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مقدمة

الحالي	 ال�صتثمار	 هم	 فال�صباب	 الدولة،	 قبل	 من	 الكبير	 بالهتمام	 ال�صباب	 فئة	 تحظى	

والم�صتقبلي	لأي	بلد،	كما	اأنهم	مخزون	الطاقات	الب�صرية	العاملة	للمجتمع	واأ�صا�ص	التقدم	

الجتماعي	والقت�صادي	به.	وفي	�صبيل	ال�صتفادة	من	هذه	الطاقات،	وكذلك	للتغلب	على	

الم�صاكل	المتعلقة	بق�صايا	الت�صغيل،	فقد	عمدت	الحكومة	اإلى	اإن�صاء	العديد	من	الموؤ�ص�صات	

اإن�صاء	 خالل	 من	 العمل	 �صوق	 في	 ال�صباب	 انخراط	 بتعزيز	 الكفيلة	 والبرامج	 وال�صناديق	

الم�صاريع	ال�صغيرة	والمتو�صطة.	وت�صمل	هذه	الموؤ�ص�صات	والبرامج	كاًل	من:	الهيئة	العامة	

الجتماعية،	 التنمية	 وزارة	 الرفد،	 �صندوق	 والمتو�صطة،	 ال�صغيرة	 الموؤ�ص�صات	 لتنمية	

الهيئة	العمانية	لل�صناعات	الحرفية،	اللجنة	الوطنية	لل�صباب،	بنك	التنمية،	وزارة	التجارة	

والبرامج. الموؤ�ص�صات	 من	 وغيرها	 العاملة،	 القوى	 وزارة	 وال�صناعة،	

الوطني	 المركز	 اأجراها	 والتي	 العمل"،	 نحو	 العماني	 ال�صباب	 "توجهات	 درا�صة	 بينت	

لالإح�صاء	والمعلومات	في	عام	2016	اأن	44%	من	ال�صباب	لديهم	الرغبة	في	اإقامة	م�صروع	

خا�ص	بهم،	بينما	بلغت	الن�صبة	28%	لنف�ص	الدرا�صة	في	عام	2015.	وي�صير	ذلك	اإلى	تطور	

اإدراك	ال�صباب	لأهمية	الم�صروعات	ال�صغيرة	والمتو�صطة	كم�صدر	للتوظيف	والدخل،	اإل	اأن	

الإ�صكالية	تتمثل	في	�صعف	الإقبال	الحقيقي	من	قبل	ال�صباب	على	اإقامة	تلك	الم�صروعات،	

وفي	تعثر	العديد	منها	بعد	ال�صروع	في	تنفيذها.	

في	هذا	الإطار،	ياأتي	ا�صتطالع	الراأي	حول	اتجاهات	ال�صباب	العمانيين	نحو	ريادة	الأعمال	

واآليات	تعزيزها،	والذي	يتم	تنفيذه	بالم�صاركة	بين	المركز	الوطني	لالإح�صاء	والمعلومات	

ووزارة	التنمية	الجتماعية،	لتوفير	العديد	من	الموؤ�صرات	الهامة	والتي	تمكن	من	التعرف	

الأعمال	 ريادة	 حول	 وت�صوراتهم	 العماني،	 ال�صباب	 بين	 الأعمال	 ريادة	 وثقافة	 واقع	 على	

ووعيهم	بها،	والتحديات	التي	تواجه	ال�صباب	المقبلين	على	ريادة	الأعمال	بهدف	الخروج	

بمقترحات	لتعزيز	اتجاهات	ال�صباب	نحو	ريادة	الأعمال.
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أهداف االستطالع

يمكن	تلخي�ص	اأهداف	ال�صتطالع	الرئي�صية	فيما	يلي:

�صهولة	 مدى	 خا�ص،	 م�صروع	 اإقامة	 في	 الرغبة	 مدى	 العماني:	 ال�صباب	 بين	 الأعمال	 ريادة	 ثقافة	 واقع	 على	 التعرف	 	-

لريادة	 المف�صلة	 القطاعات	 بال�صلطنة،	 وفنيًا	 ماليًا	 الداعمة	 بالجهات	 المعرفة	 تجاري،	 م�صروع	 اإن�صاء	 اإجراءات	

تف�صيلها. واأ�صباب	 الأعمال،	

التعرف	على	ت�صورات	ال�صباب	حول	ريادة	الأعمال	والوعي	بها:	دور	المناهج	التعليمية	والإعالم	والأ�صرة	في	ن�صر	ثقافة	 	-

ريادة	الأعمال،	البيئة	الت�صريعية	والتنظيمية	والتمويلية	الجيدة	لتطوير	قطاع	ريادة	الأعمال،	ودور	ريادة	الأعمال	في	

الحد	من	م�صكلة	الباحثين	عن	عمل	في	المجتمع،	وغيرها	من	المو�صوعات.

الوقت	 امتالك	 المالية،	 اللتزامات	 الأعمال:	 ريادة	 المقبلين	على	 ال�صباب	 تواجه	 التي	 التحديات	 اأهم	 على	 التعرف	 	-

والمهارات	الالزمة	لإدارة	الم�صروعات،	مدى	ت�صجيع	المجتمع	المحيط	لرواد	الأعمال،	التخوف	من	مناف�صة	العمالة	

المو�صوعات. من	 وغيرها	 الوافدة،	

التعرف	على	اأهم	المقترحات	لتعزيز	اتجاهات	ال�صباب	نحو	ريادة	الأعمال. 	-

المجتمع المستهدف وتصميم العينة

ي�صتهدف	ال�صتطالع	ال�صباب	العماني	الباحثين	عن	عمل،	في	الفئة	العمرية	)18-29(	�صنة،	الحا�صلين	على	دبلوم	 	-
الجتماعي،	 ال�صمان	 اأ�صر	 اإلى	 المنتمين	 ال�صباب:	 هوؤلء	 من	 فئتين	 على	 ال�صتطالع	 ويركز	 اأعلى.	 اأو	 العام	 التعليم	

اأ�صر	 اأ�صر	غير	م�صمولة	بال�صمان	الجتماعي.	تم	الح�صول	على	اإطار	ي�صمل	ال�صباب	الم�صتهدف	من	 اإلى	 والمنتمين	

ال�صمان	الجتماعي	من	�صجالت	وزارة	التنمية	الجتماعية،	كما	تم	الح�صول	على	اإطار	ال�صباب	من	غير	اأ�صر	ال�صمان	

الجتماعي	من	هيئة	�صجل	القوى	العاملة.

بلغ	حجم	العينة	1372	فردًا	من	ال�صباب	الُعمانيين	الباحثين	عن	عمل،	في	فئة	العمر	)18-29	�صنة(،	والحا�صلين	 	-
على	دبلوم	التعليم	العام	اأو	اأعلى،	من	جميع	محافظات	ال�صلطنة:	592	فردًا	منهم	ينتمون	اإلى	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي	

)بن�صبة	43%(،	و780	ل	ينتمون	اإلى	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي	)بن�صبة	%57(.

جمع البيانات

تم	جمع	بيانات	ال�صتطالع	خالل	الفترة	من	27	يناير	اإلى	5	فبراير	2020م،	عن	طريق	المقابالت	الهاتفية. 	-
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ملخص تنفيذي

اأربعة	من	كل	خم�صة	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	تقريبًا	)78%(	لديه	الرغبة	لريادة	الأعمال	
الإناث	)80%	مقابل	 الذكور	عن	 بين	 قلياًل	 الن�صبة	 وتزيد	 الخا�ص،	 التجاري	 وتاأ�صي�ص	م�صروعه	

الترتيب(. 76%	على	

يوجد	بع�ص	التفاوت	في	ن�صب	الراغبين	في	ريادة	الأعمال	بين	المحافظات:	توجد	اأعلى	الن�صب	في	

الداخلية	)84%(،	واأقلها	في	م�صقط	)%71(.

ب�صكل	%17 الن�صبة	 وتزيد	 الوظيفة،	 الأعمال	على	 ريادة	 يف�صلون	 الباحثين	عن	عمل	 ال�صباب	 فقط	من	

الترتيب(. 11%	على	 الإناث	)27%	مقابل	 الذكور	عن	 بين	 ملحوظ	

ثالثة	من	كل	خم�صة	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يعتقد	اأن	الإجراءات	الخا�صة	باإن�صاء	الم�صروعات	

�صعبة.

من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	ل	يعرفون	الجهات	الداعمة	لريادة	الأعمال.%43

واحد	من	كل	اأربعة	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يعتقد	اأن	درا�صته	لم	تك�صبه	المهارات	الالزمة	

لريادة	الأعمال	اإل	بدرجة	�صعيفة	)مقابل	15%	بدرجة	كبيرة،	و	62%	بدرجة	متو�صطة(.

الن�صبة	الأكبر	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يف�صلون	قطاع	تجارة	الجملة	والتجزئة	اإذا	ت�صنى	لهم	%30

افتتاح	م�صروع	تجاري	خا�ص،	مقابل	8%	للم�صاريع	المنزلية	والحرف	التقليدية.
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4.1
نقطة	هو	متو�صط	درجة	الموافقة	على	العبارة	"اعتقد	اأن	م�صاريع	ريادة	الأعمال	�صتقدم	دخاًل	اأف�صل	
من	م�صادر	الدخل	الحالية	التي	اعتمد	عليها	مثل	ال�صمان	الجتماعي	اأو	الأ�صرة	اأو	غيرها"،	وهو	ما	

يعك�ص	قناعة	ال�صباب	بالجدوى	القت�صادية	لريادة	الأعمال.

على	 تترتب	 التي	 المالية	 اللتزامات	 "التخوف	من	 هو	 ال�صباب	 منها	 يتخوف	 التي	 التحديات	 اأهم	
نقطة. 	4.1 العبارة	 تلك	 على	 الموافقة	 درجة	 متو�صط	 بلغ	 الخا�صة"،	حيث	 الم�صاريع	 تاأ�صي�ص	

اأهم	متطلبات	ال�صباب	لريادة	الأعمال	هو	زيادة	الور�ص	التدريبية	التي	تقدمها	الموؤ�ص�صات	المعنية	

وتطويرها	واإتاحتها	لجميع	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل.

الم�صاريع	 )لتاأ�صي�ص	 الإجراءات	 ت�صهيل	 هي	 الأعمال	 ريادة	 ثقافة	 لتعزيز	 ال�صباب	 مقترحات	 اأهم	

30%	لكل	منهما(،	ثم	الهتمام	 اإلغائها	)بن�صبة	 اأو	 وغيرها(،	والدعم	المالي	وتخفي�ص	الفوائد	
.)%24( واإر�صادهم	 الأعمال	 ريادة	 على	 ال�صباب	 بتدريب	
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يادة األعمال 1 واقع وثقافة ر
يتناول	هذا	الق�صم	مدى	رغبة	ال�صباب	لريادة	الأعمال	وتاأ�صي�ص	م�صروع	تجاري	خا�ص،	وراأيهم	حول	مدى	�صهولة	اإجراءات	

اإن�صاء	م�صروع	تجاري،	ومدى	المعرفة	بالجهات	الداعمة	ماليًا	وفنيًا	بال�صلطنة،	والتاأهيل	الدرا�صي	لل�صباب	ومدى	توفيره	

للمهارات	الالزمة	لريادة	الأعمال،	والقطاعات	المف�صلة	لريادة	الأعمال،	واأ�صباب	تف�صيلها.

يادة األعمال 1-1   الرغبة في ر
اأظهرت	نتائج	ال�صتطالع	اأن	ن�صبة	كبيرة	من	ال�صباب	العماني	الباحثين	عن	عمل	على	ا�صتعداد	للدخول	في	ريادة	الأعمال.	

الجهات	 قبل	 من	 المنا�صبة	 التمويلية	 والبرامج	 الالزمة	 ال�صت�صارات	 لك	 توفرت	 "لو	 ال�صتطالع:	 في	 ال�صباب	 �صوؤال	 تم	
الداعمة،	هل	توجد	لديك	الرغبة	لريادة	الأعمال	وتاأ�صي�ص	م�صروعك	التجاري	الخا�ص؟"	ويعر�ص	ال�صكل	)1-1(	ن�صب	
ال�صباب	الراغبين	في	ريادة	الأعمال	ح�صب	بع�ص	الخ�صائ�ص	الديموغرافية	والجتماعية،	كما	يلخ�ص	ال�صكل	)1-2(	تلك	

النتائج	ح�صب	محافظة	الإقامة.	ونالحظ	من	ال�صكلين	ما	يلي:

اأربعة	من	كل	خم�صة	تقريبًا	)78%(	من	ال�صباب	العماني	لديه	الرغبة	لريادة	الأعمال	وتاأ�صي�ص	
التمويلية	المنا�صبة. م�صروعه	التجاري	الخا�ص	عندما	تتوفر	ال�صت�صارات	الالزمة	والبرامج	

تزيد	ن�صبة	الراغبين	في	ريادة	الأعمال	بين	الذكور	عن	الإناث	)80%	مقابل	76%	على	الترتيب(.

تزيد	ن�صبة	الراغبين	في	ريادة	الأعمال	بين	من	�صبق	لهم	الزواج	)ي�صمل	المتزوجين	حاليًا(	عمن	

لم	ي�صبق	لهم	الزواج	)79%	مقابل	77%	على	الترتيب(.
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تزيد	الرغبة	في	ريادة	الأعمال	قلياًل	بين	ال�صباب	من	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي	عن	غيرهم	)%78 
مقابل	77%	على	الترتيب(.

،	حيث	تم	ت�صجيل	اأعلى	
1
يوجد	تفاوت	كبير	في	ن�صب	الراغبين	في	ريادة	الأعمال	بين	المحافظات

الن�صب	في	محافظة	الداخلية	)84%(،	ثم	جنوب	الباطنة	)82%(،	بينما	توجد	اأقل	الن�صب	في	
محافظة	م�صقط	)71%(،	وظفار	)%74(. 

1 في	هذا	التقرير،	يتم	عر�ص	موؤ�صر	واحد	للمحافظات	الثالثة	م�صندم	والو�صطى	والبريمي	مجتمعة	وذلك	ل�صغر	حجم	العينة	بكل	منها.
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يادة األعمال والحصول على وظيفة 1-2   المفاضلة بين ر
الح�صول	على	وظيفة	على	 الباحثين	عن	عمل	ما	زالت	تف�صل	 ال�صباب	 الأكبر	من	 الن�صبة	 اأن	 نتائج	ال�صتطالع	 اأظهرت	

الدخول	في	مجال	ريادة	الأعمال.	تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع:	"لو	خّيرت	ما	بين	العمل	بوظيفة،	اأو	الدخول	في	ريادة	
بع�ص	 المفا�صلة	ح�صب	 تلك	 نتائج	 ال�صكل	)3-1(	 ويلخ�ص	 تختار؟"	 ماذا	 اجتماعي:	 الح�صول	على	�صمان	 اأو	 الأعمال،	
من	 ونالحظ	 الإقامة.	 محافظة	 ح�صب	 النتائج	 تلك	 	)4-1( ال�صكل	 يبين	 كما	 والجتماعية،	 الديموغرافية	 الخ�صائ�ص	

ال�صكلين	ما	يلي:

فقط	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يف�صلون	ريادة	الأعمال	على	الوظيفة،	مقابل	82%	يف�صلون	
الوظيفة،	ون�صبة	�صئيلة	)1%	فقط(	تف�صل	الح�صول	على	�صمان	اجتماعي. %17

تزيد	ن�صبة	تف�صيل	ريادة	الأعمال	على	الوظيفة	ب�صكل	كبير	بين	الذكور	عن	الإناث	)27%	مقابل	
11%	على	الترتيب(.

تزيد	ن�صبة	من	يف�صلون	ريادة	الأعمال	على	الوظيفة	بين	من	�صبق	لهم	الزواج	عمن	لم	ي�صبق	لهم	

الزواج	)19%	مقابل	10%	على	الترتيب(.

يقل	تف�صيل	ريادة	الأعمال	قلياًل	بين	ال�صباب	من	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي	عن	غيرهم	)%14 
الترتيب(. 18%	على	 مقابل	

يوجد	تفاوت	كبير	في	ن�صب	تف�صيل	ريادة	الأعمال	على	الوظيفة	بين	المحافظات،	حيث	�ُصجلت	

اأقل	الن�صب	في	محافظة	�صمال	 اأعلى	الن�صب	في	محافظة	جنوب	الباطنة	)23%(،	بينما	توجد	
فقط(. ال�صرقية	)%9	
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1-3   مدى سهولة إجراءات إنشاء المشروعات
تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع:	"اإلى	اأي	درجة	تعتقد	اأن	اإجراءات	اإن�صاء	م�صروع	تجاري	�صهلة	اأم	�صعبة؟"	ويعر�ص	ال�صكل	
الآراء	ح�صب	 تلك	 ال�صكل	)6-1(	 يبين	 الديموغرافية	والجتماعية،	كما	 الخ�صائ�ص	 ال�صباب	ح�صب	بع�ص	 اآراء	 	)5-1(

محافظة	الإقامة.	ويبين	ال�صكالن	ما	يلي:

يوجد	تفاوت	كبير	في	ن�صب	العتقاد	ب�صهولة	الإجراءات	الخا�صة	بالم�صروعات	بين	المحافظات،	

حيث	تبلغ	الن�صبة	32%	في	محافظة	جنوب	ال�صرقية،	وهي	اأكثر	من	�صعف	الن�صبة	الم�صجلة	في	
محافظة	الداخلية	)%15(.

ل	توجد	فروق	ملحوظة	في	ن�صب	العتقاد	ب�صهولة	الإجراءات	الخا�صة	بالم�صروعات	ح�صب	الحالة	

الزواجية،	اأو	النتماء	اإلى	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي.

الذكور	 عن	 الإناث	 بين	 قلياًل	 بالم�صروعات	 الخا�صة	 الإجراءات	 ب�صهولة	 العتقاد	 ن�صبة	 تزيد	

الترتيب(. على	 	%20 مقابل	 	%22(

واحد	من	كل	خم�صة	تقريبًا	)21%(	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يعتقد	اأن	الإجراءات	الخا�صة	
�صعبة،	 الإجراءات	 تلك	 اأن	 يرون	 	%62 مقابل	 باأخرى،	 اأو	 بدرجة	 �صهلة	 الم�صروعات	 باإن�صاء	

محايدين. كانوا	 	%17 اإلى	 بالإ�صافة	
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)الدورة األولى(

يادة األعمال 1-4   المعرفة بالجهات الداعمة لر
اإن�صاء	 اأقامت	الحكومة	العديد	من	الهيئات	وال�صناديق	والبرامج	لدعم	وت�صجيع	ال�صباب	على	ريادة	الأعمال	من	خالل	

الم�صاريع	ال�صغيرة	والمتو�صطة،	ومن	اأمثلة	ذلك:	الهيئة	العامة	لتنمية	الموؤ�ص�صات	ال�صغيرة	والمتو�صطة،	�صندوق	الرفد،	

التجارة	 وزارة	 التنمية،	 بنك	 لل�صباب،	 الوطنية	 اللجنة	 الحرفية،	 لل�صناعات	 العمانية	 الهيئة	 الجتماعية،	 التنمية	 وزارة	

وال�صناعة،	وزارة	القوى	العاملة،	وغيرها	من	الموؤ�ص�صات	والبرامج.	تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع	عن	معرفتهم	بتلك	

وماليا	 فنيا	 الداعمة	 الجهات	 تعرف	 هل	 تجاري،	 م�صروع	 فكرة	 لديك	 تكون	 "عندما	 الأعمال:	 لريادة	 الداعمة	 الجهات	
الموجودة	في	ال�صلطنة؟"	ويلخ�ص	ال�صكل	)1-7(	ن�صب	تلك	المعرفة	ح�صب	بع�ص	الخ�صائ�ص	الديموغرافية	والجتماعية،	

كما	يبين	ال�صكل	)1-8(	تلك	الن�صب	ح�صب	محافظة	الإقامة.	ونالحظ	من	ال�صكلين	ما	يلي:

من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يعرفون	الجهات	الداعمة	لريادة	الأعمال،	مقابل	43%	ل	يعرفونها. %57

تزيد	ن�صبة	المعرفة	بالجهات	الداعمة	لريادة	الأعمال	قلياًل	بين	الذكور	عن	الإناث	)59%	مقابل	
57%	على	الترتيب(.

ترتفع	ن�صبة	المعرفة	بالجهات	الداعمة	لريادة	الأعمال	قلياًل	بين	من	لم	ي�صبق	لهم	الزواج	عمن	

�صبق	لهم	الزواج	)58%	مقابل	55%	على	الترتيب(.

تقل	ن�صبة	المعرفة	بالجهات	الداعمة	لريادة	الأعمال	ب�صكل	ملحوظ	بين	ال�صباب	من	اأ�صر	ال�صمان	

الجتماعي	عن	غيرهم	)51%	مقابل	60%	على	الترتيب(.

تتفاوت	المحافظات	في	ن�صب	المعرفة	بالجهات	الداعمة	لريادة	الأعمال،	فقد	�ُصجلت	اأعلى	الن�صب	

في	محافظة	الداخلية	)84%(،	بينما	توجد	اأقل	الن�صب	في	محافظة	م�صقط	)%71(.
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يادة األعمال 1-5   مدى توفير التعليم لمهارات ر
من	المهم	اأن	يقوم	التعليم،	بكل	مراحله،	باإك�صاب	ال�صباب	المهارات	الالزمة	لالنخراط	في	�صوق	العمل،	وتعتبر	مهارات	

ريادة	الأعمال	واإدارة	الم�صاريع	الخا�صة	من	اأهم	تلك	المهارات.	تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع:	"اإلى	اأي	درجة	تعتقد	
اأن	درا�صتك	اأك�صبتك	المهارات	الالزمة	لريادة	الأعمال	واإدارة	الم�صاريع	التجارية	الخا�صة؟"	ويعر�ص	ال�صكل	)1-9(	اآراء	
الآراء	ح�صب	 تلك	 ال�صكل	)10-1(	 يبين	 كما	 والجتماعية،	 الديموغرافية	 الخ�صائ�ص	 بع�ص	 ال�صباب	حول	ذلك	ح�صب	

محافظة	الإقامة.	ويبين	ال�صكلين	ما	يلي:

يوجد	تفاوت	ملحوظ	في	ن�صب	العتقاد	بتوفير	الدرا�صة	لمهارات	ريادة	الأعمال	واإدارة	الم�صاريع	

الخا�صة	بدرجة	كبيرة	بين	المحافظات،	حيث	بلغت	الن�صبة	18%	في	محافظات	م�صندم	والبريمي	
والو�صطى	مجتمعة،	وهي	�صعف	الن�صبة	الم�صجلة	في	محافظة	ظفار	)%9(.

الإناث	 بين	 كبيرة	 بدرجة	 الدرا�صة	 عبر	 الأعمال	 ريادة	 مهارات	 باكت�صاب	 العتقاد	 ن�صبة	 تزيد	

عن	الذكور	)17%	مقابل	12%	على	الترتيب(،	وبين	من	�صبق	لهم	الزواج	عمن	لم	ي�صبق	لهم	
الزواج	)19%	مقابل	14%	على	الترتيب(،	بينما	تقل	الن�صبة	قلياًل	بين	الأفراد	من	اأ�صر	ال�صمان	

16%	على	الترتيب(. الجتماعي	عن	غيرهم	)14%	مقابل	

واحد	من	كل	اأربعة	تقريبًا	)23%(	من	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل	يعتقد	اأن	درا�صته	لم	تك�صبه	
المهارات	الالزمة	لريادة	الأعمال	اإل	بدرجة	�صعيفة،	مقابل	15%	يرون	اأن	درا�صتهم	اأك�صبتهم	
تلك	المهارات	بدرجة	كبيرة،	بينما	الن�صبة	الأكبر	)62%(	ذكروا	اأن	ذلك	تم	بدرجة	متو�صطة.
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ل	يوجد	تفاوت	كبير	بين	المحافظات	في	ن�صب	تف�صيل	القطاعات	المف�صلة	لريادة	الأعمال،	حيث	

يظل	قطاع	تجارة	الجملة	والتجزئة	هو	القطاع	المف�صل	في	كل	المحافظات،	كذلك	ل	يوجد	تفاوت	

ملحوظ	ح�صب	النتماء	اإلى	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي.

في	المقابل	يزيد	تف�صيل	الإناث	لبع�ص	القطاعات	عن	الذكور،	اأهمها:	الم�صاريع	المنزلية	والحرف	

التقليدية،	الأزياء/	الت�صميم،	التجميل/	م�صتح�صرات	التجميل،	والتعليم	والتدريب.

يزيد	تف�صيل	الذكور	لبع�ص	القطاعات	عن	الإناث،	واأهم	هذه	القطاعات:	تجارة	الجملة	والتجزئة،	

خدمات	الإ�صالح	وال�صيانة،	المقاولت	والبناء،	وال�صناعة.

والتجزئة	 الجملة	 تجارة	 يف�صلون	قطاع	 الباحثين	عن	عمل	)%30(	 ال�صباب	 الأكبر	من	 الن�صبة	
اإذا	ت�صنى	لهم	افتتاح	م�صروع	تجاري	خا�ص،	مقابل	8%	للم�صاريع	المنزلية	والحرف	التقليدية،	

اأقل. اإلى	العديد	من	القطاعات	الأخرى	بن�صب	 بالإ�صافة	

يادة األعمال 1-6   القطاعات المفضلة لر
تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع	عن	القطاعات	المف�صلة	لهم	لريادة	الأعمال:	"لو	ت�صنى	لك	افتتاح	م�صروع	تجاري	خا�ص	
القطاعات	 	)11-1( ال�صكل	 ويعر�ص	 الخا�ص؟"	 م�صروعك	 واإن�صاء	 الأعمال	 لريادة	 لديك	 المف�صل	 القطاع	 هو	 ما	 بك،	
المف�صلة	لل�صباب،	كما	يبين	ال�صكل	)1-12(	تلك	القطاعات	ح�صب	الجن�ص،	وال�صكل	)1-13(	ح�صب	النتماء	اإلى	اأ�صر	
ال�صمان	الجتماعي،	بينما	يعر�ص	جدول	)1(	تلك	القطاعات	ح�صب	محافظة	الإقامة.	ويبين	ال�صكلين	والجدول	ما	يلي:
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يادة األعمال حسب محافظة اإلقامة. جدول )1(: نسب القطاعات المفضلة للشباب لر
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26313232322231352130جتارة	اجلملة	والتجزئة
1111877106278امل�صاريع	املنزلية	واحلرف	التقليدية
45877137867الإعالم	والت�صالت	وتقنية	املعلومات

9886876747الت�صويق	والدعاية	والإعالن
61067575436التعليم	والتدريب

15108539646اخلدمات	الإدارية	والفنية	وال�صت�صارية
7647737836الأزياء/	الت�صميم
35332342164املقاولت	والبناء

5633820604ال�صناعة
6545362324الرعاية	ال�صحية	واخلدمات	الجتماعية

5144234684ال�صياحة	والرتفيه
532261123104املطاعم/	املقاهي

5013276474التجميل/	م�صتح�صرات	التجميل
4032222643خدمات	الإ�صالح	وال�صيانة	)مثل	امليكانيكا(

2534428043اأخرى
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يادة األعمال 1-7   أسباب تفضيل قطاعات معينة لر
تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع	عن	اأ�صباب	تف�صيلهم	لقطاعات	معينة	لريادة	الأعمال.	ويعر�ص	ال�صكل	)1-14(	اأ�صباب	

ذلك	التف�صيل	لل�صباب،	كما	يبين	ال�صكل	)1-15(	تلك	الأ�صباب	ح�صب	الجن�ص،	ونالحظ	من	ال�صكلين	ما	يلي:

اأن	 اأهمها:	 الذكور،	 عن	 الإناث	 بين	 معينة	 قطاعات	 تف�صيل	 اأ�صباب	 بع�ص	 تزيد	 المقابل	 في	

تنا�صب	 اأو	 الترتيب(،	 على	 	%34 مقابل	 	%52( وميولهن	 اهتماماتهن	 تنا�صب	 القطاعات	 تلك	
الترتيب(. على	 	%18 مقابل	 	%28( الأكاديمي	 تخ�ص�صهن	

اأن	تلك	 اأ�صباب	تف�صيل	قطاعات	معينة	بين	الذكور	عن	الإناث،	واأهم	هذه	الأ�صباب	 تزيد	بع�ص	

القطاعات	توفر	مردود	مالي	جيد	)35%	مقابل	22%	على	الترتيب(،	ووجود	خبرة	ودراية	كافية	
بتلك	القطاعات	)26%	مقابل	19%	على	الترتيب(.

لريادة	 معينة	 لقطاعات	 تف�صيلهم	 اأ�صباب	 اأهم	 اأن	 ذكروا	 	)%46( ال�صباب	 من	 الأكبر	 الن�صبة	
الأعمال	اأن	تلك	القطاعات	تنا�صب	اهتماماتهم	وميولهم،	بينما	كان	توفير	مردود	مالي	جيد	ثاني	

اأقل. اإلى	عدد	من	الأ�صباب	الأخرى	بن�صب	 اأهم	الأ�صباب،	بالإ�صافة	



استطالع الرأي حول24
يزها  يادة األعمال وآليات تعز اتجاهات الشباب العمانيين نحو ر

)الدورة األولى(



25 استطالع الرأي حول
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يادة األعمال والوعي بها 2 تصورات الشباب حول ر
يتناول	هذا	الق�صم	اآراء	ال�صباب	حول	مدى	انت�صار	الوعي	بثقافة	ريادة	الأعمال	بال�صلطنة،	وتقييم	دور	المناهج	التعليمية	

والإعالم	في	ن�صر	تلك	الثقافة،	كذلك	تقييم	ال�صباب	للبيئة	الت�صريعية	والتنظيمية	والتمويلية	الالزمة	لتطوير	قطاع	ريادة	

الأعمال	وت�صجيع	ال�صباب	للدخول	فيه.

تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع	عن	�صبعة	بنود	تعك�ص	ت�صوراتهم	حول	ريادة	الأعمال	والوعي	بها،	وهي:

المناهج	التعليمية	المختلفة	فاعلة	ب�صكل	جيد	في	تاأهيل	وتوجيه	ال�صباب	نحو	ريادة	الأعمال. 	.1

تمتلك	ال�صلطنة	البيئة	الت�صريعية	والتنظيمية	والتمويلية	الجيدة	لتطوير	قطاع	ريادة	الأعمال. 	.2

ريادة	الأعمال	تحد	من	م�صكلة	الباحثين	عن	عمل	في	المجتمع. 	.3

اأعتقد	اأن	م�صاريع	ريادة	الأعمال	�صتقدم	دخاًل	اأف�صل	من	م�صادر	الدخل	الحالية	التي	اعتمد	عليها	مثل	ال�صمان	 	.4
الجتماعي	اأو	الأ�صرة	اأو	غيرها.	

رواد	الأعمال	في	�صلطنة	عمان	يتم	ت�صجيعهم	وتقديم	الت�صهيالت	الالزمة	لهم. 	.5

يقوم	الإعالم	بدور	جيد	في	ا�صتقطاب	وت�صجيع	ال�صباب	لريادة	الأعمال. 	.6

يتم	تن�صئة	الأطفال	منذ	ال�صغر	داخل	الأ�صرة	العمانية	على	ريادة	الأعمال	وتاأ�صي�ص	الم�صاريع	الخا�صة. 	.7

ُطلب	من	ال�صباب	اإعطاء	تقييم	يتراوح	بين	1و5	يبين	مدى	موافقتهم	على	كل	عبارة	من	العبارات	ال�صبعة،	بحيث	اأن	1 
ال�صكل	)2-1(	متو�صط	 العبارة.	ويعر�ص	 تلك	 ب�صدة	على	 اأنهم	موافقون	 تعني	 	5 بينما	 ب�صدة،	 اأنهم	غير	موافقين	 يعني	
درجة	موافقة	ال�صباب	حول	تلك	العبارات	ح�صب	الجن�ص،	كما	يبين	ال�صكل	)2-2(	متو�صط	الدرجة	ح�صب	النتماء	اإلى	اأ�صر	

ال�صمان	الجتماعي.	ونالحظ	من	ال�صكلين	ما	يلي:

يبلغ	المتو�صط	العام	لدرجة	موافقة	ال�صباب	حول	العبارات	ال�صبعة	التي	تعك�ص	مدى	انت�صار	الوعي	بثقافة	ريادة	 	

نقطة. 	3.5 بال�صلطنة	 الأعمال	

"اعتقد	اأن	م�صاريع	ريادة	الأعمال	�صتقدم	دخاًل	 يبلغ	اأعلى	متو�صط	لدرجة	الموافقة	)4.1	نقطة(	على	العبارة	 	

اأف�صل	من	م�صادر	الدخل	الحالية	التي	اعتمد	عليها	مثل	ال�صمان	الجتماعي	اأو	الأ�صرة	اأو	غيرها"،	وهو	ما	يعك�ص	
قناعة	ال�صباب	بالجدوى	القت�صادية	لريادة	الأعمال.

ال�صغر	داخل	 الأطفال	منذ	 تن�صئة	 "يتم	 للعبارة:	 الموافقة	)2.7	نقطة(	 لدرجة	 اأقل	متو�صط	 المقابل،	كان	 في	 	

الخا�صة". الم�صاريع	 وتاأ�صي�ص	 الأعمال	 ريادة	 على	 العمانية	 الأ�صرة	

ل	توجد	اختالفات	كبيرة	في	درجة	موافقة	ال�صباب	حول	العبارات	ال�صبعة	التي	تعك�ص	مدى	انت�صار	الوعي	بثقافة	 	

اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي. اإلى	 اأو	ح�صب	النتماء	 ريادة	الأعمال	ح�صب	الجن�ص،	
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يادة األعمال 3 التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على ر
يعر�ص	هذا	الق�صم	اآراء	ال�صباب	حول	مجموعة	من	التحديات	المحتملة	التي	قد	تعيق	ال�صباب	عن	الإقبال	على	تاأ�صي�ص	

م�صاريع	ريادة	الأعمال	والنجاح	فيها.	تم	�صوؤال	ال�صباب	في	ال�صتطالع	عن	ع�صرة	بنود	تعك�ص	ت�صوراتهم	حول	التحديات	

التي	قد	تواجه	ال�صباب	المقبلين	على	ريادة	الأعمال،	وهي:

�صهرية،	 اأق�صاط	 مالية،	 )قرو�ص	 الخا�صة	 الم�صاريع	 تاأ�صي�ص	 على	 تترتب	 التي	 المالية	 اللتزامات	 من	 اأتخوف	 	.1
وغيرها( ت�صغيلية	 م�صاريف	

ل	اأ�صتطيع	تحمل	اأعباء	ومخاطر	اإدارة	م�صاريعي	التجارية	الخا�صة. 	.2

ل	اأمتلك	المهارات	الإدارية	الالزمة	لإدارة	الم�صاريع	التجارية.	 	.3

عدم	و�صوح	مفهوم	وم�صاريع	ريادة	الأعمال	ل�صعف	التعريف	والترويج	بها.	 	.4

المنطقة	التي	اأقيم	فيها	ل	توجد	فيها	البنية	التحتية	والمرافق	المنا�صبة	لريادة	الأعمال.	 	.5

المجتمع	المحلي	)المحيط	الجتماعي(	ل	يتقبل	اأو	ي�صجع	الأفكار	الجديدة	للم�صاريع.	 	.6

الو�صع	القت�صادي	العام	ل	ي�صجع	على	ريادة	الأعمال.	 	.7

اأتخوف	من	عدم	كفاية	مبلغ	القر�ص	من	الموؤ�ص�صات	التمويلية	المعنية.	 	.8

ل	اأمتلك	الوقت	الكافي	لإدارة	م�صروعي	الخا�ص. 	.9

اأتخوف	من	مناف�صة	العمالة	غير	العمانية	لم�صروعي.	 	.10

ُطلب	من	ال�صباب	اإعطاء	تقييم	يتراوح	بين	1و5	يبين	مدى	موافقتهم	على	كل	عبارة	من	العبارات	الع�صرة،	بحيث	اأن	1 
ال�صكل	)3-1(	متو�صط	 العبارة.	ويعر�ص	 تلك	 ب�صدة	على	 اأنهم	موافقون	 تعني	 	5 بينما	 ب�صدة،	 اأنهم	غير	موافقين	 يعني	
درجة	موافقة	ال�صباب	حول	تلك	العبارات	ح�صب	الجن�ص،	كما	يبين	ال�صكل	)3-2(	متو�صط	الدرجة	ح�صب	النتماء	اإلى	اأ�صر	

ال�صمان	الجتماعي.	ونالحظ	من	ال�صكلين	ما	يلي:

بلغ	المتو�صط	العام	لدرجة	موافقة	ال�صباب	حول	العبارات	الع�صرة	التي	تعك�ص	التحديات	المحتملة	التي	قد	تعيق	 	

3.1	نقطة. تاأ�صي�ص	م�صاريع	ريادة	الأعمال	والنجاح	فيها	 ال�صباب	عن	الإقبال	على	

تاأ�صي�ص	 على	 تترتب	 التي	 المالية	 اللتزامات	 من	 "التخوف	 هو	 ال�صباب	 منها	 يتخوف	 التي	 التحديات	 اأهم	 كان	 	

نقطة. 	4.1 العبارة	 تلك	 على	 الموافقة	 درجة	 متو�صط	 بلغ	 حيث	 الخا�صة"،	 الم�صاريع	

في	المقابل،	كان	اأقل	متو�صط	لدرجة	الموافقة	)2.4	نقطة(	للعبارة:	"	ل	اأمتلك	الوقت	الكافي	لإدارة	م�صروعي	 	

الخا�ص".

المحتملة	 التحديات	 تعك�ص	 التي	 الع�صرة	 العبارات	 ال�صباب	حول	 ل	توجد	اختالفات	ملحوظة	في	درجة	موافقة	 	

الجتماعي. ال�صمان	 اأ�صر	 اإلى	 النتماء	 ح�صب	 اأو	 الجن�ص،	 ح�صب	 الأعمال	 لريادة	
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يادة األعمال يز اتجاهات الشباب نحو ر 4 مقترحات تعز
في	 ال�صباب	 �صوؤال	 تم	 الأعمال.	 ريادة	 نحو	 ال�صباب	 واتجاهات	 ثقافة	 لتعزيز	 ال�صباب	 مقترحات	 الق�صم	 هذا	 في	 نتناول	

وهي: الأعمال،	 ريادة	 نحو	 التجاهات	 لتعزيز	 مقترحاتهم	 اأهم	 تعك�ص	 بنود	 ع�صرة	 عن	 ال�صتطالع	

الأعمال	 ريادة	 حول	 والجامعية(	 )المدر�صية	 المختلفة	 التعليمية	 المناهج	 في	 الدرا�صية	 المو�صوعات	 تكثيف	 	.1
ومهاراتها.

رفع	مقدار	القرو�ص	المخ�ص�صة	لفئات	ال�صمان	الجتماعي	ومحدودي	الدخل	وتقديم	ت�صهيالت	اأكثر	لهم.	 	.2

زيادة	الور�ص	التدريبية	التي	تقدمها	الموؤ�ص�صات	المعنية	وتطويرها	واإتاحتها	لجميع	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل. 	.3

زيادة	عدد	حا�صنات	الأعمال	الحكومية	لم�صاريع	ريادة	الأعمال	لفئة	ال�صباب.	 	.4

زيادة	التوعية	المقدمة	من	قبل	و�صائل	الإعالم	للتعريف	باأهمية	ريادة	الأعمال. 	.5

العمل	على	�صمان	وجود	تكامل	اأكبر	بين	الموؤ�ص�صات	ال�صريكة	والم�صوؤولة	عن	دعم	م�صاريع	ريادة	الأعمال.	 	.6

ت�صجيع	�صركات	القطاع	الخا�ص	على	توفير	حا�صنات	اأعمال	مجانية	لرواد	الأعمال	ال�صباب	من	باب	الم�صوؤولية	 	.7
لل�صركات. الجتماعية	

تخ�صي�ص	امتيازات	وت�صهيالت	خا�صة	للفتيات	وتوفير	حا�صنات	اأعمال	خا�صة	بهن.	 	.8

والم�صاهمة	 الفوائد	 ن�صب	 وتقليل	 ال�صداد،	 من	 الأولية	 الإعفاء	 فترات	 مدد	 زيادة	 مثل	 عامة	 ت�صهيالت	 تقديم	 	.9
الفئات. لجميع	 الرفد	 �صندوق	 من	 المقدمة	 للقرو�ص	 ال�صهرية	 والأق�صاط	 ال�صخ�صية	

تطوير	ال�صت�صارات	وتكثيف	اإجراءات	وعمليات	التوجيه	والمتابعة	والتقييم	للم�صاريع.	 	.10

ُطلب	من	ال�صباب	اإعطاء	تقييم	يتراوح	بين	1و5	يبين	مدى	موافقتهم	على	كل	عبارة	من	العبارات	الع�صرة،	بحيث	اأن	1 
ال�صكل	)4-1(	متو�صط	 العبارة.	ويعر�ص	 تلك	 ب�صدة	على	 اأنهم	موافقون	 تعني	 	5 بينما	 ب�صدة،	 اأنهم	غير	موافقين	 يعني	
درجة	موافقة	ال�صباب	حول	تلك	العبارات	ح�صب	الجن�ص،	كما	يبين	ال�صكل	)4-2(	متو�صط	الدرجة	ح�صب	النتماء	اإلى	اأ�صر	

ال�صمان	الجتماعي.	ونالحظ	من	ال�صكلين	ما	يلي:

بلغ	المتو�صط	العام	لدرجة	موافقة	ال�صباب	حول	العبارات	الع�صرة	التي	تعك�ص	مقترحاتهم	لتعزيز	ثقافة	واتجاهات	 	

ال�صباب	نحو	ريادة	الأعمال	4.2	نقطة.

بلغ	 الع�صرة،	حيث	 العبارات	 ال�صباب	بين	عبارة	واأخرى	من	 ل	توجد	فروق	ملحوظة	بين	متو�صط	درجة	موافقة	 	

اأعلى	متو�صط	لدرجة	الموافقة	4.3	نقطة	على	المقترح:	"زيادة	الور�ص	التدريبية	التي	تقدمها	الموؤ�ص�صات	المعنية	
وتطويرها	واإتاحتها	لجميع	ال�صباب	الباحثين	عن	عمل"،	بفارق	�صئيل	عن	اأدنى	متو�صط	)4.2	نقطة(	للعبارة:	

للم�صاريع". والتقييم	 والمتابعة	 التوجيه	 اإجراءات	وعمليات	 "تطوير	ال�صت�صارات	وتكثيف	

ل	توجد	اختالفات	ملحوظة	في	درجة	موافقة	ال�صباب	حول	العبارات	الع�صرة	التي	تعك�ص	مقترحاتهم	لتعزيز	ثقافة	 	

ريادة	الأعمال	ح�صب	الجن�ص،	اأو	ح�صب	النتماء	اإلى	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي.
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بالإ�صافة	اإلى	�صوؤال	ال�صباب	عن	المقترحات	الع�صر	التي	يمكن	اأن	تعزز	الثقافة	والتجاهات	نحو	ريادة	الأعمال،	تم	�صوؤالهم	

الإيجابية	 التجاهات	 لتعزيز	 اأخرى	 مقترحات	 اأي	 لديك	 "هل	 لذلك:	 �صرورية	 يرونها	 اأخرى	 مقترحات	 اأية	 عن	 كذلك	
لل�صباب	نحو	ريادة	الأعمال؟"،	ويعر�ص	ال�صكل	)4-3(	اأهم	تلك	المقترحات.	ونالحظ	من	ال�صكل	ما	يلي:

اأهم	مقترحات	ال�صباب	هي	ت�صهيل	الإجراءات	)لتاأ�صي�ص	الم�صاريع	وغيرها(،	والدعم	المالي	وتخفي�ص	الفوائد	 	

واإر�صادهم	)%24(،	 الأعمال	 ريادة	 ال�صباب	على	 بتدريب	 لكل	منهما(،	ثم	الهتمام	 	%30 اإلغائها	)بن�صبة	 اأو	
اأقل. بن�صب	 الأخرى	 المقترحات	 العديد	من	 اإلى	 بالإ�صافة	
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ملحق )1(: خصائص العينة
%العددحمافظة	الإقامة

21815.9	م�صقط
705.1	ظفار
151.1	م�صندم
513.7	الربميي
16712.2	الداخلية

34224.9	�صمال	الباطنة
17012.4	جنوب	الباطنة
1118.1	جنوب	ال�صرقية
936.8	�صمال	ال�صرقية

1299.4	الظاهرة
60.4	الو�صطى
اجلن�ص

38528.1ذكر
98771.9اأنثى

امل�صتوى	التعليمي

33624.5دبلوم	التعليم	العام
103675.5اأعلى	من	الدبلوم	العام

النتماء	اإىل	اأ�صر	ال�صمان	اجتماعي

59243.1ينتمي	اإىل	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي
78056.9ل	ينتمي	اإىل	اأ�صر	ال�صمان	الجتماعي

احلالة	الجتماعية/الزواجية

104175.9مل	يتزوج	من	قبل
29121.2متزوج
382.8مطلق
20.1اأرمل

لديه	اإعاقة؟

80.6نعم
136499.4ال

1372100.0اإجمايل
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ملحق )2(: استمارة االستطالع
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  ............................................ يقرأ ويكتب

  ................................................ ابتدائية
  ............................................... إعدادية

  ..........................................  ثانوية عامة
  ............................. تعليم أساسي )حلقة أولى(
  ............................. تعليم أساسي )حلقة ثانية(

  ..................................... دبلوم التعليم العام
  ...................................... دبلوم بعد الثانوية

 1 ................................... بكالوريوس/ ليسانس
 1 .............................................. ماجستير

 1 ................................................ دكتوراه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
 
 
 

107 
  

  ........................................................................................................................... نعم ؟هل أنت باحث عن عمل
  ............................................................................................................................. ال

1 
 انِه المقابلة 2

  



39 استطالع الرأي حول
يزها  يادة األعمال وآليات تعز اتجاهات الشباب العمانيين نحو ر
)الدورة األولى(

3 
 

 األعمالواقع وثقافة ريادة 
لو توفرت لك االستشارات الالزمة والبرامج التمويلية المناسبة من   201

قبل الجهات الداعمة، هل توجد لديك الرغبة لريادة األعمال 
  وتأسيس مشروعك التجاري الخاص؟

 

  .................................................. نعم 
  .................................................... ال 

  ..................................  لم يحددغير متأكد/ 

1 
2 
8  

سهلة أم  مشروع تجاري إلى أي درجة تعتقد أن إجراءات إنشاء   202
 صعبة؟

 )اقرأ االختيارات للمبحوث(
 
 
 
 

  ............................................  سهلة جًدا
  ....................................... سهلة إلى حٍد ما

  ................................................ محايد 
  .................................... صعبة إلى حٍد ما 

  ........................................... صعبة جًدا 
  .................................. لم يحدد غير متأكد/ 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

 

عندما تكون لديك فكرة مشروع تجاري، هل تعرف الجهات الداعمة   203
 فنيا وماليا الموجودة في السلطنة؟

  .................................................. نعم 
  .................................................... ال 

1 
2  

إلى أي درجة تعتقد أن دراستك أكسبتك المهارات الالزمة لريادة   204
دارة المشاريع التجارية الخاصة؟  األعمال وا 

 
 
 

  ..........................................  بدرجة كبيرة
  ........................................ بدرجة متوسطة
  ........................................  بدرجة ضعيفة
  .................................. لم يحدد غير متأكد/ 

1 
2 
3 
8 

 

، أو أو الدخول في ريادة األعمال ،لو خّيرت ما بين العمل بوظيفة  205
 ؟: ماذا تختارعلى ضمان اجتماعي)استمرار( الحصول 

 
 
 

  ........................................  أختار الوظيفة
  ....................... األعمالأختار الدخول في ريادة 

  ............  )استمرار( الحصول على ضمان اجتماعي
  .................................. لم يحدد غير متأكد/ 

1 
2 
3 
8 

 

ما هو القطاع  ،لو تسنى لك افتتاح مشروع تجاري خاص بك  206
 نشاء مشروعك الخاص؟ا  المفضل لديك لريادة األعمال و 

 
 االختيارات للمبحوث()اقرأ 

 (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ................  واالتصاالت وتقنية المعلومات اإلعالم
  ......................................  التعليم والتدريب

  .................................  النفط والغاز والتعدين
  ..............  الزراعة وصيد األسماك والثروة الحيوانية

  ....................  المشاريع المنزلية والحرف التقليدية
  .....................................  المقاوالت والبناء

  ........................... واإلعالن التسويق والدعاية 
  .............................................  الصناعة

  ................................  تجارة الجملة والتجزئة
  ............................  الخدمات المالية والتأمينية

  ................  الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية
  .............................  اللوجستيات والنقل والبريد

  .................  الخدمات اإلدارية والفنية واالستشارية
  ...................................... السياحة والترفيه 

  .................................... المطاعم/ المقاهي 
  .......... خدمات اإلصالح والصيانة )مثل الميكانيكا( 

  ..................................... األزياء/ التصميم 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استطالع الرأي حول40
يزها  يادة األعمال وآليات تعز اتجاهات الشباب العمانيين نحو ر

)الدورة األولى(

4 
 

  ........................ التجميل / مستحضراتالتجميل
  .................................  لم يحددغير متأكد/ 

  ......................  ___________(تذكر) أخرى 

18 
95 
96 

 
301 

 ؟ب اختيارك لهذه المجاالتاسبهي أما   207
 

 (اختيار أكثر من إجابةيمكن )

  .......................  تتناسب مع اهتماماتي ومواهبي
  .....................  تتناسب مع تخصصي األكاديمي

  ............................  لدي خبرة ودراية كافية بها
  .............................  توفر مردود مالي جيد لي

  .................. يوجد طلب كبير على هذه المجاالت 
  ............................. مناسب للمرأة بشكل أكبر 

  ................. يسهل العمل به/ ال يحتاج خبرة كبيرة 
  .................................. لم يحدد غير متأكد/ 

  .......................  ___________(تذكر) أخرى 

A 

B 
C 

D 

E 
F 

G 

Z 
X 

 

 المحور األول: تصورات الشباب حول ريادة األعمال والوعي بها
إلى أي درجة تتفق مع أرجو منك تحديد فيما يلي مجموعة من العبارات التي تعبر عن الوعي بريادة األعمال في سلطنة عمان،  

 (اقرأ االختيارات للمبحوث)؟ كل منها
  

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

غير 
متأكد/ 
 لم يحدد

المناهج التعليمية المختلفة فاعلة بشكل جيد في تأهيل وتوجيه الشباب نحو   301
 ريادة األعمال.

      

تمتلك السلطنة البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية الجيدة لتطوير قطاع   302
 ريادة األعمال.

      

       األعمال تحد من مشكلة الباحثين عن عمل في المجتمع.ريادة   303

اعتقد أن مشاريع ريادة األعمال ستقدم دخل أفضل من مصادر الدخل   304
 الحالية التي اعتمد عليها مثل الضمان االجتماعي أو األسرة أو غيرها. 

      

       لهم.رواد األعمال في سلطنة عمان يتم تشجيعهم وتقديم التسهيالت الالزمة   305

       يقوم اإلعالم بدور جيد في استقطاب وتشجيع الشباب لريادة األعمال.  306

يتم تنشئة األطفال منذ الصغر داخل األسرة العمانية على ريادة األعمال   307
 وتأسيس المشاريع الخاصة.

      

 المحور الثاني: التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على ريادة األعمال
 ،على تأسيس مشاريع ريادة األعمال والنجاح فيها اإلقبالفيما يلي مجموعة من التحديات المحتملة التي قد تعيق الشباب عن  

 (اقرأ االختيارات للمبحوث)؟ كل منهاإلى أي درجة تتفق مع أرجو منك تحديد 
  

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

غير 
متأكد/ 
 لم يحدد

تأسيس المشاريع الخاصة  على تترتب التيأتخوف من االلتزامات المالية   401
 ، مصاريف تشغيلية وغيرها(شهرية)قروض مالية، أقساط 

      



41 استطالع الرأي حول
يزها  يادة األعمال وآليات تعز اتجاهات الشباب العمانيين نحو ر
)الدورة األولى(

5 
 

       الخاصة. ةالتجاريال أستطيع تحمل أعباء ومخاطر إدارة مشاريعي   402

       ال أمتلك المهارات اإلدارية الالزمة إلدارة المشاريع التجارية.   403

       عدم وضوح مفهوم ومشاريع ريادة األعمال لضعف التعريف والترويج بها.   404

المنطقة التي أقيم فيها ال توجد فيها البنية التحتية والمرافق المناسبة لريادة   405
 األعمال. 

      

المجتمع المحلي )المحيط االجتماعي( ال يتقبل أو يشجع األفكار الجديدة   406
  للمشاريع.

      

       العام ال يشجع على ريادة األعمال.  ياالقتصادالوضع   407

       أتخوف من عدم كفاية مبلغ القرض من المؤسسات التمويلية المعنية.   408

       ال أمتلك الوقت الكافي إلدارة مشروعي الخاص.  409

       لمشروعي.  ةأتخوف من منافسة العمالة غير العماني  410

 تعزيز اتجاهات الشباب نحو ريادة األعمالالمحور الثالث: مقترحات 
إلى أي درجة تتفق أرجو منك تحديد  ،يجابية للشباب نحو ريادة األعمالفيما يلي مجموعة من المقترحات لتعزيز االتجاهات اإل 

 (اقرأ االختيارات للمبحوث)؟ كل منهامع 
  

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

غير 
متأكد/ 
 لم يحدد

تكثيف الموضوعات الدراسية في المناهج التعليمية المختلفة )المدرسية   501
 والجامعية( حول ريادة األعمال ومهاراتها.

      

رفع مقدار القروض المخصصة لفئات الضمان االجتماعي ومحدودي الدخل   502
 وتقديم تسهيالت أكثر لهم. 

      

تاحتهازيادة الورش التدريبية التي تقدمها المؤسسات المعنية وتطويرها   503  وا 
 لجميع الشباب الباحثين عن عمل.

      

       زيادة عدد حاضنات األعمال الحكومية لمشاريع ريادة األعمال لفئة الشباب.   504

       األعمال.زيادة التوعية المقدمة من قبل وسائل اإلعالم للتعريف بأهمية ريادة   505

العمل على ضمان وجود تكامل أكبر بين المؤسسات الشريكة والمسؤولة عن   506
 دعم مشاريع ريادة األعمال. 

      

تشجيع شركات القطاع الخاص على توفير حاضنات أعمال مجانية لرواد   507
 األعمال الشباب من باب المسؤولية االجتماعية للشركات.

      

تخصيص امتيازات وتسهيالت خاصة للفتيات وتوفير حاضنات أعمال   508
 خاصة بهن. 

      

 السداد، من األولية اإلعفاء فترات دمدزيادة تقديم تسهيالت عامة مثل   509
 المقدمة للقروض الشهرية واألقساطوالمساهمة الشخصية  الفوائد نسب وتقليل
 صندوق الرفد لجميع الفئات. من

      

 والتقييمإجراءات وعمليات التوجيه والمتابعة  االستشارات وتكثيفتطوير   510
 للمشاريع. 

      



استطالع الرأي حول42
يزها  يادة األعمال وآليات تعز اتجاهات الشباب العمانيين نحو ر

)الدورة األولى(

6 
 

لتعزيز االتجاهات اإليجابية للشباب  مقترحات أخرى هل لديك أي   511
 ؟نحو ريادة األعمال
 ما هي هذا المقترحات؟لو اإلجابة نعم: 

  .................................................. نعم 
  .................................................... ال 

  ...........................................المقترحات: 

1 
2  

 

 البيانات الشخصية للمستجيب
  .................................................. نعم  اجتماعي؟ هل تنتمي إلى أسرة ضمان   801

  .................................................... ال 
1 
2 

 
 

  ........................................................................................................ لم يتزوج من قبلأعزب/ ما هي حالتك االجتماعية/الزواجية؟  802
  .........................................................................................................................متزوج
  ......................................................................................................................... مطلق
  .......................................................................................................................... أرمل

1 
2 
3 
4 

 

  .................................................. نعم  إعاقة؟أي هل توجد لديك   803
  .................................................... ال 

1 
2 

 
901 

  ................................................ حركية عاقة؟اإل ما هو نوع  804
  ............................................... بصرية 
  ............................................... سمعية 
  ................................................ ذهنية 

  .............................. اضطرابات طيف التوحد 
  .......................  أخرى )تذكر___________(

1 
2 
3 
4 
5 

96 

 

 
 

 اشكر املبحوث وانِه املقابلة: نشكرك على املشاركة معنا يف هذا االستطالع

 
= 

 الباحثمالحظات 
  ................................................ ممتازة سجل درجة تعاون المبحوث:  901

  .................................................. جيدة
  .............................................. متوسطة

  .................................................. سيئة

1 
2 
3 
4 

 

  ................................................ ممتازة سجل درجة فهم المبحوث لألسللة:  902
  .................................................. جيدة

  .............................................. متوسطة
  .................................................. سيئة

1 
2 
3 
4 

 

 ................................................... سجل أية مالحظات بخصوص المقابلة:  903
................................................... 

  




