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 تأثير األنماط الريادية على أداء المشروعات الصغيرة 

 م 2022السودان،  –دراسة حالة: مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى بوالية النيل األبيض 

 2  د. حسابو احمد حسابو آدم                                         1د. عبدالمنعم عبدهللا أحمد السمانى 

 

 

 

 

 

 
 .انالسود  – البطانةجامعة ، عمال األإدارة  ، أستاذ مساعد 1
 . السودان –جامعة اإلمام المهدى ، أعمالال إدارة  ، أستاذ مشارك  2

 مستخلص 
ريادة اسة إلي التعرف على مدي تأثير األنماط الريادية علي أداء المشروعات الصغيرة وتبيان نوع العالقة بين  هدفت هذه الدر 

مشروع   فى  العاملون  يمارسها  التى  الريادية  واألنشطة  المنتجات  على  والتعرف  الصغيرة،  والمشروعات  طيبة جاألعمال  نائن 

النيل األبيض )السودا  الزراعى بوالية  التحليلى من خالل  لإلنتاج  الوصفى  المنهج  الدراسة  تصميم إستبانة كأداة  ن(، إستخدمت 

ألغراض التحليل اإلحصائى،  % صالحة  100فردًا وإستردت كلها بنسبة    30لجمع البيانات تم توزيعها على عينة قصدية من  

ا الحزمة  إستخدام  تم  اإلجتماعية  كما  للعلوم  على  (SPSS) إلحصائية  المعيارى  اباإلعتماد  واإلنحراف  الحسابية  لمتوسطات 

الدراسة.  الدراسة إلي العديد من   ومربع كاى إلختبار صحة فرضيات  أن العاملين بمشروع جنائن  النتائج من ضمنهاتوصلت 

في المشروع،  راضون تمام الرضا عن مساهماتهم المادية  أنفسهم، وأنهم  طلعون إلى تنفيذ أعمال جديدة مبدعة يديرونها بطيبة يت

لتبصير الشباب بأهمية ودور المشاريع الريادية في تنمية اإلقتصاد  وعلي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بعقد دورات تدريبية  

 هم الموكولة إليهم بفعالية.العاملين بالمشروع إلنجاز أعمالالقومي، كما يوصي بتنمية وتطوير مهارات وقدرات 
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 .الشطارو  ، الباحثون عن المثابرة، المثاليون ون المثابر  الكلمات المفتاحية:
 :  (Introduction)المقدمة -1

تعد األنماط الريادية خصائص وسلوك يتميز بها الريادى يستطيع من خاللها تسخير قدراته الذاتية ومقدراته اإلبداعية 
زمالئه فى تحقيق أهداف المشروع الذى ينتمى  ومهاراته اإلبتكارية وخبراته العملية إلنجاح عمله الذى يقوم به، ومشاركًا  

والمتغيرة من  الصعبة االقتصادية  الظروف ظل في الريادية ُتعد المشاريعما  إليه بكل جد ومثابرة وتحمل للمخاطر، ك
 أهمها من المزايا بالعديد من تتمتع حيث سواء، حد على والمتقدمة الناشئة الدول اقتصاديات في الواعدة المجاالت

 والشركات األعمال  لتأسيس النواة  هي  إلى كونها إضافة  المطلوب، التمويل حجم  صغر المستخدمة،  التكنولوجيا ةبساط
الرئيسي    العالمية. األسواق   إلى ووصولها الكبرى  العصب  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  الدول  إلتشكل  قتصاديات 

الع أنها تتميز بقدرتها على توظيف  أنها تعطى فرصة  المتقدمة والنامية، حيث  الماهرة، كما  الماهرة وغير  مالة نصف 
العمل أثناء  تحسين   للتدريب  في  مساهمتها  عن  فضاًل  المخاطرة،  نسبة  بإنخفاض  وتتميز  والمهارات،  القدرات  لرفع 

 اإلنتاجية وزيادة الدخل ألصحاب المشروع. 
 :(Study problem) مشكلة الدراسة -2

أهمية األنماط الريادية فى تحسين القدرة على استغالل الفرص المتاحة،   مدى عنالعديد من الدراسات والبحوث  توصلت
وخلق قيمة إضافية فى منظمات األعمال التي تتصف بالتعقيد والتغيير المتسارع، على الرغم من هذه األهمية إال أن  

توى القومي واإلقليمي، المسالباحث الحظ محدودية الدراسات التي تناولت األنماط الريادية فى منظمات األعمال على  
لذلك تأتى هذه الدراسة للتعرف على تأثير األنماط الريادية ومساهمتها فى أداء المشروعات الصغيرة فى بيئة األعمال  

من  المحلى كذلك،    جتمعوتأثيراتها على المدى البعيد فى التنمية االقتصادية ألصحاب هذه المشاريع وعلى المالسودانية  
 : مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيسي التاليتبلور تهنا يمكن أن 

 ما تأثير األنماط الريادية فى أداء المشروعات الصغيرة؟
 التساؤالت الفرعية التالية:  الرئيسيينبثق من هذا السؤال 

 ما مدى تأثير النمط الريادى )المثابرة( فى أداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى؟  -
 لنمط الريادى )الباحثون عن المثابرة( فى أداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى؟ر ايؤثإلى أى مدى يمكن أن  -
 هل يؤثر نمط الريادة )المثاليون( فى أداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى؟  -
 :(Study Important)أهمية الدراسة  -3

 النقاط التالية: لدراسة فى العلمية لتكمن أهمية 
على المستوى  فى بيئة األعمال  موضوعات تتعلق ببحوث األنماط الريادية  الذين تناولوا    ابن والكتيالباحث  محدودية -

 واإلقليمي.  القومي
 التعرف على المفاهيم النظرية المتعلقة باألنماط الريادية والمشروعات الصغيرة. -
 تشكل هذه الدراسة إضافة للمكتبة الجامعية فى بحوث الريادة.  -
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 سة فى الجوانب التالية: أهمية الدرا عملية تكمن من ناحية 
مشكلة   - من  والحد  اإلقتصادية  التنمية  فى  الزراعى  لإلنتاج  طيبة  جنائن  مشروع  يلعبه  الذى  الدور  وتحليل  دراسة 

 . البطالة فى المجتمع المحلى
 . الزراعياألنماط الريادية التي يتمتع بها العاملون فى مشروع طيبة   نواعأالوقوف على  -
 لريادية فى إستمرارية وبقاء المشروعات الصغيرة.يرات األنماط االتعرف على تأث -
 :(Study objectives)أهداف الدراسة  -4

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 
 تأثيرات األنماط الريادية فى أداء المشروعات الصغيرة.  الهدف األساسي من هذه الدراسة التعرف على  -
بين األنماط الريادية )المثابرة، المثالية والبحث عن المثالية( وأداء مشروع جنائن طيبة   يةاالرتباطتبيان نوع العالقة   -

 لإلنتاج الزراعى.
 التعرف على المنتجات واألنشطة الريادية التى يمارسها العاملون فى مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى. -
رف على أوجه الشبه أو اإلختالف بينها، وما تعإستعراض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، لل -

 هى الفجوات التى أغفلتها ويريد الباحث تغطيتها بقدر المستطاع. 
 : (Study hypotheses )فرضيات الدراسة -5

 إفترضت الدراسة فرضية رئيسة مفادها:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األنماط الريادية وأداء المشروعات الصغيرة

 التالية: فرضية الفرضيات الفرعية ن هذه الأنبثقت م
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المثابرة وأداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى. -
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المثالية وأداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى. -
 جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى. أداء مشروعالمثالية و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البحث عن  -

 على ضوء الفرضيات أعاله تم بناء النموذج التالى: 
 نموذج الدراسة  (1،1)الشكل 

 المتغير التابع                   المتغير المستقل 
 )أداء المشروعات(        )األنماط الريادية(
 المثابرة 
 أداء المشروعات                 المثالية

 البحث عن المثالية 
 م 2022، وفق المتغيرات الفرعية للمتغير المستقل  ناالمصدر: إعداد الباحث
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 :  (Sources of data & information)والمعلومات مصادر البيانات -6
،  االستبانات الموزعة عليهم كأداة في التي أدلى بها المبحوثين    المصادر األولية: تم جمعها من البيانات والمعلومات -

 بوالية النيل األبيض. ىالمالحظة التي قام بها الباحث أثناء زيارته لمشروع طيبة الزراعفضاًل عن 
ولية  الشبكة الد  باإلضافة إلىوالدراسات السابقة،    العلمية  جمعها من المراجع والدورياتتم  المصادر الثانوية: والتي   -

 للمعلومات. 
 :(Study limitsحدود الدراسة ) -7
 ة لإلنتاج الزراعى بوالية النيل األبيض )السودان(. ية: جنائن طيبالحدود المكان -
 م 2020 – 2019الحدود الزمانية:  -
 الحدود البشرية: مزارعو مشروع طيبة الزراعى  -
متغيرات فرعية لألنماط الريادية )المتغير المثابرة، المثالية والبحث عن المثالية  الحدود الموضوعية: إقتصرت على   -

 المشروعات الصغيرة )المتغير التابع(.المستقل( وأداء  
 (Literature review): اإلطار النظرى  -8

 :(Entrepreneurs Styles) أواًل: األنماط الريادية
 اإلطار المفاهيمى للريادة، كما يلى:قبل تناول األنماط الريادية ينبغى تناول 

 بينها فيما التقارب الكثير من وجود من بالرغم خيرةألا اآلونة في وطبيعتها الريادية بمفهوم العالقة ذات التعاريف تعددت
 األعمال وادارة تنظيم في والرغبة  القدرة الريادة هي أن على التعاريف هذه بعض جاءت فقد والمحتوى، المعني حيث من

 تحمل على والقدرة االبتكار  مثل: الجديدة، المفاهيم بعض  التعاريف على هذه شمول إلى باإلضافة بها، الصلة  ذات
 (. م2010) والعلي، )النجار المخاطرة

)السكارنة،   الرياديم2008عرف  الشخص (  المخاطرة األعمال  وادارة تنظيم يستطيع  الذي  بأنه  تحمل   لتحقيق مع 
 التخطيط على  القدرة( مثل المهارات، بعض يتطلب منه أنه  إال أعماله إنجاز أجل من بالمستشارين  يستعين وقد األرباح،
 على القدرة المخاطرة، تحمل على القدرة اآلخرين، مع العمل واألفكار، اإلدارة، المنتجات  بيع المالي، تخطيطلا والتنظيم،

،  والتعليم.   التدريب من  تأتي التي األعمال إلنجاز بالنفس( والتعلم والثقة االستماع القدرة على ، اً وحيد العمل أو القيادة
تمرة وآلية من آليات إعمار األرض وتمثل وعاًء مطاطيًا صالح  اتية مسحركة حيبأنها  (،  م2014)مهدى،  عرفها  كما  

 التوزيع الجديدة غير المألوفة. لكل زمان ومكان ويتسع لمحاوالت المبتكرين وطرق اإلنتاج أو 
مجالت  فى  المختصين  من  الكثير  الكثير  اهتمام  األعمال  رواد  عن  والبحث  الريادية  والروح  الريادة  مصطلح  شغل 

والتي  االقتصا الريادية  األعمال  لنتائج  المتعاظم  الدور  الى  االهتمام  هذا  سبب  ويعود  والهندسة،  والمالية  واالدارة  د 
 م(. 2010ية منظمات األعمال وقوة جاذبيتها )الغالبى والخفاجي،  ست على استمرار انعك

 أنواع األنماط الريادية: •
 :  (Yorklovich، 2000)ية، أبرزها ما يليالعديد من الكتاب والباحثين أنواع األنماط الرياد لتناو 
يعملون على الموازنة بين عملهم الخاص وحياتهم الشخصية وال يرغبون فى التضحية    (Sustainers):  المؤازرون  -

كبيرًا   ليصبح  العمل  نمو  يحبذون  وال  اآلخر،  لصالح  جانب  حياتهم    العتقادهمفى  حساب  على  سيكون  بأنه 
 الشخصية. 
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كافة (The savvier)الشطار - بمعرفة  ويهتمون  العالية  العالية والهمة  بالطاقات  يتصفون  ولو    :  التفاصيل وحتى 
 كانت صغيرة، ومهما فرضت عليهم من قيود ومحددات تعوق تحقيق ذلك الهدف. 

: يعملون لساعات طويلة بجد ومثابرة ويطمحون إلى زيادة حجم العمل وكسب المزيد من   (Plodders)المثابرون  -
 هذه المجموعة. ك فإن المردود المالى والموقع اإلجتماعى يولد المزيد من الرضا لاألرباح، لذل

المثالية - لتملك عمل شخصى وبإستقاللية تامة، ألنه يمثل   (Searchers for sedulity)الباحثون عن  : يسعون 
 غايتهم األساسية ويحقق لهم كامل الرضا. 

لتحقيق الطموحات الشخصية، ويرون  ع ومتابعة األفكار الجديدة  : يحبون العمل الجديد المبد (Idealists)المثاليون  -
 . الشخصيأن إمتالكهم لعمل معين يحقق لهم الرضا 

 لشخص الريادي:امهارات  •
(، ان هناك مهارات مطلوب توافرها فى الشخص الريادي حتى يتمكن من اتقان عمله،  م2010يرى )العاني وآخرون،  

 ، أبرزها ما يلى: تقبال وزيادة فرص نجاح المشروعخفض احتمالية حدوث المخاطر مس بهدف
القرارات   - واتخاذ  وإدارته  وتطويره  العمل  تنفيذ  في  بالشروع  المهارات  هذه  تتعلق  األعمال:  إدارة  المتعلقة مهارات 

 بالتسويق والتمويل واإلنتاج وغيرها.
والقدرة ت الفردية المتعلقة بالتخطيط  عن المدير في أنه يمتلك المهارا  الرياديمهارات إدارية: بحيث يتميز الشخص   -

 على التحكم في سلوكه اإلداري مع اآلخرين والقدرة على التغيير وتحمل المخاطر. 
مهارات االتصاالت الشفوية والسيطرة والتحكم على البيئة المحيطة والقدرة على    تشتمل على  والتيالمهارات الفنية:   -

 اد قوة العمل. إدارة فريق العمل وتطوير العالقات بين أفر 
 (Performance):: األداء نياً ثا

تعددت مفاهيم األداء بتعدد الباحثين والدارسين لهذا المجال، ولم يصل علماء اإلدارة إلي مفهوم دقيق وشامل، لكن مع  
ظيفة ذلك هناك مفاهيم شائعة وكثيرة االستخدام، حيث عرفه معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بأنه القيام بأعباء الو 

(، كما عرف  م1984عدل المفروض أداؤه من الموظف الكفء المدرب )بدوى،  الخاصة بمسئولياتها وواجباتها، وفقًا للم
إلي   ومعدات،  آالت  من  العمل  معينات  باستخدام  المصنعة  نصف  والمواد  كالمواد  التنظيمية  المدخالت  تحويل  بأنه 

يسي الذي يتم  ( بأنه المقياس الرئم1993شة،  نينما عرفه )آل ممخرجات تتمثل في السلع والخدمات ونتائج االعمال، ب
 التنبوء به في إطار استخدامه كوسيلة للحكم علي فعالية األفراد. 

 :(Institution Performance Measurement)المؤسسة أداء  قياس •
لبرامج  باتم تخطيطها والخاصة  تم تحقيقها مع تلك التي   التي الفعلية النتائج من خالل مقارنة المؤسسة  أداء قياس يتم

 عمليةكما تتطلب  أو السلبية التي تجابه المؤسسة،   االنحرافات اإليجابية واالستراتيجيات الموضوعة، لمعرفة وتحديد
المؤسسة المعايير تحديد المؤسسة أداء قياس أهداف  تعكس  اإلجراءات وتؤهلها التي  الوقت   التخاذ  فى  التصحيحية 

 معايير في تغطية تشترك أنها إال إلى أخرى  مؤسسة من  المعايير هذه وتختلف ،أية انحرافاتفى حال حدوث   المناسب
 (. م 1998الموارد )غطاس وآخرون،  وتطوير واإلنتاجية السوقية  والحصة  الربحية
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 (Institution Performance Measurement tools): أدوات قياس أداء المؤسسة •
الط من  مجموعة  األدوات  هذه  و تعتبر  االقتصادية  ا رق  الوحدات  نشاط  أداء  تقييم  فى  تستخدم  التي  واألساليب  لوسائل 

واإلدارية للمؤسسة، وتشتمل هذه األدوات القياسية على التقارير بمختلف أنواعها باإلضافة إلى المؤشرات الكمية التي يتم 
 (:م2006ا بعد عمليات التحليل، على النحو التالي )جيل، استنتاجه

ارير من أفضل األدوات المستخدمة للقياس الفعلي للمؤسسة، ألنها توفر المعلومات عن األداء  تعتبر التقالتقارير:   -
قوائم  الالتقارير على  المؤسسة، وتشتمل هذه    أداء الفعلي للنشاط ومقارنتها بالمعايير الموضوعة بهدف الحكم على  

الم إلى  باإلضافة  المؤسسة،  ومصروفات  إيرادات  وتحليل  للمالمالية  المالي  بالموقف  المتعلقة    ؤسسة علومات 
 ومعامالتها المالية الخارجية. 

المؤشرات الكمية: تعتبر المؤشرات الكمية المستنتجة من تحليل القوائم المالية للمؤسسة األدوات الرئيسة فى تقييم  -
تساهم فى إجراء    والتي  البنود المختلفة ألنشطة المؤسسةبلك ألنها توفر معلومات لها عالقة  األداء المؤسسي، وذ

الخاضعة   المؤسسة  أداء  الحكم على كفاءة  النشاط، بهدف  قطاع  فى نفس  األخرى  المؤسسات  بينها مع  المقارنة 
ارة أسباب االنحرافات وأساليب للتقييم، كما تساهم أيضًا فى تحليل أسباب االنحرافات فى حال حدوثها لتعكس لإلد

 معالجتها. 
 : (Small Projects)ةالمشروعات الصغير : ثالثاً 

إختلفت تعريفات المشروعات الصغيرة من حيث معانيها من دولة إلى أخرى، وحتى فى داخل الدولة نفسها، لكن مع  
ذلك أجمع أغلب االقتصاديين على تعريفها بناًء على مجموعة من المعايير تتمثل في تحديد عدد العاملين في المشروع،  

)حجم رأس المال المستثمر( وطبيعة   ها، تحديد قيمة األصولجم األرباح التي تحققتحديد حصة المنشأة في السوق وح
 (. م2010،فضاًل عن مستوى التكنولوجيا المستخدمة والشكل القانوني للمشروع )ناصر ،الملكية والمسئولية اإلدارية

 ا: المشروع الصغير، وهم (، أن هناك طريقتين لتعريفم2014وعلى ضوء هذه التعريفات يرى )الشميمرى والمبرييك، 
تركز هذه الطريقة فى تعريف المشروعات الصغيرة والذى يتحدد باستخدام عدد من   الطريقة اإلحصائية )الكمية(: -

 التى من أكثرها شيوعًا وهى: عدد العمال، رأس المال، إيرادات المبيعات وحجم األصول.  ،المعايير الكمية
الخصائص الرئيسة للمشروع الصغير من حيث مشاكل ملكيته   على وصفترتكز    : الطريقة النوعية )اإلقتصادية( -

 وإدارته ودرجة تأثيره فى السوق. 
 : (Importance of Small Projects)أهمية المشروعات الصغيرة •

 (، فى الجوانب التالية: م 2009، طابختكمن أهمية المشروعات الصغيرة كما يراها )ال
لحيوانى والصناعى للكثير من المواطنين، تعمل فى مجملها على راعى واطاع الز توفير فرص عمل أساسية فى الق  -

 الحد من مشكلة البطالة. 
 توفير اإليرادات لماليين الناس، تساهم فى الناتج المحلى اإلجمالى. -
والخدمات - السلع  من  المجتمع  حاجات  وخريجي  و  تلبية  الدخل  لمحدودي  الذاتي  التشغيل  فى  الجامعات المساهمة 

 صصات التقنية والفنية. العليا، وخاصة التخوالمعاهد 
 من خالل بناء وتكوين المهارات والقدرات الشخصية. ،المساهمة فى تقديم الفرص التدريبية وتطوير العالمين -
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 : )revious studies)Over view of pالدراسات السابقة  •
 ا يلى: من الحصول على بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الورقة، كم انتمكن الباحث

)قنصوة،  تناولت   - و   (م 2016دراسة  المؤسسات،  أداء  كفاءة  فى  األعمال  ريادة  علم  دور  على  التعرف  إلى  هدفت 
نها  وتوصل البحث إلى نتائج عديدة م  واستخدمت الدراسة المنهج االستقرائي التحليلي واإلحصائي،ريادة األعمال،  

نالت رضا العمالء نظرًا لجودة منتجاتها والشهادات التى   مشروعاً  53أن جملة المشروعات التى تم تنفيذها وعددها 
 ازت عليها، ومن أبرز التوصيات اإلهتمام بالريادة كعلم ومنهج تعليمى والتركيز على إنشاء حاضنات لألعمال. ح

ت الدراسة الحالية في أنها  الدراسة مع  المنتجات، بينما  تختلف هذه  تأثير بتنويع  له  الريادة كعلم  ناولت 
 لمشروعات الريادية. لت الدراسة الحالية األنماط الريادية ومساهمتها في أداء اتناو 

إلى التعرف على أثر    ( أثر األنماط الريادية علي أداء المشاريع الصغيرة، وهدفتم2011تناولت دراسة )البنوان،   -
الكويت،   دولة  فى  الصغيرة  المشاريع  على  الريادية  الاألنماط  المنهج  الدراسة  لوصف  استخدمت  التحليلي  وصفي 

الدراسة،  الظاهر  بناًء على طبيعة هذه  الدراسة  الدراسة عدم وجود  ة ومشكلة  إليها  التى توصلت  النتائج  أبرز  ومن 
ريع الصغيرة تبعًا إلختالف األنماط الريادية الثالثة )المثاليون، الباحثون  فروق ذات داللة إحصائية فى أداء المشا

و  والمثابرون(،  المثالية  الريادية  عن  المشروعات  بدور  للتبصير  متكامل  تدريبى  برنامج  بإعتماد  الدراسة  أوصت 
 . وأهميتها لإلقتصاد القومي

الريادية والمشروعات الصغيرة(، وإختلفت   إتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في المتغيرين )األنماط
 معها في زمان ومكان الدراسة. 

جاسم   - )صالح،  دراسة  األنماط  (م2007تناولت  واقع  وعالقتها تشخيص  العراقية  المرأة  عند   ببعض الريادية 
وهدفت إلى   استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لوصف الظواهر المتعلقة بمشكلة الدراسة،  الشخصية، الخصائص

ن للريادة  تشخيص أكثر األنماط الريادية شيوعًا للمرأة العراقية. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من ضمنها أ
الريادة  خمسة أنماط لكل منها مجموعة ممارسات ومؤشرات يمكن إعتماها فى قياس وتشخيص طبيعة النمط، وأن  

ق واإلبتكار، وأوصت الدراسة ببناء برنامج تدريبى ترتبط بخصائص شخصية ومهنية وبدونها ال يمكن تحقيق السب
الريادية وتطوير قدراتها وإمكاناتها لتأسيس المشاريع الريادية  متكامل غايته األساسية التبصير بدور المرأة العراقية  

 وإدارتها. 
ئص المرأة  إتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في المتغير المستقل )األنماط الريادية( وعالقتها بخصا

تناولت   أنها  المتغير حيث  فى  المشرو العراقية، وإختلفت معها  أداء  في  الريادية  األنماط  عات مساهمة 
 الريادية الصغيرة.

المشروعات الصغيرة ماهيتها والتحديات الذاتية فيها، مع إشارة خاصة لدورها في  (  م2005،  الواديتناولت دراسة ) -
وهدفت إلى تشخيص ومتغيراتها،    الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرةاستخدمت    التنمية في األردن،

الص المشاريع  تواجه  التى  عليه، ومن التحديات  اإلعتماد  يمكن  منهج  التى    غيرة، من خالل صياغة  النتائج  أبرز 
وا  المتقدمة  الدول  قبل  من  متزايد  بإهتمام  تحظى  الصغيرة  المشروعات  أن  الدراسة  إليها  نتيجة توصلت  لنامية 
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ل ضعيفًا فى الدول  إلسهامها فى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، بينما اإلهتمام بالمشاريع الصغيرة وتطويرها ما زا
 العربية.

في    معها  وإختلفت  الصغيرة(،  )المشروعات  التابع  المتغير  في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  إتفقت 
 ة( التي تساهم في أداء المشروعات الريادية. المتغير المستقل )األنماط الريادي

الصغيرة، وهدفت إلى دراسة   المشروعات تطوير في األصغر التمويل دور ( م2014دراسة )بوب والبشير،   تناولت -
التمويل الصغيرة تطوير في األصغر دور  ، االجتماعية والتنمية االدخار مصرف على بالتطبيق المشروعات 

 األصغر التمويل إلى أن  وخلصت  المنهج الوصفي لوصف الظواهر المتعلقة بمشكلة الدراسة، استخدمت الدراسة  
 األصغر التمويل أن  إلي كما أفضت الدراسة    ،األسر دخول وتحسين وزيادة تطوير المشروعات الصغيرة في يساهم

 األصغر اسات التمويلسي وأن واالجتماعي، االقتصادي المستوى  وتحسين الصغيرة، يعمل على تطوير المشروعات
بزيادة الضعيفة، كما أوصت  الشرائح على  وإقتصادي اجتماعي أثر ذات السودان  في  يليالتمو  السقف الدراسة 

 . والبطالة  الفقر مشكلتي وحل واالجتماعية االقتصادية التنمية الصغيرة، لمساهمتها فى  لتطوير المشروعات
هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في المتغير المستقل )المشروعات الصغيرة(، وإختلفت معها في    اتفقت

 ات الريادية. المتغير التابع )األنماط الريادية( التي تساهم في أداء المشروع
 الدراسة الميدانية )مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى(:  -9

أبا   دينةم بمنطقة طيبة والتى تقع داخل م2000الزراعى والبستانى فى عام  مشروع طيبة لإلنتاج  تم تأسيس   الجزيرة 
واكه  فدانًا إلنتاج الف  123، وتبلغ مساحته  بدولة السودان  على ضفة النيل األبيض من الناحية الشمالية لمدينة كوستى
من   ألكثر  عمالة  فرص  المشروع  هذا  ويوفر  نظافة  300والخضروات،  فى  يعملون  األشجار    أسرة  وزراعة  المشروع 

 وحصاد ثمار الفواكه بنظام األجر اليومى.
 مجتمع وعينة الدراسة:  •

عاماًل، تم إختيار عينة قصدية    50يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مشروع جنائن طيبة لالنتاج الزراعي وعددهم  
علي    30من   للحصول  اإلستبانات  عليهم  ووزعت  والمعلوماعاماًل  بنسبة  البيانات  استردادها  وتم  الالزمة  %  100ت 

 صالحة للتحليل. 
 : دراسةمحاور ال •

، ثم القيام ةمن العينة المستهدف  جمع البيانات والمعلوماتعملية  محاور لتسهييل    ةثالث  إلى  الدراسةتم تقسيم فرضيات  
 التالي:  ( 1)بتحليلها للوصول إلي نتائج وتوصيات، كما يبينها الجدول 

 محاور اإلستبانة (1)الجدول  
 عدد العبارات عنوان المحور  الرقم 

 5 المثابرة  1
 5 المثالية 2
 5 الباحثون عن المثالية  3

 . م2022ية، من واقع الدراسة الميدان  انالمصدر: إعداد الباحث                   
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(، والذي يتدرج من ال أوافق Likart Scaleدرجة إستجابات العينة المستهدفة طبقًا لمقياس ليكرت الخماسى )  تم قياس
 التالي:  (2) بشدة إلى أوافق بشدة، كما يوضحه الجدول 

 مقياس ليكرت لدرجة الموافقة  (2)الجدول  
 فقة الموادرجة  الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية 

 أوافق بشدة  5 % 84أكبر من  درجة موافقة مرتفعه جدا"
 أوافق  4 % 80 - 66 درجة موافقة مرتفعة

 محايد 3 % 65 - 50 درجة موافقة متوسطة
 ألوافق 2 % 49 - 20 درجة موافقة منخفضة 

 ألوافق بشدة 1 % 20أقل من   درجة موافقة منخفضة جدا 
 .م 2022قع الدراسة الميدانية، وا  من  انالمصدر: إعداد الباحث          

، وهو يمثل الوسط  3= 5÷15=    5÷ 1+ 2+3+4+5تعد الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع األوزان مقسوم على عددها  
 ، نة على العبارة( دل ذلك على موافقة أفراد العي3كلما زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )  ه وعلي  ، الفرضي للدراسة

 ( دل ذلك على عدم موافقة أفراد العينة على العبارة.3فرضي ) العبارة عن الوسط ال أما إذا انخفض متوسط
 :اإلستبانة ختبار صدق محتوى مقياسإ •

الدراسة، من خالل عرضها على   أهداف  توافقها مع  للتأكد من  )اإلستبانة(  الدراسة  أداة  التحقق من صدق محتوى  تم 
 أربعة من المحكمين والذين أبدوا مالحظات مفيدة تم التعامل معها بكل موضوعية. 

 :(Internal Validity)اإلتساق الداخلي  -
قام   لذلك  المحور،  إليه  تنتمي  الذي  المجال  اتساق كل عبارة من عبارات االستبانة مع  الداخلي مدى  باالتساق  يقصد 

الداخلي لالستبانة من االتساق  أية عبارة من عبارات االستبانة   الباحث بحساب  بين  االرتباط  خالل حساب معامالت 
 التالي:  (3(والدرجة الكلية للمحور، كما يوضحه الجدول

 نتائج اختبار االرتباط لمحاور الدراسة  (3)الجدول  
 المحور عدد العبارات معامل االرتباط  مستوى المعنوية 

 المحور األول  5 0.88 0.000
 ور الثاني المح 5 0.83 0.000
 المحور الثالث  5 0.70 0.000

 م 2022من واقع الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث           
 
 إختبار الثبات:  -

يقصد بالثبات بأن المقياس يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة في نفس الظروف والشروط، وبالتالي  
نتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس. اعتمدت الدراسة معامل  نفس الفهو يؤدى إلى الحصول على  

(، والذي يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد صحيح، فإذا إنخفضت القيمة عن  Cronpach’s Alphaإلفا كرونباخ )
 التالي:  (4) يوضحه الجدول  ، كما0.60فهذا دليل على انخفاض الثبات الداخلي والعكس في حالة الزيادة عن   0.60
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 نتائج اختبار الثبات لمحاور الدراسة  (4)لجدول  ا
 المحور عدد الفقرات معامل الثبات 

 المحور األول  5 0.90
 المحور الثاني  5 0.84
 المحور الثالث  5 0.73

 .م2022من واقع بيانات اإلستبانة،  انالمصدر: إعداد الباحث                 
 : لبيانات الدراسة حصائياإلالتحليل  -

أسلوب اإلحصاء الوصفي لتحليل عبارات المحور األول، كما تم إستخدام مربع    باستخدام  االستبانةتم تحليل عبارات  
 كاي إلختبار صحة الفرضيات،علي النحو التالي: 

 محاور الدراسة أواًل: اإلحصائي الوصفي لعبارات 
 )المثابرة( المحور األول -1

 ءات الوصفية لعبارات المحور االول )المثابرة(االحصا  (5)الجدول  
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب األهمية النسبية 

 2 % 83 0.78 4.16 أمارس عملي بجد ومثابرة لتحقيق األرباح
 4 % 72 0.72 3.62 لدي الثقة العالية في مقدراتي ومهاراتي  النجاز عملي

 5 % 50 1.19 2.54 ر في المستقبلأستطيع ان اتحمل أي مخاط
 1 % 83 0.56 4.17 بإستمرار إلقتناص الفرص لتحقيق االيرادات أسعى 

 3 % 81 0.83 4.08 أعمل لفترة طويلة النجاح المشروع
  %78 0.78 3.91 محور األولالمؤشر العام لل

 .م2022من واقع الدراسة الميدانية  انالمصدر: إعداد الباحث
الجدول   من  يلي:  (5) يتضح  المحور  ما  عن  تعبر  التي  العبارات  )جميع  يزيدالمثابرةاالول  الوسط    (،  عن  متوسطها 

( )الفرضية(.بلغ متوسط جميع  3المعياري  المحور  العينة على كل عبارات هذا  أفراد  تدل على موافقة  النتيجة  ( وهذه 
العبارا  ، 3.91العبارات   جميع  على  يوافقون  العينة  أفراد  أن  على  يدل  تقيوهذا  التي  وبإنحراف  ت  االول،  المحور  س 

 ، مما يشير إلى تجانس إجابات العينة المستهدفة. %78وأهمية نسبية بلغت   0.78معياري بلغ 
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 اإلحصائي الوصفي لعبارات المحور الثاني )المثالية( -2
 االحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني )المثالية(  (6)الجدول  
الوسط  العبارات

 يالحساب
اإلنحراف  
 المعياري 

 الترتيب األهمية النسبية 

 4 % 80 1.36 4.04 أشعر بثقة كبيرة عند مزاولة أي عمل جديد 
 5 % 43 1.19 2.18 أمتلك القدرة على ادارة عملي بنفسي بكفاءة 

 1 % 96 1.15 4.82 األعمال الجديدة والمبدعة أطمح دائما في  
 2 % 94 1.26 4.70 لنشاط لدى المقدرة على منافسة المشروعات في نفس ا
 3 % 92 1.30 4.64 أمتلك القدرة على االستجابة للمتغيرات المستقبلية

  %85 1.20 4.26 المؤشر العام للمحور الثانى 
 .م2022، باالعتماد على بيانات االستبانة، انالمصدر: إعداد الباحث
الجدول   من  ال  (6) يتضح  المحور  عن  تعبر  التي  العبارات  يلي:جميع  الوسط  ما  عن  متوسطها  يزيد  )المثالية(  ثاني 

(، وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على كل عبارات هذا المحور )الفرضية(. بلغ متوسط جميع  3المعياري )
الثاني 4.26العبارات   المحور  عبارات  تقيس  التي  العبارات  جميع  على  يوافقون  العينة  أفراد  أن  على  يدل  وهذا   ،

 ، مما يشير إلى تجانس إجابات العينة المستهدفة. (%85وأهمية نسبية بلغت ) 1.20ياري بلغ وبإنحراف مع 
 اإلحصائي الوصفي لعبارات المحور الثالث )الباحثون عن المثالية(  -3

 اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث   (7)الجدول  
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

االهمية  
 النسبية

 رتيبالت

 4 % 55 1.09 2.78 أطمح أن يكون لي عمل أديره بنفسي
 3 % 74 1.12 3.74 أمتلك رؤية مستقبلية إلنجاح عملي الذي أؤديه 

 2 % 82 0.84 4.10 مساهماتي في المشروعأتمتع بالرضاء التام عن 
 5 % 48 1.24 2.44 أستطيع اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب

 1 % 86 1.09 4.23 ر واهتمام لتطور مشروعي أسعى دائما بكل صب
  %82 0.93 4.12 المؤشر العام للفرضية

 .م2022، باالعتماد على بيانات االستبانة، انالمصدر: إعداد الباحث
ما يلي :جميع العبارات المعبرة عن المحور الثالث )الباحثون عن المثالية( يزيد متوسطها عن    ( 7)يتضح من الجدول  

المعي )الوسط  جميع 3اري  متوسط  )الفرضية(.بلغ  المحور  هذا  عبارات  على  العينة  أفراد  موافقة  على  داللة  وهذه   ،)
جميع العبارات التي تقيس الفرضية الثالثة،    وهذا يدل على أن أفراد العينة يوافقون على   ،4.12عبارات المحور الثالث  
 إلى إجابات تجانس العينة المستهدفة ، مما يشير%82وأهمية نسبية بلغت  0.93وبإنحراف معياري بلغ 
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 ثانيًا: إختبار فرضيات الدراسة:
 إستخدم مربع كاى إلختبار صحة فرضيات الدراسة على النحو التالى: 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط المثابرة وأداء مشروع  إختبار مربع كاي إلختبار الفرضية األولي:   -1
 جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى.

 اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية األولى   (8)دول  الج
)القيمة    2كا العبارات

 المحسوبة(
القيمة  

 الجدولية 
درجة  
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.00 3 13.6 26.2 أمارس عملي بجد ومثابرة لتحقيق االرباح
 0.00 2 18.9 30.3 مليعلدي الثقة العالية في مقدراتي ومهاراتي  النجاز 

 0.00 3 28.4 42.1 أتحمل أي مخاطر في المستقبل أستطيع أن
 0.00 3 19.2 24.5 أسعى باستمرار القتناص الفرص لتحقيق االيرادات 

 0.00 4 24.4 36.4 لفترة طويلة النجاح المشروعأعمل 
 0.00 4 11.8 20.2 المؤشر العام للفرضية

 م2022من واقع الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث
عند مستوى داللة    13.6أكبر من القيمة الجدولية    26.2اآلتي: بلغت قيمة كاى تربيع للعبارة األولى    ( 8)ين الجدول  يب

، فبالتالي تصبح العبارة )أمارس عملي بجد ومثابرة لتحقيق 0.05أقل من    0.00% ، بينما قيمتها اإلحتمالية  5معنوية  
الثاالرباح(، صحيحة ومقبولة .بلغت قيمة كاى تربي للعبارة  عند مستوى    18.9أكبر من القيمة الجدولية    30.3انية  ع 

، فبالتالي تصبح العبارة )لدي الثقة العالية في مقدراتي  0.05أقل من    0.03%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5داللة معنوية  
  28.4دولية  من القيمة الجأكبر    42.1ومهاراتي إلنجاز عملي(، صحيحة ومقبولة بلغت قيمة كاى تربيع للعبارة الثالثة  

معنوية   داللة  مستوى  اإلحتمالية  5عند  قيمتها  بينما  من    %0.00،  أن 0.05أقل  )أستطيع  العبارة  تصبح  فبالتالي   ،
الرابعة   للعبارة  تربيع  كاى  قيمة  .بلغت  ومقبولة  المستقبل(، صحيحة  في  مخاطر  أي  القيمة   24.5أتحمل  من  أكبر 

، فبالتالي تصبح العبارة 0.05أقل من    0.00نما قيمتها اإلحتمالية  %، بي5معنوية  عند مستوى داللة    19.2الجدولية  
 )أسعى باستمرار إلقتناص الفرص لتحقيق االيرادات(، صحيحة ومقبولة .

الخامسة   - للعبارة  تربيع  قيمة كاى  الجدولية    36.4بلغت  القيمة  عند مستوى داللة    24.4أكبر من 
، فبالتالي تصبح العبارة )أعمل لفترة طويلة النجاح 0.05أقل من   0.00لية  %، بينما قيمتها اإلحتما5معنوية  

األولى الفرضية  لعبارات  كاي  مربع  إختبار  ومقبولة.يشير  صحيحة  داللة  )  المشروع(،  ذات  عالقة  توجد 
ل  الي إثبات صحتها، وذلك من خالالزراعى والحيوانى(    إحصائية بين نمط المثابرة وأداء جمعية طيبة لإلنتاج

إلي  تشير  والتي  للفرضية  العام  المحسوبة(    أن   المؤشر  )القيمة  تربيع  كاى  بالقيمة   20.2قيمة  ومقارنتها 
 والتي تؤكد صحة الفرضية.  0.00 ختبارإلوكذلك بالقيمة االحتمالية ل 11.8الجدولية  
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ثالية وأداء مشروع توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط المثانية:  إختبار مربع كاي إلختبار الفرضية ال -2
 جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى.

 اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثانية ( 9) الجدول  
)القيمة    2كا العبارات

 المحسوبة(
القيمة  

 الجدولية 
درجة  
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.00 2 17.2 27.3 جديد اشعر بثقة كبيرة عند مزاولة أي عمل 
 0.00 3 29.7 47.1 ي بنفسي بكفاءة امتلك القدرة على ادارة عمل

 0.00 3 23.9 74.7 اطمح دائما في االعمال الجديدة والمبدعة 
 0.00 2 37.3 47.2 لدى المقدرة على منافسة المشروعات في نفس النشاط 

 0.00 2 31.8 39.7 المستقبليةامتلك القدرة على االستجابة للمتغيرات 
 0.00 4 28.6 34.2 المؤشر العام للفرضية

 .م2022، باالعتماد على بيانات االستبانة، انالمصدر: إعداد الباحث
عند مستوى    17.2أكبر من القيمة الجدولية    27.3اآلتي: بلغت قيمة كاى تربيع للعبارة األولى    (9) من الجدول  يتضح  

عر بثقة كبيرة عند مزاولة  ، فبالتالي تصبح العبارة )أش0.05أقل من    0.00%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5داللة معنوية  
عند    29.7أكبر من القيمة الجدولية    47.1ثانية  أي عمل جديد(، صحيحة ومقبولة .بلغت قيمة كاى تربيع  للعبارة ال

اإلحتمالية  5مستوى داللة معنوية   قيمتها  بينما  القدرة على  0.05أقل من    %0.03،  أمتلك  العبارة:  فبالتالي تصبح   ،
عملي  بكفاء  إدارة  الثالثة  بنفسي  للعبارة  تربيع  كاى  قيمة  .بلغت  ومقبولة  الجدولية    74.7ة، صحيحة  القيمة  من  أكبر 

العبارة )أطمح 0.05أقل من    0.00%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5عند مستوى داللة معنوية    23.9 ، فبالتالي تصبح 
القيمة    47.2للعبارة الرابعة    دائمًا في األعمال الجديدة والمبدعة(، صحيحة ومقبولة .بلغت قيمة كاى تربيع أكبر من 

، فبالتالي تصبح العبارة 0.05أقل من    0.00يمتها اإلحتمالية  %، بينما ق5عند مستوى داللة معنوية    37.3الجدولية  
الخامسة  للعبارة  تربيع  كاى  قيمة  .بلغت  ومقبولة  النشاط( صحيحة  نفس  في  المشروعات  منافسة  على  المقدرة  )لدى 

،  0.05أقل من    0.00%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5عند مستوى داللة معنوية    31.8لقيمة الجدولية  أكبر من ا   39.7
فبالتالي تصبح العبارة )أمتلك القدرة على اإلستجابة للمتغيرات المستقبلية(، صحيحة ومقبولة .يشير إختبار مربع كاي  

نمط المثالية وأداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى(  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  لعبارات الفرضية الثانية )
ال وذلك من خالل  إثبات صحتها،  أن  الي  إلي  تشير  للفرضية والتي  العام  المحسوبة( مؤشر  )القيمة  تربيع  كاى  قيمة 

 والتي تؤكد صحة الفرضية.   0.00وكذلك بالقيمة االحتمالية لالختبار 28.6 ومقارنتها بالقيمة الجدولية  34.2
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الثالثة:   -3 الفرضية  المثالية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط  إختبار مربع كاي إلختبار  البحث عن 
 وأداء مشروع جنائن طيبة لإلنتاج الزراعى. 

 إختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثالثة  ( 10)الجدول  
)القيمة    2كا العبارات

 المحسوبة(
القيمة  

 الجدولية 
درجة  
 الحرية

  القيمة
 االحتمالية

 0.00 2 25.9 42.3 أطمح أن يكون لي عمل أديره بنفسي
 0.00 2 45.7 59.5 مستقبلية النجاح عملي الذي أؤديه أمتلك رؤية 

 0.00 4 16.9 60.4 أتمتع بالرضاء التام عن مساهماتي في المشروع
 0.00 4 20.3 33.8 أستطيع اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب

 0.00 3 54.5 62.1 ائما بكل صبر واهتمام لتطور مشروعي أسعى د
 0.00 4 42.8 66.4 للفرضيةالمؤشر العام 

 .م2022، باالعتماد على بيانات االستبانة، انالمصدر: إعداد الباحث
الجدول   من  األولى    ( 10)يتضح  للعبارة  تربيع  كاى  قيمة  بلغت  الجدولية    42.3اآلتي:  القيمة  من  عند    25.9أكبر 

، فبالتالي تصبح العبارة )أطمح ان يكون لي  0.05أقل من    0.00%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5توى داللة معنوية  مس
عند    45.7أكبر من القيمة الجدولية    59.9عمل أديره بنفسي(، صحيحة ومقبولة.بلغت قيمة كاى تربيع للعبارة الثانية  

، فبالتالي تصبح العبارة )أمتلك رؤية مستقبلية  0.05أقل من )  0.00مالية  %، بينما قيمتها اإلحت5مستوى داللة معنوية  
الثالثة   للعبارة  تربيع  قيمة كاى  بلغت  أؤديه(، صحيحة ومقبولة.  الذي  الجدولية    60.4النجاح عملي  القيمة  أكبر من 

قيمتها اإلحتمالية  5عند مستوى داللة معنوية    16.9 ال، فبالتالي  0.05أقل من    0.00%، بينما  )أتمتع  تصبح  عبارة 
الرابعة   للعبارة  تربيع  قيمة كاى  المشروع(، مقبولة وصحيحة.بلغت  في  التام عن مساهماتي  أكبر من    33.8بالرضاء 

، فبالتالي تصبح  0.05أقل من    0.00%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5عند مستوى داللة معنوية    20.3القيمة الجدولية  
للعبارة الخامسة الرشيد  العبارة )أستطيع اتخاذ القرارات ة في الوقت المناسب(، صحيحة ومقبولة.بلغت قيمة كاى تربيع 

،  0.05أقل من    0.00%، بينما قيمتها اإلحتمالية  5عند مستوى داللة معنوية    54.5أكبر من القيمة الجدولية    62.1
لتطور مشروعي(، صحيحة ومق دائمًا بكل صبر واهتمام  يفبالتالي تصبح العبارة )أسعى  شير إختبار مربع كاي  بولة. 

( الثالثة  الفرضية  طيبة  لعبارات  جنائن  مشروع  وأداء  المثالية  عن  البحث  نمط  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
القيمة  قيمة كاى تربيع )الي إثبات صحتها، وذلك من خالل المؤشر العام للفرضية والتي تشير إلي أن  لإلنتاج الزراعى(  

الجدولية    قارنتهاوم  66.4(  المحسوبة لالختبار  42.8بالقيمة  االحتمالية  بالقيمة  صحة    0.00وكذلك  تؤكد  والتي 
 الفرضية. 
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 : (Findings)النتائج -10
المثالية بمؤشر   - العاملين في مشروع طيبة الزراعي:  لليعتبر أكثر األنماط الريادية المستخدمة بواسطة  وسط  للعام 

ويليهما نمط المثابرة بمؤشر  4.12بمؤشر عام للوسط الحسابي بلغ ا الباحثون عن عمل ، ويليه4.26بلغ  الحسابي
 . 3.91عام للوسط الحسابي بلغ  

 جنائن طيبة بإستمرار إلقتناص الفرص التسويقية لتحقيق االيرادات واألرباح. يسعى العاملون في مشروع  -
 باح. يمارس العاملون بمشروع جنائن طيبة أعمالهم ومهامهم بجدية ومثابرة لتحقيق األر  -
 يطمح العاملون بالمشروع في تنفيذ األعمال الجديدة والمبدعة.  -
 وعات في نفس قطاع النشاط.يمتلك العاملون بالمشروع المقدرة علي منافسة المشر  -
 يشعر العاملون بالمشروع بالرضاء التام عن مساهماتهم المادية في المشروع.  -
 ير مشروعهم الزراعي. يسعى العاملون بالمشروع دائمًا بكل صبر وإهتمام لتطو  -
 ارجية. يمتلك العاملون بالمشروع القدرة على االستجابة للمتغيرات المستقبلية في البيئتين الداخلية والخ -

 (Recommendations): التوصيات -11
 بالتوصيات التالية:  انعلى ضوء النتائج يوصى الباحث

دورات   - ودور عقد  الريادية  المشاريع  بأهمية  الشباب  لتبصير  قدرات تدريبية  وتنمية  القومي،  اإلقتصاد  تنمية  في  ها 
 الرياديين لتأسيس مثل هذه المشاريع وإدارتها. 

بمشروع جنائن طيبة علي أساليب اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب لمعالجة اإلنحرافات تبصير العاملين   -
 في ظروف عدم التأكد. 

ال - مختلفة بأهمية المشاريع الريادية، ومناشدة الحكومات وشركات تفعيل اإلعالم المرئي والمقروء بوسائل اإلتصال 
 المعنوي إلحتضان مثل هذه المشاريع ورعايتها. القطاع الخاص والمنظمات لتقديم الدعم المالي و 

 العمل علي تثقيف العاملين بمشروع جنائن طيبة للتنبوء بالمخاطر المستقبلية. -
 شروع إلنجاز أعمالهم الموكولة إليهم بكفاءة. تنمية وتطوير مهارات وقدرات العاملين بالم -
 اح أعمالهم التي يؤدونها علي أكمل وجه. ينبغي علي العاملين بالمشروع أن تكون لهم رؤية مستقبلية إلنج -
 بناء الثقة في العاملين وتشجيعهم لمزاولة األعمال الجديدة بفعالية. -
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