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6الممخص

يسعى البحث إلى دراسة أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ عمى ريادة

 كتـ تطبيؽ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في إجراء البحث،المشركعات الصغيرة
) مفردة مكزعة عمى مالؾ128( االستبانة كأداة لجمع المعمكمات عمى عينة عشكائية مككنة مف

 ضركرة العمؿ عمى:  كقد تكصؿ الباحث إلى نتائج كتكصيات مف أىميا،المشركعات الصغيرة

 كتأىيؿ كتدريب المكارد البشرية في التعامؿ،تكجيو ركاد األعماؿ نحك بناء التنظيمي السميـ لممشركع

مع أساليب التكنكلكجيا بيدؼ تكظيفيـ في األساليب التمكيؿ التقنية الحديثة مثؿ حاضنات األعماؿ

 كتعزيز التكصؿ كالتشبيؾ مع المؤسسات المانحة مف أجؿ الحصكؿ،كمنصات التمكيؿ الجماعي

 باإلضافة إلى تخفيض الفكائد المصرفية، كتيسير ضمانات الممكليف كشركطيـ،عمى التمكيؿ الالزـ

. المدفكعة مف قبؿ ركاد األعماؿ بسبب قمة عكائد المشركعات الصغيرة
Abstract :
The research seeks to study the effect funding forms over the
entrepreneurship of Small Enterprises. The researcher uses the descriptive
analytical method in conducting the study. The questionnaire are applied as
a tool for collecting information on a random sample of
(128) distributed among the owners of small projects, and he reaches the
following conclusions and recommendations:
The need for guiding entrepreneurs towards the proper organizational
structure of the project . The need to work on the rehabilitation and training
of human resources working in small projects to deal with technology
methods in order to employ them in the methods of modern technical
financing, such as business incubators and collective funding platforms . The
need to work on reaching and networking with donor associations and
institutions in order to obtain the necessary funding to support small
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enterprises . The need to facilitate the guarantees and conditions of
financiers in order to increase the demand of entrepreneurs, which is
reflected in supporting the entrepreneurship of small enterprises . The need
to reduce the interest rate paid by customers, compared to
lower profits of small enterprises.

مقدمة 6

اإلطار العاـ لمبحث
شيدت العقكد الثالثة الماضية اىتمامان كبي انر بالمشركعات الصغيرة كأداة لمتنمية االقتصادية

في العديد مف دكؿ العالـ المتقدمة كالدكؿ النامية عمى حد سكاء ،فيي تستحكذ عمى  %90مف

إجمالي المشركعات في الدكؿ المتقدمة ،كتصؿ إلى  %95في الدكؿ النامية ،كما أنيا شكمت مدخالن

ىامان مف مداخؿ النمك االقتصادم في ظؿ التغيرات االقتصادية العالمية ،كذلؾ بسبب دكرىا البالغ
أىمية في اإلنتاج كالدخؿ كتخفيض البطالة كخمؽ فرص العمؿ ،حيث اشرعت العديد مف المنظمات
الدكلية كفي مقدمتيا منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية كالبنؾ الدكلي كمؤسسة التمكيؿ الدكلية

إلى رفع شعار نحك دعـ المشركعات الصغيرة (عنبة8004 ،ـ) .

كيحتؿ مكضكع تمكيؿ المشركعات الصغيرة مكانة كبيرة في األدبيات الميتمة بشأف ىذا

القطاع خاصة مع تزايد أىمية كدكر المشركعات الصغيرة في خطط التنمية االقتصادية لدكؿ العالـ

سكاء المتقدمة منيا أك النامية ،إال أف نمك المشركعات الصغيرة يضؿ مرتبط بمدل تجاكزىا لمشكمة

التمكيؿ التي تظؿ المحدد األساسي لق ارراتيا المتعمقة باالستثمار كحتى قدرتيا التنافسية ،كىذه المشكمة

أصبحت المميز األىـ لممشركعات الصغيرة ،كذلؾ لمحدكدية قدرتيا عمى تعبئة األمكاؿ الالزمة،

بحيث تككف دكمان في حاجة مستمرة إلى مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،األمر الذم دفع الكثير مف الباحثيف
في التفكير في إيجاد أشكاؿ تمكيؿ تنسجـ مع طبيعة المشركعات الصغيرة ،كفي ظؿ ىذا اإلطار

يأتي ىذا البحث ليسمط الضكء عمى تعدد أشكاؿ التمكيؿ التي يمكف أف تساىـ في إيجاد حمكؿ لتكفير
التمكيؿ الالزـ لدعـ المشركعات الصغيرة (كاب8002 ،ـ) .
إشكالية البحث :

حيث لكحظ الكثير مف االفكار النيرة مف المشركعات قد تقتؿ لعدـ الحصكؿ عمى التمكيؿ

الالزـ ،فبدكف تكفر المبالغ الضركرية لف ينجح أم مشركع كخاصة في المراحؿ األكلية ،ليذا يعتبر

تمكيؿ المشركعات الريادية مف أىـ التحديات التي تكاجو ركاد األعماؿ كخصكصان في المجتمع

الفمسطيني الذم يعاني الفقر كالبطالة ،كعميو أتى ىذا البحث ليسمط الضكء عمى أثر القدرة عمى

استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ عمى ريادة المشركعات الصغيرة ،كيمكف صياغة المشكمة في

السؤاؿ الرئيسي التالي :
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

ما أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة ؟

لمكصكؿ إلى نتائج كاضحة حكؿ ىذا المكضكع ،حيث تـ التركيز عمى األسئمة الفرعية التالية :
 .1ما مفيكـ عممية التمكيؿ كمراحمو كأشكالو ؟

 .2ما كمفة التمكيؿ كشركطو كاجراءاتو ؟

 .3ما أىمية التطكر التكنكلكجي في استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ؟
 .4ما مفيكـ المشركعات الصغيرة كاحتياجاتيا التمكيمية ؟
فرضيات البحث :

الفرضية الرئيسة األولى  6ال توجد عالقة ذات داللة احصائية ( )a=0.05بيف أثر القدرة عمى
استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة .

الفرضيات الفرعية مف الفرضية الرئيسة األولى 6

 .1ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية ( )a=0.05بيف الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ
كريادة المشركعات الصغيرة .

 .2ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية ( )a=0.05بيف كمفة التمكيؿ كاجراءاتو كريادة
المشركعات الصغيرة .

 .3ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية ( )a=0.05بيف التطكر التكنكلكجي كريادة
المشركعات الصغيرة .

الفرضية الرئيسة الثانية  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية ( )a=0.05بيف أثر القدرة عمى
استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ وميارات رواد األعماؿ .

متغيرات البحث :

المتغيرات المستقمة 6

 .1الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ .
 .2كمفة التمكيؿ كاجراءاتو .
 .3التطكر التكنكلكجي .

المتغير التابع  6ريادة المشركعات الصغيرة .
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نموذج البحث 6
الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ

ريادة المشركعات الصغيرة

كمفة التمكيؿ كاجراءاتو
التطكر التكنكلكجي

أىمية البحث 6

يشكؿ البحث أىمية كبيرة في إطار ما يمثمو مف رغبة األفراد كالمؤسسات كالحككمات في

خمؽ فرص عمؿ كالحد مف البطالة ،كيعتبر أشكاؿ التمكيؿ أحد األدكات اليامة التي يمكف أف تساىـ

في تكفير رأس الماؿ الالزـ لريادة المشركعات الصغيرة ،كتتمثؿ أىمية البحث العممية كالعممية أكثر

تحديدان فيما يمي :

 .1يمثؿ أىمية في اإلشارة إلى تعدد تطبيقات أشكاؿ التمكيؿ التي يمكف لركاد األعماؿ
االستفادة منيا في الحصكؿ عمى التمكيؿ لريادة المشركعات الصغيرة .

 .2لفت االنتباه الجميع إلى أىمية ريادة المشركعات في المساىمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية

 .3إثراء المكتبة بمثؿ ىذه األبحاث العممية حتى يتسنى لمجميع االستفادة منيا في الكاقع
العممي ،ككذلؾ لالستفادة منيا في كجكد أبحاث كدراسات عممية كعممية في ىذا المجاؿ.

أىداؼ البحث 6

ييدؼ ىذا البحث إلى تسميط الضكء عمى تطبيقات أشكاؿ التمكيؿ التي تساعد عمى تكفير

التمكيؿ الالزمة لدعـ المشركعات الصغيرة ،كبشكؿ محدد فإف البحث ييدؼ إلى :
 .1التعرؼ عمى مفاىيـ عممية التمكيؿ كشركطو كأشكالو كمراحمو .

 .2التعرؼ عمى أىمية التطكر التكنكلكجي تطبيقات أشكاؿ التمكيؿ .
 .3التعرؼ عمى مفاىيـ المشركعات الصغيرة كاحتياجاتيا التمكيمية .
الدراسات السابقة  6لقد تكصؿ الباحث إلى الدراسات السابقة التالية :

دراسة (الييئة المستقمة8002 ،ـ) بعنواف  6دليؿ تجنيد األمواؿ  6ىدفت ىذه الدراسة تطكير قدرات

الييئة في مجاؿ تجنيد األمكاؿ كخاصة في تحديد احتياجات كتحديد األكلكيات ككتابة فكرة مشركع،

كما تساىـ ىذه الدراسة في تعزيز قدرات الفريؽ العامؿ في الييئة في مجاؿ تجنيد األمكاؿ ،كقد

استخدـ المنيج الكصفي التحميمي في اعقاب دراسة متأنية الحتياجات ىيئة المستقبؿ لمتنمية كالتعرؼ

عمى مشاكميا التي تكاجييا في تجنيد األمكاؿ ،كقد خمصت الدراسة بأف عممية تجنيد األمكاؿ ىي
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

عممية مخططة إليجاد الماؿ الالزـ لإلنفاؽ عمى مختمؼ األنشطة التي تقكـ بيا الييئة ،كما تكصمت
الدراسة إلى إعداد دليؿ متكامؿ في عميد تجنيد األمكاؿ .

دراسة (الدماغ ،حنيف8000 ،ـ) بعنواف 6دور التمويؿ في تنمية المشاريع الصغيرة  6ىدفت ىذه

الدراسة إلى تحميؿ دكر التمكيؿ المقدـ مف مؤسسات اإلقراض  NGOSفي تنمية المشاريع النسائية

الصغيرة ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى صؼ الظاىرة ثـ القياـ بتحميميا
كاجراء المقابالت باستخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية المناسبة لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات ،كما تـ

استخداـ التحميؿ الكمي مف خالؿ إعداد نمكذج االنحدار المتعدد في تحميؿ االستبياف المعد ليذه

الدراسة ،كقد تكصمت الدراسة إلى أىـ التكصيات مثؿ تطكير البيئة القانكنية ،كانشاء حاضنات

األعماؿ لدعـ المشركعات الصغيرة ،كعمى الدكؿ المانحة إعادة االتفاؽ عمى آليات القركض بما

يتناسب مع الكضع االقتصادم لمدكلة .

دراسة (  )2009 ،Sharakehبعنواف 6

Impact of Micro Finance on Micro

Entrepreneurs :

ىدفت ىذه الدراسة بعنكاف تأثير التمكيؿ الصغير عمى المشركعات الصغيرة  -كىي دراسة ميدانية

قامت بيا الشبكة الفمسطينية لإلقراض الصغير كمتناىي الصغر بالتعاكف مع شركاء آخركف – إلى

تقديـ تحميؿ نكعي ككمي آلثر تمكيؿ المشركعات الصغيرة عمى معيشة كأداء المقترضيف

كالمقترضات بيدؼ تكفير معمكمات مناسبة لتطكير قطاع التمكيؿ الصغير كمتناىية الصغر في

فمسطيف ،كقدـ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة كذلؾ مف خالؿ إعداد
استبيانو ليذا الغرض كتكزيعو عمى عينة عشكائية ( )489مقترض كمقترضة ،كقد أظيرت الدراسة

بعض النتائج أىميا أف  %75مف العينة اعتبركا ضمانات القركض مناسبة ،ك %55منيـ اعتبركا

كمفة القركض عالية كتكثر عمى المشركعات الصغيرة .

دراسة (قريشي ،وبف ساسي8002 ،ـ) بعنواف  6خصائص ومحددات اليياكؿ التمويمية لممؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  6قدمت ىذه الكرقة إلى الممتقى الدكلي  :متطمبات المؤسسات
الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية بيدؼ دراسة ما ىي المحددات الرئيسة التي تميز ىياكؿ

التمكيؿ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر ،كما مدل االختالؼ الكامف بيف سياسات

التمكيؿ في الجزائر مقارنة مع مثيالتيا في الدكؿ االقتصادية األخرل ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج

الكصفي التحميمي في دراسة ىذه الظاىرة ،كذلؾ مف خالؿ تصميـ استبانة مخصصة ليذا الغرض،

كتكزيعيا عمى عينة عشكائية مككنة مف  128مؤسسة صغيرة كمتكسطة ،كمف ثـ تحميميا احصائيان
مف خالؿ نمكذج االنحدار المتعدد ،كقد خرجت الدراسة بأىـ التكصيات مثؿ ،ضركرة إيجاد بعض

صيغ التمكيؿ تتكافؽ مع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مثؿ رأس الماؿ المخاطر ،العمؿ عمى إنشاء
مجمة جامعة األزىر-غزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية  ،6109المجمد  ،60العدد 0
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ىيئات كشبكات متخصصة في إنشاء مشاريع ريادية ،كدفع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بكؿ
السبؿ لمدخكؿ في البكرصة حتى تساىـ في تحكيميا مف مؤسسات فردية إلى مؤسسة مساىمة .

دراسة (روؾ وآخروف0554 ،ـ) بعنواف  6مبادئ وتطبيقات حوكمة التمويؿ األصغر  6ىدفت ىذه

الدراسة إلى تقديـ مبادئ كتطبيقات تحقؽ افضؿ الممارسات في حككمة التمكيؿ األصغر ،كقد
استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة كذلؾ مف خالؿ إجراء المقابالت
الشخصية مع مختصيف كخبراء كمدراء مؤسسات التمكيؿ الدكلية عامؿ في مجاؿ التمكيؿ األصغر

باإلضافة إلى االعتماد عمى العديد مف المقاالت المتخصصة بالتمكيؿ األصغر كتنميتو ،كقد تكصمت
الدراسة إلى كضع المبنة كالممسات االساسية في إطار حككمة التمكيؿ االصغر كذلؾ بيدؼ تنمية

األعماؿ الصغيرة .

اإلطار النظري لمبحث 6

يتناكؿ ىذا المبحث المفاىيـ االساسية التي تساعدنا في مكضكع بحثنا ىذا .
المفاىيـ األساسية 6

يكجد مفاىيـ أساسية ال بد مف التطرؽ إلييا ألنيا تخدـ مكضكع بحثنا ،كىي :
مفيوـ التمويؿ  6كىي الجيات كالكسائؿ الالزمة لمحصكؿ عمى المكارد المالية كاإلنتاجية أك
تسييالت لمبدء أك تطكير المشركع خالؿ أم فترة زمنية (اليابيؿ وأخروف8003 ،ـ) .
مفيوـ المشروعات الصغيرة :

حيث لـ يصؿ مفيكـ المشركعات الصغيرة إلى تعريؼ دقيؽ كمحدد ،نظ انر لتعدد المعايير

المستخدمة في التمييز ،فيناؾ مف يعتمد معايير كمية لمتمييز بيف المشركعات ،مثؿ معيار عدد

العماؿ ،معيار حجـ رأس الماؿ ،معيار حجـ المبيعات ،معيار الطاقة اإلنتاجية ،كما يكجد معايير
نكعية مثؿ ،معيار اإلدارة ،كمعيار التقني ،كنحف نعتمد في بحثنا ما اعتمده مركز التدريب الدكلي
(تكريف) التابع لمنظمة العمؿ الدكلية ،حيث اعتمد معيار عدد العامميف في تصنيؼ كتعريؼ تمؾ

المشركعات ،ألف ذلؾ يؤثر عمى البنية التنظيمية ليذه المؤسسات كالميارات التي يمارسيا مالكك
المؤسسات ،كتـ تصنيؼ المشركعات عمى النحك التالي :

تعريؼ المشروعات الصغرى  :كىي المشركعات التي تدار بشكؿ عاـ مف قبؿ مالكيا كبمساعدة مف

أعضاء أسرتو ،كقد يصؿ عدد العامميف في المؤسسات الصغرل مف  1إلى  4عماؿ ،كتمتاز ىذه

المؤسسات الصغرل بكجكد تكاصؿ مباشر بيف مالكيا كالعامميف فييا ،كمشاركة المالؾ بتنفيذ أنشطتيا

الفنية المتخصصة كاإلشراؼ عمييا ،كيغمب عمى المؤسسات الصغرل الطابع المحمي ،إذ تقدـ
خدماتيا كتبيع منتجاتيا لمزبائف المكجكديف في المحيط القريب .
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تعريؼ المشروعات الصغيرة  :كىي المشركعات التي تدار مف قبؿ مالكيا أك مالكييا ،كيتراكح عدد

العامميف فييا مف  5إلى  19عامؿ ،كتمتاز أيضان بكجكد تكاصؿ مباشر بيف مالكيا أك مالكييا

كالمساعديف كالعامميف فييا ،كمشاركة المالكيف بتنفيذ أنشطتيا الفنية كاإلشراؼ عمييا .

تعريؼ المشروعات المتوسطة  :كىي المشركعات التي تدار مف قبؿ مالكيا أك مالكييا ،كيتراكح عدد

العامميف فييا مف  20إلى  75عامالن ،كقد يصؿ إلى  100عامؿ ،كتتطمب بنيتيا التنظيمية كجكد

مستكل إدارة تنفيذ كسطى بيف مالكي المؤسسات كالعامميف فييا تتكلى إدارة اإلنتاج كالتسكيؽ كالمكارد

البشرية كاإلدارة المالية كالتخطيط االستراتيجي (كاب8002 ،ـ) .
األىمية االقتصادية 6

تشير مختمؼ االحصاءات المتعمقة بالمشركعات الصغيرة إلى أىميتيا في االقتصاد الكطني،

كأبرز ىذه المؤشرات التي تدلؿ عمى أىمية تمؾ المشركعات ،حيث يعتبر أكثر مف  %90في معظـ

اقتصاديات الدكؿ ىي مشركعات صغيرة ،كيكلد قطاع المشركعات الصغيرة حكالي  %75مف

الكظائؼ الجديدة ،كيفشؿ %50مف المشركعات الصغيرة في السنتيف األكليتيف ،كتقدر حظكظ أم

مؤسسة جديدة باالستمرار ألكثر مف  5سنكات ال تتعدل %10 ،%25ألكثر مف  10سنكات ،كيبمغ

 %60مف األمكاؿ المستخدمة لمبدء بمؤسسات صغيرة يتـ الحصكؿ عمييا مف مكارد خاصة

كالمدخرات الشخصية كاالقتراض مف األصدقاء كاألقارب ،ككمفة استحداث الكظائؼ في المؤسسات

الصغيرة أقؿ كثي انر مف كمفتيا في المؤسسات الكبيرة ،كتكفر الحصة األكبر مف فرص التكظيؼ في
قطاع البيع بالمفرؽ كالجممة ،كتمثؿ النساء شريحة كبيرة مف رياديي األعماؿ أك مف أصحاب تمؾ

المشركعات (كاب8002 ،ـ) .
االحتياجات التمويمية 6

تتعدد أسباب االحتياجات التمكيمية لممشركعات الصغيرة تبعان الختالؼ طبيعة أنشطتيا ،فيي

تحتاج إلى مختمؼ صكر كأشكاؿ التمكيؿ ،كيمكف تصنيفيا حسب التنمية بشقييا االقتصادم
كاالجتماعي عمى النحك التالي ( :الدماغ ،زياد8008 ،ـ) .

التنمية االجتماعية  :كيقصد بيا المشركعات التي يككف نشاطيا متجيان نحك تكفير مراكز التدريب

لتعميـ الفقراء كتأىيميـ فنيان إلعالة أنفسيـ ،مما يمثؿ ضمانة اجتماعية يكلد عند المكاطف شعك انر

باألماف ،كيمكف إيجاز االحتياجات التمكيمية ليذه المشركعات فيما يمي :
 .1تمكيؿ السيكلة التشغيمية .

 .2تمكيؿ اآلالت كالمعدات .
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التنمية االقتصادية  :كيقصد بيا المشركعات التي يككف نشاطيا متجيان نحك إنتاج السمع كالخدمات،

كيمكف تصنيؼ المشركعات حسب القطاعات االقتصادية ،كالتي يمكف إيجاز االحتياجات التمكيمية

ليذه المشركعات فيما يمي :

 .1تمكيؿ المخزكف .

 .2تمكيؿ اآلالت كاآلالت .

 .3تمكيؿ المباني كاإلنشاءات .
أشكاؿ التمويؿ 6

تحتاج المشركعات الصغيرة إلى مختمؼ أساليب التمكيؿ في شتى المجاالت كالمراحؿ ،كالتي

تختمؼ حسب طبيعة احتياجاتيا التمكيمية ،كأىميا (اليابيؿ وأخروف8003 ،ـ) 6

التمويؿ الشخصي والعائمي  :كيسمى التمكيؿ الذاتي ،كىك األسمكب الذم يعتمد عمى مدخرات
صاحب المشركع أك االقتراض مف األىؿ أك األصدقاء بدكف فائدة ،كيتميز ىذا األسمكب بالبساطة

لعدـ كجكد ضمانات ،ألنو قائـ عمى الثقة ،كيفضؿ كجكد عقد بيف األطراؼ .

تسييالت مف المورديف  :كيسمى باالئتماف التجارم ،كىك نكع مف التمكيؿ قصير األجؿ تحصؿ
عميو الشركة مف المكرديف ،كيتمثؿ في طريقة دفع قيمة المشتريات اآلجمة مف مكاد خاـ أك اآلالت،
كيتميز بالسيكلة كالسرعة ،كيعتمد عمى الثقة كالتضامف االجتماعي .

استئجار المعدات  :كيسمى ىذا األسمكب اإلجارة التمكيمية ،حيث يحصؿ عمى التمكيؿ الالزـ مف

خالؿ االستئجار قصير المدل أك طكيؿ المدل مف مالكي المعدات ،كمقابؿ فائدة ،كتتكقؼ عمى

الثقة بيف مالؾ المشركع كأصحاب المعدات ،كبضماف اآللة نفسيا .

الجمعيات التعاونية  :كىك عبارة عف اتفاؽ بيف مجمكعة مف األشخاص بدفع مبمغ شيرم ،كيككف
تكزيع الحصص بالقرعة أك بالتراضي ،كيزيد مبمغ التمكيؿ كمما زاد عدد االشخاص المقتنعيف بفكرة

المشركع ،كمحدكدية المشاركة بدخؿ ثابت .

القروض الحسنة  :كىي االقتراض مف بعض األشخاص الميسكريف ماديان مقابؿ سداد القرض عمى

دفعات بسيطة ،كتتميز بسيكلة الحصكؿ عمييا كمركنة السداد ،كال تكمؼ ،ألنيا بدكف فائدة ،كلكنيا

محدكدية المبمغ المقترض .

البطاقة االئتمانية  :كىي قرض يستطيع صاحب المشركع استعمالو لشراء بعض مستمزمات

مشركعو ،كيدفع المديف فائدة عمييا ،كتتميز بالسيكلة كالسرعة في االستخداـ كالمركنة في السداد،
كلكف تكمفتيا عالية كصعكبة الحصكؿ عمييا مف قبؿ المؤسسات الصادرة ليا .
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االقتراض مف البنوؾ المؤسسات المالية  :كىك الحصكؿ عمى األمكاؿ مف البنكؾ كالمؤسسات المالية
مقابؿ عمكلة كفائدة متناقصة أك ثابتة ،كقد تككف ىذه المبالغ كبيرة تستخدـ ألغراض المشاريع الكبيرة

أك قركض متكسطة أك قركض صغيرة كىي األكثر شيكعان .

اليبات والمنح والدعـ المؤسساتي  :كىي المبالغ التي تقدميا المؤسسات الخيرية داخؿ كخارج البمد

لألفراد الراغبيف بتككيف مشركعات صغيرة ،مثؿ الدعـ الذم تقدمو الجمعيات الخيرية كالصناديؽ

الخيرية ،كقد تعطي ىذه المنح عمى شكؿ مشاركة في رأس الماؿ أك قركض بدكف فائدة أك ىبات،
كتعتمد عمى تكاصؿ كتشبيؾ مع المؤسسات المحمية كالخارجية .

منصات التمويؿ الجماعي  :كيعد ىذا االسمكب طريقة معاصرة في تمكيؿ المشركعات الناشئة،

كتتمخص فكرتو األساسية في عرض المشركع عمنيان عمى منصة عامة عمى شبكة االنترنت مف خالؿ

مكقع الكتركني متخصص ،بيدؼ جمع التمكيؿ المطمكب مف مرتادم المنصة ،كدكر المنصة يتمثؿ
في عرض المشركع عمى الرغبيف في التبرع ،كيعد ىذا األسمكب مف أفضؿ أنكاع التمكيؿ الذم مف

الممكف أف يحصؿ عميو رائد مشركع ناشئ ،ألف التمكيؿ مجانان كال يسترد ،كال يؤثر نيائي نا عمى اتخاذ

الق اررات ،كأصبح ىذ األسمكب منتشر عالميان كاقميميان ،كمف أشيرىا ،منصة كيؾ ستارتر ،منصة
إيركيكا ،منصة يمكف ،كمنصة أفكار مينا .

حاضنات األعماؿ  :كىذا مصدر آخر لمتمكيؿ ظير مؤخ انر مع تنامي حركة ريادة األعماؿ العالمية،

كىدفيا األساسي ىي المساعدة عمى بقاء المشركعات الريادية ،كىذه الحاضنات ىدفيا األساسي ليس

تمكيميان بقدر ما تستيدؼ تكفير مساعدات في نمك األعماؿ ،حيث تكفير مساحات عمؿ لتقدـ خدمات
لكجستية ،كخدمات استشارية .

توفير الشركاء  :كيمكف استخداـ ىذا األسمكب في تكفير التمكيؿ الالزـ مف خالؿ إدخاؿ شركاء جدد
في المشركع ،كىذا يتكقؼ عمى القناعة في المشركع ،كالثقة كاالنسجاـ بيف الشركاء .

مراحؿ التمويؿ 6

تمر عممية تمكيؿ المشركعات بأربعة مراحؿ عمى النحك التالي (اليابيؿ وأخروف8003 ،ـ) 6
المرحمة األولى  6كىي مرحمة األياـ الصعبة ،كيطمؽ عمييا اسـ " تمكيؿ البذرة " ،ألنيا تشبو عممية
كضع البذرة األكلى في التربة قبؿ البدء في الزراعة ،فألمكاؿ التي تبدأ برصدىا في بداية المشركع

عادة تككف تمكيالن ذاتيان ،حيث ينصب ىذا التمكيؿ عمى تطكير فكرة المشركع لتصبح شيء مممكس،

اء مف مدخراتؾ الشخصية التي قد تمجأ لبيعيا أك رىف
فعميؾ أف تقكـ أنت ببعض التضحيات ،سك ن
عقار ،كىنا تأتي ميزة أف تككف شابان في مطمع العمر حتى تتحمؿ ببعض المخاطر ،كما يمكف المجكء
إلى األقارب ،مثؿ العائمة أك األصدقاء ،كىذا النكع لو ميزة ككنو في الغالب مجاني فضالن عف ككنو
قائـ بشكؿ أساسي عمى الثقة المشتركة .
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المرحمة الثانية  6كىي مرحمة ما بعد انطالؽ المشركع ،كتأتي ىذه المرحمة بخيارات مختمفة ،أكالىا :

رأس الماؿ المالئكي ،كيقصد المستثمركف المالئكة أك المستثمركف الداعمكف ،كقد سمى بيذا االسـ
ككف المستثمركف تككف ليـ أىداؼ نبيمة بجانب ىدؼ تحقيؽ الربح ،كيعد رأس الماؿ المالئكي الحمقة

األىـ بعد مرحمة اطالؽ المشركع ،كثانييا  :رأس الماؿ المخاطر أك المغامر أك الجرمء ،كىك ماؿ
خاص بأفراد أك شركات ذات رؤكس أمكاؿ كبيرة يتـ تكظيفيا في االستثمار بمشاريع صغيرة ،كثالثيا

 :رأس الماؿ المطكر ،ام أف يككف منتجؾ كامالن كخططؾ التسكيقية جاىزة ،كخطة العمؿ جاىزة
كاالتصاالت األكلية بالعمالء كالتجار قد تمت .

المرحمة الثالثة  6مرحمة طرؽ األبكاب ،يكجد ىناؾ أساليب أخرل بعضيا تقميدم كبعضيا ظير

بالتكازم مع التكسع اليائؿ لألنشطة الريادية حكؿ العالـ ،كمف أبرز ىذه الكسائؿ  :منصات التمكيؿ

الجماعي ،كحاضنات األعماؿ .

المرحمة الرابعة  6مرحمة التمكيؿ كاالئتماف ،كىنا تعتبر الشركة قادرة عمى االقتراض مف المؤسسات

التمكيمية مثؿ مؤسسة فاتف كأصالة ...الخ ،كتبادؿ االئتماف بينيا .
اإلطار العممي لمبحث 6
الدراسة

يتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث إيضػػاحان لمػػنيج الد ارسػػة كمجتمػػع الد ارسػػة ،ثػػـ عػػرض لكيفيػػة بنػػاء أداة

(االستبانة) كالتأكد مف صدقيا كثباتيا كالكيفية التي طبقت بيا الدراسة الميدانية .
منيج البحث 6

يعتبػػر المػػنيج العمم ػػي ىػػك اإلطػػار المكج ػػو لمسػػار البحػػث لتحقي ػػؽ أىدافػػو كاختب ػار فركض ػػو

كتسػػاؤالتو ،كانطالقػان مػػف أىػػداؼ الد ارسػػة كجػػد الباحػػث المػػنيج المناسػػب لمد ارسػػة ىػػك المػػنيج الكصػػفي

التحميمي ،فعمى صعيد الدراسة الكصفية تـ إجراء االطالع عمى البحكث النظرية كالميدانية ،كأمػا عمػى
ص ػػعيد البح ػػث المي ػػداني التحميم ػػي ،ت ػػـ إجػ ػراء د ارس ػػة ميداني ػػة م ػػع تحمي ػػؿ البيان ػػات كاس ػػتخداـ الط ػػرؽ

االحصائية المناسبة لمعالجتيا ،كتـ اعتماد عمى االستبانة المخصص ليذا الغرض .
مجتمع البحث :

يتمثػؿ مجتمػػع الد ارسػة فػػي عينػػة عشػكائية بمػػغ عػددىا ( )128اسػػتبانة ،حيػػث تػـ اختيارىػػا مػػف

العػػامميف فػػي حاضػػنات األعمػػاؿ (حاضػػنة الكميػػة الجامعيػػة ،كحاضػػنة الجامعػػة اإلسػػالمية ،كحاضػػنة
االتحاد العاـ لمصناعات) ككذلؾ مؤسسات اإلقراض المتخصصة (مؤسسة فػاتف) باإلضػافة عينػة مػف

المشركعات الصغيرة (حسب ما تكفر) في قطاع غزة لعاـ 2019/2018ـ.
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

أداة الدراسة :

تـ بناء اداة الدراسة ٍ
بناء عمى طبيعػة البيانػات المنشػكدة ،حيػث كجػد الباحػث أف األداة األكثػر

مالئم ػػة لتطبي ػػؽ الد ارس ػػة ى ػػي االس ػػتبانة ،كذل ػػؾ لع ػػدـ ت ػػكفر البيان ػػات االساس ػػية المرتبط ػػة بالمكض ػػكع
كالبيانات المنشكرة ،كقد اعتمد الباحث استبانة قائمة عمى مقياس ريكارد الخماسي .
صدؽ أداة الدراسة :

كتعنػػي صػػدؽ االسػػتبانة التأكػػد مػػف أنيػػا سػػكؼ تقػػيس مػػا أعػػدت لقياسػػو ،كمػػا يقصػػد بالصػػدؽ

شػػمكؿ االسػػتبانة لكػػؿ العناصػػر التػػي يج ػب أف تػػدخؿ فػػي التحميػػؿ ،بحيػػث تكػػكف مفيكمػػة لكػػؿ م ػػف

يستخدميا ،كقد قاـ الباحث مف التأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ:
أ.

الصدؽ الظاىري لألداة :

لمتع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل ص ػػدؽ أداة الد ارس ػػة ف ػػي قي ػػاس م ػػا كض ػػعت لقياس ػػو ،ت ػػـ عرض ػػيا عم ػػى

مجمكعة مف الخبراء في المجاؿ كتـ امتزاج آرائيـ كمف ثـ تـ صياغة بعض العبػارات لتناسػب مجػاؿ

التطبيؽ ،كفي ضكء ذلؾ قاـ الباحث بإعداد ىذه االستبانة بصكرتيا النيائية ممحؽ رقـ (. )1
ب .صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة :

بعػػد التأكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم ألداة الد ارسػػة ،قػػاـ الباحػػث بتطبيقيػػا ميػػدانيان عمػػى عينػػة مػػف

مجتمع الدراسة ،كتـ حساب معامؿ االرتباط ( بيرسكف) لمعرفة درجة االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات

االستبانة كالمحكر الذم تنتمي اليو ،كما قسمت االستبانة إلػى محػكريف أساسػيف المحػكر األكؿ القػدرة

عمى استقطاب مختمػؼ اشػكاؿ التمكيػؿ كيمثػؿ المتغيػر المسػتقؿ لمد ارسػة كالػذم تكػكف بػدكره مػف ثػالث

مح ػػاكر فرعي ػػة (ال ػػكعي المعرف ػػي بأش ػػكاؿ التمكي ػػؿ ،كمف ػػة التمكي ػػؿ كاجراءات ػػو ،التط ػػكر التكنكل ػػكجي)،
كالمحػػكر الرئيسػػي الثػػاني ريػػادة المشػػركعات الصػػغيرة كيمثػػؿ المتغيػػر التػػابع لمد ارسػػة ،كمػػا تكضػػح ذلػػؾ

الجداكؿ التالية :
.0

القدرة عمى استقطاب مختمؼ اشكاؿ التمويؿ ومحاوره (المتغير المستقؿ) 6

جدوؿ ( )1معامالت االرتباط بيف محاور القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ الثالثة والدرجة الكمية
لمقياس الريادة )(N=128

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ

**0.812

0.000

كمفة التمكيؿ كاجراءاتو

**0.791

0.000

التطكر التكنكلكجي

**0.636

0.000

القدرة عمى استقطاب عمى مختمؼ اشكاؿ التمويؿ

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05
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تبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف محػػاكر المقيػػاس تتمتػػع بمعػػامالت ارتبػػاط قكيػػة كدالػػة إحصػػائيان،

حيث يتراكح معامؿ االرتباط بيف ) (0. 812 – 0. 636ىذا يدؿ عمى أف محاكر مقياس القدرة عمػى
استقطاب مختمؼ أشػكاؿ التمكيػؿ تتمتػع بمعامػؿ صػدؽ عػالي ،كبمػا أف المقيػاس لػدييا ثػالث محػاكر

فقػػد تػػـ إجػراء معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف فقػرات كػػؿ محػػكر مػػف المحػػاكر الثالثػػة كالدرجػػة الكميػػة لكػػؿ محػػكر

عمى حدل ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجداكؿ التالية :

جدوؿ( )2معامالت االرتباط بيف فقرات المحور الفرعي األوؿ
(الوعي المعرفي باشكاؿ التمويؿ) والدرجة الكمية لممحور)(N=128
معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

1

يتكفر الميارات عمى التكاصؿ كالتشبيؾ مع المؤسسات المالية

**0.757

0.000

2

يتكفر إلماـ كمعرفة في إعداد دراسة الجدكل االقتصادية

**0.697

0.000

3

يتكفر إلماـ بأسمكب منصات التمكيؿ الجماعي كحاضنات األعماؿ

**0.792

0.000

4

يتكفر إلماـ ببرامج التمكيؿ التي تقدميا المؤسسات المانحة

**0.758

0.000

5

يتكفر إلماـ بأساليب التمكيؿ اإلسالمي

**0.676

0.000

فقرات المحور الفرعي األوؿ

N

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05

تبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف فق ػرات المحػػكر الفرعػػي األكؿ (الػػكعي المعرفػػي بأشػػكاؿ

التمكيؿ) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان عند مستكم داللة أقػؿ مػف  ،0.05حيػث يتػراكح

معامؿ االرتباط بيف ( ،)0.792 -0.676كىذا يدؿ عمػى أف محػكر الػكعي المعرفػي بأشػكاؿ التمكيػؿ
كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .

جدوؿ( )3معامالت االرتباط بيف فقرات المحور الفرعي الثاني
( كمفة التمويؿ واجراءاتو) والدرجة الكمية لممحور)(N=128

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

**0.590

0.000

2

يكجد إحجاـ مف قبؿ مؤسسات التمكيؿ عف تقديـ األمكاؿ

**0.554

0.000

3

تساعد ضمانات الممكليف كشركطيـ في إقباؿ ركاد األعماؿ .

**0.618

0.000

4

تساىـ سرعة إجراءات التمكيؿ في إقباؿ ركاد األعماؿ .

**0.744

0.000

5

يتطمب نجاح التمكيؿ االصغر انضباطان مف جانب العمالء .

**0.431

0.000

فقرات المحور الفرعي الثاني

N

تغطي الفائدة المدفكعة مف قبؿ الزبائف جميع تكاليؼ مؤسسات

1

اإلقراض المتخصصة ذات العائد المنخفض .

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى دال لة 0.05
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

تبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف فق ػرات المحػػكر الفرعػػي الثػػاني (كمفػػة التمكيػػؿ كاجراءاتػػو)

تتمتع بمعامالت ارتبػاط قكيػة كدالػة إحصػائيان عنػد مسػتكم داللػة أقػؿ مػف  ،0.05حيػث يتػراكح معامػؿ
االرتباط ( ،)0.744 -0.431كىذا يدؿ عمى أف المحكر كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .
جدوؿ( )4معامالت االرتباط بيف فقرات المحور الفرعي االثالث
(التطور التكنولوجي) والدرجة الكمية لممحور)(N=128
فقرات المحور الفرعي الثالث

N

معامالت
االرتباط

مستوى
الداللة

1

تساىـ أساليب التكنكلكجي في اإلقباؿ عمى أشكاؿ التمكيؿ الحديثة

**0.640

0.000

2

تساىـ استخداـ التقنيات الحديثة في مكاكبة التطكر التكنكلكجي

**0.684

0.000

**0.625

0.000

**0.513

0.000

**0.452

0.000

3
4
5

تساىـ تطبيقات برامج اإلنترنت الحديثة في تحقيؽ درجة عالية مف
الريادة في األعماؿ الصغيرة كتقكدىا نحك الميزة التنافسية .
تعتبر حاضنات األعماؿ مف المستحدثات التكنكلكجية التي تعمؿ عمى
تشجيع المبادرات الفردية لتجسيدىا عمى أرض الكاقع
تعتبر الظاىرة اإللكتركنية متغي انر أساسيان في األنظمة االقتصادية .

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05

تب ػػيف مػ ػػف خػ ػػالؿ الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف فق ػ ػرات المح ػػكر الفرعػ ػػي الثالػ ػػث (التطػ ػػكر التكنكلػ ػػكجي) تتمتػ ػػع

بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائيان عند مستكم داللة أقؿ مف  ،0.05حيث يتراكح معامؿ االرتبػاط

بػيف ( ،)0. 684 -0. 452كىػذا يػدؿ عمػى أف محػكر التطػكر التكنكلػكجي كفق ارتػو يتمتػع بمعامػؿ
صدؽ عالي.

 .8مقياس ريادة المشروعات الصغيرة (المتغير التابع) 6

جدوؿ( )5معامالت االرتباط بيف مقياس ريادة المشروعات الصغيرة وفقراتو )(N=128
معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تساىـ في خمؽ فرص عمؿ لمخريجيف الجدد في سكؽ العمؿ

**0.629

0.000

2

تساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية .

**0.741

0.000

3

تساىـ في إيجاد التكامؿ بيف أحجاـ المشاريع المختمفة .

**0.625

0.000

4

تفتقر معظـ المشركعات البناء التنظيمي السميـ .

**0.431

0.000

5

تكاجو معظـ المشركعات نقص في المكارد المالية الالزمة .

**0.534

0.000

6

تفتقر المكارد البشرية القادرة في عمى التعامؿ مع أساليب التكنكلكجيا

**0.415

0.000

7

يساىـ عدـ االستقرار السياسي في ضعؼ نمك المشركعات الصغيرة

**0.651

0.000

N

فقرات مقياس ريادة المشروعات الصغيرة
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** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05

تبيف مف خالؿ الجدكؿ السػابؽ أف فقػرات مقيػاس ريػادة المشػركعات الصػغيرة تتمتػع بمعػامالت ارتبػاط

قكيػ ػػة كدالػ ػػة إحصػ ػػائيان عنػ ػػد مسػ ػػتكم داللػ ػػة أقػ ػػؿ مػ ػػف ) ،(0.05حي ػ ػث يت ػ ػراكح معامػ ػػؿ االرتبػ ػػاط بػ ػػيف

( ،)0.741 -0.431كما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي .

 .2المقيػػاس العػػاـ أثػػر القػػدرة عمػػى اسػػتقطاب مختمػػؼ أشػػكاؿ التمويػػؿ ومحػػاوره (المتغيػػر
المستقؿ) عمى ريادة المشروعات الصغيرة (المتغير التابع) 6

جدوؿ ( )6معامالت االرتباط بيف المقياس العاـ أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ اشكاؿ التمويؿ
ومحاوره (المتغير المستقؿ) عمى ريادة المشروعات الصغيرة ( المتغير التابع ))(N=128
معامالت

مستوى

1

مقياس القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ

**0.956

0.000

2

مقياس ريادة المشركعات الصغيرة

**0.583

0.000

المقياس العاـ

N

الداللة

االرتباط

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05

تب ػػيف م ػػف خ ػػالؿ الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف المقي ػػاس الع ػػاـ لالس ػػتبانة تتمت ػػع بمع ػػامالت ارتب ػػاط قكي ػػة كدال ػػة

إحصائيان عند مستكم داللة أقؿ مف ) ،(0.05كىذا يػدؿ عمػى أف المقيػاس العػاـ يتمتػع بمعامػؿ صػدؽ

عػػالي ،كىػػذا يتضػػح مػػف أف قيم ػة معامػػؿ االرتبػػاط لكػػؿ فق ػرة مػػف الفق ػرات مػػع محاكرىػػا مكجبػػة كدالػػة
احصائيان عند مستكل داللة ) (0.01فأقؿ مما يدلؿ عمى صدؽ اتساؽ الفقرة مع محكرىا .
ثبات أداة الدراسة 6

لقياس مدل ثبات أداة الدراسة إستخدـ الباحث معامؿ الفاكركمبػاخ ) (Alpha Cronbachلمتأكػد مػف
ثبات أداة الدراسة ،ككانت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ (. )7
جﺩًؿ ( )7قيمة معامؿ ﺍلثباﺕ لل تساؽ ﺍلﺩﺍخمي لمتغيﺭات الدراسة
اسـ
المتغير

القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ

ريادة المشروعات
الصغيرة

االستبانة ككؿ

0.791
المحاكر
معامؿ الفا
كرونباخ

()648
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الكعي المعرفي بأشكاؿ
التمكيؿ

معامؿ الفا
كركنباخ
0.866

كمفة التمكيؿ كاجراءاتو

0.718

التطكر التكنكلكجي

0.641

0.740

0.80
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات لجميػػع متغي ػرات الد ارسػػة مقبكلػػة ،حيػػث بمػػغ

معامػػؿ الثبػػات لفقػرات القػػدرة عمػػى اسػػتقطاب مختمػػؼ أشػػكاؿ التمكيػػؿ ) ،(0.791كبمػػغ معامػػؿ الثبػػات

لفق ارت ريادة المشركعات الصغير ) (0.740كما بمغ معامؿ الثبات لكافة فقرات االستبانة )،(0.800
كىي نسبة ثبات يمكف االعتماد عمييا في تطبيؽ الدراسة الميدانية .

تحميؿ البيانات المتعمقة بمجتمع الدراسة 6
 .0النتائج المتعمقة بوصؼ خصائص مجتمع الدراسة 6

تقكـ ىذه الدراسة عمى عدد مف المتغيرات الديمغرافية المتعمقة بالخصائص الشخصية ألفراد

عينة المجتمع كالمكضحة في الجدكؿ التالي :

جدوؿ( )8يبيف توزيع خصائص مجتمع الدراسة )(N=128
المتغير
النوع االجتماعي
المتغير

نشاط المشروع

المتغير

عمر المشروع

المتغير

أشكاؿ التمويؿ

الفئة

التكرار

النسبة %

ذكر

85

66.4

انثى

43

33.6

الفئة

التكرار

النسبة %

تجارم

37

28.9

صناعي

37

28.9

انشائي /مقاكالت

14

10.9

خدماتي

39

30.5

زراعي

1

0.8

الفئة

التكرار

النسبة %

جديد اك تحت االنشاء

27

21.1

مف  3 - 1سنكات

42

32.8

مف  5 - 3سنكات

22

17.2

مف  10 - 5سنكات

16

12.5

الفئة

التكرار

النسبة %

التمكيؿ الشخصي كالعائمي

49

38.3

االقراض مف المؤسسات المتخصصة

27

21.1

حاضنات األعماؿ

14

10.9

تجنيد األمكاؿ NGO's

12

9.4

أخرل

26

20.3

يمثؿ متغير النكع أحد المتغيرات اليامة في مجتمع الدراسة ،حيث نجد أف ىناؾ تفاكت كبير بيف
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الذككر كاإلناث ،إذ تبمغ نسبة الذككر( )%66.4كاإلناث( ،)%33.6كأف أعمى نسبة مف أنشطة

المشركعات ىي مشركعات خدماتية حيث بمغت نسبتيا  ،%30.5كأف أعمى نسبة في عمر

المشركعات الصغيرة تتراكح بيف ( )1-3إذ بمغت ( )%32يميو المشركعات قيد اإلنشاء ثـ
المشركعات التي تتراكح بيف ( )3-5كأخي انر المشركعات التي تتراكح أعمارىـ عشرة سنكات حيث

بمغت ( )%10كىذه نسبة تساكم نسبة االحصاءات الدكلية في نجاح المشركعات الصغيرة التي

تتجاكز عشرة سنكات ،أيضان يكضح الجدكؿ أف أعمى نسبة تمكيؿ المشركعات الصغيرة تكمف في

التمكيؿ العائمي أك الشخصي إذ بمغت ( )%38يميو مؤسسات اإلقراض المتخصصة ،كىذا يؤكد عمى

مدل حاجة المشركعات الصغيرة إلى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ .

 .8نتائج تصورات المبحوثيف ألبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ 6

أ.

نتائج تحميؿ محور الوعي المعرفي بأشكاؿ التمويؿ 6

جدوؿ رقـ( )9يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف كؿ
فقرات بعد محور الوعي المعرفي بأشكاؿ التمويؿ ()128=N

ـ

1

محور الوعي المعرفي

مجموع

متوسط

االنحراؼ

الوزف

بأشكاؿ التمويؿ

االستجابة

االجابة

المعياري

النسبي

يتكفر الميارات عمى التكاصؿ
كالتشبيؾ مع المؤسسات المالية

2

يتكفر إلماـ كمعرفة في إعداد
دراسة الجدكل االقتصادية

3

مستوى

الترتيب

القبوؿ

486

3.80

0.90

75.9%

2

متكسط

487

3.80

0.90

76.1%

1

متكسط

يتكفر إلماـ بأسمكب منصات
التمكيؿ الجماعي كحاضنات

480

3.75

0.93

75.0%

متكسط

3

األعماؿ
4

يتكفر إلماـ ببرامج التمكيؿ التي
تقدميا المؤسسات المانحة

5

يتكفر إلماـ بأساليب التمكيؿ
اإلسالمي
الوعي المعرفي بأشكاؿ التمويؿ

467

3.65

0.93

73.0%

4

متكسط

443

3.46

1.06

69.2%

5

منخفض

473

3.69

0.69

73.8%

متوسط

يتضمف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )9نتائج تحميؿ البعد األكؿ مف أبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ

أشكاؿ التمكيؿ ،كىك محكر الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا البعد

) (3.69كأىمية نسبية ) (%73.8مما يعني أنو حقؽ مستكل مكافقة لدل مجتمع الدراسة بدرجة

متكسطة كىك اشارة عمى الفيـ كالكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ كمراعاتيـ لبنكد المعرفة التمكيمية،
()651
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

حيث جاءت الفقرة " يتكفر إلماـ كمعرفة في إعداد دراسة الجدكل االقتصادية " رقـ ( )1في المرتبة

األكلى بمتكسط حسابي ) (3.80كأىمية نسبية ) (%76.1مع درجة مكافقة عالية كأخي ار جاءت
الفقرة " يتكفر إلماـ بأساليب التمكيؿ اإلسالمي " رقـ ( )5في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي
) (3.64كأىمية نسبية ) (%69.2مع درجة مكافقة متكسطة  ،كىذا بدكره انسجـ مع أراء المبحكثيف

كالتي أقرت بكجكد أىمية في نشر الثقافة كالكعي المعرفي في أشكاؿ التمكيؿ كذلؾ مف خالؿ تأىيؿ

ركاد األعماؿ عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،األمر الذم يساىـ في ريادة المشركعات

الصغيرة .

ب .نتائج تحميؿ كمفة التمويؿ واجراءاتو 6

جدوؿ رقـ ( )10يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي
لكؿ فقرة مف كؿ فقرات بعد كمفة التمويؿ واجراءاتو ()128=N

ـ

1

محور كمفة التمويؿ واجراءاتو

مجموع

متوسط

االنحراؼ

الوزف

االستجابة

االجابة

المعياري

النسبي

الترتيب

مستوى
القبوؿ

تغطي الفائدة المدفكعة مف قبؿ
الزبائف جميع تكاليؼ مؤسسات
اإلقراض المتخصصة ذات العائد

436

3.41

0.85

68.1%

4

منخفض

المنخفض .
2

يكجد إحجاـ مف قبؿ مؤسسات
التمكيؿ عف تقديـ األمكاؿ الالزمة

3

تساعد ضمانات الممكليف
كشركطيـ في إقباؿ ركاد األعماؿ

4

تساىـ سرعة إجراءات التمكيؿ في
إقباؿ ركاد األعماؿ

5

467

3.65

0.84

73.0%

3

منخفض

يتطمب نجاح التمكيؿ االصغر
انضباطان مف جانب العمالء
كمفة التمويؿ واجراءاتو

432

3.38

1.06

67.5%

5

منخفض

472

3.69

1.04

73.8%

2

متكسط

506

3.95

0.79

79.1%

1

متكسط

462.60

3.61

0.55

72.3%

متوسط

يتضمف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )10نتائج تحميؿ البعد الثاني مف أبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ

أشكاؿ التمكيؿ ،كىك بعد محكر كمفة التمكيؿ كاجراءاتو ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا البعد

) (3.61كأىمية نسبية ) (%72.3مما يعني أنو حقؽ مستكل مكافقة لدل مجتمع الدراسة بدرجة
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متكسطة ،كىك اشارة عمى تمتع المبحكثيف بفيـ كأدراؾ كمفة التمكيؿ لممشركع كاجراءاتيا كمراعاتيـ
لبنكد المعرفة التمكيمية ،حيث جاءت الفقرة " يتطمب نجاح التمكيؿ األصغر انضباطان مف جانب

العمالء " رقـ ) (10في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ) (3.95كأىمية نسبية ) (%79.1مع
درجة مكافقة عالية كأخي انر جاءت الفقرة " تساعد ضمانات الممكليف كشركطيـ في إقباؿ ركاد األعماؿ

" رقـ (  ) 8في المرتبة االخيرة بمتكسط حسابي ) (3.38كأىمية نسبية ) (%67.5مع درجة مكافقة

متكسطة  ،كىذا بدكره ينسجـ مع دراسة (روؾ )0554 ،كالتي أقرت بكجكد أىمية ضمانات الممكليف
كشركطيا في قدرة ركاد األعماؿ في الحصكؿ عمى التمكيؿ لدعـ المشركعات الصغيرة ،لذا يرل

الباحث التأكيد عمى حث الجيات المانحة عمى تخفيؼ شركط كضمانات منح التمكيؿ لركاد األعماؿ،
ككذلؾ تخفيض الفائدة المدفكعة مف قبميـ .

ج .نتائج تحميؿ مجاؿ التطور التكنولوجي 6
جدوؿ رقـ( )13يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف كؿ فقرات
بعد التطور التكنولوجي ()128=N

ـ

1

محور التطور التكنولوجي
تساىـ أساليب التكنكلكجي في
اإلقباؿ عمى أشكاؿ التمكيؿ

2

تساىـ استخداـ التقنيات الحديثة
في مكاكبة التطكر التكنكلكجي

3

مجموع

متوسط

االنحراؼ

الوزف

االستجابة

االجابة

المعياري

النسبي

مستوى

الترتيب

القبوؿ

538

4.20

0.78

84.1%

3

عالي

550

4.30

0.69

85.9%

1

عالي

تساىـ تطبيقات اإلنترنت في
تحقيؽ درجة عالية مف الفاعمية
في األعماؿ الصغيرة كتقكدىا

544

4.25

0.65

85.0%

عالي

2

نحك الميزة التنافسية
4

تعتبر حاضنات األعماؿ مف
المستحدثات التكنكلكجية التي
تعمؿ عمى تحكيؿ المبادرات إألل

518

4.05

0.74

80.9%

عالي

4

حقيقة
5

تعتبر الظاىرة االلكتركنية متغي انر
أساسي نا في األنظمة االقتصادية
محور التطور التكنولوجي

()656
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441

3.45

1.03

68.9%

518.20

4.05

0.45

81.0%

5

منخفض
عالي
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

يتضمف الجدكؿ السابؽ نتائج تحميؿ البعد الثالث مف أبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ

التمكيؿ ،كىك محكر التطكر التكنكلكجي ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا البعد ) (4.05كأىمية

نسبية ) (%81مما يعني انو حقؽ مستكل مكافقة لدل مجتمع الدراسة بدرجة عالية ،كىك اشارة عمى
تمتع المبحكثيف بفيـ كأدراؾ أىمية التطكر التكنكلكجي ،حيث جاءت الفقرة " تساىـ استخداـ التقنيات

الحديثة في مكاكبة التطكر التكنكلكجي "رقـ ) (12في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )(4.3

كأىمية نسبية ) (%85.9مع درجة مكافقة عالية ،كأخي انر جاءت الفقرة " تفتقر المكارد البشرية القادرة

عمى التعامؿ مع أساليب التكنكلكجي " رقـ (  ) 15في المرتبة االخيرة بمتكسط حسابي )(3.45

كأىمية نسبية ) (%68.9مع درجة مكافقة متكسطة  ،كىذا بدكره انسجـ مع دراسة (قريش ،وبف
ساسي )8002 ،قمة استخداـ أشكاؿ التمكيؿ التي تعتمد عمى التقنيات الحديثة مثؿ أسمكب منصات

التمكيؿ الجماعي كحاضنات األعماؿ ،كيرل الباحث ضركرة مالئمة صيغة التمكيؿ مع طبيعة كنشاط

المشركعات الريادية .

د .نتائج تحميؿ ابعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ 6

جدوؿ رقـ( )14يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ألبعاد
أبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ اشكاؿ التمويؿ ()128=N

محاور تطبيقات اشكاؿ التمويؿ

االستجابة

متوسط
االجابة

االنحراؼ

الوزف

مجموع

المعياري

الترتيب

النسبي

مستوى
القبوؿ

محكر الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ

472.60

3.69

0.69

73.8%

2

متكسط

محكر تكمفة التمكيؿ كاجراءاتو

462.60

3.61

0.55

72.3%

3

متكسط

محكر التطكر التكنكلكجي

518.20

4.05

0.45

81.0%

1

عالي

المتوسط العاـ لممحور

484.47

3.78

0.43

75.7%

متوسط

يتضمف الجدكؿ السابؽ نتائج تحميؿ أبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،كىـ محكر

الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ ،كمحكر تكمفة التمكيؿ كاجراءاتو ،كمحكر التطكر التكنكلكجي ،حيث

بمغ المتكسط الحسابي ليذا البعد ) (3.78كأىمية نسبية ) (%75.7مما يعني أنو حقؽ مستكل
مكافقة لدل مجتمع الدراسة بدرجة عالية ،كىك إشارة عمى تمتع المبحكثيف بميارات متكسطة في ريادة

األعماؿ ،كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى مدل أىمية ىذه أبعاد القدرة عمى استقطاب مختمؼ

أشكاؿ التمكيؿ كانعكاسيا عمى ريادة المشركعات الصغيرة ،كيعزك الباحث إلى ضعؼ اىتماـ
الحككمات كمؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات األكاديمية في نشر الكعي الثقافي لدل ركاد

األعماؿ .
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ق .نتائج تحميؿ بعد ريادة المشروعات الصغيرة 6
جدوؿ رقـ( )01يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف كؿ
فقرات بعد ريادة المشروعات الصغيرة ()128=N

ـ

1

محور ريادة المشروعات الصغيرة
تساىـ في خمؽ فرص عمؿ
لمخريجيف الجدد في سكؽ العمؿ

2

تساىـ في تحقيؽ التنمية
االقتصادية كاالجتماعية

3

تساىـ في إيجاد التكامؿ بيف
أحجاـ المشاريع المختمفة

4

تفتقر معظـ المشركعات البناء
التنظيمي السميـ .

5

تكاجو معظـ المشركعات نقص
في المكارد المالية الالزمة

6

مجموع

متوسط

االنحراؼ

الوزف

االستجابة

االجابة

المعياري

النسبي

الترتيب

مستوى
القبوؿ

551

4.30

0.79

86.1%

3

عالي

554

4.33

0.77

86.6%

2

عالي

515

4.02

0.82

80.5%

6

عالي

473

3.70

0.91

73.9%

7

متكسط

529

4.13

0.84

82.7%

5

عالي

تفتقر المكارد البشرية القادرة في
عمى التعامؿ مع أساليب

532

4.16

0.80

83.1%

4

عالي

التكنكلكجيا
7

يساىـ عدـ االستقرار السياسي في
ضعؼ نمك المشركعات الصغيرة
ريادة المشروعات الصغيرة

565

4.41

0.74

88.3%

531.29

4.15

0.46

83.0%

1

عالي
عالي

يتضمف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )15نتائج تحميؿ بعد ريادة المشركعات الصغيرة ،حيث بمغ المتكسط
الحسابي ليذا البعد ) (4.15كأىمية نسبية ) ،(%83مما يعني أنو حقؽ مستكل مكافقة لدل مجتمع

الدراسة بدرجة عالية ،كىك اشارة عمى تمتع المبحكثيف بفيـ كأدراؾ أىمية ريادة المشركعات الصغيرة،

حيث جاءت الفقرة " يساىـ الحصار في تراجع الحصكؿ عمى التمكيؿ الالزـ لممشركع الريادم " رقـ
) (22في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ) (4.41كأىمية نسبية ) (%88.3مع درجة مكافقة عالية،

كأخي انر جاءت الفقرة " تفتقر معظـ المشركعات البناء التنظيمي السميـ لممشركع الريادم " رقـ ()19

في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ) (3.7كأىمية نسبية ) (%73.9مع درجة مكافقة متكسطة ،
كىذا بدكره انسجـ مع الدراسة السابقة (الدماغ ،حنيف8000 ،ـ) كدراسة (الييئة المستقمة،
8002ـ) كالتي أقرت بكجكد أىمية دكر التمكيؿ في تنمية المشركعات الصغيرة ،كعميو يرل الباحث
()654
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

حث مؤسسات التمكيؿ كالدكؿ المانحة إعادة النظر في اتفاقيات القركض كآلياتيا التي تمنح

لممشركعات الصغيرة بما يتناسب مع الكضع االقتصادم لمدكلة ،سكاء مف ناحية سعر الفائدة أك

نشاط المشركع .

تحميؿ نتائج اختبار فرضيات الدراسة 6

قبؿ البدء في اختبار الفرضيات قاـ الباحث التأكد عمى عدـ كجكد ارتباطات عالية بيف

المتغيرات المستقمة

" "Multicollinearityكذلؾ مف خالؿ فحص معامؿ تضخـ التبايف "

 Variance "Inflation Factor-VIFكاختبار التبايف المسمكح فيو " "Toleranceلكؿ متغير مف
المتغيرات المستقمة ،كيشير جدكؿ رقـ ( )16إلى أنو إذا كاف معامؿ التضخـ ) (VIFلممتغير ال

يتجاكز ) (10ككانت قيمة التبايف المسمكح فيو أقؿ مف ) (0.05فإنو يمكف القكؿ بأف ىذا المتغير لو
ارتباط عالي مع المتغيرات المستقمة األخرل ،كبالتالي سيؤدم لحدكث مشكمة في تحميؿ االنحدار ،

كقد تـ االعتماد عمى ىذه القاعدة الختبار االرتباط " "Multicollinearityبيف المتغيرات المستقمة،

كما نالحظ أف قيمة ) (VIFلكؿ المتغيرات ال تتجاكز ) (10كتتراكح بيف ) ،(1.17 – 1.35أيضان
نالحظ بأف التبايف المسمكح فيو " "Toleranceلكؿ المتغيرات المستقمة أكبر مف ) (0.05كتتراكح

بيف )  (0.74 - 0.86كبذلؾ يمكف القكؿ بأنو ال يكجد ارتباط عالي بيف المتغيرات المستقمة ،كمف

أجؿ التحقؽ مف افتراض التكزيع الطبيعي  Normal Distributionلمبيانات فقد تـ االستناد لحساب

قيمة معامؿ االلتكاء  Skewnessلممتغيرات ،كما نالحظ أف قيمة معامؿ االلتكاء Skewness

لكؿ المتغيرات تقع ضمف القيمة ) (-2,2كعميو يمكف القكؿ أنو ال يكجد مشكمة حقيقية تتعمؽ بالتكزيع

الطبيعي لبيانات الدراسة .

جدوؿ رقـ( )16يوضح التبايف المسموح بو ومعامؿ تقييـ التبايف ومعامؿ االلتواء لممتغيرات المستقمة
()128=N

Variable

التبايف المسموح بو
Tolerance

معامؿ تقييـ التبايف

معامؿ االلتواء

المتغير

محكر الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ

0.80

1.24

1.29

محكر تكمفة التمكيؿ كاجراءاتو

0.74

1.35

-0.10

التطكر التكنكلكجي

0.86

1.17

1.66

)(VIF

Skewness

كما ىك كاضح في الجدكؿ السابؽ ،حيث تدؿ قيمة  Fفي كؿ مرة عمى قدرة أبعاد المتغير المستقؿ

(القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ) عمى تفسير التبايف في المتغير التابع (ريادة
المشركعات الصغيرة) كبمستكل داللة أقؿ مف مستكل الداللة المعتمدة ) ،(α ≤ 0.05كعميو نستدؿ

مف ذلؾ صالحية النمكذج الختبار فرضيات الدراسة .
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جدوؿ رقـ ( ) 03يبيف تحميؿ التبايف لنموذج االنحدار البسيط لكؿ متغير مف المتغيرات المستقمة
مجموع المربعات

معامؿ

قيمة

معنوية

Sum of

التحديد

االختبار

االختبار

المتغير

مصدر

Variable

التبايف

محور الوعي

االنحدار

0.956

الخطأ

26.118

محور تكمفة التمويؿ

االنحدار

7.554

واجراءاتو

الخطأ

10.621

محور التطور

االنحدار

3.285

التكنولوجي

الخطأ

23.789

االنحدار

2.745

الخطأ

24.239

المعرفي بأشكاؿ
التمويؿ

محور الميارات لدى
رواد األعماؿ

R Square

Squares

0.035

F

** 4.610

Sig

0.034

0.049

** 6.559

0.012

0.12

**17.398

0.000

0.101

**14.217

0.000

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( )17يتبيف مف تحميؿ التبايف لمنماذج االنحدار البسيط لكؿ متغير مف

متغيرات القدرة عمى استقطاب اشكاؿ التمكيؿ أف جميع النماذج جاىزة الختبار الفرضيات .

جدوؿ رقـ( ) 18يبيف نموذج االنحدار البسيط لكؿ متغير مف المتغيرات المستقمة وتاثيره عمي المتغير التابع
ثابت

المتغير
Variable
محكر الكعي المعرفي بأشكاؿ

النموذج
B

الخطأ

المعياري
Std.

Error

خط

قيمة

معنوية

االنحدار

االختبار

االختبار

Beta

T

Sig

0.125

0.058

0.188

2.147

0.034

محكر تكمفة التمكيؿ كاجراءاتو

0.188

0.073

0.222

2.561

0.012

محكر التطكر التكنكلكجي

0.361

0.087

0.348

4.17

0.000

0.345

0.092

0.318

3.771

0.000

التمكيؿ

محكر الميارات لدل ركاد
األعماؿ

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة
جدوؿ رقـ( ) 19يبيف تحميؿ التبايف االحادي لكؿ متغير مف المتغيرات المستقمة مع شكؿ التمويؿ
 ANOVAجدوؿ تحميؿ التبايف

مجموع المربعات

Sum of Squares

محكر الكعي المعرفي

Between Groups

28.554

بأشكاؿ التمكيؿ

Within Groups

32.238

محكر تكمفة التمكيؿ

Between Groups

4.036

كاجراءاتو

Within Groups

33.899

محكر التطكر

Between Groups

3.740

التكنكلكجي

Within Groups

21.440

محكر الميارات لدل

Between Groups

7.247

ركاد األعماؿ

Within Groups

15.768

دالة

مستوى

االختبار F

المعنوية Sig

27.24

0.00

3.66

0.01

1.93

0.05

14.13

0.00

** داؿ احصائيا عند مستوى داللة  * ،، ، 0.01داؿ احصائيا عند مستوى داللة 0.05

كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( )19نالحظ اآلتي :

الفرضية الرئيسية األ ولى  6ال تؤثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة
المشروعات الصغيرة  .لإلجابة عمى الفرضية الرئيسية ،نجد أف المتغير المستقؿ القدرة عمى

استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ يؤثر بشكؿ ايجابي عمى ريادة المشركعات الصغيرة بمقدار

) ،(%31.8أم أنو عندما يتغير باالتجاه االيجابي بمقدار كاحد نقطة تتغير القدرة عمى استقطاب

مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ بمقدار ) (0.31نقطة ،كىذا كاف جميان مف خالؿ قيمة االختبار )(T=3.771

كدرجة معنكية ) (α = 0.000 ≤ 0.05كىي دالة احصائيان ،مما يقتضي برفض الفرضية العدمية،

التي تنص ال تؤثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ عمى ريادة المشركعات الصغيرة ،
كىذه ما يتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة في تأثير التمكيؿ كأساليبو عمى ريادة المشركعات الصغيرة،

األمر الذم يساىـ في إقامة كتطكير كنجاح المشركعات الريادية كخاصة في مراحميا األكلى مف

إنشاء المشركع الريادم .

الفرضية الفرعية األولى مف الفرضية الرئيسة األولى  :ال يؤثر الوعي المعرفي بأشكاؿ التمويؿ

عمى ريادة المشروعات الصغيرة  .لإلجابة عمى الفرضية الفرعية األكلى مف خالؿ الجدكؿ السابؽ

رقـ ( ،)19نجد أف المتغير المستقؿ الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ يؤثر بشكؿ ايجابي في القدرة

عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ بمقدار ) ،(%18.8أم أنو عندما يتغير باالتجاه االيجابي
الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ بمقدار كاحد نقطة يتغير القدرة عمى استقطاب مختمؼ شكؿ التمكيؿ

بمقدار ) (0.188نقطة ،كىذا كاف جميان مف خالؿ قيمة االختبار ) (T=2.147كدرجة معنكية = (α
) 0.000 ≤ 0.05كىي دالة احصائيان مما يقضي برفض الفرضية العدمية ،التي تنص ال تؤثر
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الكعي المعرفي بأشكاؿ التمكيؿ عمى ريادة المشركعات الصغيرة األمر الذم يؤكد عمى أىمية الكعي
المعرفي بكافة أساليب التمكيؿ لدل ركاد األعماؿ .
الفرضية الفرعية الثانية مف الفرضية الرئيسة األولى 6ال تؤثر كمفة التمويؿ واجراءاتو عمى ريادة

المشروعات الصغيرة  .لإلجابة عمى الفرضية الفرعية الثانية مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ،نجد أف
المتغير المستقؿ كمفة التمكيؿ كاجراءاتو تؤثر بشكؿ ايجابي عمى ريادة المشركعات الصغيرة بمقدار

) ،(%22.2أم أنو عندما يتغير باالتجاه االيجابي كمفة التمكيؿ كاجراءاتو بمقدار كاحد نقطة يتغير

في ريادة المشركعات الصغيرة بمقدار ) (0.222نقطة ،كىذا كاف جميان مف خالؿ قيمة االختبار

) (T=2.561كدرجة معنكية ) (α = 0.00 ≤ 0.05كىي دالة احصائيان ،مما يقضي برفض
الفرضية العدمية كالتي تنص ال تؤثر كمفة التمكيؿ عمى ريادة المشركعات الصغيرة ،األمر الذم
يؤكد عمى ضركرة مراعاة تيسير إجراءات التمكيؿ كتخفيض الفائدة المدفكعة مف قبؿ ركاد األعماؿ

كىذا ما يتفؽ مع دراسة (قريش ،كبف ساسي) كيعزك الباحث أىمية ىذا المتغير إلى عدـ قدرة
كصعكبة تكفير الضمانات الالزمة مف قبؿ ركاد األعماؿ باإلضافة إلى ارتفاع الفائدة المصرفية

المطمكب دفعيا بسبب انخفاض عكائد المشركعات الصغيرة

الفرضية الفرعية الثالثة مف الفرضية الرئيسة األولى  6ال يؤثر التطور التكنولوجي عمى ريادة
المشروعات الصغيرة ،كلإلجابة عمى الفرضية الفرعية الثالثة مف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ()19

نجد أف المتغير المستقؿ التطكر التكنكلكجي يؤثر بشكؿ ايجابي عمى ريادة المشركعات الصغيرة
بمقدار ) (%34.8أم أنو عندما يتغير التطكر التكنكلكجي باالتجاه االيجابي بمقدار كاحد نقطة

يتغير في ريادة المشركعات الصغيرة بمقدار ) (0.348نقطة ،كىذا كاف جميان مف خالؿ قيمة

االختبار )  (T=4.17كدرجة معنكية ) (α = 0.001 ≤ 0.05كىي دالة احصائيان ،مما يقضي
برفض الفرضية العدمية كالتي تنص  :ال يؤثر التطكر التكنكلكجي عمى ريادة المشركعات الصغيرة،

مما ي ؤكد عمى أىمية التطكر التكنكلكجيا في القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ كخاصة

أساليب التمكيؿ الحديثة المعاصرة كىي عمى سبيؿ المثاؿ أسمكب حاضنات األعماؿ كمنصات

التمكيؿ الجماعي التي تعتمد عمى التطكر التكنكلكجي ،نييؾ عف مدل أىمية التقدـ التكنكلكجي في

تحقيؽ الميزة التنافسية لممشركع كىذا ما يتفؽ مع غالبة الدراسات السابقة .

الفرضية الرئيسية الثانية  6ال يوجد فروؽ في القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ تعزى

لمتغير الميارات لدى رواد األعماؿ ،لإلجابة عمى الفرضية الرئيسية الثانية مف خالؿ الجدكؿ السابؽ

رقـ ( )19نجد أف المتغير المستقؿ الميارات لدل ركاد األعماؿ يؤثر بشكؿ كاضح في استقطاب

مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،حيث كاف اختبار تحميؿ التبايف بيف القدرة عمى استقطاب مختمؼ اشكاؿ

التمكيؿ ذك فركؽ دالة احصائيان ،حيث كانت قيمة االختبار )  (F = 14.13كدرجة معنكية = (α
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

) ،0.000 ≤ 0.05كىي دالة احصائيان ،مما يقضي برفض الفرضية العدمية كالتي تنص الفرضية

الرئيسية الثانية  :ال يكجد فركؽ في القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ تعزل لمتغير

الميارات لدل ركاد األعماؿ  ،األمر الذم يؤكد ما زاؿ ىناؾ حاجة ماسة إلى تطكير الميارات لدل
ركاد األعماؿ بكافة محاكرىا ،األمر الذم يساىـ في ريادة األعماؿ الصغيرة .

الفرضية الفرعية األ ولى مف الفرضية الرئيسية الثانية  6ال يوجد فروؽ في القدرة عمى استقطاب
مختمؼ أشكاؿ التمويؿ تعزى لمتغير الوعي المعرفي لدى رواد األعماؿ  .لإلجابة عمى الفرضية

الفرعية األكلى مف الفرضية الرئيسية الثانية مف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ( )19نجد أف المتغير
المستقؿ الكعي المعرفي يؤثر في القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،كىذا كاف جميان مف

خالؿ قيمة االختبار تحميؿ التبايف بيف اشكاؿ التمكيؿ كالمتغير المستقؿ الكعي المعرفي بأشكاؿ

التمكيؿ لدل ركاد األعماؿ ،حيث كانت قيمة ) (F=27.24كدرجة معنكية )(α = 0.000 ≤ 0.05

 ،كىي دالة احصائيان ،مما يقضي برفض الفرضية العدمية كالتي تنص ال يكجد فركؽ في القدرة عمى

استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ لممشركعات الصغيرة تعزل لمتغير الكعي المعرفي لدل ركاد

األعماؿ كعمى العكس الذم مدل أىمية ىذا المتغير في تطكير ميارات ركاد األعماؿ ألنو يساىـ في
القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ .

الفرضية الفرعية الثانية مف الفرضية الرئيسية الثانية  6ال يوجد فروؽ في القدرة عمى استقطاب

مختمؼ أشكاؿ التمويؿ تعزى لمتغير كمفة التمويؿ واجراءاتو لدى رواد األعماؿ ،لإلجابة عمى

الفرضية الفرعية الثانية مف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( ،)19نجد أف المتغير المستقؿ كمفة التمكيؿ

كاجراءاتو يؤثر بشكؿ كاضح في القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،كىذا كاف جميان مف

خالؿ قيمة االختبار تحميؿ التبايف بيف شكؿ التمكيؿ كالمتغير المستقؿ كمفة التمكيؿ كاجراءاتو،

ككانت قيمة ) (F=3.66كدرجة معنكية ) ،(α = 0.000 ≤ 0.05كىي دالة احصائيان ،مما يقضي
برفض الفرضية العدمية كالتي تنص ال يكجد فركؽ في القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ

تعزل لمتغير كمفة التمكيؿ كاجراءاتو لدل ركاد األعماؿ ،لذلؾ ال بد كنشر الكعي في إجراءات
التمكيؿ ككيفية المفاضمة بينيـ الختيارىـ أقميـ تكمفة .

الفرضية الفرعية الثالثة مف الفرضية الرئيسية الثانية  6ال يوجد فروؽ في القدرة استقطاب مختمؼ
أشكاؿ التمويؿ تعزى لمتغير التطور التكنولوجي لدى رواد األعماؿ ،لإلجابة عمى الفرضية الفرعية

الثالثة مف الفرضية الرئيسية الثانية كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( ،)19نجد أف المتغير المستقؿ

التطكر التكنكلكجي لدل ركاد األعماؿ يؤثر بشكؿ كاضح في استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ ،كىذا

كاف جميان مف خالؿ قيمة االختبار تحميؿ التبايف بيف استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ كالمتغير

المستقؿ التطكر التكنكلكجي ،حيث كانت قيمة ) (F=1.93كدرجة معنكية )،(α = 0.000 ≤ 0.05
مجمة جامعة األزىر-غزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية  ،6109المجمد  ،60العدد 0

25

()659

Published by Arab Journals Platform, 2019

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 21 [2019], Iss. 1, Art. 9

زياد جالؿ الدماغ

كىي دالة احصائيان ،مما يقضي برفض الفرضية العدمية كالتي تنص ال يكجد فركؽ في القدرة عمى

استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ تعزل لمتغير التطكر التكنكلكجي لدل ركاد األعماؿ ،كىذا يؤكد ىذا
المتغير في استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمكيؿ كيعزك الباحث إلى قمة اىتماـ كضعؼ الميارات

التكنكلكجية لدل ركاد األعماؿ .
ممخص النتائج :

جاءت ىذه الدراسة لتحديد أثر تطبيقات أشكاؿ التمكيؿ (الكعي المعرفي ،ككمفة التمكيؿ كاجراءاتو،

كالتطكر التكنكلكجي) عمى ريادة المشركعات الصغيرة ،كقد تكصمت الدراسة مف خالؿ اختبار

الفرضيات إلى عدة نتائج نذكر أىميا :

 .1كجكد تأثير لكؿ أبعاد تطبيقات اشكاؿ التمكيؿ (الكعي المعرفي ،تكمفة التمكيؿ كاجراءاتو،

كالتطكر التكنكلكجي) عمى ريادة المشركعات الصغيرة ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى

مدل فيـ كادراؾ ركاد األعماؿ لمتطمبات التمكيؿ كشركطو .

 .2ال يكجد إلماـ كمعرفة في إعداد دراسة الجدكل االقتصادية لدل ركاد األعماؿ .

 .3ال تتكفر الميارات الالزمة في التكاصؿ كالتشبيؾ مع المؤسسات المالية لدل ركاد األعماؿ
 .4يتطمب نجاح التمكيؿ االصغر انضباطان مف جانب العمالء .

 .5تساىـ سرعة إجراءات الحصكؿ عمى التمكيؿ في إقباؿ ركاد األعماؿ عمييا .

 .6تساىـ استخداـ البرامج الحديثة في مكاكبة التطكر التكنكلكجي لدل ركاد األعماؿ .

 .7تساىـ تطبيقات برامج اإلنترنت الحديثة في تحقيؽ درجة عالية مف الريادة في المشركعات
الصغيرة كتقكدىا نحك الميزة التنافسية .

 .8تساىـ المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية .
 .9يساىـ الحصار في عدـ القدرة عمى استقطاب مختمؼ اشكاؿ التمكيؿ لدعـ المشركعات .
التوصيات :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية نوصي بما يمي 6

 .1تأىيؿ كتدريب ركاد األعماؿ عمى إعداد دراسة الجدكل االقتصادية لممشركعات .

 .2تكجيو ركاد األعماؿ كالمالكيف لممشركعات الصغيرة نحك بناء التنظيمي السميـ لممشركع .

 .3تأىيؿ كتدريب المكارد البشرية لمتعامؿ مع أساليب التكنكلكجيا بيدؼ تكظيفيـ في األساليب
التمكيؿ التقنية الحديثة مثؿ حاضنات األعماؿ ،كمنصات التمكيؿ الجماعي .

 .4تعزيز التكصؿ كالتشبيؾ مع المؤسسات المانحة مف أجؿ الحصكؿ عمى التمكيؿ الالزـ
لريادة المشركعات الصغيرة .
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أثر القدرة عمى استقطاب مختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى ريادة المشروعات الصغيرة

 .5تيسير ضمانات الممكليف كشركطيـ بيدؼ زيادة إقباؿ ركاد األعماؿ عمييا ،األمر الذم
ينعكس عمى ريادة المشركعات الصغيرة .

 .6تخفيض الفكائد المصرفية المدفكعة مف قبؿ ركاد األعماؿ بسبب انخفاض عكائد
المشركعات الصغيرة .

 .7نشر الكعي الثقافي لإللماـ بأساليب التمكيؿ اإلسالمي ،لغرض تكجيو المؤسسات المالية
كالبنكؾ اإلسالمية نحك ريادة المشركعات الصغيرة .
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