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 الملخص
إن المطلع على الدراسات السابقة والمتعلقة بمحددات نجاح ريادة األعمال، يرى أن هناك حاجة إلى إجراء بحوث إضافية خاصة  

في بلدان مثل مجلس التعاون الخليجي والتي ال تزال مثل هذه الدراسات محدودة فيها حتى اآلن. باإلضافة إلى ذلك، فإنه ال يوجد 

ت نجاح ريادة األعمال. وتشير الدراسات السابقة إلى أن مححدات نجاح ريادة األعمال يمكن أن توافق حتى اآلن بشأن محددا

تختلف من بلد إلى آخر تبعا للظروف االقتصادية وأوضاع السوق واتجاهات األعمال والثقافة ورأس المال البشري والموارد 

ث في محددات نجاح ريادة األعمال في سلطنة ُعمان. كما أنها الطبيعية والديموغرافية ... إلخ. ومن هنا، فإن هذه الدراسة تبح

وتشير نتائج الدراسة إلى أن التعليم  .على العالقة بين المحددات ونجاح ريادة األعمال الحافزية، واقتناص الفرصتدرس تأثير 

المال االجتماعي، ورأس المال البشري، والخبرة ال يلعبان دوراً أساسياً في نجاح ريادة األعمال. كما تكشف النتائج أيضا أن رأس 

مان. في المقابل، فإن الدراسة تثبت أن نجاح ريادة األعمال يتأثر بإبداع رائد األعمال ا دور في نجاح ريادة األعمال في عُ مليس له

لذي إن رائد األعمال اومهاراته في التواصل. بمعنى آخر، فإن رائد األعمال المبدع له فرصة أكبر في أن يكون ناجحاً، وبالمثل، ف

: المهارات التنسيقية، ومهارة بناء العالقات، ومهارة التعّرف على الشركاء، ومهارة )مثليمتلك مهارات قوية في التواصل 

التواصل الداخلي( تكون لديه فرصة أكبر في أن يكون رائد أعمال ناجح. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر رأس المال من المحددات 

شر نتائج الدراسة إلى أي تأثير لحالة "الحافزية" أو حالة "اقتناص الفرص" على جاح رائد األعمال في ُعمان. ولم تُ المهمة في ن

تحسين مهاراتهم في التواصل،  يعملوا علىشير النتائج إلى أن رواد األعمال يجب أن تُ  .العالقة بين المحددات ونجاح ريادة األعمال

م، كل ذلك سيساعدهم في لكافي، والحرص على وجود درجة عالية من اإلبداع في مشاريعهويحرصون على وجود رأس المال ا

 .سلطنة ُعمانالنجاح كرواد أعمال 

 

ريادة األعمال، نجاح ريادة األعمال، المنهجية المعتمدة على الموارد، المنهجية المبنية على اإلمكانات، : كلمات البحث الرئيسية

 منهجية التواصل، محددات.

 


