت ل ر

94 

( لدصفوفق Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 1.1
الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ار يمط فمرات 

 ل ر

94 

( لدصفوفق Pearson Correlationيجر ون )ن مئج دعمدا ار يمط  9.1
ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف   واقع الدخمطرةار يمط فمرات 

 د مفظق يجت ل ر

92 

( لدصفوفق Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 3.1
ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  خصمئص الرجملي ار يمط فمرات 

 د مفظق يجت ل ر

92 

( لدصفوفق Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 3.1
الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت   يا  طوجرار يمط فمرات 

 دن النم جق االن م جق ل ر

91 

( لدصفوفق Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 3.1
الصغجرة ف  د مفظق يجت  يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق ار يمط فمرات 

 ل ر عن طرجق  طوجر العمدمجن

91 

( لدصفوفق Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 3.1
 يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ار يمط فمرات 

 ل ر دن النم جق ال  وجمجق

91 

لدصفوفق  (Pearson Correlationن مئج دعمدا ار يمط يجر ون ) 4.1
 يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ار يمط فمرات 

 ل ر دن النم جق الدملجق

91 

 99 دعمدا ال يمت لمد مالت واللر ق الكمجق 24.1
 93 دف مح لر ق الفمرات 2.9



 ذ
 

 93  وزجع افرال عجنق اللرا ق   ب د غجرات اللرا ق أ-1.9
 94 اللرا ق   ب د غجرات اللرا ق وزجع افرال عجنق  ب-1.9

ال كرارات والن ب الدئوجق ال   ميمت أفرال عجنق اللرا ق لواقع االي كمر  1.9
 ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر

34 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميمت أفرررال عجنررق  9.9
لدشررمرجع الرجملجررق الصررغجرة فرر  اللرا ررق لواقررع االيررلاع وال دجررز فرر  ا

 د مفظق يجت ل ر
 

32 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميمت أفرررال عجنررق  3.9
اللرا ق لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصرغجرة فر  د مفظرق يجرت 

 ل ر

31 

ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميمت أفرررال عجنررق  الد و ررطمت 3.9
اللرا ق لواقرع الدخرمطرة فر  الدشرمرجع الرجملجرق الصرغجرة فر  د مفظرق 

 يجت ل ر

33 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميمت أفرررال عجنررق  3.9
خصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق اللرا ق ل

 جت ل ري
 

33 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميمت أفرررال عجنررق  3.9
اللرا رق ل ريا  طرروجر الدشرمرجع الصررغجرة الرجملجرق فرر  د مفظرق  يجررت 

  رل
 

34 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميمت أفرال عجنق  أ-4.9
الصغجرة دن النم جق   يا  طوجر الدشمرجع الرجملجقاللرا ق لد ما 

 االن م جق
 

34 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميمت أفرال عجنق  ب-4.9
 يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق الصغجرة دن النم جق اللرا ق لد ما 

 االن م جق
 

32 

ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميمت أفرال عجنق  الد و طمت 24.9
 يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق الصغجرة عن طرجق اللرا ق لد ما 
  طوجر العمدمجن

31 

 39الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميمت أفرال عجنق  22.9



 ر
 

ق  يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق الصغجرة دن النم جاللرا ق لد ما 
 ال  وجمجق

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميمت أفرال عجنق  أ-21.9
 يا  طوجر الدشمرجع الرجملجق الصغجرة دن النم جق اللرا ق لد ما 

 الدملجق

33 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميمت أفرال عجنق  ب-21.9
الدشمرجع الرجملجق الصغجرة دن النم جق  يا  طوجر اللرا ق لد ما 

 الدملجق

33 

ن مئج اخ يمر "ت" لمعجنمت الد  ممق ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  21.9
االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر 

   ب د غجر ال نس

33 

أفرال عجنق الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق  29.9
لواقع االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف   اللرا ق

 د مفظق يجت ل ر جعزى لد غجر العدر

33 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  23.9
االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر 

 لعدرجعزى لد غجر ا

34 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  23.9
لواقع االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف   اللرا ق

 د مفظق يجت ل ر جعزى لد غجر الدؤىا العمد 

34 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  23.9
االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر 

 جعزى لد غجر الدؤىا العمد 

34 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  23.9
لواقررع االيررلاع وال دجررز فرر  الدشررمرجع الرجملجررق الصررغجرة فرر   اللرا ررق

 د مفظق يجت ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن
 

32 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  24.9
االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر 

 جعزى لد غجر دكمن ال كن

31 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  14.9
لواقع االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف   اللرا ق

 د مفظق يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدشروع

31 

 39ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  12.9



 ز
 

جز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر االيلاع وال د
 جعزى لد غجر نوع الدشروع

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  11.9
لواقررع االيررلاع وال دجررز فرر  الدشررمرجع الرجملجررق الصررغجرة فرر   اللرا ررق

 د مفظق يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدمكجق
 

33 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  11.9
االيلاع وال دجز ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر 

 جعزى لد غجر نوع الدمكجق

33 

ن مئج اخ يمر "ت" لمعجنمت الد  ممق ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  19.9
جرة ف  د مفظق يجت ل ر   ب الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغ

 د غجر ال نس

33 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  أ - 13.9
لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت  اللرا ق

 ل ر جعزى لد غجر العدر

33 

ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  الد و طمت ب - 13.9
لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت  اللرا ق

 ل ر جعزى لد غجر العدر

33 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  13.9
يجت ل ر جعزى الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق 

 لد غجر العدر

33 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  13.9
لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت  اللرا ق

 ل ر جعزى لد غجر الدؤىا العمد 

34 

اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  ن مئج 13.9
الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى 

 لد غجر الدؤىا العمد 

34 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  14.9
ة ف  د مفظق يجت لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجر  اللرا ق

 ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن

34 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  14.9
الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى 

 لد غجر دكمن ال كن

34 

 32ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  الد و طمت 12.9



 س
 

لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت  اللرا ق
 ل ر جعزى لد غجر نوع الدشروع

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  11.9
 مفظق يجت ل ر جعزى الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د

 لد غجر نوع الدشروع

31 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  11.9
لواقع الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت  اللرا ق

 ل ر جعزى لد غجر نوع الدمكجق

31 

ل العجنق ف  واقع ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرا 19.9
الندو ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى 

 لد غجر نوع الدمكجق

31 

ن مئج اخ يمر "ت" لمعجنمت الد  ممق ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  13.9
الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر   ب 

 د غجر ال نس

39 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  13.9
لواقع الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر العدر

33 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  13.9
غجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الص

 لد غجر العدر

33 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  13.9
لواقرع الدخرمطرة فر  الدشرمرجع الرجملجرق الصرغجرة فر  د مفظرق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر الدؤىا العمد 
 

33 

اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  ن مئج 14.9
الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى 

 لد غجر الدؤىا العمد 

33 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  94.9
لواقرع الدخرمطرة فر  الدشرمرجع الرجملجرق الصرغجرة فر  د مفظرق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن
 

33 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  92.9
الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى 

 لد غجر دكمن ال كن

33 



 ش
 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  91.9
لواقع الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدشروع

34 

ن مئج اخ يمر   مجرا ال يرمجن األ رملي ال ر  ميق أفررال العجنرق فر  واقرع  91.9
جق الصغجرة فر  د مفظرق يجرت ل رر جعرزى الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجمل

 لد غجر نوع الدشروع
 

34 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  99.9
لواقع الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدمكجق

44 

اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف  واقع  ن مئج 93.9
الدخمطرة ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت ل ر جعزى 

 لد غجر نوع الدمكجق

42 

لمعجنمت الد  ممق ال   ميق أفرال العجنق ف   ن مئج اخ يمر "ت" 93.9
خصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت 

 ل ر   ب د غجر ال نس

41 

الد و طمت ال  ميجق واالن رافمت الدعجمرجق ال   ميق أفرال عجنق  93.9
لخصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر العدر

41 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يمجن األ ملي ال   ميق أفرال العجنق ف   93.9
خصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق يجت 

 ل ر جعزى لد غجر العدر

41 

واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  الد و ررطمت ال  ررميجق 94.9
لخصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر الدؤىا العمد 
 

49 

اخ يرررمر   مجرررا ال يرررمجن األ رررملي ال ررر  ميق أفررررال العجنرررق فررر   ن رررمئج 34.9
خصرمئص الرجرملي فرر  الدشرمرجع الرجملجرق الصررغجرة فر  د مفظرق يجررت 

 ل ر جعزى لد غجر الدؤىا العمد 
 

49 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  32.9
الصغجرة ف  د مفظق  لخصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن
 

43 



 ص
 

ن رررمئج اخ يرررمر   مجرررا ال يرررمجن األ رررملي ال ررر  ميق أفررررال العجنرررق فررر   31.9
خصرمئص الرجرملي فرر  الدشرمرجع الرجملجرق الصررغجرة فر  د مفظرق يجررت 

 ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن

43 

ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  الد و ررطمت أ-31.9
لخصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدشروع
 

43 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  ب-31.9
رجملجق الصغجرة ف  د مفظق لخصمئص الرجملي ف  الدشمرجع ال اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدشروع
 

43 

ن رررمئج اخ يرررمر   مجرررا ال يرررمجن األ رررملي ال ررر  ميق أفررررال العجنرررق فررر   39.9
خصرمئص الرجرملي فرر  الدشرمرجع الرجملجرق الصررغجرة فر  د مفظرق يجررت 

 ل ر جعزى لد غجر نوع الدشروع
 

43 

ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  الد و ررطمت 33.9
لخصمئص الرجملي ف  الدشمرجع الرجملجق الصغجرة ف  د مفظق  اللرا ق

 يجت ل ر جعزى لد غجر نوع الدمكجق

43 

ن رررمئج اخ يرررمر   مجرررا ال يرررمجن األ رررملي ال ررر  ميق أفررررال العجنرررق فررر   33.9
ة فر  د مفظرق يجررت خصرمئص الرجرملي فرر  الدشرمرجع الرجملجرق الصررغجر 

 ل ر جعزى لد غجر نوع الدمكجق
 

43 

ن رمئج اخ يرمر "ت" لمعجنررمت الد ر ممق ال رر  ميق أفررال العجنررق فر   رريا  أ-33.9
 طوجر الدشمرجع الصغجرة الرجملجق ف  د مفظق  يجت ل ر   ب د غجر 

 ال نس

44 

لمعجنررمت الد ر ممق ال رر  ميق أفررال العجنررق فر   رريا  ن رمئج اخ يرمر "ت" ب-33.9
 طوجر الدشمرجع الصغجرة الرجملجق ف  د مفظق  يجت ل ر   ب د غجر 

 ال نس

244 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  أ-33.9
ل ريا  طرروجر الدشرمرجع الصررغجرة الرجملجرق فرر  د مفظرق  يجررت  اللرا رق

 لد غجر العدرل ر جعزى 

244 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  ب-33.9
ل ريا  طرروجر الدشرمرجع الصررغجرة الرجملجرق فرر  د مفظرق  يجررت  اللرا رق

 ل ر جعزى لد غجر العدر

242 
 



 ض
 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يرمجن األ رملي ال ر  ميق أفررال العجنرق فر   ريا  34.9
 طوجر الدشمرجع الصغجرة الرجملجق ف  د مفظق  يجت ل ر جعزى لد غجر 

 العدر

241 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  34.9
د مفظرق  يجررت ل ريا  طرروجر الدشرمرجع الصررغجرة الرجملجرق فرر   اللرا رق

 ل ر جعزى لد غجر الدؤىا العمد 

241 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يرمجن األ رملي ال ر  ميق أفررال العجنرق فر   ريا  32.9
 طوجر الدشمرجع الصغجرة الرجملجق ف  د مفظق  يجت ل ر جعزى لد غجر 

 الدؤىا العمد 

249 

أفرررال عجنررق الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق  أ-31.9
ل ريا  طرروجر الدشرمرجع الصررغجرة الرجملجرق فرر  د مفظرق  يجررت  اللرا رق

 ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن

243 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  ب-31.9
 ل ريا  طرروجر الدشرمرجع الصررغجرة الرجملجرق فرر  د مفظرق  يجررت اللرا رق

 ل ر جعزى لد غجر دكمن ال كن

243 

ن مئج اخ يمر   مجا ال يرمجن األ رملي ال ر  ميق أفررال العجنرق فر   ريا  31.9
 طوجر الدشمرجع الصغجرة الرجملجق ف  د مفظق  يجت ل ر جعزى لد غجر 

 دكمن ال كن

243 

الد و ررطمت ال  ررميجق واالن رافررمت الدعجمرجررق ال رر  ميق أفرررال عجنررق  أ-39.9
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 المقدمة 1.1

من أثر ايجابي في واضيع المثيرة لالهتمام لما لها ن الريادة وبالرغم من أقدميتها ال تزال من المإ
فعالمنا اليوم يتصف بحدوث التغير السريع والمفاجئ في مجاالت , طوير االقتصاد ودفع عجلة التنميةت

الريادة ومن هنا اخذت اهمية , لتغيرهذا االحياة كافة ولهذا فال بد من ظهور ابتكارات وتطورات تواكب 
 داةأفهي تعتبر , الراهن عصر الريادة صبح من الممكن اعتبار عصرناأبل , تزداد يوما بعد يوم

 (4102,عبد اهلل وحتاوي) .ووسيلة هامة لخلق الثروة والمعرفة والفرص بالتراكم والتدرج
نشطة ألفلسطيني فال يمكننا الحديث عن اونظرا للظروف والتقلبات المستمرة التي يمر بها االقتصاد 

 ال سيما ,ت الصغيرة والمتوسطةآاطار المنش حيث تنحصر هذه االنشطة في, ريادية متعددة ومتنوعة
ولذلك تعتبر المحرك االول في , جمالي المشاريع العاملة في فلسطينإمن % 98انها تمثل نحو 

 (4102,منتدى االعمال الفلسطيني.)دياالقتصاد والمحرك الفعلي لالستثمار والنمو االقتصا
دورًا هامًا وبارزًا في تطوير المشاريع الصغيرة بحيث تصبح مشاريع أعمال ناجحة  ويظهر للريادة  

وتأخذ أبعاد وقدرات بحيث يكون لها االستمرارية والديمومة والتطور وكذلك لتكون نواة لمشاريع كبيرة 
اإلضافة إلى أنها تساهم في إنتاج أنواع مختلفة من السلع ب, بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي

تأثير المشاريع الريادية على التنمية عندما  دادويز . احتياجات األفراد والمجتمعوالخدمات التي تلبي 
بداعات جديدة وكفيلة بزيادة إنتاجية وتنافسية السلع والخدمات التي تقدمها ويؤكد كل . تأتي بابتكارات وا 

 وحتاوي أن الريادة تحقق أكبر قدر ممكن من التنمية االقتصادية في حال انتشارها بشكل من عبد اهلل
المهمة للمجتمع  ة, حيث تعتبر الريادة من المحاورمتوازن في جميع المناطق وفئاتها السكاني

 (.4102عبد اهلل وحتاوي,)الوقت الحاضر  الفلسطيني في
ع الريادية في مراحلها المبكرة في االراضي الفلسطينية ان معدل المشاري 4104 وبين مرصد الريادة

لف المشاريع الريادية في مراحلها المبكرة في االراضي أوتت. يعتبر منخفضا نسبيا%( 8.9غ والبال)
الشركات التي ال يزيد عمرها عن )اما المشاريع الوليدة . الفلسطينية من مشاريع ريادية في مرحلة البدء

. ما معدل ملكية المشاريع المستقرة فهو متدن مقارنة بباقي البلدانأو . سبيافمنخفضة ن (شهرا 24
 (4104,صادق واخرون)

وان منظومة الريادة ككل , ان قطاع الريادة وتأسيس االعمال ال يزال حديث نسبيا في فلسطينويتبين 
بين المؤسسات وغياب مفاهيم موحدة , منها نقص الكفاءات , ال زالت تعاني من مجموعة من النواقص

ة االستثمار وقل, لعمل بين المؤسسات في هذا المجالغياب جهة تنسيق او , العاملة في هذا المجال
 (4102,ابو هشهش.)المغامر
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 مشكلة الدراسة 1.1

 حيث, عمال بشكل واضح في اإلحصاءات التي ترصد  الريادة في فلسطينريادة األ لقد برزت معوقات
لسطيني أن فلسطين تعتبر من أسوأ المناطق لريادة االعمال في العالم أشارت دراسة لمعهد ماس الف
وثاني , دولة في العالم من حيث ريادة المشاريع المبكرة 25من بين  75حيث حازت على الترتيب 

 (4102,عبد اهلل وحتاوي. )أسوأ دولة من حيث ريادة المشاريع في المراحل المستقرة
حيث حازت ,سة االعمال التجارية الى صعوبة البدء بمشاريع جديدة ويشير تقرير البنك الدولي لممار 

دولة في العالم في مؤشر تأسيس المشاريع  092من بين  021االراضي الفلسطينية على الترتيب 
 (World Bank,Doing Business,2014. )الجديدة واألعمال

تكمن فان مشكلة الدراسة  ,يني فلسطوبناء على ما تقدم من مؤشرات عن ريادة المشاريع الصغيرة ف
من خالل دراسة المجاالت الخمسة  الصغيرة في محافظة بيت لحم المشاريع الرياديةواقع  دراسة في

من ناحية و  ( المخاطرة, خصائص الرياديين, موالن, االبداع والتميز, االبتكار: )وهيمن ناحية للريادة 
  صغيرة من خالل دراسة النواحي التطويرية االربعةالتوصل الى سبل تطوير المشاريع الريادية الاخرى 
ا على من اجل دعم هذه المشاريع ومساعدته (المالية, تطوير العاملين, التسويقية ,اإلنتاجية: وهي

 . على التنمية واالقتصاد الفلسطينيثر ايجابي أالتطور والنهوض لما له من 
تيار على المشاريع الريادية الصغيرة في حيث وقع االخ, سوف تقوم الباحثة بدراسة هذه المشكلة
حيث صيغت مشكلة . في تطويرها من النواحي المختلفة محافظة بيت لحم تحديدا لما له من اثر

 :عن التساؤالت التالية  لإلجابةالدراسة 
 ما هو واقع المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ؟ وما هي سبل تطويرها ؟

 
 أهداف الدراسة 3.1

 :تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي الى ما يلي
 :من خالل التعرف على واقع المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم (0

 .التعرف على واقع االبتكار في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ( أ
 .ت لحمالتعرف على واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بي ( ب
 .التعرف على واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ( ت
 .التعرف على واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ( ث
 .التعرف على خصائص الرياديين في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ( ج

 :لريادية في محافظة بيت لحم من خالل ما يليسبل تطوير المشاريع االتعرف على  (4
 .التعرف على سبل تطوير المشاريع الريادية في محافظة بيت لحم من الناحية االنتاجية ( أ



3 

 

التعررررف علرررى سررربل تطررروير المشررراريع الرياديرررة فررري محافظرررة بيرررت لحرررم مرررن خرررالل تطررروير  ( ب
 .العاملين

 .حم من الناحية التسويقيةالتعرف على سبل تطوير المشاريع الريادية في محافظة بيت ل ( ت
 .التعرف على سبل تطوير المشاريع الريادية في محافظة بيت لحم من الناحية المالية ( ث

علرى المشرراريع الرياديرة الصرغيرة وسربل تطويرهرا فري محافظررة  عررف علرى أثرر العوامرل الديموغرافيرةالت (1
 .بيت لحم

 المشرراريع النهرروض فرريعد فرري تقررديم مجموعررة مررن المقترحررات والتوصرريات الترري مررن شررأنها أن تسررا (2
 .الصغيرة في محافظة بيت لحم الريادية
 

 أهمية الدراسة 1.1

هذه الدراسة في ولذلك تكمن أهمية , يرتكز االقتصاد الفلسطيني  بنسبة كبيرة على المشاريع الصغيرة 
ي جتماعليات االساسية للتنمية االقتصادية التي تؤثر بشكل محوري على النمو االأنها تدرس أحد اآل

والمجتمع الذي يخرج منه اكبر عدد من الرياديين سيكون قادرا , واالقتصادي في فلسطين من ناحية
اكثر من غيره على المبادرة والمنافسة وتحقيق التحوالت االقتصادية واالجتماعية الكبيرة من ناحية 

ن محوران اساسيان للنهوض وهذه الدراسة ستجمع بين الريادة والمشاريع الصغيرة اللذان يعتبرا ,أخرى
 .االقتصادي

بين الزيادة في انشطة الريادة والزيادة في  طرديهويشير تقرير مراقبة الريادة العالمي الى وجود عالقة  
 (4101,العاني واخرون.)رتصاديات الدول التي شملها التقرينمو اق

بما ينعكس  الصغيرةلريادية االمشاريع ب النهوض علىفعلى الصعيد الحكومي فهذه الدراسة ستساعد  
 .يجابيا على معدل البطالة وتحسين المستوى المعيشي ونمو االقتصاد الوطنيإ

أما على صعيد مؤسسات القطاع الخاص وخاصة مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة فهذه الدراسة     
 فمعوقاتغيرة الص الريادية رباح من خالل النهوض بالمشاريعستساعدهم على تحقيق  مزيدا من األ

 .الصغيرة تنعكس سلبا على تمويل هذه المشاريع والوصول الى الربحالريادية المشاريع 
مشاريعهم ومحاولة تذليل  المشاريع الصغيرة فستساعدهم على تطوير يأما على صعيد ريادي    
شأن الى اتخاذ القرارات الصائبة ب م وتحسين مستواهم المعيشي ودفعهمالتي تواجهه وقاتالمع

 .مشاريعهم
كاديمي فيمكن اعتبار هذه الدراسة مصدرا للباحثين والدارسين الذين يودون أما على الصعيد األ     

 .الصغيرة في محافظة بيت لحم وسبل تطويرها المشاريع الرياديةالتعرف أكثر على واقع 
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها 1.1

وتوصلت اليه من نتائج في تحديد وصياغة عدد من مراجعة الدراسات السابقة وما تناولته ساعدت 
 .وأهداف الدراسةسئلة ذات الصلة بمشكلة الدراسة األ
 ؟واقع المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما  (0

 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيمه الى األسئلة الفرعية التالية
 ؟ محافظة بيت لحم االبتكار في المشاريع الريادية الصغيرة فيواقع ما  ( أ

 ؟ واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما  ( ب
 ؟واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما  ( ت
 ؟ واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما  ( ث
 ؟ دية الصغيرة في محافظة بيت لحميالمشاريع الر اخصائص الريادي في هي ما  ( ج

 ما هي سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم؟ (4
 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيمه الى األسئلة الفرعية التالية

 ما هي سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم من الناحية االنتاجية؟ ( أ
شاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم من ناحية تطوير ما هي سبل تطوير الم ( ب

 العاملين؟
 ما هي سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم من الناحية التسويقية؟ ( ح
 ما هي سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم من الناحية المالية؟ ( خ

      , الجنس)متغيرات  حسب الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم واقع المشاريع ما مدى اختالف  (1
 ؟(, نوع الملكيةالسكن, نوع المشروع مكان, العمر, المؤهل العلمي

متغيرات  حسب سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ما مدى اختالف (2
 ؟(, نوع الملكيةالسكن, نوع المشروع مكان, عمر, المؤهل العلمي, الالجنس)

 :ولإلجابة على السؤال الثالث والرابع قامت الباحثة بوضع الفرضيات التالية
 

 :الفرضيات الخاصة بالسؤال الثالث   
في واقع المشاريع الريادية  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (1

 .الجنسالصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
المشاريع الريادية  واقع في (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ال (2

 .العمر الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير
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في واقع المشاريع  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (3
 .ؤهل العلميالمالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

المشاريع الريادية واقع في  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (4
 .السكن كانمالصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

المشاريع الريادية  واقع في (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (5
 .نوع المشروعلحم يعزى لمتغير الصغيرة في محافظة بيت 

المشاريع الريادية واقع في  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (6
 .نوع الملكيةالصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

 :الفرضيات الخاصة بالسؤال الرابع
 سبل تطويرفي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (0

 .الجنسالمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
المشاريع  سبل تطويرفي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (4

 .العمرالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
المشاريع  سبل تطويرفي  (α ≥ 0.05) لداللةتوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى اال  (1

 .المؤهل العلميالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
المشاريع  سبل تطويرفي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (2

 .السكن مكانالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
المشاريع  سبل تطويرفي  (α ≥ 0.05) ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ال  (7

 .نوع المشروعالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
المشاريع  سبل تطويرفي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  (2

 .نوع الملكيةر الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغي
 

 متغيرات الدراسة 1.1
يد أصبح باإلمكان تحد, ة وما جاء به االخرون في دراستهمبعد االطالع على أدبيات موضوع الدراس

, النمو, االبداع والتميز, االبتكار: ) متغيرات الدراسة وهي واقع المشاريع الريادية والذي يتمثل ب
لمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم من تطوير ا وسبل, (خصائص الريادي, المخاطرة
 ( .وتطوير العاملين ,والمالية ,التسويقية, االنتاجية) التطويرية االربعة وهي النواحي
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 نموذج الدراسة 1.1
كن يم لذيوا, موذج فرضي للدراسةتحديد ن باإلمكانأصبح  لقدبعد التعرف على متغيرات الدراسة 

 :لتاليتوضيحه من خالل الشكل ا
 

 النموذج االفتراضي للدراسة( 0.0)الشكل 

 

           

 

  

 

 

 

 حدود الدراسة  1.1     

الصغيرة في  الريادية تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في دراسة واقع المشاريع :الموضوعية .0
 .محافظة بيت لحم وسبل تطويرها

الصغيرة في محافظة بيت الريادية واقع المشاريع  دراسة في المتمثلة اجراء هذه الدراسة تم: الزمنية .4
 تشرين األولم الى شهر 4102لحم وسبل تطويرها خالل الفترة الواقعة بين شهر أيلول من العام 

 .م4105من العام 
 .يتمثل المجال المكاني للبحث في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية: المكانية .1
 .مسحية للمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمبشرية من عينة تتألف الحدود ال: البشرية .2

 
 محددات الدراسة 1.1

وسبل تطويرها في الصغيرة ندرة الدراسات المحلية التي تتناول موضوع المشاريع الريادية . 0
 .محافظة بيت لحم

واقع المشاريع 

 الريادية الصغيرة

سبل تطوير 

المشاريع الريادية 

 الصغيرة

 االبتكار

 االبداع والتميز

 النمو

 المخاطرة

 خصائص الرياديين

 

 

 االبتكار

 االبداع والتميز

 النمو

 المخاطرة

 خصائص الرياديين

 

 

 الناحية االنتاجية

 الناحية التسويقية

 الناحية المالية

 تطوير العاملين
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جراء مقابالت مع اصحاب المشا ,صعوبة الحصول على المعلومات من مصدرها. 4 ريع وا 
النشغالهم الدائم وعدم تواجدهم في معظم االحيان في بيت لحم الريادية الصغيرة في محافظة 

 .المشاريع
 

 هيكلية الدراسة 1..1

 :تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول وهي كالتالي
 .خلفية الدراسة: الفصل االول -
 .الدراسات السابقة واإلطار النظري: الفصل الثاني -
 .ية الدراسة واإلجراءات منهج: الفصل الثالث -
 .التحليل االحصائي واختبار الفرضيات: الفصل الرابع -
 .النتائج والتوصيات: الفصل الخامس -
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة واإلطار النظري

 
 الدراسات السابقة  1.1

 الدراسات المحلية 0.0.4
 الدراسات العربية 4.0.4
 الدراسات االجنبية 1.0.4
 التعليق على الدراسات السابقة 2.0.4
 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة 7.0.4
 ما استفادته الباحثة من الدراسات السابقة  7.0.4

 طار النظرياإل 1.1
 الريادة 0.4.4
 المشاريع الصغيرة 4.4.4
 ريادة االعمال الصغيرة 1.4.4
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 :الدراسات السابقة 1.1

الى  باإلضافةعمال ابقة التي تناولت موضوع ريادة األعرض الدراسات السسيتم خالل هذا الفصل 
سواء من ناحية الطريقة , ستفادة منها في الدراسةلإل ,ي تناولت موضوع المشاريع الصغيرةالدراسات الت
جدر ومما ت, التي اعتمدتها الدراسة السابقة او موضوع ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة واإلجراءات

التي تم وتقسم الدراسات . الصغيرة في فلسطين بالمشاريع الرياديةشارة اليه قلة الدراسات المتعلقة اإل
 .الدراسات األجنبية, الدراسات العربية, الدراسات المحلية: وهي تناولها الى ثالثة اقسام

 
 الدراسات المحلية1.1.1 
 

 ( 1.13 ,ابو مدللة و العجلة)دراسة  -
 "ي تواجه ريادة االعمال بين الشباب في فلسطينالتحديات الت:"بعنوان

أجريت هذه الدراسة لتحديد انواع التحديات التي تواجه الشباب في سعيهم للمبادرة بتنفيذ أعمال ريادية 
وتصنيفها وتحليلها باإلضافة الى تحليل واقع العمل الريادي وتحديد خصائص ريادة األعمال في 

 .فلسطين
حيث قام الباحثان بتحليل  يتم االرتكاز على المنهج الوصفي التحليلولتحقيق أهداف الدراسة 

حصاءات مرصد  الريادة الفلسطيني احصاءات جهاز االحصاء الفلسطيني باإلضافة الى بيانات وا 
 .داة االساسية في تحليل واقع الريادة في فلسطينالذي يعتبر األ

 :ومن أهم ما توصلت له الدراسة كان ما يلي
 .اب للعمل الوظيفي على العمل الريادي العتبارات متعددةتفضيل الشب -0
 .المشاريع إلنشاءنقص التدريب وقصور المهارات الالزمة  -4
تمثل البيئة القانونية ومحدودية مصادر التمويل وضعف السياسات الحكومية الالزمة لتشجيع  -1

 .التي تواجه المشاريع الريادية في فلسطين وقاتأهم المعالعمل الريادي 
 :لقد أوصت الدراسة بمجموعة توصيات من أهمهاو 
 .تعزيز وتطوير سياسات الدعم الحكومي للنهوض بالمشاريع الريادية -0
 .توسيع دور المؤسسات االهلية لتسهيل اقامة واستمرار المشاريع الريادية -4
 .والتي هي نادرة في المجتمع الفلسطيني والريادييناعداد دراسات حول قضايا الريادة  -1
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 ( 1.11,محمد وعبد الكريم)سة درا -
 "عمال الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطينيواقع ريادة األ:"بعنوان

عمال الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الفلسطيني من الدراسة الى تشخيص واقع ريادة األهدفت هذه 
, عمل الريادي في االقتصاد الفلسطينيباعتبارها نواة ال ,خالل تشخيص أبرز المعوقات الماثلة أمامها

 .ووضع المقترحات الهادفة والممكنة لتذليل هذه المعوقات
استخدم الباحثان في هذه الدراسة منهجية التحليل الوصفي باالعتماد على البيانات الرسمية الصادرة 

المختصة في وزارة وملفات الدوائر , وسلطة النقد الفلسطينية, الفلسطيني لإلحصاءمن الجهاز المركزي 
طالع على العديد من الدراسات التي قام بها باحثون وطني الفلسطيني وكذلك من خالل اإلاالقتصاد ال

 .فلسطينيون في موضوع الريادة في فلسطين
عمال المتوسطة والصغيرة في لعديد من المعوقات التي تواجه األن هناك اأوخلصت الدراسة الى 

 :فلسطين مثل
نتاجية وصعوبة الحصول على القروض ال المستثمر وارتفاع التكاليف اإللممحدودية رأس ا -0

 .الميسرة لتمويل المشاريع
 .غير مدربةوروثة واستخدام االيدي العاملة عتماد على الخبرات العائلية الماإل -4
 .لى منافسة شديدة من المنتجات االسرائيليةإفلسطينية لتعرض المنتجات ا -1
راضي الفلسطينية مما يعيق وجود رؤية واضحة واضحة في األية القتصادغياب الخطط اإل -2

 .لمستقبل المشاريع
 .نتاج وارتفاع اسعارهاالنقص في بعض مستلزمات اإل -7

داء المشروعات أن السياسات التي من شأنها تحسين صت الدراسة بضرورة تطبيق مجموعة ملقد أو و 
نتاجية تصادية لرفع اإلقعمل دراسات جدوى ا برزهاومن أ الريادية لخدمة االقتصاد الفلسطيني وتفعيلها

 .وتقديم خدمات استشارية
 
 (1..1,عطياني والحاج علي)دراسة  -

 "مشاكل المنشات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في فلسطين:"بعنوان 
ت الصغيرة جدا والصغيرة آع وخصائص وميزات المنشهدفت هذه الدراسة الى التعرف على واق

برازعرف على اهميتها في االقتصاد الفلسطيني والت, والمتوسطة المعوقات التي تواجهها هذه  وا 
 .تآالمنش

حيث . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المصادر االولية والثانوية للبيانات والمعلومات
الداعمة في المؤسسات  المسئولينبعض المقابالت الشخصية مع بعض  بإجراءتمثلت البيانات االولية 

وتمثلت الدراسات , ت الصغيرة والمتوسطةآاتجاه المنشوالمساندة للتعرف على توجهاتهم المستقبلية 
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الثانوية في البيانات المتوفرة في التقارير والنشرات الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية خاصة 
راضي ادية العاملة في األالقتصالفلسطيني حول المنشات ا لإلحصاءتلك الصادرة عن الجهاز المركزي 

 .الفلسطينية
 :الدراسة ما يلي اليهبرز ما توصلت أمن و 
 .ت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطةآة والتشريعية المنظمة لعمل المنشغياب البيئة القانوني -0
وتدني الخبرة والمهارة لدى العاملين وتدني نسبة التمويل كان من أبرز , ضعف الخبرة التسويقية -4

 .تآت التي تواجه هذه المنشالمعوقا
وصى الباحثان بضرورة توفير البيئة القانونية والتشريعية وتهيئة البيئة المناسبة للمساعدة على أولقد 

كما وأوصت ضرورة انشاء وتأسيس صندوق لتمويل , نمو وتطور المنشات الصغيرة والمتوسطة
التجارية والصناعية واالتحادات المنشآت باإلضافة الى الدعوة لتطوير مهام وصالحيات الغرف 

 .تآع تقديم الدعم الالزم لتلك المنشالتخصصية بحيث تستطي
 
 ( 1.11,وآخرونصادق ) دراسة -

 "سياسات لتحفيز ريادة النساء في األراضي الفلسطينية: "نبعنوا
الكندي, وهي تهدف إلى ( IDRC)أجريت هذه الدراسة بتمويل من مركز البحوث للتنمية الدولية 

تكشاف خصائص ريادة النساء للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة, وفحص العوامل اس
التي تؤثر على مشاركتهن في هذا المجال, كما وتبحث في التحديات والصعوبات التي تواجه النساء 

 وكما تهدف إلى التعرف على العوائق والنواقص التي تواجه تلك. في مشاريعهن وسبل التغلب عليها
المنشآت, للوصول إلى مقترحات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين بيئة عملها, بما في ذلك تحسين 

 . اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي, وتوفير البنى التحتية والتمويل والمواصفات والترويج وغيرها
باإلضافة الى  ,4118اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل بيانات السكان البالغين لعام  

 الباحثين قزاز ومرار  تحليل بيانات بحث ريادة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قام بإجرائه
 .لمعهد ماس للدراسات 4117عام 

وقد خلصت الدراسة إلى أن أغلب صاحبات األعمال يشتركن في انتمائهن لفئة عمرية متوسطة, 
وأن . في المناطق الريفية, وهن من ذوات الدخل المتوسط وذوات مستوى متدني من التعليم, ويعملن

 .الظروف االقتصادية الصعبة هي السبب الرئيسي الذي يدفع النساء إلى تأسيس أعمال
كما خلصت الدراسة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي هو أكبر معيق لتطور المشاريع التي تقودها النساء, 

ن الهدف منها البدء في مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع من ثم يليه نقص مصادر التمويل سواء كا
قائمة, إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها صاحبات األعمال في مجاالت التسويق والتدريب وارتفاع 

 .تكاليف النقل
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 ( 1.11,عبد اهلل وحتاوي )دراسة  -
 "فلسطينسياسات تطوير مشاركة المرأة في ريادة األعمال في دولة : "بعنوان

في   البحثإلى ( ماس)االقتصادية الفلسطيني فت هذه الدراسة والمنشورة في معهد أبحاث السياسات هد
ريادة النساء  بإطالقسياسات عملية للنهوض بريادة النساء في فلسطين وتحديد السياسات الكفيلة 

هداف الدراسة تم ولتحقيق أ. انطالقًا من أهمية زيادة مشاركة المرأة الفلسطينية في النشاط االقتصادي
اؤه االعتماد على تحليل بيانات ومؤشرات الريادة المستخلصة من مسح السكان البالغين والذي تم اجر 

, كما تم االعتماد على المنهج المقارن بين مؤشرات ريادة المرأة (4118,4101,4104)في االعوام 
جرى االستفادة من نتائج  الفلسطينية وبين مؤشرات ريادة األعمال للنساء في بعض الدول, كما

ونتائج الدراسات السابقة  4104في العام  بإجرائهالمقابالت مع الخبراء الوطنيين والذي قام معهد ماس 
 .التي تطرقت الى هذا الموضوع

وقد بينت الدراسة أن معدل النشاط الريادي بين النساء في فلسطين من أقل المعدالت في العالم وكان 
دي للنساء الفلسطينيات في المراحل المبكرة يأتي ضمن أسوأ عشر دول في العالم معدل النشاط الريا

ي وأضافت الدراسة أن معدل النشاط الريادي للنساء أقل بكثير من معدل النشاط الريادي للذكور ف
 التي تمنعها من البدء وقاتلسطينية تواجه العديد من المعن المرأة الفأفلسطين كما أشارت الدراسة الى 

المواقف , االحتالل االسرائيلي)او االستمرار  بالمشاريع والتي حددتها الدراسة بخمس مجموعات وهي 
ونقص المعرفة , والوصول للتمويل, والمفاهيم الرجعية المتفشية حول المرأة في المجتمع الفلسطيني

 (والمهارات وتحديد مجاالت ريادة االعمال المتاحة للنساء
ذات العالقة  سميةلصناع القرار لدى الجهات الر موعة من التوصيات الهامة وقد قدمت الدراسة مج

 :همهاأومن 
 .تقديم المساعده والدعم للرياديات ضمن برامج حكومية منهجية وشاملة -0
 .توجيه القروض نحو المشاريع النسائية االنتاجية ومنحها معاملة تفضيلية -4
التمكين االقتصادي للمرأة وبمشاركتها  ةوأهميالقيام بحمالت وبرامج توعية شاملة بضرورة  -1

 .االقتصادية
 
 : الدراسات العربية 1.1.1

 
 ( 1.13,المري)دراسة  -

 ".ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد من البطالة : "بعنوان
هدفت الدراسة إلى معرفة دور ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في المملكة 
العربية السعودية حيث ناقشت موضوع ريادة االعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة السعودية 
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وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي . الى المعوقات التي تواجه الرياديين وسبل حلها وتطابقت
وقد تشكل مجتمع . التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات

الدراسة من رواد األعمال الذين تم احتضانهم من قبل حاضنات األعمال في المملكة العربية السعودية 
 .رائد ورائدة أعمال( 010)رائدًا ورائدة أعمال, وبلغ حجم العينة ( 021)وعددهم اإلجمالي 

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية أن الخصائص المهمة التي تعبر عن واقع ري .0

أنظمة تشجع على ترويج منتجاتها للوقوف على  ية بدرجة مرتفعة تحتاج إلى إصدارالسعود
قدميها, وتحتاج منتجاتها وخدماتها الجديدة إلى دعاية أكثر لتبصير المستهلكين بمميزاتها, وتعاني 

 .فيذ األفكار المبدعةمن ضعف التمويل المالي الذي يحتاجه تن
أن المعوقات المهمة التي تحد من دور ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في مواجهة البطالة  .4

بدرجة مرتفعة هي تعرض رواد األعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضغوط عمل شديدة 
شروعات وخصوصًا في مرحلة التأسيس, وتعجل الحصول على الربح من منتجات وخدمات الم

بداية تشغيل  , وانخفاض أو انعدام هامش الربح في ها لتفضيل العمالة األجنبيةئالريادية يلج
 .الى الحاجة الى تطوير القدرات االنتاجية  باإلضافة, المشروعات الريادية

ن الشباب السعودي أ :مبررات رواد األعمال لتوظيف الشباب السعودي بدرجة مرتفعة هي ان .1
 ., ويساعد في تطوير العمل, و يتحمل المسؤوليةيتصف باألمانة

 
 (1.11,البندي )دراسة  -

 ".ريادة المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية االقتصادية : " بعنوان
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية 

لية لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقباًل في االقتصادية و دراسة اآلفاق المستقب
ظل الظروف التي انتابت معظم اقتصاديات دول العالم باإلضافة الى البحث في العقبات التي تواجه 

 .وأصحاب المشروعات الصغيرة في مصر نالرياديي
اسة بحثية مكتبية في مراجع حيث تم القيام بدر , وقد اعتمد الباحث على أسلوب التحليل االستقرائي

باإلضافة إلى الدراسات التي , أدبيات المشروعات الصغيرة والتنمية االقتصادية ومدى ارتباطهما سوياً 
ولتحقيق هذا الغرض تم . الوطنيتناولت اآلثار االقتصادية للمشروعات الصغيرة في االقتصاد 

 .للمعلومات عتماد على المراجع والدراسات السابقة كمصادر ثانويةاإل
 :وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها

 .للتصدي لمشكلة البطالة في الدولةالمشروعات الصغيرة تعد ركيزة اساسية  -0
 .عدم وجود امتيازات ضريبية او تأمينية لدعم المشاريع الصغيرة -4
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أصحاب المشروعات ُتَعد صعوبة الحصول على التمويل من العقبات الرئيسية أمام الرياديين و   -1
 .الصغيرة في مصر

 .انخفاض أداء الكادر اإلداري أحد المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر -2
ي تبنت ضعف في نقل الخبرات واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة والصاعدة, الت وجود -7

االستفادة باإلضافة إلى ضعف . هتمام بالمشروعات الصغيرةوطورت رؤية إستراتيجية لإل
 .والتنسيق بين الدول العربية في نفس المجال
 :أما بالنسبة ألهم ما اوصت به الدراسة فكان ما يلي

 .تفعيل مزايا ضريبية وتأمينية للمشروعات الصغيرة -0
 .زيادة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها في التنمية االقتصادية -4
زم لتمويل األفكار الريادية الجديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة توفير القروض والدعم الال  -1

 .اقتصاديًا واجتماعياً 
 .تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة  -2
 .تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم اإلدارة الحديثة للمشروعات  -7
 .منتجات المشروعات الصغيرة تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق   -2
ضرورة العمل على االكتشاف المبكر لمعوقات نجاح المشروعات الصغيرة, وتذليل هذه العقبات  -5

 . والمعوقات
  .بالمشروعات الصغيرة وتفعيل دورها التنموي ةضرورة اجراء المزيد من الدراسات المتعلق -9

 
 (1.11, مهدي)دراسة  -

 "عمال في المملكة العربية السعودية األت وتحديات ريادة متطلبا: " بعنوان
التي تحد من انتشارها وتحول  وقاتهم المععمال وأى معرفة متطلبات ريادة األهدفت الدراسة ال

 .دون نجاحها بما قد يسهم في التنمية االقتصادية وفي مجال تطوير الصناعات 
على المعلومات من التقارير هداف الدراسة قام الباحث بتحليل دراسات سابقة والحصول ولتحقيق أ

 .والنشرات الصادرة عن بعض الجهات والمؤسسات الرسمية
 :أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلي من
عمال مما يدفع ل الممكنة لتوجيههم نحو ريادة األهتمام بالشباب واستغالل جميع الوسائاإل -0

 .عجلة التنمية
 .ونشر ثقافتها والترويج لها عمالألم في دعم ريادة اجهات متعددة تساه الحاجة إليجاد -4
 .محاولة اكتشاف المبدعين والمتفوقين وتوفير البرامج التدريبية لهم لدعم قدراتهم االبداعية -1
 .على الحكومة توفير الدعم المالي لريادة االعمال -2
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 .االستفادة من خبرات العناصر الوافدة الى المملكة وما تحمله من مؤهالت وخبرات  -7
 
 :جنبيةالدراسات األ 3.1.1

 
 (Duman,2015)دراسة  -

 ونياقحالة دراسية في : "في المشاريع المتوسطة والصغيرة ثقافة ريادة االعمال : " بعنوان
Entrepreneurship Culture at SMEs: A Case Study in Konya" " 

ذه وهدفت ه, ية في تركيااالستراتيج لإلدارةقدمت هذه الدراسة في المؤتمر العالمي الحادي عشر 
يرة الدراسة الى تحديد العوامل التي تؤثر على ريادة االعمال في المشاريع المتوسطة والصغ

الى معرفة العوامل المؤثرة على الريادي عند اتخاذ  باإلضافة, والتعرف على خصائص الرياديين
 .قرار انشاء المشروع

عينة  بانة الدراسة على توزيع استوقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم 
وتم تحليلها باستخدام برنامج مشروع مسجل في غرفة تجارة كونيا  071عشوائية مكونة من 
 .  SPSSالتحليل االحصائي 

 : أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلي ومن

الى العوامل السياسية هي المؤثرات الرئيسية  باإلضافةالصفات الشخصية والعائلة  والمجتمع  -0
 .الريادةعلى 

تبين ان من أهم صفات الريادي هي الرغبة في االختراع و االستقالل والتعلم والطموح  -4
 .العالي للنجاح

 .المشروع إلنشاءأثير على قرار الريادي تبين أن مستوى التعليم االكاديمي ليس له ت -1
 .فأكثرعام  17الرياديين كانت من  غالبية عمارين ان أتب -2
صدقاء منها األ, ع من المصادر المختلفة ول على رأس مال المشرويلجأ الرياديون الى الحص -7

 .والعائلة والقروض البنكية
, ب ودعمهم ودعم مشاريعهم الرياديةولقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بفئة الشبا

 .والعمل على تسهيل حصولهم على المعونات المادية للبدء بمشاريعهم
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 (Deli,2011)دراسة  -
 "البطالة في المجتمع المحلي وتأثير الشركات الصغيرة :أهمية ريادة األعمال"  :بعنوان

"Opportunity and necessity entrepreneurship: local unemployment and 

small firms effect" 

 

ف قدمت هذه الدراسة في جامعة فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية وهدفت هذه الدراسة الى التعر   
عرف على أهمية ريادة األعمال وخاصة الشركات الصغيرة ودورها في الحد من معدالت البطالة والت

 .عمال في والية فلوريداعلى الفرص المتاحة لريادة األ
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة 

تم اجراء الدراسة على عدد العاطلين عن العمل في والية فلوريدا  والمقابالت كأداة لجمع البيانات وقد
 (.14117)وبلغ عدد العينة 

 :ومن أهم ما توصلت له الدراسة كان ما يلي
 .هناك تأثير كبير للبطالة على ريادة المشاريع الخاصة الصغيرة -0
 .مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل اكثر من المشاريع الكبيرة -4
 .رتفعت  نسبة البطالة في مجتمع ما يرتفع التوجه لريادة مشاريع صغيرة خاصةكلما ا -1
أصحاب القدرات والمهارات العالية هم أقل توجه لريادة المشاريع الصغيرة في حاالت ارتفاع  -2

 .نسب البطالة في المجتمعات
ت أصحاب القدرات والمهارات المنخفضة هم أكثر توجه الى انشاء مشاريع ذاتية في حاال -7

 .ارتفاع نسب البطالة في المجتمعات
 
 (Chowdhury,2013)دراسة  -

 "عوامل نجاح رواد االعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "بعنوان
Success Factors of Entrepreneurs of Small and Medium Sized Enterprises"" 

والعوامل البيئية ( برةالخ,العمر, التعليم)ر العوامل الديموغرافية هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى تأثي 
ل في على نجاح رواد االعما( الحكومة والسياسة,البنية التحتية,رأس المال,التكنولوجيا,التسويق)

 .في بنغالدش المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تم  حيث, هداف المرجوةبانة كأداة رئيسية للوصول الى األوفي هذه الدراسة اعتمد الباحث على االست

  SPSSوتم االعتماد على برنامج , شركة من القطاعات المختلفة 95من اختيار عينة عشوائية 
 .لتحليل االستبانة
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 :ما يلي الدراسة ليهإومن أهم ما توصلت 
تساهم روح المبادرة لدى رواد االعمال في تحسين ظروفهم المعيشية من خالل تحسين مستوى  -0

 .الدخل
عمال التجارية وتوليد فرص عمل وتنمية رواد االعمال في نمو األادرة لدى تساهم روح المب -4

 .الدولة
وعدم الحصول على , هم المعيقات التي تواجه رواد االعمال هي المشاكل التسويقيةأمن  -1

الى عدم وجود  باإلضافة, التمويل وعدم وجود بنية تحتية جيده وضعف التطور التكنولوجي
 .عمالمي لرواد األدعم حكو 

سرة والمدخرات لصغيرة والمتوسطة كان من قروض األر الرئيسية لتمويل االعمال االمصاد -2
 .الشخصي او القروض وبطاقات االئتمان

ات والمعيقات التي تواجه ولقد أوصت الدراسة بضرورة وضع خطط استراتيجية تقلل من التحدي
مشاريع الصغيرة عمال وضرورة التركيز على دعم انظمة التمويل وتطويرها لدعم الرواد األ

 .والمتوسطة
ن تقوم المنظمات الحكومية بدعم رواد االعمال وتعزيز روح المبادرة لديهم  أالى  باإلضافة

 .وتنمية وتطوير مهاراتهم لما له من اثر على تنمية الدولة
 

 Mohammed,Nzelibe,2014))دراسة  -
 "مهارات الريادة وربحية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "  بعنوان

Entrepreneurial Skills and Profitability of Small and Medium 

Enterprises"" 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة العالقة بين المهارات االدارية للرياديين وبين ربحية المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في قطاع الخدمات باإلضافة الى معرفة التحديات التي تحول دون ازدهار المشاريع 

 .لصغيرة والمتوسطة في نيجيرياا
حيث تم اختيار عينة عشوائية , تم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسية للوصول الى اهداف الدراسة 

وصل الى نتائج حيث تم الت, من مالكي وموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة 471طبقية مكونة من 
 :همهاأالدراسة والتي من 

 .لمهارات بين نجاح االعمال وبين ربحية الشركات المتوسطة والصغيرةيجابية بين اإهناك عالقة  -0
 .يجابية بين مهارات رواد االعمال وبين نجاح المشاريع لصغيرة والمتوسطةإهناك عالقة  -4
 .و فشلهاأتأثيرا مباشرا على نجاح الشركة  العوامل الداخلية للشركات والعوامل الخارجية تؤثر -1
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ما زالت تواجه تحديات داخلية وخارجية تعيق قدرتها التنافسية  الشركات الصغيرة والمتوسطة -2
 .وقدرتها على التكيف

ضعف البنية التحتية وارتفاع الضرائب وضعف الدعم الحكومي والقدرات التسويقية وقلة التدريب  -7
 .التمويل كان من ابرز المعيقات التي تواجه ريادة الشركات الصغيرة والمتوسطة توصعوبا

برزها ان على الحكومة زيادة عدد المراكز ألى مجموعة من التوصيات والتي من الدراسة ا شارتأولقد 
شراك المزيد من الخبراء في  التي تقدم استشارات وخدمات لرواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وا 

باإلضافة الى ضرورة انشاء نظام حوافز لدعم هذه المشروعات , التخطيط المالي والتسويقي وغيرها
 .والعمل على تذليل المعيقات التي تواجهها

 
 التعليق على الدراسات السابقة  1.1.1

 :من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي
 .في تحسين مستوى المعيشة وتنمية االقتصاد الريادية جميع الدراسات أظهرت دور المشاريع .0
 .الصغيرةالريادية تواجه المشاريع  يقاتمعوجود  غالبية الدراسات السابقة أشارت الى  .4
 .بينت بعض الدراسات أن معدل النشاط الريادي في فلسطين من أقل المعدالت في العالم .1
أوصت العديد من الدراسات بضرورة تعزيز ريادة المشاريع الصغيرة ودعمها والعمل على  .2

 .تطويرها
 .الداعمة لريادة المشاريع الصغيرة حاثباألباوصت العديد من الدراسات بضرورة االهتمام  .7

 
 ما يميز الدراسة عن الدراسات والبحوث السابقة 1.1.1

على  -تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها األولى من نوعها في فلسطين 
الصغيرة في محافظة بيت لحم بالتحديد الريادية التي تدرس واقع المشاريع  –حد علم الباحثة 

الصغيرة في محافظة بيت لحم وسبل الريادية حيث ستتطرق هذه الدراسة الى واقع المشاريع 
الصغيرة الريادية تطويرها  كما أنها قد تساعد المحافظة على ايجاد طرق لدعم المشاريع 

بي على الوضع االقتصادي يجاإرها والنهوض بها مما سيؤثر بشكل والمحافظة على استمرا
 .ها ترتكز بشكل كبير على المشاريع الصغيرةحيث ان ,للمحافظة

 
 مدى استفادة الباحثة من الدراسات والبحوث السابقة 1.1.1

لقد ساعدت الدراسات السابقة والنتائج التي تم التوصل اليها الباحثين في تحديد وتوضيح مشكلة   
ث تم االستعانة حي, فضلأطار النظري بشكل اإل ات في تحديدوكذلك ساعدت هذه الدراس, الدراسة

طار النظري ومراجعة المواضيع المهمة ذات ت السابقة في رسم وتوضيح هيكل اإلبالعديد من الدراسا
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يد كيفية الحصول على كما ان نتائج هذه الدراسات قد ساعدت الباحثة في تحد, الصلة بالدراسة الحالية
كما ان  ,عام والمحاور الرئيسة للدراسةولية للدراسة من خالل المساعدة في تصور االطار الالبيانات األ

نتائج الدراسات السابقة قد تعد احيانا مقياسا لمدى قدرة ونجاح الدراسات الحالية في تحقيق اهدافها من 
 .خالل مقارنة نتائجها بنتائج غيرها من الدراسات السابقة

 
 :طار النظرياإل 1.1

 
 الريادة : األولالمبحث  1.1.1

التركيز على مفهوم الريادة وأهميتها وسيتم تناول مؤشرات الريادة وعناصرها  في هذا المبحث سيتم
ثر ايجابي على توليد قيمة أهم صفاته وخصائصه لما له من أالى توضيح مفهوم الريادي و  باإلضافة

 . مضافة جديدة على المشاريع الريادية
 مفهوم الريادة  0.0.4.4

والذي يعتبر ( Richard Cantillon)الريادة فقد عرف  لقد تعددت وجهات النظر التي توضح مفهوم
تحمل "أول شخص أدخل مصطلح الريادة إلى النظريات االقتصادية والذي أشار إلى أن الريادة هي 

المخاطر, والتعامل مع الظروف والحاالت غير الواضحة, والقدرة على إدارة ملكية المشروع للحصول 
 (4118, المبارك" ) وتوظيفه بكفاءة في العملية اإلنتاجية على األرباح, واستغالل رأس المال,

عملية إدارة الموارد بكفاءة وأهلية متميزة لتقديم شيء جديد أو "في حين يرى الحسيني  أن الريادة هي 
داري جديد  (4112,الحسيني".)ابتكار نشاط اقتصادي وا 

راءات التي يمكن القيام بها من أجل مجموعة اإلج" الريادة على انهافقد عرفوا  وآخرونما العاني أ 
إيجاد مشروع ريادي متميز يهدف إلى تحقيق رغبات الزبائن, ويحقق قيمة مضافة تضاف إلى المنتج 

 (.4101العاني وآخرون, )" أو الخدمة أو الطريقة أو اإلجراءات
والجهد  هي عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة, وتخصيص الوقت"ويورد النجار والعلي أن الريادة 

والمال الالزم للمشروع, وتحمل المخاطر المصاحبة, واستقبال المكافئة الناتجة, وهي عملية ديناميكية 
لتأمين تراكم الثروة, وهذا الثروة تقدم عن طريق األفراد الذين يتخذون المخاطر في رؤوس أموالهم, 

النجار ". ) التي تفقر إليها وااللتزام بالتطبيق لكي يضيفوا قيمة إلى بعض المنتجات أو الخدمات
 (   4101,والعلي

أن الريادة هي ابتكار منتجات, وطرق  Aspromourgosويؤكد على ما سبق من تعريفات ما أورده 
 ( (Aspromourgos,2014 .وتخفيض اإلدارة الروتينية ,لمخاطرا, وتحمل ةإنتاج, وأسواق جديد

ور نظرة الدول المختلفة الى االهداف االقتصادية ونستطيع القول بأن مفهوم الريادة قد تطور مع تط
أما . فمفهوم الريادة في الدول المتطورة مرتبط باالختراعات والتفرد, واالجتماعية التي تسعى لتحقيقها



21 

 

 ا  جديد الً عم إلنشاءفي الدول النامية فيعود مفهوم الريادة الى أخذ روح المبادرة والتحرك والمخاطرة 
 (4101,النجار والعلي) .المساهمة في أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيةيعمل من خالله على 

عملية االنتفاع بتشكيلة واسعة من "أن الريادة هي  المركزي لإلحصاء الفلسطينيويورد الجهاز   
المهارات من أجل تحقيق قيمة مضافة في مجال محدد من مجاالت النشاط البشري, وتكون المحصلة 

ما زيادة في الدخل أو استقاللية أعلى, باإلضافة إلى اإلحساس بالفخر نتيجة الجهد لهذا الجهد إ
 (4102,االحصاء الفلسطيني) ".اإلبداعي المبذول

يجاد قيمة مضافة أو إ, ها عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمةومن وجهة نظر الباحثة تعرف الريادة بأن
 .التسويق وبشكل متميز نتاج اوالخدمة او طريقة اإل تضاف الى المنتج او

 
 (.1.1,النجار والعلي : )أهمية الريادة 1.1.1,1

ن تساهم أالقادرة  على  ألنها, قتصاد الوطنين الدور الكبير الذي تلعبه في اإلهمية الريادة مأتظهر 
ساس الذي فهي تمثل األ. يةنتاج في العديد من الدول النامعادة تقويم وهيكلية اإلإوبشكل فعال في 

وتساهم في الحد من تفاقم , يدي العاملةلة حيث تقوم بتشغيل العديد من األم عليه التنمية الشامتقو 
ظاهرة البطالة مما يحقق التوازن االقليمي للتنمية التي تسعى الدول الى تحقيقها في خططها المختلفة 

را رئيسا في االقتصاد اذ تلعب دو  ,ثار االقتصادية واالجتماعيةولها العديد من اآل. نمية الشاملةللت
 .الوطني والتنمية المحلية

احمد : )وتكمن أهمية الريادة التي اجمع عليها الكثير من الباحثين ورواد االقتصاد في ما يلي
 (4118,مبارك) ,(4101,وآخرونالعاني ) ,(4104,وبرهم

 .التجديد والتغيير واالبتكار والتحول في المنظمات اإلدارية .0
 .مشاريع باختالف أنواعها ذات العالقة بالتطور االقتصاديإنشاء العديد من ال .4
 .التقليل من حدة البطالة بإيجاد فرص العمل جدية وذات أهمية على المدى الطويل .1
 .اإلسهام في تنويع اإلنتاج نظرًا لتباين مجاالت إبداع الرياديين .2
يجادزيادة القدرة على المنافسة  .7  .اسواق جديدة محليا وعالميا وا 
عادة الهيكلية في المشاريع االقتصادية وتنميتها وتطويرهاالتجدي .2  .د وا 

فيرجع أهمية الريادة وما يتبعها من إبداع بازدهار المشاريع الصغيرة, فالمشاريع التي تتوفر  أما مراد
فيها روح الريادة وحب العمل توجد أفرادًا يتسمون باإلبداع وهم مستعدين للمخاطرة وحب المغامرة, 

 (4101,مراد) .لى تبني أفكار جديدة من أجل تطوير مشاريعهم واالستمرار بهاوالقدرة ع
ي همية الريادة في هذه الدراسة بالتعرف على طبيعة الريادة في المجتمع الفلسطيني ودورها فأوتكمن 

 نتاج والحد منيع اإلمن خالل قدرتها على زيادة المنافسة وتنو , تنمية وتطوير ودعم هذا المجتمع
 . لة وتحسين المستوى المعيشيالبطا
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 :الريادة اتمؤشر  3.1.1.1

 :مؤشر الريادة العالمي  
 Global entrepreneurship and)يصدر هذا المؤشر عن المعهد العالمي للتنمية 

development institute ) دولة حول  014نشطة الريادية ل حيث يقيس هذا المؤشر األ
 :ث مؤشرات رئيسية كما هي موضحة في الشكل التاليالعالم ويتكون هذا  المؤشر من ثال

 
 مؤشر الريادة العالمي حسب المعهد العالمي للتنمية( 0.4)الجدول رقم 

 الطموح الريادي القدرات الريادية السلوك الريادي

 القدرة على ادراك الفرص. 
  نسبة )مهارة البدء في عمل جديد

ن لديهم أدون االفراد الذين يعتق
 .(افية للبدء في عملالمهارة الك

 رة وعدم الخوف من قبول المخاط
فراد الذين ال نسبة األ)الفشل 

يعتقدون ان الخوف من الفشل 
 (سيمنعهم من فتح مشروع جديد

  ستخدام القدرة على ا)الشبكات
االنترنت من اجل تطوير 

 .(عمالاأل
 شخاص عدد األ: الدعم الثقافي

والذين يعتقدون ان  22و 09بين 
 .صة جيدةالريادة فر 

  عدد )البدء في فرصة
شخاص الذين يمتلكون األ

 .فرصة لكن القيود التنظيمية
وتقاس مؤسساتيا ( تمنعهم

 .بالحرية االقتصادية
  عدد )استيعاب التكنولوجيا

الشركات في قطاع 
 .(التكنولوجيا

  ( التعليم)العنصر البشري
حجم االستثمار الحكومي في 

 .التدريب
  عدد الشركات )المنافسة

س المجال او لعاملة في نفا
 (.نتاجهإندرة المنتج المراد 

 انتاج )بداعي نتاج اإلاإل
منتجات ابتكارية او تقليد 

 .(منتجات موجودة
 نتاج بداع في طرق اإلاإل

تطبيق تكنولوجيا جديدة او )
من ( انتاج تكنولوجيا جديدة

المتغيرات المؤسساتية هنا 
نسبة البحث والتطوير من 

 .الناتج المحلي
 لنمو السريع للشركاتا. 
 القدرة على تصدير ) التدويل

 .(منتجات جديدة
  س المال للمخاطرة أتوفر ر

 .في مشاريع ريادية
 ( 4102)حصاء الفلسطيني اإل
 

 
 
 
 
 
 



22 

 

  :مفهوم الريادي وخصائصه 1.1.1.1
 

يشرف بأنه ذلك الشخص الذي يدير العملية اإلنتاجية وينظم عناصرها و  Sayورد مفهوم الريادي  عند 
, وأن يكون قادرًا على الربط والتوجيه واإلشراف في العملية اإلنتاجية, كما ووجد أن الريادي هو  عليها

الفرد المميز الذي يتصف بوالء واضح تجاه عمله وبمقدرة فائقة على القيادة واإلدارة, وهو الذي يسعى 
و شخص مقدام يقوم بأعمال دائمًا لالبتكار واإلبداع والبحث عن النجاح في أصعب الظروف, وه

 (4104, برهمو أحمد . )تنطوي على المخاطرة ولكنه ال يلقي بنفسه إلى التهلكة
دراكها, وتحمل "يشير مفهوم الريادي إلى كما و  الشخص الذي يمتلك القدرة على اكتشاف الفرصة وا 

يلها من أجل إضافة , وتأمين المصادر واإلمكانات الالزمة وتشغ المخاطر والعزم على البدء بالمشروع
يجاد ما هو جديد ومميز, وبشكل يلبي حاجات  قيمة إلى المنتج أو الخدمة أو الطريقة واإلجراءات, وا 
الزبائن ورغباتهم, وبحيث تكون النتيجة إما الحصول على الفوائد المعنوية والمادية, أو التعرض 

 (4101,العاني وآخرون) .للخسارة المعنوية والمادية
جار والعلي الريادي على أنه الشخص الذي يقوم بتوحيد وسائل اإلنتاج من أجل تقديم القيمة ويعّرف الن

الجديدة التي تؤهله إلعادة تأسيس موارده المالية, ويقوم بتقديم المنتجات والخدمات بأنماط جديدة, لتسد 
يد لألعمال من النقص والثغرات في األسواق, كما يقوم بعملية تحديد وتطوير وصياغة الرؤيا الجد

 (4101,النجار والعلي) .خالل إيجاد أفكار وفرص وطرق جديدة إلدارة األعمال
ان الريادي هو الشخص الذي يتمتع بالمبادرة واالندفاع والقدرة على مواصلة  وآخرونوبين حتاوي 

هارة في ادارتها الى االستقاللية والثقة العلية بالنفس والقدرة على تحمل المخاطر والم باإلضافة,  التقدم
عبد .)هدافر واالبتكار والوصول الى األوتنبع هذه الصفات من االحساس بالحاجة الماسة الى التغيي

 (4102,اهلل وحتاوي
 

 المشاريع الصغيرة:  المبحث الثاني 1.1.1
ي تعتبر حجر تعتبر المشاريع الصغيرة ذات أهمية كبيرة لجميع البلدان المتقدمة منها والنامية, فه

قتصادي يعزز من تماعية لهذه الدولة, فمردودها اإلساس خاصًة في عملية التنمية االقتصادية واالجألا
االقتصاد الوطني, كما أن لها دورًا إيجابيًا خاصة في الدول النامية في توفير فرص عمل لجميع 

كتفاء الذاتي جزئيًا ما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق االمالفئات االجتماعية, وتقلل من مستوى البطالة 
متغيرات مع لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع, باإلضافة إلى أنها تتجاوب بسرعة مع ال

, وذلك بالتالي يحقق زيادة متنامية في حجم االستثمار, وزيادة في حجم نسبة قليلة من المخاط
 (4117نصر اهلل والصوراني, ) .المبيعات
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, وأهميتهامفهوم المشاريع الصغيرة روعات الصغيرة كان البد من توضيح ومن أجل هذه األهمية للمش
هم أيح مجاالت عملها و بمعاييرها وتوض اً ص ومميزات المشاريع الصغيرة مرور ثم التركيز على خصائ

 .نجاحها وأسباب يقاتهامع
 
 مفهوم المشاريع الصغيرة1.1.1.1 

ة األخيرة االهتمام الكبير في العالم نظرًا لما تقدمه بالرغم من أن المشاريع الصغيرة القت في اآلون    
والجماعي, إال أنه لم يستطع  من فرص عمل وتحسين الدخل وزيادة التنمية على الصعيدين الفردي

إيجاد تعريف رسمي وموحد لها, وهذا يعود الختالف خصائص المشاريع الصغيرة لكل دولة من  أحداً 
العمل واتساع هذه المشاريع وكبرها, ومع ذلك فقد وردت عدة  حيث التكاليف وعدد العمال وطريقة

تعريفات لمفهوم المشاريع الصغيرة, وهذه التعريفات قد اعتمدت على نوع المشروع وعدد العمال وقيمة 
لجنة التنمية االقتصادية رأس المال وغيرها حسب رؤية كل باحث لذلك, ومن ذلك مثاًل ما أوردته 

لتي عّرفته بناًء على معايير وظيفية وضعتها وهي استقالل اإلدارة, وأن يكون وا( USSEO)األمريكية 
المدير هو المالك, وأن يكون رأس المال المطلوب يتم الحصول عليه من شخص أو عدد محدد من 

نشاط المشروع محلي أي أن العامل وصاحب المشروع يقيمون بنفس المنطقة  , وأن يكوناألشخاص
 (4104أحمد وبرهم,) .روعالتي يقام بها المش

عمال في ( 01)أما البنك الدولي فقد عّرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي يعمل فيها أقل من 
 (4100,البندي) .عامل في المشاريع الصغيرة( 71-01)المشاريع متناهية الصغر ومن 
موحد للمشروع في عدم وجود تعريف  ختالفأسباب اإل ترجع فإنهاوبحسب منظمة العمل العربية 

 ,الصغير هو وجود بعض القيود التي تتحكم في إيجاد ووضع تعريف شامل وموحد لهذه المشاريع
 القطاع التكنولوجي واختالف التطور مستوى على التفاوت هذا وينعكس النمو درجة ومنها اختالف

 الواحد وتعدد طاعالق داخل قتصادياإل النشاط فروع المشاريع الى اختالف فيه تعمل الذي االقتصادي
 (4118منظمة العمل العربية, . )والنوعية الكمية كالمعايير المستخدمة المعايير

 
فمع عدم وجود تعريف موحد عالميًا بما يخص مفهوم أما مفهوم المشاريع الصغيرة في فلسطين, 

الصغيرة  ففي فلسطين يختلف التعامل مع مفهوم المشاريع المشاريع الصغيرة كذلك األمر في فلسطين
 االقتصاد وزارة في والتراخيص للشركات العامة اإلدارة تصنف فبينما باختالف الجهة ذات المسؤولية,

 الضريبية الشرائح حسب المشاريع المالية وزارة تصنف عملها, طبيعة حسب المشاريع الوطني
 المال رأس فئات حسب امتيازات يعطي( 0889)لعام  االستثمار تشجيع قانون أن كما ,للمكلفين
مسح للمنشآت التي تشغل بين ي الفلسطين لإلحصاء المركزي الجهاز نفذ (4114), وفي عام والعمالة

, وقد أظهر الباحثين (UNECTAD)عامل وفق رؤية إحصائية خاصة مدعومة من ( 8-71)



24 

 

 الفلسطينيين أن هناك تشتت داخل المؤسسات الفلسطينية في التعامل مع المشاريع الصغيرة وفق
 الصغيرة بالمشاريع المتعلقة القضايا جميع بمتابعة معنية رسمية جهة وجود طبيعة كل مؤسسة, وبدون

 من .الصعوبات على التغلب أجل من الفلسطينية المشاريع فئات جميع تطور تخدم موحدة برؤية
 اداقتص إلى المركزي االقتصاد من التحول لمتابعة والسعي الصعوبات هذه مثل تالفي الضروري

 (.4100الفليت, )االجتماعي  السوق
, وتعرف غرفة تجارة وصناعة بيت لحم المشاريع الصغيرة باالعتماد على حجم رأس المال المستثمر

الباحثة في هذه دينار وهو التعريف الذي اعتمدته  07111بحيث يكون  رأس المال المستثمر أقل من 
 (4101,الصوص) .الدراسة

 
 الصغيرة أهمية المشاريع 1.1.1.1

حجر األساس لتحقيق أي نمو اقتصادي, والذي يؤدي فيما بعد إلى التنمية المشاريع الصغيرة تعتبر 
بطالة في كافة جوانب الحياة, فهي تلبي احتياجات األفراد وخاصة في الدول النامية وتقلل من نسبة ال

أكثر القواعد للتقدم االقتصادي  , كما أن هذه المشروعات تعتبر مستقباًل منوتزيد من الرفاه االجتماعي
 (4100,مقري ويحياوي) .واالجتماعي وكذلك السياسي أيضاً 

أن المشاريع الصغيرة تساهم في التنمية االقتصادية كأمثال الذين يرون أن المشاريع  برهمو حمد أويرى  
ة, كما تساعد الصغيرة هي لبنة أساسية كبيرة ومنافذ توزيع بين المستهلك وبين المشروعات اإلنتاجي

على زيادة المبيعات والتوزيع, مما يقلل تكاليف التخزين, ويؤدي إلى وصول السلعة إلى المستهلك بأقل 
تكلفة, باإلضافة إلى أنها مناخ جيد لإلبداع واالبتكار والتطوير والتجديد, كما أنها تعمل على زيادة 

وكذلك تساهم في الحد من انتشار الفقر فرص العمل وتحسين طرق استغالل الموارد الطبيعية المتاحة 
أحمد . )ألنها تتوزع على شريحة عريضة من المجتمع, ولها القدرة على خدمة قطاعات من المجتمع

 (4104,  برهمو 
المشاريع أما أهمية المشاريع الصغيرة لالقتصاد الوطني الفلسطيني فنرجع ذلك في البداية إلى كون  

ع الجهل والفقر وللتقدم والقضاء على البطالة, وذلك لقدرتها على الصغيرة هي العمود الفقري لمن
اإلبداع واالختراع, فالمشاريع الكبيرة بالرغم من مزاياها العديدة فهي وحدها ال تستطيع أن تحافظ على 

 (4118,وآخرونفياض : ), وترجع أهميتها إلىحرية المبادرة وعلى تقديم كل الخدمات والسلع الالزمة
 وأداةان تطور المشاريع الصغيرة هو دعم لروح المنافسة التي هي اساس : رارية للمنافسةاالستم. 0

ضا في نوعية الخدمة يأفسة ال تقتصر على االسعار بل هي فالمنا, لالختراع والتقدمالتغيير وتشجيعا 
 . وجودة المنتج

داع ويسعون الكتشاف وهذا ناتج عن أن أصحاب المشاريع الصغيرة دائمو االختراع واإلب: التجديد .4
 .كل ما هو جديد ليزد من أرباح مؤسساتهم ويساعد على تطورها
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وذلك من حيث شراء المواد الداخلة في اإلنتاج والخدمات : ترابط األعمال والمشروعات التجارية .1
الالزمة له, وبيع المنتجات إلى لألسواق ومن ثم للمستهلكين, فالتعاون والتكامل بين المشاريع 

بين الكبيرة والصغيرة هو ضروري, فالصغير يوفر للكبير المواد الخام واألولية, والكبير وخاصة 
يقوم باالستفادة منها في استكمال منتجه ليكون جاهزًا لتسويقه, ولهذا يمكن القول بأن المشاريع 

ولهذا  الصغيرة تعتبر الرافد والمسّوق للمشاريع الكبيرة وهو البداية من خالل النتيجة النهائية,
 .فأساس وجوهر ازدهار ونجاح واستمرار المشاريع الكبيرة هو المشروعات الصغيرة

وهو يعتبر المنفذ القانوني للمنافسة المتزايدة في سوق العمل, وهو عبارة عن شهادة : االمتياز .2
ومنتجاته دون أن يتعدى  ماتهللعالمة التجارية التي تمنح لصاحب المشروع ليستطيع تسويق خد

 .أحد, وهذا االمتياز يخضع للقوانين والشروط المحلية والدولية عليه
المشروعات الصغيرة تعتبر من أهم مكونات النشاط االقتصادي واالجتماعي على حٍد ومن هنا نرى أن 

نما في جميع دول العالم, وهذا يرجع إلى كون المشاريع  سواء, وليس فقط في فلسطين والدول النامية وا 
وبذلك يتضح مما سبق ضرورة العمل على تدعيم المشروعات , ي كافة مجاالت الحياةالصغيرة تدخل ف

 .نتاجية وزيادة قدرتها على المنافسةلتطوير الكفاءة اإل, المقدمة لها الصغيرة وزيادة الحوافز
 

 الصغيرة اريعخصائص ومميزات المش 3.1.1.1
تميزها عن غيرها من المشروعات  بمجموعة من الخصائص التي الصغيرة  اريعتتميز المش       
وتحقيق ,  حيث تجعلها قادرة على التكيف مع  الظروف غير الطبيعية كالركود االقتصادياالخرى 

منظمة ) ,(4104رهم,أحمد وب) :هم هذه الخصائص ما يليأومن  ألصحابهااالهداف االقتصادية 
 (4100,خرونآو  عفانة) ,(4118العمل العربية,

تخدمه يكون صغير نسبيًا بالمقارنة مع المشاريع األخرى وفي الغالب يكون رأس المال الذي تس .0
 .مدخرات ذاتية

تأخذ المشاريع الصغيرة صفة الصبغة العائلية فصاحب المشروع يعمل في مشروعه هو وأفراد  .4
 .عائلته

العالقات بين صاحب المشروع والمستهلكين تعتبر ذات طابع شخصي مما يؤدي إلى رضا  .1
 .المستهلكين

 .انخفاض تكلفة العمالة, فاآلالت بسيطة وقليلة التعقيد -0
 .االعتماد على الموارد اإلنتاجية المحلية وعلى األسواق المحلية -4
 .مصادر التمويل غالبًا ما تكون ذاتية -1
 .الهيكل التنظيمي غير معقد ويمتاز بالبساطة -2
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 .القدرة على تبني السياسات الجديدة والتغيير والتطوير بسهولة ويسر -7
 .انخفاض حجم اإلنتاج, إذ يمكن قيام المشاريع الصغيرة في األرياف والمناطق النائية -2
ن تكون بسيطة أو أستفيد منها المشاريع الكبيرة المواد التي تنتجها تكون اما منتجات اولية ت -5

 .للمستهلك المحلي
ياف والبادية ر ت حجم كبير اذ يمكن قيامها في األال تتطلب المشاريع الصغيرة بنية تحتية ذا -9

 .والمناطق النائية
 .محدودية سوق التعامل فهو ال يتعدى المنطقة التي يوجد فيها أحياناً  -8

تأسيس  مرحلة كانت إذا سيما ال السوق من والخروج لدخولا بسهولة المشروعات هذه تمتاز -01
 .المشروع قد نفذت بشكل مناسب

ا تمييز المشاريع الصغيرة من من خاللهيمك ساسيينعلى معيارين أ المبيرك والشمرياعتمد  في حين
 (4112المبيريك والشمري, ) .وحجم رأس المال, عدد العمال: وهي عن غيرها من المشروعات

 
 مجاالت عمل المشاريع الصغيرة 1.1.1.1

تتعدد مجاالت عمل المشاريع الصغيرة والتي يرجع اختيارها بناًء على بعض المعايير الخاصة بإنشاء 
 (4118فياض وآخرون, : ), ومن هذه المجاالتغيرةالمشاريع الص

يشمل عمل الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية الذين يقومون بتحويل المواد : المجال الصناعي -
 .الخام من حالة إلى أخرى بحيث تصبح قابلة لالستهالك

لواردات, ويشمل إنشاء مزارع صغيرة, أو بيوت بالستيكية إلنتاج الخضراوات أو ا: المجال الزراعي -
 .أو خاليا نحل إلنتاج العسل

 .وتشمل المشروعات التجارية الصغيرة: المجال التجاري -
 :فهي كما يلي كما صنفها منتدى االعمال الفلسطيني نواع المشاريع الصغيرة في فلسطينأ أما
 (4102,منتدى االعمال الفلسطيني )

 .ةصناعات استهالكية صغيرة او مهن حرفي :المشروعات الصناعية .0
 .تجارة الجملة والتجزئة الوكالء والسماسرة: المشروعات التجارية .4
المكاتب الخدماتية المختلفة ووكاالت السياحة والتأمين وغيرها  :المجاالت الخدمية .1

 .والخدمات الفندقية والخدمات الشخصية
مرأة المشاريع النسوية الصغيرة والتي كان لها تأثير على التطور االقتصادي واالجتماعي لل .2

 .وعلى تنمية االقتصاد المحلي
 .الحيازات الزراعية المملوكة للسكان المحليين بشكل متفاوت .7
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المنظمات غير الحكومية وهي مشاريع بحاجة الى مزيد  طارإالمشروعات الصغيرة في  .2
 .من التطوير

, التجارية ,الهندسية)ورة في مختلف المجاالت الصناعات التي تنتج منتجات متط .5
 .(الصناعية

 
 معوقات المشاريع الصغيرة 1.1.1.1

على الرغم من األهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة إال أنها تعاني مجموعة من المعوقات التي تحد من 
عملها في دفع عجلة االقتصاد والتي تختلف من دولة إلى أخرى, فليس بالتحديد أن تجتمع هذه 

لخيص أهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة المعوقات في دولة واحدة أو مشروع واحد, ويمكن ت
 (4100,  الفليت: )كما يلي

 السجل ونقص حداثتها وبسبب ونقص الضمانات والناتجة عن حجم المشروع : معوقات التمويل .0
 .االئتماني

 .غالبية هذه المعوقات تكون في الدول النامية :الحكومية معوقات اإلجراءات .4
 على هذه المشاريع, وكذلك مشكلة مع الجهاز الضرائب هر بارتفاعوالتي تظ :معوقات الضرائب .1

 .الضرائب جهاز عمل يضيق مما المنشآت هذه عن البيانات الكافية توفر لعدم نظراً  الضريبي,
ج المشاريع توالتي تكمن في واردات المشاريع الكبيرة التي يكون منتجها كمن: معوقات المنافسة .2

 .الصغيرة
فياض وآخرون  أن المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة هي عدم وجود  في حين يرى       

تعريف أو مفهوم موحد معتمد ومتعارف عليه للمشاريع الصغيرة من كافة الجهات الرسمية واألهلية, 
كذلك تدني الكفاءة اإلدارية  ,المتوفرة عن المشاريع الصغيرةكذلك وجود نقص في المعلومات 

وعدم وجود مؤسسة متخصصة تهتم وترعى المشاريع الصغيرة   والتسويقية للعاملينوالمهارات الفنية 
وتقدم الخبرة وتعد دراسات الجدوى االقتصادية, ونقص التمويل الالزم إلنشاء هذه المشاريع, وصعوبة 
الحصول عليه من المؤسسات المالية, وعدم قدرة البنوك على إعداد تقييم دقيق لمخاطر ائتمان 

الصغار, وخاصة الجدد منهم, وذلك لغياب جهة مرجعية تقدم خدمة األخطار المصرفية  العمالء
 (4118,وآخرون, فياض) .ومعلومات االئتمان الصغيرة

 
 الصغيرة اريعأسباب نجاح المش 1.1.1.1

الصغيرة تعتبر نظم إنتاجية مفتوحة يتأثر نجاحها بمجموعة من العوامل الداخلية  اريعالمش إن
وهناك بعض العوامل التي تلعب دورًا أساسيًا في استمرار ونجاح هذه المشروعات تتناسب والخارجية 

 ووجود مساعدة ورقابة حكوميةتناسبًا طرديًا مع امتالك صاحبها المواهب األساسية لإلدارة الحديثة 
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, يةالعط) .لمساعدات المباشرة وغير المباشرةتتمثل في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة عن طريق ا
4112) 

النمروطي : )ة وهي كما يليكما أن هناك عدة عوامل تساهم في إنجاح المشروعات الصغير 
 (4104,وصيدم

عوامل متعلقة بالكفاءة اإلدارية لصاحب المشروع؛ ومعنى ذلك إذا كانت كفاءة الجهاز اإلداري في  .0
 :لعناصر التاليةالمشروع جديدة, فإن المشروع سوف يحقق النجاح وتعتمد هذه الكفاءة على ا

 .قدرة صاحب المشروع على التجارب والتأقلم مع التغيير في البيئة الداخلية والخارجية -
 .قدرته على إحداث التغيير لصالح المشروع -
 .وتوفير الموارد المناسبة تخطيط وتنظيم ومراقبة سير العمل قدرته على -
 .قدرته على التنبؤ بمستقبل السوق المنافسة -

وتتمثل في تحديد الهدف بدقة والتخطيط ويشمل  ,الصغيري نجاح المشروع عوامل مساعدة ف .4
مكانية التعامل مع القوانين واألنظمة باإلضافةالتنبؤ بالمستقبل   .الى التنظيم وا 

 
 -Balanced Scorecardبطاقة األداء المتوازن  1.1.1.1

الى أداة فعالة ترتبط وتتصل  تعتبر بطاقة االداء المتوازن نظام اداري يترجم الرؤية والرسالة   
كما تعتبر اداة فعالة لمتابعة االداء في مقابل االهداف المنجزة حيث تساعد على , باإلستراتيجية

 (Kaplan,Norton,1996.)تطبيق الخطط وضبط ومراقبة النمو المؤسسي بطريقة سهلة
 :وتعتمد الجوانب االساسية لبطاقة االداء المتوازن على ما يلي

 .حيث يعكس كيفية نجاح المؤسسة ماليا:  Financial perspective-الماليالجانب  .0
 .يبين كيف يجب ان تبدو المؤسسة للزبائن:  Customer perspective -جانب الزبائن .4
كيف تكتسب المؤسسة :  Learning and Growth perspective-جانب التعلم والنمو .1

 .القدرة على التعلم والنمو
تبين اي :  Internal business processes perspective-خليةجانب العمليات الدا .2

 .العمليات الداخلية التي يجب التركيز على اجادتها
والمحافظة  األداءومن خالل الجوانب السابقة تستطيع المؤسسة تحسين قدراتها الداخلية وتحسين 

 . على الزبائن وجذب المزيد
 

 الصغيرة المشاريع الريادية:  المبحث الثالث 3.1.1
مرورا بدور الريادي في انجاح المشاريع , وفي هذا المبحث سيتم التركيز على مفهوم المشاريع الريادية

والمخاطرة في المشاريع  ثم االبداع واالبتكارمصادر تطوير االفكار الريادية  من ثمو , الصغيرة
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و التعرف على المشاريع الريادية والهدف من وراء ذلك ه, نجاح المشاريع الرياديةسبل  وأخيرا, الريادية
 .والعوامل المؤثرة على نجاحها

 مفهوم المشاريع الريادية  1.3.1.1
هناك نوع من التداخل الواضح بين المشاريع الريادية وبين المشاريع الصغيرة ولكن يتميز المشروع     

يبنى على االبتكار الريادي عن المشروع الصغير بمجموعة من الخصائص وذلك ان المشروع الريادي 
بتكار عل شكل تقديم تكنولوجيا او خدمة جديدة أو ابتكار في مجال التسويق وقد يكون هذا اإل واإلبداع

ستراتيجية طويلة شروع على النمو ووجود االهداف اإللما قدرةالى  باإلضافة. او التوزيع او التنظيم
 (4101,وآخرونالعاني . )المدى

ادرة على التكيف ن المشروعات الريادية هي القأالرأي السابق وأضاف  فقد اتفق معما الحسيني  أ
 (4112, الحسيني. )يئية ومواجهة التحديات التنافسيةحداث والمتغيرات البوالموائمة مع األ

 
 ( 4104,أحمد وبرهم) :دور الريادي في إنجاح المشاريع الصغيرة 1.3.1.1

بداع كل ما هو إن للريادي دورًا بارزًا في إنجاح المشا    ريع الصغيرة فهو يقوم على تطويرها وابتكار وا 
 جديد حتى يستمر في عمله ويبقى مشروعه ناجحًا ويساعد في التنمية االقتصادية واالجتماعية, ومن

 :أهم أدواره في المشاريع الصغيرة
 .رفع مستوى اإلنتاجية وخلق فرص عمل جديدة -
 .مجاالت إبداع الرياديين المساهمة في تنويع اإلنتاج نظرًا لتباين -
زيادة القدرة على المنافسة وذلك من خالل المعرفة الدقيقة الواعية للبيئة المحلية والبيئة الخارجية  -

 .وتطوير أساليب العمل من خاللها والتفاعل معها بإيجابية
يجاد أسواق جديدة -  .نقل التكنولوجيا وا 
عادة الهيكلية في المشاريع االقتصادية -  .التجديد وا 

التأثير الحاسم في نجاح المشروعات الصغيرة هو توفر السمات االساسية  ويرى الحسيني ان
ويوضح العالقة بين الخصائص والقدرات الشخصية , لقدرات الشخصية في الشخص الرياديوا

 (4112,الحسيني: ) وبين نجاح المشروعات الصغيرة كما في الشكل التالي
 ت الشخصية والمشاريع الصغيرةالعالقة بين القدرا (0.4)الشكل 

 
 

 
 

 

 القدرة على التوجيه والقيادة والحسم 

 القدرات الذهنية والفكرية 

 القدرات االنسانية 

 القدرة على بناء نظم اتصاالت فاعلة 

 المعرفة العلمية والتقنية 

 القدرة على اتخاذ القرارات 

 قدرات معرفية ومفهومية. 
 

نجاح 

المشروعات 

 الصغيرة

   الريادية 
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وبذلك على , مرتبط ارتباطا مباشرا بالريادية ن نجاح المشروعات الصغيرةأيتضح من الشكل السابق 
 .الريادي ان يمتلك قدرات متميزة ومتنامية لضمان نجاح وديمومة المشروعات الصغيرة

فامتالك ,نجاح المشروعات الصغيرة ان الريادي يؤثر وبشكل كبير على  ةومن وجهة نظر الباحث
فريادة المشاريع تعتبر نتيجة , الريادي للخصائص السابقة تساهم جديا في نجاح المشاريع الصغيرة

وتم التطرق الى هذا الموضوع  على نجاح ريادة , وقدرات متميزة ومتنامية لشخص ريادي ألفكار
 .المشاريع الصغيرة

 
 (4101,النجار والعلي : ) الصغيرة اريعيادية في المشمصادر تطوير االفكار الر  3.1.13.

ات الريادية حيث يتركز اهمها فكار الجديدة للمشروعوالوسائل المستخدمة في تطوير األ تعددت الطرق
 :ربع مصادر رئيسية جاءت كالتاليأفي 

 .كفكار بطرق مباشرة او غير مباشرة على هيئة حاجات ومتطلبات يعبر عنها المستهلتأتي األ .0
نجاح المشروعات الريادية حيث تعتبر مصدرا رئيسيا في إقنوات التوزيع لها دور فاعل في  .4

 .تطوير االفكار
 .تسهم الحكومات في توجيه الرياديين وتقديم المشورة لهم نحو االفكار الريادية الجديدة .1
دة مراكز البحث والتطوير لها دور بارز في عمليات البحث والدراسات المتعلقة بالريا .2

 . والرياديين
 
 االبتكار في المشاريع الريادية 1.3.1.1

يرا ال يمكننا الحديث عن المشاريع الريادية دون الحديث عن االبتكار حيث يبدأ المشروع صغ     
ن يبتكر ويتطور حلة سيكون على صاحب المشروع اما أن يصل الى مر ويبدأ بالنمو واالزدهار الى أ

ط األكثر اهمية في شركات فلقد أصبح االبتكار هو النشا, بل ويموتواصل النمو ويزدهر او يذلي
وهو النشاط الوحيد , همية في البقاء والنموو األكثر أوه, و االكثر أهمية في البقاء والنمووه, عمالاأل

 .نشطة ومنتجات الشركة الحالية تنتمي الى الماضيتمي الى المستقبل عندما تكون جميع أالذي ين
 . والً والى السوق أ, والى المنتج الجديد أوالً , أنه التوصل الى فكرة جديدة أوالً  البتكار علىوتم تعريف ا

 .أي شيء لم يسبق اختياره,على أنه التعامل مع شيء جديد( T.Peters)كما يعرفه توم بيترز 

دة فكار الجديرف االبتكار بأنه عملية انشاء األفلقد ع( J.R.Schermerhorn)أما تشيرميرهورن 
من ثم مؤكدا على ان افضل الشركات هي التي تتوصل الى االفكار الخالقة و , ووضعها في الممارسة
 (4111,نجم . )تضعها في الممارسة

ي وال يعتبر محصورا فقط ف, طة الريادة وعنصرا اساسيا للثروةكما يعتبر االبتكار جزءا مهما من انش
ذلك الى ابتكار او ادخال طريقة جديدة في توزيع ولكنه يتعدى , تطوير منتج او تكنولوجيا جديدة
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جل اضافة قيمة جديدة الى من أ( مةبطريقة تكلفة اقل او اكثر مالئ)ج الخدمة او انتاج المنت
 (.4101,وآخرونالعاني . )المستهلك

 
  بداع في المشاريع الرياديةاإل 7.1.4.4

ومتالصقان ومتكامالن, فال يمكن أن يكون إن للريادة عالقة وثيقة باإلبداع فكالهما مترابطان       
هناك ريادة مشاريع دون إبداع, فعادًة ما تركز المشاريع الريادية على اإلبداع وذلك من حيث إيجاد 
منتجات جديدة, أو تحويل المواد التي ليس لها فائدة إلى مواد ذات منتج متطور وذو قيمة, كما قد 

دارتهقية, أو طريقة توزيع المنتج أو إعيكون اإلبداع متمثاًل بالعملية التسوي . ادة بناء هيكلية المشروع وا 
بتكارية التي يستطيع من ادة على إيجاد الطرق والوسائل اإلوتظهر كذلك الريادة واإلبداع في قدرة الري

خاللها التعامل مع مجموعات عديدة من العمال والمستخدمين والمزودين والمستهلكين في المجتمع 
لحكومي أيضًا, وهي المجموعات التي تتوقع المكافأة من نجاح المشروع, واليوم يعتبر المحلي وا

الريادي مخترع أو مطور, فهو يعمل على تنظيم وتعظيم الفرص, ويقوم بتحويل األفكار إلى منتجات 
ة يمكن تسويقها, ويضيف إليها قيمة من خالل الوقت, والجهد, والمهارات متحماًل المخاطر من المنافس

 (.4101, النجار والعلي)في األسواق لتنفيذ فكرته, ويكون مدركًا للمكافآت من جهوده 
عملية فكرية تجمع بين المعرفة المتألقة والعمل الخاّلق, وتتعامل مع "نه أعلى بداع وتم تعريف اإل

دها الواقع وتسعى نحو األفضل, فضاًل عن كونها ناتج تفاعل متغيرات شخصية وبيئية وسلوكية يقو 
 (4101,مراد) ".أشخاص متميزون

عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  الفلسطيني ونقالً في حين عرفه الجهاز المركزي لإلحصاء 
, ين جذري على منتج موجود في السوقجديدة أو تحس( سلع أو خدمات)تطوير منتج "بقولها أنه 

 (4102,االحصاء الفلسطيني). أعمال ماذجووسائل جدية في التنظيم داخل المؤسسة والتي تشمل ن
ولقد أكد مبارك  بأن الريادة تركز على اإلبداع والتي تتضمن إبداعًا وابتكارًا لألفكار الجديدة والمبادرة 
في وضعها موضع التنفيذ الفعلي, من خالل استغالل الموارد على اختالف أنواعها مالية, بشرية, 

ويمكن إيجاز ما أكد عليه . مة جديدة, أو دخول أسواق جديدةتشغيلية في مشروعه إلنتاج منتج أو خد
 :مبارك بالشكل التالي

 عالقة الريادة باإلبداع( 1.1)شكل   
 
 
 
 
 (4118,مبارك)

 الموارد البشرية

 الموارد المالية

 الموارد التشغيلية

 التوافق
 اإلبداعي

 
 ريادة المشاريع
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ومن خالل ما تقدم ترى الباحثة أنه من المهم لنجاح المشاريع الصغيرة أن يتمتع صاحب المشروع 
عمله, مواجهة أي مشكالت ومعيقات تواجهه أثناء , فهذا يساعده على تطوير مشروعه و باإلبداع

بتكارات تعتبر من المتطلبات األساسية في إدارة المشاريع الصغيرة, فال فاإلبداع وما يشاركه من اإل
يكفي أن يكون صاحب المشروع مديرًا إداريًا, فمن أجل ضمان استمرار المشروع وبقائه يجب أن ال 

يجب أن يكون طموحًا وأن يكون من النوع الذي يبحث عن التجديد يقف عند حد كفاءته ومهاراته, بل 
 .زالدائم والمتمي

 
 المخاطرة في المشاريع الريادية 1.3.1.1

ها الكثير من عدم التأكد ألنها مغامرة يكتنف, وع صغير فكرة تنطوي على المخاطرةالشروع بإنشاء مشر 
يادية الصغيرة الى نوعين اب المشاريع الر صحنيف المخاطر التي يتعرض لها أحيث يمكن تص, واليقين

 (4101,العاني وآخرون: )أساسيين
 :مخاطر يمكن توقعها: أوالً 
 .مخاطر كلفة المشروع والتسجيل -
 .مخاطر كلفة االجهزة والمعدات -
 .جور ورواتب العاملين في المشروعمخاطر أ -
 .مخاطر المصاريف والضرائب المتوقعة -
 .وليةمخاطر تكاليف المواد األ -
 .عمال الترويج واإلعالنخاطر أية تكاليف أخرى تتطلبها أم -

 :اب المشاريع التنبوء بها وتوقعهاالمخاطر التي يصعب على أصح: ثانياً 
 .مخاطر المنافسة وما ينجم عنها -
 .مخاطر التغيير والتطور في احتياجات االفراد -
 .المخاطر السياسية والقانونية -
 .المخاطر المالية والنقدية -

 
 سبل نجاح المشاريع الريادية 1.3.1.1

الت وبشكل ان نجاح أي مشروع يعتمد على االداء الجيد والمرضي لتلك المؤسسة في كافة المجا
 .وتطوير العاملين, والتمويل, والتسويق, خاص في مجال االنتاجية

  نتاجيةالناحية اإل 
و مقارنة لوصول الى نتيجة أاالنتاج يعني ا حيث ان تعزيز عملية. نتاجشير االنتاجية الى تعزيز اإلت

وسع على انها طريقة لقياس فاعلية كما ويمكن تعريفها بشكل أ. مخرجاتجيدة بين المدخالت وال
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ن يحدد وبشكل وعلى كل من هذه العناصر أ. منظماتاستخدام المصادر من قبل االفراد والمكائن وال
 (4101, عبيدات. )نتاجيةالالزمة لتحسين اإل دوري الوسائل او المصادر

 
 العوامل المؤثرة على االنتاجية
 (4101,عبيدات )  :يؤثر على االنتاجية عدة عوامل

حيث تمثل مقياسا للتعرف فيما اذا تم استثمار مبلغ كاف في المصنع : رأس المال الى العمل -
 .كثر فاعليةوذلك لجعل استخدام ساعات العمل أ واآلالت واألدوات

 .والمياه والمعادن والمواد الخامندرة بعض المصادر مثل الطاقة  -
ن خالل النقل والترقية سواء كان ذلك داخل المؤسسة الواحدة وذلك م: التغييرات في قوة العمل -

 .و من خالل النقل بين المؤسسات المختلفةللعاملين أ
سالمة العامة والصحة والتلوث نظمة المتعلقة بالفزيادة األ: والقوانين والتشريعاتنظمة األ -

 .نتاجيةحتياجات تؤثر على اإلواإل
 .نتاجزيادة في االجور دون زيادة في اإلوالتي قد تؤدي الى : القوة التساومية للقوى العاملة -
وتمثل الطرق التي يمكن للمنظمة ان تستفيد من خاللها من مدرائها الذين : داريةالعوامل اإل -

 .يتميزون بكفاءات عالية
 .(عاملين وتحفيزهمالحترام ا,تدفئة, تهوية, اضاءة)العمل  ويقصد فيها بيئة: نوعية حياة العمل -
 

 الناحية المالية 
طلوبة من موال الميقوي من قدرته في الحصول على األ التقدير السليم لالحتياجات المالية للمشروع

حتياجات خالل التأكد على تقدير تلك اإل لذا ال بد من, الوقت المناسب وفي, مصادر التمويل المختلفة
 .راحل تمويل المشروع المختلفةم

 (.1.1,النجار و العلي: )مصادر التمويل 
 (االسرة واألقارب واألصدقاء)المدخرات الشخصية للمالكين والقروض ذات الطابع الشخصي  (0
 .البنوك التجارية حيث تقدم القروض بفوائد مالية (4
 .مؤسسات التمويل غير المصرفية  (1
 .المساعدات الحكومية المختلفة  (2
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 الناحية التسويقية 
التسويق على انه عملية مجتمعية يحصل من خاللها االفراد  ((Philip Kotlerيعرف 

والمجموعات على ما يحتاجون من خالل العرض والطلب وتبادل الخدمات والمنتجات ذات القيمة 
 ( Kotler,2000.) مع االخرين

بائن وتطوير المنتجات والخدمات التي همية التسويق الى انه يعمل على اكتشاف رغبات الز وتعود أ
ويكون ذلك من خالل التعرف , للمشاريع خالل فترة زمنية مناسبةتشبع رغباتهم وتحقق الربحية 

. بحوث التسويقية المحلية وتطويرهاعلى السوق المحلي وحاجاته ورغباته عن طريق دراسة ال
صدير المنتجات الى الخارج وهذا الى العمل على توسيع النطاق التسويقي عن طريق ت باإلضافة

 (4101,البكري. )يؤدي الى زيادة الربحية ونمو المشروع واستمراره وتطوره
 تطوير العاملين 

نشطة وما يرافقها من تعديل وتغيير في االنتاج والتسويق ال بد من تنمية مهارات وقدرات األ
 .العاملين وتحفيزهم حتى يستطيعوا مواكبة ذلك التغيير

 (4101,سيدن: )سباب الكامنة وراء تنمية قدرات العاملين ما يليز األومن أبر 
رشادهم أو , ع النشاطات والوظائف المعطاة لهمتوجيه العاملين الجدد وتعريفهم بشتى أنوا  -0 وا 

 .المتوقع منهم داءاألتعليمهم عن 
االداء المحددة فراد ورفع مستوى أدائهم بما يطابق معايير تحسين مهارات وزيادة قدرات األ -4
 .لهم
 .فراد لمواجهة جميع التحديات والتغييرات التسويقية واإلنتاجية التي تؤثر على ادائهمتهيئة األ -1
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات)منهجية الدراسة 

 

 

 تمهيد  1.3

 منهجية الدراسة 2.3

 مصادر جمع البيانات 3.3

 الدراسةمجتمع  4.3

 دراسةعينة ال 5.3

 أداة الدراسة 6.3

 صدق االداة 7.3

 ثبات االداة 8.3

 اجراءات الدراسة 9.3

 المعالجة االحصائية 10.3
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 تمهيد 3.1

الباحثررة فرري تنفيررذ الدراسررة, ومررن ذلررك تعريررف  اتبعتهرراالترري للخطرروات يتنرراول هررذا الفصررل وصررفًا مفصرراًل 

عرداد أداة الدراسرةمنهج الدراسة, ووصف مجتمع الدراسرة, وتحديرد عينرة الدرا , والتأكرد (االسرتبانة) سرة, وا 

من صدقها وثباتها, وبيان إجراءات الدراسة, واألساليب اإلحصرائية التري اسرتخدمت فري معالجرة النترائج, 

 .وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

 

 الدراسة يةمنهج 3.1

ويعررف . االستكشرافي يلريمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثرة باسرتخدام المرنهج الوصرفي التحل

بأنرره المررنهج الررذي يرردرس ظرراهرة أو حرردثًا أو قضررية موجررودة حاليررًا يمكررن الحصررول منهررا علررى معلومررات 

حراول الباحثرة مررن خاللره وصرف الظرراهرة توالتري  .تجيرب عرن أسرئلة البحررث دون تردخل مرن الباحثرة فيهررا

واآلراء الترري تطرررح حولهررا, والعمليررات مكونررات الموضرروع الدراسررة, وتحليررل بياناتهررا, وبيرران العالقررة بررين 

التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها, وهو أحد أشركال التحليرل والتفسرير العلمري المرنظم لوصرف ظراهرة أو 

خضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل  .المشكلة, وتصنيفها وتحليلها وا 

 

 مصادر جمع البيانات 1.1

 

 :بياناتساسيين للاستخدمت الباحثة مصدرين أ

 

طثثار النظثثري الثثى مصثثادر البيانثثات حيثثا اتجهثثت الباحثثثة فثثي معالجثثة اإل : الثانوياا المصااادر  -

والثثثدوريات , ذات العالقثثثة واألجنبيثثثةل فثثثي الكتثثثب والمراجثثثع العربيثثثة ثثثثالثانويثثثة والتثثثي تتم

 باإلضثثافةوالدراسثثات السثثابقة التثثي تناولثثت موضثثوع الدراسثثة  واألبحثثااوالمقثثاالت والتقثثارير 

 .نترنت المختلفةلبحا والمطالعة في مصادر اإلالى ا
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لجانثب الميثداني لموضثوع البحثا مثن أجثل حيا اتجهت الباحثة في معالجة ا األولي المصادر  -

 .ولية من خالل تصميم االستبانة كأداة رئيسيةجمع البيانات األ

 

 مجتمع الدراسة  3.1

والمسررجلة فرري  ي محافظااة بياام لحاا فاا العاملااة المشاااريا الصااغيرةتررألف مجتمررع الدراسررة مررن جميررع 

بحيرث يكرون  والتري ترم تصرنيفها كمشراريع صرغيرة مرن الدرجرة الثالثرة غرفة تجارة وصرناعة المحافظرة

حيررث  ,مشررروع 1(250)وبلغرت هررذه المشراريع دينررار  07111او يسراوي اقررل  فيهرا حجرم رأس المررال

مشررروع  21ول ألصررحاب وذلررك لعرردم امكانيررة الوصرر, (250)اسررتبانة مررن أصررل  ( 219) تررم توزيررع

 :على هذه المشاريع والمتمثلة ب الدراسةوعند تطبيق معايير  صغير في المحافظة ألسباب مختلفة

 .وجود ابتكار في فكرة المشروع -

 .وجود ابتكار في نوع المنتج او الخدمة -

 .طرق تسويق جديدة غير معروفة سابقا استخدام -

 .استخدام طرق انتاج جديدة غير معروفة سابقا -

تبررين أن المشرراريع الصررغيرة العاملررة فرري محافظررة بيررت لحررم والترري تنطبررق عليهررا معررايير الدراسررة 

 .مشروع( 049)

 عينة الدراسة  5.3

التري الصرغيرة العاملرة فري محافظرة بيرت لحرم و الرياديرة دراسة مسرحية للمشراريع  بإجراءقامت الباحثة 

غرفرة تجرارة وصرناعة  المسرجلة فري البيانراتمشرروع حسرب  049 عددهاالبالغ حققت شروط البحث 

  .بيت لحم

                                                
1
 1/6/2112تم الحصول على بيانات المشاريع الصغيرة من غرفة تجارة وصناعة بيت لحم بتاريخ  
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 داة الدراسةأ  6.3

 "واقع المشاريع الريادية في محافظة بيت لحم وسبل تطويرها"استبانة حول  اعدادتم 

 :وهما ,وقد تكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من قسمين

مكررران , العمرررر, العلمررري المؤهرررل, الجرررنس)للمسرررتجيب وهرررو عبرررارة عرررن السرررمات الشخصرررية  األولالقسرررم 

  .(نوع الملكية, نوع المشروع)الى سمات المشروع  باإلضافة( السكن

,  فقرررة( 35)حيررث بلرغ عررددها  خصررص للفقرررات التري ترردرس واقررع المشراريع الرياديررةحيرث : القسرم الثرراني

 :مجاالت كما يلي( 5)قسمت الى 

 .شاريع الريادية الصغيرةفقرات تدرس االبتكار في الم (4)يتألف من  :األولالمجال  -

 .بداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرةفقرات تدرس اإل (7)يتألف من : المجال الثاني -

 .فقرات تدرس النمو في المشاريع الريادية الصغيرة (7)يتألف من : المجال الثالث -

 .لريادية الصغيرةفقرات تدرس واقع المخاطرة في المشاريع ا (7)يتألف من : المجال الرابع -

 .فقرات تدرس خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة  (11)يتألف من : المجال الخامس -

 فقررة( 37) والتري بلغرت الرياديرةتردرس سربل تطروير المشراريع  حيرث خصرص للفقررات التري: القسم الثالث

 :مجاالت كما يلي( 4)قسمت الى 

الرياديرررة الصرررغيرة مرررن الناحيرررة  تررردرس سررربل تطررروير المشررراريع فقررررة (16)يترررألف مرررن : المجرررال األول -

 .نتاجيةاإل

فقررررات تررردرس سررربل تطررروير المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة مرررن خرررالل  (8)يترررألف مرررن : المجرررال الثررراني -

 .تطوير العاملين

 .فقرات تدرس سبل تطوير المشاريع الريادية من الناحية التسويقية (6)يتألف من : المجال الثالث -
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فقررررات تررردرس سرربل تطررروير المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة مرررن الناحيرررة  (7)يترررألف مرررن :  المجررال الرابرررع -

 .المالية

ول القسررم األول والمجررال األجابررة علررى فقرررات اإل كانررتحيررث , فقرررة 72وبررذلك بلررغ عرردد فقرررات الدراسررة 

االت القسرم الثراني والقسرم جابرة علرى براقي مجراإل كانرتفي حين  ,سمياإلمن القسم الثاني وفقا للمقياس 

 :الثالث وفقا لمقياس ليكرت الخماسي كالتالي

 

 مقياس ليكرتجدول  :(1.3)جدول 

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 الترميز

 

 صدق األداة7.3 

الدراسة بعرضها  قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية, ومن ثم تم التحقق من صدق أداة

حيث طلب منهم إبداء الرأي في فقرات . برةوالخمن المحكمين من ذوي االختصاص  على اثنين

مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغويًا, ومدى شمول الفقرات للجانب المدروس,  :حيثاالستبانة من 

ضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة ظات تم إخراج االستبانة , ووفق هذه المالح وا 

 .بصورتها النهائية

لفقرررات االسررتبانة مررن ناحيررة أخرررى تررم التحقررق مررن صرردق األداة أيضررًا بحسرراب معامررل االرتبرراط بيرسررون 

االسرتبانة ويردل علرى أن هنراك  واتضرح وجرود داللرة إحصرائية فري جميرع فقرراتمع الدرجة الكلية لرألداة, 

 :ذلك تبين ةالتاليول داوالج. داخلي بين الفقرات اقالتص
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االبداع والتميز في لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 4.1)جدول 

 المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.354** 1.111 2 0.579** 1.111 5 0.709** 1.111 

2 0.586** 1.111 7 0.644** 1.111    

3 0.544** 1.111 2 0.570** 1.111    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

النمو في المشاريع لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 1.1)جدول 

 الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.378
**
 1.111 2 0.495

**
 1.111 5 0.631

**
 1.111 

2 0.534
**
 1.111 7 0.605

**
 1.111    

3 0.644
**
 1.111 2 0.618

**
 1.111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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واقع المخاطرة في لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 2.1)جدول 

 المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 1.429** 1.111 2 1.699** 1.111 5 1.510** 1.111 

2 1.426** 1.111 7 1.614** 1.111    

3 1.662** 1.111 2 1.617** 1.111    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

خصائص الريادي في فقرات  لمصفوفة ارتباط( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 7.1)جدول 

 المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.462** 1.111 7 0.517** 1.111 8 0.641** 1.111 

2 0.454** 1.111 2 0.547** 1.111 01 0.535** 1.111 

3 0.589** 1.111 5 0.655** 1.111    

4 0.527** 1.111 9 0.622** 1.111    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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سبل تطوير المشاريع لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 2.1)جدول 

 الريادية الصغيرة من الناحية االنتاجية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.407** 1.111 5 0.405** 1.111 01 0.510** 1.111 

2 0.203* 1.022 9 0.344** 1.111 02 0.646** 1.111 

3 0.331** 1.111 8 0.366** 1.111 07 0.498** 1.111 

4 0.426** 1.111 01 0.478** 1.111 02 0.257** 1.111 

5 0.477** 1.111 00 0.465** 1.111    

6 0.333** 1.111 04 0.524** 1.111    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

سبل تطوير المشاريع لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 5.1)جدول 

 الريادية الصغيرة عن طريق تطوير العاملين

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.527** 1.111 2 0.564** 1.111 5 0.551** 1.111 

2 0.403** 1.111 7 0.618** 1.111 9 0.678** 1.111 

3 0.361** 1.111 2 0.564** 1.111    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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سبل تطوير المشاريع الريادية لمصفوفة ارتباط ( Pearson Correlation)مل ارتباط بيرسون نتائج معا(: 9.1)جدول 

 الصغيرة من الناحية التسويقية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.302** 1.111 1 0.700** 1.111 7 0.502** 1.111 

2 0.500** 1.111 2 0.556** 1.111 2 0.363** 1.111 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

مشاريع الريادية سبل تطوير اللمصفوفة ارتباط ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 8.1)جدول 

 الصغيرة من الناحية المالية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.689** 1.111 2 0.591** 1.111 5 0.502** 1.111 

2 0.620** 1.111 7 0.701** 1.111    

3 0.426** 1.111 2 0.639** 1.111    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 

 :االداة ثبات 8.3 

لفقرات  قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة, من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات,

الصغيرة في الريادية وكانت الدرجة الكلية لواقع المشاريع  ألفاالثبات كرونباخ الدراسة حسب معادلة 

لسبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت ( 1.958)و ,(0.850)محافظة بيت لحم 



44 

 

ويبين الجدول التالي نتائج . وهذه النتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة .حمل

 :ختبار كرونباخ الفا للمجاالت والدرجة الكليةا

 .معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية(: 11.1)جدول 

 معامل الثبات المجال

 0.779 االبتكار في المشاريع الريادية الصغيرة

 0.733 االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة

 0.718 النمو في المشاريع الريادية الصغيرة

اقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرةو   0.749 

 0.741 خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة

 0.850 واقع ريادة المشاريع الصغيرةلالدرجة الكلية 

 0.743 الناحية االنتاجية

 0.734 تطوير العاملين

 0.757 الناحية التسويقية

 0.796 الناحية المالية

 0.879 ة لسبل تطوير المشاريع الصغيرةالدرجة الكلي

 

 إجراءات الدراسة 9.3

قامررت , داة الدراسررة وقيرراس صرردقها وثباتهررا وعرضررها علررى المحكمررينبعررد قيررام الباحثررة مررن التحقررق مررن أ

فري محافظرة بيرت مشرروع صرغير  671صرل مرن أ مشروع صرغير 618على  داة الدراسةالباحثة بتوزيع أ

فري حرين لرم ترتمكن الباحثرة  تجرارة وصرناعة بيرت لحرم للمشراريع الصرغيرة علرى تصرنيف غرفرة  بنراءاً لحم 

بنراءا ن اكتملرت عمليرة تجميرع االسرتبيانات و بعرد أو , سرباب مختلفرةمشروع وذلرك أل 63من الوصول الى 

مشراريع الرياديرة تعكرس الاسرتبانة  128ن تبرين أ  على معايير الريادة التي تم قياسها من خالل االستبانة
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المسررتردة الصررالحة والترري  تتبررين للباحثررة أن عرردد االسررتبيانا وبنرراءا علررى ذلررك  .ة بيررت لحررمظررفرري محاف

التررررري تعكرررررس  مرررررن االسرررررتبيانات% 97أي مرررررا نسررررربته  اسرررررتبانه( 124: )خضرررررعت للتحليرررررل اإلحصرررررائي

 .المشاريع الريادية الصغيرة

 
 المعالجة اإلحصائية   10.3

, وذلرك تمهيرردا (إعطائهررا أرقامرا معينرة)تحليرل ترم ترميزهرا والتأكرد مررن صرالحيتها لل تبعرد جمرع االسرتبيانا

إلدخررال بياناتهررا إلررى جهرراز الحاسرروب اآللرري إلجررراء المعالجررات اإلحصررائية المناسرربة, وتحليررل البيانررات 

بيانرررات الدراسررررة, وقرررد تمرررت المعالجررررة اإلحصرررائية للبيانررررات باسرررتخراج األعررررداد  و وفقرررا ألسرررئلة الدراسررررة

وذلرررك ) توسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لكرررل فقررررة مرررن فقررررات االسرررتبانةيرررة, والمئو والنسرررب الم

وذلث  لفحثم مثدى ) (t-test)( ت)واختبرار , (لمعرفة مردى انحرراف اجابرات أفرراد العينرة عرن متوسرطها

و ذكررر أ"تويين فقررط مثررل متغيررر الجررنس تعررزى لمتغيررر معرردل وهررذا المتغيررر يكررون بمسرر صثثحة  الفرضثثية

وذلرك لفحرص مردى صرحة الفرضرية تعرزى ) one way ANOVA" "تبرار تحليرل التبراين واخ, "(انثرى 

, قررلترروجيهي أو أ" تغيررر المؤهررل العلمرري مررن مسررتويين مثررل م ألكثرررلمتغيررر معرردل وهررذا المتغيررر يكررون 

لدراسرررة بعرررض المتغيررررات المسرررتقلة مرررع وذلرررك )ومعامرررل ارتبررراط بيرسرررون," ( دراسرررات عليرررا, بكرررالوريوس

, وذلرررررك باسرررررتخدام الررررررزم (Cronbach Alpha)ومعادلرررررة الثبرررررات كرونبررررراخ ألفرررررا  ,(المتغيرررررر الترررررابع

 (SPSS,2010( )Statistical Package For Social Sciences)اإلحصائية 
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 الفصل الرابع

 التحليل االحصائي واختبار الفرضيات

 

 

 .تمهيد  1.4 

 .وصف متغيرات الدراسة  2.4

 .ضياتنتائج أسئلة الدراسة والفر   3.4
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 تمهيد1.4 

 
إليهرا الباحثرة عرن موضروع الدراسرة  تالتري توصرل في هذا الفصل قامت الباحثة بتحليل ومناقشة البيانرات

حالةة تطبيقيةة علةى المشةاريع الصةغيرة فةي  –وسةبل تطويرهةا  الصةغيرة الرياديةةواقع المشاريع  "وهرو 

خررالل اسررتجابة أفررراد العينررة علررى أداة الدراسررة, وبيرران أثررر كررل مررن المتغيرررات مررن "  محافظةةة بيةةت لحةةم

وحتررى يرتم تحديررد درجرة متوسررطات اسرتجابة أفررراد . وتحليرل البيانررات اإلحصرائية الترري ترم الحصررول عليهرا

 :عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

 

 .2مفتاح درجة الفقرات(: 1.4)جدول 

 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2333 منخفضة

 3367-2334 توسطةم

 فأعلى 3368 عالية

 

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  2.4

, ونسرربة للررذكور% 21.1ان نسرربة  الجرنسمتغيررر توزيررع أفررراد عينرة الدراسررة حسررب ( 0.1)يبرين الجرردول 

-42مرن % 41.2نسربة سرنة, و  47-41مرن % 02.9نسربة وبين متغير العمرر أن . لإلناث% 12.5

ويبرين متغيرر المؤهرل . سنة فرأكثر 22ل % 44.5سنة, ونسبة  27-12من % 18.0سنة, ونسبة  17

. للدراسررات العليررا% 5للبكررالوريوس, ونسرربة % 70.2ونسرربة  فأقررلللترروجيهي % 20.2العلمرري أن نسرربة 
                                                

2
 http://www.macrothink.org/journal/index.php/jmr/article/viewFile/6137/5205 
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% 40.8, ونسررررربة للقريرررررة% 17.8, ونسررررربة للمدينرررررة% 24.4أن نسررررربة  منطقرررررة السررررركنويبرررررين متغيرررررر 

للصرررناعي, ونسررربة % 02.9للتجررراري, ونسررربة % 11.2ع أن نسررربة ويبرررين متغيرررر نررروع المشررررو . للمخررريم

ويبرين . لغيرر ذلرك% 1.0للخردماتي, ونسربة % 09للزراعري, ونسربة % 01.8للحرفي, ونسبة % 08.7

 . للشراكة% 05.4للتعاوني, ونسبة % 07.2للفردية, ونسبة % 25.4متغير نوع الملكية أن نسبة 

 .الدراسةسة حسب متغيرات توزيع أفراد عينة الدرا(: أ -2.4)جدول 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 

 63.3 81 ذكر الجنس

 36.7 47 أنثى

 14.8 19 سنة 47 -41من  العمر

 23.4 30 سنة 17 -42من 

 39.1 50 سنة 27 -12من 

 22.7 29 سنة فأكثر 22

 41.4 53 توجيهي أو أقل  المؤهل العلمي

 51.6 66 بكالوريوس

 7.0 9 دراسات عليا

 42.2 54 مدينة السكن مكان

 35.9 46 قرية

 21.9 28 مخيم

 33.6 43 تجاري نوع المشروع

 14.8 19 صناعي
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 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (: ب -2.4)جدول 
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 19.5 25 حرفي 

 10.9 14 زراعي

 18.0 23 اتيخدم

 3.1 4 غير ذلك

 67.2 86 فردية نوع الملكية

 15.6 20 تعاوني

 17.2 22 شراكة

 

 :نتائج أسئلة الدراسة 3.  4

 :األول في السؤال الرئيسيالنتائج المتعلقة   1.3.1

  ؟  الصغيرة في محافظة بيت لحمالريادية واقع المشاريع ما 

 :عن األسئلة الفرعية التالية باإلجابةجابة عن هذا السؤال تمت اإل

 : الفرعي األول في السؤالالنتائج المتعلقة   1.1.3.1

 ؟  االبتكار في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمواقع ما 

السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة  يرةئو والنسرب الم تالتكرراراقامت الباحثة بحساب عن هذا السؤال  لإلجابة

االبتكررار فرري المشرراريع الرياديررة الصررغيرة فرري محافظررة بيررت واقررع  عررنتبانة الترري تعبررر االسرر فقرررات علررى

  .لحم
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االبتكار فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري واقع ية الستجابات أفراد عينة الدراسة لئو التكرارات والنسب الم(: 3.2)جدول 

 محافظة بيت لحم

 الرقم

 ال نعم الفقرات

 النسبة ارالتكر  النسبة التكرار

 25.8 33 74.2 95 ابتكار في فكرة المشروع هناك 1

 46.1 59 53.9 69 او الخدمة ابتكار في نوع المنتج هناك 2

 53.1 68 46.9 60 تستخدم طرق تسويق جديدة غير معروفة سابقا 3

 47.7 61 52.3 67 غير معروفة سابقا تستخدم طرق انتاج جديدة 4

حصلت على أعلى نسبة "  هناك ابتكار في فكرة المشروع "أن الفقرة ( 21.)يتبين من خالل الجدول 

حصلت "  ابتكار في نوع المنتج او الخدمة هناك" , يليها الفقرة %52.4بنعم بنسبة  باإلجابة يةئو م

بنسبة "  غير معروفة سابقا تستخدم طرق انتاج جديدة" , يليها الفقرة %71.8على االجابة بنعم بنسبة 

 %.22.8بنسبة "  تستخدم طرق تسويق جديدة غير معروفة سابقا" ن ثم الفقرة , وم74.1%

وهذا يدل على حصلت على أعلى نسبة مئوية "  هناك ابتكار في فكرة المشروع "ترى الباحثة ان فقرة 

هي التي في المشاريع لم يتم التفكير بها مسبقا و تمتع بالتفرد والتميز توجود افكار جديدة ومبتكرة 

وتستخدم طرق  كما ظهر وجود مشاريع تبتكر في المنتجات والخدمات  ,رياديهمنها مشاريع  جعلت

وتعطيها قوة لمواجهة , علىأانتاج وتسويق جديدة  تساعد المشروع على االستحواذ على حصة سوقية 

طبقت ن هذه المشاريع انوهذا يدل على أالمنافسة من المشاريع االخرى وبالتالي تزيد نسبة المبيعات 

 . الدراسةعليها معايير 
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 : الفرعي الثاني في السؤالالنتائج المتعلقة   .1.3.12

 ؟  واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما 

 قامت الباحثرة بحسراب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة علرى

واقررع االبررداع والتميررز فرري المشرراريع الرياديررة الصررغيرة فرري محافظررة بيررت  عررناالسررتبانة الترري تعبررر  فقرررات

  .لحم

واقررع االبررداع والتميررز فرري المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة ل(: 4.2)جرردول 

 المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 الرقم

المتوسط  تالفقرا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 t P-valueقيمة 
 الداللة

 النسب

 المئوية

 الدرجة

 متوسطة 68.2 1.000 12.087 1.007 3.41 ال يستطيع االخرين تقليد منتجك 1

تقررررروم باسرررررتمرار بإحرررررداث تغييرررررر جررررروهري  2

 يؤدي الى استحداث المنتج 

 عالية 99 1.000 27.456 1.730 4.10

 عالية 92.2 1.000 29.668 1.723 4.23 ق افكار جديدة من فترة ألخرىتقوم بتطبي 3

 عالية 92.9 1.000 38.327 1.594 4.34 تقوم بتحسين وزيادة جودة المنتجات 4

تقررررررروم بإتبررررررراع اسررررررراليب ادارة جديررررررردة فررررررري  5

 المشروع

 عالية 91.2 1.000 19.302 1.988 4.02

 متوسطة 54.9 1.000 13.855 1.070 3.64 تستطيع تقليل قيمة تكلفة االنتاج 6

تسررررررتطيع التكيررررررف مررررررع التغيرررررررات البيئيررررررة  7

 الجديدة

 عالية 52.2 1.000 14.973 1.055 3.73

 عالية 78.64 000.. 35.884 50225.. 3.9230 الدرجة الكلية

د يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفررا

 أن واقرررع االبرررداع والتميرررز فررري المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة فررري محافظرررة بيرررت لحرررمعينرررة الدراسرررة علرررى 
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واقررع االبررداع أن وهررذا يرردل علررى ( 1.512)وانحررراف معيرراري ( 3.92)للدرجررة الكليررةالمتوسررط الحسررابي 

 .عاليةجاء بدرجة  والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

وفقرررتين جاءتررا بدرجررة  ,عاليررهفقرررات جرراءت بدرجررة ( 7) أن( 2.2)شررير النتررائج فرري الجرردول رقررم كمررا وت

, (2.12)لرى أعلرى متوسرط حسرابي ع " تقوم بتحسين وزيادة جودة المنتجرات"  وحصلت الفقرة. متوسطة

ال " ة وحصرلت الفقرر (. 2.41)بمتوسرط حسرابي  " ألخرىتقوم بتطبيق افكار جديدة من فترة  " ويليها فقرة

تسررتطيع تقليررل قيمررة " , يليهررا الفقرررة (1.20)علررى أقررل متوسررط حسررابي " يسررتطيع االخرررين تقليررد منتجررك 

 (.1.22)بمتوسط حسابي "  تكلفة االنتاج

حيررررث ظهررررر أن  الباحثررررة ظهررررور االبررررداع والتميررررز بدرجررررة عاليررررة فرررري المشرررراريع الرياديررررة الصررررغيرة ترررررى 

 هررذه الفقرررة حصررلت منتجرراتهم بشرركل كبيررر حيررثادة جررودة بتحسررين وزيررصررحاب هررذه المشرراريع يقومررون أ

على اعلى درجة وهذا يدل على حرص اصحاب المشاريع الرياديرة علرى تحسرين وزيرادة جرودة المنتجرات 

شرررباعفزيرررادة جرررودة المنتجرررات تعمرررل علرررى تحقيرررق ميرررزة تنافسرررية  و تعزيرررز وتحقيرررق رغبرررات المسرررتهلك   وا 

 ألخرررررىفكررررار جديرررردة مررررن فترررررة المشرررراريع علررررى تطبيررررق أ هررررذه الررررى قرررردرة اصررررحاب باإلضررررافة ,حاجاترررره

اسراليب جديردة  بإتبراعويقومرون كمرا تغييرات جوهريرة ترؤدي الرى اسرتحداث المنتجرات  بإحداث رواالستمرا

ال يسررتطيع " فرري حررين حصرلت الفقرررة  ,يررف مررع المتغيررات البيئيررة الجديردةفري مشرراريعهم ويسرتطيعون التك

وتعررزي الباحثررة قررردرة  الرردرجاتقرررل علررى أ" نترراجتسرررتطيع تقليررل تكلفررة اإل "قرررة وف "االخرررين تقليررد منتجررك 

سرواق علرى بعضرها الربعض وهنرا تررى ذلك نتيجة لصغر السروق وانفتراح األو على تقليد المنتج  منافسينال

الرى البحرث  باإلضرافةمرن حيرث الجرودة والتررويج لهرا تميرز المنتجرات وتفردهرا  على زيادة التركيز الباحثة

 .مما يمنحها ميزة تنافسيةنتاج ديدة لتقليل تكلفة اإلطرق جعن 
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يرررز فرررري برررداع والتممرررن حيرررث اإل( 4100,محمرررد وعبرررد الكرررريم)تتفرررق النترررائج السرررابقة مرررع نترررائج دراسرررة 

حترررى ال  فررري ضررررورة التركيرررز علرررى المنتجرررات مرررن حيرررث جودتهرررا وتميزهررراو  المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة

 .تتعرض للمنافسة الشديدة

 

 : الفرعي الثالثالسؤال في النتائج المتعلقة   .1.3.13

 ؟  واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما 

 قامت الباحثرة بحسراب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة علرى

  .يادية الصغيرة في محافظة بيت لحمواقع النمو في المشاريع الر  عناالستبانة التي تعبر  فقرات

النمررو فرري المشررراريع واقررع المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتجابات أفرررراد عينررة الدراسررة ل(: 5.2)جرردول 

 الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 t P-valueقيمة 
 الداللة

النسب 

 ويةالمئ

 الدرجة

تقرررررروم بعمررررررل دراسررررررات جرررررردوى بشرررررركل مسررررررتمر  1

 للمشروع

 عالية 85.2 0.000 27.396 0.796 4.26

 عالية 92.2 0.000 35.554 0.601 4.22 تستطيع تحديد نقاط القوة والضعف للمشروع  2

 عالية 55.2 0.000 19.299 0.910 3.88 يتوفر هيكل اداري للمشروع 3

 عالية 57.2 0.000 17.376 0.935 3.77 مستوى مبيعاتك جيد 4

 عالية 59.9 0.000 27.511 0.661 3.94 يحقق المشروع عائدا اجتماعيا 5

 عالية 94.2 0.000 27.329 0.746 4.13 لديك افكار مستقبلية لمشروعك 6

 عالية 52.9 0.000 15.701 1.085 3.84 لديك القدرة على التوسع والتطور 7

 عالية 80.09 0.000 41.229 0.45949 4.0045 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد 

المتوسرررط  أن واقرررع النمرررو فررري المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة فررري محافظرررة بيرررت لحرررمعينرررة الدراسرررة علرررى 

واقرع النمرو فري المشراريع أن وهرذا يردل علرى ( 1.459)وانحرراف معيراري ( 4.11)للدرجرة الكليرةالحسابي 

 .عاليةجاء بدرجة  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

تقرروم "  وحصررلت الفقرررة. جميررع الفقرررات جرراءت بدرجررة عاليررة أن السررابقكمررا وتشررير النتررائج فرري الجرردول 

 " يهرررا فقررررة, ويل(2.42)لرررى أعلرررى متوسرررط حسرررابي ع " بعمرررل دراسرررات جررردوى بشررركل مسرررتمر للمشرررروع

مسرررتوى  "وحصرررلت الفقررررة (. 2.44)بمتوسرررط حسرررابي  "تسرررتطيع تحديرررد نقررراط القررروة والضرررعف للمشرررروع 

"  لررديك القرردرة علررى التوسررع والتطررور ", يليهررا الفقرررة (1.55)علررى أقررل متوسررط حسررابي " مبيعاتررك جيررد 

 (.1.92)بمتوسط حسابي 

وتعرزي , ديرة الصرغيرة فري محافظرة بيرت لحرمالحظت الباحثة وجود مستوى نمرو عرالي فري المشراريع الريا

, الباحثررة هررذا النمررو الررى تركيررز اصررحاب المشرراريع علررى عمررل دراسررات جرردوى للمشرراريع بشرركل مسررتمر

يركرز  وكمرا, تضرمن اسرتمرارية مشراريعهم ونموهرا وتطورهرا وأفكراروجود تطلعات مسرتقبلية الى  باإلضافة

وجرود هيكرل اداري  ويحرصرون علرى, عف لمشراريعهمصحاب هذه المشاريع على تحديد نقاط القوة والضأ

هرررذه المشررراريع علرررى التوسرررع  ألصرررحابعررردم وجرررود القررردرة الكافيرررة  فررري حرررين يظهرررر ,واضرررح لمشررراريعهم

وهنرا تررى  ,صرحاب المشراريعوقرات الماليرة والسياسرية التري تواجره أوتعرزي الباحثرة ذلرك الرى المع والتطور

 .بتذليل المعيقات والعمل على دعم هذه المشاريعالباحثة ضرورة التركيز وزيادة االهتمام 

نترررائج فررري حرررين تتعرررارض ( Mohammed,Nzelibe,2014) تتوافرررق نترررائج هرررذه الدراسرررة مرررع دراسرررة 

خيرررة صررعوبات حيررث بينررت األمررن حيررث النمررو فرري المشرراريع الصررغيرة ( ,2011صررادق واخرررون)دراسررة 

 .أسيستواجه النمو في المشاريع الصغيرة وخاصة في بداية الت

 



55 

 

 : الفرعي الرابعالسؤال في النتائج المتعلقة   .1.4.14

 ؟  واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما 

 قامت الباحثرة بحسراب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة علرى

  .خاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمواقع الم عناالستبانة التي تعبر  فقرات

المخراطرة فري المشراريع واقرع المتوسطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة ل(: 6.2)جدول 

 الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسب 

 المئوية

 الدرجة

 عالية 90.2 1.000 21.327 1.927 4.08 عدم وجود استقرار بدخل المشروع 1

 عالية 92.9 1.000 31.877 1.715 4.34 تعمل في المشروع لساعات طويلة 2

 عالية 91.2 1.000 21.105 1.992 4.18 تتعرض لضغط عمل كبير 3

 عالية 52.2 1.000 15.190 1.034 3.72 ونقدية يتعرض مشروعك لمخاطر مالية 4

 متوسطة 24.9 1.000 7.847 1.169 3.14 يتعرض مشروعك لمخاطر سياسية وقانونية 5

 متوسطة 20.9 1.000 7.666 1.116 3.09 يتعرض مشروعك لمخاطر تطورات تكنولوجية 6

 عالية 57 1.000 13.805 1.164 3.75 يتعرض مشروعك لمخاطر منافسة 7

 عالية 75.134 1.000 27.689 1.58294 3.7567 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد 

المتوسررط  أن واقررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديررة الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررمعينررة الدراسررة علررى 

واقررررع المخرررراطرة فرررري أن وهررررذا يرررردل علررررى ( 1.582)وانحررررراف معيرررراري ( 3.75)ليررررةللدرجررررة الكالحسررررابي 

 .ةعاليجاء بدرجة  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

فقرررررات جرررراءت بدرجررررة عاليررررة وفقرررررتين جاءتررررا بدرجررررة ( 7) أن السررررابقكمررررا وتشررررير النتررررائج فرررري الجرررردول 

, (2.12)لرى أعلرى متوسرط حسررابي ع " ت طويلررةتعمررل فري المشرروع لسراعا"  وحصرلت الفقررة. متوسرطة
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يتعرررررض " وحصررررلت الفقرررررة (. 2.09)بمتوسررررط حسررررابي  " تتعرررررض لضررررغط عمررررل كبيررررر " ويليهررررا فقرررررة

يتعررررض " , يليهرررا الفقررررة (1.18)علرررى أقرررل متوسرررط حسرررابي "  مشرررروعك لمخررراطر تطرررورات تكنولوجيرررة

 (.1.02)بمتوسط حسابي "  مشروعك لمخاطر سياسية وقانونية

وتعرزي الباحثرة , ياديرة الصرغيرة فري محافظرة بيرت لحرمارتفراع المخراطرة فري المشراريع الر الباحثة  تالحظ

لضررغط عمررل كبيررر  تعرضررهمو   المشرراريع سرراعات طويلررة فرري العمررل تلرركصررحاب أ قضرراء نذلررك الررى أ

حررررررداثرغبررررررة فرررررري تطرررررروير وتحسررررررين مشرررررراريعهم وتحقيررررررق اهرررررردافهم  يجابيررررررة تعررررررود بررررررالنفع تغييرررررررات إ وا 

نهررم يتعرضرون لمخرراطر ماليررة ظهررر أكمرا , الررى عردم وجررود اسررتقرار فري دخررل المشرراريع ضررافةباإل,علريهم

نهرم ال يتعرضررون بدرجررة عاليرة الررى المخرراطر أ وكمرا الحظررت ,األخرررىومخراطر المنافسررة مرن المشرراريع 

 .قل الدرجاتية حيث حصلت هاتين الفقرتين على أالسياسية والقانونية ومخاطر التطورات التكنولوج

فري تعرررض ( 4100,محمرد وعبرد الكرريم)ودراسرة ( 4101,المرري)فرق النترائج السرابقة مرع نترائج دراسرة تت

 .شاريع الريادية للمخاطر المتنوعةالم

 :الفرعي الخامسالسؤال في النتائج المتعلقة   .1.3.15

 ما خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ؟ 

 اب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة علرىقامت الباحثرة بحسر

خصررائص الريررادي فرري المشرراريع الرياديرررة الصررغيرة فرري محافظررة بيرررت  عرررناالسررتبانة الترري تعبررر  فقرررات

  .لحم
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صرررائص الريرررادي فررري خالمتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابات أفرررراد عينرررة الدراسرررة ل(: 7.2)جررردول 

 المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

-t Pقيمة 

value 
 الداللة

النسب 

 المئوية

 الدرجة

 عالية 85.2 1.000 89.443 1.323 4.88 ترغب دائما في تقديم افضل انجاز 1

تمررراد علرررى لررديك رغبرررة باالسرررتقاللية وعرردم االع 2

 االخرين

 عالية 98 1.000 39.932 1.599 4.45

 عالية 84.2 1.000 46.574 1.559 4.63 لديك ثقة بالنفس 3

تسرررررتطيع اسرررررتغالل الفررررررص المتاحرررررة لصرررررالح  4

 المشروع

 عالية 81 1.000 40.793 1.602 4.50

تتطلع نحو المستقبل وتنظر دائمرا الرى المرردود  5

 المالي

 عالية 99.2 1.000 38.017 1.623 4.42

 عالية 80.4 1.000 46.482 1.543 4.56 تستطيع اقامة عالقات جيدة مع الزبائن 6

 عالية 81.4 1.000 37.789 1.652 4.51 تستطيع اقامة عالقات جيدة مع الموردين 7

 عالية 99.2 1.000 39.746 1.598 4.43 تستطيع تحديد المشكالت التي تواجه المشروع 8

 عالية 80 1.000 45.064 1.559 4.55 ة على التجديد واإلبداعلديك القدر  9

 عالية 95 1.000 27.605 1.829 4.35 لديك القدرة على المخاطرة والمغامرة 11

 عالية 90.578 1.000 75.681 1.32872 4.5289 الدرجة الكلية

ياريرة السرتجابات أفرراد يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المع

المتوسرط  أن خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصرغيرة فري محافظرة بيرت لحرمعينة الدراسة على 

خصررائص الريررادي فرري أن وهررذا يرردل علررى ( 1.328)وانحررراف معيرراري ( 4.52)للدرجررة الكليررةالحسررابي 

 .عاليةجاء بدرجة  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم
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"  وحصررلت الفقررررة. جميرررع الفقرررات جررراءت بدرجررة عاليرررة أن( 7.2)كمررا وتشررير النترررائج فرري الجررردول رقررم 

لرررديك ثقرررة  " , ويليهرررا فقررررة(2.99)لرررى أعلرررى متوسرررط حسرررابي ع " ترغرررب دائمرررا فررري تقرررديم افضرررل انجررراز

ى أقررل علرر"  لررديك القرردرة علررى المخراطرة والمغررامرة" وحصررلت الفقررة (. 2.21)بمتوسررط حسررابي  " برالنفس

بمتوسرط "  تتطلع نحو المستقبل وتنظر دائمرا الرى المرردود المرالي" , يليها الفقرة (2.17)متوسط حسابي 

 (.2.24)حسابي 

حيررث , رياديررة الصررغيرة جرراءت بدرجررة عاليررةالمشرراريع ال ألصررحابالخصررائص الرياديررة ان ترررى الباحثررة 

والرغبررة  از وبررروز الثقررة العاليررة بررالنفسفرري تقررديم افضررل انجرررغبررة الريرراديين الدائمررة تمثلررت خصائصررهم ب

والمخرراطرة  واإلبررداعالررى قرردرتهم علررى التجديررد  باإلضررافة ,فرري االسررتقاللية وعرردم االعتمرراد علررى االخرررين

القررات جيردة مررع كمرا انهررم قرادرون علررى بنراء ع, احررة والتطلرع الرردائم الرى المسررتقبلواسرتغالل الفررص المت

 .الزبائن والموردين

مرررررن حيررررث الخصرررررائص الرياديرررررة  (Duman,2015)فرررري الجررررردول السرررررابق مررررع دراسرررررة وتتفررررق النترررررائج 

 .ألصحاب المشاريع

 : الثاني الرئيسي السؤالفي النتائج المتعلقة   2.3.1

 ؟ حمسبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لما 

جابات أفرراد عينرة الدراسرة علرى قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريرة السرت 

 .حمسبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت ل مجاالت االستبانة التي تعبر عن

 

 

  



59 

 

سررربل تطررروير المشررراريع المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابات أفرررراد عينرررة الدراسرررة ل(: 8.2)جررردول 

 حمالصغيرة الريادية في محافظة  بيت ل

 الرقم

المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

-t Pقيمة 

value 

 الداللة

النسب 

 المئوية

 الدرجة

 متوسطة 28.054 1.000 31.966 1.39941 3.4585 الناحية االنتاجية 1

 متوسطة 28.182 1.000 23.882 1.53993 3.4697 تطوير العاملين 2

 متوسطة 29.702 1.000 24.766 1.50057 3.4258 الناحية التسويقية 3

 متوسطة 71.144 1.005 2.852 1.67887 2.5011 الناحية المالية 4

 متوسطة 22.45 1.000 30.781 1.34715 3.2745 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد 

المتوسرط الحسرابي  أن حرمل محافظرة بيرتطروير المشراريع الصرغيرة الرياديرة فري سبل تعينة الدراسة على 

سرربل تطرروير المشرراريع الصررغيرة أن وهررذا يرردل علررى  ,(1.347)وانحررراف معيرراري ( 3.27)للدرجررة الكليررة

 .جاء بدرجة متوسطة حمل محافظة بيتالريادية في 

علررى أعلررى متوسرررط حصررل "  عررراملينتطرروير ال"  مجررالأن ( 9.2)كمررا وتشررير النتررائج فرري الجررردول رقررم 

 الناحيرررة " يليررره مجرررال(. 1.27)بمتوسررط حسرررابي "  الناحيرررة االنتاجيرررة"  مجرررال, ويليهرررا (1.22)حسررابي 

 .(4.71)بمتوسط حسابي "  الناحية المالية"  مجال, يليه (1.24)متوسط حسابي ب " التسويقية

المشرراريع الرياديررة الصررغيرة  علررى تطرويرتررى الباحثررة مررن خرالل الجرردول السررابق انرره يجرب التركيررز اكثررر 

حيث حصرلت درجرة متوسرطة مرن ناحيرة تطروير  العراملين ومرن الناحيرة االنتاجيرة في محافظة بيت لحم 

 .والمالية ةوالتسويقي

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

 . نتاجيةالريادية الصغيرة من الناحية اإل سبل تطوير المشاريع ي تعبر عنفقرات االستبانة الت
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سبل تطوير المشاريع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: 8.2)جدول 

 الريادية الصغيرة من الناحية االنتاجية

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

-t Pقيمة 

value 

 الداللة

 الدرجة

 عالية 1.000 17.690 1.988 3.88 تتوفر بنية تحتية جيدة مكان اقامة المشروع  1

 عالية 1.000 17.918 1.931 3.80 المواد الخام متوفرة في السوق المحلي 2

 متوسطة 1.000 8.955 1.113 3.21 اسعار المواد الخام الالزمة مناسبة 3

 متوسطة 1.000 14.096 1.008 3.59 لمواد الخام المحلية جيدةجودة ا 4

 متوسطة 1.000 7.656 1.152 3.11 تستخدم مواد خام مستوردة 5

 متوسطة 1.000 8.632 1.155 3.21 جودة المواد الخام المستوردة افضل من المحلية 6

 يةعال 1.000 21.283 1.842 3.91 تكلفة المواد الخام المستوردة مرتفعة 7

 عالية 1.000 24.667 1.734 3.93 تقوم بترشيد استخدام المواد الخام 8

 متوسطة 1.000 13.152 1.980 3.47 نسبة التلف في السلع المنتجة قليلة 9

 متوسطة 1.000 9.777 1.056 3.24 تستخدم آالت ومعدات حديثة  11

 عالية 1.000 20.029 1.815 3.77 االالت الحديثة الالزمة لإلنتاج تكلفتها عالية 11

 عالية 1.000 25.236 1.763 4.03 االالت الحديثة تتمتع بطاقة انتاجية عالية 12

 متوسطة 1.000 13.083 1.012 3.50 تتابع التغيرات التكنولوجية السريعة لآلالت 13

 متوسطة 1.020 2.347 1.121 2.56 سهولة حضور المعارض الدولية الخاصة باآلالت  14

 متوسطة 1.336 1.965 1.168 2.43 لة استيراد االالت الحديثة سهو  15

 عالية 1.000 13.705 1.121 3.69 ارتفاع تكلفة االالت الحديثة المستوردة 16

 متوسطة 1.000 31.966 1.39941 3.4585 الدرجة الكلية



61 

 

السرتجابات أفرراد  يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة

المتوسرط الحسررابي  أن سرربل تطروير المشراريع الرياديررة الصرغيرة مرن الناحيررة االنتاجيرةعينرة الدراسرة علرى 

سررربل تطررروير المشررراريع الرياديرررة أن وهرررذا يررردل علرررى ( 1.399)وانحرررراف معيررراري ( 3.45)للدرجرررة الكليرررة

 .جاء بدرجة متوسطة الصغيرة من الناحية االنتاجية

فقررررات جررراءت ( 8)فقررررات جررراءت بدرجرررة عاليرررة, و( 5)أن ( 8.2)نترررائج فررري الجررردول رقرررم كمرررا وتشرررير ال

علرررى أعلرررى متوسرررط "  االالت الحديثرررة تتمترررع بطاقرررة انتاجيرررة عاليرررة" وحصرررلت الفقررررة . بدرجرررة متوسرررطة

(. 1.81)بمتوسرررررط حسرررررابي "  تقررررروم بترشررررريد اسرررررتخدام المرررررواد الخرررررام" فقررررررة ال, ويليهرررررا (2.11)حسرررررابي 

" , يليهرررا الفقررررة (4.21)علرررى أقرررل متوسرررط حسرررابي " سرررهولة اسرررتيراد االالت الحديثرررة  "رة وحصرررلت الفقررر

 (.4.72)بمتوسط حسابي "  سهولة حضور المعارض الدولية الخاصة باآلالت والمعدات

تررررى الباحثرررة مرررن خرررالل الجررردول السرررابق انررره يجرررب االهتمرررام والتركيرررز علرررى تطررروير المشررراريع الرياديرررة 

, علرى درجرة متوسرطة هرذه الناحيرةحيرث حصرلت  ,ظة بيت لحرم مرن الناحيرة االنتاجيرةالصغيرة في محاف

النرروع مررن المشرراريع  الت الحديثررة الالزمررة لهررذاتسررهيل اسررتيراد اآل الحاجررة الررى  وتعررزي الباحثررة ذلررك الررى

 والمعررردات بررراآلالتصرررحاب المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة المعرررارض الدوليرررة الخاصرررة وتسرررهيل حضرررور أ

الت والمعردات حيرث ظهرر أن اآلهم علرى تحقيرق اهردافهم والمحافظرة علرى اسرتمرارية مشراريعهم لمساعدت

م المسررتخدمة باإلضررافة الررى التركيررز علررى زيررادة جررودة المررواد الخررا ,اإلنتاجيررةلجديرردة تعمررل علررى زيررادة ا

مرا تظهرر وك ,م المسرتوردةسرعارها مناسربة وان تنرافس جودتهرا جرودة المرواد الخراوالحرص على ان تكرون أ

رشراد أ الحاجرة الرى تخفريض صرحاب تلررك المشراريع لإلطرالع علرى التغيرررات نسربة التلررف فري المنتجرات وا 

 .نتاجية وزيادتهالوجية الحديثة لتسهيل العملية اإلالتكنو 

مرن حيرث ضررورة ( 4100,محمرد وعبرد الكرريم)ودراسة ( 4101,المري)وتتفق النتائج السابقة مع دراسة 

 .ة االنتاجية وتنظيمهاالتركيز على الناحي
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وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

 . سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة عن طريق تطوير العاملين فقرات االستبانة التي تعبر عن

سبل تطوير المشاريع رية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا(: 1134)جدول 

 الريادية الصغيرة عن طريق تطوير العاملين

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

-t Pقيمة 

value 

 الداللة

 الدرجة

,  االضررررررررررررراءة , التهويرررررررررررررة)ظرررررررررررررروف العمرررررررررررررل جيررررررررررررردة  1

 (التبريد والحرارة,الضوضاء

 عالية 1.000 15.993 1.032 3.79

 عالية 1.000 20.633 1.864 3.91 العاملين في المشروع ذو خبرة وكفاءة عالية 2

 منخفضة 1.866 1.169- 1.169 2.31 قمت بامتالك المشروع بالوراثة  3

 متوسطة 1.000 10.702 1.154 3.42 تتوفر دورات تدريب للعاملين لتنمية المهارات والقدرات 4

ة فرررري الررردورات الدوليررررة لتنميرررة المهررررارات سرررهولة المشرررارك 5

 والقدرات

 متوسطة 1.000 8.634 1.083 3.16

 عالية 1.000 19.781 1.870 3.85 هناك عالقات جيدة بين العاملين في المشروع  6

يقررروم مررردير المشررررروع بدراسرررة رغبررررات العررراملين ومحاولررررة  7

 تحقيقها

 عالية 1.000 18.762 1.894 3.81

 متوسطة 1.000 12.877 1.035 3.51 افز للعاملين في المشروعيتوفر نظام حو  8

3.469 الدرجة الكلية

7 

1.539

93 

 متوسطة 1.000 23.882

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد 

المتوسرررط  أن ريرررق تطررروير العررراملينسررربل تطرروير المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة عررن طعينررة الدراسرررة علرررى 
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سرربل تطرروير المشرراريع أن وهررذا يرردل علررى ( 1.539)وانحررراف معيرراري ( 3.46)للدرجررة الكليررةالحسررابي 

 .جاء بدرجة متوسطة الريادية الصغيرة عن طريق تطوير العاملين

اءت فقرررات جرر( 1)فقرررات جرراءت بدرجررة عاليررة, و( 2)أن ( 01.2)كمررا وتشررير النتررائج فرري الجرردول رقررم 

العرراملين فرري المشررروع ذو خبرررة " الفقرررة وحصررلت . بدرجررة متوسررطة وفقرررة واحرردة جرراءت بدرجررة منخفضررة

هنرراك عالقررات جيرردة بررين " , ويليهررا فقرررة (1.80)علررى أعلررى متوسررط حسررابي حصررلت "  وكفرراءة عاليررة

وراثرة وال قمرت برامتالك المشرروع بال "وحصرلت الفقررة (. 1.97)بمتوسرط حسرابي " العاملين في المشرروع 

سرهولة المشراركة فري الردورات " , يليهرا الفقررة (4.10)علرى أقرل متوسرط حسرابي "  توجد لديك خبرة كافية

 (.1.02)بمتوسط حسابي "  الدولية لتنمية المهارات والقدرات

ي محافظررة ترررى الباحثررة انرره يجررب العمررل علررى زيررادة تطرروير العرراملين فرري المشرراريع الرياديررة الصررغيرة فرر

حيرث , ثر ايجابي على هذه المشاريع حيرث جراءت درجرة تطروير العراملين متوسرطةلما له من أبيت لحم 

تسررهيل مشرراركة العرراملين فرري الرردورات الدوليررة لتنميررة القرردرات والمهررارات وترروفير نظررام يجررب العمررل علررى 

ن غالبيررة قة أمرن النتررائج السرراب وتبررين, حروافز ودورات تدريبيررة للعرراملين لتحفيررزهم ورفرع مهرراراتهم وقرردراتهم

الفقرة الخاصرة بهرذا الموضروع علرى المشاريع الريادية الصغيرة لم تمتلك عن طريق الوراثة حيث حصلت 

 .قل الدرجات حيث جاءت بدرجة منخفضةأ

مرن حيرث ( 4102,عبرداهلل وحتراوي)ودراسرة ( 4101,ابرو مدللرة والعجلرة)تتفق النتائج السابقة مع دراسة 

 .ى تدريب وتطوير العاملين ضرورة االهتمام والتركيز عل

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

 . سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية التسويقية فقرات االستبانة التي تعبر عن
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سبل تطوير المشاريع عيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم(: 00.2)جدول 

 الريادية الصغيرة من الناحية التسويقية

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

-t Pقيمة 

value 

 الداللة

 الدرجة

 عالية 1.000 26.596 1.800 4.21 قمت بدراسة السوق وحاجته قبل البدء باإلنتاج 1

 عالية 1.000 22.938 1.797 3.95 تستخدم اساليب تسويق حديثة للتعريف بمنتجك 2

 متوسطة 1.000 9.975 1.070 3.27 لديك مندوب تسويق ذو خبرة وكفاءة 3

تتررررروفر معلومرررررات كافيرررررة ودقيقرررررة عرررررن االسرررررواق  4

 المحلية

 متوسطة 1.000 9.714 1.108 3.28

 متوسطة 1.144 1.468 1.129 2.48 تقوم بتصدير منتجاتك الى الخارج 5

 متوسطة 1.000 9.864 1.190 3.37 تواجهك صعوبات في تسويق منتجك في الخارج  6

 متوسطة 1.000 24.766 1.50057 3.4258 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد 

أن المتوسرط الحسررابي  سربل تطروير المشراريع الرياديرة الصرغيرة مرن الناحيرة التسرويقية عينرة الدراسرة علرى

سرربل تطررروير المشرراريع الرياديرررة وهرررذا يرردل علرررى أن ( 1.711)وانحرررراف معيرراري ( 1.24)للدرجررة الكليررة

 .جاء بدرجة متوسطة الصغيرة من الناحية التسويقية

فقرررات جرراءت بدرجررة (2)تين جاءتررا بدرجررة عاليررة وفقررر أن ( 00.2)كمررا وتشررير النتررائج فرري الجرردول رقررم 

علرى أعلرى متوسرط حسرابي "  باإلنتاجقمت بدراسة السوق وحاجته قبل البدء " الفقرة وحصلت . متوسطة

(. 1.87)بمتوسررط حسرررابي " تسررتخدم اسررراليب تسررويق حديثرررة للتعريررف بمنتجرررك " , ويليهررا فقررررة (2.40)

" , يليهرا الفقررة (4.29)علرى أقرل متوسرط حسرابي "  الخرارج تقوم بتصدير منتجاترك الرى "وحصلت الفقرة 

 (.1.45)بمتوسط حسابي " لديك مندوب تسويق ذو خبرة وكفاءة 
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الناحية التسويقية للمشاريع الرياديرة الصرغيرة فري محافظرة بيرت لحرم بحاجرة الرى التطروير ان ترى الباحثة 

بتحليرل السرروق  المشراريع الرياديرة  صررحاباهتمرام أحيرث ظهرر , واالهتمرام حيرث جراءت بدرجرة متوسررطة

 يجرب التركيرز فري حرين, تعريرف بالمنتجراتللساليب تسرويق حديثرة واستخدام أ باإلنتاجوحاجته قبل البدء 

سرواق المحليرة وفير معلومرات كافيرة ودقيقرة عرن األعلى توفير مندوبي تسويق ذو خبرة وكفاءة وتر والعمل

 .الخارج الىمنتجات المشاريع وتصدير وتسهيل تسويق 

مررن حيررث ( 4118,عطيرراني والحرراج)ودراسررة ( 4100,البنرردي)نتررائج دراسررة وتتفررق النتررائج السررابقة مررع 

 .ضرورة التركيز على الناحية التسويقية وتوفير بيانات ومسوحات لالسواق

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

 . سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية المالية فقرات االستبانة التي تعبر عن

سبل تطوير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: أ -12.2)جدول 

 المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية المالية

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

-t Pقيمة 

value 

 الداللة

 الدرجة

 منخفضة 1.679 1.415- 1.328 2.28 تحصل على معونات مالية وعينية للمشروع 1

تررررروفر البنررررروك تسرررررهيالت لتمويرررررل المشررررراريع الرياديرررررة  2

 الصغي

 منخفضة 1.809 1.242- 1.181 2.30

تلجررررررأ البنرررررروك الررررررى البحررررررث عررررررن االفكررررررار المجربررررررة  3

المضررمونة برردال مررن المجازفررة والمخرراطرة فرري االفكررار و 

 المبتكرة الجديدة

 متوسطة 1.000 7.455 1.195 3.12

امكانيرررررة الحصرررررول علرررررى تمويرررررل مباشرررررر لمشرررررروعك  4

 الصغير من الحكومة

 منخفضة 1.025 2.269- 1.983 2.13
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سبل تطوير أفراد عينة الدراسة لمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات (: ب -12.2)جدول 
 المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية المالية

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

-t Pقيمة 

value 

 الداللة

 الدرجة

 متوسطة 1.297 1.047 1.162 2.44 تحصل على اعفاءات ضريبية 5

ت تحصررل علررى اعفرراءات جمركيررة عنررد اسررتيراد آال 6

 معدات من الخارج  مواد خام او او

 متوسطة 1.284 1.077 1.048 2.43

 متوسطة 1.000 5.077 1.058 2.80 هناك عائد كبير من المشروع 7

 متوسطة 1.005 2.852 1.67887 2.5011 الدرجة الكلية

ابات أفرراد يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة السرتج

المتوسررط الحسررابي  أن سرربل تطرروير المشرراريع الرياديررة الصررغيرة مررن الناحيررة الماليررةعينررة الدراسررة علررى 

سررربل تطررروير المشررراريع الرياديرررة أن وهرررذا يررردل علرررى ( 1.678)وانحرررراف معيررراري ( 2.51)للدرجرررة الكليرررة

 .جاء بدرجة متوسطة الصغيرة من الناحية المالية

فقررات جراءت ( 1)فقررات جراءت بدرجرة متوسرطة, و( 2) أن( 04.2)لجدول رقم كما وتشير النتائج في ا

تلجررأ البنرروك الررى البحررث عررن االفكررار المجربررة والمضررمونة برردال مررن "  وحصررلت الفقرررة. بدرجررة منخفضررة

" , ويليهررا فقرررة (1.04)علررى أعلررى متوسررط حسررابي "  المجازفررة والمخرراطرة فرري االفكررار المبتكرررة الجديرردة

امكانيررة الحصررول علرررى " وحصررلت الفقرررة  (.4.91)بمتوسرررط حسررابي "  بيررر مررن المشررروعهنرراك عائررد ك

" , يليهرررا الفقررررة (4.01)علرررى أقرررل متوسرررط حسرررابي "  تمويرررل مباشرررر لمشرررروعك الصرررغير مرررن الحكومرررة

 (.4.49)بمتوسط حسابي " تحصل على معونات مالية وعينية للمشروع 
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يجرب االهتمرام حيرث , بدرجرة متوسرطة تلرياديرة الصرغيرة جراءن الناحية الماليرة للمشراريع اترى الباحثة أ

والتركيررز علررى تطرروير هررذه الناحيررة مررن خررالل تقررديم المعونررات الماليررة والعينيررة وتسررهيل حصررولها علررى 

 ضرررورة ترروفير الحكومررة تمويررل لهررذه المشرراريع والتركيررز علررى ترروفير  الررى باإلضررافةالتسررهيالت البنكيررة 

المررواد الخررام مررن الخررارج وهررذا يرردعم زيررادة الت والمعرردات و نررد اسررتيراد اآلت ضررريبية وجمركيررة عاعفرراءا

 .العائد من هذه المشاريع

حيرررث تركرررز ( 4100,محمرررد وعبرررد الكرررريم)ودراسرررة ( 4100,البنررردي)وتتفرررق النترررائج السرررابقة مرررع دراسرررة 

 .الدراسات على ضرورة توفر دعم حكومي للمشاريع الريادية وتسهيل تمويلها

 
 : في السؤال الرئيسي الثالثقة ائج المتعلالنت  3.3.1

 حسب واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم ما مدى اختالف

 ؟ (السكن, نوع المشروع, نوع الملكية كانالجنس, العمر, المؤهل العلمي, م)متغيرات 

 :تم تحويله الى الفرضيات التالية السؤال اعن هذ لإلجابة

 

 : األولى نتائج الفرضية

واقةع االبةداع والتميةز فةي فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةةال  "

 " الجنسلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

عينرررة  ادأفرررر المتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة و " ت"نترررائج اختبرررار حسررراب ب األولرررىحرررص الفرضرررية ترررم ف

لمتغيررر  حسررب واقررع االبررداع والتميررز فرري المشرراريع الرياديررة الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررم فرريالدراسررة 

 . الجنس
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واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الرياديرة فري  العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:1334)جدول 

 الجنسر متغي حسب الصغيرة في محافظة بيت لحم

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 1.851 1.112 1.50714 3.9242 81 ذكر

 1.49916 3.9210 47 أنثى

, أي (1.973), ومستوى الداللة (1.134)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

تعزى  بداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمواقع االتوجد فروق في ال أنه 

 . الفرضية األولى قبولوبذلك تم . الجنسلمتغير 

 
 : الثانية نتائج الفرضية

واقةع االبةداع والتميةز فةي فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةال "

 "العمرلمتغير  ظة بيت لحم يعزىالمشاريع الريادية الصغيرة في محاف

واقرررع  علرررىعينرررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة  الثانيرررةلفحرررص الفرضرررية و 

 . العمرلمتغير  االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقررع االبررداع والتميررز فررري ل تجابة أفرررراد عينررة الدراسررةالمتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السرر (:14.2)جرردول 

 العمرلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

 1.34112 3.9398 19 سنة 47 -41من 

 1.47674 4.1476 30 سنة 17 -42من 

 1.56460 3.8314 50 سنة 27 -12من 

 1.44644 3.8374 29 سنة فأكثر 22
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واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة في  يةوجود فروق ظاهر السابق  يالحظ من الجدول

األحررادي ترم اسررتخدام تحليررل التبرراين  , ولمعرفررة داللررة الفررروقالعمرررلمتغيرر  فري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

(one way ANOVA)  (1554) رقمكما يظهر في الجدول: 

واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الرياديرة فري العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (15.2)لجدو 

 العمرلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2.974 1.717 3 2.151 بين المجموعات

 

1.034 

 1.241 124 29.886 داخل المجموعات 

 127 32.037 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.112)ومستوى الداللة ( 4.852)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) المشاريع الريادية الصغيرة  واقع االبداع والتميز فيأي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في

وبذلك تم سنة,  17-42عمر من  وكانت الفروق لصالح. العمرلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

 .الثانيةالفرضية  رفض

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز في ترى الباحثة من خالل النتائج السابقة انه 

االكبر للعمر  التأثيركان حيث  العمرة بيت لحم يعزى لمتغير المشاريع الريادية الصغيرة في محافظ

بعد  الحصول على الشهادة الجامعية  هذه الفترة ما وتعزي الباحثة ذلك الى انسنة  35-26من 

 . حيث يلجأ الشباب الى البحث عن فرص عمل ومصادر رزق لتأمين مستقبلهم,  االولى

 : الثالثةنتائج الفرضية 

واقةع االبةداع والتميةز فةي فةي  (α ≥ 0.05) ات دالله إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةتوجد فروق ذال "

 "المؤهل العلميلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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واقرررع  علرررىعينرررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة  الثالثرررةلفحرررص الفرضرررية و 

 . المؤهل العلميلمتغير  ع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزىاالبداع والتميز في المشاري

واقررع االبررداع والتميررز فررري ل المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتجابة أفرررراد عينررة الدراسررة (:16.2)جرردول 

 المؤهل العلميلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.52762 3.9838 53 توجيهي أو أقل 

 0.48275 3.9372 66 بكالوريوس

 0.18596 3.4603 9 دراسات عليا

واقررع االبررداع والتميررز فرري المشرراريع الرياديررة فرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (16.2)يالحررظ مررن الجرردول رقررم 

ترم اسرتخدام تحليرل  , ولمعرفرة داللرة الفرروق المؤهل العلمريتغير لم الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 :(12.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي التباين 

واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الرياديرة فري العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (17.2)لجدو 

 المؤهل العلميلمتغير  ت لحم يعزىالصغيرة في محافظة بي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.465 1.068 2 2.136 بين المجموعات

 

1.013 

 1.239 125 29.901 داخل المجموعات 

 127 32.037 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.101)ومستوى الداللة ( 2.227)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في
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وكانت الفروق لصالح توجيهي أو أقل ومن ثم . المؤهل العلميلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

 . الثالثةالفرضية  رفضوبذلك تم  ,البكالوريوس 

دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في  ترى الباحثة انه توجد فروق

حيث ظهر ان التأثير االكبر كان لغير حاملي . المؤهل العلميمحافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

ل كافية لغير حاملي الشهادات وتعزي الباحثة ذلك الى عدم وجود فرص عمالشهادات الجامعية 

الجامعية فيكون الخيار امامهم اما االنخراط في سوق العمل في اسرائيل او االنصراف الى البحث عن 

  .مشاريع صغيرة توفر لهم مصدر الدخل لتأمين أنفسهم وعائالتهم

 : الرابعة نتائج الفرضية

واقةع االبةداع والتميةز فةي فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ال"

 "السكن كانملمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرررع  علررىعينررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسرراب المتوسرررطات الحسررابية السررتجابة  الرابعررةحررص الفرضرررية تررم ف

 . السكن كانملمتغير  االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقررع االبررداع والتميررز فررري ل المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتجابة أفرررراد عينررة الدراسررة (:18.2)جرردول 

 السكن كانملمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن

 1.52061 3.7487 54 مدينة

 1.44156 4.0062 46 قرية

 1.46448 4.1224 28 مخيم

واقررع االبررداع والتميررز فرري المشرراريع الرياديررة فرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (18.2)يالحررظ مررن الجرردول رقررم 

تررم اسررتخدام تحليررل  , ولمعرفررة داللررة الفررروقالسرركنكرران ملمتغيررر  الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(1.54)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)ي األحادالتباين 
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واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الرياديرة فري العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (19.2)لجدو 

 السكن كانملمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

سط متو 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 6.632 1.537 2 3.073 بين المجموعات

 

1.002 

داخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل  

 المجموعات

28.964 125 1.232 

 

 127 32.037 المجموع

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.114)ومستوى الداللة ( 2.214)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة فروق دالة إحصائيًا في أي أنه توجد

وبذلك تم  .الح سكان المخيماتالفروق لصوكانت . السكن كانملمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

 . الرابعةالفرضية  رفض

اع والتميز في بدد فروق دالة إحصائيًا في واقع اإلتوجترى الباحثة من خالل النتائج السابقة انه 

حيث كان االثر االكبر . السكن كانمالمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

لسكان المخيمات وهذا يدل على تحويل الالجئين التحديات والصعوبات الى فرص لتجاوز ضائقة 

يرة مما يضمن لهم والتميز في المشاريع الريادية الصغ لإلبداعيسعى سكان المخيمات حيث العيش 

 الى توفر فرص دعم كافية لالجئين من المؤسسات الدولية والمحلية باإلضافة, استمرار الدخل وزيادته

ليهم دخل اعلى من مصادر الدخل فتدر عمامهم للمبادرة في مثل هذه المشاريع مما يفتح الفرصة أ

 .خرىاأل
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 : الخامسةنتائج الفرضية 

واقةع االبةداع والتميةز فةي فةي  (α ≥ 0.05) صةائية عنةد مسةتوى الداللةةتوجد فروق ذات دالله إح ال"

 "نوع المشروعلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقررع  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسررابية السررتجابة  الخامسررةحررص الفرضررية تررم ف

 . نوع المشروعلمتغير  لصغيرة في محافظة بيت لحم يعزىاالبداع والتميز في المشاريع الريادية ا

واقررع االبررداع والتميررز فررري ل المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتجابة أفرررراد عينررة الدراسررة (:21.2)جرردول 

 نوع المشروعلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري ابيالمتوسط الحس العدد نوع المشروع

 1.48649 3.9003 43 تجاري

 1.57393 3.7368 19 صناعي

 1.34137 4.1829 25 حرفي

 1.57855 3.9082 14 زراعي

 1.50536 3.8323 23 خدماتي

 1.52164 4.0000 4 غير ذلك

رياديررة واقررع االبررداع والتميررز فرري المشرراريع الفرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (21.2)يالحررظ مررن الجرردول رقررم 

تررم اسرتخدام تحليررل  , ولمعرفررة داللرة الفرروق نرروع المشرروعلمتغيرر  الصرغيرة فري محافظررة بيرت لحررم يعرزى

 :(21.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي التباين 
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فري المشراريع الرياديرة واقرع االبرداع والتميرز فري العينرة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (2134)لجدو 

 نوع المشروعلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2.141 1.517 5 2.585 بين المجموعات

 

1.065 

داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل  

 المجموعات

29.452 122 1.241 

 

 127 32.037 المجموع

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.127)ومستوى الداللة ( 4.020)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية توجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 .الخامسةالفرضية  قبولوبذلك تم  .نوع المشروعلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 

 : السادسةنتائج الفرضية 

واقةع االبةداع والتميةز فةي فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةةال  "

 " نوع الملكيةلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرررع  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسرررابية السررتجابة  ةالسادسررلفحررص الفرضررية و 

 . نوع الملكيةلمتغير  االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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واقررع االبررداع والتميررز فرري ل المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتجابة أفررراد عينررة الدراسررة (: 22.2)جرردول 

 نوع الملكيةلمتغير  ظة بيت لحم يعزىالمشاريع الريادية الصغيرة في محاف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية

 1.51833 3.8588 86 فردية

 1.38633 4.2214 20 تعاوني

 1.44827 3.9026 22 شراكة

 واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الرياديرة الصرغيرةفي  يةوجود فروق ظاهر  السابقيالحظ من الجدول 

ترررم اسرررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللرررة الفرررروقنررروع الملكيرررةلمتغيرررر  فررري محافظرررة بيرررت لحرررم يعرررزى

 :(23.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

يرة واقرع االبرداع والتميرز فري المشراريع الريادفري العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (23.2)لجدو 

 نوع الملكيةلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.484 1.072 2 2.145 بين المجموعات

 

1.013 

 1.239 125 29.892 داخل المجموعات 

 127 32.037 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.101)ومستوى الداللة ( 2.292)مة ف للدرجة الكليةيالحظ أن قي 

(α ≥ 0.05 )واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة توجد فروق دالة إحصائيًا في  أي أنه

 رفضوبذلك تم وكانت الفروق لصالح التعاوني,  .نوع الملكيةلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

  .دسةالسافرضية ال
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بداع والتميز في د فروق دالة إحصائيًا في واقع اإلتوجنه لباحثة من خالل النتائج السابقة أترى ا

كبر حيث كان التأثير األ. نوع الملكيةالمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

فراد المشاركين في هذا النوع من دد األتعدد االفكار لتع الى وتعزي الباحثة ذلكللمشاريع التعاونية 

 .فراد طوعا لتحقيق اهداف المشروعحيث يتعاون مجموعة من األالمشاريع 

 

 : بالسؤال الرئيسي الرابعالنتائج المتعلقة   1.3.1

الجنس, )متغيرات  حسب واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمختلف يهل 

 ؟ (السكن, نوع المشروع, نوع الملكية كانلمي, مالعمر, المؤهل الع

 :لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية

 

 : األولىنتائج الفرضية 

واقةع النمةو فةي المشةاريع فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " جنساللمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

عينرررة  أفررررادالمتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة و " ت"نترررائج اختبرررار حسررراب ب األولرررىحرررص الفرضرررية ترررم ف

 . الجنسلمتغير  حسب واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم فيالدراسة 

النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة واقرع فري  العينرة أفررادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:24.2)جدول 

 الجنسمتغير  حسب في محافظة بيت لحم

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 13119 23653 0.47315 4.0847 81 ذكر

 0.40341 3.8663 47 أنثى
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, أي (1.119), ومستوى الداللة (2.653)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

تعزى لمتغير  واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمأنه توجد فروق في 

 . الفرضية األولى رفضوبذلك تم . , وكانت الفروق لصالح الذكورالجنس

ريع الريادية الصغيرة في واقع النمو في المشاترى الباحثة من خالل النتائج السابقة أنه توجد فروق في 

, وكان العنصر الذكوري هو االكبر تأثير في واقع النمو حيث الجنستعزى لمتغير محافظة بيت لحم 

بقدرته على العمل لساعات طويلة اكثر من المرأة نظرا للتكوين الجسماني للرجل ونظرا يتميز الذكر 

الى  باإلضافةتي يتحملن عبء المشروع لقدرته على التفرغ لمشروعه بعكس الكثير من االناث اللوا

يعتبر احيانا  ألنهالى اهتمام الرجل بالمحافظة والعمل على نمو مشروعه  باإلضافة, العبء العائلي

 .فيحقق له عائدا اجتماعيا وماديا وألسرتهالدخل الوحيد له 

 

 : الثانيةنتائج الفرضية 

واقةع النمةو فةي المشةاريع فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسةتوى الداللةةال "

 "العمرلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرع النمرو  علرىعينرة الدراسرة  أفررادتم حسراب المتوسرطات الحسرابية السرتجابة  الثانيةلفحص الفرضية و 

 . العمرلمتغير  في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرع النمررو فري المشرراريع ل المتوسرطات الحسررابية واالنحرافرات المعياريرة السررتجابة أفرراد عينررة الدراسرة (:أ -25.2)جردول 

 العمرلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

 1.46503 3.9248 19 سنة 47 -41من 

 1.47799 4.0476 30 سنة 17 -42من 
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واقع النمو في المشاريع ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:ب - 2534)جدول 
 العمرلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

 1.46895 4.0200 50 سنة 27 -12من 

 1.43590 3.9852 29 سنة فأكثر 22

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري فري  يرةوجود فروق ظاهر  (25.2)يالحظ من الجدول رقم 

 one)األحرادي تم استخدام تحليل التباين  , ولمعرفة داللة الفروقالعمرلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

way ANOVA)  (26.2)رقم كما يظهر في الجدول: 

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (26.2)لجدو 

 العمرلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.309 1.066 3 1.199 بين المجموعات

 

1.819 

داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل  

 المجموعات

26.615 124 1.215 

 

 127 26.814 المجموع

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.908)ومستوى الداللة ( 1.118)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) غيرة في واقع النمو في المشاريع الريادية الصتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الثانيةالفرضية  قبولوبذلك تم  .العمرلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

 : الثالثةنتائج الفرضية 

واقةع النمةو فةي المشةاريع فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسةتوى الداللةةال "

 "المؤهل العلميلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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واقرع النمرو  علرىعينرة الدراسرة  أفررادتم حسراب المتوسرطات الحسرابية السرتجابة  الثالثةرضية لفحص الفو 

 . المؤهل العلميلمتغير  في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

لمشررراريع واقررع النمرررو فرري ال المتوسررطات الحسرررابية واالنحرافررات المعياريررة السرررتجابة أفررراد عينرررة الدراسررة (:27.2)جرردول 

 المؤهل العلميلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 1.52046 4.0512 53 توجيهي أو أقل 

 1.42266 3.9978 66 بكالوريوس

 1.25864 3.7778 9 دراسات عليا

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري فري  يرةهر وجود فروق ظا (27.2)يالحظ من الجدول رقم 

ترررم اسرررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللرررة الفرررروقالمؤهرررل العلمررريلمتغيرررر  محافظرررة بيرررت لحرررم يعرررزى

 :(28.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (28.2)لجدو 

 المؤهل العلميلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.385 1.291 2 1.581 بين المجموعات

 

1.254 

داخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل  

 المجموعات

26.233 125 1.210 

 

 127 26.814 المجموع

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.472)ومستوى الداللة ( 0.197)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في توجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الثالثةالفرضية  قبولم وبذلك ت .المؤهل العلميلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى
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 : الرابعةنتائج الفرضية 

واقةع النمةو فةي المشةاريع فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة ال"

 "السكن مكانلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرع النمرو  علرىعينة الدراسة  فرادأتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعةحص الفرضية تم ف

 . السكن مكانلمتغير  في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقررع النمرررو فرري المشررراريع ل المتوسررطات الحسرررابية واالنحرافررات المعياريررة السرررتجابة أفررراد عينرررة الدراسررة (:29.2)جرردول 

 السكن مكانر لمتغي الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن

 0.42656 3.9868 54 مدينة

 0.46720 4.0807 46 قرية

 0.50296 3.9133 28 مخيم

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري فري  يرةوجود فروق ظاهر  (29.2)يالحظ من الجدول رقم 

األحرادي ترم اسرتخدام تحليرل التبراين  , ولمعرفة داللة الفروقالسكن كانملمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

(one way ANOVA)  (3154)رقم كما يظهر في الجدول: 

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (31.2)لجدو 

 السكن كانملمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.230 0.259 2 0.517 بين المجموعات

 

0.296 

 
 0.210 125 26.296 داخل المجموعات

 127 26.814 المجموع 
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من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.482)ومستوى الداللة ( 0.411)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في توجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الرابعةالفرضية  قبولوبذلك تم  .السكن كانملمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

 : الخامسةنتائج الفرضية 

واقةع النمةو فةي المشةاريع فةي  (α ≥ 0.05) توى الداللةةتوجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسة ال"

 "نوع المشروعلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقررع  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسررابية السررتجابة  خامسررةالحررص الفرضررية تررم ف

 . نوع المشروعتغير لم النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقررع النمرررو فرري المشررراريع ل المتوسررطات الحسرررابية واالنحرافررات المعياريررة السرررتجابة أفررراد عينرررة الدراسررة (:31.2)جرردول 

 نوع المشروعلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المشروع

 0.38843 4.1694 43 تجاري

 0.45017 3.9323 19 صناعي

 0.49052 3.8514 25 حرفي

 0.36575 4.0918 14 زراعي

 0.47107 3.9503 23 خدماتي

 0.71309 3.5357 4 غير ذلك

واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري فري  يرةوجود فروق ظاهر  (31.2)يالحظ من الجدول رقم 

األحرادي تم اسرتخدام تحليرل التبراين  , ولمعرفة داللة الفروقشروعنوع الملمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

(one way ANOVA)  (32.2)رقم كما يظهر في الجدول: 
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واقرع النمرو فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (32.2)لجدو 

 مشروعنوع اللمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2.968 0.582 5 2.908 بين المجموعات

 

0.015 

 
 0.196 122 23.906 داخل المجموعات

 127 26.814 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.107)ومستوى الداللة ( 4.829)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في

الفرضية  رفضوبذلك تم وكانت الفروق لصالح التجاري  .نوع المشروعلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

 . الخامسة

د فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع توجترى الباحثة من خالل النتائج السابقة انه 

كان االثر االكبر للمشاريع  حيث,  نوع المشروعالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

المشاريع التجارية هي المشاريع الوسيطة التي تنقل المنتجات من  وتعزي الباحثة ذلك الى انالتجارية 

 . ان تسويق المنتجات هو العامل الحاسم الستمرار المشاريع التجاريةف ,المستهلك الى   المنتج

 

 : السادسةنتائج الفرضية 

واقةع النمةو فةي المشةاريع فةي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " نوع الملكيةلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرررع  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسرررابية السررتجابة  دسررةالسالفحررص الفرضررية و 

 . نوع الملكيةلمتغير  النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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واقررع النمرررو فرري المشررراريع ل المتوسررطات الحسرررابية واالنحرافررات المعياريررة السرررتجابة أفررراد عينرررة الدراسررة (:33.2)جرردول 

 نوع الملكيةلمتغير  يادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزىالر 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية

 0.45162 3.9286 86 فردية

 0.46181 4.1214 20 تعاوني

 0.42867 4.1948 22 شراكة

لرياديرة الصرغيرة فري واقرع النمرو فري المشراريع افري  يرةوجود فروق ظاهر  (33.2)يالحظ من الجدول رقم 

األحرادي ترم اسرتخدام تحليرل التبراين  , ولمعرفة داللة الفرروق نوع الملكيةلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

(one way ANOVA)  (34.2)رقم كما يظهر في الجدول: 

الرياديرة الصرغيرة واقرع النمرو فري المشراريع فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (34.2)لجدو 

 نوع الملكيةلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 3.877 0.783 2 1.566 بين المجموعات

 

0.023 

 
 0.202 125 25.248 داخل المجموعات

 127 26.814 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.141)ومستوى الداللة ( 1.955)أن قيمة ف للدرجة الكلية يالحظ 

(α ≥ 0.05 )واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في توجد فروق دالة إحصائيًا في  أي أنه

وبذلك تم رفض  وكانت الفروق لصالح مشروع الشراكة. نوع الملكيةلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

 .فرضية السادسةال

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع  أنهترى الباحثة من خالل النتائج السابقة 

حيث كان االثر االكبر لصالح . نوع الملكيةالريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
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بتقاسم عبء العمل يتميز اريع هذا النوع من المش  ومن الممكن ان تعزي الباحثة ذلك الى ان الشراكة

والجمع بين المهارات والخبرات المختلفة وتقاسم المجهود والمسؤولية وفقا لنقاط القوة والضعف لكل 

 .المشاريع ونمو شريك وهذا يساعد على تحسين

 

 : الرئيسي الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال   1.3.1

متغيرات  حسب لصغيرة في محافظة بيت لحمواقع المخاطرة في المشاريع الريادية اختلف يهل 

 ؟(السكن, نوع المشروع, نوع الملكية مكان, المؤهل العلمي, , العمرالجنس)

 :لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية

 

 : األولىنتائج الفرضية 

رة فةةةي واقةةةع المخةةةاطفةةةي  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةه إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

 " الجنسلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

عينرررة  أفررررادالمتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة و " ت"نترررائج اختبرررار حسررراب ب األولرررىحرررص الفرضرررية ترررم ف

 . الجنسلمتغير  حسب واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم فيالدراسة 

واقرررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديرررة فرري  العينررة أفرررادالسررتجابة للعينررات المسرررتقلة " ت"نتررائج اختبررار  (:35.2)جرردول 

 الجنسمتغير  حسب الصغيرة في محافظة بيت لحم

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 13753 13316 0.62707 3.7443 81 ذكر

 0.50359 3.7781 47 أنثى
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, أي (1.753), ومستوى الداللة (1.316)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

تعزى لمتغير  واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمتوجد فروق في ال أنه 

 . الفرضية األولى قبولوبذلك تم . الجنس

 

 : الثانيةنتائج الفرضية 

واقةةةع المخةةةاطرة فةةةي فةةةي  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةه إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال "

 "العمرلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرررع  علرررىعينرررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة  الثانيرررةلفحرررص الفرضرررية و 

 . العمرلمتغير  ريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزىالمخاطرة في المشاريع ال

واقرع المخراطرة فري المشراريع ل المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابة أفرراد عينرة الدراسرة (:36.2)جدول 

 العمرلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 يارياالنحراف المع المتوسط الحسابي العدد العمر

 0.53071 3.8045 19 سنة 47 -41من 

 0.64663 3.6905 30 سنة 17 -42من 

 0.54856 3.7857 50 سنة 27 -12من 

 0.62664 3.7438 29 سنة فأكثر 22

واقرع المخراطرة فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري  يرةوجود فرروق ظاهر  (36.2)يالحظ من الجدول رقم 

األحررادي ترم اسررتخدام تحليررل التبرراين  , ولمعرفررة داللررة الفررروقالعمررر لمتغيرر فري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

(one way ANOVA)  (32.2)رقم كما يظهر في الجدول: 
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واقررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديررة فرري العينررة  أفرررادالسررتجابة  األحررادينتررائج اختبررار تحليررل التبرراين : (37.2)لجرردو 

 لعمرالمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.214 0.074 3 0.222 بين المجموعات

 

0.887 

 
 0.346 124 42.936 داخل المجموعات

 127 43.158 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي  (1.995)ومستوى الداللة ( 1.402)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة توجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الثانيةالفرضية  قبولوبذلك تم  .العمرلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

 

 : الثالثةنتائج الفرضية 

واقةةةع المخةةةاطرة فةةةي فةةةي  (α ≥ 0.05) داللةةةةتوجةةةد فةةةروق ذات داللةةةه إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الال "

 "المؤهل العلميلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرررع  علرررىعينرررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة  الثالثرررةلفحرررص الفرضرررية و 

 . المؤهل العلميمتغير ل المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرع المخراطرة فري المشراريع ل المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابة أفرراد عينرة الدراسرة (:38.2)جدول 

 المؤهل العلميلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.66777 3.8059 53  أقل توجيهي أو

 0.53108 3.7597 66 بكالوريوس

 0.28071 3.4444 9 دراسات عليا
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واقرع المخراطرة فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري  يرةوجود فرروق ظاهر  (38.2)يالحظ من الجدول رقم 

التبرراين  تررم اسررتخدام تحليررل , ولمعرفررة داللررة الفررروقالمؤهررل العلمرريلمتغيررر  فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(2..3)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

واقررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديررة فرري العينررة  أفرررادالسررتجابة  األحررادينتررائج اختبررار تحليررل التبرراين : (39.2)لجرردو 

 المؤهل العلميلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.493 0.503 2 1.007 بين المجموعات

 

0.229 

 
 0.337 125 42.151 داخل المجموعات

 127 43.158 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.448)ومستوى الداللة ( 0.281)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة توجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 .الثالثةالفرضية  قبولوبذلك تم  .المؤهل العلميلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

  

 : الرابعةنتائج الفرضية 

طرة فةةةي واقةةةع المخةةةافةةةي  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةه إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ال"

 "السكن كانملمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرررع  علررىعينررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسرراب المتوسرررطات الحسررابية السررتجابة  الرابعررةحررص الفرضرررية تررم ف

 . السكن مكانلمتغير  المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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واقرع المخراطرة فري المشراريع ل المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابة أفرراد عينرة الدراسرة (:41.2)جدول 

 السكن مكانلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن

 0.62635 3.6746 54 مدينة

 0.57095 3.8478 46 قرية

 0.50726 3.7653 28 مخيم

واقرع المخراطرة فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري  يرةوجود فرروق ظاهر  (41.2)يالحظ من الجدول رقم 

تررم اسررتخدام تحليررل التبرراين  , ولمعرفررة داللررة الفررروقالسرركن كررانملمتغيررر  فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(41.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

واقررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديررة فرري العينررة  أفرررادالسررتجابة  األحررادينتررائج اختبررار تحليررل التبرراين : (41.2)لجرردو 

 السكن مكانلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.102 0.374 2 0.748 وعاتبين المجم

 

0.335 

 
 0.339 125 42.410 داخل المجموعات

 127 43.158 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.117)ومستوى الداللة ( 0.014)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) ريادية الصغيرة واقع المخاطرة في المشاريع التوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الرابعةالفرضية  قبولوبذلك تم  .السكن مكانلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

 : الخامسةنتائج الفرضية 

واقةةةع المخةةةاطرة فةةةي فةةةي  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةه إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ال"

 "مشروعنوع اللمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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واقررع  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسررابية السررتجابة  خامسررةالحررص الفرضررية تررم ف

 . نوع المشروعلمتغير  المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرع المخراطرة فري المشراريع ل ةالمتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابة أفرراد عينرة الدراسر (:42.2)جدول 

 نوع المشروعلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المشروع

 0.68678 3.6379 43 تجاري

 0.37063 3.8271 19 صناعي

 0.53598 4.0114 25 حرفي

 0.56273 3.6939 14 زراعي

 0.48582 3.7516 23 خدماتي

 0.74231 3.3571 4 غير ذلك

واقرع المخراطرة فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري  يرةوجود فرروق ظاهر  (42.2)يالحظ من الجدول رقم 

تررم اسررتخدام تحليررل التبرراين  , ولمعرفررة داللررة الفررروقنرروع المشررروعلمتغيررر  فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(43.2)رقم ل كما يظهر في الجدو  (one way ANOVA)األحادي 

واقررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديررة فرري العينررة  أفرررادالسررتجابة  األحررادينتررائج اختبررار تحليررل التبرراين : (43.2)لجرردو 

 نوع المشروعلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 لةالدال 

 1.834 0.604 5 3.018 بين المجموعات

 

0.111 

 
 0.329 122 40.140 داخل المجموعات

 127 43.158 المجموع 
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من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.000)ومستوى الداللة ( 0.912)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) ي المشاريع الريادية الصغيرة واقع المخاطرة فتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الخامسةالفرضية  قبولوبذلك تم  .نوع المشروعلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

 

 : ةالسادسنتائج الفرضية 

واقةةةع المخةةةاطرة فةةةي فةةةي  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةه إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

 " نوع الملكيةلمتغير  زىالمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يع

واقرررع  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسرررابية السررتجابة  دسررةالسالفحررص الفرضررية و 

 . نوع الملكيةلمتغير  المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

واقرع المخراطرة فري المشراريع ل فرراد عينرة الدراسرةالمتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابة أ (:44.2)جدول 

 نوع الملكيةلمتغير  الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية

 0.59922 3.7857 86 فردية

 0.64536 3.7500 20 تعاوني

 0.45758 3.6494 22 شراكة

واقرع المخراطرة فري المشراريع الرياديرة الصرغيرة فري  يرةوجود فرروق ظاهر  (44.2)يالحظ من الجدول رقم 

ترررم اسرررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللرررة الفرررروقنررروع الملكيرررةلمتغيرررر  فررري محافظرررة بيرررت لحرررم يعرررزى

 :(45.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 
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واقررع المخرراطرة فرري المشرراريع الرياديررة فرري العينررة  أفرررادالسررتجابة  ادياألحررنتررائج اختبررار تحليررل التبرراين : (45.2)لجرردو 

 نوع الملكيةلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.477 0.163 2 0.327 بين المجموعات

 

0.622 

 
 0.343 125 42.831 وعاتداخل المجم

 127 43.158 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.244)ومستوى الداللة ( 1.255)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 )واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة توجد فروق دالة إحصائيًا في  ال أي أنه

 .ادسةالسالفرضية  قبولوبذلك تم  .نوع الملكية لمتغير في محافظة بيت لحم يعزى

 

 : الرئيسي السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال   1.3.1

متغيرات  حسب خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمختلف يهل 

 ؟(, نوع المشروع, نوع الملكيةالسكنكان , ممر, المؤهل العلميالجنس, الع)

 :هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية لإلجابة عن

 

 : األولىنتائج الفرضية 

خصةةائص الريةةادي فةةي فةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةال  "

 " الجنسلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

عينرررة  أفررررادالمتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة و " ت"نترررائج اختبرررار حسررراب ب األولرررىحرررص الفرضرررية ترررم ف

لمتغيرررر  حسرررب خصرررائص الريرررادي فررري المشررراريع الرياديرررة الصرررغيرة فررري محافظرررة بيرررت لحرررم فررريالدراسررة 

 . الجنس
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خصرائص الريرادي فري المشراريع الرياديرة فري  العينرة أفررادالسرتجابة للعينرات المسرتقلة " ت"نترائج اختبرار  (:46.2)جدول 

 الجنسمتغير  حسب يت لحمالصغيرة في محافظة ب

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 13111 13614 0.34940 4.5642 81 ذكر

 0.28292 4.4681 47 أنثى

, أي (1.111), ومستوى الداللة (1.614)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

تعزى  خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمروق في توجد ف ال أنه

 . الفرضية األولى قبولوبذلك تم . الجنسلمتغير 

 

 : الثانيةنتائج الفرضية 

خصةةائص الريةةادي فةةي فةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةال "

 "العمرلمتغير  فظة بيت لحم يعزىالمشاريع الريادية الصغيرة في محا

خصرائص  علرىعينرة الدراسرة  أفررادترم حسراب المتوسرطات الحسرابية السرتجابة  الثانيرةلفحص الفرضية و 

 . العمرلمتغير  الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

خصرررائص الريرررادي فررري ل أفرررراد عينرررة الدراسرررةالمتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة  (:47.2)جررردول 

 العمرلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

 1.22852 4.6000 19 سنة 47 -41من 

 1.32065 4.4833 30 سنة 17 -42من 

 1.33408 4.5680 50 سنة 27 -12من 

 1.37646 4.4621 29 رسنة فأكث 22
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خصرررائص الريرررادي فررري المشررراريع الرياديرررة فررري  يرررةوجرررود فرررروق ظاهر  (47.2)يالحرررظ مرررن الجررردول رقرررم 

تررم اسررتخدام تحليررل التبرراين  , ولمعرفررة داللررة الفررروقالعمرررلمتغيررر  الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(48.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

خصرائص الريرادي فري المشراريع الرياديرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحرادينترائج اختبرار تحليرل التبراين : (48.2)لجدو 

 العمرلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.127 1.121 3 1.364 بين المجموعات

 

1.341 

 1.108 124 13.359 داخل المجموعات 

 127 13.723 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.120)ومستوى الداللة ( 0.045)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) خصائص الريادي في المشاريع الريادية توجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الثانيةالفرضية  قبولوبذلك تم  .العمرلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى الصغيرة

 

 : الثالثةنتائج الفرضية 

خصةةائص الريةةادي فةةي فةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةال "

 "المؤهل العلميلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

خصرائص  علرىعينرة الدراسرة  أفررادترم حسراب المتوسرطات الحسرابية السرتجابة  الثالثرةرضية لفحص الفو 

 . المؤهل العلميلمتغير  الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 



94 

 

دي فررري خصرررائص الريرررال المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررة (:49.2)جررردول 

 المؤهل العلميلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 1.32007 4.5208 53 توجيهي أو أقل 

 1.30596 4.5848 66 بكالوريوس

 1.33912 4.1667 9 دراسات عليا

خصرررائص الريرررادي فررري المشررراريع الرياديرررة فررري  يرررةفرررروق ظاهر وجرررود  (49.2)يالحرررظ مرررن الجررردول رقرررم 

ترم اسرتخدام تحليرل  , ولمعرفرة داللرة الفرروقالمؤهرل العلمريلمتغيرر  الصغيرة في محافظة بيرت لحرم يعرزى

 :(51.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي التباين 

خصرائص الريرادي فري المشراريع الرياديررة فرري العينرة  أفررادابة السرتج األحرادينترائج اختبرار تحليرل التبرراين : (5134)لجردو 

 المؤهل العلميلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 7.050 1.696 2 1.391 بين المجموعات

 

1.001 

 1.099 125 12.332 داخل المجموعات 

 127 13.723 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.110)ومستوى الداللة ( 5.171)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في

وبذلك تم  .وكانت الفروق لصالح البكالوريوس. لميالمؤهل العلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

  .الثالثةالفرضية  رفض

أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في خصائص الريادي في ترى الباحثة من خالل النتائج السابقة 

ثر االكبر حيث كان األ ,المؤهل العلميالمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
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ن حملة البكالوريوس لديهم خلفية علمية ويبحثون عن وتعزي الباحثة السبب الى أوريوس لحملة البكال

ظهرت  ولذلك. قدرة على المبادرة لخلق فرصة عملفرص عمل لتوفير مصدر دخل ولديهم ال

 .الخصائص الريادية لديهم بشكل اكبر 

 : الرابعةنتائج الفرضية 

خصةةائص الريةةادي فةةي فةةي  (α ≥ 0.05) الداللةةة توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ال"

 "السكن مكانلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

خصرائص  علرىعينرة الدراسرة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعةحص الفرضية تم ف

 . منطقة السكنلمتغير  الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

خصرررائص الريرررادي فررري ل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررة (:51.2)جررردول 

 السكن كانملمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن

 1.35950 4.5019 54 مدينة

 1.33574 4.5196 46 قرية

 1.24568 4.5964 28 مخيم

خصرررائص الريرررادي فررري المشررراريع الرياديرررة فررري  يرررةوجرررود فرررروق ظاهر  (51.2)يالحرررظ مرررن الجررردول رقرررم 

تررم اسررتخدام تحليررل  , ولمعرفررة داللررة الفررروقالسرركن كررانملمتغيررر  الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(52.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي التباين 
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خصرائص الريرادي فري المشراريع الرياديرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحرادينترائج اختبرار تحليرل التبراين : (52.2)لجدو 

 السكن كانملمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.790 0.086 2 0.171 بين المجموعات

 

0.456 

 
 0.108 125 13.552 داخل المجموعات

 127 13.723 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.272)ومستوى الداللة ( 1.581)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) خصائص الريادي في المشاريع الريادية ئيًا في توجد فروق دالة إحصاال أي أنه

 . الرابعةالفرضية  قبولوبذلك تم  .السكن مكانلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 : الخامسةنتائج الفرضية 

خصةةائص الريةةادي فةةي فةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ال"

 "نوع المشروعلمتغير  في محافظة بيت لحم يعزىالمشاريع الريادية الصغيرة 

 علررررىعينررررة الدراسررررة  أفرررررادتررررم حسرررراب المتوسررررطات الحسررررابية السررررتجابة  خامسررررةالحررررص الفرضررررية تررررم ف

 . نوع المشروعلمتغير  خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

خصررائص الريررادي فرري ل فررات المعياريررة السررتجابة أفررراد عينررة الدراسررةالمتوسررطات الحسررابية واالنحرا (:أ -5334 )جرردول 

 نوع المشروعلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المشروع

 0.35078 4.5070 43 تجاري

 0.40989 4.4632 19 صناعي

 0.25087 4.4720 25 حرفي

 0.25300 4.5643 14 راعيز 
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خصائص الريادي في ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:ب - 5334)جدول 
 نوع المشروعلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المشروع

 1.33944 4.6609 23 خدماتي

 1.12910 4.5500 4 غير ذلك

خصرررائص الريرررادي فررري المشررراريع الرياديرررة فررري  يرررةوجرررود فرررروق ظاهر  (53.2)يالحرررظ مرررن الجررردول رقرررم 

تررم اسررتخدام تحليررل  , ولمعرفررة داللررة الفررروقنرروع المشررروعلمتغيررر  الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(54.2)رقم ر في الجدول كما يظه (one way ANOVA)األحادي التباين 

خصرائص الريرادي فري المشراريع الرياديرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحرادينترائج اختبرار تحليرل التبراين : (54.2)لجدو 

 نوع المشروعلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

ستوى م

 الداللة

 1.123 1.121 5 1.604 بين المجموعات

 

1.352 

 1.108 122 13.119 داخل المجموعات 

 127 13.723 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.174)ومستوى الداللة ( 0.041)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) الريادي في المشاريع الريادية  خصائصتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الخامسةالفرضية  قبولوبذلك تم  .نوع المشروعلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 : دسةالسانتائج الفرضية 

خصةةائص الريةةادي فةةي فةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةال  "

 " نوع الملكيةلمتغير  يت لحم يعزىالمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة ب
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 علرررررىعينررررة الدراسررررة  أفرررررادترررررم حسرررراب المتوسررررطات الحسررررابية السرررررتجابة  دسررررةالسالفحررررص الفرضررررية و 

 . نوع الملكيةلمتغير  خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

خصرررائص الريرررادي فررري ل سرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررةالمتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة ال (:55.2)جررردول 

 نوع الملكيةلمتغير  المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية

 1.33704 4.4872 86 فردية

 1.31372 4.5500 20 تعاوني

 1.27461 4.6727 22 شراكة

خصرررائص الريرررادي فررري المشررراريع الرياديرررة فررري  يرررةوجرررود فرررروق ظاهر  (55.2)ل رقرررم يالحرررظ مرررن الجررردو 

تررم اسررتخدام تحليررل  , ولمعرفررة داللررة الفررروقنرروع الملكيررةلمتغيررر  الصررغيرة فرري محافظررة بيررت لحررم يعررزى

 :(56.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي التباين 

خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في في العينة  أفرادالستجابة  األحاديين نتائج اختبار تحليل التبا: (56.2)لجدو 

 نوع الملكيةلمتغير  محافظة بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 2.925 1.307 2 1.613 بين المجموعات

 

1.057 

 1.105 125 13.110 ل المجموعاتداخ 

 127 13.723 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.175)ومستوى الداللة ( 4.847)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 )خصائص الريادي في المشاريع الريادية توجد فروق دالة إحصائيًا في  ال أي أنه

 .السادسةالفرضية  قبولوبذلك تم  .نوع الملكيةلمتغير  الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى
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 : الرئيسي السابعالنتائج المتعلقة بالسؤال   1.3.1

الجنس, )متغيرات  حسب سبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحمختلف يهل 

 ؟السكن, نوع المشروع, نوع الملكية مكانالعمر, المؤهل العلمي, 

 :هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية لإلجابة عن

 : األولىنتائج الفرضية 

ريع سةةبل تطةةوير المشةةافةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةال  "

 "الجنسلمتغير  بيت لحم يعزىالصغيرة الريادية في محافظة 

عينرررة  أفررررادالحسرررابية السرررتجابة  المتوسرررطاتو " ت"نترررائج اختبرررار حسررراب ب األولرررىحرررص الفرضرررية ترررم ف

 . الجنسلمتغير  حسب بيت لحمريع الصغيرة الريادية في محافظة سبل تطوير المشا فيالدراسة 

سربل تطروير المشراريع الصرغيرة الرياديرة فري  العينرة أفررادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:أ-57.2)جدول 

 نسالجمتغير  حسب في محافظة  بيت لحم

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 1.241 1.919 1.36168 3.4367 81 ذكر الناحية االنتاجية

 1.45898 3.4960 47 أنثى

 1.425 0.022 1.51836 3.4275 81 ذكر تطوير العاملين

 1.57358 3.5426 47 أنثى

 1.799 1.722 1.49791 3.4074 81 رذك الناحية التسويقية

 1.50894 3.4574 47 أنثى

 1.111 4.075 1.71847 2.4092 81 ذكر الناحية المالية

 1.57803 2.6596 47 أنثى
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سبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في  العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:ب-5734)جدول 
 الجنسمتغير  حسب افظة  بيت لحمفي مح

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "t"قيمة

 الداللة

 1.044 0.722 1.30760 3.2356 81 ذكر الدرجة الكلية

 1.40113 3.3416 47 أنثى

, أي (1.122)لة , ومستوى الدال(1.564)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

تعزى لمتغير  بيت لحماريع الصغيرة الريادية في محافظة سبل تطوير المشتوجد فروق في ال أنه 

 قبولوبذلك تم . , وكذلك للمجاالت ما عدا مجال الناحية المالية, وكانت الفروق لصالح اإلناث الجنس

 . الفرضية األولى

 

 : الثانيةنتائج الفرضية 

سةةبل تطةةوير المشةةاريع فةةي  (α ≥ 0.05) اللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةتوجةةد فةةروق ذات دال "

 "العمرلمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

سررربل  علرررىعينرررة الدراسرررة  أفررررادترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية السرررتجابة  الثانيرررةلفحرررص الفرضرررية و 

 . العمرلمتغير  زىبيت لحم يعريع الصغيرة الريادية في محافظة تطوير المشا

سررربل تطررروير المشررراريع ل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررة (:أ-5834)جررردول 

 العمرلمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 1.53667 3.4243 19 سنة 47 -41من  الناحية االنتاجية

 1.41579 3.4917 30 سنة 17 -42من 

 1.31794 3.4913 50 سنة 27 -12من 
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سبل تطوير المشاريع ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:ب -5834)جدول
 العمرلمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر جالالم

 1.41681 3.3901 29 سنة فأكثر 22 

 1.76699 3.4671 19 سنة 47 -41من  تطوير العاملين

 1.52743 3.5375 30 سنة 17 -42من 

 1.46012 3.3700 50 سنة 27 -12من 

 1.50169 3.5733 29 سنة فأكثر 22

 1.39469 3.6579 19 سنة 47 -41من  الناحية التسويقية

 1.43491 3.4222 30 سنة 17 -42من 

 1.55799 3.3900 50 سنة 27 -12من 

 1.49897 3.3391 29 سنة فأكثر 22 

 1.84769 2.5564 19 سنة 47 -41من  الناحية المالية

 1.66789 2.4190 30 سنة 17 -42من 

 1.58032 2.3971 50 سنة 27 -12من 

 1.70333 2.7291 29 كثرسنة فأ 22

 1.51068 3.3073 19 سنة 47 -41من  الدرجة الكلية

 1.35207 3.2874 30 سنة 17 -42من 

 1.25862 3.2416 50 سنة 27 -12من 

 1.36084 3.2964 29 سنة فأكثر 22

 سرربل تطرروير المشرراريع الصررغيرة الرياديررة فرريفرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (58.2)يالحررظ مررن الجرردول رقررم 

األحرررادي ترررم اسررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللررة الفرررروقالعمررررلمتغيرررر  محافظررة  بيرررت لحرررم يعررزى

(one way ANOVA)  (2..5)رقم كما يظهر في الجدول: 
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اريع الصرغيرة الرياديرة فري سبل تطروير المشرفي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (5934)لجدو 

 العمرلمتغير  يت لحم يعزىب محافظة

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.505 0.082 3 0.245 بين المجموعات الناحية االنتاجية

 

0.680 

 
 0.161 124 20.015 داخل المجموعات

 127 20.260 المجموع 

نتطوير العاملي  1.084 0.315 3 0.946 بين المجموعات 

 

0.359 

 
 0.291 124 36.077 داخل المجموعات

 127 37.023 المجموع 

 1.769 0.435 3 1.306 بين المجموعات الناحية التسويقية

 

0.157 

 
 0.246 124 30.517 داخل المجموعات

 127 31.823 المجموع 

 1.696 0.769 3 2.307 تبين المجموعا الناحية المالية

 

0.171 

 
 0.453 124 56.223 داخل المجموعات

 127 58.530 المجموع 

 0.253 0.031 3 0.093 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.859 

 
 0.123 124 15.212 داخل المجموعات

 127 15.305 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.978)لداللة ومستوى ا( 1.471)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) اريع الصغيرة الريادية في سبل تطوير المشتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

 . الثانيةالفرضية  قبولوبذلك تم  .العمرلمتغير  بيت لحم يعزى محافظة
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 : الثالثةنتائج الفرضية 

اريع سةةبل تطةةوير المشةةفةةي  (α ≥ 0.05) مسةةتوى الداللةةةتوجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد ال "

 "المؤهل العلميلمتغير  بيت لحم يعزى الصغيرة الريادية في محافظة

سربل تطروير  علرىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثةلفحص الفرضية و 

 . المؤهل العلميلمتغير  بيت لحم يعزى اريع الصغيرة الريادية في محافظةالمش

سررربل تطررروير المشررراريع ل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررة (:61.2)جررردول 

 المؤهل العلميلمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

جيةالناحية االنتا  1.38549 3.3526 53 توجيهي أو أقل  

 1.40380 3.5104 66 بكالوريوس

 1.28086 3.7014 9 دراسات عليا

 1.55874 3.4976 53 توجيهي أو أقل  تطوير العاملين

 1.53158 3.4640 66 بكالوريوس

 1.52951 3.3472 9 دراسات عليا

 1.52205 3.4403 53 توجيهي أو أقل  الناحية التسويقية

 1.50381 3.4318 66 بكالوريوس

 1.35136 3.2963 9 دراسات عليا

 1.74454 2.4825 53 توجيهي أو أقل  الناحية المالية

 1.59334 2.4805 66 بكالوريوس

 1.87773 2.7619 9 دراسات عليا

 1.33569 3.2336 53 توجيهي أو أقل  الدرجة الكلية

 1.35416 3.2928 66 بكالوريوس

 1.36722 3.3814 9 دراسات عليا
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سرربل تطرروير المشرراريع الصررغيرة الرياديررة فرري فرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (61.2)يالحررظ مررن الجرردول رقررم 

ترررم اسرررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللرررة الفرررروقالمؤهرررل العلمررريلمتغيرررر  محافظرررة  بيرررت لحرررم يعرررزى

 :(61.4)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

سبل تطوير المشراريع الصرغيرة الرياديرة فري في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (61.2)لجدو 

 المؤهل العلميلمتغير  محافظة  بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

احية االنتاجيةالن  4.297 0.652 2 1.303 بين المجموعات 

 

0.016 

 
 0.152 125 18.957 داخل المجموعات

 127 20.260 المجموع 

 0.303 0.089 2 0.179 بين المجموعات تطوير العاملين

 

0.739 

 
 0.295 125 36.845 داخل المجموعات

 127 37.023 المجموع 

 0.325 0.082 2 0.164 بين المجموعات الناحية التسويقية

 

0.723 

 
 0.253 125 31.658 داخل المجموعات

 127 31.823 المجموع 

 0.711 0.329 2 0.659 بين المجموعات الناحية المالية

 

0.493 

 
 0.463 125 57.872 داخل المجموعات

 127 58.530 المجموع 

 0.885 0.107 2 0.214 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.415 

 
 0.121 125 15.091 داخل المجموعات

 127 15.305 المجموع 
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من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.207)ومستوى الداللة ( 1.997)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) في  سبل تطوير المشاريع الصغيرة الرياديةتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

وكذلك للمجاالت ما عدا مجال الناحية االنتاجية, . المؤهل العلميلمتغير  محافظة  بيت لحم يعزى

 .وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة ,العلياوكانت الفروق لصالح الدراسات 

توجد فروق دالة إحصائيًا في سبل تطوير المشاريع الصغيرة ترى الباحثة من خالل النتائج السابقة انه 

 .المؤهل العلميفي محافظة  بيت لحم يعزى لمتغير  من الناحية االنتاجية ياديةالر 

فراد بالتعمق في هؤالء األ تميز وتعزي الباحثة ذلك الىالدراسات العليا  ألصحابكبر وكان األثر األ

ت وهذا ينعكس بشكل ايجابي تؤهلهم الى البحث وتزيد من المهارات والخبرات والقدراحيث تخصصاتهم 

 .نتاجلى اإلع

 : الرابعةنتائج الفرضية 

ريع سةةبل تطةةوير المشةةافةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ال"

 "السكن كانملمتغير  بيت لحم يعزىالصغيرة الريادية في محافظة 

سررربل  علررىعينررة الدراسررة  أفررررادترررم حسرراب المتوسررطات الحسررابية السررتجابة  الرابعررةحررص الفرضررية تررم ف

 . منطقة السكنلمتغير  بيت لحم يعزىريع الصغيرة الريادية في محافظة تطوير المشا

سررربل تطررروير المشررراريع ل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررة (:أ-62.2)جرردول 

 السكن كانملمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد طقة السكنمن المجال

 1.38273 3.4896 54 مدينة الناحية االنتاجية

 1.42071 3.4620 46 قرية

 1.40177 3.3929 28 مخيم
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سبل تطوير المشاريع ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:ب-6234)جدول 
 مكان السكنلمتغير  ة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزىالصغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السكن مكان المجال

 1.45143 3.4120 54 مدينة تطوير العاملين

 1.60020 3.5598 46 قرية

 1.59071 3.4330 28 مخيم

 1.44745 3.3333 54 مدينة الناحية التسويقية

 1.59574 3.6014 46 قرية

 1.33438 3.3155 28 مخيم

 1.61504 2.5344 54 مدينة الناحية المالية

 1.67452 2.4472 46 قرية

 1.81190 2.5255 28 مخيم

 1.29779 3.2668 54 مدينة الدرجة الكلية

 1.40820 3.3137 46 قرية

 1.33134 3.2249 28 مخيم

سرربل تطرروير المشرراريع الصررغيرة الرياديررة فرري فرري  يررةظاهر وجررود فررروق  (62.2)يالحررظ مررن الجرردول رقررم 

ترررم اسرررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللرررة الفرررروقالسررركنكررران ملمتغيرررر  محافظرررة  بيرررت لحرررم يعرررزى

 :(63.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 
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سبل تطروير المشراريع الصرغيرة الرياديرة فري محافظرة  في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (63.2)لجدو 

 السكن كانملمتغير  بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الناحية 

 االنتاجية

 0.539 0.087 2 0.173 بين المجموعات

 

0.584 

 
 0.161 125 20.087 موعاتداخل المج

 127 20.260 المجموع 

 1.013 0.295 2 0.590 بين المجموعات تطوير العاملين

 

0.366 

 
 0.291 125 36.433 داخل المجموعات

 127 37.023 المجموع 

الناحية 

 التسويقية

 4.691 1.111 2 2.222 بين المجموعات

 

0.011 

 
 0.237 125 29.601 داخل المجموعات

 127 31.823 المجموع 

 0.225 0.105 2 0.210 بين المجموعات الناحية المالية

 

0.799 

 
 0.467 125 58.320 داخل المجموعات

 127 58.530 المجموع 

 0.589 0.071 2 0.143 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.556 

 
 0.121 125 15.162 داخل المجموعات

 127 15.305 وعالمجم 

من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.772)ومستوى الداللة ( 1.798)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) سبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية فيتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه 

ل الناحية التسويقية, وكذلك للمجاالت ما عدا مجا. السكن كانملمتغير  بيت لحم يعزىمحافظة 

  .وكانت الفروق لصالح سكان القرى
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اريع توجد فروق دالة إحصائيًا في سبل تطوير المشال أنه ترى الباحثة من خالل النتائج السابقة 

وكذلك للمجاالت ما عدا مجال . السكن مكانبيت لحم يعزى لمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة

روق لصالح سكان القرى وتعزي الباحثة ذلك الى وجود سياحة ال بأس بها الناحية التسويقية, وكانت الف

 .حيث يسهل التسويق بوجود السياحة في المناطق الريفية خاصة في الريف الغربي

 
 : الخامسةنتائج الفرضية 

ريع سةةبل تطةةوير المشةةافةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ال"

 "نوع المشروعلمتغير  بيت لحم يعزىيادية في محافظة الصغيرة الر 

سرربل  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادتررم حسرراب المتوسررطات الحسررابية السررتجابة  خامسررةالحررص الفرضررية تررم ف

 . نوع المشروعلمتغير  بيت لحم يعزى اريع الصغيرة الريادية في محافظةتطوير المش

سرربل تطرروير المشرراريع ل ت المعياريررة السررتجابة أفررراد عينررة الدراسررةالمتوسررطات الحسررابية واالنحرافررا (:أ -64.2)جرردول 

 نوع المشروعلمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المشروع المجال

 0.40557 3.5349 43 تجاري الناحية االنتاجية

 0.31595 3.4375 19 صناعي

 0.54247 3.4500 25 حرفي

 0.35898 3.3304 14 زراعي

 0.27112 3.4375 23 خدماتي

 0.46875 3.3594 4 غير ذلك

 تطوير العاملين

 

 0.53875 3.5320 43 تجاري

 0.43069 3.3421 19 صناعي
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تطوير المشاريع  سبلل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:ب -6434)جدول 
 نوع المشروعلمتغير  الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المشروع المجال

 0.50192 3.4950 25 حرفي 

 0.65203 3.3929 14 زراعي

 0.43137 3.5000 23 خدماتي

 1.31250 3.3438 4 غير ذلك

قيةالناحية التسوي  0.47193 3.4186 43 تجاري 

 0.64120 3.6053 19 صناعي

 0.48113 3.3000 25 حرفي

 0.55318 3.4405 14 زراعي

 0.42031 3.3696 23 خدماتي

 0.28464 3.7083 4 غير ذلك

 0.78020 2.4983 43 تجاري الناحية المالية

 0.61576 2.3383 19 صناعي

 0.53908 2.6629 25 حرفي

 0.33902 2.9490 14 عيزرا

 0.47753 2.1304 23 خدماتي

 1.29363 2.8571 4 غير ذلك

 0.35924 3.3193 43 تجاري الدرجة الكلية

 0.20000 3.2361 19 صناعي

 0.41018 3.2865 25 حرفي

 0.39458 3.2896 14 زراعي

 0.24150 3.1927 23 خدماتي

 0.71588 3.3176 4 غير ذلك
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سرربل تطرروير المشرراريع الصررغيرة الرياديررة فرري فرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (64.2)لجرردول رقررم يالحررظ مررن ا

ترررم اسرررتخدام تحليرررل التبررراين  , ولمعرفرررة داللرررة الفرررروقنررروع المشرررروعلمتغيرررر  محافظرررة  بيرررت لحرررم يعرررزى

 :(65.2)رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي 

سبل تطوير المشراريع الصرغيرة الرياديرة فري في العينة  أفرادالستجابة  األحادي نتائج اختبار تحليل التباين: (65.2)لجدو 

 نوع المشروعلمتغير  محافظة  بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.669 1.108 5 1.540 بين المجموعات الناحية االنتاجية

 

1.648 

 1.162 122 19.720 داخل المجموعات 

 127 20.260 المجموع 

 1.442 1.132 5 1.659 بين المجموعات تطوير العاملين

 

1.818 

 1.298 122 36.364 داخل المجموعات 

 127 37.023 المجموع 

 1.127 1.281 5 1.405 بين المجموعات الناحية التسويقية

 

1.350 

 1.249 122 30.418 داخل المجموعات 

 127 31.823 المجموع 

 3.659 1.527 5 7.633 بين المجموعات الناحية المالية

 

1.004 

 1.417 122 50.897 داخل المجموعات 

 127 58.530 المجموع 

 1.459 1.056 5 1.282 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

1.806 

 1.123 122 15.023 داخل المجموعات 

 127 15.305 المجموع 
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من مستوى الداللة  أكبروهي ( 1.912)ومستوى الداللة ( 1.278)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) اريع الصغيرة الريادية في سبل تطوير المشتوجد فروق دالة إحصائيًا في ال أي أنه

وكذلك للمجاالت ما عدا مجال الناحية المالية, وكانت . نوع المشروعلمتغير  بيت لحم يعزى محافظة

 . الخامسةالفرضية  قبولوبذلك تم  .الفروق لصالح الزراعي

توجد فروق دالة إحصائيًا في سبل تطوير المشاريع نه ال حثة من خالل النتائج السابقة أتالحظ البا

الت ما عدا مجال كذلك للمجاو . نوع المشروعبيت لحم يعزى لمتغير  ريادية في محافظةالصغيرة ال

 غالبا , وكانت الفروق لصالح الزراعي وتعزي الباحثة السبب الى ان المشاريع الزراعيةالناحية المالية

لمالي غاثة الزراعية الفلسطينية والدعم االكبير وتحصل احيانا على دعم اإل ال تحتاج الى رأس المال

 .اراضيهم وحمايتها من المصادرة صحاب المشاريع فيمن جهات اخرى لتعزيز صمود أ

 : سادسةالنتائج الفرضية 

اريع سةةبل تطةةوير المشةةفةةي  (α ≥ 0.05) توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةةال  "

 " نوع الملكيةلمتغير  بيت لحم يعزى الصغيرة الريادية في محافظة

سرربل  علررىعينررة الدراسررة  أفرررادة تررم حسرراب المتوسررطات الحسررابية السررتجاب دسررةالساالفرضررية  لفحررصو 

 . نوع الملكيةلمتغير  بيت لحم يعزىريع الصغيرة الريادية في محافظة تطوير المشا

سررربل تطررروير المشررراريع ل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة السرررتجابة أفرررراد عينرررة الدراسرررة (:أ-66.2)جرردول 

 نوع الملكية لمتغير الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية المجال

 1.40332 3.3830 86 فردية الناحية االنتاجية

 1.42747 3.5875 20 تعاوني

 1.26209 3.6364 22 شراكة
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لمشاريع الصغيرة الريادية سبل تطوير افي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (ب-6634)لجدو 
 نوع الملكيةلمتغير  في محافظة  بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية المجال

 1.57919 3.3706 86 فردية تطوير العاملين

 1.43201 3.6813 20 تعاوني

 1.33715 3.6648 22 شراكة

 1.52543 3.3702 86 فردية الناحية التسويقية

 1.33278 3.5417 20 تعاوني

 1.50900 3.5379 22 شراكة

 1.66318 2.5199 86 فردية الناحية المالية

 1.72755 2.8000 20 تعاوني

 1.56270 2.1558 22 شراكة

 1.36539 3.2150 86 فردية الدرجة الكلية

 1.32004 3.4514 20 تعاوني

 1.21454 3.3464 22 شراكة

سرربل تطرروير المشرراريع الصررغيرة الرياديررة فرري فرري  يررةوجررود فررروق ظاهر  (66.2)الجرردول رقررم يالحررظ مررن 

األحرادي ترم اسرتخدام تحليرل التبراين  , ولمعرفة داللة الفرروقنوع الملكيةلمتغير  محافظة  بيت لحم يعزى

(one way ANOVA)  (62.2)رقم كما يظهر في الجدول: 

سربل تطروير المشراريع الصرغيرة الرياديرة فري العينرة  أفررادالسرتجابة  األحرادياين نتائج اختبار تحليل التب: (أ-6734)لجدو 

 نوع الملكيةلمتغير  في محافظة  بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 5.066 0.760 2 1.519 بين المجموعات الناحية االنتاجية

 

0.008 
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سبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (ب-6734)لجدو 
 نوع الملكيةلمتغير  في محافظة  بيت لحم يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحري 

متوسط 

ربعاتمال  

"ف"قيمة   

 المحسوبة

ى مستو 

 الداللة

 0.150 125 18.741 داخل المجموعات 
   

 127 20.260 المجموع

 4.674 1.288 2 2.576 بين المجموعات تطوير العاملين

 

0.011 

 
 0.276 125 34.447 داخل المجموعات

 127 37.023 المجموع 

 1.635 0.406 2 0.811 بين المجموعات الناحية التسويقية

 

0.199 

 
 0.248 125 31.012 ل المجموعاتداخ

 127 31.823 المجموع 

 5.130 2.220 2 4.440 بين المجموعات الناحية المالية

 

0.007 

 
 0.433 125 54.091 داخل المجموعات

 127 58.530 المجموع 

 4.577 0.522 2 1.044 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.012 

 
 0.114 125 14.261 داخل المجموعات

 127 15.305 المجموع 

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 1.104)ومستوى الداللة ( 2.755)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 )اريع الصغيرة الريادية في سبل تطوير المشتوجد فروق دالة إحصائيًا في  أي أنه

لمجاالت ما عدا مجال الناحية التسويقية, وكانت وكذلك ل. نوع الملكيةلمتغير  بيت لحم يعزى محافظة

 . السادسةالفرضية  رفضوبذلك تم . التعاوني الفروق لصالح

فراد يعدد فتعدد اال, تضامن الذي يكون في هذه المشاريعالى ال ويمكن ان تعزي الباحثة تلك الفروق

 .المشاريع الى اهتمام المؤسسات في دعم مثل هذه وباإلضافة, االفكار وطرق التسويق
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 نتائج الدراسة   1.5

 

 النتائج العامة للدراسة 1.1.5

 

رجات عالية في جميع المجاالت واقع المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم جاء بد (0

وهذا يدل على ان ( المشاريع ألصحابوالخصائص الريادية , المخاطرة, لنموا, بداع والتميزاإل)

 .اجابات عينة الدراسة جاءت ايجابية على واقع المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

, %59.2االبداع والتميز على نسبة  ولقد حصل مجال, %90.0للمجاالت فقد كانت النسبة الكلية  

وكانت % 57.0نسبة  وحصل مجال المخاطرة على, %91النمو على نسبة حصل مجال  في حين

على نسبة بالمقارنة مع المجاالت االخرى فقد كانت نسبتها أحصلت على  خصائص الريادي

81.7.%  

أما بالنسبة لإلبتكار فقد كانت أعلى نسبة للمشاريع التي تبتكر في فكرة المشروع حيث كانت 

بة للمشاريع التي تستخدم طرق تسويق جديدة غير معروفة سابقا حيث وظهرت أقل نس, %52.4النسبة

 %.22.8كانت النسبة 

في محافظة بيت لحم جاءت بدرجات متوسطة لجميع ير المشاريع الريادية الصغيرة سبل تطو  (4

, %22.1حيث كانت النسبة الكلية , (المالية, تطوير العاملين, التسويقية, االنتاجية) النواحي

 ,%28.4ية االنتاجية على وناح, % 28.2على ما نسبته احية تطوير العاملين نحيث حصلت 

 .%71ية المالية على اقل نسبة وهي والناح ,%29.7صلت الناحية التسويقية على في حين ح
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 النتائج الخاصة في اسئلة الدراسة 1.1.1

 

 :النتائج المتعلقة في السؤال االول 1.1.1.1

 ؟ الصغيرة في محافظة بيت لحم واقع المشاريع الرياديةما 

 االبتكار واقع  ( أ

نسبة مئوية للمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم جاءت للمشاريع  اعلى أنظهرت النتائج أ

في حين حصلت المشاريع  الريادية , %52.4المشروع  حيث كانت نسبتها  التي تبتكر في فكرة

أما التي تستخدم طرق انتاج , %71.8دمة على ما نسبته تج او الخالصغيرة التي تبتكر في نوع المن

 (.2.1) وذلك بالرجوع الى الجدول % 22.8معروفة سابقا على نسبة   غيرجديدة 

 واقع االبداع والتميز ( ب

, حصل واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم على درجة عالية

 حيث ظهر انحيث ( 1.841)حيث كان متوسطها الحسابي ( 2.2)م وذلك بالرجوع الى الجدول رق

صحاب أهم بشكل كبير باإلضافة الى قدرة اصحاب هذه المشاريع يقومون بتحسين وزيادة جودة منتجات

هذه المشاريع على تطبيق افكار جديدة من فترة ألخرى واالستمرار بإحداث تغييرات جوهرية تؤدي الى 

يف مع ساليب جديدة في مشاريعهم ويستطيعون التكأيقومون بإتباع اث المنتجات كما و استحد

حتى ال يستطيع في حين يجب المحافظة على تميز المنتجات وتفردها , المتغيرات البيئية الجديدة

 .البحث عن طرق جديدة لتقليل تكلفة االنتاج مما يمنحها ميزة تنافسية الى باإلضافةخرين تقليدها اآل
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 واقع النمو ( ت

وذلك , ل واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم على درجة عاليةحص

صحاب المشاريع أحيث يركز , (2.11)حيث كان متوسطه الحسابي , (7.2)بالرجوع الى الجدول 

باإلضافة الى تركيزهم على تحديد نقاط القوة , على عمل دراسات جدوى للمشاريع بشكل مستمر

مستقبلية  وأفكاروتطلعات  ويحرصون على وجود هيكل اداري واضح لمشاريعهم , ريعهموالضعف لمشا

القدرة الكافية  يوجد لديهم في حين ال,نهم يحققون عائدا اجتماعيا من هذه المشاريع أكما  ,للمشاريع

 .وبحاجة الى رفع مستوى مبيعاتهمعلى التوسع والتطور 

 واقع المخاطرة ( ث

وذلك , اليةمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم على درجة عفي ال المخاطرةحصل واقع 

صحاب هذه أحيث يقضي  ,(1.57)حيث كان متوسطه الحسابي , (2.2)بالرجوع الى الجدول 

د استقرار الى عدم وجو  باإلضافةالمشاريع ساعات طويلة في العمل  ويتعرضون لضغط عمل كبير 

وكما  األخرىلمخاطر مالية ومخاطر المنافسة من المشاريع  نهم يتعرضونأفي دخل المشاريع وظهر 

ية حيث انهم ال يتعرضون بدرجة عالية الى المخاطر السياسية والقانونية ومخاطر التطورات التكنولوج

 .قل الدرجاتأحصلت هاتين الفقرتين على 

 خصائص الريادي ( ج

افظة بيت لحم على درجة المشاريع الريادية الصغيرة في مح ألصحاب ينحصلت خصائص الريادي

حيث تظهر رغبة , (2.74)حيث كان متوسطه الحسابي , (5.2) وذلك بالرجوع الى الجدول , عالية

اللية وعدم الرياديين الدائمة في تقديم افضل انجاز وبروز الثقة العالية بالنفس والرغبة في االستق
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والمخاطرة واستغالل الفرص  بداعواإلالى قدرتهم على التجديد  باإلضافة ,اآلخريناالعتماد على 

 .قات جيدة مع الزبائن والموردينكما انهم قادرون على بناء عال, احة والتطلع الدائم الى المستقبلالمت

 : السؤال الثانيفي النتائج المتعلقة   1.1.1.1

 ؟حمسبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لما 

 نتاجيةالناحية اإل  ( أ

ك وذل, نتاجية للمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم على درجة متوسطةناحية اإلحصلت ال

يجابات المستجيبين إحيث كانت  ,(1.27)الحسابي  احيث كان متوسطه, (8.2)بالرجوع الى الجدول

ك المواد يقومون بترشيد استهالل وأنهم, ايجابية من ناحية ان االالت الحديثة تتمتع بطاقة انتاجية عالية

في حين , ي السوق المحليف وتوفر المواد الخامبنية تحتية مناسبة للمشاريع  يظهر توفرالخام كما 

الحديثة المحلية والمستوردة  واآلالتكان رأي المستجيبين ان تكلفة المواد الخام المستوردة مرتفعة 

ال  نهمأظهر و  ,من المحلية فضلأ ان جودة المواد الخام المستوردةكما  تكلفتها عالية لإلنتاجالالزمة 

وتبين ان هناك نسبة تلف متوسطة في المنتجات كما  لآلالتيتابعون بشكل كبير التغيرات التكنولوجية 

 باإلضافة, استخدام االالت الحديثة لإلنتاجمرتفعة وال يقومون ب لإلنتاجان اسعار المواد الخام الالزمة 

المواد الخام المستوردة ويواجهون صعوبات في حضور ن نسبة كبيرة منهم ال يستخدمون أالى 

 .الت الحديثةدات ويواجهون صعوبات باستيراد اآلوالمع باآلالتالمعارض الدولية الخاصة 

 

 تطوير العاملينناحية  ( ب

حصلت ناحية تطوير العاملين في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم على درجة 

حيث تبين ان , (1.22)حيث كان متوسطها الحسابي , ( 01.2)الجدول  وذلك بالرجوع الى, متوسطة
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في  العاملين في المشاريع يتمتعون بخبرات وكفاءات عالية وتربطهم عالقات جيدة فيما بينهم ويعملون

ن مدراء المشاريع أكما  ,(التبريد والحرارة, الضوضاء ,االضاءة ,التهوية)ظروف جيدة من ناحية 

يجب العمل على تسهيل مشاركة العاملين  في حين, غبات العاملين والسعي لتحقيقهايهتمون بدراسة ر 

في الدورات الدولية لتنمية القدرات والمهارات وتوفير نظام حوافز ودورات تدريبية للعاملين لتحفيزهم 

 .اثة ن غالبية المشاريع الريادية الصغيرة لم تمتلك عن طريق الور أوتبين , هم وقدراتهمورفع مهارات

 

 الناحية التسويقية ( ت

وذلك , للمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم على درجة متوسطة تسويقيةحصلت الناحية ال

حيث ظهر اهتمام اصحاب , (1.24)حيث كان متوسطها الحسابي , ( 00.2)بالرجوع الى الجدول 

ساليب تسويق حديثة للتعريف أتخدام واس باإلنتاجالمشاريع الريادية  بتحليل السوق وحاجته قبل البدء 

وفير معلومات كافية في حين يجب العمل على توفير مندوبي تسويق ذو خبرة وكفاءة وت,  بالمنتجات

 .سواق المحلية وتسهيل تصدير و تسويق منتجات المشاريع في الخارج ودقيقة عن األ

 

 الناحية المالية ( ث

وذلك , يرة في محافظة بيت لحم على درجة متوسطةللمشاريع الريادية الصغ الماليةحصلت الناحية 

حيث اظهرت النتائج عدم  ,(4.71)حيث كان متوسطها الحسابي , (04.2) بالرجوع الى الجدول 

وجود معونات مالية وعينية للمشاريع وال يوجد تسهيالت بنكية خاصة بمثل هذه المشاريع حيث تفضل 

الى   باإلضافة, الجديدة المبتكرة لألفكاروالمجربة وليس البنوك اعطاء التسهيالت للمشاريع المضمونة 
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الت والمعدات ية لهذه المشاريع عند استيراد اآلعدم توفير الحكومة تمويل او اعفاءات ضريبية وجمرك

 .والمواد الخام من الخارج 

 

 : النتائج المتعلقة في السؤال الثالث 3.1.1.1

حسب  لمشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحمما مدى اختالف واقع االبداع والتميز في ا

 ؟( السكن, نوع المشروع, نوع الملكية مكانالجنس, العمر, المؤهل العلمي, )متغيرات 

ال توجد فروق في واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم تعزى  ( أ

" ت"حيث يتبين من خالله أن قيمة ( 01.2) وذلك بالرجوع الى الجدول رقم . لمتغير الجنس

 . , أي أنه تم قبول الفرضية األولى(1.851), ومستوى الداللة (1.112)للدرجة الكلية 

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ( ب

سنة, وذلك بالرجوع الى جدول  17-42ن وكانت الفروق لصالح عمر م. لحم يعزى لمتغير العمر

ومستوى الداللة ( 4.852)للدرجة الكلية" ف"حيث يتبين من خالله ان قيمة ( 07.2) رقم 

 .وبذلك تم رفض الفرضية الثانية( 1.112)

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ( ت

وذلك بالرجوع الى , هي أو أقلوكانت الفروق لصالح توجي. ير المؤهل العلميلحم يعزى لمتغ

 (1.101)ومستوى الداللة ( 2.227)حيث يتبين أن قيمة ف للدرجة الكلية(  05.2)جدول رقم 

 .وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة

في محافظة بيت  توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة ( ث

وذلك بالرجوع الى جدول . وكانت الفروق لصالح سكان المخيمات. السكن كانلحم يعزى لمتغير م
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وبذلك ( 1.114)ومستوى الداللة ( 2.214)أن قيمة ف للدرجة الكلية حيث يتبين(  08.2) رقم 

 .تم رفض الفرضية الرابعة

في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة  ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز ( ج

حيث يتبين أن قيمة ( 40.2) وذلك بالرجوع الى جدول رقم . بيت لحم يعزى لمتغير نوع المشروع

 .الخامسةوبذلك تم قبول الفرضية , (1.127)ومستوى الداللة ( 4.020)لدرجة الكليةل "ف"

المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع االبداع والتميز في  ( ح

الجدول حيث يتبين من خالل  وكانت الفروق لصالح التعاوني. لحم يعزى لمتغير نوع الملكية

وبذلك تم رفض ( 1.101)ومستوى الداللة ( 2.292)للدرجة الكلية" ف"أن قيمة  ( 41.2)

 .السادسةالفرضية 

 : عالمتعلقة في السؤال الرابالنتائج  1.1.1.1

 ,الجنسحسب متغيرات  هل يختلف واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 ؟(لسكن, نوع المشروع, نوع الملكيةا كانالعمر, المؤهل العلمي, م

توجد فروق في واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير  ( أ

حيث يتبين  أن ( 42.2)الى الجدول رقم  وذلك بالرجوع.صالح الذكورالجنس, وكانت الفروق ل

 . , وبذلك تم رفض الفرضية األولى(1.118)ومستوى الداللة ( 4.271)للدرجة الكلية " ت"قيمة 

حافظة بيت لحم ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في م ( ب

حيث يتبين أن قيمة ف للدرجة ( 42.2)لك بالرجوع الى الجدول رقم وذ .يعزى لمتغير العمر

 .وبذلك تم قبول الفرضية الثانية(. 1.908)ومستوى الداللة ( 1.118)الكلية
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ت لحم ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بي ( ت

أن قيمة ف ن حيث يتبي( 49.2)وع الى الجدول رقم وذلك بالرج ,يعزى لمتغير المؤهل العلمي

 . وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة( . 1.472)ومستوى الداللة ( 0.197)للدرجة الكلية

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم  ( ث

حيث يتبين أن قيمة ف ( 11.2)جدول رقم وذلك بالرجوع الى ال ,السكن كانيعزى لمتغير م

 .وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة. (1.482)ومستوى الداللة ( 0.411)ةللدرجة الكلي

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى  ( ج

حيث يتبين أن قيمة ف للدرجة (  14.2)وذلك بالرجوع الى الجدول رقم . لمتغير نوع المشروع

وكانت الفروق لصالح التجاري وبذلك تم رفض  ,(1.107)ومستوى الداللة ( 4.829)ةالكلي

 .الخامسةالفرضية 

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع النمو في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم يعزى  ( ح

( 1.955)أن قيمة ف للدرجة الكلية ( 12.2)ول رقم وذلك بالرجوع الى الجد .لمتغير نوع الملكية

 وكانت الفروق لصالح مشروع الشراكة وبالتالي تم رفض الفرضية( 1.141)ومستوى الداللة 

 .السادسة

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي الخامس 1.1.1.1

سب متغيرات ح هل يختلف واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 ؟(نوع الملكية نوع المشروع, السكن, مكان المؤهل العلمي, العمر, الجنس,)

حافظة بيت لحم تعزى ال توجد فروق في واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في م ( أ

للدرجة الكلية " ت"حيث يتبين أن قيمة ( 17.2) وذلك من خالل الجدول , لمتغير الجنس

 . , وبذلك تم قبول الفرضية األولى(1.571)توى الداللة , ومس(1.102)
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ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ( ب

حيث يتبين أن قيمة ف للدرجة ( 15.2) وذلك من خالل الجدول . لحم يعزى لمتغير العمر

 . ذلك تم قبول الفرضية الثانيةوب( 1.995)ومستوى الداللة ( 1.402)الكلية

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ( ت

حيث يتبين  أن قيمة ف ( 18.2) وذلك من خالل الجدول  ,لحم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

 .لفرضية الثالثةوبذلك تم قبول ا( 1.448)ومستوى الداللة ( 0.281)للدرجة الكلية

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ( ث

حيث يتبين  أن قيمة ف ( 20.2) وذلك من خالل الجدول  ,السكن كانلحم يعزى لمتغير م

 . وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة( 1.117)ومستوى الداللة ( 0.014)للدرجة الكلية

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ( ج

حيث يتبين أن قيمة ف للدرجة (  21.2)وذلك من خالل الجدول . لحم يعزى لمتغير نوع المشروع

 .وبذلك تم قبول الفرضية الخامسة( 1.000)ومستوى الداللة ( 0.912)الكلية

إحصائيًا في واقع المخاطرة في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت  ال توجد فروق دالة ( ح

حيث يتبين أن قيمة ف للدرجة (  27.7)لحم يعزى لمتغير نوع الملكية وذلك من خالل الجدول 

 .السادسةوبذلك تم قبول الفرضية (. 1.244)ومستوى الداللة ( 1.255)الكلية

 : السادس النتائج المتعلقة في السؤال 1.1.1.1

حسب  هل تختلف خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم

 ؟(السكن, نوع المشروع, نوع الملكية كانالجنس, العمر, المؤهل العلمي, م)متغيرات 
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ال توجد فروق في خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم  ( أ

للدرجة " ت"أن قيمة  حيث( 22.2) وذلك يتبين من خالل الجدول رقم  .تعزى لمتغير الجنس

 ., وبذلك تم قبول الفرضية األولى(1.000), ومستوى الداللة (0.212)الكلية 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة  ( ب

يالحظ أن  حيث(  29.2)خالل الجدول رقم  وذلك يتبين من. بيت لحم يعزى لمتغير العمر

 . وبذلك تم قبول الفرضية الثانية( .1.120)ومستوى الداللة ( 0.045)قيمة ف للدرجة الكلية

توجد فروق دالة إحصائيًا في خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة  ( ت

حيث ( 71.2) الجدول رقم  وذلك يتبين من خالل. بيت لحم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

وكانت الفروق لصالح ( 1.110)ومستوى الداللة ( 5.171)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

 .وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة. البكالوريوس

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة  ( ث

حيث ( 74.2) وذلك يتبين من خالل الجدول رقم . لسكنا كانبيت لحم يعزى لمتغير م

وبذلك تم قبول الفرضية ( 1.272)ومستوى الداللة ( 1.581)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

 . الرابعة

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة  ( ج

حيث ( 72.2) وذلك يتبين من خالل الجدول رقم  .بيت لحم يعزى لمتغير نوع المشروع

وبذلك تم قبول (  1.174)ومستوى الداللة ( 0.041)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

 . الفرضية الخامسة

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في خصائص الريادي في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة  ( ح

حيث يالحظ ( 72.2) يتبين من خالل الجدول رقم  وذلك. بيت لحم يعزى لمتغير نوع الملكية
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وبذلك تم قبول الفرضية ( 1.175)ومستوى الداللة ( 4.847)أن قيمة ف للدرجة الكلية

 .السادسة

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي السابع  1.1.1.1

حسب متغيرات  هل تختلف سبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم

 ؟نوع المشروع, نوع الملكية  السكن كانالجنس, العمر, المؤهل العلمي, م)

بيت لحم تعزى لمتغير  اريع الصغيرة الريادية في محافظةال توجد فروق في سبل تطوير المش ( أ

, (0.722)للدرجة الكلية " ت"حيث يتبين أن قيمة ( 75.2)الجنس, وذلك بالرجوع الى جدول رقم 

ما عدا مجال الناحية المالية حيث , , وكذلك للمجاالت كل على حدا(1.044)ومستوى الداللة 

ة في مجال الناحية المالي فهي حصلت على المتوسط الحسابي االعلى كانت الفروق لصالح االناث

 . وبذلك تم قبول الفرضية األولى (.111)ومستوى الداللة (  4.017" )ت"حيث كانت قيمة 

بيت لحم ريع الصغيرة الريادية في محافظة ي سبل تطوير المشاال توجد فروق دالة إحصائيًا ف ( ب

يالحظ أن قيمة ف للدرجة حيث يتبين ( 78.2)وذلك بالرجوع الى جدول رقم . يعزى لمتغير العمر

 . وبذلك تم قبول الفرضية الثانية( 1.978)ومستوى الداللة ( 1.471)الكلية

بيت لحم  الريادية في محافظة يع الصغيرةال توجد فروق دالة إحصائيًا في سبل تطوير المشار  ( ت

حيث يالحظ أن قيمة ف ( 20.2)وذلك بالرجوع الى جدول رقم . يعزى لمتغير المؤهل العلمي

على حدا ما عدا مجال  وكذلك للمجاالت كل( 1.207)ومستوى الداللة ( 1.997)للدرجة الكلية

على متوسط حسابي أحيث حصلت على , نت الفروق لصالح الدراسات العلياكاف, نتاجيةالناحية اإل

 .الثةوبذلك تم قبول الفرضية الث( 1.102)ومستوى الداللة ( 2.485" )ت"وكانت قيمة 

بيت لحم  اريع الصغيرة الريادية في محافظةال توجد فروق دالة إحصائيًا في سبل تطوير المش ( ث

( 1.772)توى الداللة ومس( 1.798)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية. السكن كانيعزى لمتغير م
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وكذلك للمجاالت ما عدا مجال الناحية التسويقية, وكانت الفروق لصالح سكان القرى حيث 

حيث كانت قيمة ف ( 21.2)وذلك بالرجوع الى الجدول ( 1.2)حصلت على اعلى متوسط حسابي

 .الرابعة الفرضيةوبذلك تم قبول ( 1.100)ومستوى الداللة ( 2.280)

بيت لحم  اريع الصغيرة الريادية في محافظةة إحصائيًا في سبل تطوير المشال توجد فروق دال ( ج

( 1.912)ومستوى الداللة ( 1.278)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية .يعزى لمتغير نوع المشروع

وكذلك  (22.2)وذلك بالرجوع الى جدول رقم ( α ≥ 0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة 

وبذلك تم قبول الفرضية . ة المالية, وكانت الفروق لصالح الزراعيللمجاالت ما عدا مجال الناحي

 . الخامسة

بيت لحم ريع الصغيرة الريادية في محافظة ال توجد فروق دالة إحصائيًا في سبل تطوير المشا ( ح

" ف"حيث يالحظ أن قيمة ( 22.2) وذلك بالرجوع الى جدول رقم .يعزى لمتغير نوع المشروع

وكذلك للمجاالت ما عدا مجال الناحية المالية, ( 1.912)ومستوى الداللة  (1.278)للدرجة الكلية

بالرجوع  وذلك (4.828)وكانت الفروق لصالح الزراعي حيث حصل على اعلى متوسط حسابي 

بذلك تم قبول ( 1.112)ومستوى الداللة ( 1.278" )ف "وكانت قيمة (  27.2)الى الجدول رقم 

 . الخامسةالفرضية 

دالة إحصائيًا في سبل تطوير المشاريع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت لحم يعزى توجد فروق  ( خ

حيث يالحظ أن قيمة ف للدرجة ( 25.2) وذلك بالرجوع الى جدول رقم . لمتغير نوع الملكية

ما عدا مجال الناحية التسويقية, وكذلك للمجاالت , (1.104)ومستوى الداللة ( 2.755)ةالكلي

ومستوى ( 0.217)وقيمة ف ( 1.720)صالح التعاوني على اعلى متوسط حسابي وكانت الفروق ل

 .السادسةوبذلك تم رفض الفرضية (  1.088)الداللة 
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 توصيات الدراسة 1.1

من  في محافظة بيت لحم المشاريع الريادية الصغيرة التركيز على دعمتوصي الدراسة الى ضرورة 

نتاجية من النواحي اإل ودعمهااجهة المخاطر والتحديات ومساعدتها على النمو ومو ها خالل تشجيع

سبة البطالة وطريقة مجدية باعتبارها وسيلة فعالة لتقليل ن, والمالية والتسويقية وتطوير العاملين فيها

 .باعتبارها أحد اعمدة االقتصاد الوطني خلمصادر د لتوفير

 التوصيات الخاصة بالحكومة 1.1.1

وعات الريادية الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة من خالل تشجيع البنوك على تمويل المشر  (0

رباح المحققة من انشطة تمويل هذه ات مادية كإعفاءات ضريبية على األمنحها امتياز 

 .المشروعات

 .توفير الدعم لهذه المشاريع عن طريق تقديم المعونات العينية والنقدية (4

دية الصغيرة لما له من أثر تشجيع المؤسسات المانحة على دعم وتطوير المشاريع الريا (1

 ملموس على المجتمع الفلسطيني

توفير اعفاءات ضريبية وجمركية على االالت والمعدات والمواد الخام المستوردة لتلك  (2

 .المشاريع

 .توفير معلومات دقيقة وموسعة عن السوق المحلي واألسواق الدوليةالعمل على  (7

حضور اصحاب المشاريع للدورات  التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم لتسهيل (2

  .والمعارض الدولية

 ضرورة االهتمام بشكل منظم ومكثف بالحاجة الى االبتكار مما يدعم التطورات المستقبلية (5

ويساعدها على مواجهة التحديات والبقاء في , الريادية الصغيرةويؤدي الى زيادة عدد المشاريع 

 .سوق المنافسة



128 

 

عرض لها المشاريع الريادية الصغيرة والتي يمكن ان تهدد اهداف اكتشاف المخاطر التي قد تت (9

 شاريع والعمل على ادارتها وتوفيرالمشاريع وتحديد المخاطر التي قد يواجهها رواد الم

 .التدريبات الالزمة لتعلم ادارة هذه المخاطر

 

 غرفة تجارة وصناعة بيت لحمب التوصيات الخاصة 1.1.1

صغيرة في المحافظة من خالل احتضان هذه المشاريع ضرورة دعم المشاريع الريادية ال (0

 .ومساعدتها على االستمرار والديمومة

, ارشادية, توفير فريق استشاري متخصص بالمشاريع الريادية يقوم بتوفير خدمات استشارية (4

 .توجيهية ألصحاب هذه المشاريع

ج روح من مما سينت توفير دورات تدريب وتنمية لتعزيز الصفات الريادية لدى رواد االعمال (1

 .هدافااليجابية نحو تحقيق األ

 .الدولية واألسواقمساعدة اصحاب المشاريع على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي  (2

الضعف والقوة ضرورة العمل على تشجيع ودعم االبحاث التي تدرس السوق وتظهر نقاط  (7

 .مستقبليةصحاب المشاريع من بناء خططهم التنافسية الألألسواق حتى يتمكن 

ن تساعد اصحاب المشاريع أالمعارض الدولية التي من الممكن حضور  بدعمضرورة االهتمام  (2

 والمعدات لآلالتالجديدة التطورات التكنولوجية مواكبة و  على التطور والنهوض

 .لمواد الخام المحلية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمشاريع الريادية الصغيرةل توفير الدعم (5

 .نتاجيةزيادة اإلمام أت الحديثة المحلية والمستوردة بأسعار مناسبة لفتح المجال التوفير اآل  (9

خرى تهتم بالمشاريع الريادية الصغيرة لتحديد نقاط القوة والضعف لهذه المشاريع أاجراء دراسات  (8

 .مما يدعم النهوض بها وتطويرها باعتبارها فرصة للحد من البطالة
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 اب المشاريع الرياديةبأصحالتوصيات الخاصة  3.1.1 

, االهتمام بتميز المنتجات وتطويرها باستمرار حتى ال يتمكن المنافسين من تقليدها بسهولة (0

 .نتاج وتطبيقهاإلالطرق المناسبة لتقليل تكلفة ا وضرورة البحث عن

نتاجية اإل والمعارض الدولية التي تساعد على متابعة التطورات التدريبيةالمشاركة في الدورات  (4

 .التكنولوجيةو 

 .استقرار الدخلوالمحافظة على  ايجاد طرق فعالة لتقليل ساعات العمل والضغط الكبير (1

و مخاطر تطورات أو مالية ونقدية أخاطر سواء كانت سياسية وقانونية مواجهة الممحاولة و 

 .و مخاطر منافسةأتكنولوجية 

 .ة التلف في المنتجاتيجاد طرق مناسبة لتقليل نسبإ (2

  .في المشاريع الريادية لتشجيعهم ودعمهم حوافز للعاملين توفير نظام (7

 .التركيز على وجود مندوب مبيعات ذو خبرة وكفاءة لزيادة تسويق المنتجات (2

العمل على ايصال المنتجات الى سواق جديدة و أالبحث عن طرق تسويق جديدة وفتح  (5

لديمومة للمشاريع سواق الداخلية والخارجية حتى تزيد نسبة المبيعات ومما يضمن ااأل

 .واالزدهار
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 3وذلك للحصول على درجة الماجستير في ادارة االعمال من جامعة القدس"  الصغيرة في محافظة بيم لح  المشاريا 
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 : يتألف من معلومات عن خلفية المستجيبين: القسم األول

 

 :                         أمام أحد البدائل اآلتية( √)الرجاء وضع إشارة 

 :لجنسا*

 

 

 

  أنثى( 2ذكر                       ( 1 

 

 

  31-11من (    1عامًا               11 – .1 من(  1  :العمر* 

فاكثر 11  1) 11-31من(       3   

  

 

 :المؤهل العلمي *

 

  بكالوريوس( 2               توجيهي او اقل( 1

  دراسات عليا( 3

 

 

 :السكن مكان*

                                                  مدينة (1

 

                       

 

 مخيم ( 3                    قرية (2

 

 

        حرفي ( 3       صناعي                 (2                              تجاري      (1  :نوع المشروع*

 أخرى ( 6                     خدماتي       (5                                زراعي    ( 4                    

 

 شراكة( 3تعاوني                                 ( 2فردية                               ( 1: نوع الملكية*
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 :القسم الثاني

 :يع الصغيرة في محافظة بيت لحم يتألف من مجموعة من المجاالت التي تدرس واقع ريادة المشار  

 :االبتكار في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم: المجال االول -

 :امام كل من العبارات التالية( ال )او ( نعم ) الرجاء االجابة ب      

 العبارة الرقم

 (      )  هناك ابتكار في فكرة المشروع  .1

 :وضيح فكرة المشروعاذا كانت اجابتك بنعم الرجاء ت

--------------------------------------------------------- 

 )   ( او الخدمة هناك ابتكار في نوع المنتج .2

 :اذا كانت اجابتك بنعم الرجاء توضيح نوع المنتج المبتكر

--------------------------------------------------------- 

 )    (جديدة غير معروفة سابقا تستخدم طرق تسويق  .3

 :اذا كانت اجابتك بنعم الرجاء توضيح طرق التسويق المستخدمة

--------------------------------------------------------- 

 )    (غير معروفة سابقا تستخدم طرق انتاج جديدة  .4

 :دمةاذا كانت اجابتك بنعم الرجاء توضيح طرق االنتاج الجديدة المستخ

 ----------------------------------------------------------- 
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 :االبداع والتميز في المشاريع الريادية الصغيرة في محافظة بيت لحم: المجال الثاني -

 :تحت االجابة المناسبة  √الرجاء وضع اشارة           

موافق  العبارة الرقم

 جداً 

معارض  معارض محايد موافق

 جداً 

      ال يستطيع االخرين تقليد منتجك 1 .1

تقررروم باسررررتمرار بإحرررداث تغييررررر جررروهري يررررؤدي الرررى اسررررتحداث   .2

 المنتج او الخدمة 

     

      تقوم بتطبيق افكار جديدة من فترة الخرى  .3

      تقوم بتحسين وزيادة جودة المنتجات 2 .4

      تقوم باتباع اساليب ادارة جديدة في المشروع 8 .5

      تطيع تقليل قيمة تكلفة االنتاجتس 9 .6

 تستطيع التكيف مع التغيرات البيئية الجديدة  .7

 

     

 

 :النمو في المشاريع الريادي  الصغيرة في محافظ  بيت لحم : المجال الثالث -

موافق  العبارة الرقم

 جداً 

معارض  معارض محايد موافق

 جداً 

      تقوم بعمل دراسات جدوى بشكل مستمر للمشروع 1 .1

      تستطيع تحديد نقاط القوة والضعف للمشروع   .2

      يتوفر هيكل اداري للمشروع  .3

      مستوى مبيعاتك جيد 2 .4

      يحقق المشروع عائدا اجتماعيا 8 .5

      لديك افكار مستقبلية لمشروعك 9 .6
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      لديك القدرة على التوسع والتطور  .7

 

 :شاريع الريادي  الصغيرة في محافظ  بيت لحمواقع المخاطرة في الم: المجال الرابع -

موافةةةةةةق  العبارة الرقم

 جداً 

معةةةةارض  معارض محايد موافق

 جداً 

      عدم وجود استقرار بدخل المشروع 1

      تعمل في المشروع لساعات طويلة 2

      تتعرض لضغط عمل كبير 3

      يتعرض مشروعك لمخاطر مالية ونقدية 4

      ك لمخاطر سياسية وقانونيةيتعرض مشروع 5

      يتعرض مشروعك لمخاطر تطورات تكنولوجية 6

      يتعرض مشروعك لمخاطر منافسة 7

 

 :خصائص الريادي في المشاريع الريادي  الصغيرة في محافظ  بيت لحم: المجال الخامس -

موافةةةةةةق  العبارة الرقم

 جداً 

معةةةةارض  معارض محايد موافق

 جداً 

      في تقديم افضل انجاز ترغب دائما 1

      لديك رغبة باالستقاللية وعدم االعتماد على االخرين 2

      لديك ثقة بالنفس 3

      تستطيع استغالل الفرص المتاحة لصالح المشروع 4

      تتطلع نحو المستقبل وتنظر دائما الى المردود المالي 5

      تستطيع اقامة عالقات جيدة مع الزبائن 6

      تستطيع اقامة عالقات جيدة مع الموردين 7
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      تستطيع تحديد المشكالت التي تواجه المشروع 8

      لديك القدرة على التجديد واالبداع 9

      لديك القدرة على المخاطرة والمغامرة 11

 

 : القسم الثالث

 :حميع الصغيرة الريادية في محافظة  بيت ليتألف  من مجموعة  من المجاالت التي تدرس سبل تطوير المشار

 :تحت االجابة المناسبة  √الرجاء وضع اشارة           

 

 :يدرس هذا المجال سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية االنتاجية: المجال االول

موافةةةةةةق  العبارة الرقم

 جداً 

معةةةةارض  معارض محايد موافق

 جداً 

1 
طررق , كهربراء,مراء)يدة مكان اقامة المشرروع تتوفر بنية تحتية ج

 (اتصاالت,نقل

     

      المواد الخام متوفرة في السوق المحلي 2

      الالزمة مناسبة المحلية اسعار المواد الخام 3

      جودة المواد الخام المحلية جيدة 4

      تستخدم مواد خام مستوردة 5

      ضل من المحليةجودة المواد الخام المستوردة اف 6

      تكلفة المواد الخام المستوردة مرتفعة 7

      تقوم بترشيد استخدام المواد الخام 8

      نسبة التلف في السلع المنتجة قليلة 9

      تستخدم آالت ومعدات حديثة  11

      االالت الحديثة االزمة لإلنتاج تكلفتها عالية 11

      تع بطاقة انتاجية عاليةاالالت الحديثة تتم 12
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      تتابع التغيرات التكنولوجية السريعة لآلالت 13

      سهولة حضور المعارض الدولية الخاصة باآلالت والمعدات 14

      سهولة استيراد االالت الحديثة  15

      ارتفاع تكلفة االالت الحديثة المستوردة 16

 

 .ل سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة عن طريق تطوير العاملينيدرس هذا المجا: المجال الثاني

 

موافةةةةةةق  العبارة الرقم

 جداً 

معةةةةارض  معارض محايد موافق

 جداً 

1 
التبريرررررد ,الضوضررررراء, االضررررراءة,التهويرررررة)ظرررررروف العمرررررل جيررررردة 

 (والحرارة

     

      العاملين في المشروع ذو خبرة وكفاءة عالية 2

      بالوراثة  قمت بامتالك المشروع 3

      تتوفر دورات تدريب للعاملين لتنمية المهارات والقدرات 4

      سهولة المشاركة في الدورات الدولية لتنمية المهارات والقدرات 5

      هناك عالقات جيدة بين العاملين في المشروع  6

      يقوم مدير المشروع بدراسة رغبات العاملين ومحاولة تحقيقها 7

      يتوفر نظام حوافز للعاملين في المشروع 8

 

 .يدرس هذا المجال سبل تطوير المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية التسويقية: : المجال الثالث

موافةةةةةةق  العبارة الرقم

 جداً 

معةةةةارض  معارض محايد موافق

 جداً 

      قمت بدراسة السوق وحاجته قبل البدء باالنتاج 1

      اليب تسويق حديثة للتعريف بمنتجكتستخدم اس 2
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      لديك مندوب تسويق ذو خبرة وكفاءة 3

      تتوفر معلومات كافية ودقيقة عن االسواق المحلية 4

      تقوم بتصدير منتجاتك الى الخارج 5

      تواجهك صعوبات في تسويق منتجك في الخارج  6

 

 .تطوير المشاريع الريادية الصغيرة من الناحية الماليةيدرس هذا المجال سبل : المجال الرابع 

موافةةةةةةق  العبارة الرقم

 جداً 

معةةةةارض  معارض محايد موافق

 جداً 

      تحصل على معونات مالية وعينية للمشروع 1

      توفر البنوك تسهيالت لتمويل المشاريع الريادية الصغيرة 2

3 
والمضررمونة برردال تلجررأ البنرروك الررى البحررث عررن االفكررار المجربررة 

 من المجازفة والمخاطرة في االفكار المبتكرة الجديدة

     

4 
امكانيرررة الحصرررول علرررى تمويرررل مباشرررر لمشرررروعك الصرررغير مرررن 

 الحكومة

     

      تحصل على اعفاءات ضريبية 5

تحصررل علررى اعفرراءات جمركيرررة عنررد اسررتيراد آالت اومررواد خرررام  6

 اومعدات من الخارج 

     

      ئد كبير من المشروعهناك عا 7

 

 اي مالحظات اخرى تود ذكرها

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------. 

 شكرا لتعاونكم
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لمشاريا الصغيرة في محافظة بيم لح قائمة ا( : 2)مرفق رق    

 

 اسم المنشاة الرقم
راس المال 

 اسم المدين  الجوال بالدينار
 الدوحة 0598646779 5000 الدوحة للخضار و الفواكه  1

ْم الُدَهْيَشة 0568277948 12000 عبد ربه للخضار والفاكهة  2  ُمَخيَّ

 الدوحة 0597841535 15000 سالمةمحل محمد بدوي عبدالقادر مسالمة ونضال بدوي م  3

 الَخِضر 0598977567 10000 ابراهيم جبران علي سالم 4

 بِيت لَْحم 0598113892 15000 ابراهيم محمد حميدان البدن 5

 ِهْنَداَزة 0569700741 6000 ابراهيم محمد خليل نواوره 6

 الَشَواْوَرة 0598426243 10000 ابراهيم محمد طويلع الكرشان  7

 بِيت لَْحم 0598890880 10000 ابو ابراهيم لالحذية 8

 ِهْنَداَزة 0598803669 5000 ابو بسمه للخضار والفواكة 9

ْم الُدَهْيَشة 0569621127 12000 ابو حسين لمواد البناء 10  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0598175818 5000 ابو خالد للخضار والفواكه 11

 ُحوَسان 0568315522 15000 ابو معروف لالدوات الصحية 12

 0598161203 5000 ابو وديع لالعالف 13
بيت )جناتة  

 (فلوح

 ُحوَسان 0597619626 5000 ابواب الشرفة  14

الين 0569655397 10000 اجهزة وكهرباء فنون 15  َنحَّ

 بِيت لَْحم 0599716675 10000 احذية كساندرا 16

ةُمَخيَّ  0597284940 5000 احمد للكهرباء  17  ْم الَعزَّ

ْم الُدَهْيَشة 0595452977 10000 ادريس اسماعيل نافع عيسى 18  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0598551519 15000 ادمون فاشن 19

 بِيت لَْحم 0592609494 10000 ادواردو 20

 بِيت ساحور 0598352709 12000 ازهار زينيا 21

 بِيت لَْحم 0569278206 8000 ازياء باسم 22

 بِيت لَْحم 0599796550 12000 ياء دانييالاز 23

 ِهْنَداَزة 0598804673 15000 ازياء عالوي 24

 بِيت لَْحم 0597028946 15000 ازياء قعوار 25

 بِيت لَْحم 0599271156 15000 اسامة عبدالشكور حسين عابدين 26

 ُتقُوع 0598360403 10000 اسعد لاللمنيوم 27

 الَخِضر 0598757335 12000 المسالمه واخوانهاسماعيل محمد اسماعيل  28

 ُتقُوع 0598096084 15000 اشرف حسين محمد لعمور 29

ْم الُدَهْيَشة 0595595610 7000 اكسسوارات غنايم 30  ُمَخيَّ

 الدوحة 0599887861 15000 االتفاق لأللمنيوم 31

 بِيت ساحور 0599771565 10000 االخوة للبناشر 32

 الَخام 0595516802 10000 اقة الشمسية والبديلةاالخوة للط 33

 الَولََجة 0524628465 5000 االمين لمواد التنظيف 34

 0595067860 8000 األمل للنجارة 35
بيت )جناتة  

 (فلوح

 ُحوَسان 0595236799 10000 األنوار 36

 بِيت لَْحم 0599313747 15000 البوابة الذهبية للسياحة والسفر 37

 بِيت لَْحم 0599242793 6000 اشيالجر 38

 بِيت لَْحم 0599830011 15000 الجالوي للتجارة العامة 39

 ُحوَسان 0595566682 10000 الجوهرة للستائر 40

 بِيت لَْحم 0599880465 15000 الحاج راجح عبد الرحيم امين القصراوي 41

 بِيت َجاال 0505552879 10000 الحذاء االحمر   42

 بِيت لَْحم 0592204040 15000 الذهبي الخيط 43

ْم الُدَهْيَشة 0599113210 10000 الديراباني لأللمنيوم  44  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0599293213 10000 الزهراء للكهرباء 45
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 0595311982 15000 الزير لبيع االعالف 46
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0599713124 9500 السرايا جست هاوس 47

 بِيت ساحور 0597042158 5000 السفراء لالجهزة الخلوية 48

 بِيت لَْحم 0569663675 5000 الشبكة اكزيون 49

 ُحوَسان 0599466921 5000 الصقر لقطع غيار السيارات 50

 بِيت لَْحم 0505242270 10000 الطريق للسياحة والسفر 51

 بِيت لَْحم 0599185683 10000 العالمية للمطابخ والديكور واألثاا 52

 بِيت لَْحم 0598252251 10000 العامه  لأللكترونيات 53

 بِيت لَْحم 0595802548 15000 العدم للخضار والفواكه 54

 الَخِضر 0568069722 12000 العربية للحدادة 55

 بِيت َجاال 0569736942 15000 الفا للتجارة والصيانة 56

 ُتقُوع 0598583019 10000 الفردوس للمواد التموينية 57

 بِيت لَْحم 0598364155 5000 الفلوجة للخضار والفواكة 58

 بِيت لَْحم 0595334040 10000 القصر للديكور 59

 بِيت لَْحم 0599599452 15000 اللؤلؤة للجرانيت 60

 بِيت لَْحم 0598211648 5000 المجد للخضار والفواكه 61

 بِيت ساحور 0569567806 10000 المجموعة المشتركة للمقاوالت 62

 بِيت لَْحم 0599212774 10000 المدخن 63

 الَخِضر 0597301808 6000 المركز الهندسي لتجارة االلكترونيات 64

ار 0599352079 10000 المشغل الحديا لاللمنيوم 65  بِيت َفجَّ

 بِيت لَْحم 0599034387 10000 المشغل الفني للتكييف 66

 بِيت ساحور 0597382882 14000 للصدف المشغل الفني 67

 ُحوَسان 0568401989 15000 المنيوم البلد 68

 بِيت ساحور 0598313158 15000 المؤسسة الهندسية للتدفئة والتبريد 69

 بِيت لَْحم 0599995867 15000 النجمة للصرافة 70

 بِيت َجاال 0568755707 10000 الوردة الحمراء 71

72 
مراجعة المفوض قبل الحصول على اي ) الورشة الفنية 

 الَخِضر 0522710842 15000 (خدمة

ْم عايَدة 0597525517 10000 الورشة الفنية للدراجات الهوائية 73  ُمَخيَّ

 الَولََجة 0568312680 10000 الولجي للخضار والفواكة 74

 الَخِضر 0568312841 9999 الوليد لجميع مواد البناء والدهانات 75

 بِيت لَْحم 0599582990 9000 الوليد لاللمنيوم 76

 بِيت ساحور 0598552193 15000 الياس منير عوض ابو سعدة 77

 الْدوَحة 0569687048 5000 الياسيني للجرانيت 78

 بِيت لَْحم 0598916602 10000 امجد احمد محمد الشروف 79

 بِيت ساحور 0599262027 10000 انجلز للسياحة والسفر 80

 الدوحة 0599989150 12000 انجيل فاشن 81

 بِيت لَْحم 0599922997 10000 انس لمواد البناء 82

 بِيت لَْحم 0597182098 5000 انور عبدالحميد علي عدوي 83

 بِيت لَْحم 0569929999 10000 اوبسشن 84

 بِيت لَْحم 0598488875 15000 اوتو ساوند 85

 بِيت ساحور 0598235723 15000 اودري لأللبسة 86

 الَمْعَصَرة 0598918525 10000 اياد احمد حسن بريجيه 87

 بِيت لَْحم 0598752100 5000 ايادي بيت لحم 88

 بِيت لَْحم 0599183998 5000 ايس كيوب 89

ْم الُدَهْيَشة 0598874165 5000 ايمن عيسى سليمان مفرح 90  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0599212845 10000 ايوب لالجهزة الكهربائية 91

 ِهْنَداَزة 0598589186 10000 أبو رياض للخضار و الفواكه 92

 بِيت لَْحم 0595337980 5000 أزهار الربيع 93

 بِيت لَْحم 0599938660 5000 أزياء السلطان 94

 بِيت لَْحم 0599973217 12000 أزياء الشيماء 95

 مبِيت لَحْ  0598492122 5000 أزياء النجم الذهبي 96
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 بِيت ساحور 0599076576 5000 أزياء تغريد 97

 ُتقُوع 0592384993 12000 أعالف وحبوب ابو مفرح 98

 بِيت َجاال 0597855993 5000 ألمنيوم الصقر 99

ْم عايَدة 0568623323 12000 أمير للخضار والفواكه 100  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0597872433 15000 أوليفارت 101

 بِيت لَْحم 0597970998 13000 آل 102

 بِيت لَْحم 0598252937 15000 آمر ستور 103

 بِيت لَْحم 0599396927 5000 بال جالس 104

 بِيت َجاال 0599037930 10000 بامبينو 105

 بِيت لَْحم 0598015082 12000 بانكسي جست هاوس 106

 بِيت َجاال 0599722678 12000 بردايس 107

 الَخِضر 0598757335 12000 هزة الكهربائيةبرستيج لبيع االج 108

 دار صالح 0545946864 10000 بركات لاللمنيوم 109

 الدوحة 0599456648 10000 برميل للتجارة العامة 110

 بِيت لَْحم 0569691695 6000 بشاره انطون بشاره الجبريه 111

 ُتقُوع 0598410301 5000 بقالة ابراهيم ابو مفرح 112

 َزْعَتَرة 0568312816 7000 ابو شادي بقالة 113

 ُتقُوع 0597147820 7000 بقالة ابو عالء 114

 ُتقُوع 0522339465 5000 بقالة ابو محمد 115

 ُتقُوع 0597147798 5000 بقالة البدن 116

 ُتقُوع 0522233439 6000 بقالة البركة 117

ْم الُدَهيْ  0599927593 5000 بقالة العمارنة 118  َشةُمَخيَّ

 0507763935 10000 بقالة الفرديس 119
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0592051667 15000 بقالة المعطي 120

 ُتقُوع 0592806107 5000 بقالة الوفاء 121

 بِيت ساحور 0597845349 7000 بقالة انور سعد 122

 بِيت لَْحم 0597525935 5000 بقالة زكريا عدوي 123

 ُتقُوع 0597551569 12000 ي جبرينبقالة سام 124

 ُتقُوع 0522264469 5000 بقالة سليمان 125

 ُتقُوع 0597533387 5000 بقالة عبد الخليل 126

ْم الُدَهْيَشة 0598563291 12000 بقالة عماد للمواد الغذائية 127  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0592764626 8000 بقالة عياد 128

 بِيت لَْحم 0599551482 10000 بقالة هابي اليف 129

 0598567443 7000 بقالة يا هال 130
بيت )جناتة  

 (فلوح

 َبتِّير 0597404403 12000 بكر نعيم أحمد النجار 131

 بِيت لَْحم 0506338831 10000 بلوط للمقاوالت 132

 الدوحة 0569050649 5000 بن  سيرفنج 133

 مبِيت لَحْ  0569686368 12000 بوتي  رشا 134

 بِيت َجاال   10000 بوتي  زرينه 135

 بِيت لَْحم 0598183910 15000 ( سجل تجاري اصلي ) بوتي  شاميرام  136

 بِيت َجاال 0599764646 15000 بوتي  ميرامار 137

 بِيت لَْحم 0597320060 15000 بي ديفرنت 138

 بِيت لَْحم 0599033186 9000 بي ستايل 139

 بِيت لَْحم 0599414155 12000 بيت االميرة 140

 إْرَطاس 0569992510 5000 بيت الفن للتحف 141

 بِيت لَْحم 0598639337 5000 بيت الهدايا 142

 بِيت َجاال 0597340752 8000 بيت جاال لالدوات المنزلية 143

 بِيت لَْحم 0599201335 7000 بيت لحم اكسبرس 144

 إْرَطاس 0569720083 7000 بيت لحم للتحف الشرقية 145

 بِيت ساحور 0599588867 5000 بيوتي سنتر 146

 بِيت لَْحم 0599350375 15000 تجهيزات طبية وعلمية 147
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 بِيت لَْحم 0595275667 15000 ت  زون ألنظمة الكمبيوتر والتكنولوجيا 148

 ُتقُوع 0598347768 10000 تل الربيع للزيوت 149

 ُتقُوع 0598034155 15000 تل الربيع للمحروقات 150

 الدوحة 0568680009 15000 تنور الدار 151

 بِيت لَْحم 0598221279 5000 توب نت 152

 بِيت لَْحم 0598078990 10000 تيني 153

 ُحوَسان 0598510165 5000 ثائر عزمي سالم مسالمة 154

 بِيت َجاال 0599795757 5000 جاال للسياحة والسفر 155

156 
 يعقوب الحيحي عن ورثة نصري جريس جانيت جاد هللا
 بِيت لَْحم 0598045845 10000 منصور الحيحي

 بِيت لَْحم 0599743300 15000 جبريه اليكتروني  سنتر 157

 بِيت لَْحم 0598175875 15000 جحا كي  158

 الدوحة 0597893588 15000 جرانيت أبو اياد 159

 وربِيت ساح 0599549474 13000 جست فور يو 160

 بِيت ساحور 0599733597 15000 جلوريا للسياحة والسفر 161

 بِيت لَْحم 0598939987 5000 (بالتبني)جمال خليل سليم صابات 162

 بِيت لَْحم 0598639010 14000 جمال كامل تايه العبيات 163

 ِهْنَداَزة 0598252936 15000 جمال للتحف الشرقية 164

ْم الُدَهْيَشة 0522071148 5000 جمال لمواد البناء 165  ُمَخيَّ

 ُتقُوع 0526957617 5000 جمعة عايش حسن البدن 166

 ُتقُوع 0568060313 10000 جميل ابراهيم خلف حجاحجة 167

 بِيت لَْحم 0598176208 5000 جورج عيسى حنا قراعة 168

 بِيت لَْحم 0597466344 7000 جورج عيسى نقوال حمامه 169

 بِيت لَْحم 0598198932 5000   سنترجومانا ميوز 170

 بِيت لَْحم 0599294233 5000 جوني انطون جوده سايح 171

 بِيت ساحور 0568796468 7500 جوي بلجرمز 172

 0522275803 7000 حافظ جمعه حمدان علي 173
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0599219521 15000 حبش 174

 الدوحة 0599099089 10000 حبيبي هوستيل 175

ْم الُدَهْيَشة 0598494750 11000 حسام الحسنات لالثاا واالجهزة الكهربائية 176  ُمَخيَّ

 ُتقُوع 0597285840 10000 حسين احمد حسين تنوح 177

 بِيت ساحور 0598158168 10000 حقل الرعاة للكمبيوتر والتجارة 178

 ُحوَسان 0592206168 10000 حلويات اإلسراء 179

 بِيت لَْحم 0599208935 10000 حلويات القصر 180

 بِيت َجاال 0598314701 10000 حمادة لالجهزة االلكترونية 181

 الُعَبْيِديَّة 0568719902 5000 حمزة لالدوات المنزلية 182

 ُحوَسان 0592292253 15000 حمودة لاللمنيوم 183

 بِيت لَْحم 0599227875 15000 حنا جاد هللا ابراهيم البند  184

 بِيت َجاال 0598505728 5000 حنا عيسى حنا قراعه 185

 ُتقُوع 0595885804 9000 خالد داود محمد حميده 186

 ُتقُوع 0504397102 5000 خالد سليم رشيد جادهللا 187

 0522351497 7000 خالد لبيع الحبوب واالعالف 188
بيت )جناتة  

 (فلوح

 ُتقُوع 0599938826 5000 خالد محمد علي ابو مفرح 189

 وادي فُوِكين 0597622535 12000 خضار وفواكه المحطة 190

 بِيت ساحور 0597084213 5000 خضر محمد علي دعامسه 191

 ُحوَسان 0526607397 10000 خليل عطيه موسى الشوشه 192

 الدوحة 0568182903 15000 خليليه للرخام والجرانيت 193

 بِيت ساحور 0599989608 12000 خير للعطور 194

 ُحوَسان 0522360621 5000 خيري محمد احمد سليم 195

ْم الُدَهْيَشة 0599583905 15000 دانا للملبوسات الجاهزة 196  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0597571640 10000 دعدرة للخضار والفواكه 197
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 بِيت ساحور 0599639786 7000 دورلين 198

 بِيت لَْحم 0597883445 10000 دوالر 199

 بِيت َجاال 0597528166 15000 دونا تورز 200

 الَخِضر 0597147840 10000 ديكور للمطابخ و الجرانيت  201

 بِيت لَْحم 0599941181 5000 رامي ماجد عبدالحفيظ عموري 202

 ُتقُوع 0524630764 10000 رائد عايش حسن البدن 203

 بِيت َجاال 0595879464 5000 رجائي فريد الياس ابو مهر 204

 الدوحة 0598847298 15000 رمزي ابراهيم جابر المسالمة 205

 بِيت لَْحم 0599778878 12000 رمزي بورغر 206

 بِيت لَْحم 0595771144 12000 روبا 207

 بِيت لَْحم 0599941123 15000 روز 208

 ت َجاالبِي 0598045606 15000 رياض امين ناجي الحصينات وولده امين 209

 بِيت ساحور 0597449925 10000 رياض حفيظ خضر عواد 210

 بِيت ساحور 0598060927 5000 ريح الشرق للسياحة والسفر 211

 بِيت لَْحم 0598543660 15000 ريد هات كو  212

 بِيت َجاال 0569111666 10000 رينبو 213

ْم الُدَهْيَشة 0568286020 8000 زهرة المدائن 214  ُمَخيَّ

 ِهْنَداَزة 0598070507 5000 زهير لبيع األعالف 215

 بِيت لَْحم 0597138707 11000 زوريا 216

 ْجوَرة الَشْمَعة 0598988039 10000 زياد موسى محمد ابوحماد 217

 بِيت لَْحم 0598465194 15000 زيارة براندز 218

 بِيت لَْحم 0598024900 10000 ساحة النجمة للتحف الشرقية 219

 ِهْنَداَزة 0597532119 10000 سالم محمد جديع العبيات 220

 الدوحة 0598905295 5000 سامر زيدان لاللمنيوم 221

 بِيت لَْحم 0598579749 5000 سامي صالح خليل سرحان 222

 بِيت لَْحم 0598900471 7000 ستارز اند بكس 223

 بِيت لَْحم 0599355442 5000 ستوديو ادوارد 224

ار 0598227095 5000 2ستوديو االمل 225  بِيت َفجَّ

 بِيت َجاال 0597082352 5000 سرجي تورز  226

ْم عايَدة 0595033199 8000 سرور لألجهزة 227  ُمَخيَّ

 ُتقُوع 0592352635 6000 سالمه محمود حسين سليمان  228

 َبتِّير 0568277453 8000 سلطان التحف 229

 بِيت لَْحم 0599118035 15000 سلطان للثالجات 230

 ُتقُوع 0522243706 5000 سليم زعل محمد جبريل 231

ْم الُدَهْيَشة 0599110212 5000 سلين ديون 232  ُمَخيَّ

 0598114757 5000 سميح خلف ابراهيم عساكره 233
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0599040998 5000 سمير الياس فودر اسكافي 234

ْم الُدَهْيَشة 0597312887 5000 سوبر فون 235  ُمَخيَّ

 دار صالح 0597276125 5000 سوبر ماركت ابو عبيده 236

 الُعَبْيِديَّة 0597027140 10000 سوبر ماركت ابو مال  237

 بِيت ساحور 0599406483 15000 سوبر ماركت البردايس 238

 قُوعتُ  0598360852 15000 سوبر ماركت اللولو للمواد الغذائية 239

 بِيت لَْحم 0597571640 10000 سوبر ماركت المدينة 240

 الدوحة   5000 سوبر ماركت المنار 241

 بِيت لَْحم 0598198933 10000 سوبر ماركت رامي 242

 ُحوَسان 0595757312 5000 سوبر ماركت وبن الحوساني 243

 ْحمبِيت لَ  0598959338 10000 سوبر ماركت ومحمم وبن ابو العدس 244

 الُعَبْيِديَّة 0569959295 15000 سوبر ماكت األخوة 245

 بِيت ساحور 0598951000 10000 سوبرماركت األمانه 246

 بِيت لَْحم 0599927743 9000 سوبرماركت الشويكي 247

 بِيت لَْحم 0598423668 10000 سوق شادي 248

 بِيت لَْحم 0599437167 12000 سويتي 249
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 بِيت َجاال 0595547840 5000 سي كرافت 250

 بِيت لَْحم 0599656567 15000 سيليوالرنيت 251

 بِيت ساحور 0599774343 10000 سيمون الياس يوسف حنونة 252

ْم الُدَهْيَشة 0598964095 15000 شراكة العجوري لاللمنيوم 253  ُمَخيَّ

 مبِيت لَحْ  0597532204 10000 شركة البالتينية للسياحة والسفر 254

 بِيت لَْحم   5000 شركة الحرفيين للتجارة العادلة  255

 بِيت لَْحم 0599273757 15000 شركة النجوم الخمس للتجاره العامه م خ م 256

 بِيت ساحور 0598656404 10000 شركة النمر للخدمات الطبية 257

258 
شركة الوكاله العربيه للتخليم والشحن والسياحة والسفر م 

 بِيت لَْحم 0599606458 15000 خ م

 بِيت لَْحم 0599288646 12000 شركة انسطاس  للهندسه والتنظيم م خ م   259

 بِيت لَْحم 0599675700 10000 م.خ.شركة داتا للتجارة واالقتصاد م 260

 بِيت لَْحم 0595046838 15000 شركة دلتا لالستيراد وتوزيع المواد الطبية ومواد االسنان 261

 بِيت لَْحم 0598851588 10000 .م.خ.كة قواس للتجارة العامة مشر 262

 بِيت ساحور 0595778868 10000 شركة كوميت الصناعية م خ م 263

 الدوحة 0599606544 10000 شركة أللىء البحر الميت للصحة والعناية بالجمال 264

 لَْحم بِيت 0598090129 10000 الما بالزا لخدمات السياحة -شركة ليتكو 265

 الدوحة 0568338190 12000 شطاره لالجهزة الكهربائية 266

 بِيت لَْحم 0599033004 13000 2شي  باريزيان  267

 ُتقُوع 0598468345 8000 صابر عطيه مسلم الشاعر 268

 بِيت لَْحم 0595725336 5000 صاج ويش 269

 الَخام 0595516802 10000 صدى لالستثمار العقاري 270

 بِيت ساحور 0598902041 5000 لصالص 271

 ُتقُوع 0522442784 10000 طالب ابراهيم حسن البدن 272

 بِيت لَْحم 0599963960 10000 طناس جورج عيسى ابو عيطه 273

 ِهْنَداَزة 0599138041 10000 ع كيف  274

 بِيت لَْحم 0599568590 5000 عابدين سنتر 275

 ُتقُوع 0597859611 13000 عادل ابراهيم محمد تنوح 276

 ُحوَسان 0595939679 10000 عالم البناء 277

 ُتقُوع 0569742770 5000 عبد القوي نافذ حسن الرفاعي 278

 بِيت ساحور 0599227747 5000 عزيز شاهين لكماليات السيارات  279

 ُتقُوع 0597484616 5000 عالء للهدايا 280

 بِيت لَْحم 0598890191 5000 علقم للتحف والهدايا 281

ْم الُدَهْيَشة 0598902133 5000 علي حسين مصطفى قراقع 282  ُمَخيَّ

ْم الُدَهْيَشة 0599118033 12000 علي محمد عبدهللا صراصره 283  ُمَخيَّ

 ِهْنَداَزة 0598095811 6000 علي محمود محمد عبيات 284

 بِيت لَْحم 0568018608 15000 عماد جبران علي سالم 285

 بِيت لَْحم 0598617772 5000 عمانوئيل سكلب بولسكي 286

 بِيت لَْحم 0597913108 5000 عمر اسحق يوسف عيسى 287

 بِيت ساحور 0598351251 13000 عواد لاللمنيوم 288

 بِيت لَْحم 0598893470 10000 عيسى ابراهيم رضوان ابو هليل 289

 َطاسإرْ  0598517166 5000 عيسى احمد عيسى عايش 290

 ُتقُوع 0597416169 15000 عيسى خليل حسن البدن 291

 بِيت لَْحم 0546956171 6000 عيسى خليل محمد ابو حماد 292

 ِكيَسان 0569562199 6000 عيسى عبد هللا علي غزال 293

 بِيت َجاال 0599396962 15000 فالنتاين ميوز  سنتر 294

 بِيت لَْحم 0598902114 7000 فرن قراعه 295

 الَخِضر 0598955495 10000 فرن لدهان حديد الحدادين 296

 بِيت ساحور 0599600278 9999 فطيمة للسياحة 297

 ِكيَسان 0597895578 8000 فالح احمد عبدهللا العبيات 298

الين 0597135671 6000 فنون 299  َنحَّ

الين 0568888935 12000 2000فنون  300  َنحَّ

الين 0595399088 5000 فنون لمواد البناء 301  َنحَّ
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 بِيت لَْحم 0599439102 5000 فوتو موريس 302

 بِيت لَْحم 0599788116 10000 فودكا اند مور 303

 بِيت لَْحم 0568266612 10000 فوكس 304

 بِيت لَْحم 0598360362 5000 فيرست ترينتي بيلجرمز تورز 305

 ُتقُوع 0568085805 5000 فيصل ابراهيم سليمان حميدة  306

 بِيت ساحور 0598533909 15000 فيكتور ناجي عطاهللا عبدالمسيح 307

 بِيت َجاال 0597893602 5000 قسطندي نقوال قعبر 308

 بِيت َجاال 0599437190 10000 قسطنطين للتحف الشرقية 309

 بِيت لَْحم 0595043296 15000 قصقم للخضار والفواكه 310

 بِيت لَْحم 0598517179 10000 قطان سنتر  311

 بِيت لَْحم 0597369848 5000 قهوة نجمة بيت لحم الذهبية 312

 ُحوَسان 0522388236 5000 قوس المنيوم 313

 بِيت ساحور 0598656740 15000 قيصر للستانلس 314

 بِيت َجاال 0599437087 15000 كاتشيه 315

 0597606672 15000 كامل محمد عبد عساكره 316
بيت )ة جنات 

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0522444843 15000 كراج ابو فراس 317

 بِيت لَْحم 0598398641 10000 كراج األمل 318

 بِيت لَْحم 0598175846 10000 كراج السعادة 319

ة 0597426544 10000 كراج النجار للبناشر 320 ْم الَعزَّ  ُمَخيَّ

 بِيت َجاال 0569956437 7000 كراج حنضل 321

 الدوحة 0597431480 7000 كراج علي هريمي 322

 الدوحة 0597254330 10000 كراج عمر عيسى 323

 الدوحة 0599098321 15000 كراج ومخرطة السالم 324

 بِيت لَْحم 0568599995 10000 كراكيب 325

الين 0568518348 10000 كريم محمد داود ابو فنون 326  َنحَّ

 بِيت لَْحم 0599436226 15000 كزابراند 327

 بِيت لَْحم 0599224511 10000 كفتيريا جدعون 328

ْم الُدَهْيَشة 0599814386 10000 كهرباء األمانة 329  ُمَخيَّ

 الدوحة 0599424434 10000 كوكو جمبو 330

 بِيت ساحور 0597400578 10000 كوي  اليت 331

 بِيت َجاال 0599682511 10000 كيدز آند مام غاليري 332

 بِيت لَْحم 0522229286 5000 كيليكيا للتحف الشرقية 333

 بِيت لَْحم 0568560279 8000 الزور  334

 بِيت لَْحم 0544498663 7000 الفندر 335

 بِيت لَْحم 0599034477 5000 الما ديزاين 336

 بِيت لَْحم 0598359121 10000 الما للديكور والتجارة 337

 بِيت لَْحم 0599368344 10000 لعيون  338

 بِيت َجاال 0598173691 15000 لولم لاللمنيوم 339

 بِيت لَْحم 0569491665 15000 ليتل اتالي 340

 بِيت لَْحم 0599040950 15000 ليلى تورز 341

 الَخِضر 0599187877 12000 ماجد محمد عيسى صالح 342

 بِيت َجاال 0598889941 5000 مارشال للمالبس االمريكية 343

 بِيت َجاال 0599436299 5000 مارشال للمالبس االمريكية 344

 بِيت ساحور 0599327617 11000 مارال كوزمتكس  345

 وادي فُوِكين 0531254128 5000 ماهر موسى خليل مناصره  346

 بِيت لَْحم 0569263440 10000 ماهر يعقوب توفيق حنانيا 347

 بِيت لَْحم 0597293337 5000 متجر الديوان للتحف 348

 بِيت لَْحم 0586290097 10000 متجر زهرة السهل الساحلي 349

 بِيت لَْحم 0598551245 10000 متجر عيسى ابو عيطه واوالده 350

 بِيت لَْحم 0568166612 7000 متجر مار يوسف للتحف الشرقية 351

ْم عايَدة 0598230418 5000 مجدي عمر محمد قوار 352  ُمَخيَّ

 الُعَبْيِديَّة 0597479449 15000 العبيديه التجاري مجمع 353
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 بِيت لَْحم 0597869440 10000 مجوهرات االقصى 354

 0522544556 5000 محددة ابو العبد 355
بيت )جناتة  

 (فلوح

 َبتِّير 0522171741 12000 محددة األمل 356

 بِيت َجاال 0598842349 5000 محددة الحصين 357

 الُعَبْيِديَّة 0599049077 15000 اويمحددة الدرع 358

 ُتقُوع 0595200085 5000 محددة الدير 359

 بِيت لَْحم 0599841717 15000 محددة السايح 360

 ُتقُوع 0568691386 12000 محددة السالم 361

 ْجوَرة الَشْمَعة 0597889655 10000 محددة السالمة 362

 االبِيت جَ  0597398549 5000 محددة الشعب 363

 بِيت لَْحم 0569397878 8000 محددة العدم 364

 الَولََجة 0598591678 5000 محددة الولجة 365

 ُحوَسان 0569215839 10000 محددة ايمن 366

 ُحوَسان 0522383010 5000 محددة بالل الحوساني  367

 الَخِضر 0597538073 12000 محددة حسين موسى 368

 ُحوَسان 0599893065 15000 محددة حوسان 369

 ُتقُوع 0599961589 5000 محددة خربة الدير 370

 الدوحة 0599444110 5000 محددة راشد سدر 371

 بِيت َجاال 0522409620 12000 محددة صالح جواريش  372

 الَولََجة 0595325972 7000 محددة عين جويزه 373

 بِيت َجاال 0598036568 12000 محددة مازن زيدان 374

 ُحوَسان 0522928989 10000 محددة مفيد 375

 بِيت لَْحم 0599943899 5000 محسن محمود محسن سرحان 376

 بِيت ساحور 0599460012 15000 محطة محروقات الحاي  377

 الدوحة 0598561493 15000 محل ابو حاتم الوحش 378

 بِيت لَْحم 0598646858 5000 محل ابو مال  للخضار والفواكه 379

 دار صالح 0592342240 5000 محل االخوة لاللمنيوم 380

 الدوحة 0599651356 15000 محل التوفيق لألجهزة 381

ْم الُدَهْيَشة 0599146969 12000 محل خليل الرحمن للبناشر 382  ُمَخيَّ

ة 0522652701 5000 محالت ابراهيم لألجهزة 383 ْم الَعزَّ  ُمَخيَّ

 الَخِضر 0592760070 15000 لمواد البناء محالت ابو سلطان واوالده 384

 ُحوَسان 0522763121 10000 محالت ابو طارق 385

 بِيت َجاال 0599432911 5000 محالت ابو غطاس لقطع الغيار 386

 0522718160 8000 محالت ابو نضال 387
بيت )جناتة  

 (فلوح

 الدوحة 0599386106 10000 محالت ابوعاليه  388

ْم عايَدة 0598950451 12000 د ابو سالممحالت احم 389  ُمَخيَّ

 ُحوَسان 0595615120 11000 محالت االخوة لالدوات المنزلية 390

 َزْعَتَرة 0599581231 10000 محالت االخوة لاللمنيوم  391

ار 0599398933 15000 محالت االخوه    392  بِيت َفجَّ

 الَخِضر 0599821059 15000 محالت االمانة 393

 الَخِضر 0569607968 15000 محالت االمل لالدوات الصحية 394

 ُتقُوع 0598300898 10000 محالت األصدقاء 395

 الدوحة 0569909001 15000 محالت األصدقاء لقطع غيار السيارات 396

 ُتقُوع 0599338065 15000 محالت البدن للمواد الغذائية واالعالف 397

 بِيت لَْحم 0598426507 10000 محالت التايجر 398

 إْرَطاس 0598174713 15000 محالت الحاكم لمواد البناء 399

 بِيت لَْحم 0569949000 15000 محالت الحلو التجارية 400

ار 0598091612 5000 محالت الخضر للمواد التموينية 401  بِيت َفجَّ

 الدوحة 0568111715 10000 محالت الراشد 402

 ِهْنَداَزة 0598158545 15000 محالت السنابل 403

ْم الُدَهْيَشة 0568223740 5000 محالت الشريف 404  ُمَخيَّ
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 بِيت ساحور 0599551853 15000 محالت الشعب 405

ْم الُدَهْيَشة 0597842436 10000 محالت الشلش للخضار والفواكة 406  ُمَخيَّ

ْم الدُ  0599963427 10000 محالت الشمال للخضار 407  َهْيَشةُمَخيَّ

 0592363686 14000 محالت الطيب عبدالحليم 408
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0598312563 15000 محالت العرتوفي 409

 الَخِضر 0598912742 10000 محالت العنود لمواد البناء 410

 0595878052 7000 محالت الفردوس لمواد البناء  411
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت لَْحم 0599033737 5000 ثرمحالت الكو 412

 بِيت ساحور 0595115668 12000 محالت المارد 413

 الدوحة 0599373090 15000 محالت النسور 414

 ُحوَسان 0522842581 10000 محالت النهضة لمواد البناء 415

 ُتقُوع 0569960700 7000 محالت النور 416

 الَشْمَعةْجوَرة  0597481434 10000 محالت الهندي 417

 ُتقُوع 0595680772 11000 محالت أبو صالح 418

 ِهْنَداَزة 0599127644 15000 محالت أبو وحيد لبيع األعالف      419

 ُتقُوع 0598345087 12000 محالت بسام سليمان لبيع األدوات الصحية 420

 بِيت َجاال 0599940558 10000 محالت تيمه للشاالت واالكسسوارات 421

 ُتقُوع 0597279968 10000 محالت جمعة 422

 بِيت لَْحم 0568677419 12000 محالت حنضل 423

 الدوحة 0568153143 13000 محالت خضر محمود أحمد مسالمه  424

 ُتقُوع 0598804488 5000 محالت خليل تنوح لمواد البناء 425

 بِيت َجاال 0598905321 15000 محالت خميس التجارية 426

 بِيت لَْحم 0598621342 15000 ت رباح راشد يوسف الداوديمحال 427

 بِيت لَْحم 0599285075 5000 محالت رحال     428

 بِيت لَْحم 0599150302 10000 محالت زاهده 429

 َزْعَتَرة 0598900018 10000 محالت زعتره لمواد البناء 430

 يت لَْحمبِ  0599584759 5000 محالت سامي خليل سالم ابو سعدى 431

 الَخِضر 0598310852 12000 محالت سائد لمواد البناء 432

 الَخِضر 0597489784 10000 محالت عادل يوسف علي صبيح 433

 الَخِضر 0598601004 5000 محالت عدنان الوحش 434

 الَخِضر 0599608965 15000 محالت عقل لاللمنيوم 435

 ْم الُدَهْيَشةُمَخيَّ  0599466723 15000 محالت علي فرج 436

 بِيت ساحور 0599989795 5500 محالت فضول للنجارة والديكور 437

 بِيت لَْحم 0599552808 12000 محالت محمد عبدالفتاح شاهين 438

 الدوحة 0592334937 15000 محالت محمد فايز للدهانات 439

 الَشَواْوَرة 0597298204 6000 محمد ابراهيم محمد حمدان 440

 الدوحة 0522821719 6000 مد حماد سالم مسالمهمح 441

الين 0597440852 12000 محمد خالد عبدالفتاح ابوفنون 442  َنحَّ

 بِيت لَْحم 0598755314 12000 محمد سليم خليل المعطي 443

 ُحوَسان 0568258177 10000 محمد صبري عبد الفتاح حمامره 444

 دار صالح 0595694156 15000 محمد غالب محمد الغوارنة 445

 إْرَطاس 0599642978 5000 محمد محمود يوسف شاهين 446

 بِيت لَْحم 0595386470 10000 محمم وبن القدس 447

ار 0599644123 5000 محمود محمد عبد الفتاح مسالمة 448  بِيت َفجَّ

 بِيت لَْحم 0599033096 15000 مخبز الحرباوي 449

 ُحوَسان 0522373251 15000 مخبز حوسان 450

 ُحوَسان 0595275599 15000 مخبز وحلويات ارتيم 451

 بِيت َجاال 0599210528 12000 مخبز وحلويات فوفو 452

 الدوحة 0599948318 11000 مخرطة االمانة 453

 بِيت َجاال 0599204195 5000 مخرطة الحذوة 454

 الَخِضر 0598201374 13000 مخلالت الشام 455
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 الدوحة 0598492471 10000 سالمةمخمر فيصل م 456

 ُحوَسان 0599797799 10000 مخيطة ساره 457

 بِيت َجاال 0597426351 8000 مخيطة عوني جابر محمد ابو بلح 458

 بِيت لَْحم 0599082240 10000 مراد للتحف والهدايا 459

 بِيت لَْحم 0598921199 12000 مرادكو لمواد البناء والديكور 460

ْم الُدَهْيَشة 0569087749 5000 لالحذيةمرح  461  ُمَخيَّ

ْم الُدَهْيَشة 0569424494 5000 مرح لمواد البناء 462  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0599730827 5000 مركز االنترنت 463

 بِيت ساحور 0599187844 12000 مركز الفن الصيني 464

 ُحوَسان 0598626982 12000 مركز النهضة 465

 بِيت لَْحم 0597293738 5000 اس الطبي للبصرياتمركز فر 466

 بِيت لَْحم 0568086953 5000 مركز كاترين للتجميل  467

 بِيت َجاال 0599635161 15000 مركز لوازم النجارين 468

 الُعَبْيِديَّة 0598635834 5000 مزرعة ابراهيم الردايدة 469

 عُتقُو 0597853739 10000 مزرعة أغنام شرايعة 470

 َزْعَتَرة 0599933851 10000 مزرعة خالد أبو زمع 471

 إْرَطاس 0599365797 7000 مزرعة عمر عايش  472

 ِكيَسان 0597579023 10000 مزرعـة مسعود 473

 ُحوَسان 0597833476 10000 مزهر رباح محمود سكر 474

 بِيت لَْحم 0599713124 5000 مستودع المشرق التجارية 475

 بِيت لَْحم 0598541515 10000 انترناشيونال تورز مسلم  476

 بِيت َجاال 0598572010 5000 مسمكة الحوت االزرق  477

 بِيت ساحور 0598072446 5000 مسمكة اللؤلؤة 478

 الَخِضر 0597867498 12000 مشاغل الصخره للشايش والجرانيت   479

 ُتقُوع 0592503757 7000 مشتل ابو داوود 480

 الدوحة 0598517151 10000 شحمة ابو مهرم 481

 ُحوَسان 0595156222 10000 مشحمة البيت االحمر 482

 وادي النِيمْ  0597354567 11000 مشحمة الريف الجنوبي 483

 الدوحة 0568430964 15000 مشحمة المدينة 484

الين 0597834612 10000 مشحمة فنون 485  َنحَّ

 بِيت ساحور 0568709228 7000 صدفيةمشغل ابو النواس للتحف ال 486

 َبتِّير 0568693557 15000 مشغل االبداع لاللمنيوم 487

 بِيت لَْحم 0599110181 10000 مشغل البند  للصياغة 488

 بِيت لَْحم 0598489072 8000 مشغل الجعبه 489

 الدوحة 0598171373 15000 مشغل الجنة المقفلة لاللمنيوم 490

 الدوحة 0522705342 15000 ديمشغل الداو 491

 بِيت ساحور 0598347439 10000 مشغل الشجرة المقدسة 492

 ِهْنَداَزة 0599995559 10000 مشغل القصام لأللمنيوم 493

 بِيت ساحور 0598176944 15000 مشغل الملو  الثالا 494

 الَخِضر 0597308300 15000 مشغل المنار 495

 الدوحة 0598127406 10000 ممشغل النبتيتي لاللمنيو 496

 بِيت َجاال 0595088594 15000 مشغل النحت والفنون الجميلة 497

 بِيت ساحور 0598916245 5000 مشغل حقل الرعاة لخشب الزيتون 498

 ُحوَسان 0598406245 5000 مشغل حمامرة لأللمنيوم 499

 ِهْنَداَزة 0597084266 11000 مشغل خليل لخشب الزيتون 500

 بِيت ساحور 0598944191 5000 مشغل فرح يعقوب قمصية 501

الين 0522574145 10000 مشغل فضل عوض لاللمنيوم 502  َنحَّ

الين 0546021111 11000 مشغل فنون لاللمنيوم 503  َنحَّ

 بِيت ساحور 0599677647 10000 مشغل كتانه  504

 بِيت ساحور 0595553330 10000 مشغل ناجي عوض 505

 بِيت ساحور 0568216385 9000 شغل نضال سعيدم 506

 ُحوَسان 0597050383 11000 مصطفى محمد مصطفى عليان 507
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 الُعَبْيِديَّة 0598552248 15000 مصعب جميل محمود عيسى 508

 الدوحة 0568734715 12000 مصنع الصداقة للطوب 509

 بِيت َجاال 0597989855 8000 مصنع بيت جاال للنايلون 510

 الَولََجة 0599087800 12000 مصنع خزانات الولجة 511

 بِيت ساحور 0599094553 10000 مصنع سعيد للحرف اليدوية 512

 بِيت َتْعَمر 0599663895 15000 مصنع ناشونال للمنظفات 513

ْم الُدَهْيَشة 0599464141 10000 مطبعة النبراس 514  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0599764888 10000 مطحنة العالري 515

 بِيت لَْحم 0599646127 10000 مطعم ابو ايلي 516

 الدوحة 0599188737 15000 مطعم القدس 517

 بِيت لَْحم 0569202024 8000 مطعم سن ست 518

 بِيت َجاال 0569032880 5000 مطعم ليمون تشيلو  519

 بِيت لَْحم 0599432835 15000 معجنات ابو العافية 520

 بِيت لَْحم 0598115306 12000 بو رؤوف للخضار والفواكةمعرض ا 521

 بِيت لَْحم 0599280046 5000 معرض االصدقاء للخضار والفواكة 522

 بِيت لَْحم 0599202638 15000 معرض الرمالوي 523

 بِيت لَْحم 0599437222 15000 معرض السماح 524

 ةَزْعَترَ  0597020120 13000 معرض الضياء للكهرباء 525

 بِيت لَْحم 0599824670 15000 معرض العائلة السعيدة 526

 بِيت َجاال 0568469493 10000 معرض القربي لألحذية 527

 بِيت لَْحم 0599045991 15000 معرض المنى 528

 بِيت َجاال 0599290549 12000 معرض حنان لألحذية 529

 وحةالد 0598167487 15000 معرض دانا للمطابخ واألثاا 530

 بِيت لَْحم 0599033322 5000 معرض دبي للخلويات 531

 بِيت لَْحم 0599556182 15000 معرض ديفد 532

 بِيت لَْحم 0599599259 10000 معرض روكي 533

ْم الُدَهْيَشة 0525467537 12000 معرض عبد الكريم للخضار والفواكه 534  ُمَخيَّ

 ْحمبِيت لَ  0598751090 12000 معرض عدنان 535

 بِيت ساحور 0598433233 5000 معرض عوده لالدوات المنزليه 536

 بِيت ساحور 0597033482 5000 معرض مدينة السالم للتحف الشرقية 537

ْم الُدَهْيَشة 0599941185 5000 معرض نانا لالحذية 538  ُمَخيَّ

 الدوحة 0569279678 15000 معرض ومنجرة خضر 539

 بِيت َجاال 0597909106 10000 يةمعمر للمواد الغذائ 540

 0597680272 8000 معمل الشروق للنجارة 541
بيت )جناتة  

 (فلوح

 َبتِّير 0522874411 15000 معن مهدي مصطفى البطمه لمواد البناء 542

 بِيت لَْحم 0599521011 10000 مغارة بيت لحم الصغيرة للتحف الشرقية 543

ار 0595222100 6000 مفيد فاروق يوسف ابوغليون 544  بِيت َفجَّ

 بِيت لَْحم 0598907346 10000 مقهى الحكواتي 545

 بِيت لَْحم 0599758726 5000 مكتب الحمري للتجارة وللخدمات العامة 546

 0597854135 10000 مكتب السماح للصيانة 547
بيت )جناتة  

 (فلوح

 بِيت ساحور 0569380826 9000 للسياحة و السفر  2000مكتب بيت لحم  548

 بِيت لَْحم 0599314477 5000 مكتب ترانس غلوبال 549

 بِيت لَْحم 0598312580 5000 مكتب سانتا كاترينا 550

 بِيت ساحور   5000 مكتبة األمل 551

 بِيت لَْحم 0598108555 5000 مكتبة العلم لكل شيء 552

 بِيت لَْحم 0568888191 15000 مكتبة عبيدهللا 553

 بِيت لَْحم 0598852765 5000 حمة االنوارمل 554

 بِيت لَْحم 0598504527 15000 ملحمة السالم  555

 بِيت لَْحم 0599716955 10000 ملحمة الشعب  556

 بِيت َجاال 0598939568 10000 ملحمة بيت جاال الحديثة 557

 بِيت َجاال 0598995402 5000 ملحمة خالد بشاره عزيز الصوم 558
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 بِيت ساحور 0599553035 15000 مة سوق الشعب ملح 559

 بِيت َجاال 0598191779 5000 ملحمة عزيز  560

 بِيت لَْحم 0598944705 5000 ملحمة نبيل بلوط 561

 الدوحة 0599999328 5000 ملحمة ومطعم الربيع  562

 بِيت ساحور 0598905340 15000 منال لأللبسه 563

 الدوحة 0599814314 10000 منجرة ابو غنيه 564

 بِيت َجاال 0569299352 12000 منجرة ابو هدبه 565

 دار صالح 0597328568 11000 منجرة ارابيس     566

 بِيت ساحور 0569300700 10000 منجرة اسعيد للموبليا الحديثة 567

الين 0522274455 10000 منجرة االتحاد 568  َنحَّ

 دوحةال 0595802637 5000 منجرة االمير 569

 بِيت ساحور 0598859899 10000 منجرة السالم 570

 ُتقُوع 0597181032 7000 منجرة الشاعر  571

 ُحوَسان 0598063797 10000 منجرة الشهد 572

 ُحوَسان 0522423115 15000 منجرة الصداقة 573

 ُحوَسان 0522779296 15000 منجرة الصديق 574

 الدوحة 0595872959 13000 منجرة العتيق 575

 ِهْنَداَزة 0599599872 15000 منجرة العجوري للموبيليا 576

 بِيت ساحور 0598890342 15000 منجرة المجد 577

 ُحوَسان 0599699357 15000 منجرة المفرق 578

 بِيت ساحور 0597315204 15000 منجرة انضوني 579

 إْرَطاس 0599030295 12000 منجرة أبو محمود 580

 َبتِّير 0505373485 15000 بتير الفنيةمنجرة  581

 بِيت ساحور 0595538963 12000 منجرة بدرا 582

 بِيت لَْحم 0598359884 15000 منجرة بطرس وجورج متيا جريس طافش 583

 بِيت ساحور 0598563366 10000 منجرة تمارا 584

 بِيت ساحور 0522838745 12000 منجرة جرايسه 585

 بِيت َجاال 0597050364 10000 منجرة حسن عيسى 586

 ِهْنَداَزة 0598366759 5000 منجرة حنين 587

 ُحوَسان 0522336341 5000 منجرة حوسان 588

 الدوحة 0599973241 15000 منجرة دانا 589

 بِيت لَْحم 0597449609 15000 منجرة ريم 590

 ُحوَسان 0598155553 15000 منجرة زهير 591

الين 0529407106 10000 منجرة شكارنه 592  َنحَّ

 ُحوَسان 0599365768 10000 منجرة عابدين 593

 الَولََجة 0523125152 10000 منجرة علي خليفة  594

 الَخِضر 0522620890 15000 منجرة عمر ابراهيم جوده صبيح 595

 بِيت ساحور 0569826884 7000 منجرة عواد 596

 ِهْنَداَزة 0598627012 10000 منجرة عويضة             597

الين 0522867867 10000 منجرة غانم 598  َنحَّ

 بِيت لَْحم 0522392655 15000 منجرة فلسطين 599

 ُحوَسان 0522877278 10000 منجرة محمد محمود طه حمامره  600

ْم الُدَهْيَشة 0568714545 7000 منجرة مكاوي 601  ُمَخيَّ

 بِيت ساحور 0569999610 10000 منجرة ميشيل 602

 بِيت ساحور 0598959558 15000 (مصلح)منجرة نادر  603

 إْرَطاس 0595036542 15000 منجرة نائل سعد 604

 َمراح َمَعالَّ  0595032561 15000 منجرة نبيل ابو شقره 605

 َبتِّير 0522359337 15000 منجرة نزيه 606

 الَخِضر 0597282893 15000 منجرة نعمان 607

 الَخِضر 0568361991 15000 ة يوسف ابو الزيتمنجر 608

 ُحوَسان 0595703169 15000 منشار جرانيت سليم ذيب عطيه شوشه 609

 بِيت لَْحم 0599386090 5000 منصور عبد الرحيم محمد الزين السيوري 610
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 بِيت ساحور 0599499021 15000 موبيليات نعيم 611

 بِيت لَْحم 0599380909 12000 مؤسسة ابوسلطان  612

الين 0597539369 15000 مؤسسة االسرة 613  َنحَّ

 بِيت لَْحم 0599941050 10000 مؤسسة الميالد لتجارة وتصنيع األلمنيوم 614

 الَخِضر 0599222919 10000 مؤسسة الناجي االستهالكية 615

 بِيت لَْحم 0598223020 5000 مؤسسة جندية لاللبسة الجاهزة 616

 بِيت َجاال 0599658899 9000 ي للدعاية والدراسات التسويقية مؤسسة را 617

 بِيت لَْحم 0599593395 10000 ماتكو/مؤسسة مرزوقة الهندسية 618

ْم الُدَهْيَشة 0599772119 15000 مؤيد عطا محمد شريعة 619  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0599778715 15000 ميامي الكسسوارات االلمنيوم  620

 ُتقُوع 0598935903 6000 ركت ابو راضيميني ما 621

 الَخِضر 0599082115 5000 ميني ماركت ابو مال  622

 ُتقُوع 0522451111 5000 ميني ماركت االصدقاء 623

ار 0598576566 6000 ميني ماركت الحامدون المثلا 624  بِيت َفجَّ

 بِيت َجاال 0597054526 5000 ميني ماركت العزة 625

 بِيت َجاال 0599186955 5000 كت جا ميني مار 626

 ُتقُوع 0595897158 5000 ميني ماركت جالكسي 627

 بِيت َجاال 0597120866 10000 ميني ماركت ريكاردو 628

 ُتقُوع 0568226827 8000 ميني ماركت ريناد  629

 الُعَبْيِديَّة 0598578626 5000 ميني ماركت سعد 630

 ِهْنَداَزة 0595762168 10000 ميني ماركت عالء 631

 ُتقُوع 0568153737 10000 ميني ماركت لمار 632

ْم عايَدة 0598216422 8000 ميني ماركت ملش 633  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم 0599943899 5000 ُنزل شارع النجمة 634

 ُتقُوع 0522403915 5000 ناجي حسن عبد حجاحجه 635

 0598932092 15000 ناجي حسين عوض عساكره 636
بيت )جناتة  

 (فلوح

 الُعَبْيِديَّة 0568033313 5000 نايف حسن خليل الحساسنة 637

 ُحوَسان 0592468328 10000 نزيه محمد ياسين حمامرة  638

الين 0595654149 10 نشأت محمد حسن عبد العزيز 639  َنحَّ

 بِيت ساحور 0569928917 10000 نصري الياس ابراهيم خير 640

ْم الُدَهْيَشة 0597139619 5000 حمد جمعه عبدالرحمن ابو جودهنضال م 641  ُمَخيَّ

 بِيت لَْحم   5000 نعيم مسلم محمد البلبول 642

 بِيت لَْحم 0598513530 6000 نوفوتيه ابو نعمان 643

 بِيت لَْحم 0599819134 15000 نوفوتيه الحوساني 644

 ْحمبِيت لَ  0598366869 15000 نوفوتيه العراب 645

 بِيت لَْحم 0598842693 5000 نوفوتيه النور 646

 بِيت لَْحم 0598802577 5000 نوفوتيه اوربت 647

 بِيت لَْحم 0599552285 10000 نوفوتيه باب الحارة 648

 بِيت ساحور 0522074602 5000 نوفوتيه جرايسه 649

 بِيت لَْحم 0599656990 15000 نوفوتيه جعفر 650

 الَخِضر 0568677372 7000 رنوفوتيه عم 651

 بِيت لَْحم 0598997051 5000 نوفوتيه غرناطه 652

 بِيت لَْحم 0599358400 10000 نوفوتيه نادر الحروب 653

 ُتقُوع 0522885159 11000 نوفوتيه وديعة 654

 بِيت ساحور 0598511012 15000 نيو فوكس 655

 بِيت لَْحم 0569306550 10000 نيو فون 656

 بِيت لَْحم 0569272061 8000 هالي 657

 بِيت لَْحم 0599137149 10000 هاي كالس 658

 بِيت ساحور 0599183949 15000 هايدي فاشن 659

 بِيت لَْحم 0569888005 10000 هال تورز للسياحة 660

 بِيت لَْحم 0597319599 10000 هال تورز للسياحة 661

 الَخِضر 0592737721 5000 هالل نابلس للطباعة والتطريز 662
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 بِيت لَْحم 0598024888 5000 هولي الند سوب 663

 بِيت لَْحم 0599078558 10000 هولي الند للتبريد 664

 بِيت ساحور 0595990809 9000 وايت مون 665

 ُحوَسان 0568651777 6000 ورشة فنون 666

 ُتقُوع 0592363759 5000 ياسر عبد الحاج احمد عبد الجليل 667

 بِيت لَْحم 0598311002 5000 يعقوب حنا يعقوب نصار 668

 ِكيَسان 0597401309 5000 يعقوب علي عوده غزال 669

 ُتقُوع 0568216249 8000 يوسف ابراهيم محمود ابو مفرح 670

 ُتقُوع 0597021430 8000 يوسف احمد ابراهيم العمور 671
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 ين االستبانةأسماء محكم( : 3)مرفق رقم 

 المؤسسة الوظيفة االسم الرقم

كلية الدراسات  -عضو هيئة تدريسية سمير حزبون. د 0

 العليا

رئيس غرفة تجارة  –جامعة القدس 

 .وصناعة بيت لحم

عميد كلية شكري  -عضو هيئة تدريسية  فادي قطان.د 4

 األعمال إلدارةدبدوب 

 جامعة بيت لحم

كلية الدراسات  -يةعضو هيئة تدريس صالح العودة . أ 1

 العليا

مدير غرفة تجارة  - جامعة القدس

 .وصناعة رام اهلل والبيرة

 


