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د

الملخص
ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى أثر الخصائص الريادية لدل اإلدارة العميا عمى النمك في شركات
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بقطاع غزة .كذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصائص المتمثمة في الحاجة

لإلنجاز ,كالحاجة لالستقاللية ,كاإليماف الذاتي ,كالمخاطرة ,كاإلبداع كعالقتيا كتأثيرىا عمى النمك كمتغير

تابع.

كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي ,كصمـ استبانو خصيصان لجمع البيانات الخاصة لتحيقي أىداؼ

ىذا البحث ,حيث كزعت عمى مجتمع البحث المتمثؿ في مدراء شركات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
أعضاء "بيتا" في قطاع غزة كاتبع أسمكب الحصر الشامؿ حيث بمغت مفردات مجتمع البحث ( )78مفردة
كتـ استرجاع ( )76استبانو بنسبة  .%97كمف أبرز النتائج التي تكصؿ إلييا البحث:

كجكد عالقة ايجابية بيف الخصائص الريادية كبيف النمك في شركات تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت بقطاع غزة حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  , 0.563كأف كاقع الخصائص الريادية لدل اإلدارة

العميا في شركات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بقطاع غزة ىي  ,%82.6كأف النمك في ىذه الشركات

بمغ  % 79مف كجية نظر اإلدارة العميا ,كأف خاصية اإلبداع ىي الخاصية األكثر تأثي ار عمى النمك كخاصية

االستقاللية ال تؤثر عمى النمك في شركات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بقطاع غزة.

كخمص البحث لمجمكعة مف التكصيات كاف أبرزىا ,يجب العمؿ عمى زيادة الكعي لدل اإلدارة العميا

في شركات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت حكؿ أىمية الخصائص الريادية كأثارىا الكبيرة عمى النمك ,كما
كيكصي الباحث بزيادة حجـ االستثمار في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لما لو أثر عمى زيادة

فرص العمؿ لمخرجيف كزيادة اإلنتاجية ,كبتالي النمك.
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Abstract
This

research

aimed

to

investigate

the

impact of

entrepreneurial

characteristics for the top level management on information and communications

technology companies in Gaza Strip, by study the dominations of these

characteristics which is need for achievement, need for autonomy, self-belief,
risk-taking and creativity, and on the other hand rate of growth in information and
communications technology as dependent variable.

The researcher has used the descriptive analysis method, he has

designed a questionnaire for the aim to gather the required data, where
distributed to research population which is managers of information and

communications technology companies members of PITA in Gaza Strip, he has
used complete census,78 questionnaires have been distributed and 76 returned
back which represent 97%.

The results of the research has shown

:A positive relationship between entrepreneurial characteristics and the growth in
information and communications technology companies in the Gaza Strip, where

the correlation coefficient is 0.563, and the reality of entrepreneurial
characteristics for the top level management in information and communications

technology companies in the Gaza Strip is 82.6%, and the growth in these

companies reached 79% from the viewpoint of the top level management, and
creativity characteristic is the most affect on the growth while autonomy
characteristic did not affect on the growth of information and communications
technology companies in the Gaza Strip.

The study recommended that information and communications technology
companies should work to raise the awareness of the top level management
about entrepreneurial characteristics and its great effects on growth. The

researcher recommended for companies to increase investment in information
and communications technology where its affect on employment rates for
graduates, increase productivity and growth.
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1

 1.1المقدمة:
انتياء باالقتصادييف
استخدـ مصطمح الريادة منذ أكثر مف مائتي عاـ بدءاً مف آدـ سميث و ً
والريادييف المحدثيف ,وأصبحت الريادة بمفيوميا الواسع مف القضايا االقتصادية واالجتماعية الممحة

التي تحظى باىتماـ عالمي واسع ,نظ اًر لمدور الذي تؤديو في التنمية االقتصادية واالجتماعية  ,وقد
ازداد مفيوـ ريادة األعماؿ خبلؿ السنوات األخيرة بحيث جذب اىتماـ الباحثيف وصانعي السياسات في

مختمؼ المجاالت ,ويعزى ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا االىتماـ إلى حقيقة الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدور المتزايد لري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة األعماؿ في

تطوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر االقتصادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات المحمية (محمد وعبد الكريـ.)6:2011 ,

كما يؤكد ناصر والعمري ( )15:2011عمى أف خصائص الفرد وسماتو الشخصية ليا أثر

في سموكو وتوجياتو وأدائو ,ولعؿ مف أبرز الخصائص الفردية تمؾ المتعمقة بالريادة وسموكياتيا التي
تدفع األفراد بشكؿ عاـ إلى تحديد التوجيات اإلستراتيجية واألعماؿ الريادية التي تسيـ بايجابية في

تسريع نمو قطاع األعماؿ وأف يتكامؿ معو في دفع عجمة التنمية المستدامة في المجتمع.

ويشيد العالـ اآلف تغيرات جذرية سريعة ومتتابعة ,حيث أصبحت السمة الغالبة عمى بيئة

العمؿ المحيطة بنا ىي التقمب ,والتغير ,والتقدـ التكنولوجي ,ويعد قطاع تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت مف أكثر القطاعات سرعة في التطور ,فمنذ ظيوره في منتصؼ القرف العشريف وىو يعمؿ

كقطاع قائد بيف قطاعات االقتصاد العالمي ,حيث يعد المحرؾ الرئيس لمعمالة والدخؿ القومي,
والتجارة الداخمية والخارجية لمعديد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف اقتصاديات العالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ ,ويتنامي بمعدالت تفوؽ

التوقعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات (رضواف.)2:2006 ,

كما أف النمو في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يقود النمو في معظـ القطاعات

األخرى ,حيث يوفر قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت البنية التحية التي تساعد باقي الصناعات
عمى النمو ,وقد أشار التقرير التنافسي العالمي لقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 2009/2008الذي يعد مف قبؿ المنتدى االقتصادي العالمي أنو وفي ظؿ األزمة المالية العالمية,

فاف التعمـ والمستويات العالية مف التقدـ التكنولوجي واإلبداع أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرز محركات النمو وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف

العوامؿ المساعدة في تخطي األزمة المالية الحالية ,وأف الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدوؿ التي حققت المراتب العشرة
األولى ضمف مؤش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر الجاىزية االلكترونية تضع التطور التكنولوجي ضم ػ ػ ػ ػ ػف أجندتيا

الوطني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة (و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي األردنية .)36:2009 ,

وقد أسيمت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقوة في نمو القطاع االقتصادي ,وزاد استخداـ

التكنولوجيا المتطورة في اإلنتاجية وخاصة في الصناعة ,كما خمؽ نظاـ االتصاالت السمكية والبلسمكية
المتطورة أجواء اقتصادية مثالية مكنت مف إجراء المعامبلت االقتصادية بصورة سمسمة وسريعة,
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وكذالؾ فاف انتشار االنترنت سيؿ مف إمكانية النف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ إلي األسواؽ العالمية ,واالنفتاح عمييا مف

خبلؿ م ػا يعرؼ بالتجارة االلكترونية (الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني.)9:2009 ,

الرياديوف يؤسسوف ويطوروف منشآت جديدة والتي م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أىميا منشآت تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ,وىذه المنشآت تولد فرص عمؿ ,وترفع مستوى المنافسة ,وقد تؤدي إلى زيادة
اإلنتاجية مف خبلؿ التغير التكنولوجي ,وبالتالي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػإف ارتفاع عدد الريادييف سيترجـ كزيادة في
مستويات النمو ,وىذه ترجمة حقيقية لمميارات التي يتمتعوف بيا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ناحية ,والى قدرتيـ عمى

اإلبداع م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ناحية أخرى ,فالرياديوف يولدوف التجديد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف خبلؿ طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرح منتج جديد في
السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؽ ,وطرح أسموب جديد لئلنتاج ,وفت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػح أسواؽ جديدة ,والعثور عمى مصدر
جديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد لمحصوؿ عمى المواد الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ ,وتنظيـ الييكمية في قطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاع أو صناعة

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا (معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني/ماس.)13:2007 ,

يؤسس و يطور الريادييف شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ذات الطابع الريادي ال بد

مف أف توفر لدى اإلدارة العميا الخصائص الريادية لتحقيؽ النجاح والنمو ليذه الشركات المتمثؿ في

التوسع :حجـ المبيعات والعائد عمى االستثمار والعائد عمى رأس الماؿ وحجـ األصوؿ والعائد عمى
حقوؽ الممكية

وحجـ التصدير المنتجات/الخدمات لخارج الوطف واالستثمار في مجاؿ البحث

والتطوير والحصة السوقية لمشركة وفتح أسواؽ جديدة وطرح منتجات جديدة وفتح قنوات توزيع جديدة
وحجـ النشاط الكؿ وعدد العامميف بالشركة وعدد العمبلء لدى الشركة و استخداـ كامؿ الطاقة

اإلنتاجية المتاحة (حسيف .)52:2011 ,وبحثنا الحالي نتعرؼ مف خبللو عمى أثر الخصائص
الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة .

 2.1مشكمة البحث:

إف قطاع تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت في غزة معروؼ بصغره و مواجيتو لكثير مف
التحديات ,و أنو ال يشيد توسع آلالؼ العاطميف عف العمؿ مف خريجي تكنولوجيا المعمومات و

االتصاالت في غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة .كما أف نمو القطاع ما يوفره م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف فرص عمؿ لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو أىمية اجتماعية و

اقتصادية واضحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة (ميرسي كور .)12:2013 ,حيث تظير تقارير البنؾ الدولي لعاـ 2012ـ

عج اًز في مساىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة قطاع تكنولوجيا المعمومات االتصاالت في إجمالي الناتج المحمي في قطاع غزة
بواقع مساىمة  %0.02فقط (.)World bank, 2013:18

وكما يظير تقرير الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ( )21:2009عج اًز في الميزاف

التجاري لصناعة معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدات أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .كما ويعتبر حجـ
مساىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في األراضي الفمسطينية محدود ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
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الناتج المحمي اإلجمالي بالمقارنة م ػع بػاقي القطاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات االقتصادي ػ ػ ػ ػ ػة األخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرى المكونة
لبلقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الفمسطيني (المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واألعمار/بكدار.)31:2008,

وقد أكدت الدراسات العممية المختمفة عمى أىمية الريادة والخصائص الريادية في منظمات

األعماؿ ومف شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كوسيمة لنمو و تحسيف القدرة عمى اكتشاؼ

واستغبلؿ الفرص وخمؽ القيمة في بيئة تتصؼ بالتعقيد الشديد والتغير (القاسـ  ; 2013,إسماعيؿ,

 ; 2010ناصر و العمري  ; 2011,الشيخ وآخروف Mueller & Tajeddini, 2009; ; 2009,
Thunberg & Eriksson , ; Jaafar, et..al, 2010; Al-Habib 2012; Dudni, 2013

.)2006

وبناءاً عمى ما تـ التطرؽ إليو أعبله فاف المشكمة الرئيسية لمبحث تتمثؿ في اإلجابة عمى

السؤاؿ الرئيسي التالي :ما أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة ؟

وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :
 1ما واقع الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع
غزة؟
 2ما مستوى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة مف وجية نظر اإلدارة
العميا؟
 3ىؿ يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05بيف الخصائص الريادية (الحاجة
لئلنجاز والحاجة لبلستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع) والنمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة؟
 4ىؿ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05لمخصائص الريادية (الحاجة لئلنجاز
والحاجة إلى االستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع) عمى النمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة؟
 5ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ
الخصائص الريادية تعزى لمخصائص الديمغرافية التالية (الجنس  -العمر  -المؤىؿ العممي -
الخبرة الوظيفية  -المسمى الوظيفي  -الحالة االجتماعية)؟
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 6ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ النمو
في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى لمخصائص الديمغرافية التالية (الجنس -
العمر  -المؤىؿ العممي  -الخبرة الوظيفية  -المسمى الوظيفي  -الحالة االجتماعية)؟
 1.3أهداف البحث:
ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو في
شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة ,وذلؾ مف أجؿ تعزيز الخصائص الريادية لدى

اإلدارة العميا ومف ثـ زيادة النمو لدى ىذه الشركات ,وينبثؽ مف اليدؼ الرئيسي األهداف الفرعية

التالية:

 .1التعرؼ عمى الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
بقطاع غزة.
 .2الكشؼ عف مستوى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة مف وجية
نظر اإلدارة العميا.
 .3التعرؼ عمى العبلقة بيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا و النمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
 .4دراسة األثر بيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا و النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بقطاع غزة.
 .5التعرؼ عمى االختبلفات في استجابات المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت تعزى لمخصائص الديموغرافية.
 .6التعرؼ عمى االختبلفات في استجابات المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى لمخصائص
الديموغرافية.
 .7الخروج بتوصيات لتعزيز الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا والنمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت.
 4.1نموذج البحث ومتغيراته:
يتكوف البحث مف المتغيرات التالية:

المتغير المستقل :الخصائص الريادية وتتمثؿ في أبعاد الخصائص الريادية في الحاجة

لئلنجاز والحاجة إلى االستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع .وذالؾ باالعتماد عمى الجدوؿ
5

رقـ ( )1.1لمدراسات السابقة واألداة الدولية لقياس الخصائص الريادية

).Scan® 97 (E-Scan

Entrepreneurship

المتغير التابع :النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ,وذالؾ باالعتماد عمى كؿ

مف دراسة حسيف ( ,)2011ودراسة المبيض ( ,)2006دراسة ( ,Dudnik )2013ودراسة ()2006
.Thunberg & Eriksson

المتغي ررات الديموغرافيررة( :الجػػنس  -العمػػر  -المؤىػػؿ العممػػي  -الخب ػرة الوظيفيػػة  -المسػػمى

الوظيفي  -الحالة االجتماعية).
يقوـ البحث بدراسة األثر بيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا كمتغير مستقؿ والنمو في

شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كمتغير تابع.

الجدول رقم ()1،1

الدراسات السابقة لبيان أبعاد الخصائص الريادية
الحاجت
لإلًجاس

الحاجت
لالستقاللٍت

دراسة القاسم ()2113

√

√

دراسة واصر و العمري
()2111
دراسة إسماعيل()2111

√
√

دراسة )2013( Dudni

√

الذراساث السابقت

√

دراسة Driessen & Zwart
()1999
الوجووع

√

√

√

√

√
√

دراسة (2012) Al-Habib
دراسة Karimi,
)2011(et..al
دراسة & Tajeddini
)2119(Mueller
دراسة & Thunberg
)2006( Eriksson
دراسة )2005( Wong, et..al

الحاجت
إلى
الطاقت

التوجه
االجتواع
ي

اإلٌواى
الذاتً

القذرة
على
التحول
√

√

√

√

√

√

√

√

الوخاطزة

√

الوعً
بالسوق

اإلبذاع
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

الوزوًت

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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4

4

7

4

9

1

9

4

المصدر ( إعداد الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة لبياف أبعاد الخصائص الريادية)

بناءاً عمى األدبيات الموضحة سابقاً ,تبنى الباحث أبعاد الخصائص الريادية وىي (الحاجة

لئلنجاز ,الحاجة لبلستقبللية ,اإليماف الذاتي ,المخاطرة ,اإلبداع) ,ذلؾ التفاؽ معظـ الدراسات السابقة
عمييا.

6

الجنس – العمر -المؤهل العممي – سنوات الخبرة – الحالة االجتماعية -المنصب الوظيفي

المتغير المستقل
المتغير التابع

الخصائص الريادية
الحاجة لإلنجاز

النمو في شركات

تكنولوجيا المعمومات

الحاجة لالستقاللية

االتصاالت

اإليمان الذاتي
المخاطرة
اإلبداع

شكل رقم ()1.1

العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

المصدر :جرد بواسطة الباحث بناءاً عمى األدبيات اإلدارية في الدراسات السابقة.
 5.1فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسة األولى:

يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05بيف الخصائص الريادية (الحاجة

لئلنجاز والحاجة إلى االستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع) لدى اإلدارة العميا والنمو في

شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

الفرضية الرئيسة الثانية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05بيف الخصائص الريادية (الحاجة

لئلنجاز والحاجة إلى االستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع) لدى اإلدارة العميا عمى النمو في
شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

الفرضية الرئيسة الثالثة:

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ

الخصائص الريادية تعزى لمخصائص الديموغرافية التالية (الجنس  -العمر  -المؤىؿ العممي  -الخبرة

الوظيفية  -المسمى الوظيفي  -الحالة االجتماعية).
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الفرضية الرئيسة الرابعة:

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≤0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ

النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى لمخصائص الديموغرافية التالية (الجنس -

العمر  -المؤىؿ العممي  -الخبرة الوظيفية  -المسمى الوظيفي  -الحالة االجتماعية).
 6.1أهمية البحث:
 1.6.1األهمية العممية:

 تسميط الضوء عمى واقع الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت.
 التعرؼ عمى مستوى النمو لشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة مف وجية نظراإلدارة العميا.

-

تسميط الضوء عمى أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت.

 تحميؿ عبلقة االرتباط واألثر بيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا والنمو في شركاتتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 يتوقع أف تفتح الباب لمزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ موضوعاتيا ومتغيراتيا الفرعية ,في ضوءالنتائج المتوقعة.

 إثراء المكتبة العربية بنوع جديد مف الدراسات في مجاؿ الخصائص الريادية وأثر عمى النمو فيشركات تكنولوجيا المعمومات.
 2.6.1األهمية العممية:
 مف شاف ىذا البحث أف يقدـ التوصيات التي ترتقي بمستويات أداء اإلدارة العميا في شركاتتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف واقع الخصائص الريادية بما يساىـ في زيادة نموىا ,وبتالي

زيادة حجـ مشاركتيا في النمو االقتصاد الفمسطيني.
-

إمكانية االستفادة مف نتائج البحث مف قبؿ مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

لدراسة تعزيز األداء الريادي لدى اإلدارة العميا في القطاعات المختمفة.
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 مساعدة المجتمع الفمسطيني في إيجاد الحموؿ لتخفيض البطالة مف خريجي كميات ىندسةاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 إكساب الباحث المعرفة المعمقة في الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا وأثرىا عمى النمو فيشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة وىذا سوؼ يطور المسار الوظيفي لو.

 7.1حدود البحث:
 الحد الموضوعي :اقتصر البحث عمى معرفة أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمىالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة .

 الحد المكاني :أجريا البحث في قطاع غزة . الحد البشري :أجريا البحث عمى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتبقطاع غزة أعضاء اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات "."PITA

 الحد الزماني2015-2014 :ـ. 8.1مصطمحات البحث:
 الريادة  :Entrepreneurshipعممية تكويف شيء ما مختمؼ ذو قيمة عف طريؽ تكريس الوقتوالجيد الضروري ,بافتراض مخاطر مالية وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة ,وجني العوائد المالية
الناتجة ,إضافة إلى الرضا الفردي .وبعبارة أخرى أنيا" :عممية خمؽ القيمة عف طريؽ استثمار

الفرصة مف خبلؿ موارد متفردة" (الغالبي ,والعامري.)101-81 :2005 ,

 رائد األعماؿ ( :)Entrepreneurالريادي ىو ذلؾ الشخص الذي يتمتع بصفات أخذ المبادرةوينظـ اآلليات والمتطمبات االقتصادية واالجتماعية ,كذلؾ القبوؿ بالفشؿ والمخاطرة ,ولديو القدرة

مبدعا
شيئا
شيئا ذا قيمة ,ويقدـ ً
عمى طمب الموارد والعامميف والمعدات وباقي األصوؿ ويجعؿ منيا ً
ً
وجديدا ,وكذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ يتمتع بالميارات والخصائص س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواء اإلدارية أو االجتماعية أو النفسية التي
ً

تمكنو م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ذلؾ )(Histrich and Michael,2005: 12

 الخصائص الريادية ) :(Entrepreneurial characteristicsىي مجموعة الخصائصوالسموكيات التي تؤشر عمى مدى إمكانية تمتع الشخص الذي يتصؼ بيا بالريادية بدرجات قوية
أو جيدة ,أو ال احتمالية لكونو ريادياً ,وأب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرز سمات الريادي ىي :التحكـ الذاتي ,ومستوى
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مرتفع مف الطاقة ,والحاجة إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى اإلنجاز ,وتحمؿ الغموض والمخاطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ,والوعي
بم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرور الوقت ,واإليماف الذاتي (ناصر والعمري.)145:2011 ,
 الحاجة إلى تحقيؽ اإلنجاز ( :)Need for Achievementيسعى رواد األعماؿ الناجحيف إلىتحقيؽ االنجازات ,وبمعنى آخر فاف ىدفيـ النيائي ىو أداء عمميـ عمى أكمؿ وجو .حيث يقوموا
بتكريس طاقاتيـ في منظماتيـ مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ العمؿ ,ويسعوا إلى إظيار أفضؿ قدراتيـ
في أي عمؿ يقوموف بو مع الحرص دائما عمى أف يكوف أداءىـ أفضؿ مف المرة السابقة ,يطمحوا
باف يكونوا متميزيف وتنبع دوافعيـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف داخميـ .أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا أصحاب المشاريع األقؿ نجاحا
فميس لدييـ الحاجة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى األداء الجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد أو أف إرادتيـ ضعيفة لتحقيؽ النجاح ,فيـ يرضوف
بسيول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة بالنجاح القميؿ (.)Driessen & Zwart, 1999:12
 الحاجة إلى االستقبللية ( :)Need for Autonomyاالستقبللية ىي في كثير مف األحياف السببوراء اختيار بعض األشخاص لحياة رائد األعماؿ سواء كاف ذلؾ بقصد أو بغير قصد ,فالحاجة
إلى اتخاذ الق اررات بأنفسيـ والقياـ بعمؿ ما يريدونو قوية جدا .يؤدي رواد األعماؿ الناجحيف عمميـ
بشكؿ مستقؿ عف اآلخريف ,ويتخذوف الق اررات بأنفسيـ ,ويقوموا بحؿ مشاكميـ بأنفسيـ ويؤدوف
أعماليـ عمى أكمؿ وجو مف خبلؿ قدراتيـ الذاتية في حيف يحتاج رواد األعماؿ األقؿ نجاحا إلى
دعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ أو مساعدة ويميموف في كثير مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف األحياف إلى تكميؼ اآلخريف باتخ ػ ػ ػ ػ ػاذ
الق اررات (.)Driessen & Zwart, 1999:13
حيث يؤمف
 اإليماف الذاتي  :Self-Beliefىي الثقة بقدراتؾ الخاصة و بنفسؾ مقارنة باآلخريفُ
رواد األعماؿ الناجحيف بإمكانية تحقيؽ أىدافيـ باالعتماد عمى قدراتيـ الخاصة ,وىـ عمى قناعة
ليس فقط بقدرتيـ عمى إتماـ كؿ ميمة بنجاح ,بؿ أف ىذا النوع مف ريادي األعماؿ مقتنعيف بأف
نجاحيـ يعتمد بالدرجة األولى عمى أنفسيـ ,وتتخطى الثقة بالنفس ذلؾ لتشمؿ العبلقات مع
اآلخريف الذيف قد يكونوا أكثر ثراء ,وأكثر أىمية أو أكثر قوة .في حيف يؤمف رواد األعماؿ األقؿ
نجاحا بقدراتيـ بشكؿ ضعيؼ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع االعتقاد بأف نجاحيـ يعتمد عمى الظروؼ
السائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدة (.)Driessen & Zwart, 1999:13
 المخاطرة ( :)Risk Takingىي القدرة عمى التعامؿ مع األمور غير المؤكدة النجاح واالستعدادلمخسارة .يحب عمى ريادي األعماؿ الناجحيف المخاطرة مف خبلؿ اغتناـ الفرص باألسبقية ,
ويستطيع رواد األعماؿ تحقيؽ فرصة لمنتيجة المرجوة في ظؿ المخاطرة مف خبلؿ امتبلؾ الطاقة
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والمبادرة والرغبة ,كما أنيـ يضعوف أىدافيـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف اجؿ تحسيف حياتيـ أكث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر وليس
لمجرد الحفاظ عمييا .في حيف ال يفضؿ رواد األعماؿ األقؿ نجاحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا القياـ بأي مخاطرة ,فيـ
حريصيف عمى تجنب المخاط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة (.)Driessen & Zwart, 1999:13
 اإلبداع ( :)Creativityىو القدرة عمى استثمار األفكار واآلراء لمحصوؿ عمى أشياء جديدة سواءمف حيث الفكرة أو األسموب .رواد األعماؿ الناجحيف مطمعيف عمى ما يجري مف حوليـ ,لذا لف
يوقفيـ أي قيود تفرضيا الظروؼ عمييـ ,بؿ يمكف مجابيتيا باإلمكانيات ,كما أف لدييـ القدرة
عمى التفكير مف زوايا مختمفة واختيار الطريؽ األقصر لتحقيؽ ىدفيـ ,وبالتالي يمكنيـ تحويؿ
التحديات إلى فرص بقدر تحمميـ المخاط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر .أما رواد األعماؿ األقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ نجاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
فنطاؽ تفكيرىـ مح ػدود وال يطمحوف لخوض ما ى ػ ػ ػو جديد (.)Driessen & Zwart, 1999:13
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت):(Information and communications technologyيعنى بمصطمح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلى وصؼ أدوات وطرؽ النفاذ لوسائؿ
تكنولوجيا المعمومات والقياـ بعمميات استرجاع البيانات وتخزينيا وتنظيميا وأساليب معالجتيا
وانتاجيا .وكذلؾ وصؼ وسائؿ عرض المعمومات وتبادليا مف خبلؿ الطرؽ االلكترونية واليدوية.
ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف أدوات تكنولوجيا المعمومات الحواسيب والماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية
واليواتؼ واألقراص المضغوطة والبرامج مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ نظاـ قواعد البيانات والتطبيقات متعددة
الوسائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط (الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني لعاـ.)9:2009 ,
 نمو الشركة ( :)Company growthىو تعبير ديناميكي لظاىرة اقتصادية تعكس مدى نجاحالشركة في إنماء طاقاتيا الكمية ليدؼ االستمرار والبقاء ,ىذه الظاىرة تتضمف تغييرات في نتائج
الشركة وفي خصائصيا التنظيمية  .يظير نمو الشركة في جانبيف نمو كمي ,وتطور نوعي ,النمو
الكمي ثبلثة معالـ حيث:زيادة حجـ عوامؿ اإلنتاج المستخدمة (اليد العاممة ,االستيبلكات
الوسيطية ,)...يزداد حجـ المنتجات (المبيعات ,الحصة السوقية )...وتتحسف النتائج المحققة
(األرباح ,قدرة التمويؿ الذاتي ,) ...أما التطور النوعي فانو يشير إلى التغيرات اليامة في
خصائص الشركة خبلؿ مراحؿ نموىا والتي يصعب محاولة إدراكيا ,وال يمكف لمشركة أف تنمو
دوف إحداث تغييرات ميمة في ىيكميا وف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي أنشطتيا وتنظيميا الداخمي وك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا
التكنولوجيا المستخدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة وضرورة إدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاج اإلبداع واالبتكار في ثقافت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيا
(.)Darbelet, Scaramuzza, 2000:375
11

 أبعاد قياس نمو الشركات ( :)measuring company growthيتـ قياس النمو مف خبلؿ حجـالمبيعات ,العائد عمى االستثمار ,العائد عمى رأس الماؿ ,حجـ األصوؿ ,معدؿ العائد عمى حقوؽ
الممكية ,حجـ الصادرات ,حجـ النصيب التسويقي ,فتح قنوات توزيع جديدة ,حجـ النشاط الكمي,
استخداـ الميارات الفنية لمشركة ,حجـ زيادة عمبلء الشركة ,استخداـ الطاقة اإلنتاجية المتاحة,
فتح أسواؽ جديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدة ,طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرح منتجات جديدة وحجـ االستثمارات في البحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوث
والتطوير (حسيف.)55-52:2011 ,
 9.1محتويات البحث:
يحتوى الفصؿ األوؿ عمى اإلطار العاـ لمبحث مف تعريؼ وشرح لمشكمة البحث وأىدافو و

نموذج البحث ومتغيراتو وأىميتو العممية والعممية وعمى حدوده ومصطمحاتو ,ويحتوي الفصؿ الثاني

عمى اإلطار النظري وىو ينقسـ إلي ثبلث مباحث وىي المبحث األوؿ :الخصائص الريادية والمبحث
الثاني :قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة والمبحث الثالث :نمو الشركات ,ويحتوي

المبحث األوؿ عمى تعريؼ ريادة األعماؿ والريادي والسمات الشخصية لمريادي وأدوار الريادي
واألنماط الريادية والخصائص الريادية وأبعاد الخصائص الريادية وريادة األعماؿ والنمو االقتصادي
وواقع ريادة األعماؿ في فمسطيف ,ويحتوي المبحث الثاني عمى تعريؼ تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت وواقع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة واحصائيات قطاع تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ومجاالت فرص عمؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وطرؽ تمكيف
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتوفير فرص عمؿ ونبذة عف اتحاد شركات أنظمة المعمومات

الفمسطينية (بيتا) ,ويحتوي المبحث الثالث عمى مفيوـ نمو الشركة والنظريات االقتصادية المفسرة لنمو

الشركات وأنواع النمو في الشركة واستراتيجية النمو والتوسع في الشركة وأبعاد قياس نمو الشركات,
ويحتوي الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة عمى الدراسات السابقة التي تناقش الخصائص الريادية

وعناصر النمو وأوجو االستفادة مف الدراسات السابقة وما يميز ىذا البحث ,ويحتوي الفصؿ الرابع:
اإلطار اإلجرائي لمبحث عمى منيج ومجتمع وأداة البحث وصدؽ وثبات أداة البحث والمعالجة

اإلحصائية ,ويحتوي الفصؿ الخامس :تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات ومناقشة األسئمة ,ويحتوي

الفصؿ السادس عمى النتائج والتوصيات والدراسات المستقبمية المقترحة.

12

الفصل الثاني
اإلطار النظري

ويشتمل عمى المباحث التالية:
المبحث األول :الخصائص الريادية
المبحث الثاني :قطاع تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بقطاع غزة
المبحث الثالث :نمو الشركات
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المبحث األول :الخصائص الريادية
 1.1.2مقدمة:
ىاما في االقتصاديات العالمية كونيا مف أبرز محركات النمو االقتصادي,
تؤدي الريادة ًا
دور ً
مف خبلؿ إنشاء منظمات أعماؿ محمية فاعمة تساىـ في التطور المحمي ,يعرض ىذا الفصؿ عدداً مف

العناويف التي تناقش ىذا الجانب :ريادة األعماؿ والريادي والسمات الشخصية لمريادي و أدوار الريادي
والخصائص الريادية وأبعاد الخصائص الريادية واألنماط الريادية وريادة األعماؿ والنمو االقتصادي

وواقع ريادة األعماؿ في فمسطيف.
 2.1.2ريادة األعمال:

يعد مفيوـ الريادة مفيوماً قديماً استُعمؿ ألوؿ مرة في المغة الفرنسية في بداية القرف السادس
عشر ,وقد تضمف المفيوـ آنذاؾ معنى المخاطرة وتحمؿ الصعاب التي رافقت حمبلت االستكشاؼ

العسكرية ,ودخؿ مفيوـ الريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة إلى النشاطات االقتصادية ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي مطمع القرف الثامف عشر

سمعا
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف قبؿ ( )RICHARD CANTILLONالذي وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ التاجر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذي يشتري ً
بسعر مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدد ,لبيعيا في المستقبؿ بسعر ال يعرفو مسبقًا بأنو "ريادي" ,ويعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػود الفضؿ ألحد
الصناعييف وىو ( )J.B .SAYال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذي رأى في الريادي مقدرة فائقة عمى اإلدارة (شعيب وعواطؼ,
 .)2:2011اإال أف المشروعات ال يمكف أف تزدىر إال في مجتمع تتوفر فيو روح الريادة وحب العمؿ
الحر ,ويوجد بو مجموعة مف رجاؿ األعماؿ أصحاب المواىب اإلدارية الخاصة مف ذوي االستعداد

لممخاطرة ,وتبني األفكار الجديدة ,وفيـ آليات التنافس في السوؽ (مراد.)3 :2010 ,

وقد اختمؼ عمماء االقتصاد وأصحاب األعماؿ التجارية في الرأي حوؿ تحديد مفيوـ الريادة,

إال أف معظميـ يتفقوف عمى أف روح المبادرة ضرورية لتحفيز النمو االقتصادي وتأميف فرص العمؿ
في كافة المجتمعات ,ومف أىـ ىذه التعريفات ما يمي:

تعرؼ الريادة ( )Entrepreneurshipمف المعجـ الرائد ىي :روداً ورياداً ,وتعني راد الشيء

طمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ,وراد األرض تفقد ما حوليا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف المراعي والمياه ليرى ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ىي صالحة
لمنزوؿ (مسعود.)397:1995 ,

وتأخذ الريادة أبعاداً متنوعة منيا :االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرىا مف خبلؿ تحقيؽ

التوافؽ الجديد ليذه العوامؿ ,فالمشروع الريادي يركز عمى اإلبداع والقيادة حيث قد يكوف لو أبعاد

جديدا ,أو طريقة جديدة في تقديـ المنتج أو الخدمة .كما قد يكوف اإلبداع
منتجا
ً
تكنولوجية ,أو يكوف ً
في مجاؿ التس ويؽ أو تقديـ السمع والخدمات ,أو في إدارة التنظيـ وىيكمتو ,وكذلؾ تعتمد الريادة عمى
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التنويع والتمايز وادخاؿ الطرؽ الجديدة ,وليس االعتماد عمى النماذج والعادات المتعبة دوف
غيرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا (العمي.)3:2002 ,

كما أف الريادة تعني دائماً االستحداث وىذا المصطمح انتشر واستخدـ عمى نطاؽ واسع في

عالـ األعماؿ اليابانية وذلؾ في العقود الستة األولى مف القرف السابؽ ,وفي اآلونة األخيرة أصبحت

الريادة في مجاؿ األعماؿ تعني السبؽ في ميداف ما (مثبلً السبؽ الروسي في مجاؿ الفضاء) كما
وتعني أيضا مف يدير شيئاً جديداً في ميدانو أو يبتكر شيئاً جديداً كمياً يبلقي طمباً ورواجاً ,أما الريادة

في حقؿ إدارة األعماؿ فيو المقب الذي يمنح لمف ينشئ مشروعاً جديداً ,أو يقدـ فعالية مضافة إلى
االقتصاد ,وبالمنظار األوسع ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػإف الريادة اإلدارية تشمؿ أيض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا مف يدير الموارد المختمفة

لتقديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ شيء جديد أو ابتكار مشروع جديد (السكارنة.)17:2006 ,

فيما أشار( )Robert Hisrichإلى الريادة بكونيا عممية تكويف شيء مػ ػ ػ ػ ػ ػا مختمؼ ذو قيمة

عف طريؽ تكريس الوقت والجيد الضروري ,بافتراض مخاطر مالية وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة,
وجني العوائد المالية الناتجة ,إضافة إلى الرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا الفردي .وبعبارة أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرى أنيا" :عممية خمؽ

القيمة عػ ػف طريؽ استثمار الفرصة م ػف خبلؿ موارد متفردة" (الغالبي ,والعامري.)101-81 :2005 ,
ويعرفيا آخروف بأنيا :السموؾ المتوجو لمحركية واتخاذ المخاطرة واإلبداع والنمو (طو.)15 :2011 ,

ويرى الباحث تعريؼ ريادة األعماؿ بناءاً عمى األدبيات اإلدارية بأنيا مجموعة مف النشاطات

المتعمقة ببدء األعماؿ أو تطويرىا و التخطيط ليا و تنظيميا وتحميؿ المخاطر واإلبداع في إداراتيا,
وضماف نموىا واستمرارىا.

 3.1.2الريادي:
تدعى العممية التي تكوف المشروع بالريادية ,والفرد الذي يبدأ المشروع بالريادي ,فيما يمثؿ

المشروع مخرجات االثنيف (الريادية والريادي) ,وتنجـ الريادية كعممية عف فعؿ الريادي الذي يؤسس
ويبدأ مغامرتو الخاصة ,ذلؾ الفرد الذي يخمؽ أعماالً جديدةَ في مواجية المخاطرة وعدـ التأكد ,مف
أجؿ تحقيؽ الربح والنمو ,عف طريؽ تحديد الفرص الميمة والحصوؿ عمى الموارد الضرورية
الستثمارىا ,فالكثير م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف األفراد لدييـ أفكار عظيمة إال أنيـ ال يحققونيا كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يفعؿ

الريادي ).)Thomas and other's, 2005:3

بالرجوع إلى قاموس (ويبستر) ُعرؼ الريادي عمى أنو الشخص الذي يستطيع تنظيـ وادارة
المخاطر في األعماؿ (.)Webster, 1998:387
ويعرؼ الريادي في المغة الفرنسية ىو الذي يأخذ أو يتوسط ما بيف شيئيف ,ولديو القدرة عمى

أخذ موقع ما بيف المورد والزبوف ,وكذلؾ القدرة عمى أخذ المخاطرة ,والعمؿ عمى تحويؿ الموارد مف

مستوى أدنى إلى مستوى أعمى مف اإلنتاجية ,وىناؾ مجموعة مف الصفات المترابطة التي ال بد أف
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تتوافر لنجاح الريادي وىي :الرغبة في إدارة األعماؿ واالستم اررية والمثابرة عمى العمؿ واإليماف الذاتي

ودوافع نفسية وشخصية والقدرة عمى إدارة المخاطرة والقدرة عمى التأقمـ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرص والبيئة
الخارجية والقدرة عمى التأقمـ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع الغموض والمبادرة وقدرة عمى االنجاز والدقة والوضوح وادراؾ

الوقت واالبتكار واالنفتاح واألف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ الواس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع والدوافع المادية (.)Peggy, 2000:14

وعرؼ  )2005:12( Histrich and Michaelالريادي بأنو ذلؾ الشخص الذي يتمتع

بصفات أخذ المبادرة وينظـ اآلليات والمتطمبات االقتصادية واالجتماعية ,كذلؾ القبوؿ بالفشؿ

شيئا ذا
والمخاطرة ,ولديو القدرة عمى طمب الموارد والعامميف والمعدات وباقي األصوؿ ويجعؿ منيا ً
وجديدا ,وكذلؾ يتمتع بالميارات والخصائص سواء اإلدارية أو االجتماعية أو
مبدعا
شيئا
قيمة ,ويقدـ ً
ً
ً
النفسية التي تمكنو مف ذلؾ.
يبرز الفرؽ بيف الريادي عمى مستوى المنظمات أو األفراد ,فعمى مستوى المنظمات ىو الذي

لديو القدرة عمى االبتكار واإلبداع وأخذ المخاطرة في تقديـ منتجات وخدمات جديدة ,وأما عمى مستوى

األفراد فيو الشخص القادر عمى تقييـ واغتناـ الفرص مف أجؿ مخاطرة جديدة ,كما ال بد أف يكوف
لديو خصائص القائد اإلداري الخاصة والتي تتطمب المرونة واالبتكار وأخذ المخاطرة والرؤية الثاقبة

في طرح المنتجات ,وال يصنع الريادي ق ار اًر عقبلنياً في بعض األحياف وانما يعتمد عمى الحدس
والبدييية الصحيحة ,وىذا ما يميز كفاءة وفاعمية الريادي عف غيره (.)Swedberg, 2007:10

ورائد األعماؿ ىو الشخص الذي يقرر إنشاء وادارة أي مؤسسة تجارية أو مشروع ربحي

معتمدا عمى توفير المصادر والموارد البلزمة مع األخذ في االعتبار
صغير ,ويتولى القياـ بيذه الميمة
ً
المخاطر المحسوبة واألرباح أو العوائد المتوقعة مف ىذا المشروع (مجمة المبتعث.)2010 ,
ويرى الباحث تعريؼ الريادي بناءاً عمى األدبيات اإلدارية ىو الشخص الذي يمتمؾ القدرة عمى

اكتشاؼ الفرصة وادراكيا ,وتحمؿ المخاطرة ,والعزـ عمى البدء بالمشروع ,وتأميف المصادر واإلمكانات
البلزمة وتشغيميا مف أجؿ إضافة قيمة إلى المنتج أو الخدمة أو الطريقة واإلجراءات ,وايجاد ما ىو
جديد ومميز ,وبشكؿ يمبي حاجات الزبائف ورغباتيـ ,وبحيث تكوف النتيجة الحصوؿ عمى الفوائد

المعنوية و المادية أو التعرض لمخسارة المعنوية والمادية.

 1.3.1.2السمات الشخصية لمريادي:

أوضح ) Daft (2010:607أف السمات الشخصية لمريادي ىي أكثر مف ( )40سمة عند
العمماء المختصيف ,ولعؿ أبرزىا يمكف تمخيصو في ست سمات كما يأتي:

 التحكـ الذاتي (الداخمي) :إف ميمة بدء عمؿ جديد تتطمب مف الفرد الريادي أف يكوف لديو إيمافبالمستقبؿ وأنو قادر عمى الضبط والسيطرة عمى العوامؿ الخارجية المؤثرة بو.
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 مستوى مرتفع مف الطاقة :تتطمب ميمة البدء بالعمؿ الريادي جيوداً عظيمة مف العمؿ الشاؽوالمضني ,فاإلصرار عمى العمؿ ساعات طويمة قد تصؿ إلى  70ساعة أسبوعياً ال يقدر عميو إال

مف توافرت لدية سمة المستوى المرتفع مف الطاقة.

 -الحاجة إلى اإلنجاز :الريادي شخص لديو الدافعية إلشباع الحاجة لئلنجاز بدرجة عالية ألنو بارع

ومتفوؽ يختار الظروؼ التي توفر لو النجاح في عممو الذي يتصؼ بالتحدي واألىداؼ الصعبة

ليحقؽ بيا درجات عالية مف الرضا ,الرياديوف الناجحوف ىـ المنجزوف.
 تحمؿ الغموض والوعي بمرور الوقت والثقة بالنفس.وذكر (السكارنة )25:2006 ,عف ايجابيات كوف الفرد ريادي وىو الذي يندفع خمؼ أفكاره
الريادية كي يتسـ بما يمي:

 إبراز القدرة عمى رؤية األىداؼ متحققة واألعماؿ ناجحة. تحقيؽ الرغبة في المغامرة والمخاطرة إلثبات الذات . إظيار القدرة اإلبداعية لديو عمى التخطيط والتنظيـ والقيادة. توسع طاقة الحماس والعمؿ الدؤوب والجاد لديو بالشكؿ الذي يراه مناسباً. توظيؼ إمكاناتو العالية عمى إقامة عبلقات حيدة وقويو مع الزبائف والمورديف والبنوؾ. االندفاع واإلصرار ورباطة الجأش بدوف تأثير لمقيود عميو. -تمبيو الرغبة والقدرة عمى التجديد واإلبداع والتفرد.

 2.3.1.2أدوار الريادي:
قدـ كؿ مف ( Bolton & Thompson )2000:46عشرة أدوار رئيسة يقوـ بيا الريادي مف
أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي يسعوف إلى تحقيقيا ,وىي :يؤدوف أعماالً تختمؼ اختبلفاً جوىرياً عما يقوـ

بو اآلخروف ,يتمتعوف بالخمؽ واالبتكار ,يدركوف ويستثمروف الفرص ,يوفروف الموارد البلزمة الستثمار

الفرص ,بارعوف في تكويف شبكات مف العبلقات مع اآلخريف ,قادروف عمى مواجية األحداث غير
المتوقعة ,يستطيعوف إدارة المخاطر ,يتمتعوف بالسيطرة عمى شركاتيـ وأعماليـ ,يضعوف زبائنيـ في
مقدمة أولوياتيـ ويخمقوف رؤوس األمواؿ التي يحتاجوف إلييا.
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 3.3.1.2األنماط الريادية:
وىي تتمثؿ في العديد مف األنماط كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (:)1.2
الجدول رقم ()1،2

األنماط الريادية وأبرز مؤشرات كل نمط

 4.1.2الخصائص الريادية:
تُعرؼ الخصائص الريادية بأنيا مجموع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الخصائص والسموكيات التي تؤشر عمى
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدى إمكانية تمتع الشخص الذي يتصؼ بيا بالريادية بدرجات قوية أو جيدة ,أو ال احتمالية

لكون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ريادياً (ناصر والعمري.)145:2011 ,

كما اختمؼ الباحثوف في تعريفيـ لمريادة وتحديد مفيوميا فقد اختمفوا في تعدادىـ لخصائص

الريادي وسموكو ,فمنيـ ( Drucker (1970:38الذي ركز عمى أف الريادي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو الذي ينظـ وينفذ

الفرص ,وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و الذي يحصؿ عمى الموارد والعمالة والمواد والموجودات األخرى بتوافؽ لجعؿ قيمتيا
أكبر مف ذي قبؿ.

وق ػ ػد ذكر بعض الباحثيف الخصائص الشخصية لمريادي التي مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف أبرزىا االستعداد

والميؿ نحو المخاطرة والرغبة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي النجاح والثقة بالنفس واالندفاع نحػ ػ ػ ػ ػ ػو العمؿ واالستعداد الطوعي
لمعمؿ لساعات طويمة وااللتزاـ والتفاؤؿ واتباع المنيج النظمي (النجار والعمي.)13-10:2006 ,
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وقد تبيف أف القائميف عمى الريادة في األدبيات اإلدارية يشتركوف في الخصائص الشخصية,

الخصائص السموكية والميارات اإلدارية وىذه الخصائص ىي التالية (المنصور:)16:2000 ,

 الخصائص الشخصية:وتتمثؿ ىذه الميارات بما يمي :الحاجة لئلنجاز ,الرغبة في االستقبللية,الثقة بالنفس ,النظرة المستقبمية ,التضحية واإليثار.

 الخصائص السموكية :وتتمثؿ ىذه الميارات بما يمي :الميارات التقنية ,الميارات التفاعمية. الميارات اإلدارية  :وتتمثؿ ىذه الميارات بما يمي  :ميارات إنسانية وىي تتمثؿ بالعبلقاتاإلنسانية التي يطورىا المدير مع مرؤوسيو وزمبلئو لخدمة المشروع والمنظمة بشكؿ عاـ ,وميارات

فكرية :تتمثؿ باألسس والمبادئ العممية في ميداف اإلدارة واتخاذ الق اررات والمحاكمة المنطقية
وتحميؿ المشكبلت وايجاد العبلقات بيف المشكبلت وأسبابيا وحموليا …الخ .وميارات فنية  :تتمثؿ
في خبرة ودراية المدراء بالمسائؿ الفنية المتعمقة باإلنتاج والبيع والشراء والتخزيف والتمويؿ وتمؾ

المسائؿ المتعمقة باألنشطة الفنية لمشروعاتيـ.
ويرى الباحث تعريؼ الخصائص الريادية بناءاً عمى األدبيات اإلدارية بأنيا مجموعة مف

السمات الشخصية والسموكية واإلدارية المرتبطة برائد األعماؿ التي تمكنو مف اكتشاؼ الفرصة
وادراكيا ,وتحمؿ المخاطرة ,والعزـ عمى البدء بالمشروع ,وتأميف المصادر واإلمكانات البلزمة وتشغيميا

مف أجؿ إضافة قيمة إلى المنتج أو الخدمة أو الطريقة واإلجراءات ,وايجاد ما ىو جديد ومميز.

 5.1.2أبعاد الخصائص الريادية:

باالعتماد عمى األداة الدولية لقياس الخصائص الريادية Entrepreneurship Scan ® 97
) ,(E-Scanتـ تحديد أبعاد ىذه الخصائص ( )Driessen & Zwart, 1999:12-14في التالي:
الحاجة إلى تحقيؽ اإلنجاز ) (Need for Achievementوالحاجة إلى االستقبللية (Need for

) Autonomyوالحاجة إلى السمطة ( )Need for Powerوالتوجو االجتماعي ( (Social
 Orientationواإليماف الذاتي ( (Self-Beliefوقدرة التحمؿ ( )Enduranceوالمخاطرة ((Risk-

 Takingومعرفة احتياجات السوؽ ( (Market Awarenessواإلبداع ( (Creativityوالمرونة (
.(Flexibility

ذكر) Danny(1983:178بأف أبعاد الخصائص الريادية ىي اإلبداع وتحمؿ المخاطرة

واالستقبللية ومعرفة باحتياجات السوؽ والحاجة لبلنجاز.

بينما ) Covin and Slevin(1991:254ىي اإلبداع وتحمؿ المخاطرة والوعي

االستراتيجي واالستقبللية و معرفة باحتياجات السوؽ و االستباقية.
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واتفؽ كؿ مف ) Morris and Minet (2002:75و)Lumpkin and Dess(1997:137

بأف أبعاد الخصائص الريادية ىي المبادرة واإلبداع والتوجو االستراتيجي و تعظيـ الموارد و تحمؿ
المخاطرة و االستباقية .

وذكر ) Kilenthong and other (2010:256بأف أبعاد الريادية ىي اإلبداع واغتناـ

الفرص ,تحمؿ المخاطرة و المرونة و الثقة بالنفس و التوجو االجتماعي و الحاجة إلى السمطة.
 6.1.2ريادة األعمال والنمو االقتصادي:

بدأ االىتماـ بالسياسات المشجعة لؤلعماؿ الريادية في التسعينيات في العديد مف الدوؿ
المتقدمة بعد إخفاؽ استجابة أدوات السياسة التقميدية وما رافقيا أيضا مف الترويج لبلستثمار في رأس

الماؿ الطبيعي إلبقاء النمو االقتصادي والتوظيؼ في األسواؽ العالمية ,ومف جانب آخر إخفاؽ

استجابة أدوات السياسة الجديدة والترويج لبلستثمار في الرأسماؿ المعرفي لتوليد النمو االقتصادي
ٍ
كاؼ ,وكذلؾ مف االتجاىات المعاكسة لمعولمة والمنافسة وخصوصاً في البمداف
والتوظيؼ بشكؿ

الصناعية .حيث ظير الفرؽ واضحاً في أوروبا بيف أوروبا الغربية الغنية بمواردىا البشرية والتكنولوجية
وأوروبا الشرقية األقؿ وفرة في الموارد التكنولوجية وما تبلىا مف اتحاد بينيما أظير الحاجة لبلستثمار

في أوروبا الشرقية األقؿ كمفة مف حيث العمالة أو المجوء إلى توظيؼ العمالة مف الخارج أو االستثمار

في الخارج أو في كمييما (.)Audretsch, et al, 2007:40

في دراسة قاـ بيا مركز مراقبة الريادة العالمية ( )Global Entrepreneur Monitorتبيف

أف ما بيف ثمث ونصؼ التبايف الحاصؿ بيف معدالت النمو بيف الدوؿ الصناعية ,يمكف أف يعود إلى
التبايف في مستويات الريادة بيف ىذه البمداف (.)Reynold, 1999:19

فعند زيادة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدد الريادييف في بمد ما ,يؤدي ذلؾ إلى زيادة في النمو االقتصادي في ذلؾ

البمد ,وىذه ترجمة حقيقية لمميارات التي يتمتعوف بيا مف ناحية ,والى قدرتيـ عمى التجديد مف ناحية
يولدوف التجديد مف خبلؿ طرح منتج جديد في السوؽ ,وطرح أسموب جديد لئلنتاج,
أخرى .فالرياديوف ا
وفتح أسواؽ جديدة ,والعثور عمى مصدر جديد لمحصوؿ عمى المواد الخاـ أو المادة ,وتنظيـ الييكمية
في قطاع أو صناعة ما (.)Hoenig, 2000:25

وذكر ) Rose (2006:45أف دخوؿ الريادييف وخروجيـ مف السوؽ والييا ,يساعد في إعادة

توزيع الثروات إلى توزيعات جديدة وأكثر فاعمية ,وعندما يتمركز ىذا التحرؾ في نقطة جغرافية معينة,
فإف اإلنتاجية التي تتولد مف دخوؿ الريادييف وخروجيـ قد تتحوؿ إلى ميزة تنافسية لتمؾ المنطقة

وارتفاع لمعدالت النمو في االقتصاد المحمي ,وىنا الرياديوف يؤسسوف منشآت جديدة ,وىذه المنشآت
بالتالي تولد فرص عمؿ ,وترفع مستوى المنافسة ,وقد تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية مف خبلؿ التغير
التكنولوجي ,وبالتالي فإف ارتفاع عدد الريادييف سيترجـ كزيادة في مستويات النمو.
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ويتفؽ الباحث مع القوؿ بأف احتضاف ثقافة الريادة يحتاج إلى تضافر جميع الجيود  ,بحيث

يتعاوف القطاعيف العاـ والخاص مف أجؿ إنجاح الريادة وتشجيع األفراد لمتوجو إلى األعماؿ الريادية.
ويعتبر النظاـ التعميمي وكفاءتو مف أىـ الركائز التي تسيـ في بناء الريادة وتطويرىا ,كما أف النظاـ

االقتصادي واالجتماعي السائد في الدولة يمعب دو اًر ميماً في تسييؿ أعماؿ الريادة وتييئة المناخ
االستثماري المناسب ,والمساعدة عمى استقطاب الريادييف وظيورىـ في المجتمع .باإلضافة إلى ذلؾ,

فإف البيئة االقتصادية العامة لمدولة؛ كاالنفتاح عمى األسواؽ العالمية ,ووجود أسواؽ رأس الماؿ

الفعالة ,وتبني وسائؿ التكنولوجيا الحديثة ,واالستثمار في البحث والتطوير ,ووجود البنية التحتية
المناسبة ,وتوفر القوانيف والتشريعات -تدعـ عممية التطور في ىذا االتجاه.

 7.1.2واقع ريادة األعمال في فمسطين:

ذكر معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني/ماس ( )5:2012أف معدؿ النشاط
الريادي اإلجمالي في قطاع غزة و الضفة الغربية في المراحؿ المبكرة بمغ ( ,)%9.8فيو بذالؾ

منخفضاً نسبياً القتصاد تحركو عوامؿ اإلنتاج فيو في معظمو أنشطة استثمارية في مرحمة البدء ,أما
معدؿ نمو األعماؿ الريادية الناشئة (الشركات التي ال يزيد عمرىا عمى  42شيرا) فيعتبر منخفضا

نسبيا ,ىذا باإلضافة إلى انخفاض معدؿ المشاريع التجارية القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية,
وتشير اإلحصاءات إلى ىبوط مستويات األجور الحقيقية وارتفاع التفاوت في توزيع الدخؿ ,وىذا عدا

عف ارتفاع معدالت البطالة والفقر ,وبرز ذلؾ بشكؿ خاص في ارتفاع معدالت توقؼ األعماؿ حيث

وصمت إلى  ,%5وانخفاض نسبي في معدالت األنشطة ,وزيادة نسبة الريادة الناجمة عف الحاجة
بدليؿ عف النمو والتوسع  ,وعدـ تراجع الفجوة بيف الجنسيف في االنخراط في األنشطة الريادية ,التي

ىي مف أعمى المعدالت في المنطقة العربية .إف حجـ وخصائص ريادة األعماؿ في قطاع غزة

والضفة الغربية ىي أدنى بوجو عاـ بالمقارنة مع الدوؿ العربية وبالمقارنة بيف فترات زمنية مختمفة كما
ىو موضح في الجدوؿ رقـ ( )3.2معدالت نمو األعماؿ الريادية في قطاع غزة والضفة الغربية ,حيث

تشير معدالت نمو األعماؿ الريادية إلى تدىور عمى جميع المستويات تقريبا بالمقارنة مع العاـ
 ,2010حيث انخفض معدؿ النشاط الريادي اإلجمالي في المراحؿ المبكرة إلى  %9.8في عاـ
 2012وانخفض معدؿ المشاريع الناشئة إلى  ,%6.2في حيف ارتفع معدؿ األنشطة المدفوعة
بالحاجة/الفرصة إلى  ,%72كما ارتفع معدؿ توقؼ األعماؿ إلى .%5
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الجدول رقم ()3.2

معدالت نمو األعمال الريادية في قطاع غزة والضفة الغربية
2009

محور القياس
 -معدؿ المشاركة في أنشطة المرحمة الريادية المبكرة

2010

2012

%9.8 %10.4 %8.6

 -معدؿ المشاركة في ممكية و إدارة المشاريع الجديدة ,وال تدفع أي أجور

%7.9 %3.0

%6.2

 -معدؿ المشاركة في ممكية وادارة المشاريع التي يقؿ عمرىا عف  42شير

%2.6 %5.9

%3.8

 -معدؿ المشاركة في ممكية وادارة المشاريع التي يزيد عمرىا عف  42شير

%2.0 %6.9

%3.0

 -معدؿ المشاركة في أنشطة المرحمة الريادية المبكرة التي تدفعيا الضرورة

%3.3 %3.2

%4.1

 -معدؿ المشاركة في أنشطة المرحمة الريادية المبكرة التي تدفعيا الفرصة

%7.1 %5.3

%5.7

 -نسبة الضرورة إلى الفرصة

0.60

0.47

0.72

 -مدة االنقطاع عف العمؿ خبلؿ آخر  12شي اُر ,المشروع لـ يستمر

%4.0 %5.9

%5.0

%5.0 %1.5

%2.6

 -معدؿ االستثمار غير الرسمي خبلؿ أخر ثبلث سنوات

المصدر :معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني/ماس ,)2012(,تقرير مرصد الريادة
الفمسطيني .5:2012

 8.1.2الخالصة:

استعرض ىذا المبحث مفيوـ وأبعاد ريادة األعماؿ والريادي والسمات الشخصية لمريادي و
أدوار الريادي والخصائص الريادية وأبعاد الخصائص الريادية واألنماط الريادية و ريادة األعماؿ والنمو
االقتصادي وواقع ريادة األعماؿ في فمسطيف ,حيث تأخذ الريادة أبعاداً االقتصادية واالجتماعية

والثقافية وغيرىا مف خبلؿ تحقيؽ التوافؽ الجديد ليذه العوامؿ ,فالمشروع الريادي يركز عمى اإلبداع

والقيادة حيث قد يكوف لو أبعاد تكنولوجية ,أو يكوف منتجاً جديداً ,أو طريقة جديدة في تقديـ المنتج أو

الخدمة ,كما أف الخصائص الريادية تأخذ أبعاد متنوعة تبعاً لطبيعة البيئة الريادية ,العممية الريادية
حيث أنيا مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية واإلدارية المرتبطة برائد األعماؿ التي تمكنو مف

اكتشاؼ الفرصة وادراكيا ,وتحمؿ المخاطرة ,والعزـ عمى البدء بالمشروع أو تطويره ,أما أبعادىا فيي
تتمثؿ في الحاجة لئلنجاز والحاجة إلى االستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع .تؤدي الريادة

دو اًر ىاماً في االقتصاديات العالمية كونيا مف أبرز محركات النمو االقتصادي ,مف خبلؿ إنشاء
منظمات أعماؿ محمية فاعمة تساىـ في التطور المحمي ,عف طريؽ توفير فرص العمؿ وزيادة العوائد,

قصد تفعيؿ دورىا في تعزيز مفيوـ المسؤولية االجتماعية اتجاه األفراد والمجتمع ,ىنا وجب اإلشارة

إلى أف معدؿ النشاط الريادي اإلجمالي في قطاع غزة والضفة الغربية في المراحؿ المبكرة .
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المبحث الثاني :قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة
 1.2.2المقدمة:
عنصر أساسياً ومحركاً رئيسياً ومورداً لمتنمية
أصبحت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
اً

االقتصادية واالجتماعية لدوؿ العالـ ,حيث أنيا تساىـ بصورة فعالة في مكافحة الفقر مف خبلؿ خمؽ
فرص عمؿ جديدة وزيادة اإلنتاجية ,كما يبلحظ أف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تنتشر بسرعة
وىذا التطور المتسارع في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات أصبح محف اًز لبلقتصاديات الوطنية حيث

أنيا تعتبر المولد الرئيس لبلقتصاد المبني عمي المعرفة ,وىناؾ المزيد مف اإلمكانيات التي توفرىا
تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات لحث المبتكريف عمى خمؽ مشاريع مستقبمية وصناعات جديدة .عميو

فإف الطمب عمى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يمثؿ مرتك از أساسياً لخمؽ فرص

عمؿ جديدة  ,فكمما زاد الطمب عمي تمؾ المنتجات والخدمات ينتج سوؽ عمؿ جديد وبالتالي زادت
فرص خمؽ وظائؼ جديدة (الميدي.)2:2013 ,

شيد العالـ في السنوات األخيرة النمػو الػسريع لتكنولوجيػات المعمومػات واالتصاالت وأىميتيا

المتزايدة عمى نحو مطرد ,فقد أصبحت ىذه التكنولوجيات أصبلً مف األصوؿ الدينامكية واإلستراتيجية
التي ال غنى عنيا ألي منظمة مف المنظمػات في معػرض سعييا إلى تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا .فكيؼ

يمكف تسخير القوة التي تتسـ بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا تكنولوجيػا المعمومػات واالتػصاالت تسخي اًر فعاالً؟ وكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ
يمكف زيادة االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتػصاالت إلى أقصى حد؟ وكيؼ يمكف التخفيؼ مػف

المخػاطر المرتبطػة بتكنولوجيػا المعمومػات واالتصاالت؟ (اشتية.)16:2004 ,

يستعرض ىذا المبحث عدداً مف العناويف التي تناقش ىذا الجانب :قطاع تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ,وتعريؼ تكنولوجيا المعمومات ,وواقع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة,

ومسح قطاع األعماؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ,ومجاالت فرص عمؿ تكنولوجيا المعمومات,
وتمكيف تكنولوجيا المعمومات لتوفير فرص عمؿ ,واتحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية (بيتا).

 2.2.2قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:

ظير قطاع المعمومات في منتصؼ القرف العشريف كقطػاع قائػد بػيف قطاعػات االقتصاد
القومي العالمي ,إذ يعتبر ىذا القطاع المولد الرئيس لمعمالة والدخؿ القومي والتجػارة الداخمية والخارجية
والتحوالت الييكمية لمعديد مف اقتصاديات دوؿ العػالـ ,وتمعػب األنشػطة المعرفية دو ار حاسما شبييا

بمداخبلت الطاقة والمواد الخػاـ فػي اإلنتػاج بالنسػبة لممجتمػع الصناعي ,فإذا كاف المجتمع الزراعي

يعتمد عمى الطاقة الطبيعية واألرض ,واذا كاف المجتمػع الصناعي يعتمد عمى الطاقة واآلالت ,فإف
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مجتمع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا بعػد الصػناعي أو مجتمػع المعمومػات المعاصر ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو المجتمع الذي يعتمد في تطوره
بصػورة رئيسػة عمػى الحاسػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات وتكنولوجيػا المعمومات واالتصاالت (اشتية.)16:2004 ,

وتـ استخداـ مصطمح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في معظـ األدبيات ليعكس مجموعة

مف العناصر التي تستخدـ في جمع البيانات والمعمومات وتخزينيا ونشرىا باستخداـ تكنولوجيا
الحاسبات واالتصاالت (المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واألعمار/بكدار.)4:2008 ,

ويعرفيا الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( )24:2011بأنيا :وصؼ أدوات وطرؽ النفاذ

لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ,والقياـ بعمميات استرجاع البيانات ,وتخزينيا ,وتنظيميا ,وأساليب
معالجتيا وانتاجيا .كذلؾ وصؼ وسائؿ عرض المعمومات وتبادليا مف خبلؿ الطرؽ اإللكترونية
واليدوية .ومف بعض أدوات تكنولوجيا المعمومات الحواسيب ,والماسحات الضوئية ,والكاميرات الرقمية,
واليواتؼ ,والفاكسات ,واألقراص المضغوطة ,والبرامج مثؿ نظاـ قواعد البيانات والتطبيقات.

يتكوف قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أقساـ متنوعة مثؿ االتصاالت السمكية

والبلسمكية ,التمفزيوف واإلذاعة ,أجيزة الحاسوب ,وخدمات الحاسوب واإلعبلـ اإللكتروني وغيرىا عبلوة
عمى مضموف ىذه الوسائط اإلعبلمية.

وىناؾ ما يسمى بالتكنولوجيا القديمة والحديثة ,وتضـ التكنولوجيا "القديمة" وسائؿ اإلعبلـ غير

اإللكترونية مثؿ اإلعبلـ المطبوع والتكنولوجيا التناظرية مثؿ الراديو ,أما التكنولوجيا "الجديدة" ,فيقصد
بيا التكنولوجيا الرقمية مثؿ الحاسوب ,واإلنترنت ,والبريد اإللكتروني ,واإلعبلـ متعدد الوسائط ,وال
تزاؿ التكنولوجيا القديمة تقوـ بدور محدد في تمبية احتياجات الغالبية العظمى مف الناس في مجاؿ

المعمومات واالتصاالت (المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واألعمار/بكدار.)4:2008 ,

 3.2.2واقع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة:

ذكر تقرير المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واألعمار /بكدار ( )25:2008أف قطاع

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة ما زاؿ يعاني ويواجو العديد مف المعوقات والتي يمكف
تقسيميا إلى قسميف رئيسييف :األوؿ مرتبط بوجود وممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي والثاني مرتبط

حيث القسـ األوؿ مرتبط بوجود وممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي والتي أعاقت بؿ
بالوضع الفمسطينيُ ,
حرمت قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة وبشكؿ متواصؿ مف المحاؽ بركب
التطور التكنولوجي مف خبلؿ:

 احتبللو واستمرار سيطرتو عمى الطيؼ الترددي لفمسطيف ووضع المعوقات والعراقيؿ أماـ نمووتطور ىذا القطاع.

 حرماف قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة مف حؽ النفاذ المباشر والحر إلىخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات العالمي ومنيا أىميما وخدمة أنظمة المعمومات

الجغرافية ( )GISوالجيؿ الثالث مف البنية التحية لبلتصاالت الخموية.
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 وضع عراقيؿ عديدة أماـ السمطة الفمسطينية والمؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة مف القياـبدورىا في تنمية قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 -عدـ تطور قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة ,وذلؾ نتيجة لبلعتداءات

التدميرية عمى البنية التحتية لقطاع االتصاالت ومنع االستيراد الحر لتقنيات عديدة تعتبر ميمة في

تطوير القطاع ,والسماح واعطاء التسييبلت لمشركات اإلسرائيمية مف االستفادة تجاريا واقتصاديا
مف السوؽ الفمسطيني.
أما القسـ الثاني مف المعوقات موضوعية مرتبطة بالوضع الخاص الذي يعيشو المجتمع

الفمسطيني والمتمثمة:

 انخفاض مستوى المعيشة ودخؿ الفرد ومعدالت النمو االقتصادي ,وارتفاع نسبة البطالة وصعوبةتوفير التمويؿ البلزـ لتنفيذ األنشطة والبرامج.

 عدـ استقرار الظروؼ السياسية واالجتماعية والنفسية مما اثر سمبا عمى البيئة االستثمارية في ىذاالقطاع.

 ارتفاع أسعار األجيزة واالشتراكات لمدخوؿ لبلنترنت وارتفاع أسعار خدمات االتصاالت بصفةعامة ارتباطا بمستويات المعيشة ودخؿ الفرد.

 -ضعؼ التشريعات والبيئة القانونية التي تتحكـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 استخداـ وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت خاصة الدخوؿ لبلنترنت والياتؼ النقاؿتنمويا.
استيبلكيا ,ال توظيفًا
فيييا
ً
ً
توظيفًا تر ً
 االقتصار عمى شراء التكنولوجيا دوف نقميا والتحكـ فييا ,وضعؼ صناعة البرمجيات مما يجردالتكنولوجيا مف سياقيا المعرفي ويقمؿ مف الوعي بأىميتيا.

وىذا ما يتفؽ مع دارسة احتياجات سوؽ العمؿ لبلقتصاد الرقمي ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي قطاع غزة الذي
أعدتو مؤسسة المرسي كور( )13:2013عف المعيقات أماـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
قطاع غزة  ,باإلضافة إلى:

 وجود مناخ تسوده مخاطر سياسية كبيرة تحد مف االستثمار والثقة التجارية. صعوبة الوصوؿ إلى رأس الماؿ االستثماري و ىو ما يحوؿ دوف وجود استثمارات أو المحافظةعمى التكنولوجيا الحالية.

 النظاـ التعميمي ينتج خريجيف بتأىيؿ ضعيؼ لتمبية متطمبات سوؽ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 ضعؼ عاـ في البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ,بما في ذلؾ جودة شبكةاإلنترنت والسرعات المتوفرة ,و توفر الكيرباء.
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 غياب قانوف حماية الممكية الفكرية و قوانيف المعامبلت اإللكترونية و غيرىا مف طرؽ و وسائؿالحماية التجارية األخرى.

 عدـ وجود سياسة عامة لتشجيع استخداـ تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت و الترويج ليا ,وعدـ وجود إطار وطني لوضع المناىج أو معايير صناعة تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت.

 4.2.2إحصائيات قطاع األعمال لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة:
أظيرت التقارير الصادرة عف الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( )45:2011أف %40.8
مف إجمالي المنشآت في قطاع غزة استخدمت الحاسوب في العاـ  ,2011ىذا ويبلحظ أف أعمى نسبة

استخداـ لمحاسوب قد بمغت  %92.4لممنشآت التي بمغ عدد العامميف فييا عشرة عامميف فأكثر فيما

انخفضت ىذه النسبة إلى  %37.9لممنشآت التي يتراوح عدد العامميف فييا ما بيف ( )4-0عامميف,
وعند توزيع المنشآت حسب النشاط االقتصادي ,فقد بمغت نسبة استخداـ الحاسوب أقصاىا %97.1

في قطاع الوساطة المالية ,فيما كانت أدنى نسبة الستخداـ الحاسوب  %26.3بيف المنشآت في قطاع
الصناعة في العاـ  ,2011وبمغت نسبة المنشآت التي تستخدـ اإلنترنت  %34.2مف إجمالي

المنشآت في قطاع غزة في العاـ  ,2011وبمغ عدد العامميف في المنشآت االقتصادية والمتخصصيف
في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  5.2عامؿ لكؿ مائة عامؿ في العاـ  .2011فيما وصؿ عدد
العامميف في المنشآت االقتصادية الذيف يستخدموف الحاسوب  31.7عامؿ لكؿ مائة عامؿ لممنشآت

في قطاع غزة  ,في العاـ  ,2011وبمغ عدد أجيزة الياتؼ الثابت  24.1ىاتؼ ثابت لكؿ مائة عامؿ
في المنشآت في قطاع غزة في العاـ  , 2011فيما بمغ عدد أجيزة الياتؼ المحموؿ  50.3ىاتؼ

محموؿ لكؿ مائة عامؿ في المنشآت في قطاع غزة في العاـ .2011

 5.2.2مجاالت فرص عمل تكنولوجيا المعمومات:

تمثؿ المجاالت التالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة فرص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً لخمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ وظائؼ توفرىا تكنولوجيا المعمومات

واالتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاالت (الميدي:)5:2013 ,

 الصناعات الجديدة مثؿ البرمجيات وااللكترونيات الدقيقة والكوابؿ بأنواعيا والصناعاتالمتعمقة بمعدات نظـ الياتؼ المحموؿ.

 إنشاء وانتاج محتوى اإلنترنت والتمفزيوف والراديو والرموز البريدية ونظـ العنونة ,إنشاءالحاضنات المتعمقة بالتصنيع والتجميع والتعبئة والتغميؼ والتوزيع ومراكز االتصاؿ...الخ ).

 -التعييد في خدمات تكنولوجيا المعمومات (.)outsourcing

 تأسيس حاضنات الكترونية خاصة لتجييز األعماؿ باالستعانة بالمصادر الخارجية. التدريب االفتراضي.26

 6.2.2تمكين تكنولوجيا المعمومات لتوفير فرص عمل:
تحدث الميدي( )4:2013في نتائج دراستو عف العوامؿ التي تمكيف تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت مف خمؽ فرص عمؿ جديدة والتي يمكف أف نعكسيا ولعمى مف أىميا:

 تحرير قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتييئة البنية التحتية المناسبة :إتاحة النفاذ األمفإلى شبكات االتصاالت وبأسعار معقولة

ومف ثـ تحقيؽ أعمى تغمغؿ لتكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت يساىـ في خمؽ فرص عمؿ جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة وبالتالي يساعد عمى

تخفيؼ حدة الفقر.

 اإلصبلحات االقتصادية :تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يمكنيا أف تعمؿ عمي إعادة ىيكمةالقطاع االقتصادي بمساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي مما يؤثر بصورة مباشرة في خمؽ
وظائؼ تعمؿ عمي دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 إحكاـ النفاذ الشامؿ :التصميـ األفضؿ واألنسب لسياسات الخدمة الشاممة يساىـ في تغمغؿخدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لممناطؽ الريفية والمناطؽ المحرومة والغير مجديو
اقتصادياً ,حيث أف مبادرات مثؿ مراكز الخدمة الشاممة يمكف أف تعمؿ عمي تغيير الحالة
االجتماعية لسكاف تمؾ المناطؽ وذلؾ بخمؽ فرص عمؿ جديدة ليـ ولمشباب خاصة النساء مما
يتيح لعدد كبير مف الناس الوصوؿ إلى أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وثـ فتح عالـ

االقتصاد المبني عمي المعرفة لمفقراء واألغنياء عمي حد سوء.

 تنمية الميارات والقدرات البشرية و التركيز عمى ريادة األعماؿ. االستعانة بمصادر خارجية :يمكف أف تنشا فرص عمؿ جديدة مف خبلؿ االستعانة بمصادرخارجية واالستفادة مف تمؾ الخبرات الجديدة والمتجددة (تصدير الخدمات أو الحموؿ).

 الخدمات االلكترونية :تحتاج الدوؿ إلى توفير البيئة التمكينية البلزمة إلنشاء نظـ التطبيقاتاإللكترونية مثؿ (التجارة اإللكترونية والزراعة اإللكترونية والدفع اإللكتروني) وكذلؾ استخداـ

أجيزة الياتؼ المحموؿ في عمميات تحويؿ المبالغ المالية يساىـ في خمؽ فرص عمؿ جديدة.
 7.2.2اتحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية (بيتا):
ُيمثؿ اتحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية (بيتا) أكثر مف  150شركة عاممة في مجاؿ
,حيث
عد مف أىـ الشركات الناشئة والوليدة في فمسطيف
ُ
تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات والتي تُ ا

تأسس اتحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية في راـ اهلل عاـ  1999عمى يد مجموعة مف رجاؿ
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األعماؿ الفمسطينييف ,والذيف تشاركوا الرؤية في إنشاء منظمة غير ربحية لتُعنى بمصالح قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الفمسطيني ,وإلبراز األثر المجتمعي اإليجابي الذي حققو ىذا
القطاع .ومنذ ذلؾ الحيف ,أصبح بيتا القوة الدافعة في تعزيز مصالح ودور قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات ,ومصدر المعمومات الرئيسي عف ىذا القطاع في فمسطيف.

يضـ بيتا جيبلً جديداُ مف الريادييف والمبتكريف الفمسطينييف,والذيف يجمعوف ما بيف إبداعاتيـ
و ا
التقدـ المنشود عمى المشيد التكنولوجي
وارثيـ الحضاري الذي يعود إلى آالؼ السنيف مف أجؿ تحقيؽ ا
يسخر اتحاد بيتا خبرتو في مجاؿ إعداد المحتوى الرقمي والبرمجة والتواصؿ العالمي
في فمسطيف .لذا ا
وتنظيـ الفعاليات ,ليس لمواصمة التقدـ نحو مز ٍيد مف االبتكار فحسب ,وانما أيضاً مف أجؿ المشاركة
كمحفاز وداعـ لمنظـ الناشئة في ىذا القطاع.
إف إيجاد مساحة آمنة ومفتوحة مف أجؿ إتاحة تكنولوجيا المعمومات عمى نطاؽ واسع أماـ

المستيمؾ ,والقدرة عمى تنفيذ األعماؿ في بيئة عالمية وببل حدود يجعؿ مف فمسطيف مكاناً مثالياً
المتجددة بعيداً عف األفكار التقميدية.
لبلستكشاؼ واالبتكار والمعرفة
ا
ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية التزـ بيتا باألىداؼ اإلستراتيجية التالية كما ورد عمى الصفحة

الرسمية التحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية وىي العمؿ بكفاءة وفعالية وبشكؿ مستداـ ,مف

أجؿ المساىمة في بناء عالـ أفضؿ ,وتعزيز بيئة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتمكيف ىذا القطاع
الواعد مف اإلسياـ في إنماء اقتصادنا الوطني ورأسمالنا المعرفي ,والتواصؿ والمشاركة مع قطاع
يعزز موقع قطاع تكنولوجيا المعمومات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت العالمي بشكؿ فعاؿ وبما ا
واالتصاالت الفمسطيني عالمياً ويم اكنو مف تحقيؽ التنمية المستدامة عمى األرض ,وضماف مشاركة

رأس الماؿ البشري الفمسطيني المؤىؿ والكؼء في النيوض بيذا القطاع ,وجذب العقوؿ الفمسطينية
وتحفيز المستثمريف في الوطف والميجر لبلستثمار في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات

الفمسطيني ,وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الفمسطينية عمى

مستوى األسواؽ المحمية والدولية) .االتحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية /بيتا )2015,
 8.2.2الخالصة:

استعرض ىذا المبحث مفيوـ قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ,وتعريؼ تكنولوجيا

المعمومات ,وواقع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة ,ومسح قطاع األعماؿ لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ,ومجاالت فرص عمؿ تكنولوجيا المعمومات ,وكيؼ يمكف تمكيف تكنولوجيا
المعمومات لتوفير فرص عمؿ ,وماىية اتحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية (بيتا).

حيث تبيف أف قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة يعاني مف تحديات كبيرة
ُ
سواء عمى المستوى الداخمي أو الخارجي ,وىذه التحديات تقؼ حجر عثرة في وجو تقدـ ىذا القطاع

ليكوف قطاعاً رائداً عمى مستوى االقتصادي الفمسطيني في حجـ مساىمتو في إجمالي الدخؿ القومي,
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وكيؼ أف عممية تمكيف ىذا القطاع بحاجة إلى إصبلحات و دعـ عمى مختمؼ المستويات التشريعية

والتنظيمية والسياسية والمالية.
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المبحث الثالث :نمو الشركات
 1.3.2المقدمة:
محور
ًا
يحتؿ موضوع نمو الشركات في األدبيات اإلدارية أىمية حرجة العتبارات تتعمؽ بكونو
ىاماً لقياس نجاح وفشؿ الشركات في ق ارراتيا وخططيا اإلستراتيجية ,وتواجو دراسة النمو التنظيمي
وقياسو تحديات عديدة تتمثؿ في تبايف المفيوـ ومؤشرات قياسو عمى وفؽ تبايف أىداؼ الشركات
وطبيعتيا واختبلؼ أىداؼ األطراؼ المرتبطة بيا ,إضافة إلى استخداـ مؤشرات النمو كدالة لقياس

عددا مف العناويف التي تناقش ىذا
األداء المنظـ في أغمب األدبيات اإلدارية ,يستعرض ىذا الفصؿ ً
الجانب :مفيوـ نمو الشركة ,والنظريات االقتصادية المفسرة لنمو الشركة وأنواع النمو في الشركة
واستراتيجية النمو والتوسع وأبعاد قياس نمو الشركات.

 2.3.2مفهوم نمو الشركة:

تعددت التعريفات التي تحدثت عف مفيوـ نمو الشركات في األدبيات اإلدارية بتطور الزمف

وتغيير الظروؼ االقتصادية ,وتبعاً ألبعاد متنوعة منيا:االجتماعية والثقافية وغيرىا ,وبناءاً عمى رأي
عمماء االقتصاد وأصحاب األعماؿ التجارية وكاف مف أبرزىـ (Bienaymé, 1971:6( :حيث يعتقد

أف ميوؿ الشركة الحقيقي ىو النمو والتوسع باعتباره أىـ ظاىرة يمكف أف تغير مف حياة الشركة,
وتمكنيا مف البروز في محيطيا التنافسي ,وىو يعرؼ النمو بأنو :ظاىرة متعددة األبعاد تؤثر في حجـ

الشركة ويترتب عنيا تعدد معايير قياس الحجـ ,فيمكف تعريؼ النمو عمى انو ارتفاع في حجـ الشركة

خبلؿ فترة زمنية معينة ,ىذه الفترة يمكف أف تكوف طويمة إذا كاف النمو مرتكز عمى اإلنتاج ,أو قصيرة

ثمرة توسع وقتي متعمؽ بتسارع دوراف رأس الماؿ عمى االرتفاع في نمو قدرة اإلنتاج ,كما أف النمو

ظاىرة نسبية تقاس بمعدؿ ارتفاع الحجـ خبلؿ فترة معينة ومقارنة ىذا المعدؿ مع الشركات المنافسة.

أف نمو الشركة ليس ظاىرة عفوية أو تمقائية ولكنو نتيجة قرار إداري ميـ ,فقرار زيادة مستوى

اإلنتاج ينتج عف زيادة الطمب وعف قرار تحفيز وتنشيط الطمب أيضا حيث يرجع النمو لزيادة الطمب

عمى منتجات وخدمات الشركة  ,ففي بادئ األمر ىذا يستوجب رفع المبيعات مما يؤدي إلى زيادة

األرباح ويسمح لمشركة باالستثمار في عوامؿ إنتاج أخرى لكي تتكيؼ مع المستوى الجديد لمطمب ,
ونمو الشركة يدؿ عمى نشاط التوسع وما يتبعو مف انعكاسات ,فيو يعني االرتفاع في العوامؿ الكمية
لمشركة (مثؿ :اإلنتاج ,رقـ األعماؿ ,اليد العاممة ,المنشآت والمعدات...الخ) ويصاحبو تغييرات داخمية

في خصائص الشركة (مثؿ :ىيكؿ الشركة  ,النظاـ اإلداري ,ثقافة الشركة  ,التكنولوجيا المستخدمة

...الخ) ,وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو عممية تطورية تقوـ وتؤسس عمى نمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو تراكمي لممعارؼ والخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات

الجماعية (.)Moungou, 2005:43
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يظير نمو الشركة في جانبيف نمو كمي ,وتطور نوعي .ولمنمو الكمي ثبلثة معالـ حيث:زيادة

حجـ عوامؿ اإلنتاج المستخدمة (اليد العاممة ,االستيبلكات الوسيطية ,)...يزداد حجـ المنتجات
(المبيعات ,الحصة السوقية ) ...وتتحسف النتائج المحققة ( األرباح ,قدرة التمويؿ الذاتي ,) ...أما
التطور النوعي فانو يشير إلى التغيرات اليامة في خصائص الشركة خبلؿ مراحؿ نموىا والتي يصعب
محاولة إدراكيا ,وال يمكف لمشركة أف تنمو دوف إحداث تغييرات ميمة في ىيكميا وفي أنشطتيا
وتنظيميا الداخمي وك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا التكنولوجيا المستخدمة وضرورة إدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاج اإلبداع واالبتكار في
ثقافتيا (.)Darbelet, Scaramuzza, 2000:375

مف خبلؿ ما سبؽ يتفؽ الباحث مع القوؿ بأف نمو الشركة ىو تعبير ديناميكي لظاىرة

اقتصادية تعكس مدى نجاح الشركة في إنماء طاقاتيا الكمية ليدؼ االستمرار والبقاء ,ىذه الظاىرة
تتضمف تغييرات في نتائج الشركة وفي خصائصيا التنظيمية.

 3.3.2النظريات االقتصادية المفسرة لنمو الشركة:
 1.3.3.2النظرية االقتصادية التقميدية:

ساىمت النظرية االقتصادية التقميدية الجديدة (النيوكبلسيكية) بالكثير مف خبلؿ دراستيا
لسموؾ الشركة والسوؽ وسبؿ تحقيؽ التوازف العاـ بيف أسواؽ المنتجات وأسواؽ عوامؿ اإلنتاج,
وبحسب ىذه النظرية ,فالشركة عبارة عف عمبة سوداء موصوفة فقط بالعناصر الكمية التي تعبر

حدودىا تقوـ بتحويؿ المدخبلت (رأس الماؿ و العمؿ) إلى مخرجات (سمع وخدمات) دوف األخذ بعيف
االعتبار لتفاصيؿ نشاطيا الذي تمارسو في سوؽ تنافسي)Moungou, 2005:44-46( .

وذكر بف ساسي ( )2011:2وباالعتماد عمى التفكير النيوكبلسيكي أف نمو الشركة ىو سموؾ
التعاظـ و ما ُيخمِّفو مف انعكاسات ,فسموؾ التعاظـ ىو االرتفاع في العوامؿ الكمية (االرتفاع في :حجـ
اإلنتاج ,اليد العاممة الحصة السوقية القيمة المضافة ,رقـ األعماؿ ,الصادرات...الخ) ,أما االنعكاسات

فيي التغيرات الكيفية الداخمية (التغير في الييكؿ ,طبيعة النشاط ,نمط اإلداري...الخ) ,استندت ىذه

النظرية في تعريفيا لمنمو عمى فكرة الحجـ ,حيث تنص عمى وجود حجـ أمثؿ بداللة عوامؿ اإلنتاج
يتحقؽ تحت تأثير كؿ مف:

 مردودية العوامؿ :ىو العبلقة التي تربط االرتفاع في حجـ اإلنتاج بارتفاع أحد عوامؿ اإلنتاجو ثبات العوامؿ األخرى ,حيث ينمو اإلنتاج نتيجة الرتفاع عامؿ العمؿ و ىي مرحمة اإليراد
يتوجو نحو االستقرار فاالنخفاض رغـ الزيادة في متغير العمؿ و ىي
العامؿ المت ازيد ,ثـ ا
مرحمة مردودية العوامؿ المتناقصة.
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 وفورات الحجـ :عمى الشركة أف تستغؿ مرحمة المردودية المتزايدة لعوامؿ اإلنتاج لتحقيؽوفورات في التكمفة نتيجة لبلرتفاع في الحجـ ,حيث تتم اكف الشركة مف توزيع تكاليفيا الثابتة
عمى الحجـ المتزايد لئلنتاج ,و ىو ما ُيعرؼ بوفورات الحجـ المتزايدة ,و يستمر االنخفاض

في التاكاليؼ ُكمما زاد اإلنتاج إلى أف يصؿ إلى مرحمة اقتصاديات الحجـ المتناقصة عندىا ال
لمزيادة في الحجـ نفس التأثير عمى التكاليؼ الثابتة الوحدوية.
يكوف ا
إذف فالحجـ األمثؿ يتحقاؽ عندما يصؿ كؿ مف مردودية العوامؿ و عامؿ وفورات الحجـ إلى
تتوجو نحو
حدىما األعمى ,أي عندما تكوف التكمفة المتوسطة في حدىا األدنى بعبارة أخرى فالشركة ا
الزيادة في اإلنتاج تحت قيد التكمفة و ىدؼ تعظيـ الربح بمعنى أنيا لف تمجأ إلى الزيادة في اإلنتاج إال

إذا كانت الوحدات اإلضافية تنتج إيراداً إضافياً (اإليراد الحدي) يفُوؽ التكمفة اإلضافية (التكمفة الحدية)
في ظؿ القيود التقنية عمى اإلنتاج.
 2.2.3.2النظرية التطورية (نظرية دورة حياة الشركة):
تقوـ النظرية التطورية عمى تشبيو الشركة بالكائف الحي حيث تعتبر الشركة نظاـ مفتوح في

عبلقة تبادلية دائمة مع محيطيا ,وضمف المداخؿ التطورية تيتـ نظرية دورة حياة الشركة بشرح نمو
الشركة فيي تستند في تحميؿ النمو عمى فكرة تماثؿ السموؾ التنظيمي لمشركات مع سموؾ الكائنات

الحية ,وىي فكرة  )1920( Marshallحيث شبو الشركة بالكائف الحي (الشجرة) الذي ينمو حتى
يصؿ إلى حجمو الطبيعي تحت تأثير الظروؼ الطبيعية المحيطة بو ثـ يتبلشى نتيجة ظروؼ طبيعية

تقع عميو أيضا ,وقد ساىمت نظرية دورة حياة الشركة في نمذجة التطور التنظيمي لمشركة حيث أظير

المفكروف االقتصاديوف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأف تطور الشركة ىو سمسمة لخمسة مراحؿ التي تمثؿ حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاة الشركة
وىي (درباؿ:)37:2012 ,

 .1الميبلد :ويعني ظيور الشركة في الحياة االقتصادية.
 .2النمو :ىي المرحمة التي تنتظـ وتتييكؿ فييا الشركة.

 .3النضج :يمثؿ المرحمة المثمى لذا تسعى لو كؿ الشركات.
 .4التباطؤ :وىي المرحمة التي تسبؽ زواؿ الشركة.

 .5الزواؿ :وىي المرحمة التي تختفي بيا الشركة مف الحياة االقتصادية.
تجاوزت ىذه النظرية معظـ نقائص النظرية االقتصادية التقميدية حيث تميزت بديناميكية
التحميؿ وتفاعؿ الشركة مع المحيط ,ولكف تشبيييا الشركة بالكائف الحي القى اعتراض العديد مف
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الباحثيف سببيـ في ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ أف نمو الكائف الحي ال يكوف إال بقدر معيف وفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي وقت زمني

معيف كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذلؾ عكس الشرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة التي يمكنيا تحقيؽ نم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو مستمر غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر مقيد
بالزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف (.)Witmeur, 1992:35

 3.2.3.2نظرية السيرورة الداخمية لمنمو:
قاـ  Penroseبإعداد نظرية عامة لنمو الشركة تدرج وترتكز عمى السيرورة الداخمية لتطور
الشركة ,إف نظرية سيرورة النمو تستند عمى فكرة أساسية مفادىا أف موارد الشركة ىي وحدىا القادرة

عمى إتاحة فرص النمو ليا وبيا تتحدد درجة النمو الذي تستطيع الشركة أف تصؿ إليو خبلؿ فترة

زمنية معينة ,وحسب ىذه النظرية فاف الشركة تستطيع تحقيؽ نمو مستمر مف خبلؿ التوسع في تعداد

أنشطتيا وتنوعيا ,ويتحقؽ ىذا النمو المستمر نتيجة التجديد في الموارد ,فالشركة بداية تقوـ بوضع
الخطط لنشاطيا وتحدد فييا قدر عوامؿ اإلنتاج البلزمة ,ثـ تعمؿ جاىدة عمى االستغبلؿ الجيد ليذه

العوامؿ ,ولكف تسبب عوامؿ اإلنتاج غير القابمة لمتقسيـ بقاء بعض الموارد مستغمة جزئيا مما يدفع

الشركة إلى التفكير في التوسع بأنشطة أخرى واستعماؿ الموارد الفائضة (العاطمة) مف النشاط السابؽ
والتي يمزميا جمب موارد جديدة أخرى ,ثـ إف تنفيذ األنشطة الجديدة يبقي موارد أخرى معطمة وبذلؾ

تستأنؼ الشركة النمو مف جديد ,إذا تستند ىذه النظرية لفكرة أساسية مفادىا أف عممية تجديد الموارد

ىي التي تؤدي إلى نمو الشركة ويج ػ ػب أف تؤدييا الشركة بشكميا البلزـ (.)Moungou, 2005:49
 4.3.2أنواع النمو في الشركة:

كما اختمؼ الباحثوف في تعريفيـ لنمو الشركات فقد اختمفوا في تعدادىـ ألنواع ىذا النمو,
بحيث خمص الباحثوف إلى أف ىناؾ ثبلث أنواع مف النمو ىي كتالي:النمو الداخمي ,النمو الخارجي
ُ
والنمو التعاقدي.

أوالً :النمو الداخمي

تحدث بف ساسي ( )34:2008الختبلؼ الباحثيف في تعريفيـ لمنمو الداخمي ,حيث يمكف

تقسيميا إلى فئتيف كاآلتي:

 النمو الداخمي ومصادر التمويؿ :حسب ىذه الفئة مف الباحثيف يتميز النمو الداخمي عف النموبناء عمى الموارد المستخدمة في تمويؿ
الخارجي بخصوصية مصادر تمويميما ,أي يتحدد ذلؾ ً
جيا إذا كاف
كؿ نمط ,حيث يكوف النمو
داخميا إذا كاف مصدر تمويمو داخمي ,و يكوف خار ً
ً
مصدر تمويمو خارجي.
 النمو الداخمي والقدرة اإلنتاجية :ركزت ىذه الفئة مف الباحثيف في تعريفيا لمنمو الداخمي عمىخصائص االرتفاع في القدرات اإلنتاجية لمشركة الناجمة عنو ,مف خبلؿ حيازة استثمارات

جديدة و االستثمار في مجاؿ تحديث و تطوير وسائؿ اإلنتاج الحالية.
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ثانياً :النمو الخارجي

وىو االرتفاع في استثمارات الشركة الناتج عف حيازة االستثمارات المنجزة ,حيث تنمو الشركة

بالحيازة الكمية لشركة أو شركات موجودة مسبقًا (بف ساسي.)36:2008 ,
ثالثاً :النمو التعاقدي

وقد عرؼ درباؿ ( )44 :2012النمو التعاقدي ىو عقد بيف مؤسستيف مستقمتيف أو أكثر ييدؼ

لدمج مواردىا (ىـ) لممارسة أنشطة إنتاجية ,و/أو تجارية ,و/أو خدمية مشتركة ,إذا أخضع النمو

التعاقدي لمعيار التفرقة بيف النمو الداخمي والنمو الخارجي فاف ىذا النمو قد يكوف نمو داخميا وقد

يكوف نمو خارجيا وذلؾ عمى أساس أف كؿ أنماط النمو ىي شكؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف أشكاؿ التعاقد بيف

الشركات وذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ كالتالي:

 إبراـ الشركة لعقد شراكة أو تعاوف مع الشركة أخرى (أو عدة شركات) يتضمف إنشاء فرعمشترؾ بيف الشركتيف إلنجاز مشروع أو لتدويؿ النشاط ...الخ ,يعتبر نموا داخميا ألف عممية

اإلنشاء ىذه تمت باستخداـ وسائؿ منفصمة ارتبطت فيما بينيا بفعؿ العقد المبرـ بيف الشركتيف.

 -اشتراؾ الشركة مع شركة أخرى (أو عدة شركات) في حيازة شركة مستقمة أو تولي السيطرة

المشتركة عمييا بامتبلؾ حصص مف رأسماليا كافية لذلؾ يعتبر نموا خارجيا ألف عممية الحيازة

ىذه شممت موارد مرتبطة فيما بينيا.

 5.3.2إستراتيجية النمو والتوسع لمشركة:
تسعى الشركات التي تتبع ىذه اإلستراتيجية إلى تحقيؽ مستويات أداء عالية مف خبلؿ النمو
في المبيعات والحصة السوقية وتوسيع وزيادة مستوى نشاطيا وأعماليا بإضافة إنتاج منتج أو خدمة

جديدة تدخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ أسواؽ جديدة أو تضيؼ وظائؼ أو أنشطة جديدة إلى مجاليا الحالي ,عمى أف
دوافع المديريف نحو التوسع والنمو محركو بفعؿ اعتقاداتيـ وقيميـ الثقافيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ,ويبرز اندفاع اإلدارة

نحو التوسع إلى سيادة روح المجازفة والمخاطرة والسيما في المشروعات ذات العائد المرتفع .وتض ػ ػ ػ ػ ػـ

إستراتيجية النمو والتوسع العديد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف االستراتيجيات الفرعية اآلتية (عبد المطمب:)239:2012 ,

 إستراتيجية التركيز :وىي إستراتيجية النمو التي تركز عمى منتج أو خدمة واحدة أو عمى عدد قميؿومترابط مف المنتجات والخدمات وتتبع ىذه اإلستراتيجية عندما تركز المنظمة عمى زيادة المبيعات

في أنشطة اإلعماؿ الحالية .ىذه اإلستراتيجية تأخذ ثبلث أشكاؿ ىي تنمية السوؽ ,تنمية المنتج,
التكامؿ األفقي.

 إستراتيجية التكامؿ العمودي :وىي إستراتيجية النمو التي تستمزـ الدخوؿ باستثمارات جديدة بيدؼتحقيؽ التكامؿ األمامي (توسيع أعماؿ المنظمة المساندة لمخرجاف النظاـ اإلنتاجي مف سمع أو
خدمات) أو التكامؿ الخمفي (توسيع اإلعماؿ التي تدعـ عناصر المداخبلت في النظاـ اإلنتاجي
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مف مواد أولية طاقة أو أجزاء أو سمع شبو مصنعة) أو تنفيذ كؿ مف التكاممييف معاً لممنظمة في
نفس الوقت.

 إستراتيجية التنويع :تعني ىذه اإلستراتيجية أف تختار اإلدارة الدخوؿ في ميداف جديد مف اإلعماؿالمختمفة تماماً عف طبيعة اإلعماؿ التي تقوـ بتنفيذىا المنظمة في الوقت الحاضر ولفترة طويمة.

 6.3.2أبعاد قياس نمو الشركات:
-

العائد عمى االستثمار :يعبر االستثمار عف طاقة شركة األعماؿ وحجميا ,ويقصد بو مف
الناحية التحميمية مجموع الموجودات التشغيمية التي استخدمت فعبلً في خمؽ الربح التشغيمي
وانتاجو .والعائد في المغة ىو ما يعود الشيء ,وفي عالـ الماؿ يمكف تعريؼ العائد بأنو:

المقابؿ الذي يتوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع المستثمر الحصوؿ عميو نتيجة قيامو باستثمار مبمغ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف

الماؿ( .الزبيدي.)62:2001 ,
-

العائد عمى رأس الماؿ :رأس الماؿ ىو المبالغ التي توضع تحت تصرؼ الوحدة االقتصادية
مف قبؿ المالكيف ,سواء كانوا فرداً أو مجموعة أفراد ,أو كاف مصدر ىذه األمواؿ خاصة أو

قروض الغير والعائد عمى رأس الماؿ يعكس حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف استخداـ الشركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لؤلمواؿ التي يقدميا
المالكوف والدائن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوف (حسيف.)53:2010 ,
-

حجـ المبيعات :تعمؿ الشركات عمى زيادة حجـ مبيعاتيا ,ويقصد بعممية البيع تنفيذ كافة

اإلجراءات البلزمة لبيع السمعة وتوصيميا إلى العميؿ وتحصيؿ قيمتيا ,ويدخؿ في نطاؽ ذلؾ
وضع الخطط البيعية وتنفيذىا والرقابة وتقويـ األداء البيعي والمشاركة في اتخاذ الق اررات

البلزمة لتنمية اإليجابيات وعبلج السمبيات لتحقيؽ األىداؼ (الزغبي.)63:2009 ,
-

حجـ األصوؿ :تعمؿ الشركات عمى زيادة حجـ أصوليا ,وتمثؿ األصوؿ (الموجودات) منافع
اقتصادية مستقبمية محتممة ,فيي ممموكة لممنشأة أو خاضعة لسيطرتيا ,ومكف التعبير عف ىذه

األصوؿ بالوحدات النقدية وىناؾ نوعيف مف األصوؿ (النعيمي .)45:2009 ,وىما :األصوؿ
المتداولة :وىي التي تتغير خبلؿ الدورة التشغيمية المحددة ,والتي غالباً ما تكوف سنة ,لذا تعتبر

ذات سيولة عالية .واألصوؿ الثابتة :وىي عبارة عف أصوؿ ال تتحوؿ بسرعة وبسيولة مف
خبلؿ العمميات اليومية العادية.
-

معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية :الممكية :البد ألية وحدة اقتصادية مف مالؾ سواء ىذا المالؾ

فرداً أو جماعة ,وحقوؽ الممكية ىي عبارة عف حقوؽ أصحاب المنشأة وتمثؿ حؽ كؿ مالؾ

حسب نسبة مساىمتو في موجودات المنشأة ,أي حجـ األمواؿ التي تبيف مساىمة المالكيف مف

رأس ماؿ المشروع .والعائد عمى حقوؽ الممكية يقيس العائد الماؿ المتحقؽ مف استثمارات

المساىميف في المنشأة ,لذا تعد مؤش اًر عمى المدى الذي استطاعت فيو اإلدارة االستثمار يشكؿ

مريح (حسيف.)52:2010 ,
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-

حجـ الصادرات :التصدير ىي إستراتيجية تعتمدىا الشركة ,حيث تصدر سمعتيا مف وطنيا
األـ دوف أف يكوف ليا مؤسسات تسويقية أو إنتاجية في الخارج ,فعمى الشركة أف تصدر مف

أجؿ تمويؿ استيراد البمد ,وبحيث ال يؤثر سمباً عمى ميزاف مدفوعاتو (الزبيدي.)66:2001 ,
-

حجـ النصيب التسويقي :تعبر الحصة السوقية لمشركة عف مدى كفاءة نشاطاتيا التسويقية,
والتي ينعكس أثرىا عمى حجـ مبيعاتيا في السوؽ مقارنة مع المبيعات الكمية لنفس الصناعة

في ذلؾ السوؽ ,وتعتبر الشركة التي تحصؿ عمى أكبر حصة سوقية شركة رائدة تقود التغيرات

في األسعار أو تقديـ المنتجات الجديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدة ,ولذلؾ يتطمب مف الشركة أف تطمح ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

زيادة حصتيا السوقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة (الزغبي.)63:2009 ,

-

فتح قنوات توزيع جديدة :تعتمد كثير مف منظمات األعماؿ في بيع منتجاتيا إلى المستيمؾ

النيائي عمى الوسطاء الذيف يمثموف قنوات التوزيع ,ويعد نظاـ التوزيع أحد الموارد الخارجية

األساسية لممنظمة ,والذي ال يقؿ أىمية عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف الموارد الداخمية مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ :رجاؿ البيع

والتسييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبلت اإلنتاجية (أبو قحؼ.)82:2011 ,
-

حجـ النشاط الكمي :إف زيادة حجـ النشاط الكمي لمشركة ىو دليؿ إيجابي عمى وجود نمو في
ىذه الشركة .وتستخدـ الخطة لعامة لممنظمة لوصؼ حجـ النشاط الكمي لممنظمة ,وتتعامؿ

الخطة مع رسالة المنظمة واستراتيجيات النمو ومحفظة الق اررات وق اررات االستثمار واألىداؼ
والغايات الحالية ,وال تحتوي ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذه الخطة أية تفصيبلت أو الوحدات داخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ المنظمة

(أبو قحؼ.)82:2011 ,
-

استخداـ الميارات الفنية لمشركة :إف اإلدارة عي االستخداـ الفعاؿ والكفؤ لمموارد البشرية,
فالشركات تتحوؿ اليوـ إلى شركات قائمة عمى المعرفة ,والميارات األكثر أىمية لممدراء تتمثؿ

في إدارة المعرفة والتعامؿ الفعاؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع أفراد المعرفة ,فقد أصبحت المعرفة الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ ىي
األكثر قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدرة عمى إنشاء القيمة وتولي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد النقود بالنسبة لؤلفراد والشركات
واػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدوؿ (حسيف.)53:2010 ,

-

حجـ زيادة عمبلء الشركة :زيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة عمبلء الشركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدؿ عمى نجاحيا وعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى

-

استخداـ الطاقة اإلنتاجية المتاحة :الطاقة اإلنتاجية ىي الحد األقصى لمقدار اإلنتاج الذي

نموىا (حسيف.)55:2010 ,

باستطاعة المنظمة إنجازه خبلؿ فترة زمنية محددة (حسيف.)53:2010 ,
-

فتح أسواؽ جديدة :توسع الشركة بفتح أسواؽ جديدة دليؿ عمى نمو جيد في الشركات التي

تقوـ بذلؾ (حسيف.)53:2010 ,

-

طرح منتجات جديدة :إف طرح المنتجات الجديدة لتمبية العمبلء مؤشر عمى نمو جيد في
الشركات التي تقوـ بذلؾ (حسيف.)55:2010 ,
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-

حجـ االستثمارات في البحوث والتطوير :إف االستثمار في البحوث والتطوير يعتمد عمى رأس

الماؿ الفكري ,والذي يعد مف أكثر الموجودات قيمة في القرف الحادي والعشريف ,ألنو يمثؿ

القوى العممية القادرة (حسيف.)55:2010 ,

 7.3.2الخالصة:

تحدث ىذا المبحث عف تحميؿ العديد مف الجوانب المتعمقة بظاىرة النمو في الشركة والتي
حيث استعرضنا في مفيوـ وماىية نمو الشركة ىو ذاؾ
تتناوليا كأساس نظري إلشكالية البحث,
ُ
ال تعبير ديناميكي لظاىرة اقتصادية تعكس مدى نجاح الشركة في إنماء طاقاتيا الكمية ليدؼ االستمرار
والبقاء ,ىذه الظاىرة تتضمف تغييرات في نتائج الشركة وفي خصائصيا التنظيمية ,وناقشنا النظريات

االقتصادية المفسرة لنمو الشركة ومنيا النظرية التقميدية والنظرية التطورية ونظرية السيرورة الداخمية

لمنمو ,وسوؼ وتحدثنا عف أنواع النمو في الشركة ومنيا النمو الداخمي والنمو الخارجي والنمو
التعاقدي ,واستراتيجية النمو والتوسع لمشركة ومنيا إستراتيجية التركيز واستراتيجية التكامؿ العمودي
واستراتيجية التنويع ,وأبعاد قياس نمو الشركات ومنيا حجـ المبيعات ,العائد عمى االستثمار ,العائد
عمى رأس الماؿ ,حجـ األصوؿ ,معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية ,حجـ الصادرات ,حجـ النصيب

التسويقي ,فتح قنوات توزيع جديدة ,حجـ النشاط الكمي ,استخداـ الميارات الفنية لمشركة ,حجـ زيادة
عمبلء الشركة ,استخداـ الطاقة اإلنتاجية المتاحة ,فتح أسواؽ جديدة ,طرح منتجات جديدة.
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الدراسات السابقة
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 1.3مقدمة:
يزخر األدب اإلداري بالعديد مف الدراسات التي تناولت الخصائص الريادية ,والتي يتزايد
استخداميا كمفيوـ ضمف المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي يجب عمى اإلدارة العميا التحمي بيا وتعزيزىا

عند المستويات اإلدارية المختمفة في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة حتى تحقؽ

النمو والتوسع وتضمف االستم اررية في ظؿ المتغيرات السريعة في محيطيا ,وكذلؾ نمو الشركات لما
لو أىمية في عصر يتصؼ بالعولمة ويحركو اقتصاد المعرفة.

تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ بعض الدراسات التي تمكف مف الوصوؿ إلييا ومراجعتيا في

محور البحث وىي الخصائص الريادية والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .حيث تـ
تقسيـ كؿ محور إلى دراسات عربية وأجنبية.

 2.3المحور األول :الدراسات السابقة التي تناقش الخصائص الريادية

أوالً :الدراسات بالمغة العربية:

 .1دراسة القاسم ( )2013بعنوان" :أثر الخصائص الريادية في تبني التوجهات اإلستراتيجية
لممديرين في المدارس الخاصة دراسة ميدانية عمى عينة من المدارس الخاصة في عمان".

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات

اإلستراتيجية لممديريف في المدارس الخاصة في عماف .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي,
وقد تـ فحص تأثير عدد مف الخصائص الريادية عمى تبني التوجيات اإلستراتيجية لممديريف في

المدارس الخاصة في عماف ,وقد تضمنت عمى الثقة بالنفس ,المبادرة ,حب االنجاز ,االستقبللية,
تحمؿ المسؤولية ,اإلبداع ,والمخاطرة .وعمى ضوء ىذه المتغيرات تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة تـ
توزيعيا عمى  500طالب/ة مف  44مدرسة خاصة في العاصمة األردنية عماف .وكاف مف أبرز نتائج

الدارسة وجود تأثير ايجابي لمخصائص الريادية بداللة أبعادىا (الثقة بالنفس والمبادرة وحب االنجاز
واالستقبللية وتحمؿ المسؤولية واإلبداع والمخاطرة) في تبني التوجيات اإلستراتيجية لممدارس الخاصة

في مدينة عماف ,وعدـ وجود فروؽ ذو داللة إحصائية لمخصائص الريادية لممديريف بداللة أبعادىا في

المدارس الخاصة في مدينة عماف تعزى الختبلؼ العمر ,ولكف حسب الداللة اإلحصائية الفروؽ كانت
تعزى لسنوات الخبرة و المركز الوظيفي.

 .2دراسة ناصر والعمري ( :)2011بعنوان " قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في
إدارة األعمال و أثرها في األعمال الريادية :دراسة مقارنة ".

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء قياس الخصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة

األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية مف خبلؿ دراسة تحميمية مقارنة بيف جامعتي عماف العربية
ودمشؽ .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص تأثير عدد مف
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المتغيرات عمى األعماؿ الريادية لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ,وشممت التحكـ الذاتي,
والحاجة إلى الطاقة والحاجة إلى االنجاز وتحمؿ الغموض والمخاطرة ,والوعي بمرور الوقت ,والثقة
بالنفس .وعمى ضوء ىذه المتغيرات تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة تـ توزيعيا عمى  115مف طمبة

الدراسات العميا مف برنامجي الماجستير والدكتوراه في إدارة األعماؿ في جامعتي عماف العربية و

دمشؽ لعاـ  .2010-2009وكاف مف أبرز نتائج الدارسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لخصائص
الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ في جامعتي عماف العربية و دمشؽ في األعماؿ
الريادية يفسر ما نسبتو  ,%22.1وأثر يفسر ما نسبة  %21.9في سموؾ األعماؿ الريادية ,وأثر
يفسر ما نسبتو  %8.7في الطموح في األعماؿ الريادية.

 .3دراسة إسماعيل ( :)2010بعنوان "خصائص الريادي في المنظمات الصناعية وأثرها عمى
اإلبداع التقني دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزلي/نينوى"

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أثر خصائص الريادي في الشركة العامة لصناعة

األثاث المنزلي في نينوى _ العراؽ عمى اإلبداع التقني .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي

لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص تأثير عدد مف المتغيرات عمى اإلبداع التقني في الشركة العامة
لصناعة األثاث المنزلي في نينوى ,وشممت الخصائص الشخصية ,والخصائص السموكية,
والخصائص اإلدارية .وعمى ضوء ىذه المتغيرات تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة تـ توزيعيا عمى
 160عامبلً في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزلي في العراؽ .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة وجود

عبلقة ارتباط معنوية موجبة بيف خصائص الريادي واإلبداعي التقني ,إذ ارتبطت خصائص الريادي

المعتمدة في البحث (الخصائص الشخصية ,والخصائص السموكية ,والخصائص اإلدارية) مع اإلبداع
التقني بعبلقة معنوية موجبة ,ويدؿ ذلؾ عمى الترابط المنطقي بيف ىذه المتغيرات .كما كشفت نتائج
تحميؿ االنحدار وجود تأثير معنوي في خصائص الريادي مجتمعة في اإلبداع التقني ,فضبلٌ عف وجود

تأثير معنوي لمخصائص الشخصية والخصائص اإلدارية بصورة منفردة مف جية ,وعدـ وجود تأثير

معنوي لمخصائص السموكية ,بصورة منفردة في اإلبداع التقني مف جية ثانية.

 .4دراسة الشيخ وآخرون ( :)2009بعنوان "صاحبات األعمال الرياديات  :سمات وخصائص"
ىدفت الدراسة

إلى الكشؼ عف الخصائص والسموكيات الريادية التي تمتمكيا الرياديات

األردنيات ,باإلضافة إلى بياف أثر الخمفية الشخصية واالجتماعية والوظيفية لمرياديات األردنيات في
الخصائص و السموكيات الريادية التي يمتمكيا .وقد تكونت عينة الدراسة المكونة مف  71ريادية أردنية
يمتمكف مشاريع ناجحة في مجاؿ األعماؿ كميا ومف مختمؼ مناطؽ المممكة والبلتي تـ اختيارىف

ضمف مجموعة مف المعايير .وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبررىا أف الرياديات األردنيات
يتمعف بدرجة عالية مف اإليماف الذاتي ,وحب االنجاز ,واإلبداع واالبتكار والمبادرة والقدرة عمى بناء
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شبكة عبلقات مع جيات مختمفة ,وىناؾ تأثير ذي داللة إحصائية بيف المستوى التعميمي وخاصية

المبادرة لدى الرياديات مف حممة الشيادات العميا .كمما توجد فروؽ بيف سنوات الخبرة وخاصيتي
التخطيط وبناء شبكة العبلقات لمرياديات األردنيات.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
دراست ) ,)Al-Habib, 2012بعٌواىIdentifying the Traits of :
.3
Entrepreneurs In A University Setting: An Empirical Examination of
Saudi Arabian University Students
ىدفت الدراسة إلى اختبار العبلقة بيف أربعة خصائص شخصية لمطمبة الريادييف في

الجامعات السعودية .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ اختيار

العبلقة بيف أربعة خصائص شخصية لمطمبة الريادييف في الجامعات السعودية ,وقد تضمنت
الخصائص كبلُ مف اإلبداع ,وتحمؿ المخاطر ,والرقابة ,ومستوى الطاقة .وعمى ضوء ىذه المتغيرات
تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة تـ توزيعيا عمى  600طالب في  3جامعات في السعودية مف
تخصصات مختمفة وىي إدارة األعماؿ ,واالقتصاد ,واليندسة .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة أف الطمبة

الريادييف يفضموف اإلبداع وتحمؿ المخاطر والتحمي بطاقة عالية والرقابة أكثر مف الطمبة الغير

ريادييف.
دراست ) ,)Karimi, et..al, 2011بعٌواىApplication of Structural :
.2
Equation Modeling to Assess the Impact of Entrepreneurial
Characteristics on Students
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أثر الخصائص الريادية عمى نية الطمبة في ننظـ
مشاريعيـ بالجامعات اإليرانية وذالؾ باستخداـ نموذج المعادلة الييكمية .وقد استخدـ الباحثوف المنيج

الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص تأثير عدد مف المتغيرات عمى نية الطمبة في ننظـ

مشاريعيـ بالجامعات اإليرانية ,وقد تضمنت الخصائص كبلُ الكفاءة الذاتية ,والحاجة إلى االنجاز,
وتحمؿ المخاطرة ,واالستقبللية ,واإلبداع .وعمى ضوء ىذه المتغيرات تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة

تـ توزيعيا عمى 346طالبا مف طمبة اإلدارة والزراعة واليندسة في  7جامعات اإليرانية ولكبل مف
الدراسات األولية والعالية .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة أف النية الريادية تتأثر بشكؿ ايجابي بالكفاءة
الذاتية لمريادييف والحاجة إلى االنجاز .وأتحمؿ المخاطرة واالستقبللية ال تؤثر بشكؿ مباشر عمى النية
الريادية لمطمبة لتنظيـ مشاريعيـ ,كما أف اإلبداع يتوسط األثر ما بيف الكفاءة الذاتية لمريادييف والنية
الريادية.
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دراست ) ,)Jaafar, et..al ,2010بعٌواىEntrepreneurial Characteristics of :
.1
Small and Medium Hotel Owner-Managers
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى طبيعة المحفظة الديمغرافية والخصائص الريادية
لمريري ومالكي الفنادؽ الصغيرة والمتوسطة الحجـ في ماليزيا .وقد استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي
لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ دراسة المحفظة الديمغرافية والخصائص الريادية لمريري ومالكي الفنادؽ

الصغيرة والمتوسطة الحجـ ,و باإلضافة إلى ذالؾ تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة تـ توزيعيا عمى
 137مدي اًر ومالكا لمفنادؽ الصغيرة والمتوسطة الحجـ في ماليزيا .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة أف

العوامؿ الديمغرافية لـ تكف عامؿ معنوي في تحديد مضاميف الشخصية الريادية ألفراد عينة الدراسة,
واف الثقة بالنفس لـ تكف ذا أىيمو كبيرة في تحديد الخصائص الريادية ألفراد عينة الدراسة.
دراست ) ,(Zain, et..al, 2010بعٌواىEntrepreneurship Intention among :
.4
Malaysia Business Students
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى طبيعة السمات الشخصية والعوامؿ البيئية التي تؤثر
في النية والرغبة الريادية لدى طبلب كمية األعماؿ بمختمؼ تخصصاتيا في جامعة حكومية بماليزيا.
وقد استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص تأثير السمات

الشخصية والعوامؿ البيئية عمى النية والرغبة الريادية لدى طبلب كمية األعماؿ ,وقد تـ تصميـ استبياف
كأداة لمدارسة تـ توزيعيا عمى  288طالبا وطالبة مف كمية األعماؿ في جامعة حكومية بماليزيا .وكاف

مف أبرز نتائج الدارسة أف نسبة  %67.1مف الطمبة ليـ الرغبة في العمؿ الريادي وأف يصبحوا رجاؿ
أعماؿ ,واف أغمب ق ارراتيـ بيذا الخصوص تتأثر بتوجيو عدد مف أفراد عائبلتيـ بنسبة  %18.9ومف
األكاديمييف بنسبة  %18ومف رجاؿ األعماؿ بنسبة  %16كما تسيـ المواد الدراسية في إثارة الدافعية

لمعمؿ الريادي بنسبة  %50.9وتسيـ خمفية العائمة في الريادية بنسبة أكبر وىي .%60.5
Entrepreneurial
دراست ) ,(Tajeddini & Mueller, 2009بعٌواى:
.5
Characteristics in Switzerland and the UK: A Comparative Study of
Techno-Entrepreneurs
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى االختبلؼ في الخصائص الريادية لعينة مف الشركات
الريادية عالية التكنولوجيا في كؿ مف سويس ار و المممكة المتحدة .وقد تـ فحص عدد مف الخصائص
عمى  253مف العامميف في شركات ريادية عالية التكنولوجيا في كؿ مف سويس ار والمممكة المتحدة .وقد
تضمنت الخصائص كبلُ مف االستقبللية ,والمخاطرة ,والرقابة ,وبالحاجة إلى االنجاز ,والبراعة,
واإلبداع ,والثقة .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة أف كؿ مف االستقبللية والمخاطرة والرقابة حصمت عمى

درجة عالية في الشركات الريادية عالية التكنولوجيا في بريطانيا بالمقارنة مع الشركات العاممة بنفس
القطاع في سويس ار .كما أف الخصائص المرتبطة بالحاجة إلى االنجاز والبراعة واإلبداع والثقة ىي

أعمى في الشركات السويسرية منيا في الشركات البريطانية.
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دراست ) ,) Adegbite, et..al, 2007بعٌواىEvaluation of the Impact of :
.6
Entrepreneurial Characteristics on the Performance of Small Scale
”Manufacturing Industries in Nigeria
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ تأثير الخصائص الريادية عمى األداء في حقؿ الصناعات
الصغيرة في نيجيريا ,وذالؾ بغرض تحديد ىذه الخصائص الريادية والعوامؿ التي تؤثر عمى ترجمتيا
إلى أفضؿ أداء .وقد استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص تأثير

نوعيف مف المتغيرات عمى درجة أداء الشركات الصغيرة في نيجيريا وىما الخصائص الريادية,

والخصائص الريادية الفردية .وعمى ضوء ىذه المتغيرات تـ تصميـ استبياف كأداة لمدارسة تـ توزيعيا
 100شركة صناعية صغيرة في نيجيريا اختيرت بشكؿ عشوائي متضمنة صناعة الغذاء واألخشاب و

الكيماويات والمواد الصيدالنية و منتجات الفايبر .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة أف عامؿ الخبرة والذي
يعد واحداُ مف الخصائص الريادية تؤثر عمى األداء ,وأف  7مف أصؿ  10خصائص ريادية فردية
تساىـ بشكؿ سمبي في العائد عمى المبيعات ,وأف كبلً مف الكفاءة وجودة المنتج والبحث عف

المعمومات والتخطيط النظامي والرقابة ليا تأثير ايجابي عمى األداء.
دراست ) ,)Wong, et..al, 2005بعٌواىIndividual Entrepreneurial :
.7
Characteristics and Entrepreneurial Success Potential
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أثر الخصائص الريادية الفردية عمى النجاح الريادي

المحتمؿ لطمبة اليندسة الصناعية في جامعة ىونؽ كونؽ في الصيف .وقد استخدـ الباحثوف المنيج
الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص تأثير عدد مف المتغيرات عمى النجاح الريادي

المحتمؿ لطمبة اليندسة الصناعية في جامعة ىونؽ كونؽ ,وقد تضمنت الخصائص كبلُ الحاجة إلى

االنجاز ,والميؿ إلى المخاطرة ,والرغبة الشخصية لبدء المشروع تجاري ,واالتجاه نحو ريادة األعماؿ,
واالبتكارية العالمية ,و مركز السيطرة الخارجي .وعمى ضوء ىذه المتغيرات تـ تصميـ استبياف كأداة

لمدارسة تـ توزيعيا عمى  215طالبا مف طمبة اليندسة الصناعية في جامعة ىونؽ كونؽ .وكاف مف
أبرز نتائج الدارسة أف إلى أف الصفات الخاصة ليا تأثير قوي اتجاه العوامؿ الفكرية المختمفة عمى
اإلبداع ,كما أف التوجو بالمخاطر والرغبة في االنجاز يعتبراف خاصتيف ميمتيف وتؤثراف عمى العوامؿ

الفكرية المرتبطة بالنية بالنجاح.

 3.3المحور الثاني :الدراسات السابقة التي تناقش النمو

أوالً :الدراسات بالمغة العربية:

 .1د ارسة عبد المطمب ( ،)2012بعنوان" :دور أبعاد الثقافة المنظمية في تحديد خصائص التنظيم
وتحقيق النمو التنظيمي"

ىدفت الدراسة إلى كشؼ عف سموكيات تأثير أبعاد الثقافة المنظمية في تحديد خصائص
الييكؿ التنظيمي ودور ذلؾ في تحقيؽ مستويات مف النمو التنظيمي المبلئـ لمبلمح الموقؼ الثقافي
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في الشركة العامة لصناعة المشروبات الغازية وىي إحدى شركات القطاع الخاص المساىمة في

بغداد ,وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات مف عينة البحث والتي بمغت ()30

مدير وحممت استجاباتيـ باستخداـ معامؿ الرتباط واالنحدار .وأفرزت نتائج البحث بأف أبعاد الثقافة
المنظمية في الشركة المبحوثة كانت تتسـ باتجاىات روتينية متحفظة في التفكير مما أثر ذلؾ في
تحديد ىيكؿ تنظيمي لمشركة المبحوثة يتسـ بخصائص عالية في التعقيد والرسمية والمركزية وأدى ذلؾ
بدوره في تحقيؽ مستويات قصيرة األجؿ (محدودة) مف النمو التنظيمي.

 .2دراسة حسين ( ،)2011بعنوان" :دور التخطيط االستراتيجي في نمو صادرات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات :دراسة ميدانية في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في
فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى دور التخطيط االستراتيجي في نمو صادرات قطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في فمسطيف .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وتـ
فحص أثر التخطيط االستراتيجي عمى حجـ المبيعات والعائد عمى االستثمار والعائد عمى رأس الماؿ
وحجـ األصوؿ والعائد عمى حقوؽ الممكية وحجـ التصدير المنتجات/الخدمات لخارج الوطف
واالستثمار في مجاؿ البحث والتطوير والحصة السوقية لمشركة وفتح أسواؽ جديدة وطرح منتجات

جديدة وفتح قنوات توزيع جديدة وحجـ النشاط الكؿ وعدد العامميف بالشركة وعدد العمبلء لدى الشركة
واستخداـ كامؿ الطاقة اإلنتاجية المتاحة .وقد تـ تصميـ استبانو خصيصا لجمع البيانات الخاصة

لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ,حيث تـ توزعيا عمى  90مف مدراء شركات االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات في فمسطيف .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة وجود عبلقة ايجابية بيف تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي ونمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ,وكشفت النتائج أف درجة تطبيؽ عناصر

التخطيط االستراتيجي مف تحميؿ لمبيئة الداخمية والبيئة الخارجية ووجود رؤية ورسالة وأىداؼ رئيسة
ووضع الخطة االسترايتجية وتنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

بمغت  ,%80.6وبمغ معدؿ النمو في ىذه الشركات  ,%73.48بينما حققت معدالً منخفضاً في بعض
عناصر النمو كحجـ الصادرات وحجـ االستثمار في مجاؿ البحوث والتطوير.

 .3دراسة قزعاط ( ،)2009بعنوان" :تحميل العوامل المؤدية إلى ضعف نمو قطاع التأمين
واستثماراته في فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى إبراز العوامؿ المؤدية لضعؼ مساىمة قطاع التأميف في مجاالت

االستثمار في فمسطيف ,ومحاولة رفع مستواه .وقد أجريت الدراسة عمى مجتمع مكوف مف فئتيف :الفئة
األولى تتمثؿ في الشركات حيث تـ توزيع  50استبانو عمى مدراء خمس شركات تأميف (شركات

التأميف المدرجة في سوؽ األوراؽ المالية) ,وتـ استرداد  33استبانو أي ما نسبتو  %66مف العينة
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المستيدفة .والفئة الثانية تتمثؿ في األفراد حيث تـ توزيع  200استبانو عمى األفراد بشكؿ عشوائي لكي
تشمؿ عدة مستويات مف مجتمع الدراسة ,وتـ استرداد  194استبانو أي ما نسبتو  .%97وخمصت

الدراسة مف نتائج االستبيانيف أف ىناؾ عدة عوامؿ تؤدي إلى إضعاؼ مساىمة قطاع التأميف في
مجاالت االستثمار في فمسطيف ,حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ تأثير إيجابي معنوي بيف مساىمة

قطاع التأميف في مجاالت االستثمار في فمسطيف وبيف العوامؿ المؤثرة في نموه ,حيث وجد أف ىناؾ
ضعؼ في الوعي التأميني لدى األفراد وأيضا ضعؼ في تسويؽ الخدمات التأمينية لدى الشركات,
باإلضافة إلى أف ىناؾ ضعؼ في تطبيؽ القوانيف المتعمقة بالتأميف ,و وجد أف استثمارات شركات

التأميف ليست بالمستوى المطموب ,ومف ىذه االستثمارات األراضي والعقارات واألوراؽ المالية إال أف
ىناؾ انخفاض في الوعي االستثماري في عمميات التداوؿ في السوؽ المالي حيث يكوف االعتماد عمى

الخبرة .

 .4دراسة المبيض ( )2006بعنوان" :العالقة بين التخطيط االستراتيجي والنمو في المشاريع
الصناعية الصغيرة في فمسطين"

ىدفت الدراسة إلي تسميط الضوء عمى العبلقة بيف التخطيط االستراتيجي والنمو في المشاريع
الصناعية الصغيرة في فمسطيف .حيث درست التخطيط االستراتيجي في الشركات الصناعية الصغيرة
مف حيث درجة تطبيقو واستخدامو وقدرة ىذه الشركات عمى التكيؼ مع المتغيرات البيئية الداخمية
والخارجية .ومف ناحية أخرى  ,تطرقت الدراسة إلى النمو في الشركات الصناعية الصغيرة ,وركزت

الدراسة عمى أربعة أبعاد في النمو ليا عبلقة بالمنافسة وىي التوسع في  :المبيعات والعائدات
والزبائف وتأسيس فروع جديدة و الزيادة في عدد العامميف في الشركة .وقد استخدـ الباحث المنيج

الوصفي التحميمي لموصوؿ لمنتائج  ,حيت تـ تصميـ استبانو كأداة لمدارسة تـ توزيعيا عمى 200
شركة صناعية صغيرة في قطاع غزة .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة وجود عبلقة ارتباط ايجابية بيف
التخطيط االستراتيجي والنمو في :المبيعات و العائدات ,التوسع في الحصة السوقية ,افتتاح مواقع
جديدة لمشركة  ,والزيادة في عدد العامميف فييا ,كما أظيرت نتائج الدراسة أف  %41.2مف الشركات

الصغيرة تمارس التخطيط االستراتيجي ,بينما ال تمارسو .%58.8

ثانياً :الدراسات األجنبية:
دراست ) ,)Dudnik, 2013بعٌواىEntrepreneurship at Topicus :
.3
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى العبلقة ما بيف الخصائص الريادية والنجاح االقتصادي

المتمثؿ في النمو بشركة  Topicusفي ىولندا .وقد استخدـ الباحث

المنيج الوصفي التحميمي

لموصوؿ لمنتائج ,وقد تـ فحص مدى تأثير الخصائص الريادية (الحاجة لئلنجاز والحاجة إلى

االستقبللية و الحاجة إلى الطاقة و القدرة عمى التحمؿ والمخاطرة والوعي بالسوؽ و اإلبداع والمرونة)

لدى العامميف عمى النمو بشركة  Topicusفي ىولندا .وعمى ضوء ىذه المتغيرات طبؽ الباحث أداة
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قياس دولية(  )E-Scanعمى جميع العامميف في الشركة البالغ عددىـ  . 335وكاف مف أبرز نتائج

الدارسة وجود تأثير ايجابي لتوافر الخصائص الريادية لدى العامميف والنمو واإلبداع في .Topicus
Resources and
دراست ) :)Thunberg & Eriksson, 2006بعٌواى
.2
entrepreneurial orientation : Empirical findings from the software
industry of Sri Lanka
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى العبلقة ما بيف توفر المصادر والتوجو الريادي عمى
النمو في صناعة البرمجيات في سريبلنكا .وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ
لمنتائج ,وقد تـ فحص مدى تأثير توفر المصادر (موظفيف ذو جودة عالية ,الخبرة التقنية في
البرمجيات ,المعرفة بالسوؽ والزبائف سوؽ عمؿ مرف ومواد خاـ) والخصائص الريادية (الحاجة إلى
االستقبللية و المخاطرة واإلبداع) عمى النمو ( حجـ المبيعات وعدد الموظفيف) في صناعة البرمجيات

في سريبلنكا .وعمى ضوء ىذه المتغيرات صمـ الباحثاف استبانو عبر االنترنت خصيصا لجمع
البيانات الخاصة لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ,حيث تـ توزعيا عمى  73مف مدراء شركات تكنولوجيا
المعمومات و االتصاالت في سريبلنكا .وكاف مف أبرز نتائج الدارسة وجود تأثير ايجابي لتوافر

المصادر و الخصائص الريادية بشكؿ عاـ عمى النمو في صناعة البرمجيات في سريبلنكا ,ووافؽ
المبحوثيف عمى أثر األكبر لبلستقبللية عمى النمو وأشارت النتائج عمى أف موارد معينة ساىمت إلى
حد كبير في بناء التوجو الريادي ,وأف صناعة البرمجيات في سريبلنكا ال يقودىا االبتكار بؿ عوامؿ

أخرى.

 4.3أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 استفادة الباحث مف دراسة القاسـ ( ,)2013ودراسة ناصر والعمري ( ,)2011دراسة الشيخوآخروف ( ,)2009ودراسة ( ,Dudnik (2013ودراسة ) ,Al-Habib (2012ودراسة

) ,Karimi, et..al (2011ودراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ) ,Tajeddini & Mueller (2009ودراسة
) ,Thunberg & Eriksson (2006ودراسة ) Wong, et..al (2005في تحديد أبعاد

الخصائص الريادية وىي تتمثؿ في (الحاجة لئلنجاز والحاجة إلى االستقبللية واإليماف الذاتي

والمخاطرة واإلبداع) وىو ما يتوافؽ مع أبعاد أداة البحث ( Entrepreneurship Scan® 97

.(E-Scan

 -استفادة الباحث مف دراسة حسيف ( ,)2011ودراسة المبيض ( ,)2006ودراسة

Dudnik

) ,)2013ودراسة ( Thunberg & Eriksson (2006في تحديد عناصر قياس نمو الشركات

لممتغير التابع وىي تتمثؿ فيحجـ المبيعات والعائد عمى االستثمار والعائد عمى رأس الماؿ وحجـ
األصوؿ ومعدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية وحجـ الصادرات وحجـ النصيب التسويقي وفتح قنوات
توزيع جديدة وحجـ النشاط الكمي واستخداـ الميارات الفنية لمشركة وحجـ زيادة عمبلء الشركة
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واستخداـ الطاقة اإلنتاجية المتاحة وفتح أسواؽ جديدة وطرح منتجات جديدة وحجـ االستثمارات في

البحوث والتطوير.

 استفادة الباحث مف دراسة القاسـ ( ,)2013ودراسة ناصر والعمري ( ,)2011ودراسة إسماعيؿ( ,)2010دراسة حسيف ( ,)2011ودراسة المبيض ( ,)2006ودراسة ),Dudnik (2013
ودراسة ( ,Al-Habib (2012ودراسة ( ,Karimi, et..al (2011ودراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة Jaafar, et..al

) ,(2010ودراسة ( ,Thunberg & Eriksson (2006ودراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة (Zain, et..al )2010
 ,ودراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ( ,Adegbite et..al (2007ود ارػس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ) Wong, et..al (2005في
تحديد منيجية البحث وىي الوصفي التحميمي.

 استفادة الباحث مف دراسة القاسـ ( ,)2013ودراسة ناصر والعمري ( ,)2011ودراسة حسيف( ,)2011ودراسة إسماعيؿ ( ,)2010ودراسة الشيخ

وآخروف (  ,)2009ودراسة المبيض

( ,)2006ودراسة ( ,Dudnik (2013ودراسة  ,Al-Habib (2012ودراسة

Karimi, et..al

) ,(2011ودراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ( ,Jaafar, et..al (2010ودراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة Thunberg & Eriksson
) ,(2006ودراسة ( , Zain, et..al )2010ودراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ) ,Adegbite et..al (2007ودراسة
( Wong, et..al (2005في تحديد شكؿ العبلقة مابيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا
والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وىي كانت عمى شكؿ الفرضية الرئيسية

األولى.

 استفادة الباحث مف دراسة القاسـ ( ,)2013و دراسة ( Jaafar, et..al (2010في تحديد شكؿالعبلقة ما بيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات و
االتصاالت مف جية والخصائص الديمغرافية مف جية أخرى وىي كانت عمى شكؿ الفرضية

الرئيسية الثانية والثالثة.
 5.3ما يميز هذا البحث:

يتميز ىذا البحث عف الدراسات السابقة بأنو اعتمد عمى أبعاد الخصائص الريادية (الحاجة
لئلنجاز والحاجة لبلستقبللية واإليماف الذاتي والمخاطرة واإلبداع) وبربطيا مع خمسة عشر عنص اًر
النمو(حجـ المبيعات والعائد عمى االستثمار والعائد عمى رأس الماؿ وحجـ األصوؿ ومعدؿ العائد عمى
حقوؽ الممكية وحجـ الصادرات وحجـ النصيب التسويقي وفتح قنوات توزيع جديدة وحجـ النشاط الكمي
واستخداـ الميارات الفنية لمشركة وحجـ زيادة عمبلء الشركة واستخداـ الطاقة اإلنتاجية المتاحة وفتح

أسواؽ جديدة وطرح منتجات جديدة وحجـ االستثمارات في البحوث والتطوير) .كما اختمؼ ىذا البحث

عف الدراسات السابقة بالتطبيؽ عمى شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة كمجتمع
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البحث وىو قطاع حيوي ومتغير باستمرار كما ساعدت ىذا البحث بإيجاد حؿ لمشكمة النمو في ىذا

القطاع.

 6.3الخالصة:
تـ في ىذا الفصؿ استعراض العديد مف الدراسات العربية واألجنبية ذات العبلقة بموضوع

البحث وبياف أوجو االستفادة منيا ,وبياف ما يميز ىذا البحث عف الدراسات السابقة .في الفصؿ التالي

سوؼ يتـ استعراض منيجية ومجتمع البحث واألدوات التي استخدمت في جمع البيانات
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الفصل الرابع
اإلطار اإلجرائي لمبحث
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 1.4المقدمة:
تعتبر منيجية البحث واجراءاتيا محو اًر رئيساً يتـ مف خبللو انجاز الجانب التطبيقي مف البحث,

وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج التي

يتـ تفسيرىا في ضوء األدبيات المتعمقة بموضوع الخصائص الريادية والنمو بالشركات  ,وبالتالي تحقؽ

األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا .يستعرض في ىذا الفصؿ وصفاً لممنيجية المتعبة ,ومجتمع البحث,

وأداة البحث المستخدمة ,وطريقة إعدادىا ,وكيفية بنائيا وتطويرىا ,والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا,

والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات .ويعتبر ىذا الفصؿ مقدمة لفصؿ تحميؿ
البيانات واختبار فرضيات البحث واستخبلص النتائج  ,وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 2.4منهج البحث:

تحقيقا ألىداؼ البحث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحديد أثر الخصائص

الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة ,نظ ار
لمبلئمة ىذا المنيج لطبيعة الدراسة ,حيث أف المنيج الوصفي التحميمي ييدؼ إلى دراسة الواقع وييتـ
بوصفو وصفا دقيقا ويعبر عنو تعبي ار كميا أو كيفيا ,ألف التعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح

خصائصيا ,في حيف أف التعبير الكمي يعطي وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا

ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى المختمفة ,وبالتالي الوصوؿ إلى استنتاجات تساىـ في فيـ ىذا
الواقع وتطويره ,األمر الذي يجعؿ ىذا المنيج أكثر استخداما في الدراسات اإلدارية.

 3.4مجتمع البحث:

تكوف مجتمع البحث مف مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة ,مف

الشركات أعضاء اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات ,PITAوالبالغ عددىـ ( )39شركة ,وتـ استخداـ
أسموب الحصر الشامؿ ليـ فتكونت مف ( )78مدير مف اإلدارة العميا لشركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت المكونيف مف رئيس مجمس إدارة الشركة والمدير التنفيذي ,بعد أف تـ توزيع ( )78استبانو

واسترجاع ( )76بنسبة استرداد بمغت ( ,)%97حيث تـ أخذ مف كؿ شركة رئيس مجمس اإلدارة
والمدير التنفيذي ليا ,بواقع ( )38رئيس مجمس إدارة و( )38مدير تنفيذي والجدوؿ رقـ ( )4.4يبيف

الخصائص الديمغرافية لمدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
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جدول رقم ()4.4

توزيع أفراد عينة البحث حسب متغيراتها الديمغرافية

المتغير

مستوى المتغير

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

71

93.4%

أنثى

5

6.6%

أقؿ مف  30سنة

27

35.5%

أقؿ مف  40سنة

32

42.1%

أقؿ مف  50سنة

16

21.1%

 50سنة فأكثر

1

1.3%

ثانوية عامة فأقؿ

8

10.5%

بكالوريوس

50

65.8%

ماجستير

11

14.5%

دكتوراه

7

9.2%

أقؿ مف  3سنوات

8

10.5%

أقؿ مف  6سنوات

15

19.7%

أقؿ مف  10سنوات

22

28.9%

 10سنوات فأكثر

31

40.8%

االجتماعية

أعزب

17

22.4%

متزوج

59

77.6%

المسمى

رئيس مجمس اإلدارة

39

%50

مدير تنفيذي

39

%50

العمر

المؤىؿ العممي

الخبرة الوظيفية

الحالة

الوظيفي

يظير مف الجدوؿ رقـ ( )4.4لتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغيراتيا ,بأف غالبية اإلدارة العميا
لشركات تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت بقطاع عزة ىـ ذكور بنسبة  ,%93.4وأف نسبة %77.6

منيـ أعمارىـ أقؿ مف 40سنة ,وأف أغمبيـ حممة درجة البكالوريوس بنسبة ,%65.8ومعظميـ لديو
خبرة وظيفية  10سنوات فأكثر بنسبة  ,%40.8و أف غالبيتيـ متزوجيف بنسبة .%77.6
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 4.4أداة البحث:
لتحقيؽ أىداؼ البحث أعد الباحث استبانو ,تـ بناؤىا وتطويرىا باالستعانة بالمختصيف في
مجاؿ الخصائص الريادية ونمو الشركات ,والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث ,وكذلؾ تـ

األخذ بآراء بعض المختصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ ممف يحمموف درجة الدكتوراه في التخصصات

المختمفة.

 5.4صدق أداة البحث:
 1.5.4الصدق الظاهري:
لمتحقؽ مف صدؽ البحث تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ,بمغ عددىـ ( )10محكـ

مف ذوي الخبرة واالختصاص ممف يحمموف درجة الدكتوراه في التخصصات المختمفة ,.انظر الممحؽ

رقـ ( ,)1إلبداء مبلحظاتيـ وآرائيـ حوؿ مضموف وسبلمة المغة ووضوح ومبلئمة الفقرات ألغراض

البحث ,مف حيث شموليتيا وتغطيتيا لمجاالت البحث ,وتـ األخذ بمبلحظاتيـ ,فحذفت بعض الفقرات
وأعيدت صياغة بعض الفقرات أيضا ,وأصبحت االستبانة في صورتيا النيائية مكونة مف ( )79فقرة

موزعة عمى محوريف وىي كاآلتي:

المحور األول :الخصائص الريادية ,ويتكوف ىذا المحور مف ( )45فقرة موزعة عمى  5أبعاد,

موزعة كالتالي:
 -البعد األوؿ :الحاجة لبلنجاز ,ويتكوف ىذا البعد مف ( )9فقرات.

 البعد الثاني :الحاجة لبلستقبللية ,ويتكوف ىذا البعد مف ( )9فقرات. -البعد الثالث :اإليماف الذاتي ,ويتكوف ىذا البعد مف ( )8فقرات.

 البعد الرابع :الحاجة المخاطرة ,ويتكوف ىذا البعد مف ( )10فقرات. -البعد الخامس :اإلبداع ,ويتكوف ىذا البعد مف ( )9فقرات.

المحور الثاني :النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ,ويتكوف ىذا المحور مف
( )34فقرة.
بحيث يمثؿ المحور األوؿ (الخصائص الريادية) المتغير المستقؿ في البحث ,في حيف يمثؿ

المحور الثاني (النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت) المتغير التابع في البحث.
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 2.5.4صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ ومبلئمة كؿ فقرة مف فقرات البحث مع المحور الذي تنتمي
إليو ىذه الفقرة ,وقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لمبحث وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف
كؿ فقرة مف فقرات محاور الدراسة والدرجة الكمية لممحور نفسو.

 1.2.5.4صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور األول(الخصائص الريادية):
يتضح في الجدوؿ رقـ ( ,)5.4أف جميع فقرات المحور األوؿ ترتبط ارتباط داؿ إحصائياً مع

البعد الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة  ,والذي يبيف أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة

(  ,)α=0.01 α=0.05وبالتالي يعتبر المجاؿ األوؿ بأبعاده الخمسة صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()5.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور" الخصائص الريادية" والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه الفقرة

(بيرسون)

معامل ارتباط

(الخصائص الريادية)

()sig

فقرات المحور األول

القيمة االحتمالية

م

البعد األول :الحاجة لالنجاز
-1

أنجز األعماؿ المطموبة مني بشكؿ تاـ

**0.500

Sig at 0.01

-2

أواصؿ العمؿ حتى واف شعرت بالتعب

**0.512

Sig at 0.01

-3

أرغب بتحقيؽ الكثير مف الطموحات عمى صعيد العمؿ

**0.567

Sig at 0.01

-4

عندما تواجيني أي مشكمة فإني أستمر بالعمؿ إلى أف أقوـ بحميا

**0.556

Sig at 0.01

-5

أواصؿ العمؿ لحيف إنجاز جميع ما تـ التخطيط لو

**0.535

Sig at 0.01

-6

ينتابني الشعور بالضيؽ عند انتياء الوقت دوف تحقيؽ اليدؼ المحدد

**0.611

Sig at 0.01

-7
-8

أشعر دائماً بأف األعماؿ أكثر مف األوقات

**0.616

Sig at 0.01

المثابرة والتحمؿ ىي مف أىـ سماتي في العمؿ

**0.650

Sig at 0.01

-9

أحؿ المشكبلت التي تعترضني بشكؿ مباشر وسريع

**0.325

Sig at 0.01

البعد الثاني :الحاجة لالستقاللية
-1
-2

أرغب دائماً باتخاذ الق اررات بنفسي

ق اررات العمؿ اليومية أعتمدىا عف قناعة ومسؤولية

**0.341

-3

أستطيع تدبر أموري بنفسي في أي شيء أقوـ بو

**0.446

Sig at 0.01

-4

نتائج العمؿ دائماً أفضؿ عندما تكوف تحت إشرافي الشخصي

**0.579

Sig at 0.01

53

**0.469

Sig at 0.01
Sig at 0.01

(بيرسون)

معامل ارتباط

(الخصائص الريادية)

()sig

تابع فقرات المحور األول

القيمة االحتمالية

م

-5

عمي
أنزعج عندما يفرض اآلخروف رأييـ ا
ارتاح في العمؿ الخاص أكثر مف الوظيفة الثابتة

**0.682

-7

أتخذ الق اررات في المؤسسة وأنفذىا دوف الرجوع ألحد

**0.762

Sig at 0.01

-8

األماف المادي يأتي مع العمؿ الخاص وليس مع الوظيفة الحكومية

**0.612

Sig at 0.01

-9

أحب أف أستثمر وقت العمؿ فيما أحب وبالطريقة التي تناسبني

**0.347

Sig at 0.01

-6

**0.416

Sig at 0.01
Sig at 0.01

البعد الثالث :اإليمان الذاتي
-1

تطبيؽ خطة العمؿ ىي ىدؼ أسعى لتحقيقو في عممي

**0.553

Sig at 0.01

-2

عندما أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب القياـ بو

**0.701

Sig at 0.01

-3

التزامي بكممتي وعيدي ىي مف أىـ ميزاتي في العمؿ التجاري

*0.292

Sig at 0.05

-4

أوقف بأنني سأنجح في أي عمؿ جديد أقوـ بو

**0.658

Sig at 0.01

-5

لدي ثقة كبيرة بأف ما أريده في عممي أحققو

**0.766

Sig at 0.01

-6

دائما إلى أف أحقؽ أىدافي
أثابر ً
أستطيع تعمـ أي شيء إذا ما تفرغت بشكؿ كامؿ ليذا األمر

**0.621

Sig at 0.01

**0.307

Sig at 0.01

-8

عندما أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب القياـ بو

**0.632

Sig at 0.01

-7

البعد الرابع :المخاطرة
-1

أفضؿ التحدي في العمؿ

**0.601

Sig at 0.01

-2

أستطيع التكيؼ مع أي وضع جديد في البيئة الداخمية أو الخارجية لممؤسسة

**0.633

Sig at 0.01

-3

أضاعؼ مجيودي عندما أواجو المواقؼ الصعبة

**0.577

Sig at 0.01

-4

أواجو المجيوؿ في عممي دوف تردد

**0.632

Sig at 0.01

-5

أؤمف بأف المخاطرة تقؿ كمما ازدادت المعرفة

**0.480

Sig at 0.01

-6

أؤمف بأف الحظ حميؼ الشجاع

**0.714

Sig at 0.01

-7

أعتقد أف أعظـ األرباح تختبئ خمؼ أعظـ المخاطر

**0.737

Sig at 0.01

-8

أواجو المواقؼ الجديدة برباطة جأش وثقة بالنفس

*0.292

Sig at 0.05

-9

أتكيؼ بسرعة مع الوجوه واألشخاص الذيف أقابميـ ألوؿ مرة

**0.488

Sig at 0.01

-10

أشجع اآلخريف عمى عدـ الخوؼ مف افتتاح مشاريعيـ الشخصية

**0.700

Sig at 0.01

البعد الخامس :اإلبداع
-1

**0.551

أفكاري موضع نقاش دوماً
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Sig at 0.01

(بيرسون)

معامل ارتباط

(الخصائص الريادية)

()sig

تابع فقرات المحور األول

القيمة االحتمالية

م

-2

أتابع التطورات أوال بأوؿ في مجاؿ عممي

**0.481

Sig at 0.01

-3

أتبنى نظاماً يدعـ ابتكار منتجات أو خدمات جديدة

**0.704

Sig at 0.01

**0.533

Sig at 0.01
Sig at 0.01

-4
-5

أسعى دائماً لتطوير نفسي عمى المستوى الميني

أرغب بالقياـ ببعض األمور بشكؿ مختمؼ في العمؿ

**0.582

-6

أبدع في إيجاد تمويؿ مادي لتغطية أنشطة المؤسسة

**0.634

Sig at 0.01

-7

أىتـ بالبحث عف معمومات إضافية في حاؿ طرأت لدي فكرة عف منتج أو **0.745

Sig at 0.01

-8

التطوير المستمر ىو مفتاح النجاح

**0.559

Sig at 0.01

-9

أشجع فريؽ العمؿ عمى التفكير المبدع حتى لو لـ تكف األفكار مناسبة

**0.373

Sig at 0.01

خدمة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.01

يتضح مف الجدوؿ أف جميع فقرات المحور األوؿ ترتبط ارتباط إحصائياً مع البعد الذي تنتمي إليو

,والذي يبيف أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف
فقرات محور" الخصائص الريادية" والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة  ,وىذا يعني أف المحور

األوؿ (الخصائص الريادية) متسؽ داخمياً.
 2.2.5.4صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني (النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت):

يتضح في الجدوؿ رقـ ( ,)6.4أف جميع فقرات المحور الثاني ترتبط ارتباط داؿ إحصائيا مع
الدرجة الكمية لممحور ,والذي يبيف أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( α=0.01
 ,)α=0.05وبالتالي يعتبر المحور الثاني صادؽ لما وضع لقياسو.
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جدول رقم ()6.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" والدرجة الكمية
لممحور التي تنتمي إليه الفقرة.

(بيرسون)

معامل ارتباط

(النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت)

()sig

فقرات المحور الثاني

القيمة االحتمالية

م

-1

أحرص عمى تطوير منتجي باستمرار

**0.339

Sig at 0.01

-2

يوجد لممشروع غطاء مالي متجدد لدعـ البحث فيما يتعمؽ بجودة المنتج

**0.376

Sig at 0.01

-3

أتوسع في الخدمات والمنتجات التي أقدميا في مشروعي

**0.559

Sig at 0.01

-4

أحرص عمى طرح منتجات جديدة باستمرار

**0.674

Sig at 0.01

-5

توسعت الشركة في الفترة الماضية لتغطي أكثر مف منطقة

**0.496

Sig at 0.01

-6

مف أىداؼ الشركة الرئيسة الوصوؿ إلى أسواؽ جديدة كؿ يوـ

**0.472

Sig at 0.01

-7

أحرص عمى التوسع عمى مستوى المستيمكيف وأف أكسب كؿ يوـ فئة جديدة

**0.544

Sig at 0.01

-8

تعمؿ الشركة بكؿ طاقتيا اإلنتاجية لتغطية حاجة السوؽ

**0.300

Sig at 0.01

-9

النظاـ يعالج اليدر في عناصر المنتج أوًال بأوؿ

**0.690

Sig at 0.01

يوما بعد يوـ
 -10يزداد عدد زبائني بشكؿ مضطرد ً
 -11أحرص عمى قياس حصتي السوقية ومعرفة موقعي مف الطمب العاـ

**0.524

Sig at 0.01

**0.530

Sig at 0.01

 -12نحرص عمى كسب كؿ زبوف نستطيع الوصوؿ إليو

**0.452

Sig at 0.01

 -13أحافظ عمى زبائني وأحرص عمى إرضائيـ

**0.540

Sig at 0.01

 -14أضع سياسات تسويقية واعبلنية متجددة لكسب المزيد مف الزبائف

**0.583

Sig at 0.01

 -15أدرؾ حاجة الزبوف وأقدـ لو الحموؿ المناسبة

**0.499

Sig at 0.01

 -16أحرص عمى توظيؼ أكفأ الميارات الفنية في شركتي

**0.583

Sig at 0.01

 -17أستثمر في رأس الماؿ الفكري بما يدعـ نمو وتطور الشركة

**0.612

Sig at 0.01

مبدعا
 -18أكافئ وأعزز الموظؼ المبدع وأطور الموظؼ العادي ليصبح
ً

**0.370

Sig at 0.01

**0.509

Sig at 0.01

**0.415

Sig at 0.01

 -21أحرص عمى السيطرة عمى السوؽ مف خبلؿ نوعية وسعر المنتج

**0.552

Sig at 0.01

دائما بخطوة
 -22أراقب المنافسيف باستمرار وأحرص عمى أف أسبقيـ ً
 -24التصدير ىي إستراتيجية تعتمدىا الشركة

**0.719

Sig at 0.01

**0.318

Sig at 0.01

كثير مقارنة ببداية عمميا
 -19ازداد حجـ النشاط الكمي لمشركة ًا
20

توزيع الخدمة أو المنتج بشكؿ جيد مف أىـ أسباب النجاح في الشركة
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(بيرسون)

معامل ارتباط

م

()sig

(النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت)

القيمة االحتمالية

تابع فقرات المحور الثاني

 -25أحرص عمى الوصوؿ لؤلسواؽ العالمية واالستفادة مف السوؽ الخارجي

**0.540

Sig at 0.01

عاما بعد عاـ
 -26العائد عمى االستثمار يزيد ً
 -27األرباح التي تحققيا الشركة بالنسبة لرأس الماؿ المستثمر ىي األعمى

**0.577

Sig at 0.01

**0.721

Sig at 0.01

 -28ارتفع حجـ األصوؿ بشكؿ واضح عف بداية المشروع

**0.739

Sig at 0.01

 -30ازدادت أصوؿ المشروع واألرباح الناتجة عنيا

**0.738

Sig at 0.01

 -31تحسف استثمار األمواؿ والرقابة عمييا بما يعود بالنفع عمى الجميع

**0.703

Sig at 0.01

دائما إيجاد مصادر تمويؿ واستثمارىا بشكؿ فعاؿ
 -32أستطيع ً
 -33العائد عمى رأس الماؿ يرتفع باستمرار

**0.612

Sig at 0.01

**0.705

Sig at 0.01

 -34االستمرار رغـ كؿ الظروؼ مف أىـ أسباب النمو في السوؽ

**0.579

Sig at 0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.01

يتضح مف الجدوؿ أف جميع فقرات المحور الثاني ترتبط ارتباط إحصائياً مع البعد الذي تنتمي إليو

,والذي يبيف أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف
فقرات محور" النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي

إليو الفقرة  ,وىذا يعني أف المحور الثاني (النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت) متسؽ

داخمياً.

 6.4ثبات أداة البحث:
تـ التأكد مف ثبات أداة البحث (االستبياف) بإيجاد معامؿ الثبات ألفا  -كرونباخ

( ,)Cronbach-Alphaحيث بمغت قيمتو لمدرجة الكمية ( )0.932لجميع فقرات االستبانة والبالغ
عددىا ( )79فقرة ,وتشير ىذه القيمة لثبات مرتفع في بيانات البحث ,وبالتالي يمكف االعتماد عمى ىذه
البيانات وتحميميا وتعميميا عمى مجتمع البحث .في حيف بمغت قيـ معامؿ الثبات لممحاور واألبعاد

الفرعية االستبانة حسب ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (.)7.4
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جدول رقم ()7.4

مصفوفة معامالت الثبات لمحاور وأبعاد االستبانة حسب معادلة كرونباخ -ألفا

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات

المحور

45

0.874

البعد األوؿ :الحاجة لبلنجاز

9

0.663

البعد الثاني :الحاجة لبلستقبللية

9

0.671

البعد الثالث:اإليماف الذاتي

8

0.717

البعد الرابع:المخاطرة

10

0.793

البعد الخامس:اإلبداع

9

0.738

المحور الثاني :النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

34

0.920

الدرجة الكمية لالستبانة

79

0.932

المحور األول :الخصائص الريادية

 7.4المعالجة اإلحصائية:
تـ استخداـ المقياس العشري في إعداد أداة البحث ,بحيث تـ اختيار الدرجة  1لبلستجابة" بأعمى

درجة مف عدـ الموافقة" في حيف تـ اختيار الدرجة  10لبلستجابة" بأعمى درجة مف الموافقة" والدرجات

األخرى بما يتناسب مع االختيارات واالستجابات .وألغراض التحميؿ اإلحصائي ,تـ استخداـ الوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري ,وتـ تفسير المتوسطات الحسابية ألثر الخصائص الريادية عمى النمو
في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة حسب المقياس الوزف اآلتي الموضح

بالجدوؿ رقـ (.)8.4

جدول رقم ()8.4
سمم مقياس البحث

الدرجة

الوزن النسبي

درجة االستجابة

1 – 2.8

10% - 28%

درجة متدنية جدا

2.9 – 4.6

29% - 46%

درجة متدنية

4.7 – 6.4

47% - 64%

درجة متوسطة

6.5 – 8.2

65% - 82%

درجة عالية

8.3 – 10

83% - 100%

درجة عالية جدا

 8.4الخالصة:
تـ في ىذا الفصؿ استعراض المنيجية المتعبة حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي
لموصوؿ لؤلىداؼ المرجوة ,وأداة البحث المستخدمة وىي االستبانة التي تـ إعدادىا ,وبناؤىا وتطويرىا
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باالستعانة بالمختصيف بيذا المجاؿ ,والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث .وكذالؾ تطرؽ

الفصؿ إلى المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات ,وسوؼ يتـ في الفصؿ التالي
عرض تحميؿ البيانات و ومناقشة األسئمة واختبار فرضيات البحث.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات ومناقشة األسئمة واختبار
الفرضيات

61

 1.5المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات ومناقشة األسئمة واختبار فرضيات البحث ,وذالؾ

مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة البحث واستعراض أبرز النتائج  ,والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ

فقرات االستبانة ,لذا تـ إجراءات المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانو البحث مف
خبلؿ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائج البحث

التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

 2.5اختبار ومناقشة أسئمة البحث:

أوالً :نتائج السؤال األول لمبحث :ما واقع الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو

في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة؟

لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمبحث  ,تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابة أفراد عينة البحث لمحور الخصائص الريادية ,ويوضح الجدوؿ رقـ ( )9.5ىذه القيـ ألبعاد

المحور األوؿ.

جدول رقم ()9.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الخصائص الريادية

البعد

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

الدرجة

الترتيب

البعد األول:الحاجة لبلنجاز

8.55

0.72

85.5%

عالية جدا

1

البعد الثاني :الحاجة لبلستقبللية

7.70

1.08

77%

عالية

5

البعد الثالث :اإليماف الذاتي

8.38

0.86

83.8%

عالية جدا

3

البعد الرابع :المخاطرة

8.28

1.02

82.8%

عالية

4

البعد الخامس :اإلبداع

8.40

0.87

84%

عالية جدا

2

الدرجة الكمية لمخصائص الريادية

8.26

0.64

82.6%

عالية

يتضح مف قيـ المتوسطات الحسابية الواردة في الجدوؿ رقـ ( )9.5أف ىذه القيـ قد تراوحت

بيف ( )7.70و( ,)8.55فقد حصؿ بعد الحاجة لالنجاز عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره (,)8.55
وىو بدرجة عالية جدا ,يميو بعد اإلبداع بمتوسط حسابي مقداره ( ,)8.40وىو بدرجة عالية جدا ,يميو

بعد اإليمان الذاتي بمتوسط حسابي مقداره ( ,)8.38وىو بدرجة عالية جدا ,يميو بعد المخاطرة
بمتوسط حسابي مقداره ( )8.28وىو بدرجة عالية ,يميو بعد الحاجة لالستقاللية ( ,)7.70وىو بدرجة

عالية أيضا .في حيف بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحور الخصائص الريادية ( )8.26وىو
بدرجة عالية.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف اإلدارة العميا يعتبروا الحاجة إلى االنجاز أىـ بعد في

الخصائص الريادية وذالؾ الرتباطيا بتحقيؽ اليدؼ النيائي الذي يسعوف لموصوؿ إليو مف خبلؿ
إنشائيـ لشركاتيـ ,وىذا ينعكس عمى األبعاد األخرى بااليجابية  ,بينما الحاجة لبلستقبللية حمت في

المرتبة األخيرة بالرغـ مف حصوليا عمى درجة عالية ,ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف أفراد اإلدارة العميا
يحرصوف عمى االعتماد أنفسيـ لبموغ أىدافيـ ومع المحافظة عمى العمؿ ضمف فريؽ ,وىذا يعني أف

اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة تسعى لتطبيؽ منيج اإلدارة

التشاركية لموصوؿ لمنمو.

أما فيما يتعمؽ بواقع الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت بقطاع غزة مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لكؿ بعد مف

أبعاد محور الخصائص الريادية ,فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف
النسبي لكؿ فقرة مف فقرات ىذه األبعاد ,وكانت كما يمي:
 .1البعد األول :الحاجة لالنجاز

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لفقرات البعد األوؿ

الحاجة لبلنجاز مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ,كما ىو موضح في

الجدوؿ رقـ (.)10.5

جدول رقم ()10.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات البعد األول"الحاجة لالنجاز "

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

.2

أواصؿ العمؿ حتى واف شعرت بالتعب

8.38

.3

أرغب بتحقيؽ الكثير مف الطموحات عمى صعيد العمؿ

9.34

0.85

.4

عندما تواجيني أي مشكمة فإني أستمر بالعمؿ إلى أف أقوـ

8.93

1.02

.5

أواصؿ العمؿ لحيف إنجاز جميع ما تـ التخطيط لو

8.78

0.92

بحميا
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الوزن النسبي

.1

أنجز األعماؿ المطموبة مني بشكؿ تاـ

الدرجة

م

الترتيب

الفقرة

 86.4%عالية جدا

4
7

8.64

0.97
1.75

 83.8%عالية جدا
 93.4%عالية جدا

1

 89.3%عالية جدا

2

 87.8%عالية جدا

3

الوسط الحسابي

.9

أحؿ المشكبلت التي تعترضني بشكؿ مباشر وسريع

الدرجة الكمية لمبعد األول:الحاجة لبلنجاز

المعياري

.8

المثابرة والتحمؿ ىي مف أىـ سماتي في العمؿ

االنحراف

.7

أشعر دائماً بأف األعماؿ أكثر مف األوقات

الوزن النسبي

المحدد

الدرجة

.6

ينتابني الشعور بالضيؽ عند انتياء الوقت دوف تحقيؽ اليدؼ

 85.9%عالية جدا

8.59

1.72

7.57

2.28

8.63

1.19

8.06

1.14

8.55

 85.5% 0.72عالية جدا

75.7%

عالية

86.3%

عالية

5

80.6%

عالية

8

مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة لبعد الحاجة لالنجاز انحصرت بيف
( )7.57و( ,)9.34بأوزاف نسبية ( )75.7%و( ,)93.7%بدرجة عالية وعالية جدا  ,وقد حصمت

كبل مف الفقرة الثالثة "أرغب بتحقيؽ الكثير مف الطموحات عمى صعيد العمؿ" التي بمغ وزنيا النسبي

 ,93.7%والفقرة الرابعة "عندما تواجيني أي مشكمة فإني أستمر بالعمؿ إلى أف أقوـ بحميا" التي بمغ
وزنيا النسبي 89.3%عمى أعمى أوزاف نسبية بدرجة عالية جدا.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف الرغبة بتحقيؽ الطموحات عمى صعيد العمؿ مف أكثر أىداؼ

اإلدارة العميا ألنيـ بشكؿ عاـ يسعوا إلى تحقيؽ الذات وىو متمثؿ في االنجازات المحققة مف قيادتيـ
لشركاتيـ .بينما الشعور دائما بأف األعماؿ أكثر مف األوقات وبالرغـ مف كوف درجة االستجابة عالية
إال أنيا حظيت عمى أقؿ ترتيب ,لكوف قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت سريع التطور فيذا

يتطمب مف اإلدارة العميا مواكبة التقدـ و التغير الحاصؿ مف أجؿ في البقاء والنمو في السوؽ وىو ما

يحتاج لوقت وجيد كبيريف.

 .2البعد الثاني :الحاجة لالستقاللية
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لفقرات البعد الثاني

الحاجة لبلستقبللية مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ,كما ىو موضح
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6
9

تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )10.5أف المتوسطات الحسابية لمخصائص الريادية

في الجدوؿ رقـ (.)11.5

الترتيب

م

الفقرة

جدول رقم ()11.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات البعد الثاني"الحاجة لالستقاللية "

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

الوزن النسبي

الدرجة

الترتيب

.1

أرغب دائماً باتخاذ الق اررات بنفسي

7.52

1.90

75.2%

عالية

7

.2

ق اررات العمؿ اليومية أعتمدىا عف قناعة ومسؤولية

8.53

1.43

85.3%

عالية جدا

1

.3

أستطيع تدبر أموري بنفسي في أي شيء أقوـ بو

8.25

1.38

82.5%

عالية

3

.4

نتائج العمؿ دائماً أفضؿ عندما تكوف تحت إشرافي

8.50

1.58

85.0%

عالية جدا

2

.5

الفقرة

م

الشخصي

عمي
أنزعج عندما يفرض اآلخروف رأييـ ا
ارتاح في العمؿ الخاص أكثر مف الوظيفة الثابتة

8.01

2.04

80.1%

عالية

6

8.02

2.50

80.2%

عالية

5

.7

أتخذ الق اررات في المؤسسة وأنفذىا دوف الرجوع ألحد

5.92

2.43

59.2%

متوسطة

9

.8

األماف المادي يأتي مع العمؿ الخاص وليس مع الوظيفة

6.47

2.95

64.7%

متوسطة

8

8.06

1.82

7.70

1.08

.6

الحكومية
.9

أحب أف أستثمر وقت العمؿ فيما أحب وبالطريقة التي

تناسبني

الدرجة الكمية لمبعد الثاني :الحاجة لبلستقبللية

80.6%

عالية

77%

عالية

تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )11.5أف المتوسطات الحسابية لمخصائص الريادية

مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة لبعد الحاجة

لالستقاللية انحصرت بيف ( )5.92و( ,)8.53بأوزاف نسبية ( )59.2%و( ,)85.3%بدرجة
متوسطة وعالية وعالية جدا ,وقد حصمت الفقرة الثانية "ق اررات العمؿ اليومية أعتمدىا عف قناعة

ومسؤولية" التي بمغ وزنيا النسبي  85.3%بدرجة عالية جدا عمى أعمى وزف نسبي ,في حيف حصمت
الفقرة السابعة" أتخذ الق اررات في المؤسسة وأنفذىا دوف الرجوع ألحد" التي بمغ وزنيا النسبي

59.2%بدرجة متوسطة ,عمى أقؿ وزف نسبي .

ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف ق اررات العمؿ اليومية ليست بحاجة إلى مشورة الف المدراء

يتخذونيا بناءاً عمى خبراتيـ السابقة في المجاؿ.بينما اتخاذ القرار بالشركة يتـ بدوف الرجوع لآلخريف

حظيت عمى مرتبة متوسطو ,ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت يعتمدوا مبدأ المشاركة العامميف في عممية اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية.
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4

 .3البعد الثالث :اإليمان الذاتي
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لفقرات البعد الثالث
اإليماف الذاتي مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ,كما ىو موضح في

الجدوؿ رقـ (.)12.5

جدول رقم ()12.5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات البعد الثالث"اإليمان الذاتي "

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

الوزن النسبي

 .1تطبيؽ خطة العمؿ ىي ىدؼ أسعى لتحقيقو في عممي

الدرجة

م

الترتيب

الفقرة

87.1%

عالية جدا

4

72.7%

عالية

7

عالية جدا

1
6

8.71

1.18

7.27

1.84

 .3التزامي بكممتي وعيدي ىي مف أىـ ميزاتي في العمؿ التجاري

9.19

1.16

91.9%

 .4أوقف بأنني سأنجح في أي عمؿ جديد أقوـ بو

8.34

1.54

83.4%

عالية جدا

 .5لدي ثقة كبيرة بأف ما أريده في عممي أحققو

8.38

1.55

83.8%

عالية جدا

5

دائما إلى أف أحقؽ أىدافي
 .6أثابر ً

8.81

1.37

88.1%

عالية جدا

3

 .7أستطيع تعمـ أي شيء إذا ما تفرغت بشكؿ كامؿ ليذا األمر

9.07

1.10

90.7%

عالية جدا

2

7.25

1.91

72.5%

عالية

8

 .2عندما أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب
القياـ بو

 .8عندما أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب
القياـ بو

8.38

الدرجة الكمية لمبعد الثالث :اإليماف الذاتي

0.86

 83.8%عالية جدا

تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )12.5أف المتوسطات الحسابية لمخصائص الريادية

مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة لبعد اإليمان الذاتي
انحصرت بيف ( )7.25و( ,)9.19بأوزاف نسبية ( )72.5%و( ,)91.9%بدرجة عالية و عالية جدا,
وقد حصمت الفقرة الثالثة "التزامي بكممتي وعيدي مف أىـ ميزاتي في العمؿ التجاري" التي بمغ وزنيا

النسبي  91.9%بدرجة عالية جدا عمى أعمى وزف نسبي ,في حيف حصمت الفقرة الثامنة "عندما
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أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب القياـ بو" التي بمغ وزنيا النسبي  72.5%بدرجة

عالية  ,عمى أقؿ وزف نسبي.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف االلتزاـ بالكممة والعيد ىو أحد أسس العمؿ التجاري والتي يبنى

النجاح بالعمؿ عمييا ,بينما التواجد مع األشخاص اآلخريف وتحديد ما يجب القياـ بو بالرغـ مف
حصوليا عمى ترتيب عالي إال أف المدراء يؤمنوا بإمكانية تحقيؽ أىدافيـ باالعتماد عمى قدراتيـ.
 .4البعد الرابع :المخاطرة
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لبعد المخاطرة مف
وجية

نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ,كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ

(.)13.5

جدول رقم ()13.5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات البعد الرابع"المخاطرة

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

.2

أستطيع التكيؼ مع أي وضع جديد في البيئة الداخمية أو

.3

أضاعؼ مجيودي عندما أواجو المواقؼ الصعبة

8.84

.4

أواجو المجيوؿ في عممي دوف تردد

8.10

1.57

.5

أؤمف بأف المخاطرة تقؿ كمما ازدادت المعرفة

8.86

1.51

الخارجية لممؤسسة

الوزن النسبي

.1

أفضؿ التحدي في العمؿ

الدرجة

م

 85.0%عالية جدا

8.50

1.34

8.23

1.30
1.38

81.0%

 88.6%عالية جدا

82.3%

عالية

 88.4%عالية جدا
عالية

الترتيب

الفقرة

4
5
2
8
1

.6

أؤمف بأف الحظ حميؼ الشجاع

7.36

2.26

73.6%

عالية

10

.7

أعتقد أف أعظـ األرباح تختبئ خمؼ أعظـ المخاطر

7.96

2.11

79.6%

عالية

9

.8

أواجو المواقؼ الجديدة برباطة جأش وثقة بالنفس

8.63

1.04

 86.3%عالية جدا

.9

أتكيؼ بسرعة مع الوجوه واألشخاص الذيف أقابميـ ألوؿ مرة

8.14

1.80

8.17

2.15

8.28

1.02

 .10أشجع اآلخريف عمى عدـ الخوؼ مف افتتاح مشاريعيـ
الشخصية

الدرجة الكمية لمبعد الرابع :المخاطرة
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3

81.4%

عالية

7

81.7%

عالية

6

82.8%

عالية

تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )13.5أف المتوسطات الحسابية لمخصائص الريادية

مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة لبعد المخاطرة
انحصرت بيف ( )7.36و( ,)8.86بأوزاف نسبية ( )73.6%و( ,)88.6%بدرجة عالية و عالية جدا,
وقد حصمت الفقرة الخامسة "أؤمف أف المخاطرة تقؿ كمما ازدادت المعرفة" التي بمغ وزنيا النسبي

 88.6%بدرجة عالية جدا ,وجازت عمى أعمى وزف نسبي ,في حيف حصمت الفقرة السادسة "أؤمف أف
الحظ حميؼ الشجاع" التي بمغ وزنيا النسبي  73.6%بدرجة عالية ,عمى أقؿ وزف نسبي.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف المخاطرة تقؿ كما ازدادت المعرفة ألف عممية اتخاذ الق اررات في

جوىرىا تعتمد عمى المعرفة وىي الخبرات والتجارب السابقة لدى المدراء ,بينما الحظ حميؼ الشجاع و
بالرغـ مف حصوليا عمى ترتيب عالي إال أف المدراء يؤمنوا أف الق اررات التي تأتي بناءاً عمى المعرفة

أفضؿ مف الحظ الممثؿ في الفرص في البيئة الخارجية التي قد يكوف فرص تحقيقيا منخفضة.
 .5البعد الخامس:اإلبداع

تـ استخ ارج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لبعد اإلبداع مف وجية

نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ,كما ىو موضح في الجدوؿ التالي.
جدول رقم ()14.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات البعد الخامس "اإلبداع"

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

الوزن النسبي

الدرجة

م

الترتيب

الفقرة

80.0%

عالية

7

88.2%

عالية جدا

3

78.9%

عالية

8

عالية جدا

2
5

.1

أفكاري موضع نقاش دوماً

.2

أتابع التطورات أوال بأوؿ في مجاؿ عممي

8.82

.3

أتبنى نظاماً يدعـ ابتكار منتجات أو خدمات جديدة

7.89

1.71

.4

أسعى دائماً لتطوير نفسي عمى المستوى الميني

8.89

1.10

88.9%

.5

أرغب بالقياـ ببعض األمور بشكؿ مختمؼ في العمؿ

8.38

1.52

83.8%

عالية جدا

.6

أبدع في إيجاد تمويؿ مادي لتغطية أنشطة المؤسسة

7.26

2.42

72.6%

عالية

9

.7

أىتـ بالبحث عف معمومات إضافية في حاؿ طرأت لدي فكرة

8.21

1.86

82.1%

عالية

6

عف منتج أو خدمة
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8.00

1.45
1.18

الوسط الحسابي

الدرجة الكمية لمبعد الخامس :اإلبداع

المعياري

األفكار مناسبة

االنحراف

.9

أشجع فريؽ العمؿ عمى التفكير المبدع حتى لو لـ تكف

8.71

1.09

8.40

0.87

الوزن النسبي

.8

التطوير المستمر ىو مفتاح النجاح

9.47

0.85

الدرجة

م

الترتيب

الفقرة

94.7%

عالية جدا

1

87.1%

عالية جدا

4

84%

عالية جدا

تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )14.5أف المتوسطات الحسابية لمخصائص الريادية

مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة لبعد اإلبداع انحصرت
بيف ( )7.26و( ,)9.47بأوزاف نسبية ( )72.6%و( ,)94.7%بدرجة عالية و عالية جدا ,وقد

حصمت الفقرة الثامنة "التطوير المستمر ىو مفتاح النجاح" التي بمغ وزنيا النسبي  94.7%بدرجة
عالية جدا ,عمى أعمى وزف نسبي ,في حيف حصمت الفقرة السادسة "أبدع في إيجاد تمويؿ مادي
لتغطية أنشطة المؤسسة" التي بمغ وزنيا النسبي  72.6%بدرجة عالية ,عمى أقؿ وزف نسبي.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى كوف التطوير المستمر ىو مفتاح النجاح باعتبار مواكبة المستجدات

ومراعاة مواكبة التطور والتغير في بيئة كبيئة شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتغيرة ىو
مفتاح النجاح والنمو ,بينما األبدع في إيجاد تمويؿ مادي لتغطية أنشطة المؤسسة حصؿ عمى ترتيب

قميؿ مع درجة عالية ,وذلؾ ألف معظـ المدراء يعتمدوا في جمب التمويؿ عمى األمواؿ الشخصية
والعائمية وذالؾ تظير صفة الشركات العائمية عمى شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع

غزة.

ثانياً  :نتائج السؤال الثاني لمبحث :ما مستوى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت بقطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العميا؟

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث ,تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف

النسبي لمحور النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف وجية نظر مدراء شركات
تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة ,كما ىو موضح في الجدوؿ التالي.
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جدول رقم ()15.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمحور"النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت"

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

 .1أحرص عمى تطوير منتجي باستمرار

الوزن النسبي

م

الدرجة

الفقرة

 90.0%عالية جدا

9.00

1.20

 .2يوجد لممشروع غطاء مالي متجدد لدعـ البحث فيما يتعمؽ بجودة المنتج 7.30

1.95

73.0%

 .3أتوسع في الخدمات والمنتجات التي أقدميا في مشروعي

8.42

1.56

 84.2%عالية جدا

 .4أحرص عمى طرح منتجات جديدة باستمرار

8.32

1.53

 88.9%عالية جدا

 .5توسعت الشركة في الفترة الماضية لتغطي أكثر مف منطقة

7.15

2.47

71.5%

 .6مف أىداؼ الشركة الرئيسة الوصوؿ إلى أسواؽ جديدة كؿ يوـ

8.47

1.72

 84.7%عالية جدا

8.61

1.76

 .8تعمؿ الشركة بكؿ طاقتيا اإلنتاجية لتغطية حاجة السوؽ

8.51

1.96

 .7أحرص عمى التوسع عمى مستوى المستيمكيف وأف أكسب كؿ يوـ فئة
جديدة

عالية

عالية

 86.1%عالية جدا
 85.1%عالية جدا

 .9النظاـ يعالج اليدر في عناصر المنتج أوًال بأوؿ

7.89

1.67

78.9%

عالية

يوما بعد يوـ
 .10يزداد عدد زبائني بشكؿ مضطرد ً

7.80

1.60

78.0%

عالية

 .11أحرص عمى قياس حصتي السوقية ومعرفة موقعي مف الطمب العاـ

7.85

1.71

78.5%

عالية

 .12نحرص عمى كسب كؿ زبوف نستطيع الوصوؿ إليو

9.13

1.20

 91.3%عالية جدا

 .13أحافظ عمى زبائني وأحرص عمى إرضائيـ

9.25

1.08

 92.5%عالية جدا

8.17

1.70

 .15أدرؾ حاجة الزبوف وأقدـ لو الحموؿ المناسبة

9.01

1.03

 90.1%عالية جدا

 .16أحرص عمى توظيؼ أكفأ الميارات الفنية في شركتي

8.88

1.24

 88.8%عالية جدا

 .17أستثمر في رأس الماؿ الفكري بما يدعـ نمو وتطور الشركة

8.26

1.61

 .14أضع سياسات تسويقية واعبلنية متجددة لكسب المزيد مف الزبائف
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81.7%

82.6%

عالية

عالية

الوسط الحسابي

المعياري

االنحراف

الوزن النسبي

الدرجة

م

الفقرة

مبدعا
 .18أكافئ وأعزز الموظؼ المبدع وأطور الموظؼ العادي ليصبح
ً

8.50

1.44

 85.0%عالية جدا

كثير مقارنة ببداية عمميا
 .19ازداد حجـ النشاط الكمي لمشركة ًا

8.92

1.17

 89.2%عالية جدا

8.80

1.30

8.43

1.58

دائما بخطوة
 .22أراقب المنافسيف باستمرار وأحرص عمى أف أسبقيـ ً

8.46

1.58

 .20توزيع الخدمة أو المنتج بشكؿ جيد مف أىـ أسباب النجاح في الشركة
 .21أحرص عمى السيطرة عمى السوؽ مف خبلؿ نوعية وسعر المنتج

 88.0%عالية جدا
 84.3%عالية جدا
 84.6%عالية جدا

 .23التصدير ىي إستراتيجية تعتمدىا الشركة

4.44

3.37

44.4%

متدنية

 .24أحرص عمى الوصوؿ لؤلسواؽ العالمية واالستفادة مف السوؽ الخارجي

5.59

3.08

55.9%

متوسطة

عاما بعد عاـ
 .25العائد عمى االستثمار يزيد ً

7.34

2.51

73.4%

عالية

 .26األرباح التي تحققيا الشركة بالنسبة لرأس الماؿ المستثمر ىي األعمى

6.73

2.06

67.3%

عالية

 .27ارتفع حجـ األصوؿ بشكؿ واضح عف بداية المشروع

7.51

1.90

75.1%

عالية

 .28ازدادت أصوؿ المشروع واألرباح الناتجة عنيا

7.57

1.96

75.7%

عالية

7.40

1.95

74.0%

عالية

دائما إيجاد مصادر تمويؿ واستثمارىا بشكؿ فعاؿ
 .30أستطيع ً

7.13

2.06

71.3%

عالية

 .31العائد عمى رأس الماؿ يرتفع باستمرار

7.23

1.91

72.3%

عالية

8.15

1.70

81.5%

عالية

 .33أتحمؿ فترات الكساد وأحاوؿ االستفادة منيا

7.69

1.82

76.9%

عالية

 .34البيع المباشر ىو أىـ ميزة لمعمؿ

8.35

1.58

83.5%

عالية

الدرجة الكمية لممحور نمو الشركات

7.98

0.95

79.8%

عالية

 .29تحسف استثمار األمواؿ والرقابة عمييا بما يعود بالنفع عمى الجميع

 .32االستمرار رغـ كؿ الظروؼ مف أىـ أسباب النمو في السوؽ
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تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ ( )15.5أف المتوسطات الحسابية لمنمو في شركات

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف وجية نظر مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
قطاع غزة انحصرت بيف ( )4.44و( ,)9.25بأوزاف نسبية ( )44.4%و( ,)92.5%بدرجة متدنية
ومتوسطة وعالية وعالية جدا ,وقد حصمت الفقرة الثانية عشر "أحافظ عمى زبائني وأحرص عمى

إرضائيـ" التي بمغ وزنيا النسبي  92.5%بدرجة عالية جدا ,عمى أعمى وزف نسبي ,في حيف حصمت
الفقرة الثالثة والعشروف "التصدير ىي إستراتيجية تعتمدىا الشركة" التي بمغ وزنيا النسبي

44.4%بدرجة متدنية ,عمى أقؿ وزف نسبي ,في حيف حصمت الدرجة الكمية لممحور ,التي بمغ وزنيا
النسبي  79.8%عمى درجة عالية.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى وعي مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بأىمية رضا

الزبائف حيث أنيـ نقطة بدء وانتياء الشركة وىـ مف يجمب األمواؿ لمشركة مف خبلؿ المبيعات ,بينما
لنظر لمحصار
التصدير لمخارج ىي إستراتجية تعتمدىا الشركة حظيت عمى مرتبة أخيرة ومتدنية
اً

المفروض عمى بيئة العمؿ الخارجية التي تعمؿ بيا ىذه الشركات وىي قطاع غزة.

ثالثاً  :نتائج السؤال الثالث لمبحث :هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )a≤0.05بين الخصائص الريادية (الحاجة لإلنجاز والحاجة لالستقاللية واإليمان الذاتي
والمخاطرة واإلبداع) والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة؟

لئلجابة عف سؤاؿ البحث الثالث  ,وضع الباحث فرضية لدراسة العبلقة بيف الخصائص الريادية
بأبعادىا الخمسة وبيف النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة.

الفرضية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بين الخصائص الريادية

(الحاجة لإلنجاز والحاجة لالستقاللية واإليمان الذاتي والمخاطرة واإلبداع) والنمو في شركات

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة".

لدراسة الفرضية األولى ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ الباح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث بإيجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاد معامل ارتباط بيرسرررررررررررون

( )correlation-personلكؿ بعد مف أبعاد المتغير المستقؿ الخصائص الريادية مع المتغير التابع
النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة  ,وىو ما يوضحو الجدوؿ التالي.
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جدول رقم ()16.5

معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع

البعد

معامل ارتباط

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

()sig

(بيرسون)

الحاجة لبلنجاز

0.433

0.000

رفض

الحاجة لبلستقبللية

0.131

0.259

قبوؿ

اإليماف الذاتي

0.467

0.000

رفض

المخاطرة

0.447

0.000

رفض

اإلبداع

0.591

0.000

رفض

الخصائص الريادية

0.563

0.000

رفض

يتضح مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )16.5التالي:

 .1بعد الحاجة لالنجاز :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط ( )0.433وأف القيمة االحتمالية
 ,)sig=0.000حيث أف القيمة االحتمالية  sigأصغر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف الحاجة لبلنجاز والنمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الحاجة لبلنجاز لو عبلقة وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت لكوف االنجاز مرتبط في الرغبة في تحقيؽ االنجاز وبتالي النمو.

واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة القاسـ ( )2013التي توصمت إلى أف توفر

الحاجة لئلنجاز لممدراء يساعد في تبني التوجيات اإلستراتيجية ,ومع دراسة ناصر والعمري ()2011
التي كشفت أف توفر الحاجة لئلنجاز يساعد في التوجو لبناء أعماؿ الريادية  ,ودراسة إسماعيؿ

( )2010التي أشارت إلى أف توفر الحاجة لئلنجاز لمعامميف لو أثر عمى اإلبداع التقني  ,ودراسة

( Dudni )2013التي توصمت إلى أف توفر الحاجة لئلنجاز لو عبلقة كبير عمى النجاح االقتصادي
المتمثؿ في النمو  ,ودراسة(  Karimi, et..al (2011التي أشارت إلى أف توفر الحاجة لئلنجاز يؤثر

في تنظـ مشاريعيـ الريادية.

 .2بعد الحاجة لالستقاللية :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط ( )0.131وأف القيمة االحتمالية
( ,)sig=0.259حيث أف القيمة االحتمالية  sigأكبر مف  0.05وبالتالي ال توجد عبلقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف الحاجة لبلستقبللية والنمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الحاجة لبلستقبللية ليس ليا عبلقة وثيقة بالنمو في شركات

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لكوف النمو مرتبط بعوامؿ أخرى كالحاجة لئلنجاز واإليماف الذاتي
والمخاطرة واإلبداع.

واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة ( Karimi, et..al, (2011التي كشفت أف

االستقبللية ليس ليا عبلقة بشكؿ مباشر عمى النية الريادية لتنظيـ المشاريع .وتختمؼ ىذه النتائج مع
بعض الدراسات كدراسة القاسـ ( )2013التي توصمت إلى أف توفر الحاجة لبلستقبللية لممدراء يساعد

في تبني التوجيات اإلستراتيجية  ,ودراسة ( Dudni )2013توصمت إلى أف توفر الحاجة لبلستقبللية
لو عبلقة كبير عمى النجاح االقتصادي المتمثؿ في النمو.

ويعزو الباحث ىذا االختبلؼ إلى التغير في مجتمع البحث و البيئة التي تـ تطبيؽ

الخصائص الريادية فييا وىـ اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

 .3بعد اإليمان الذاتي :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط ( )0.467وأف القيمة االحتمالية
( ,)sig=0.000حيث أف القيمة االحتمالية  sigأصغر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف اإليماف الذاتي والنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإليماف الذاتي لو عبلقة بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت لكونو يعكس ثقة المبحوثيف بأنفسيـ وقدراتيـ.

واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة القاسـ ( )2013التي توصمت إلى أف توفر

اإليماف الذاتي لممدراء يساعد في تبني التوجيات اإلستراتيجية ,ودراسة ناصر والعمري ( )2011التي

توصمت إلى أف توفر اإليماف الذاتي يساعد في التوجو لبناء أعماؿ الريادية  ,ودراسة إسماعيؿ

( )2010التي أشارت إلى أف توفر اإليماف الذاتي لمعامميف لو أثر عمى اإلبداع التقني  ,ودراسة
( Dudni )2013التي كشفت إلى أف توفر اإليماف لو عبلقة كبير عمى النجاح االقتصادي المتمثؿ

في النمو ودراسة ( Karimi, et..al, (2011التي أشارت إلى أف توفر اإليماف الذاتي يؤثر في تنظيـ

المشاريع الريادية.

 .4بعد المخاطرة :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط ( )0.447وأف القيمة االحتمالية
( ,)sig=0.000حيث أف القيمة االحتمالية  sigأصغر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف المخاطرة والنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المخاطرة لو عبلقة وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت لكوف المبحوثيف يميموا إلى االستثمار في األعماؿ المحفوفة بالمخاطر ولكف بعد إجراء
دراسات جدوى اقتصادية ليا.

واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة القاسـ ( )2013التي توصمت إلى أف توفر

المخاطرة لممدراء يساعد في تبني التوجيات اإلستراتيجية ,ودراسة ناصر والعمري ( )2011توصمت

إلى أف توفر المخاطرة يساعد في التوجو لبناء أعماؿ الريادية  ,ودراسة ( Dudni)2013توصمت إلى

أف توفر المخاطرة لو عبلقة كبير عمى النجاح االقتصادي المتمثؿ في النمو  ,ودراسة Al-Habib

) (2012أشارت إلى أف توفر المخاطرة لو عبلقة كبيرة في بناء الشخصية الريادية و
دراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة) Karimi, et..al, ( 2011أشارت إلى أف توفر المخاطرة تؤثر في تنظيـ المشاريع
الريادية.

 .5بعد اإلبداع :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط ( )0.591وأف القيمة االحتمالية
( ,)sig=0.000حيث أف القيمة االحتمالية  sigأصغر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف بعد اإلبداع والنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلبداع لو عبلقة وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ألف مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات لدييـ القدرة عمى توليد أفكار و منتجات جديدة
والتطوير عمى األساليب القديمة.

واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة القاسـ ( )2013التي توصمت إلى أف توفر

اإلبداع لممدراء يساعد في تبني التوجيات اإلستراتيجية ,ودراسة ( Dudni)2013توصمت إلى أف

توفر اإلبداع لو عبلقة كبير عمى النجاح االقتصادي المتمثؿ في النمو  ,ودراسة Al-Habib

) (2012أشارت إلى أف توفر اإلبداع لو عبلقة كبيرة في بناء الشخصية الريادية ودراسة ( Karimi,
 et..al, (2011أشارت إلى أف توفر اإلبداع تؤثر عمى تنظيـ المشاريع الريادية.

 .6محور الخصائص الريادية :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط ( )0.563وأف القيمة
االحتمالية ( ,)sig=0.000حيث أف القيمة االحتمالية  sigأصغر مف  0.05وبالتالي توجد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف الخصائص الريادية والنمو في

شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الخصائص الريادية جميعيا ليا عبلقة وثيقة في تحقيؽ النمو في

شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باستثناء بعد الحاجة لبلستقبللية.
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واتفقت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة ) Thunberg & Eriksson, (2006التي

توصمت لوجود العبلقة ما بيف توفر المصادر والتوجو الريادي عمى النمو في صناعة البرمجيات
,ودراسة

( Dudni)2013التي توصمت إلى وجود عبلقة ما بيف الخصائص الريادية والنجاح

االقتصادي المتمثؿ في النمو.

وبالتالي نستنتج صحة الفرضية األولى التي تتحدث عف وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )=0.05بيف الخصائص الريادية (الحاجة لبلنجاز -الحاجة لبلستقبللية -اإليماف
الذاتي -المخاطرة -اإلبداع) والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة ,باستثناء
بعد الحاجة لالستقاللية ,فقد بينت النتائج عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحاجة

لبلستقبللية والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

رابعاً  :نتائج السؤال الرابع لمبحث :هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

( )a≤0.05لمخصائص الريادية(الحاجة لإلنجاز والحاجة لالستقاللية واإليمان الذاتي والمخاطرة
واإلبداع) عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة؟

لئلجابة عف سؤاؿ البحث الرابع  ,وضع الباحث فرضية لدراسة تأثير الخصائص الريادية

بأبعادىا الخمسة عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة.

الفرضية الثانية:

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05لمخصائص الريادية (الحاجة

لإلنجاز والحاجة لالستقاللية واإليمان الذاتي والمخاطرة واإلبداع)عمى النمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة".

لقد تـ توظيؼ أسموب االنحدار الخطي البسيط لدراسة تأثير المتغير المستقؿ(الخصائص

الريادية) عمى المتغير التابع (النمو في شركات)
تـ اختبار الفرضية العدمية (

)التي تنص عمى أنو ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( ,)≤0.05لمخصائص الريادية بأبعادىا الخمسة عمى نمو شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة ,مقابؿ الفرضية البديمة (

) التي تنص عمى أف ىناؾ تأثير ذو

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05لمخصائص الريادية بأبعادىا الخمسة عمى نمو شركات

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة ,وىو ما يوضحو الجدوؿ التالي.
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جدول رقم ()17.5

نموذج االنحدار الخطي البسيط

Β
البعد

R

Tالمحسوبة

القرار

اإلحصائي

الحاجة لالنجاز

0.565

0.187

0.433

4.132

0.000

رفض

الحاجة لالستقاللية

0.133

0.017

0.131

1.138

0.259

قبوؿ

اإليمان الذاتي

0.514

0.218

0.467

4.545

0.000

رفض

المخاطرة

0.423

0.119

0.447

4.294

0.000

رفض

اإلبداع

0.643

0.349

0.591

6.298

0.000

رفض

يتضح مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )17.5التالي:

 .1بعد الحاجة لالنجاز :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف بعد الحاجة لبلنجاز والنمو في
شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغ ( ,)R=0.433بم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغ معامؿ التحديد
) بمعنى أف بعد االنجاز يفسر  19%مف التبايف الموجود في المتغير التابع ,في

(=0.187

حيف بمغ ميؿ معادلة االنحدار( )0.565وىي تدؿ عمى وجود عبلقة طردية بيف بعد "الحاجة
لبلنجاز" والمتغير التابع" النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" بمعنى أف تحسيف

الحاجة لبلنجاز بمقدار واحد سيؤدي إلى زيادة النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت بمقدار ,0.565في حيف بمغ مستوى الداللة ( )sig=0.000وىو أصغر مف مستوى

الداللة  , 0.05وبالتالي نرفض الفرض الصفري (

) ونقبؿ بالبديؿ

بوجود أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )=0.05لبعد الحاجة لبلنجاز عمى النمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الحاجة لبلنجاز لو أثر وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ألف مدراء الشركات دائما يسعوف إلى تحقيؽ الكثير مف الطموحات عمى
صعيد العممي ويواصموف العمؿ لحيف انجاز جميع ما تـ التخطيط لو رغـ الظروؼ الغير مستقرة التي

يمر بيا قطاع غزة.

 .2بعد الحاجة لالستقاللية :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف بعد الحاجة لبلستقبللية والنمو
في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمغ ( ,)R=0.131في حيف بمغ معامؿ التحديد (

=0.017

) بمعنى أف بعد الحاجة لبلستقبللية يفسر  1.7%مف التبايف الموجود في المتغير

التابع ,بمغ ميؿ معادلة االنحدار( ,)0.131في حيف بمغ مستوى الداللة ( )sig=0.259وىو
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أكبر مف مستوى الداللة  ,0.05وبالتالي نقبؿ بالفرض البديؿ

بعدـ بوجود أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )=0.05لبعد الحاجة لبلستقبللية عمى النمو في شركات

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الحاجة لبلستقبللية ليس ليا أثر بالنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت لكوف النمو مرتبط بعوامؿ أخرى كالحاجة لئلنجاز واإليماف الذاتي والمخاطرة
واإلبداع.

 .3بعد اإليمان الذاتي :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف بعد اإليماف الذاتي والنمو في
شركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمغ ( ,)R=0..476بم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغ معامؿ التحديد
(=0.218

) بمعنى أف بعد اإليماف الذاتي يفسر  22%مف التبايف الموجود في المتغير

التابع ,في حيف بمغ ميؿ معادلة االنحدار ( )0.514وىي تدؿ عمى وجود عبلقة طردية بيف بعد
"اإليماف الذاتي" والمتغير التابع" النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" بمعنى أف
زيادة اإليماف الذاتي بمقدار واحد سيؤدي إلى زيادة النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت بمقدار ,0.514في حيف بمغ مستوى الداللة ( )sig=0.000وىو أصغر مف مستوى
الداللة  , 0.05وبالتالي نرفض الفرض الصفري (

) ونقبؿ بالبديؿ

بوجود أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05لبعد اإليماف الذاتي عمى النمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإليماف الذاتي لو أثر بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ,ألف مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يسعوا لبللتزاـ بكممتيـ وعيدىـ في
ظؿ البيئة المتغيرة التي تمر بيا قطاع غزة مف حروب وحصار ,ولكونو يعكس ثقتيـ بأنفسيـ
وقدراتيـ.

 .4بعد المخاطرة :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف بعد المخاطرة والنمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بمغ ( ,)R=0.447بمغ معامؿ التحديد ( =0.119

) بمعنى أف بعد

المخاطرة يفسر  12%مف التبايف الموجود في المتغير التابع  ,في حيف بمغ ميؿ معادلة

االنحدار( )0.423وىي تدؿ عمى وجود عبلقة طردية بيف بعد "المخاطرة" والمتغير التابع" النمو
في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" بمعنى أف زيادة المخاطرة بمقدار واحد سيؤدي إلى
زيادة النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمقدار ,0.423في حيف بمغ مستوى

الداللة ( )sig=0.000وىو أصغر مف مستوى الداللة  ,0.05وبالتالي نرفض الفرض الصفري
(

) ونقبؿ بالبديؿ

بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )≤0.05لبعد

المخاطرة عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المخاطرة ليا أثر وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ,ألف مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يؤمنوا بالمخاطرة تأخذ بالتبلشي
كمما ازدادت المعرفة والتجارب السابقة ,لكونيـ يميموا إلى االستثمار في األعماؿ المحفوفة بالمخاطر
ولكف بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية ليا.

 .5بعد اإلبداع :أشارت النتائج أف معامؿ االرتباط بيف بعد اإلبداع والنمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بمغ ( ,)R=0.591بمغ معامؿ التحديد ( =0.349

) بمعنى أف بعد

اإلبداع يفسر  35%مف التبايف الموجود في المتغير التابع  ,في حيف بمغ ميؿ معادلة االنحدار

( )0.643وىي تدؿ عمى وجود عبلقة طردية بيف بعد "اإلبداع" والمتغير التابع" النمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت" بمعنى أف زيادة اإلبداع بمقدار واحد سيؤدي إلى زيادة النمو

في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمقدار  ,0.423في حيف بمغ مستوى الداللة

( )sig=0.000وىو أصغر مف مستوى الداللة  , 0.05وبالتالي نرفض الفرض الصفري (
ونقبؿ بالبديؿ

)

بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )=0.05لبعد اإلبداع

عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلبداع لو أثر (عبلقة طردية) وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ,ألف مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يسعوا ليمتمكوا سمة خمؽ
ما ىو جديد وتوليد أفكار ومنتجات جديدة.

خامساً :نتائج السؤال الخامس لمبحث :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

دال لة ( )a≤0.05في متوسط استجابة المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى إلى المتغيرات

الديمغرافية التالية (الجنس -العمر -المؤهل العممي -الخبرة الوظيفية -المسمى الوظيفي -الحالة

االجتماعية)؟

لئلجابة عف سؤاؿ البحث الخامس ,وضع الباحث فرضية لبحث تمؾ الفروؽ في متوسط

استجابة أفراد العينة حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية.

الفرضية الثالثة:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة

المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس -العمر-

المؤهل العممي -الخبرة الوظيفية -المسمى الوظيفي -الحالة االجتماعية".

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار (Independent Samples T-

 )testلدراسة الفروؽ في متوسط استجابات أفراد العينة عمى الخصائص الريادية تعزى إلى متغير(
الجنس -المسمى الوظيفي)
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وأيضا قاـ الباحث باستخداـ اختبار( )One way ANOVAلدراسة الفروؽ في متوسط
استجابات أفراد العينة عمى الخصائص الريادية تعزى إلى متغير(العمر -المؤىؿ العممي -الخبرة

الوظيفية -الحالة االجتماعية) .

)التي تنص عمى أنو ال يوجد فروؽ ذو داللة إحصائية عند

تـ اختبار الفرضية العدمية (

مستوى داللة ( ,)≤0.05حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية ,مقابؿ الفرضية
) التي تنص عمى وجود فروؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ,)≤0.05حوؿ

البديمة (

الخصائص الريادية تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية وىو ما يوضحو الجدوليف التالييف:
جدول رقم ()18.5

نتائج اختبار()Independent Samples T-test

االنحراف المعياري T-test

الجنس

الوسط الحسابي

الوزن النسبي

ذكر

8.24

82.4%

0.64

أنثى

8.57

85.7%

0.69

المسمى الوظيفي

الوسط الحسابي

الوزن النسبي

رئيس مجمس إدارة

8.48

84.8

0.64

مدير تنفيذي

8.17

81.7

0.63

Sig

0.352 1.038

االنحراف المعياري T-test
1.88

Sig
0.067

جدول رقم ()19.5

نتائج اختبار ()one way ANOVA

المتغير

العمر
المؤهل
العممي
الخبرة

الوظيفية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بيف المجموعات

0.515

3

0.172

داخؿ المجموعات

31.017

72

0.431

المجموع

31.533

75

بيف المجموعات

0.411

3

0.147

داخؿ المجموعات

31.092

72

0.432

المجموع

31.533

75

بيف المجموعات

2.089

3

0.696

داخؿ المجموعات

29.444

72

0.409

المجموع

31.533

75

79

درجات

متوسط

المربعات

F-test

0.399

0.340

1.703

Sig

0.754

0.796

0.174

المتغير
الحالة

االجتماعية

درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بيف المجموعات

1.780

1

1.780

داخؿ المجموعات

29.753

74

0.402

المجموع

31.533

75

المربعات

F-test

4.427

Sig

0.039

ويتضح مف جدوؿ رقـ ( ,)18.5وجدوؿ رقـ ( ,)19.5التالي:

جدول رقم ( :)18.5نتائج اختبار()Independent Samples T-test

 .1الجنس :الوزف النسبي لمتوسط إجابات الذكور عمى الخصائص الريادية بمغ  82.4%بدرجة
عالية ,بينما بمغ الوزف النسبي لمتوسط إجابات اإلناث عمى الخصائص الريادية 85.7%
بدرجة عالية جدا ,كما أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )sig=0.352وىي أكبر مف

 ,0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى متغير

الجنس .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الجنسيف متقاربيف في األفكار واالتجاىات والميوؿ
والميارات وأف غالبية مجتمع البحث ىـ الذكور.

 .2المسمى الوظيفي :الوزف النسبي لمتوسط إجابات رئيس مجمس اإلدارة عمى الخصائص
الريادية بمغ  84.8%بدرجة عالية جدا  ,بينما بمغ الوزف النسبي لمتوسط إجابات المدير
التنفيذي عمى الخصائص الريادية  81.7%بدرجة عالية  ,كما أف قيمة داللة االختبار

المحسوبة ( )sig=0.067وىي أكبر مف  ,0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة

المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف رؤساء مجالس اإلدارة و المدراء التنفيذييف متقاربيف إداريا و فكرياً مع
بعضيـ البعض.

جدول رقم ( :)19.5نتائج اختبار ()one way ANOVA

 .1العمر :قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )sig=0.754وىي أكبر مف  ،0.05ويعني ذلؾ قبوؿ
الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05في
متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى متغير العمر .ويعزو الباحث

ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا متقاربيف في فئاتيـ العمرية.

 .2المؤهل العممي :قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )sig=0.796وىي أكبر مف  ،0.05ويعني
ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
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( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى متغير المؤىؿ

العممي .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا غالبيتيـ مف حممة درجة البكالوريوس.

 .3الخبرة الوظيفية :قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )sig=0.174وىي أكبر مف  ،0.05ويعني
ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى متغير الخبرة
الوظيفية .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا متقاربيف في سنوات خبرتيـ.

 .4المسمى الوظيفي :قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )sig=0.06وىي أكبر مف  ،0.05ويعني
ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى متغير
المسمى الوظيفي .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في نفس المستوى الوظيفي.

 .5الحالة االجتماعية :قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )sig=0.039وىي أصغر مف ،0.05
ويعني ذلؾ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية تعزى إلى
متغير الحالة االجتماعية .ويعزو ذالؾ الباحث إلى كوف المبحوثيف منيـ المتزوجيف ومنيـ غير

متزوجيف مما جعميـ متباينيف حوؿ الخصائص الريادية.

سادساً :نتائج السؤال السادس لمبحث :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )a≤0.05في متوسط استجابة المبحوثين حول النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس -العمر -المؤهل العممي -الخبرة

الوظيفية -المسمى الوظيفي -الحالة االجتماعية)؟

لئلجابة عف سؤاؿ البحث السادس ,وضع الباحث فرضية لدراسة تمؾ الفروؽ في متوسط
استجابة أفراد العينة حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى المتغيرات

الديمغرافية.

الفرضية الرابعة:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة

المبحوثين حول النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية

التالية (الجنس -العمر -المؤهل العممي -الخبرة الوظيفية -المسمى الوظيفي -الحالة االجتماعية)"

ولمتحقؽ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف صحة الفرضية قاـ الباح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث باستخداـ اختبار ( Independent

 )Samples T-testلدراسة الفروؽ في متوسط استجابات أفراد العينة عمى النمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى متغير (الجنس -المسمى الوظيفي).
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وأيضا قاـ الباحث باستخداـ اختبار( )one way ANOVAلدراسة الفروؽ في متوسط
استجابات أفراد العينة عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى متغير

(العمر -المؤىؿ العممي -الخبرة الوظيفية-الحالة االجتماعية).
تـ اختبار الفرضية العدمية (

) التي تنص عمى أنو ال يوجد فروؽ ذو داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( ,)≤0.05حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى
المتغيرات الديمغرافية ,مقابؿ الفرضية البديمة (

) التي تنص عمى وجود فروؽ ذو داللة إحصائية

عند مستوى داللة ( ,)≤0.05حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى

المتغيرات الديمغرافية ,وىو ما يوضحو الجدوليف التالييف:

جدول رقم ()20.5

نتائج اختبار()Independent Samples T-test

الوسط الحسابي الوزن النسبي االنحراف المعياري

الجنس
ذكر

7.96

79.6%

0.96

أنثى

8.27

82.7%

0.76

المسمى الوظيفي

الوسط الحسابي الوزن النسبي االنحراف المعياري

رئيس مجمس إدارة

7.91

79.1%

1.133

مدير تنفيذي

8.01

80.1%

0.875

T-test

Sig

0.875

0.422

T-test

Sig

0.375

0.726

جدول رقم ()21.5

نتائج اختبار ()one way ANOVA

المتغير

العمر

المؤهل
العممي
الخبرة

الوظيفية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بيف المجموعات

1.370

3

0.457

داخؿ المجموعات

66.391

72

0.922

المجموع

67.761

75

بيف المجموعات

0.524

3

0.175

داخؿ المجموعات

67.237

72

0.934

المجموع

67.761

75

بيف المجموعات

0.325

3

0.108

داخؿ المجموعات

67.437

72

0.937

المجموع

67.761

75
82

درجات

متوسط

المربعات

F-test

0.495

0.187

0.116

Sig

0.687

0.905

0.951

المتغير

الحالة

االجتماعية

درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بيف المجموعات

0.018

1

0.018

داخؿ المجموعات

67.743

74

0.915

المجموع

67.761

75

المربعات

F-test

0.020

Sig

0.888

ويتضح مف جدوؿ رقـ ( ,)20.5وجدوؿ رقـ ( ,)21.5التالي:

جدول رقم ( :)20.5نتائج اختبار()Independent Samples T-test

 .1الجنس :الوزف النسبي لمتوسط إجابات الذكور عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بمغ  79.6%بدرجة عالية ,بينما بمغ الوزف النسبي لمتوسط إجابات اإلناث عمى
النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  82.7%بدرجة عالية ,كما أف قيمة

داللة االختبار المحسوبة (  )sig=0.422وىي أكبر مف  ,0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية

الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05في متوسط
استجابة المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى إلى متغير

الجنس.

 .2المسمى الوظيفي :الوزف النسبي لمتوسط إجابات رئيس مجمس اإلدارة عمى النمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمغ  79.1%بدرجة عالية ,بينما بمغ الوزف النسبي لمتوسط

إجابات المدير التنفيذي عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 80.1%

بدرجة عالية جدا ,كما أف قيمة داللة االختبار المحسوبة (  )sig=0.726وىي أكبر مف

 ,0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.

جدول رقم ( )21.5نتائج اختبار ()one way ANOVA

 .1العمر :قيمة داللة االختبار المحسوبة( )sig=0.687وىي أكبر مف  ،0.05ويعني ذلؾ
قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت تعزى إلى متغير العمر.

 .2المؤهل العممي :قيمة داللة االختبار المحسوبة( )sig=0.905وىي أكبر مف  ،0.05ويعني
ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
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 .3الخبرة الوظيفية :قيمة داللة االختبار المحسوبة( )sig=0.951وىي أكبر مف ،0.05
ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت تعزى إلى متغير الخبرة الوظيفية.

 .4الحالة االجتماعية :قيمة داللة االختبار المحسوبة( )sig=0.888وىي أصغر مف ،0.05
ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )≤0.05في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات
3.5

واالتصاالت تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.

الخالصة:

تـ في ىذا الفصؿ عرض لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات البحث ,وفي الفصؿ التالي سوؼ
يتـ عرض خبلصة نتائج البحث وأىـ التوصيات التي توصؿ إلييا الباحث مف البحث.

84

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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 1.6المقدمة:
خمص البحث إلى مجموعة مف النتائج ,وذالؾ مف خبلؿ البيانات التي جمعيا مف االستبانة,
واألسئمة التي تـ مناقشتيا وتفسيرىا وربطيا بالدراسات السابقة ذات العبلقة .سيعرض في ىذا الفصؿ

النتائج التي وصؿ إلييا البحث وكذالؾ أىـ التوصيات والدراسات المستقبمية المقترحة.

 2.6النتائج:

بناءاً عمى تحميؿ البيانات واختبار ومناقشة أسئمة البحث توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

أوالً :نتائج تتعمق بالمتغير المستقل (الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا)

 كشفت النتائج أف واقع الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت بقطاع غزة ىي .%82.6
 أوضحت النتائج أف واقع أبعاد الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت بقطاع غزة كانت كتالي :الحاجة لبلنجاز بواقع  ,%85.5والحاجة
لبلستقبللية بواقع ,%77واإليماف الذاتي بواقع  ,%83.8والمخاطرة بواقع  %82.8واإلبداع بواقع
.%84
ثانياً :نتائج تتعمق بالمتغير التابع (النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت)
 كشفت النتائج إلى أف النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة بمغ %79مف وجية نظر اإلدارة العميا.
 كشفت النتائج أف شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ليا حجـ نمو فيما يتعمؽ بحجـالمبيعات ,والعائد عمى االستثمار ,والعائد عمى رأس الماؿ ,والعائد عمى حقوؽ الممكية ,والحصة
السوقية.
 أوضحت النتائج أف شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تقوـ بفتح أسواؽ جديدة ,وقنواتتوزيع جديدة ,وتعمؿ عمى طرح منتجات جديدة.
-

تبيف مف النتائج إلى ىناؾ زيادة في عدد الزبائف وبتالي عدد العامميف بشركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

 -كشفت النتائج أف ىناؾ ضعؼ في حجـ صادرات لشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
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ثالثاً :نتائج تتعمق باختبار ومناقشة األسئمة
 كشفت النتائج إلى وجود عبلقة ايجابية بيف الخصائص الريادية ,وبيف النمو في شركات تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت بقطاع غزة حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما .0.563
 تبيف مف النتائج إلى عدـ وجود عبلقة بيف توافر خاصية االستقبللية لدى اإلدارة العميا ,وبيف النموفي شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
 تبيف مف خبلؿ النتائج أف خاصية اإلبداع ىي الخاصية األكثر تأثي ار عمى النمو في شركاتتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.
 تبيف مف خبلؿ النتائج أف خاصية االستقبللية ال تؤثر عمى النمو في شركات تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت بقطاع غزة.
 أشارت النتائج إلى وجود فروؽ في متوسط استجابة المدراء حوؿ الخصائص الريادية في شركاتتكنولوجيا المعمومات تعزى إلى الحالة االجتماعية.
 أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ في متوسط استجابة المدراء حوؿ الخصائص الريادية تعزىإلى المتغيرات الديمغرافية التالية(الجنس -العمر -المؤىؿ العممي -الخبرة الوظيفية -المسمى
الوظيفي).
 أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ في متوسط استجابة المدراء حوؿ النمو في شركات تكنولوجياالمعمومات تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية التالية(الجنس -العمر -المؤىؿ العممي -الخبرة
الوظيفية -المسمى الوظيفي-الحالة االجتماعية).
 3.6التوصيات:
مف واقع نتائج البحث نوصي بالتالي:

أوالً :توصيات خاصة بشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

 ضرورة أف تعمؿ شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى تعزيز قدراتيا في التصديرلخارج قطاع غزة ,وعقد الشراكات البلزمة لذلؾ مع الشركات العاممة في المجاليف اإلقميمي

والدولي.

 صياغة برامج تدريبية تعزيز أبعاد الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا والعامميف في قطاعتكنولوجيا المعمومات و االتصاالت.
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 يجب العمؿ عمى زيادة الوعي لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتحوؿ أىمية الخصائص الريادية وأثارىا الكبيرة عمى النمو.

 ضرورة العمؿ عمى زيادة حجـ االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لما لوأثر عمى خمؽ فرص العمؿ لمخرجيف وزيادة اإلنتاجية ,وبتالي النمو.

 يجب عمى شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مواكبة التطورات في مجاؿ ريادة األعماؿوتنمية الروح الريادية لدى العامميف واإلدارة .

 يجب عمى شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ربط انجاز العامميف بمقدار اإلبداع فيتقديـ الخدمات والمنتجات لمزبائف.

 حث اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات الفمسطينية (بيتا) عمى متابعة شؤوف شركات تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت بقطاع غزة عمى صعد ريادة األعماؿ وتعزيزىا.

 حضور ممثميف عف شركات تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت بقطاع غزة لورش عمؿ متعمقةفي ريادة األعماؿ ونمو الشركات.

 تشجيع اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات الفمسطينية (بيتا) عمى منح جوائز لمريادييف في مجاؿتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة.

 ضرورة وضع معايير لقياس النمو في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بما يتناسب معالوضع الفمسطيني.
ثانياً :توصيات خاصة بالحكومة:

 ضرورة تييئة بيئة تشريعية ,وتنظيمية ,ومالية مبلئمة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت ومكوناتو.

 توجيو الجيود نحو عقد اتفاقيات التعاوف بيف شركات القطاع الخاص ,والمؤسسات الحكومية واألوساط األكاديمية لتنسيؽ آليات التعاوف ,وتعزيز قدر قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

في مواجية العقبات و التحديات التي تواجيو.

 -إعطاء األولوية لتعزيز نوعية التعميـ ,والسيما في التخصصات ريادة األعماؿ وتكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ,وىذا يتطمب تطوير البرامج التعميمية ,وتحديتيا وفقاً لمتطورات التكنولوجية
وبرامج التعميـ الدولية.

 تحسيف التخطيط االقتصادي الحكومي في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى الصعيدالخاص والعاـ بيدؼ تعزيز مساىمة ىذا القطاع في النمو االقتصادي ,ودعـ المبادرات الريادية
التي تسمح بخمؽ فرص عمؿ جديدة تستوعب الخريجيف.
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 4.6دراسات مستقبمية مقترحة:
في ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج البحث و توصيتو ,يمكف اقتراح األبحاث التالية:
 البحث عف عبلقة حاضنات األعماؿ التكنولوجية في النمو شركات تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت بقطاع غزة.

 البحث عف دور القطاع الحكومي في تنمية قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. البحث عف دور اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات الفمسطينية (بيتا) في تنمية تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت في قطاع غزة.
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المراجع

أوالً :المراجع العربية

ثانياً :المراجع األجنبية
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أوالً :المراجع العربية:
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قائمة بأسماء األستاذة محكمي االستبانة
ـ

المسمى الوظيفي

اسـ المحكـ/ة

.1

د .محمد فارس

عميد كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية -بجامعة األزىر – بغزة

.2

د .رامز بدير

رئيس قسـ إدارة األعماؿ بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية-

.3

د .نسيـ أبو جامع

عضو الييئة التدريسية بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية-

.4

د .وائؿ ثابت

عضو الييئة التدريسية بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية-

.5

د .نياية التمباني

عضو الييئة التدريسية بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية-

.6

د .سامي أبو ناصر

عميد كمية اليندسة وتكنولوجيا المعمومات بجامعة األزىر-بغزة

.7

د .ياسر الشرفا

عضو الييئة التدريسية في قسـ إدارة األعماؿ بكمية التجارة في

.8

د .سامي أبو روس

عضو الييئة التدريسية في قسـ إدارة األعماؿ بكمية التجارة في

.9

د .يوسؼ بحر

عضو الييئة التدريسية في قسـ إدارة األعماؿ بكمية التجارة في

 .11د .وسيـ اليبيؿ

عضو الييئة التدريسية في قسـ إدارة األعماؿ بكمية التجارة في

بجامعة األزىر-بغزة
بجامعة األزىر-بغزة
بجامعة األزىر-بغزة
بجامعة األزىر-بغزة

الجامعة اإلسبلمية-بغزة

الجامعة اإلسبلمية—بغزة
الجامعة اإلسبلمية-بغزة
الجامعة اإلسبلمية-بغزة
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االستبانة

جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر -غزة

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الدراسػ ػ ػ ػ ػات الع ػمي ػ ػ ػ ػ ػا

كمية االقتصاد والعمػوـ اإلداريػة

قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إدارة أعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

اإلخوة مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة...
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
نرجو منكـ التكرـ بتعبئة نموذج االستبانة التي بيف أيديكـ ,وىي لدراسة بعنواف:

أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمى النمو في شركات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع غزة

وذلك بىضع تقٍٍن هي  3إلى  31لكل عبارة بحيث تتدرج اإلجابة مه
 :31وهً أعلى درجت للووافقت ,وصوالً إلى  :3وهً أعلى درجت لعذم الووافقت,
مع العلم أن البياوات المسجلة هي بهدف البحث العلمي فقط

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
الباحث
صالح خيري البمعاوي
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أوالً :المتغيرات الديموغرافية:
 -1الجنس:

أنثى

ذكر
 -2العمر:
أقؿ مف  30سنة

 – 30أقؿ مف  40سنة  -40أقؿ مف  50سنة

 50سنة فأكثر

 -3المؤهل العممي:
ثانوية عامة فأكثر

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 -4الخبرة الوظيفية:
أقؿ مف  3سنوات

 - 3أقؿ مف  6سنوات  -6أقؿ مف  10سنوات  9فأكثر

 -5المسمى الوظيفي:
مدير تنفيذي

رئيس مجمس إدارة
 -6الحالة االجتماعية:
أعزب

متزوج

أرمؿ
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مطمؽ

ثانياً  :الخصائص الريادية:
العبارة

م
البعد األول :الحاجة لإلنجاز
1

أنجز األعماؿ المطموبة مني بشكؿ تاـ

2

أواصؿ العمؿ حتى واف شعرت بالتعب

3

أرغب بتحقيؽ الكثير مف الطموحات عمى صعيد العمؿ

4

عندما تواجيني أي مشكمة فإني أستمر بالعمؿ إلى أف أقوـ بحميا

5

أواصؿ العمؿ لحيف إنجاز جميع ما تـ التخطيط لو

6

ينتابني الشعور بالضيؽ عند انتياء الوقت دوف تحقيؽ اليدؼ المحدد

7

أشعر دائماً بأف األعماؿ أكثر مف األوقات

8

المثابرة والتحمؿ ىي مف أىـ سماتي في العمؿ

9

أحؿ المشكبلت التي تعترضني بشكؿ مباشر وسريع

البعد الثاني :الحاجة لالستقاللية
1

أرغب دائماً باتخاذ الق اررات بنفسي

2

ق اررات العمؿ اليومية أعتمدىا عف قناعة ومسؤولية

3

أستطيع تدبر أموري بنفسي في أي شيء أقوـ بو

4

نتائج العمؿ دائماً أفضؿ عندما تكوف تحت إشرافي الشخصي

5
6

عمي
أنزعج عندما يفرض اآلخروف رأييـ ا

ارتاح في العمؿ الخاص أكثر مف الوظيفة الثابتة

7

أتخذ الق اررات في المؤسسة وأنفذىا دوف الرجوع ألحد

8

األماف المادي يأتي مع العمؿ الخاص وليس مع الوظيفة الحكومية

9

أحب أف أستثمر وقت العمؿ فيما أحب وبالطريقة التي تناسبني

البعد الثالث اإليمان الذاتي
1

تطبيؽ خطة العمؿ ىي ىدؼ أسعى لتحقيقو في عممي
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العبارة

م
2

عندما أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب القياـ بو

3

إلتزامي بكممتي وعيدي ىي مف أىـ ميزاتي في العمؿ التجاري

5

أوقف بأنني سأنجح في أي عمؿ جديد أقوـ بو

6

لدي ثقة كبيرة بأف ما أريده في عممي أحققو

7
8

دائما إلى أف أحقؽ أىدافي
أثابر ً

أستطيع تعمـ أي شيء إذا ما تفرغت بشكؿ كامؿ ليذا األمر

9

عندما أتواجد مع أشخاص آخريف فأنا الذي أحدد ما يجب القياـ بو

البعد الرابع :المخاطرة
1

أفضؿ التحدي في العمؿ

2

أستطيع التكيؼ مع أي وضع جديد في البيئة الداخمية أو الخارجية لممؤسسة

3

أضاعؼ مجيودي عندما أواجو المواقؼ الصعبة

4

أواجو المجيوؿ في عممي دوف تردد

5

أؤمف بأف المخاطرة تقؿ كمما ازدادت المعرفة

6

أؤمف بأف الحظ حميؼ الشجاع

7

أعتقد أف أعظـ األرباح تختبئ خمؼ أعظـ المخاطر

8

أواجو المواقؼ الجديدة برباطة جأش وثقة بالنفس

9

أتكيؼ بسرعة مع الوجوه واألشخاص الذيف أقابميـ ألوؿ مرة

10

أشجع اآلخريف عمى عدـ الخوؼ مف افتتاح مشاريعيـ الشخصية

البعد الخامس :اإلبداع
1

أفكاري موضع نقاش دوماً

2

أتابع التطورات أوال بأوؿ في مجاؿ عممي

3

أتبنى نظاماً يدعـ ابتكار منتجات أو خدمات جديدة

4

أسعى دائماً لتطوير نفسي عمى المستوى الميني
114

التقييم

العبارة

م
5

أرغب بالقياـ ببعض األمور بشكؿ مختمؼ في العمؿ

6

أبدع في إيجاد تمويؿ مادي لتغطية أنشطة المؤسسة

7

أىتـ بالبحث عف معمومات إضافية في حاؿ طرأت لدي فكرة عف منتج أو

التقييم

خدمة
التطوير المستمر ىو مفتاح النجاح

8
9

أشجع فريؽ العمؿ عمى التفكير المبدع حتى لو لـ تكف األفكار مناسبة

ثالثاً :النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
م

العبارة

1

أحرص عمى تطوير منتجي باستمرار

2

يوجد لممشروع غطاء مالي متجدد لدعـ البحث فيما يتعمؽ بجودة المنتج

3

أتوسع في الخدمات والمنتجات التي أقدميا في مشروعي

4

أحرص عمى طرح منتجات جديدة باستمرار

5

توسعت الشركة في الفترة الماضية لتغطي أكثر مف منطقة

6

مف أىداؼ الشركة الرئيسة الوصوؿ إلى أسواؽ جديدة كؿ يوـ

7

أحرص عمى التوسع عمى مستوى المستيمكيف وأف أكسب كؿ يوـ فئة جديدة

8

تعمؿ الشركة بكؿ طاقتيا اإلنتاجية لتغطية حاجة السوؽ

9

النظاـ يعالج اليدر في عناصر المنتج أوًال بأوؿ

10
11

يوما بعد يوـ
يزداد عدد زبائني بشكؿ مضطرد ً

أحرص عمى قياس حصتي السوقية ومعرفة موقعي مف الطمب العاـ

12

نحرص عمى كسب كؿ زبوف نستطيع الوصوؿ إليو

13

أحافظ عمى زبائني وأحرص عمى إرضائيـ

14

أضع سياسات تسويقية واعبلنية متجددة لكسب المزيد مف الزبائف

15

أدرؾ حاجة الزبوف وأقدـ لو الحموؿ المناسبة

16

أحرص عمى توظيؼ أكفأ الميارات الفنية في شركتي
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م
17

أستثمر في رأس الماؿ الفكري بما يدعـ نمو وتطور الشركة

18

مبدعا
أكافئ وأعزز الموظؼ المبدع وأطور الموظؼ العادي ليصبح
ً

19
20

كثير مقارنة ببداية عمميا
ازداد حجـ النشاط الكمي لمشركة ًا

توزيع الخدمة أو المنتج بشكؿ جيد مف أىـ أسباب النجاح في الشركة

21

أحرص عمى السيطرة عمى السوؽ مف خبلؿ نوعية وسعر المنتج

22
23

دائما بخطوة
أراقب المنافسيف باستمرار وأحرص عمى أف أسبقيـ ً

التصدير ىي إستراتيجية تعتمدىا الشركة

24

أحرص عمى الوصوؿ لؤلسواؽ العالمية واالستفادة مف السوؽ الخارجي

25
26

عاما بعد عاـ
العائد عمى االستثمار يزيد ً

األرباح التي تحققيا الشركة بالنسبة لرأس الماؿ المستثمر ىي األعمى

27

ارتفع حجـ األصوؿ بشكؿ واضح عف بداية المشروع

28

ازدادت أصوؿ المشروع واألرباح الناتجة عنيا

29

تحسف استثمار األمواؿ والرقابة عمييا بما يعود بالنفع عمى الجميع

30
31

دائما إيجاد مصادر تمويؿ واستثمارىا بشكؿ فعاؿ
أستطيع ً
العائد عمى رأس الماؿ يرتفع باستمرار

32

االستمرار رغـ كؿ الظروؼ مف أىـ أسباب النمو في السوؽ

33

أتحمؿ فترات الكساد وأحاوؿ االستفادة منيا

34

البيع المباشر ىو أىـ ميزة لمعمؿ

شاكرين حسن تعاونكم معنا
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قائمة بأسماء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع غزة
"أعضاء اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات "بيتا
Company Name

#
1.

AL-Qudwa Company

2.

Al-Saqqa for Electonic Equipment

3.

ALTARIQ Systems & Projects

4.

Bassel Joudah (BEST)

5.

Bisan Tech for systems & communications Ltd

6.

Castle Establishment Company

7.

CityNet

8.

Computer connect

9.

Computer Land Center

10.

Dallata Qode

11.

Digital Zone SmartNet Co. Ltd.

12.

Effects For Consultation & Development

13.

El-Helou Commercial Establishment Ltd.

14.

Fusion internet & communications system

15.

Future Information Systems

16.

Future Tech

17.

ICT-Warehouse for Information & Communication
technology

18.

IT PARTNERS

19.

Jamal Sons Telecom Computers Systems Ltd.

20.

Jerusalem information technology

21.

MagicTech
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Company Name

#
22.

Mashareq

23.

ModernTech Corporation Ltd (MTC)

24.

Nepras

25.

Netstream

26.

Orange Palestine for Investment Technology

27.

Palestine For Communication & IT

28.

PC - Home

29.

PC WORLD COMPANY LTD

30.

Salsabeel for Computers

31.

Sidata Information and Communication Systems
Ltd.

32.

Speed Click for IT & Tele Communications Ltd.

33.

Technical Services Center

34.

UltraNet for Communication & Information
Technology

35.

Unit One ICT Co.

36.

Utopia for Training&IT Solution

37.

VISION PLUS

38.

WorldLinks For ICT LTD

39.

Ziyad Mourtaga & Bros. Co.
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