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إلى شهداء وجرحى الوطن ..وأخص منهم شهداء وجرحى العائلة
إلى إسالمنا الشامخ ..مصدر عِزِّنا وشموخنا
أهديكم هذا اجلهدَ املتواضع
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اﻟلﻐوية ﻟﻬذﻩ اﻟرﺴاﻟة .كﻤا أوﺠﻪُ ﺸﻜري إﻟى
اﺠﻌة
كارم أعضاء ﻟﺠنة ُ
الفاضل /رامز عزمي بدير كﻤناقش داخلي ،والدكتور الفاضل /يوسف عبد عطية بحر كﻤناقش
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يادة

ﺠﻬدا أو ﺘذكرني ﺒدعوة ﻓي ه
ظﻬر اﻟﻐيب ،ﺜم
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ﺒذل ﻤﻌي ً
ُ
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ه
ه
ه
ه
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مُلخصُالدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص والممارسات السلوكية علىى مسىتو
الم َات ىنة
اإلبداع التكنولىوي لىد رواد امعمىا  -د ارسىة االىة علىى أصىااش التىركات الرياديىة َ
لىىد اا ىىنات التكنولوييىىا وامعمىىا ب ىىاع ى  ،-واسىىتخدا البااىىم المىىنصف الوصى التاليلى ،
ايم اعتمد الباام على أدا االستبانة ليمع البيانات باسىتخداا أسىلوش الاصىر التىام ليميىع
المات نين لىد اا ىنات التكنولوييىا وامعمىا والبىال عىدد ا ) ،(70ايىم تىا اسىترداد )(58
َ
استبانة وبنسبة استرداد بلغت .%82
ومنننه هنننج النننسة الدراسنننة :ويىىود عالقى اىة ات داللى اىة إاصى ا
ىائية بىىين خصىىائص الريىىاد
وممارساته السلوكية َميتمعة ومستو اإلبداع التكنولوي لىديصا ،كمىا أظصىرت الد ارسىة أن اإلبىداع

المسىىت لة (ال ىىدر علىىى نسىىف
التكنولىىوي يتىىرثر بصىىور يو ريىىة و ات داللىىة إاصىىائية بىىالمتغيرات َ

المتغي ىرات امخىىر (الث ىىة
العالقىىات ،وال ىىدر علىىى التخ ىىي وو ىىع ام ىىداف) ،وقىىد تىىا اسىىتبعاد َ
ب ىىالن

المخ ىىا ر ) و ى ى ا يعنى ى أن  %37.4م ىىن ُّ
التغي ىىر فى ى
َ ،ا ىىش اإلني ىىا  ،واالس ىىتعداد ُّ
لتامى ى َ

المتب ي ىىة  %62.6ق ىىد تري ىىع إل ىىى
المتغيى ىرين ،والنس ىىبة َ
اإلب ىىداع التكنول ىىوي يت ىىرتى م ىىن ت ىىرثير تل ىىَ ،

خصائص أخر تىثثر فى اإلبىداع التكنولىوي  .كمىا أنىه ال تويىد فىرو ا ات داللىة ااصىائية بىين
الممارسىىات السىىلوكية وك ى ا ف ى يانىىش اإلبىىداع
َمتوس ى ات اسىىتيابات المباىىوثين ف ى الخصىىائص و َ
التكنولىىوي ل ىىد رواد امعمىىا تَعى ى

لمتغي ىرات( :العم ىىر ،اليىىن  ،المث ىى العلم ى  ،التخص ىىص
َ

العلم  ،عدد سنوات الخبر  ،فتر االات ان ،بيعة المتروع).

المات ىنة أولويىة عاليىة لإلبىداع
و وصت الدراسنة ب ىرور أن َيع ى أص َ
ىااش التىركات َ

المنافسة واالستدامة ف عالا اليوا ت ت
التكنولوي ف متروعاتصا؛ من َ

المال  /العالم قائا على المعرفة والمعلوماتية.

ج

لى،؛ ومن االقتصىاد

Abstract
This study aimed to identify the impact of behavioral
characteristics and practices of entrepreneurs on the level of
technological creativity within the incubated entrepreneurial companies
in business and technology incubators in Gaza Strip. The researcher has
used the descriptive analytical approach, a questionnaire was designed to
collect primary data by comprehensive method of all incubated
entrepreneurial companies in business and technology (70). The
researcher distributed (70) questionnaires and received (58) with a
response rate of 82%.
The study concluded that there is a significant relationship
between behavioral characteristics and practices of entrepreneurs
together and the technological creativity they have. The study also
showed that technological creativity was influenced substantially and
statistically by the ability to weave relations and the ability to plan and set
goals. However, the study found that the other variables of selfconfidence, love of achievement, and the willingness to take risks did not
influence the technological creativity. This means that 37.4% of the
change in technological Creativity is influenced by the ability to weave
relations and the ability to plan and set goals, and the remaining 62.6% of
change may return to the effect of other properties in technological
creativity. In addition, there is no statistically significant differences
among the averages of the responses towards the behavioral practices and
the technological creativity among entrepreneurs due to the personal
characteristics of age, sex, educational qualification, academic
qualification, the number of years of experience, the incubation period,
and the nature of the project.
The study recommended the owners of the incubated companies
should give a high priority of technological creativity in their projects;
because competition and sustainability in today's world requires it; and
because the local and the global economy are based on knowledge and
information.
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مُقدمة:
على الرغم من األوضاع الصعبة التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني عامةً والغزي خاصةً نجد
ار أص اابف يل ااو ف ااي األفا ا ين ااادي بض اارورش تش ااجي ودع اام أص ااحاأل األفك ااار
أن هن اااو توجهً ااا كبي ا ًا

الريادية؛ األمر الذي دف بعض المبادرين من أصحاأل أفكار المشاري الريادية إلى التوجه للعما
في هذا الحق الحيوي.

حيث أضحى عالم ريادش األعما والمشروعات الريادية من الموضوعات الحيوية التي تحظى
الم ْنفَااذ الحيااوي والطري ا األ اارأل الااذي
باهتمااام الطمااوحين ماان األف اراد والمجتمعااات فهااي بمةابااة َ
يستطي أن يسلكه الشاباأل الطاامف للنهاوض بوا عاه نحاو مساتقب أفضا يحااكي طموحاتاه وير اى

خصوصااا فااي ظ ا المنافسااة الكبي ارش فااي عااالم الوظااا ف علااى المسااتويين المحلااي
لمسااتو آمالااه؛
ً
والخارجي.

خصوصااا كعنصاار مهاام ماان عناصاار اإلنتااا
وفااي ظا التطااور التكنولااوجي
ً

فا ن ذلااو يتاايف

المجا للشباأل للعأل دور مهم فاي دفا ا تصااديات بالدهام لألماام حياث ياتالمم الشاباأل وفكارهم
ما الحداةااة والتجديااد وخلا الفاار

ذات االتصااا بااالتطورات المسااتقبلية .وبوجااود شااباأل مااتعلم

ف ن األعما التجارية المبنية على المعرفة تكون ذات درش أكبار علاى التاق لم والتواصا ما العاالم
اال تصادي المستقبلي وبصفة مستمرش (ماس 2007

.)2

وبما أ َّن بقام منظمات األعما الياوم يعتماد بشاك كبيار علاى ماا تحققاه مان إباداع تكنولاوجي
في ميادين العم

فكةرش المنتجين والقدرات الفنية الها لة للمنشآت؛ تجع من كمية اإلنتا ونوعه

وحدهما عاملين غير حاسامين فاي المنافساة فاإلنتاجياة والجاودش العالياة أصابحت تحصاي حاصا
للمنش ااآت الص ااناعية؛ ألنه ااا ال تس ااتطي بيا ا منتجاته ااا م اان دونه ااا عل ااى األ ا ا

والمنافس ااة الح ااادش

وتحديدا اإلبداع التكنولوجي .لاذا فا َّن تقاديم الجدياد أو
تقتضي وجود ميزات تنافسية جديدش للمنشقش
ً
تحسااين مااا هااو موجااود سااوا ًم فااي مجااا المنتجااات أو العمليااات أصاابف ضاارورش ملحااة يجااأل أن

تضعها المنشآت في أولويات أهادافها ولهاذا فا ن العاألم سايكون أكبار علاى منشاآت األعماا فاي
الدو النامية (العامري 2005

.)139

2

ولماا للرياادش مان دور باارز ومهام فاي تطاوير أفكاار هاذ المشااري و ادراتها بحياث تصابف
اادا و ادارت متيناة وليكاون لهاا االساتم اررية والديموماة والتطاور
مشااري أعماا ناجحاة وتقخاذ أبع ً
وأن تكاون ناواش لمشااري كبيارش بماا يتناساأل ما متطلباات الساو المحلاي (الساكارنة 2006
)2؛ فق ااد رغ ااأل الباح ااث وبش ااك ج اااد البح ااث ف ااي د ارس ااة أة اار أب اارز الخص ااا

والممارس ااات

الساالوكية (الةقااة بااالنفس حاأل اإلنجاااز القاادرش علااى نساات العال ااات االسااتعداد لتحما المخاااطرش
الق اادرش عل ااى التخط اايط ووضا ا األه ااداف) عل ااى مس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد رواد األعم ااا
الساالوكية للريااادي واإلبااداع التكنولااوجي والتااي

اتندا علااى وجااود عال ااة معنويااة بااين الخصااا
مسا ً
توص إليها الكةير من الباحةين.
َّ

األ الد ارساة
وعليه ف ن هذ الدراسةَ تضم في ةناياها سبعةَ فصو يستعرض فيها الباحث جوان َ

ي للد ارساة
العام للدراسة أما الفص الةاني فيضم
حيث يغطي الفص األو
اإلطار النظر َّ
اإلطار َّ
َ
َ
والااذي يشااتم علااى ةالةااة مباحااث وهااي المبحااث األو اإلبااداع التكنولااوجي فااي ريااادش األعمااا

ار لتمحااور مشااكلة لدارسااة حولااه أمااا المبحااث الةاااني
(المتغياار التاااب ) و ااد تاام بالحااديث حول اه نظا ًا

فيتحدث فيه الباحث حو (المتغير المستق ) والذي يضام أبارز الخصاا
لد رواد األعما

والممارساات السالوكية

أما المبحث الةالث فتحادث فياه الباحاث حاو حاضانات األعماا والتكنولوجياا

والتي تعتبر الجهة الحاضنة للمبحوةين في هذ الدراسة أما الفص الةالث فقد غطى فيه الباحاث
الدراسات السابقة وتال الفص الخامس الذي أوضف فيه الباحث منهجيةَ الد ارساة وتبعاه الفصا
السادس والذي تم خالله تحلي بيانات الدراسة واختبار فرضياتها واختتم الباحث الدراسة بالفص
الساااب وال ااذي اس ااتعرض في ااه أباارَز النت ااا ت والتوص اايات؛ أم ا ًاال فااي أن يحقا ا ه ااذا البح ااث أهدافَا اه

المنشودش.

أولُ:مشكلةُالدراسة ُ
ًُ
علااى الاارغم ماان وجااود تقاادم ملحااوظ وتوجااه كبياار فااي الفتارش األخيارش حااو دعاام المبااادرات الرياديااة
وتشجي رواد األعما للعم في حق المشاري الريادية وعلى الرغم من النتا ت الم َّ
ميزش التاي حققتهاا
النوعيااة ماان المش ااروعات الرياديااة إال أن الكةي اار منهااا ل اام تسااتط الص اامود بشااك مس ااتدام فااي وج ااه
التغيرات التي تشهدها التطورات المتالحقة للتكنولوجياا الحديةاة .ولماا للمشااري الريادياة مان دور مهام
وكبياار فااي تنميااة ودف ا العجلااة اال تصااادية نحااو األمااام إال أنااه يوجااد ضااعف فااي مسااتو اإلبااداع
3

التكنولوجي لد رواد األعماا فاي طااع غازش .وهاذا ماا أكاد للباحاث م .محماد ساكيو مادير حاضانة
التكنولوجيا ااا واألعما ااا بالجامعا ااة االسا ااالمية -غ ا ازش والت ا ااي تعتبا اار أحا ااد أكبا اار حاضا اانات األعم ا ااا
والتكنولوجياا بقطااع غازش وذلاو خااال مقابلاة تام اجراههاا معاه فااي ناوفمبر  2014حياث أوضاف با َّ
اقن
رواد األعما لدينا يصلون إلى مرحلاة متقدماة ومتميازش مان العما فاي مشاروعاتهم إال أنهام عناد حاد
معااين يجاادون أنفسااهم غياار ااادرين علااى التحليا بقفكااارهم ومشااروعاتهم نحااو فضااام األعمااا ؛ وعااز
ذلو لعدم درش الرياديين على توظيف الجانأل التكنولوجي في مشاريعهم الريادية بشك فاعا ومبادع
كم ااا ب ا َّاين َّ
اددا ل اايس بالقليا ا م اان أص ااحاأل المش اااري المتميا ازش َي ْخرج ااون م اان حقا ا الري ااادش
أن هن اااو ع ا ً
ويفشلون بعد فترش من االحتضان وأوضف أن ذلو يعود لعدش أسباأل لع َّ أبرزها درجة اال تنااع التاام
لد الريادي َّ
بقن الجانأل التكنولوجي في نموذجه الريادي هو األمة
لمعرفااة متطلبااات الجمهااور المسااتهدف بشااك د ي ا

بجانأل عدم اكتاراث عادد مانهم

باإلضااافة إلااى ضااعف مع ارفتهم ب ابعض العلااوم

والفنون والمهارات األخر وكيفية توظيفها بشك فاع في خدمة مشاروعاتهم الريادياة .وهاذا ماا اتفا
ما ا ا توص ا اايات د ارس ا ااة (الع ا ااامري 2005

وخصوص ا ااا
 )175بض ا اارورش أن تعط ا ااي الش ا ااركات _
ً

الص ااناعية منه ااا_ أولوي ااة عالي ااة لاب ااداع التكنول ااوجي فالمنافس ااة ف ااي ع ااالم الي ااوم تقتض ااي ذل ااو؛ ألن
اال تصاد العالمي هو ا تصاد المعرفة والمعلوماتية.
فااي ضااوم مااا سااب و ااف الباحااث أمااام حالااة ماان التساااه

ه ا الممارسااات والجوانااأل الساالوكية

عمليااا وهااو مااا شا َّاك لااد
تتاادخ فااي طبيعااة تشااكي الدافعيااة عنااد الرياااديين نحااو ترجمااة أفكااارهم ً

الباحث تو ًعا بقنه مان الممكان أن يتحقا ذلاو الاداف عنادهم بحساأل اخاتالف خصا صاهم السالوكية

والت ااي م اان الطبيع ااي س ااتنعكس عل ااى س االوكياتهم وممارس اااتهم الفعلي ااة تج ااا تحس ااين مس ااتو اإلب ااداع

التكنولوجي في مشروعاتهم.
وعليه ولما لاباداع التكنولاوجي مان أةار كبيار فاي النهاوض بالمشاروعات الريادياة نحاو األفضا ؛
َرغأل الباحث وبشك جاد دراسة أبرز الخصا

والممارسات السلوكية (الةقة بالنفس حأل اإلنجاز

القدرش على نست العال ات االستعداد لتحم المخاطرش القدرش على التخطيط ووض األهداف) ومد
تقةيرها على مستو اإلبداع التكنولوجي لد رواد األعما بقطاع غازش األمرُالذيُولَّدُلدىُالباحث ُ

رئيساُلمشكلةُالدراسةُوهوُ:ماُمدىُتأثيرُالخصائصُوالممارسثا ُالسثلوكيةُعلث ُتحسثي ُ
تساؤلُ ًُ
ًُ
التكنولوجيُلدىُروادُاألعمال؟ ُ
َُّ
مستوىُاإلبداعُ
ُ
4

ثانياُ:متغي ار ُالدراسة
ً
 المتغيرُالتابعُ:اإلبداع التكنولوجي.
حيا ا ااث اسا ا ااتند الباحا ا ااث إل ا ا ااى عا ا اادد ما ا اان الد ارسا ا ااات الس ا ا ااابقة؛ أبرزها ا ااا د ارسا ا ااة س ا ا ااعود ()2013
دراسة نصر الدين وبن نذير ( )2012بوسالمي ( )2011مدوكي (.)2009

 المتغيثثثرُالمُسثثثثتقل :يض اام الخص ااا

والممارس ااات الس االوكية التالي ااة (الةق ااة ب ااالنفس حا األ

اإلنجاز القدرش على نست العال ات االستعداد لتحم المخاطرش القدرش على التخطيط ووض
األهداف).
حيث استند الباحث في اختيار لهذ الخصا

إلاى عادد مان الد ارساات الساابقة لعا َّ أبرزهاا د ارساة

القاس اام ( )2013د ارس ااة حس ااين ( )2012د ارس ااة ناص اار والعم ااري ( )2011د ارس ااة إس ااماعي
( )2010د ارساة الشاي وآخارون ( )2009د ارساة  Rosel & Mueller, 2010والتاي توافقات
جميعها م األداش الدولية لقياس الخصا

الريادية ُ .Entrepreneurial IQ test

المتغيرات الديموغرافية:
(الجنس ،العمـر ،المؤهل العلمـي ،التخصص العلمـي،
عدد سنوات الخبرة ،فترة االحتضان ،طبيعة المشروع)
المتغير التابع

المتغير المستقل
الخصائص والممارسات السلوكية
الثقة بالنفس
حب االنجاز

اإلبـــــداع

ُ
القدرة على نسج العالقات
ُ

التكنولوجي

ُاالستعداد لتحمل المخاطرة
القدرة ُعلى التخطيط ووضع األهداف
ُ
شكلُرقمُ(ُ:)1نموذجُالدراسة ُ
المصدر جرَد بواسطة الباحث
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ثالثًاُ:فرضيا ُالدراسة
 -1الفرضيةُالرئيسةُاألول ُ :

توجااد عال ااة ذات داللااة احصااا ية عنااد مسااتو داللااة ) (α ≤ 0.05بااين خصااا

الريااادي

وممارس اااته الس االوكية مجتمع ااة ومس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد أص ااحاأل الش ااركات الريادي ااة

ض َنة لد حاضنات التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش ،ويتفرعُعنهاُ :
الم ْحتَ َ
 .1توجااد عال ااة ذات داللااة إحصااا ية عنااد مسااتو داللااة ) (α ≤ 0.05بااين الثقثثةُبثثالنف

ض ا َانة ل ااد حاض اانات
ومس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد أص ااحاأل الش ااركات الريادي ااة الم ْحتَ َ
التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش.

 .2توجااد عال ااة ذات داللااة إحصااا ية عنااد مسااتو داللااة ( )α ≤ 0.05بااين حثثاُاإلنجثثا

ض ا َانة ل ااد حاض اانات
ومس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد أص ااحاأل الش ااركات الريادي ااة الم ْحتَ َ

التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش.

 .3توجاد عال اة ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتو داللاة ( )α ≤ 0.05باين القثدر ُعلث ُنسث ُ
ض ا َانة ل ااد
العالقثثثا ومس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد أص ااحاأل الش ااركات الريادي ااة الم ْحتَ َ
حاضنات التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش.

تحمثثلُالمخثثا ر
 .4توجااد عال ااة ذات داللااة إحصااا ية عنااد مسااتو داللااة ( )α ≤ 0.05بااين ُّ
ض ا َانة ل ااد حاض اانات
ومس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد أص ااحاأل الش ااركات الريادي ااة الم ْحتَ َ

التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش.

 .5توجااد عال ااة ذات داللااة إحصااا ية عنااد مسااتو داللااة ( )α ≤ 0.05بااين القثثدر ُعلثث ُ
التخ ثثثي ُووضثثثعُاألهثثثدا

ومسااتو اإلبااداع التكنولااوجي لااد أصااحاأل الشااركات الرياديااة

ض َنة لد حاضنات التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش.
الم ْحتَ َ
 -2الفرضيةُالرئيسةُالثانية:
يوجا ااد تا ااقةير ذو داللا ااة إحصا ااا ية عنا ااد مسا ااتو داللا ااة ) (α ≤ 0.05للخصا ااا

والممارسا ااات

الس االوكية عل ااى مس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد أص ااحاأل الش ااركات الريادي ااة الم ْحتض اانة ل ااد
حاضنات التكنولوجيا األعما بقطاع غزش.
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 -3الفرضيةُالرئيسةُالثالثة:
ال توجاد فارو ذات داللاة احصاا ية عناد مساتو داللاة ( )α ≤ 0.05باين متوساطات اساتجابات
المبحااوةين فااي الخصااا

والممارسااات الساالوكية لااد رواد األعمااا تعااز للمتغي ارات التاليااة
العلم ااي ع اادد س اانوات الخبا ارش فتا ارش االحتض ااان

(الج اانس العم اار المهها ا العلم ااي التخصا ا
طبيعة المشروع).
 -4الفرضيةُالرئيسةُالرابعة:

ال توجد فرو ذات داللاة احصاا ية عناد مساتو داللاة ( )α ≤ 0.05باين متوساطات اساتجابات
المبحوةين في مساتو اإلباداع التكنولاوجي لاد رواد األعماا تعاز للمتغيارات التالياة (الجانس
العما اار المهه ا ا العلما ااي التخص ا ا

العلما ااي عا اادد سا اانوات الخب ا ارش فت ا ارش االحتضا ااان طبيعا ااة

المشروع).
ُ
ابعاُ:أهدا ُالدراسة
رً
 .1التعرف على طبيعة الخصا

والممارسات السلوكية لد رواد األعما بقطاع غزش.

 .2الو وف على أسباأل ضعف اإلبداع التكنولوجي لد رواد األعما .
 .3معرف ااة أة اار الخص ااا

والممارس ااات الس االوكية عل ااى مس ااتو اإلب ااداع التكنول ااوجي ل ااد رواد

األعما .
 .4التعرف على طبيعة عم حاضنات التكنولوجيا واألعما بقطاع غزش.
 .5الس ااعي نح ااو تق ااديم توص اايات علمي ااة تخ اادم رواد األعم ااا

وحاض اانات األعم ااا والتكنولوجي ااا

والباحةين في مجا ريادش األعما والتكنولوجيا.
ُ
خامساُ:أهميةُالدراسة ُ
ً
تساتمد هاذ الد ارساة أهميتهاا مان موضاوع رياادش األعماا والتعلايم لرياادش األعماا كحقا معرفاي
جديد وال ي از يعاني من الندرش الشديدش فاي الد ارساات العلمياة مماا يبارز الحاجاة إلجارام المزياد مان
7

وفقاا للجهاات ذات
الد ارساات ) (Najim et al., 2013, p160وعلياه فا ن أهمياة الد ارساة تتمحاور ً
العال ة على النحو التالي
 .1بالنسثثبةُللباحثث  :محاولااة اضااافة يمااة علميااة ماان خااال بيااان أةاار الخص اا

والممارسااات

الساالوكية علااى مسااتو اإلبااداع التكنولااوجي لاد رواد األعمااا ؛ فااي ظا اهتمااام الباحااث بشااك
كبياار فااي هااذا المجااا باعتبااار أحااد أهاام المجاااالت الحيويااة التااي يمكاان أن تعااود بااالنف علااى
اال تصاد الفلسطيني.
 .2بالنسبةُللفئةُالمبحوثةُ(روادُاألعمال)َ :يتو الباحث أن َّ
يتمخض عن هاذ الد ارساة مجموعاة

من النتا ت والتوصايات التاي يمكان أن تكاون محاط اساتفادش الف اة مان خاال تعارفهم علاى نتاا ت

الد ارساة والتوصايات العلميااة التاي توضااف أهام الخصاا

والساالوكيات التاي تااهةر علاى مسااتو

نمى لديهم بجانأل تعارفهم أساباأل ضاعف اإلباداع
اإلبداع التكنولوجي والتي ينبغي أن تتوفر وت َّ
التكنولااوجي األم اار ال ااذي يجعله اام أكةاار اادرش عل ااى الر ااي بمشااروعاتهم الريادي ااة نح ااو ضا افاف
التميز.
 .3بالنسبةُلحاضنا ُاألعمالُوالتكنولوجياُ:يمكان أن تعاود نتاا ت وتوصايات الد ارساة باالنف علاى
خصوص ااا إذا ت اام توظيفه ااا بش ااك فاعا ا ف ااي خدم ااة أص ااحاأل
مشا ارفي ومس ااهولي الحاض اانات؛
ً

ومستقبال.
حاليا
ً
المشاري المحتضنة لديهم ً

 .4بالنسبةُللباحثي ُ:يمكن اعتبار هذ الدراسة كمصدر للباحةين والدارسين الذين ياودون التعارف
أكةاار علااى خصااا

رواد األعمااا وممارساااتهم الساالوكية ومااد تقةيرهااا علااى مسااتو اإلبااداع

التكنولااوجي لااديهم؛ والتااي ااد تشااك نقطااة انطااال لهاام إلج ارام المزيااد ماان البحااوث والد ارسااات
المتخصصة في هذا المجا .

الدرسة ُ
سادساُ:مص لحا ُ ُا
ً
 الرياديُ:
 التعريث ُالعلمثيُ:هاو المباادر فاي تبناي األفكاار الجديادش وهاو مان يساعى إلاى اكتشااف
الفر

وتعظيمهاا ومان يمتلاو رو المخااطرش والرهياة الواضاحة والقادرش علاى التخطايط

والتعاما ما الظاروف الغامضاة مان أجا إضاافة يماة أو تطاوير منتجاات لتحقيا الاربف
والنمو (الشي وآخرون 2009

.)498
8

 التعري ث ُاإلجرائثثيُ:هااو الشااخ

الااذي يمتلااو الخصااا

فكرته الريادية بكفامش وفعالية.

اادر علااى إدارش
الرياديااة ويكااون ا ًا

 اإلبداعُالتكنولوجي:
 )5هاو العملياة التاي يمكان مان خاللهاا للشاركة

عرفه عمار (2011
 التعري ُالعلميَّ ُ:

أن تحق التنسي والتعاون بين أنشطتها كاإلنتا

التسوي

والبحث والتطوير بهدف تبني

األفكاار واألسااليأل الجديادش وترجمتهاا فاي ميادان العما إلاى مناتت جدياد (سالعة جديادش أو
خدماة جديادش) أو تطاوير (مناتت اا م موجاود) أو اساتخدام عملياة إنتاجياة جديادش أو تطاوير
عملية إنتاجية ا مة لتلبية متطلبات الزبا ن مان المنتجاات فض ًاال عان جعا الشاركة هاي
األفض في سو المنافسة.
 التعريث ُاإلجرائثثيُ:ذلااو اإلبااداع فااي كيفيااة توظيااف وسااا

التكنولوجيااا بشااك فاعا لجعا

اجا و بوًال ممي ًَّزا.
المنتت يطر للسو المستهدف بطر متجددش وَيلقى من خاللها رو ً
 حاضنةُاألعمال:
 التعري ث ُالعلمثثيُ:مك اان مجهَّاز يعم ا علااى استضااافة المشااروعات وخاصااة الصااغيرش التااي
يخشااى ماان عاادم نجاحهااا فااي السااو

ويااوفر لهااا البي ااة المناساابة لكااي تص ا

إلااى مرحلااة

النضاات واالسااتقرار ماان خااال إ امااة العال ااات والااروابط ما كا عناصاار المجتما (النخالااة
2012

.)12

 التعري ُاإلجرائيُ:مكان مخص

يتم خالله استضافة أصحاأل األفكار والمشاري الريادية

الناش ا ة؛ يقاادم لهااا خاادمات استشااارية وعلميااة لتصاابف فااي عااداد المشاااري المتمي ازش ولتكااون
الحقا في فضام األعما .
ادرش على مواصلة أعمالها بكفامش وفعالية ً

ُ
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري للدراسة
 المبحث األول :اإلبداع التكنولوجي في ريادة األعمال
ُ مقدمة.

 أواًل :ماهية اإلبداع التكنولوجي.
ثانيا :دوافع وأهمية اإلبداع التكنولوجي.
 ا
 ثالثاا :أنواع اإلبداع التكنولوجي.

ابعا :مراحل اإلبداع التكنولوجي.
 ر ا

خامسا :العوامل المؤثرة في اإلبداع التكنولوجي.

ا

سادسا :اآلثار االقتصادية لإلبداع التكنولوجي وعوامل إعاقتها.

ا
المنافسة السوقية.

ا
سابعا :تأثير اإلبداع التكنولوجي على ُ

 المبحث الثاني :الخصائص والممارسات السلوكية لرواد األعمال
ُ مقدمة.

 أواًل :ريادة األعمال (النشأة ،المفهوم ،األهمية ،المنافع).
الممارسات السلوكية لرواد األعمال .

ا
ثانيا :الخصائص و ُ
 -الثقة بالنفس.

ُ -حب اإلنجاز.

 القُدرة على نسج العالقات. االستعداد لتحمل المخاطرة. القُدرة على التخطيط ووضع األهداف.10

المبحث األول :اإلبداع التكنولوجي في ريادة األعمال
ُمقدمة:
إذا مااااااا ن رنااااااا م ن ننا زواي ن ننا ُمختلف ن ننة نج ن نند أا اإلب ن ننداع التكنول ن ننوجي ُيع ن نند م ن ننا الس ن ننمات

خصوصن ن ننا وأا بيئن ن ننة العمن ن ننل تُولن ن نند ت ي ن ن نرات ُمتالحقن ن ننة
المعاص ن ن نرة،
َّ
الرئيسنن ننة للشن ن ننركات الريادين ن ننة ُ
األم ن ننر الن ن ن يجع ن ننل منن ن نه ض ن ننرورة اس ن ننتراتيجية ُمالح ن ننة للش ن ننركات ال ار ب ن ننة ف ن نني البق ن ننا والص ن ننعود
في رحابة سوق وبيئة األعمال المحلية والخارجية.
المتتبع للطريق ال
إا ُ

سلكه اليابنانيوا _بنالر م ممنا ُيشناع عننهم لنم ينقلنوا التكنولوجينا_

فنني اسننتيراد التكنولوجيننا يجنندهم سننلكوا مسننلكا فرين َّندا ،إ اتجهنوا إلننى تحليننل المنواد المسننتوردة بهنندف
فهنم آلياتهنا وكيفينة عملهنا بقصند فهنم كننل جنز منا جزئياتهنا ،واعنادة تركيبهنا وفنق مقنناييس وأ واق
يابانيا ينسجم مع القيم المجتمعية ومنع الخصوصنية اليابانينة
إبداعا
ُم ايرة ،فالتركيب الجديد حمل
َّ
َّ
وفق وق اإلنساا الياباني في الحياة .فهناك إ َّ ا إبداع اتني ،وبندوا هن ا اإلبنداع الن اتي ال يمكنا
التحند

عنا التكنولوجينا .هنناك عامنل آخنر فني اإلبنداع وهنو العامنل األسناس فني نجنا اإلبنداع

التكنولنوجي أال وهنو تنوفر اإلرادة وتنوفير جنو الحرينة ألصنحاب المواهنب العلمينة والفنينة ،وهن ا
يتطلنب بطبيعنة الحنال وجنود العنصنر البشنر المتنوفر فينه القُندرات الفنينة والعلمينة العالينة ،فهن ا
شرط ضرور في نجا العملية اإلبداعية (الموسو  ،2009 ،ص.)61
أواًل :ماهية اإلبداع التكنولوجي
قبننل الشننروع فنني التعننرف علننى مفهننوم اإلبننداع التكنولننوجي البنند مننا التعننرف علننى اإلبننداع
والتكنولوجيننا كننل علننى حنندة ليتسنننى بعنند لنك التعننرف علننى مفهننوم اإلبننداع التكنولننوجي لنند رواد
األعمال.
 تعريف اإلبداع :في (الل ة) جا بمعاا كثيرة أبرزها :أبدع أ أتى بالبنديع ،وأبندع الشني أ
أنشننأ علننى يننر مثننال سننابق (المعجننم الننوجيز ،1980 ،ص ،)80وبصننورة أوضن هننو إنتننا
موجودا ما قبل على ه الصورة.
شي جديد لم يكا
َّ
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لق نند تع ننددت تعريف ننات اإلب ننداع ف نني (االص ننطال ) بط ننرق وأس نناليب ُمختلف ننة ،حين ن

عرف ننه

الحمنناد ( ،1999ص )32بأن ننه :من نزيج م ننا الخي ننال والتفكيننر العلم نني الم ننرا ،لتط ننوير فكننرة
قديمة أو إليجاد فكرة جديدة ،ومهما كانت الفكنرة صن يرة يننتج عنهنا إنتنا ُممينز ينر منألوف
ُيمكا تطبيقه أو استعماله.
نر أو
المفيند للبشنرية ،سنوا َّ كناا فك َّا
المختلنف و ُ
واإلبداع :هو اإلتياا بالشي الجديند الننادر ُ

عمال (المدهوا ،2014 ،ص.)13
َّ

(المفيد للبشرية) في التعريف السابق يجدها تؤكد على أا ثمنرة اإلبنداع
َّ
المتتبع للف ة ُ
إن ُ
ا
المبدع ال تقتصر في خدمتها لثلة أو لجماعة ُمحددة ما البشنر ،بنل
المتولدة ما قبل الرياد ُ
ُ
المتمينز فنني فضننا األعمننال لتسننتفيد منننه البشنرية علننى
هن ا دافننع كبيننر لننه بننأا ُيحلننق بنتاجننه ُ

نطاق واسع.

 تعرياف التكنولوجياا :وفقَّنا لمنا ورد علنى موقنع ( )Mawdoo3.com, 2014أا أصنل كلمنة
تكنولوجيننا هنني كلمننة يوناني نة ،وهنني تتكننوا مننا مقطعننيا ،المقطننع األول (Techno( :ويعننني
حرفننة ،أو مهننارة ،أو فننا .أمننا الثنناني )Logy( :فتعننني علننم أو د ارسننة .ومننا هنننا ف ن ا كلم ننة
أورد الكثيننر مننا العلمننا تعريفننات أخننر

تكنولوجيننا تعننني علننم األدا أو علننم التطبيننق حي ن

لكلمننة التكنولوجيننا أر أنهننا تتقننارب مننا بعضننها أكثننر مننا التباعنند فهنني :عملي نة شنناملة تقننوم
بتطبيننق العلننوم والمعننارف بشننكل ُم ننظم فنني مينناديا عنندة لتحقيننق أ ن ار

للمجتمع .حي

ات قيمننة عملي نة

إا للتكنولوجيا ثالثة معاني هي:

المنظم للمعرفة العلمية.
 -التكنولوجيا كعمليات :وه الحالة تعني التطبيق ُ

 التكنولوجيا كنواتج :وه الحالة تعني األدوات ،واألجهزة ،والمواد الناتجة عا تطبيق المعرفنةالعلمية.
معنا مثنل تقنينات
معاا :وهن الحالنة تُشنير إلنى العملينات ونواتجهنا َّ
 التكنولوجيا كعملية وناواتج االحاسوب التعليمي ،وما ُيقدمه ما برامج علمية منظمة وهادفة.
فاعتبر أا التكنولوجينا :هني أسنلوب التفكينر الن

ُيوصنل الفنرد إلنى النتنائج المرجنوة ،أ أنهنا

وسيلة وليست نتيجة ،وأنها طريقة التفكير في اسنتخدام المعنارف ،والمعلومنات ،والمهنارات بهندف
الوصول إلى نتائج إلشباع حاجة اإلنساا وزيادة قدراته.
12

في حيا اعتبر وهبة ( ،2003ص )3بأنه يمكنا أا يكنوا للتقنينة أربعنة معناني ،وهني علنى
النحو التالي:
 -1التكنولوجيا كتقنية :أ مو َّادا ما صنع االنساا وما نتا براعته ،ويندر تحت ه ا التعريف
األدوات واآلالت واألجه ن نزة والحواسن ننيب والن نندراجات والفن ننؤوس والسن نناعات والبنن ننادق واألسن ننلحة
وأدوات الطع ننام و يره ننا .فم ننا ه نني إال بعن ن

أمثل ننة عل ننى تكنولوجي ننا (تقني ننات) طوره ننا العق ننل

اإلنساني.
 -2التكنولوجياا كتكنولوجيااا :أ

المعقنند منا المعرفنة والط ارئننق والمنواد وتلنك األجن از
لنك الجاننب ُ

المفننرد والجمننع
المكونننة له ن التقنيننة .وبه ن ا المعنننى ُيمكننا التحنند عننا التكنولوجيننا بصنني تي ُ
ُ
المكونننة للتكنولوجيننا .فعننندما نتحنند عننا السننيارة كتكنولوجيننا
َّ
أيضننا .أ مجموعننات التقنيننات ُ
ف ننا نتحد

عا تقنية المكاب والكربوريتر والمحرك و يرها.

تمامننا كمننا ُيعتبننر الطننب والفننا والقننانوا
 -3التكنولوجيااا كنااوع ماان النثاااي الثقااافي اإل نسااانيَّ :
نسانيا ُممي َّاز.
والرياضة نشاطَّا إ َّ

 -4التكنولوجيا كمثروع اجتماعي :فالتكنولوجيا ليسنت فقنط تقنينة أو مجموعنة تقنينات ،بنل تضنم
أيض ننا جمين ننع التعريف ننات السن ننابقة ،أ مجموع ننة المعن ننارف والمهني ننيا والمه ننارات والمؤسسن ننات
َّ
معا ضما مشروع بحثي لتطوير وانتا التقنية.
والطرائق والمصادر المادية كلها تجتمع َّ

ف نني ح ننيا اعتبره ننا س ننالم وآخ ننروا ( :2011ص )118ف نني خالص ننة بح ننثهم بأنه نناُ :جه نند

إنساني وطريقة للتفكير في استخدام المعلومنات والمهنارات والخبنرات والعناصنر البشنرية و ينر
المتاحنة فني مجنال معنيا ،وتطبيقهنا فني اكتشناف وسنائل تكنولوجينة لحنل ُمشنكالت
البشنرية ُ
اإلنساا واشباع حاجاته وزيادة قدراته.

أساسنا منا أجن از
المتأمل في التعريفات السنابقة يجند أا التقنينة يمكنا أا تُعتبنر جنزَّا
َّ
إن ُ

التكنولوجين ننا فن نني حن ننال تن ننم إنتاجهن ننا وفن ننق أسن نناليب علمين ننة ُمنظمن ننة تسن ننعى للتطن ننور وخدمن ننة الفن ننرد
والمجتمعات.

13

 تعريف اإلبداع التكنولوجي:
بعاااد التأصااايل السااااب لمكننوني مفهننوم اإلبننداع التكنولننوجي سننأقوم باسننتع ار
التعريفات الحديثة ومنا ثنم أنتقنل إلنى المحناور األخنر ضنما عننواا المبحن

عنندد مننا

األول :اإلبنداع

التكنولوجي في ريادة األعمال.
لقد حظي اإلبداع التكنولوجي بتعريفات ُمتعددة من أا استُعمل بالمعنى الحدي

ألول

مرة ما طرف االقتصاد  Josef Schumpeterسنة  ،1939بقوله :إا اإلبداع التكنولوجي:
المنشأ أو الضرور  ،وقد ورد ه ا التعريف في القاموس اإلنكليز الكسفورد
هو الت يير ُ

وعرف في قاموس  Petit Robertطبعة
(ُ ،)OED: L’Oxford English Dictionary

سنة  1992على أا اإلبداع التكنولوجي هو :إدخال شي ُمعد ما شي جديد ،و ير معروف.
(الهورار  ،2011 ،ص.)2
في حيا أورد عبد السالم ( ،2010ص )5بأنه :عملية تتطلب التعاوا والتنسيق بيا

المتداخلة في المنظمة ما أجل استخدام وتبني األفكار الجديدة والتطورات
عدد ما األنشطة ُ
التكنولوجية ،باعتماد أساليب علمية نظامية ل ر

أو تحسينها ل ر

تقديم خدمة أو سلعة جديدة بالنسبة للمنظمة،

تحقيق أهداف المنظمة في البقا والنمو وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

كمن ن ننا أورد محمن ن نند ( ،2011ص )10بأنن ن ننه :كن ن ننل جدين ن نند علن ن ننى اإلطن ن ننالق أو كن ن ننل تحسن ن ننيا
ص ن ن ير أو كبين ننر فن نني المنتجن ننات وأسن نناليب اإلنتن ننا ال ن ن
والن ن ن ن

يحصن ننل بمجهن ننود فن ننرد أو جمن نناعي

يثب ن ن ننت نجاح ن ن ننه م ن ن ننا الناحي ن ن ننة الفني ن ن ننة أو التكنولوجي ن ن ننة ،وكن ن ن ن لك فعاليت ن ن ننه م ن ن ننا الناحي ن ن ننة

االقتصادية (تحسيا اإلنتاجية وتقليل التكاليف).
كمنا عرفنه عبند ال نني ( ،2013ص )27علنى أننه تلنك العملينة التني تقنوم بهنا المؤسسنة
لتحقيق التنسيق والتعاوا والتفاعل بيا أنشطتها بهدف تبني األفكار الجديدة وترجمتها في شنكل
ُمنتج جديد ،أو تطوير ُمنتج موجود ،أو استخدام عملية إنتاجية جديدة ،أو تطوير عملية إنتاجينة
موجودة و لك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة المياديا.
المتنوعة لإلبداع التكنولوجي
كما أورد نصر الديا ( ،2012صَّ )145
عددا ما التعريفات ُ
نقال عا علما ا
وجهات مختصة ات عالقة ،أبرزهم (Robert Fulmer( :ال عرف اإلبداع
َّ
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المنتج .والتي تتوافق مع ما يعتبر
التكنولوجي بأنه نوع ما أنواع التحديثات واألصالة في ُ
تحسينا لمنتج موجود أو إطالق منتج جديد في السوق.
تطوير أو
َّا
َّ
باإلضافة إلى تعريف مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية

(National Science

) )Foundation (NSFوالتي اعتبرته :إدخال أو تحسيا لمنتجات أو عمليات أو خدمات
للسوق .حي

استنتج ما خالل ه ا التعريف أا اإلبداع التكنولوجي يتعلق بالحاالت التالية:

تماما ،أو تحسيا عملية
تماما ،أو تحسيا منتج موجود في السوق ،أو عملية جديدة َّ
منتج جديد َّ
موجودة.
بجانب التعريف ال

جا ت به اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل ربي آسيا بأنه :المجموعة

الكاملة ما الت يرات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية والمالية والتجارية الجارية ُب ية استخدام
تكنولوجيا .والجدير بال كر أا بع
منتجات أو عمليات جديدة أو ُمحسنة
َّ

ه

الت يرات قد

تكوا ُمبدعة بحد اتها وبعضا اآلخر قد ال يكوا ،ولكنها أساسية للتنفي الناج .
قائال :إا كل جديد أو ت يير يستحد
واختتم بتعريفه نصر الديا ( ،2012صَّ )145
المنتجات أو أساليب اإلنتا  ،ويستند إلى معارف علمية وتكنولوجية ،ويثبت نجاحه ما

اقتصاديا ما خالل تحسيا جودة المنتجات وتخفي
الناحيتيا االقتصادية واالجتماعية
َّ

اجتماعيا عبر السالمة في االستعمال ما قبل
تكاليف اإلنتا  ،وتبسيط جهاز اإلنتا  .أما
َّ
تكنولوجيا.
إبداعا
المستع امل ُيعتبر
َّ
َّ
المستهلك أو ُ
ُ
وعليه _الباحث_ ُيمكن تعريف اإلبداع التكنولوجي على أنه :مد إمكانية توظيف الشركة

المتاحة بشكل ُمبدع في سبيل تقديم منتجات أو خدمات
المختلفة باستخدام مواردها ُ
لطاقاتها ُ
شباعا للفرد والمجتمع بكفا ة وفعالية.
ات جدو اقتصادية تُحقق إ َّ
ثانيا :دوافع وأهمية اإلبداع التكنولوجي
ا
 -1دوافع اإلبداع التكنولوجي:

تلج ننأ العدي نند م ننا المنظم ننات الريادي ننة إل ننى الس ننعي نح ننو تحقي ننق اإلب ننداع التكنول ننوجي وتحمن نل
مخاطر ُب ية تحقيق األسباب التالية (العامر  ،2005 ،ص:)149
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أ .المنافسة الحادة في السو  :إا البيئة التي تعمل فيها المنشآت علنى اخنتالف أنواعهنا
هي بيئة ديناميكية متحركة ،وال يكاد يمر يوم دوا أا تكوا هناك ت يرات ،وعليه أصب
ا
اما على المنشآت اللجو إلى اإلبداع وتحمل مخاطر ما أجنل الحفناظ علنى الحصنة
لز َّ
السوقية.

ب .الثاورة العلمياة التكنولوجياة :والتني أدت إلنى التطبينق الفنور تقر َّيبنا لنتنائج األبحنا
واالكتشنافات التني تتعلنق باإلنتنا

والتصنميم وتحسنيا الجنودة ،لقند أصنبحت الفتنرة

المنصنرمة بنيا التوصنل إلنى النتنائج أو االكتشنافات وتجسنيدها فني شنكل ُمنتجنات مادينة
جدا ،وه ا شجع على تطنوير األبحنا
قصيرة َّ

واإلكثنار منا التعاقندات منع م اركنز البحن

والجامعات ،بل واقامة المختبرات الخاصة بالشركات نفسها وتطويرها.

ج .إمكانيااة اإلنتاااج بحجااو كبياارة :وه ن ا يعننني كميننات كبي نرة مننا األربننا وانخفننا

أكبننر

بالتكاليف ،نتيجة لتقسيم التكاليف الثابتة على عندد أكبنر منا الوحندات ،ومنا ثنم إمكانينة
البيع بأسعار منافسة ،وما ثم المنافسة بشكل أفضل.
المنتجننات
د .أزمااة الياقااة :إا ه ن ا العامننل كنناا لننه فضننل كبيننر علننى تطننوير الكثيننر مننا ُ

وتق ننديم ع نندد هائ ننل م ننا المنتج ننات الكهربائي ننة والميكانيكي ننة الت نني تس نناعد عل ننى االقتص نناد
نددا
باسننتهالك الطاقننة ،ف ن ا البنناحثيا يؤكنندوا دور ه ن ا العامننل فنني الفت نرة التنني سننجلت عن َّ

هائال ما االختراعات والت ييرات في وظنائف المنتجنات المختلفنة وهني عقند السنبعينيات،
َّ
حين

حصنلت األزمنة األولنى للطاقنة فنني عنام  ،1973وقند أثبنت الحنال أا األزمنات فنني

سببا فني اإلبنداع ،حين
كثير ما الدول كانت َّ

تنزداد الحاجنة للبحن

عنا حلنول للمشناكل

المترتبة على تلك األزمات.

ه .التسااالي ت والمساااعدات الحكوميااة :التنني تُقنندم لنندعم عمليننات اإلبننداع التكنولننوجي سنوا
كانننت فنني شننكل مسنناعدات فنيننة أو ماليننة ،حين

ال يكنناد يخلننو بلنند مننا بعن

المنظمننات

خصوصا الص يرة منها.
المبدعة
َّ
التي ترعى المنشآت ُ
و .تكنولوجياا المعلوماات :إا التطنور الهائنل فني هن ا الننوع منا الوسنائل قند أد إلنى الكثيننر
مننا اإلضننافات منهننا مننا هننو بشننكل سننلع وخنندمات كتلننك التنني تقنندمها اإلنترنننت ،أو فنني
شكل تصميم سهل وسريع لمئنات بنل آالف المنتجنات ،كمنا هنو الحنال فني إنتنا بطاقنات
المناسبات والتهاني كمثال بسيط ،و يرها ما المنتجات المشابهة.
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المتأماااال ف نني طبيع ننة األس ننباب الت نني يمك ننا أا ت نندفع الش ننركات لتوظي ننف وتبن نني اإلبنننداع
إن ُ

خصوصا
التكنولوجي لديها يجدها تُسهم بشكل كبير في الرقي بواقعها والسمو بها نحو األفضل،
َّ
إ ا ر ب ننت ف نني توظيف ننه بش ننكل فاع ننل ف نني ظ ننل المنافس ننة الكبين نرة الت نني تم ننر به ننا قطاع ننات العم ننل

المختلفة ،والتي بدأت التخصصية تسود فيها بشنكل كبينر األمنر الن

ُيمكنا أا ُيعطني الشنركات

نافز أكب ننر للعم ننل بج نند ،ب ننل وبط ننرق ُمبدع ننة عل ننى ال نندوام ،م ننع ض ننرورة االس ننتفادة م ننا
الريادي ننة ح ن َّا
التطبيقننات العلميننة ات العالقننة علننى المسننتوييا المحلنني والخننارجي مننا خننالل محاولننة توظيفهننا

بشننكل فاعننل فنني خدمننة الشننركة ،باإلضننافة إلننى البح ن

فنني كيفيننة إنتننا وتقننديم الخنندمات بطننرق

المن نوفر
جدي نندة تُسن نهم ف نني تقلي ننل التكلف ننة كد ارسن نة امكاني ننة االعتم نناد عل ننى أس ننلوب اإلنت ننا الض ننخم ُ

المسنتخدمة فني
للتكلفة ،بجانب التفكير الجاد في إيجناد بندائل ات ُبعند اقتصناد لمشناكل الطاقنة ُ
خصوص ننا ف نني ظ ننل
عملي ننات اإلنت ننا وتق ننديم الخ نندمات يمك ننا أا يح ننل المش نناكل الت نني تواجهه ننا
َّ
الظننروف السننائدة ونقننص منوارد الطاقننة ،هن ا بجانننب وجننود حاضنننات األعمننال والتكنولوجيننا والتنني
المحف ننز وال ننداعم للعدي نند م ننا األفك ننار الريادي ننة األم ننر الن ن
ت ننأتي الي ننوم بمثاب ننة ُ

يزي نند م ننا فرص ننة

الشننركات علننى ضننرورة التحليننق نحننو فضننا األعمننال ،مننع ضننرورة االسننتفادة بشننكل دائننم ومسننتمر
ما القفزات المتتالية للتكنولوجيا بكافة مكوناتها ات العالقة.

 -2أهمية اإلبداع التكنولوجي:
المهمة والرئيسنة لضنماا النجنا االسنتراتيجي لجمينع
ُيعد اإلبداع التكنولوجي ما العوامل ُ

الشركات ،ل ا تبرز أهميته في النقاط التالية (عمر ،2013 ،ص:)7

أ .تحسيا الخدمات الموجهة للمستهلكيا ما خالل تقديم ُمنتجنات جديندة ات جنودة عالينة
وبأسعار تنافسية.

ب .تنمينة رأس المنال البشنر منا خنالل تأهيلنه وتدريبنه علنى المعنارف التكنولوجينة والقينام
بعمليات البح

والتطوير.

ت .تحسنيا أدا الشنركات إمنا بزينادة الطلنب علنى منتجنات أو تخفني

تكاليفهنا ،حين

إا

المبدعة التي تتميز
للمنتج أو عملية اإلنتا يمكا أا يضع المؤسسة ُ
اإلبداع التكنولوجي ُ
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بميزة التكلفة على ُمنافسيها في موقع ُمتميز في السوق ،حي
على هامش رب أفضل عا السعر الموجود في السوق.

تكوا قادرة على الحصول

ث .يس ننم اإلب ننداع التكنول ننوجي للمؤسس ننة م ننا اس ننتهداف أسن نواق جدي نندة م ننا خ ننالل إط ننالق
منتجننات جدينندة هن ا مننا أجننل كسننب ُحصننص إضننافية فنني هن األسنواق وزيننادة أرباحهننا،

ك لك يزيد ما قدرة المؤسسة على المنافسة في ه األسواق.

ج .تحسيا صورة المؤسسة سوا َّ في الداخل أو في الخار منا خنالل تننوع وجنودة المنتجنات

واألساليب المستعملة في لك ،مما يضما لها النجا على المد المتوسط والبعيد لتبقى

رائدة في السوق.
بعد اساتع ار

أبنرز العوامنل التني تُبنيا أهمينة اإلبنداع التكنولنوجي لند الشنركات ُيمكنا

القول بأا لك ُيحتم على الشركات الريادية ال ار بة فني السنمو بحاضنرها نحنو مسنتقبل ُمشنرق

ضننرورة استشننعار أهميننة توظيننف اإلبننداع التكنولننوجي لننديها بشننكل فاعننل ،لمننا قنند ُيمكنهننا مننا
المسنتهدف ،بجاننب إسنهام اإلبنداع التكنولنوجي فني زينادة
الموجهنة لجمهورهنا ُ
تحسنيا خندماتها ُ

الممي نزة التنني قنند
رأس المننال الفكننر لننديها ،مننا خننالل احتفاظهننا بعنندد مننا الطاقننات البش نرية ُ

تُميزها عا باقي الشركات األخر  ،باإلضافة إلى تمكا الشركة ما تحسيا قدرتها على تقديم

الخدمات بطرق وأساليب ُمختلفنة ،منا خنالل اقتحنام أسنواق جديندة األمنر الن

ا
المستهلكيا.
ما أا تُوجد لنفسها مساحةَّ راقيةَّ في أ هاا ُ

أيضنا
يمكنهنا َّ

ثالثاا :أنواع اإلبداع التكنولوجي
المهتمننة بموضننوع اإلبننداع التكنولننوجي تقسننيمات ُمتعننددة،
لقنند أوضننحت العدينند مننا الد ارسننات ُ

ومننا بننيا ه ن التقسننيمات مننا أورد سننعود ( ،2013ص )11فنني بحثننه مننا تقسننيمات واضننحة
والتي جا ت وفقَّا لعامليا أساسييا ما حي ( :الطبيعة ،والدرجة) وهي على النحو التالي:
 -1من حيث اليبيعةُ /يمكا أا تُصنف إلى:

للمنتجُ :يقصد به احدا
أ .اإلبداع التكنولوجي ُ

لتلبية ر بات واشباع الحاجيات بكيفية أحسا.
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المننتج أو خصائصنه
الت يير فني مواصنفات ُ

المنتجننات ،كمننا
ب .اإلباااداع التكنولاااوجي ألسااااليب اإل نتااااجُ :
ويقصنند بهننا الخنندمات أو تسننليم ُ
يهدف ك لك إلى تحسيا أدا األسلوب الفني لإلنتا ما الناحيتيا الفنية واالقتصنادية فني

آا واحد.
 -2من حيث الدرجةُ /يمكا أا تُصنف إلى:

أ .اإلبااااداع التكنولااااوجي الجزئااااي :ويقصن نند بن ننه إج ن ن ار ت يي ن نرات أو تحسن ننينات تدريجين ننة
للمنتج ،وال يتطلنب هن ا الننوع منا اإلبنداع معنارف علمينة جديندة أو
للعناصر المكونة ُ
ومكلفة.
ُمعمقة ،ويتميز ه ا النوع بأنه ال يتطلب مجهودات كبيرة ُ

ب .اإلباااداع التكنولاااوجي الجاااذري :والن ن

المنتج ننات والتجهين نزات وص ننميم
يم ننس ج ننوهر ُ

األسنناليب الصننناعية ،فهننو تصننور مختلننف وجدينند ج ن رَّيا عننا األشننيا الموجننودة فنني
ويشننير إلننى أنننه يتطلننب وسننائل ومجهننودات ضننخمة
األس نواق والتنني يعرفهننا الننناسُ ،
ومركزة باإلضافة إلى معلومات ُمعمقة وكثيرة.

وعليه ُيمكن اعتبار أنواع اإلبداع التقني هي نفسنها أننواع اإلبنداع التكنولنوجي ،وهن ا منا أكند

نددا م ننا التقس ننيمات لع نندد م ننا الب نناحثيا ،بجان ننب ك ننل
إس ننماعيل ( ،2010ص )12ح ننيا أورد ع ن َّ
البنناحثيا ال ن

بحثنوا فنني مجننال اإلبننداع التكنولننوجي ،والتنني توافقننت تقسننيماتهم إلننى حنند كبيننر مننع

الموضحة أعال .
التقسيمات ُ
ابعا :مراحل اإلبداع التكنولوجي
را
يمر اإلبنداع التكنولنوجي بنأربع م ارحنل عملينة ،وهني علنى النحنو التنالي (عبند ال نني،2013 ،
ص:)15
 -1توليد األفكار :تبدأ عملية اإلبداع التكنولوجي بتوليد األفكار ما خالل االهتمام بتطوير ثقافة
المؤسسة وتشجيع انتقال المعلومات الجديدة بيا األفراد ،وقد تكوا ه األفكار نتيجة للقدرات
ال اتينة أو نتيجنة لد ارسنة البيئنة وادراك المشناكل والفنرص فيهنا .والحصنول علنى هن األفكنار
يكنوا منا المصنادر الداخلينة (العنامليا بالمؤسسنة) والخارجينة (النندوات العلمينة والمنؤتمرات
الم نوزعيا ومقترحننات وشننكاو الزبننائا والمنافسننيا والمعننار
وُ
أحدهما أو كالهما.
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التجاريننة والننوكال ...ال ن )

 -2التبناي وتاليئاة البيئاة للتنفياذ :ينتم تحوينل األفكنار الجديندة للتنفين

و لنك منا خنالل تشنكيل

فرينق عمنل ووضنع مخطنط تطبيقني يتضنما ننوع وسنائل العمنل (أ  :ننوع اآلالت والمعندات
والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة) ،مع دراسة مناسبة لكل ه الظروف مع احتياجات الزبائا.
 -3تنفيااذ المثااروع :حين

تتننألف هن المرحلننة مننا مجموعننة الخطنوات التنني تقننوم بهننا المؤسسننة،

حي تقوم ب نتا ُمنتج تجريبي يسم لها بالتأكد ما جاهزية وسنائل اإلنتنا الجديندة ،والمنواد
األوليننة ،ومنند كفننا ة األينند العاملننة فنني تطبيننق التكنولوجيننا الجدينندة ،حي ن إا ه ن ا المنننتج
سيسم للمؤسسة بتحليل آ ار ورد فعل الزبائا والموزعيا.
بعدها تنتقل الشنركة إلنى اإلنتنا الفعلني ،حين

ال بند أا تتصنف عملينة اإلنتنا بالمروننة

والقابليننة ،أ إنننه يمكننا إضننافة أ تعننديالت جدينندة فنني أ لحظننة أثنننا اإلنتننا  ،بعنند اكتمننال
جاهز لدخول السوق.
َّا
عملية اإلنتا يصب المنتج

 -4تقيي النتائج والتغذية الراجعة :إا كل مرحلة ما المراحل السابقة تحتا إلى تدفق معلومات
للتأكد ما أا العملية تسير بالشكل المخطط لها ،للتأكد ما عدم وجود الصعوبات والمشاكل
التني تعتنر

سنير األنشنطة بالشنكل المطلنوب .وفني حالنة وجودهنا يجنب إيجناد الحلنول

المناسبة بالوقت المناسب ،وتجاوز العقبات وحل المشاكل .ول لك البند أا يكنوا هنناك تقينيم
للنتنائج ،وتكنوا هنناك ت ينة عكسنية مسنتمرة للتأكند منا نجنا اإلبنداع التكنولنوجي وتحقيقنه
للنتنائج المرجنوة ،ويكنوا هنناك تقينيم مسنتمر لإلبنداع التكنولنوجي للتأكند منا مقابلتنه للحاجنات
المحددة (حاجات الزبائا) ،وتحقيقه ألهداف المؤسسة.
وتكتسنب عملينة تحديند م ارحنل عملينة اإلبنداع التكنولنوجي أهمينة خاصنة لكونهنا تعطني
اإلطار العام لكيفية إدارة كل مرحلة ما ه المراحل ،وكيفينة تجناوز الفشنل وتعزينز النجنا .
الم ارحنل ُيسنهم فني نجنا

إا مشناركة اإلدارة فني كنل مرحلنة منا هن
وبشكل كبير.

اإلبنداع التكنولنوجي

خامسا :العوامل المؤثرة في اإلبداع التكنولوجي
ا
لق نند لخ ننص عم ننر( ،2013ص )17أب ننرز العناصن نر الت نني ت ننؤثر بدرج ننة كبين نرة عل ننى اإلب ننداع
التكنولوجي في التالي:
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 -1العوامل التن يمية :يأتي في ُمقدمتها دعنم اإلدارة العلينا واقتناعهنا بجندو اإلبنداع التكنولنوجي
المقدمنة منا أفنراد
واعتبنار عنصنر منافسنة فني السنوق ،واهتمامهنا باألفكنار واالقت ارحنات ُ

المؤسسنة ،فضنال عنا التنسنيق الن
التسنويق ،البحن
العمل ال

يجنب أا يحصنل بنيا مختلنف الوظنائف( :اإلنتنا ،

والتطنوير ،المنوارد البشنرية والمالينة( منا أجنل إيجناد ننوع منا التكامنل فني

يؤد في النهاية إلى نتائج إيجابية.

 -2العوامل البثرية :االختالفات الموجودة بيا األفراد في فه ام اهم للت ييرات بنفس األنمناط تكنوا
أكبر عائق لترجمة الفرص إلى إبداعات ،نتيجة لتكوينهم المختلف ونشاطهم داخل المؤسسة،
وضنعية مؤسسنتهم المالينة و يرهنا ،لهن ا يجنب تقرينب النظنرات وتوجيههنا إلنى تحقينق هندف
إبداعي موحد باالتصنال المسنتديم وبن

المعلومنات فيمنا بيننهم وخلنق وضنعية سنامحة لتبنادل

األفكار واآل ار .
 -3العوامال المالياة :وجنوب تنوفير منوارد مالينة ُمعتبنرة لندعم اإلبنداع التكنولنوجي وتحفينز أفنراد
البحن

والتطنوير علنى االسنتمرار فني عملهنم لضنماا اسنتم اررية المؤسسنة ر نم األخطنار

البا عمل إجبار ما أجل المنافسة أو االختفا والزوال ما
الناجمة عا اإلبداعات إال أنه َّ
نهائيا.
السوق َّ

 -4العوامال اًلجتماعياة والثقافياة :إا نشنر اإلبنداعات يتعنر

لمعوقنات سنيكولوجية وعنادات

يجيا تحنت تنأثير ُمختلنف الضن وط مثنل
ارسنخة فني المؤسسنة والمجتمنع ،وال تتطنور إال تندر َّ

الحمنالت اإلعالمينة وتنأثيرات األنمناط المعيشنية ،وارتفناع مسنتو الكفنا ات ،ووجنود قُنو
منافسة.

 -5العوامل التكنولوجية :تتركز بالدرجة األساسية حنول وفنرة األجهنزة والمعندات الحديثنة الالزمنة
همنا فني إمكانينة
لتطوير اإلبداع ،فأجهزة اإلعالم اآللي وبرامج التصميم الحديثة تُعد
َّ
عامال ُم َّ
المسنتمر علنى التطنور التكنولنوجي
تقديم منتجات أو عمليات جديدة ،باإلضافة إلى االطالع ُ

في القطاع ال

تعمل فينه المؤسسنة هنو أمنر حينو الكتسناب أفكنار جديندة ومعرفنة أسناليب

تطور كما أا التعاوا مع الجامعات ومراكز البحو فيهنا والشنركات االستشنارية
َّا
عمل أكثر
يمكا أا يقدم الكثير ما العوا للمؤسسات في مجال تطوير إبداع تكنولوجي جديد.
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سادسا :اآلثار اًلقتصادية لإلبداع التكنولوجي وعوامل اعاقتالا
ا
يترت ننب عل ننى اإلب ننداع التكنول ننوجي مجموع ننة م ننا اآلث ننار الت نني ص نننفها نص ننر ال ننديا (:2012
ص )162إلننى ثالثننة آثننار متعلقننة بثالثنة جوانننب ،وهنني :جانننب يتعلننق باآلثننار االقتصننادية ،وآخننر
يتعلق بالقو التنافسية ،وأخير يتعلق باالستراتيجيات التنافسية ،وعليه سوف يقتصر الباح

على

كنر منا أورد فني أطروحتننه فيمنا يتعلنق باآلثننار االقتصنادية لإلبنداع التكنولنوجي لمننا لهنا منا آثننار
خصوصننا وأا المشننروعات الرياديننة محننل البح ن
مباش نرة عليننه
َّ

هنني فنني حالننة االحتضنناا ،ولننم

تصل بدرجة كبيرة إلنى حالنة التوسنع الكبينر لنضنطر إلنى التطنرق إلنى األثنريا الثناني والثالن

منا

وجهة نظر الباح .
حي ن

اعتبننر نصننر الننديا ( )2012أا اآلثننار االقتصننادية علننى اإلبننداع التكنولننوجي عمليننة

المتحص ننل عليه ننا م ننا قب ننل
المجازف ننة ،وف نني ح ننال نجاحه ننا تك ننوا األرب ننا ُ
ُمكلف ننة وفيه ننا ن ننوع م ننا ُ

المؤسسننة القائمننة باإلبننداع عاليننة ،وتُمكنهننا مننا الحصننول علننى قننوة حقيقيننة فنني السننوق تكننب بهننا
ُ

ا
المنافس ننيا ،واآلث ننار الت نني ُيمك ننا أا تن ننتج ع ننا اإلب ننداعات التكنولوجي ننة تن نرتبط م ننا الناحي ننة
جم ننا ُ
أساسنا بتحسنيا اإلنتاجينة وتحقينق طفنرات فيهنا .حين
االقتصادية
َّ
لإلبننداع التكنولننوجي فنني الجنندول التننالي ،وأشننار إلننى بعن

خلُنص بنأهم اآلثنار االقتصنادية

العوامننل التنني تقننف عائقَّننا أمننام التننأثير

اإليجابي له:
جدول رقم ( :)1اآلثار والعوائق االقتصادية لإلبداع التكنولوجي
-

العوائق
لأامل اوت ىد  :اإلفراط في المُخىطرة،
أارتفىع التكىل ف ،أنقص التمأ ل.
لأامل لح مستأى المؤسس  :تتمثل في
لدم كفى الطىو لح اإلبداع.
االفتقىر إل تكنألأج ى المعحأمىت أنقص
في البن األسىس .
التشر عىت أفرض الضرائب.

اآلثار
الحفاااااى لحااااا الح ااااا الساااااأو أ -
ز ىدتهى.
فتح سأاق جد دة.
خفض ُكحف االنتىج.
استنبىط منتجىت د ق لحب ئ .
تشج ع مرأن اإلنتىج.
تحس ن جأدة المنتجىت.
تقح ل اإلضرار بىلب ئ .
نصر الديا ( :2012ص)162
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المنافسة السوقية
ا
سابعا :تأثير اإلبداع التكنولوجي على ُ
المنتجننات ،وتنبثننق قننوة
يعمننل اإلبننداع التكنولننوجي علننى تكثيننف القننو التنافسننية فنني سننوق ُ

المنافسة السوقية ما قدرتها على (محمد:)2011 ،
اإلبداع التكنولوجي على إثارة ُ

المنافساااين األقوياااا  :و ل ننك إ ا كان ننت اإلب ننداعات
 -1التاااأثير علاااى القاااوة التنافساااية باااين ُ
التكنولوجية ما النوع التي ُيمكا الحفاظ عليها بالسرية أو بحقنوق االختنراع ،فن ا الطرينق
المنافسننيا للحصننول علننى تكنولوجيننا ُمماثلننة أو ُمحاكاتهننا .أو حننيا
ُيصننب مسن َّ
ندودا أمننام ُ

المنننتج فكلمننا اسننتخدمت الشننركة ه ن اإلبننداعات
اسننتخدام أدوات تكنولوجيننة فنني تسننويق ُ
المنافسنيا بالتنفين السنريع
ُم َّا
بكر كلما مكنها ما االستفادة ما ه الميزة ،شريطة أال يقوم ُ

المعاصرة.
لإلبداعات التكنولوجية ُ

الجادد إلااى السااو  :إ ا مننا تمكنننت الشننركات مننا
المنتجااين ُ
 -2التااأثير علااى إمكانيااة دخااول ُ

المتعلق ننة بمنتجاته ننا ،و ل ننك م ننا خ ننالل قيامه ننا باإلب ننداع التكنول ننوجي
بن ننا الن نوال للعالم ننة ُ

المنافسنيا الجندد
المرتبطنة بندخول ُ
المستمر ف ا ه ا األمر يترتنب علينه تقلنيص المخناطر ُ
ُ
علنى الصنناعة ،وعنندما تتندنى تلنك المخناطر ُيمكنا للمؤسسنات القائمنة أا تفنر

نعار
أسن َّا

باح ننا كبين نرة عم ننا إ ا ك نناا الح ننال ُمختلفَّن نا ،إ م ننا الواضن ن أن ننه م ننا
عالي ننة ،وأا تُحق ننق أر َّ
مصننلحة المؤسسننات أا تسننعى و ار اسننتراتيجيات إبداعيننة تكنولوجيننة تتوافننق مننع ظهننور

وزيادة العوائق في وجه الشركات التي تُحاول دخول مجال الصناعة.
 -3التااأثير فااي القااوة التنافسااية للمثااترين والعم ا

 :فنني بع ن

الح ناالت يسننتطيع اإلبننداع

المفاوضنة بنيا المنورديا والزبنائا ،و لنك إ ا أد اإلبنداع
التكنولوجي أا ُي ينر منا نطناق ُ

لمنتجات.
التكنولوجي إلى تنميط مجتمع ُمعيا ،وا ا ساهم في إضافة خصائص جديدة ل ُ
للمنتجين :ويتحقق لك إ ا كانت قنوة اإلبنداع التكنولنوجي فني
 -4التأثير في القوة التنافسية ا
المنتجات أو أساليب اإلنتا ُمتا أمام عندد كبينر منا المنورديا فن ا تناقنل الزبنائا
مجال ُ
م ننا م ننورد آلخ ننر تك ننوا ُمنخفض ننة األم ننر الن ن

المنافس ننة ب ننيا الم ننورديا،
يزي نند م ننا ش نندة ُ

ويضعف القوة التفاوضية للمورديا أمام الزبائا .وك ا إ ا توفر لد المورديا تكنولوجيات
ُ

ُمعينة ُمتصلة بأدا سلعة أو بخصائص ُمحددة بها تستطيع أا تُ رر الزبائا على الش ار
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المنافسة ويمنحهم قنوة تفاوضنية كبينرة منع
ما هؤال المورديا ف ا لك ُيضعفهم في قمة ُ
عمالئهم.
بالمنتجااات البديلااة :إا اإلبننداع التكنولننوجي يسننم بخلننق
 -5التااأثير فااي قااوة تالديااد السااو
ُ
نودا علننى السننعر ال ن
ويشننكل قين َّ
بنندائل قويننة ودقيقننة تُمثننل تهدين َّندا تنافسن َّنيا كبين َّنراُ ،

تفرضننه

المؤسسة ،وما ثم تُؤخر ربحيتها.
خ صة:

المت يننر التننابع
ُيمثننل ُ

المتعلننق بجانننب اإلبننداع التكنولننوجي والن
بعند عننر هن ا المبحن
ُ
فني هن الد ارسنة ،يجند الباحن أننه قند ا
حظني _اإلبنداع التكنولنوجي_ باهتمنام عندد ال بنأس بنه
م ننا الب نناحثيا ،حين ن تض ننما هن ن ا المبحن ن جوان ننب ُمتع ننددة أبرزه ننا :ماهي ننة ومفه ننوم اإلب ننداع
التكنولوجي ،بجانب أهميته وأبرز الدوافع التني دفعنت إلينه ،وكن ا أنواعنه ،ومراحلنه ،والعوامنل
المنافسة السوقية.
المؤثرة فيه ،وبياا اآلثار االقتصادية وعوامل اعاقتها،
وختاما بتأثير على ُ
َّ
وبعد ه ا العر يجد الباح أا اإلبنداع التكنولنوجي ُيعند منا الجواننب الضنرورية للرقني

وخصوصننا الرياديننة منهننا ويرجننع لننك ألهميتننه باعتبننار مننا المي نزات
المختلفننة،
َّ
بالمشننروعات ُ

اقع ننا ف نني مش ننروعه إ ا م ننا أراد
األساس ننية الت نني ينب نني للري نناد أا يتمت ننع به ننا ،وأا ُيوظفه ننا و َّ
التحليق في فضا األعمال بنوع ما التميز.
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الممارسات السلوكية لدى رواد األعمال
المبحث الثاني :الخصائص و ُ
ُمقدمة:
إا الحندي
النهنو

عنا رينادة األعمنال الينوم قند تعند

مرحلنة الجندل فني بيناا أهميتهنا ودورهنا فني

باقتصناديات األفنراد والمجتمعنات ألننه أصنب حقيقنةَّ ال تقبنل الجندال ،بنل ولنم ُيصنب

بمقدور أحد ما الباحثيا أا ُينكر ه الحقيقة.
ل ن ا مننا خننالل ه ن ا المبح ن

وقبننل أا يعمنند الباح ن

إلننى التعننرف علننى الخصننائص والسننمات

الس ننلوكية الت نني يتس ننم به ننا ارئ نند األعم ننال ال ب نند وأا يتط ننرق الباحن ن
الممارس ننات ُ
وُ

أوَّال _بن ننوع م ننا

اإليجاز_ إلى نشأة ريادة األعمال ومفهومها ،بجانب التعرف على أهميتها ومنافعها.
تُمثل الريادة النشاط ال

ويدير منظمة جديدة ما أجل اسنتثمار فرصنة مبتكنرة ومتفنردة،
ينشأ ُ

وه ن ا مننا يطلننق عليننه بالريننادة الخارجيننة ،كمننا تكننوا الريننادة ضننما المنظمننة القائمننة وتمثننل عننندها
م ننامرة جدينندة مننا خننالل إيجنناد أعمننال جدينندة أو إعننادة التجدينند االسننتراتيجي فيهننا وهن ا مننا ينندعى
بالريادة الداخلية أو ريادة الشركة .وقد أصبحت ريادة الشركة وسنيلة حيوينة للمنظمنات القائمنة كني
تسننتمر فنني اكتشنناف واسننتثمار الفننرص مننا أجننل تحرينك المنظمننات واألفنراد إلننى حالننة جدينندة مننا
الوجننود ،وال سننيما بعنند أا ازدادت حاجننة المنظمننات لتكننوا أكثننر مبتك نرة مننا أجننل البقننا وتس نريع
النمننو فنني بيئننة عالميننة شننديدة التنننافس والت يننر الحركنني وزيننادة ُمسننتو الالتأكنند( .الفيحنناا وألبننز،
 ،2012ص)2

أواًل :ريادة األعمال
 نثأة ريادة األعمال:
إا الريننادة تحمننل بننيا طياتهننا الكثيننر مننا المعنناني ،فنني العربيننة تعننني تعه ند الشنني أو أراد
وطلب ننه .حين ن

ال يتف ننق الكت نناب والب نناحثوا عل ننى معن ننى واح نند للري ننادة ،لن ن لك ت ننم تولي نند العدي نند م ننا

المفناهيم المتعلقنة بمصنطل الريننادة واسنتخدامها لتعنني اإلبننداع واالبتكنار ،واالختنراع ،واالكتشنناف،
الجدي نند ،والش نني

ي ننر الم ننألوف ،والشن ني المل نني ب ننالقوة والنش نناط ،أو العم ننل الخ ننالق ،أو تحم ننل

المخاطرة .فالريادة كلمة متعددة األبعاد قد تتعلق بالفرد أو الشركة أو اإلقليم أو الصنناعة أو حتنى
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بشنعب معننيا .ويرجنع هن ا االخنتالف فنني معننى الريننادة إلنى خلفيننات البناحثيا والكتنناب (اقتصننادية
واجتماعية ومهنية) ،وبشكل عام يعني مصطل الريادة اإلجن ار ات اإلبداعينة جميعهنا التني يقندمها
يخيننا يعننود مفهننوم الرينناد فنني العمننل
الفننرد داخننل المنظمننة مننا أجننل إيجنناد المشننروع الرينناد  .وتار َّ

إلى العصور الوسطى لتطلقه على الشخص ال
عشر تطلقه على الشنخص الن
التمييز بيا الشخص ال

ُيدير مشاريع اإلنتا الكبيرة ،وفي القرا السنابع

نودا مشنروطة منع الحكومنة .وفني القنرا الثناما عشنر تنم
يبنرم عق َّ

مستثمر وبيا الشخص ال
َّا
يزود األخريا برأس المال باعتبار

يحتا

ياديا ليستخدم رأس المال (القحطاني ،2013 ،ص.)2
رأس المال باعتبار ر َّ

لقد اقترا مصطل الريادة في بدايات القرا العشريا بمفهوم االستحدا

ال

انتشر على

نطاق واسع في عالم األعمال اليابانية ،وفي اآلونة األخيرة أصبحت الريادة وبخاصة في مجال
األعمال تعني السبق في ميداا ما ما خالل الشجاعة واإلقدام والتصميم والنجا

وتحمل

المخاطرة وتحقيق التميز(Robert & Michael, 2002, p10) .
 مفالو ريادة األعمال:
رياادة األعماال :عملينة إنشنا شني جديند

قيمنة ،وتخصنيص الوقنت والجهند والمنال

الالزم للمشروع ،وتحمل المخاطرة المصاحبة واستقبال المكافئنة الناتجنة بمنا ُيحقنق تنراكم الثنروة
(.)Rachman, etal., 2001, p145

وقيننل إا ريننادة األعمننال عمليننة ديناميكيننة هادفننة تسننعى إلننى إدارة األعمننال والمشننروعات
وتنميتها بطرق ُمبتكرة و ينر تقليدينة وفنق أفكنار ورؤ وتصنورات إبداعينة تُحقنق النرب وتمنن

المنظمات ميزات تنافسية ).)Roddic, 2007, p12

في حيا اعتبرها  )2007, p4( Nandanبأنها عملية ُمتكاملة لتحقيق النرب منا خنالل
البح عا فرص رب معقولة وتخفي تكلفة اإلنتا في ات الوقت باسنتخدام أفكنار ُمبتكنرة
المتاحنة ،لن لك تُعنرف بأنهنا :إنشنا وادارة وتشن يل
لتحقيق ميزات تنافسية وفق ظروف السنوق ُ

المشروعات وفنق أفكنار خالقنة وطنرق عمنل ُمبتكنرة ،تبندأ منا اختينار نوعينة النشناط اإلنتناجي

المنتجات والخدمات وأعداد العمال ،ونفقات تشن يلها،
والخدميَّ ،ا
مرور بتحديد أسعار وكميات ُ
نهايةَّ بتحديد التوسع أو االنكماش في عملية اإلنتا .
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حين

عرفهنا السنكارنة ( ،2008ص )17بأنهنا :اللقنب الن

جديدا ،أو يقدم فعالية ُمضافة إلى االقتصاد.
َّ

نروعا
ُيمنن لمنا ُينشن مش َّ

وهني تعنني القينام بأنشنطة فريندة لتلبينة احتياجنات األعمنال والزبنائا منا خنالل اكتشناف

الفرص واست اللها بعقلينة اسنتباقية وتبنني المخناطرة المحسنوبة لتحقينق األربنا  .فالرينادة هني
الفعننل ال نرئيس ال ن

يؤكنند علننى اإلبننداع ،واإلنتاجي نة ،والعمننل ،والنمننو االقتصنناد

( .)Hitt et al.,2008 :p5
تختلنننف المشن نناريع الريادين ننة عن ننا المشننناريع الص ن ن يرة ،حي ن ن

وض ن ن القحطن نناني (،2013

ص )14أوجه االختالف في الجوانب التالية:
المميزيا.
أ -اإلبداع :فالمشروع الرياد يقوم على أساس ما االبتكار واإلبداع ُ

كافيننا مننا إ ا كنناا
ب -القاادرة علااى النمااو :مننا المؤكنند أا حج نم المشننروع ال يمكننا اعتبننار مؤشن َّا
نر َّ
ياديا أم ال ،ولكا يتوقف األمر على إمكانية النمو داخل المشروع.
المشروع ر َّ
ت -األهاااداف اًلساااتراتيجية :يمت نناز المش ننروع الري نناد باأله ننداف طويل ننة األج ننل ،وعل ننى العك ننس
البا ما تكوا أهدافه قصيرة األمد.
المشروع الص ير َّ
 أهمية ومنافع ريادة األعمال:
تُسننهم ريننادة األعمننال بجملننة مننا المنننافع ،حي ن

كننر الفيحنناا وسننلماا ( ،2012ص)37

المستو العام في النقاط التالية:
أهمية ومنافع ريادة األعمال على ُ
 خلق الثروة ما خنالل تنوفير منتجنات (سنلع وخندمات) متفوقنة لتلبينة حاجنات متقدمنة للزبنائا،ما ثم توسع ونمو المنظمات ،وتطوير المناطق التي تتواجد فيها.
 إيجاد أعمال وأنشطة اقتصادية جديدة ،توفر فرص عمل ،وتخلق أسواقَّا جديدة. تحسيا الدخل الوطني وحجم التصدير عا طريق معدل نمو اقتصاد ُمرتفع. -تفعيل عوامل اإلنتا ما خالل استثمار القابليات الريادية في المجتمع.

المحافظنة
 يعتمد مستو تطور االقتصناد النوطني علنى مسنتو الريادينة فينه كونهنا قنادرة علنى ُوخارجيا.
محليا
َّ
على تنافسيات األعمال َّ

 تعزيز بيئة ات إنجاز متفوق للتحفيز والمحافظة على أفضل المهارات. تحقيق رضا ووال زبوا متفوق بامتالك المرونة االستراتيجية الالزمة ،وتشجيع االبتكار.27

 تعزيز سمعة األعمال ما خالل االستقامة والمسؤولية.أساسا لت يير ثقافة المجتمع عا طريق ت يير ثقافة األعمال.
ودافعا
حركا
 تُعد ُم ََّّ
َّ
فنني حننيا كننر المننر ( ،2013ص )27مجموعننة مننا المنننافع التنني يمكننا أا تُحققهننا ريننادة
األعمال:
 -1اًلسااتق لية :حي ن

تُتنني ريننادة األعمننال ل ارئنند األعمننال االسننتقاللية وتحقيننق مننا يصننبو

إليه.
 -2فرصة للتميُّز :تسم الريادة بتحقيق أهداف ُمتميزة ومختلفة عا اآلخريا.
 -3تحقي اليموحات :حي

المتعنة فني أعمنالهم واسنتثماراتهم منا خنالل
يجد رواد االعمنال ُ

جيدا أا حدود نجاحهم هو إبداعهم
التعبير عا مكوناتهم وتحقيق هواياتهم ،وهم يعلموا َّ
وحماسهم ،ورؤيتهم الثاقبة ،كما يمنحهم امتالك االستثمارات الشعور بالقوة والتمكيا.

 -4فرصااة تحقي ا الاارب  :تُعنند األربننا التنني تُحققهننا المشننروعات الرياديننة مننا أهننم النندوافع
إلنشا ه المشروعات ،فمعظم رواد األعمال ال يأملوا االنضمام للطبقات االجتماعينة
العالية بقدر ما يحلموا بتحقيق ثروات جديدة.
 -5فرصااااة للمساااااهمة فااااي المجتمااااع :حي ن ن

يتمتنننع رواد األعمن ننال بالثق ننة واالحت ن نرام فننني

المنظمنات ،حين
مجتمعاتهم ،منا خنالل ُممارسنة المسنؤولية االجتماعينة للمشنروعات أو ُ

يتمتع ننوا بح ننب وتق نندير وثق ننة العم ننال الن ن يا ق نندموا ُمنتج ننات وخ نندمات ح ننازت رض نناهم

واعجابهم ،باإلضافة إلى أهمية المشنروعات الريادينة الصن يرة والمتوسنطة فني االسنتثمار
المحلي وانعكاساتها اإليجابية على االقتصاد الوطني.
 -6إتاحاااة فااارص عمااال جديااادة :ينتم نني الرين ناديوا للقط نناع الخ نناص ف نني مج نناالت األعم ننال
المختلفة التي تشمل الصناعات والخدمات و يرها ،وبأحجنام مشنروعات كبينرة ومتوسنطة
ُ
وصن ن يرة ف نني المجتم ننع الن ن

يعيش ننوا في ننه ،مم ننا يجعله ننم ُيتيح ننوا ف ننرص العم ننل آلالف

العامليا ما خالل فرص عمل حقيقية منتجة.
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لرواد األعمال
الممارسات السلوكية َّ
ا
ثانيا :الخصائص و ُ
إا السنلوك الريناد هنو الن

ويشنكل مجنال عملياتهنا
ومسنتمرُ ،
يحندد المنظمنة بشنكل هنادف ُ

ويمكُنها ما اسنت الل الفنرص الريادينة الموجهنة نحنو اإلبنداع ،وهنو المعينار فني المنظمنات
بتميزُ ،

التي تستخدم استراتيجية الريادة وتطم في تطوير وتحسنيا ُمنتجاتهنا وخندماتها اسنتجابةَّ للت ينرات
البيئية التنافسية(Studdard, 2009( .

ولقنند اختلننف البنناحثوا فنني تحدينندهم لخصننائص الرينناد وسننلوكه ،فمنننهم مننا ركننز علننى أا
الرياد هو ال

وينف الفرص ،وهو ال
ُينظم ُ

األخر بتوافق لجعل قيمتها أكبر ما
حي

يحصل على الموارد والعمالة والمواد والموجودات

قبل( .النجار ،العلي.)2006 ،

أورد عيد ( ،2014ص )152مجموعة ما خصائص رواد األعمنال ،وهني علنى النحنو

التالي:
 اإلرادة :ارئند األعمنال لدينه إرادة قوينة لتحقينق منا يصنبو إلينه واإلرادة هننا تُعبنر عنا الر بنةأوهاما.
الجامحة في النجا في ظل هدف يعبر عا أحالم وليس
َّ

 ُمبادر :يسعى رائد األعمال للمبنادرة فني عنالم األعمنال واقتنناص الفنرص ،وينب ني أا يكنواقادر على الشروع في العمل واالستفادة ما الفرص.
َّا

لتحمل المخاير :في أ عمل يوجند عنصنر ُمخناطرة ،وال توجند ضنمانه تامنة بنأا
 اًلستعداد ُّدوما ،ولكا ال ُمخاطرة المحسوبة تساعد على تحقيق النجا .
العمل ناج
َّ

 القدرة على التعل من التجرباة :ارئند األعمنال ينؤما بأننه ُيمكنا أا يرتكنب األخطنا  ،ولكننهيؤما _بدرجة أكبر_ بضرورة أال تتكرر األخطنا  ،وبالتنالي يجنب امنتالك القندرة علنى النتعلم

ما التجربة.
 الدافع الذاتي المستمر :الدافع ال اتي هو مفتا النجا  ،وه ا أمنر ضنرور للنجنا فني كنلمناحي الحياة ،وبمجرد البد يتوالد الدافع إلكمال العمل.
 الثقة بالنفس :الثقة الزمة لتحقيق النجا في الحياة ،وينب ي للمر أا يمتلك الثقة في النفسألنها أساس دال على الشجاعة والحماس والقدرة على القيادة.
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 التوجاه الجااد نحاو العمال :لنيس هنناك بنديل عنا العمنل الجناد فني الحيناة ،ألننك فني إدارتنكألعمالك دوما تواجه مشكالت متعددة تستوجب العمل الجاد والدائم.
 -القادرة علاى اتخااذ القا ارر :تكنوا القندرة علنى اتخنا القنرار المناسنب والجنر

فني الوقنت

أساسنا فني ظنل بيئنة ُمعقندة مت يراتهنا كثينرة وتتحنرك بسنرعة بال نة ،كمنا أا
مطلبنا
المناسنب
َّ
َّ
ُ
ياب القدرة على اتخا القرار المناسب في الوقت المناسنب يهندر العديند منا الفنرص ويتكبند
الخسائر.
 اليموح المستمر :الطمو الدائم والمستمر يمثل هدفَّا لد رائد األعمال ،والطمو ُيمثنل القنوةالدافعة لبنا المشروع الرياد .

 الحداثة والجدة في األفكار :عادة ما ينش ل رائد األعمال بفكنرة مسنتحدثة وهني تمثنل لنه هندفَّامدعوما بالعديد ما األفكار الجديدة والقوية والمحددة التي ليس لها مثيل في السوق.
َّ

ادينا علنى تنفين مشنروعه علنى أر
 اإلصرار والتصمي  :يمتلنك ارئند األعمنال إصنرَّاار إر َّ
حي

الواقنع

يضع الرائد استراتيجيته لتحويل حلمه إلى واقع ملموس.

 التفكيااار اًليجاااابي :يتفننا ل ارئنند األعمننال بصننورة دائمننة فنني جميننع جوانننب حياتننه ،حتننى إ اواجهتننه عقبننات يننر فيهننا الجان نب اإليجننابي وال ي فلننه ،حتننى فنني اتخننا الق ن اررات يميننل للبننديل
المتفائل.
تحمل الغمو  :يتسم رواد األعمال بالقدرة علنى العنيش فني ظنل معلومنات قليلنة عنا حيناتهم
ُّ
وعا جوانب أعمالهم ،وربما في ظل معلومات تت ير كل يوم بشكل يصعب التأكد منها.
 حب اًلستق ل في العمل :يتسم رواد األعمال بنزعتهم إلى االستقالل والفردية في العمل ،فهمُيحب ننوا أا يس ننيطروا عل ننى األم ننور ،وال ُيحب ننوا س ننيطرة اآلخن نريا عل ننيهم واا إ ا عم ننل رواد

أساسا ويسنعوا للنجنا الفنرد أو
األعمال في ظل شراكة االخريا لهم ،فهم يعملوا ألنفسهم
َّ
إلظهار عملهم واسم شركتهم.

 قيادي لديه الرغبة في اًلنجاز :دافع اإلنجاز لديه قو . اًليمان بالقدرات الذاتياة :يتسنم رواد األعمنال بنأنهم يؤمننوا بقندراتهم ال اتينة ،فهنم واثقنوا مناتمامنا علننى تحقيننق أحالمهننم وتحويلهننا إلننى
أنفسنهم ،وأا قنندراتهم ومهنناراتهم وشخصننياتهم قننادرة َّ
واقع عملي حقيقي ،فهم ال يؤمنوا بالحظ والتواكل ،وانما يؤمنوا بقدراتهم وعملهم وكفا تهم.
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 رواد األعمال مخييون :يميل رواد األعمال للتخطنيط لكنل جواننب حيناتهم ولم ارحنل أعمنالهمويعرفوا ما البداية منتهاهم.
حين

اعتبنر إسنماعيل ( )2010الريناد

بأننه :شنخص مبنادر جنر

يريند أا يأخن مصنير

بيد  ،وهو متفائل بطبيعته ،ومؤما بحتمية النجا بالر م ما وجود مخاطر قد تؤد إلى الفشل،
ويمتلك طاقة وقوة دافعة تمكنه ما تخطني الصنعوبات التني تقنف عائقَّنا فني سنبيل تحقينق أهدافنه،
وأصحاب تلك النوعية ما المبادرات هم أشخاص يشعروا بارتيا لفكرة استحداثهم لمشروع عمل
المسناهمة فني المجتمنع منا خنالل ُمبنادراتهم الخاصنة وابنداعهم وعملهنم الشناق ،لن ا فن ا
جديند و ُ
الريادييا يمتلكوا خصائص قد تكوا فريدة ولهم أدوار مهمة.

الممارسنات السنلوكية والسنمات الشخصنية التني يحملهنا الريناد
إا ُ

منا شنأنها أا تندعم

نجاحه وتساعد على نمو مشنروعه ،حين ال توجند قائمنة ُمحنددة لصنفات الريناد ُيمكنا أا تُقناس
عليهنا شخصنية اإلنسناا لمعرفنة درجنة تنوافر هن الصنفات فينه ،حين تُبنيا نتنائج العديند منا
ومتبايننة للرينادييا ،لن لك ف ننه منا الصنعب وضنع صنورة كاملنة
الد ارسنات خصنائص ُمتفاوتنة ُ
ومحنددة عنا خصنائص شخصنية الرينادييا وسنلوكياتهم ،لكنا يبقنى الريناد
ُ

المفتنا األسناس
هنو ُ

لتحديند الخصنائص والسنلوكيات التني تُمينز عنا ينر  ،فقند ُيضناف إلنى الخصنائص والممارسنات
التني ركنز عليهنا البناحثوا خصنائص أخنر جديندة منع تجندد البحن
وآخننروا ،2009( ،ص )3حي ن

فني هن ا المضنمار( .الشني

الممارسننات السننلوكية لننرواد
خرج نوا بمجموعننة مننا الخصننائص و ُ

األعمنال تمثلنت فني التنالي :ا تننام الفنرص ،واألخن بالمخناطر ،وتحديند األهنداف ،والتخطنيط
المننظم ،والثقنة بنالنفس ،وحنب االسنتقاللية ،وااللتنزام بالعمنل ،واالبتكنار ،والقندرة علنى بننا شنبكة
ُ
عالقات قوية مع اآلخريا.

إا نجا الرياد يعتمد _على نحو كبير_ على طبيعة شخصيته وصفاته السلوكية ،وما
بننيا عش نرات التصنننيفات التنني تحنندثت عننا خصننائص رواد األعمننال ،ف ن ا الباح ن

قننام باختيننار

نتندا إلننى د ارسننة
مجموعننة مننا خصننائص رواد األعمننال التنني تُعبننر عننا ُممارسنناتهم السننلوكية ُمسن َّ

العدين نند من ننا البن نناحثيا أبن ننرزهم :الشن نني وآخن ننروا ( ،)2009ناصن ننر والعمن ننر ( ،)2011القاسن ننم،
( .)2013وهنني علننى النحننو التننالي :الثقننة بننالنفسُ ،ح نب اإلنجنناز ،القنندرة علننى نسننج العالقننات،
االستعداد لتحمل المخاطرة ،القدرة على التخطيط ووضع األهداف.
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 -1الثقة بالنفس:
هننناك تعريفننات آلالف العلمننا حننول مفهننوم الثقننة بننالنفس ،وعليننه سنني كر الباحن

تعريفَّنا دقيقَّنا

كرتنه الباحثنة علني ( ،2009ص )22بقولهنا :الثقنة بنالنفس هني :قندرة الفنرد علنى االعتمناد علنى
نفسن ننه ،واتخن ننا الق ن نرار ،وتمتعن ننه بالعزيمن ننة واإلص ن نرار ،واد اركن ننه لكفا تن ننه االجتماعين ننة واألكاديمين ننة
والجسمية واستثمار لها في ضو توكله على اهلل.
وعقبنت بنأا هنناك اتفاقَّنا علنى أا الثقنة بنالنفس تتضنما بنال شنك الجاننب اإلد اركني المعرفني
والجانب السلوكي.
الجانب اإلدراكي يتمثل في إدراك الفرد لكفا تنه وقد ارتنه ومعرفتنه للمهنارات التني يمتلكهنا ،منع
معرفتنه لحندود تلنك القندرات وتقبلنه لهنا ،واقتناعنه أا هن اإلمكاننات هني منا عنند اهلل سنبحانه
وتعالى وتقبله لها ول اته.
أمنا الجاننب السنلوكي فيتبلنور فني ترجمنة هن

المعتقندات اإليجابينة عنا الن ات إلنى أفعنال

سلوكية ومظاهر حركية تعكس مد ثقة الفرد بنفسه ما خالل قدرته على التعامل بفاعلية وتوافق
وانسجام مع المواقف الحياتية التي يعيشها.
ولقد استخلص ُشراب ( ،2013صُ )21مقومات الثقة بالنفس في النقاط التالية:
أ -احترام ال ات بتقدير اآلخريا.
ب -التعامل الجيد مع القريب والبعيد.
ت -القدرة على التحكم بالم از مع تقديم العقالنية على السطحية.
ث -التحلي بالهدو والثبات في القول مع عدم التردد.
ج -حب الحق والحقيقة والدفاع عا الحق بكل الوسائل.
ح -التحقق والتبييا عند كل مو

والبح

عا الحلول باستمرار.

خ -العزة ما ير تكبر والتواضع ما ير لة.
د -ضماا العيش الكريم بتوفير االحتياجات األساسية للفرد.
ذ -اإلثبات في القول مع عدم التردد.
ر -تحمل نتائج األعمال مهما كاا الثما ،بجانب البح
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عا الحلول باستمرار.

وسنبل تنميتهنا علنى
في حيا بيا أبو يوسف ( ،2014ص )49أسباب ضعف الثقة باالنفسُ ،

النحو التالي:

 أسباب ضعف الثقة بالنفس:
المتكررة.
أ .سلبية الوالديا وتعليماتهم ير االيجابية ُ
ب .تعننر

الفننرد لمواقننف ُمحبطننة أكثننر مننا م نرة ،وك ن ا تعرضننه للفشننل أكثننر مننا م نرة ،وك ن ا

المتكرر مع عدم وجود التحفيز والتشجيع ما اقبل اآلخريا.
تعرضه لالنتقاد ُ
ت .االختالل أو اإلعاقة التي تجعل منه شخصية ُمستسلمة.

ث .أس ننلوب التنش ننئة الخ نناط وتعوي نند الف ننرد عل ننى االتكالي ننة وع نندم وض ننعه ف نني من نواطا تحم ننل
المسؤولية.
 ير تنمية الثقة بالنفس:
ويحنناول أا ُينندبر أمننور بنفسننه دوا اا يتننرك
أ .أا ُيلقنني الفننرد بنفسننه فنني ُمعتركننات الحينناةُ ،
التعاوا مع اآلخريا.

ب .أا يواجه العيوب ،وأا ُيقوم مشاكله بنفسه.
ت .التنندر فنني ُسننلم النجننا

و لننك مننا خننالل وضننع أهننداف قصننيرة المنند ُيحققهننا ،ومننا ثننم

أهدافَّا متوسطة وك ا كبيرة.

نر مننا الننناس يقع نوا فنني ضننحية التننردد .فعننندما يواجهننوا
ث .أا يسننتنجد بشننجاعته ،ف ن ا كثين َّا
صعبا يحتا إلى تفجير طاقاتهم ف نهم يواجهوا بع
خيار
َّا
َّ

األخطار ،فيؤثروا السنالمة

على اقتحام المجهول ،فالمطلوب في مثل ه االحوال أا يستنجد الفرد بشجاعته.

ُ -2حب اإل نجاز:

ا
أفضل إنجاز أو الفوز في موقف تنافسي ُمعيا،
تُشير ه الخاصيةُ إلى الر بة في تقديم

فنال ار بوا بتقنديم أفضنل إنجناز يتحملنوا مسنئولية بلنو الهندف بجندارة ،ويميلنوا إلنى تحمنل
الصعاب ،ويتوقعنوا ردود فعنل سنريعة تجنا نشناطهم وانجنازهم ،حين
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يسنعى أصنحاب الرينادة

اإلدارينة إلنى قيناس نجناحهم بقابليناتهم علنى بلنو األهنداف ،وهنم كن لك مينالوا إلنى التحندي
وتحمل األعبا (السكارنة ،2008 ،ص.)20
حي ن

ُيعننرف خليفننة ( ،2000ص )95اإلنجنناز بأنننه :اسننتعداد الفننرد لتحمننل المس ننؤولية،

المشكالت التي قند
المثابرةُ للت لب على العقبات و ُ
والسعي نحو التفوق لتحقيق أهداف ُمعينة ،و ُ

للمستقبل.
تواجهه ،والشعور باألهمية للزما ،والتخطيط ُ

في حيا أوردت شحادة ( )2012خصائص األفراد و اإلنجاز العالي على النحو التالي:
أ .يملكوا النزعة للقيام بمجازفات محسوبة.
ب .الميل إلى المواقف التي يتحملوا فيها المسؤولية.
ت .الر بة في الت ية العكسية إلنجازاتهم.
ث .يتميز األفراد مرتفعو اإلنجاز بالثقة العالية.
المرتبط بها.
ج .يتخ وا ق اررات ات درجة معقولة ما الخطر ُ
 -3القدرة على نسج الع قات:
المهمة والتي على أساسها يقوم الرياد بتسويق منتجاته
تُعتبر ه الخاصية ما الخصائص ُ
ستخدما قدراته في اإلقناع ،ومهارات االتصال والتواصل ،و يرها ما المهنارات
المختلفة للزبائا ُم
َّ
ُ
ات العالقة والتي ما شأنها أا تُسهم في الرقي بواقع المشروع الرياد نحو األفضل.

لن ن ن ن ا ينب ن ن نني عل ن ن ننى الري ن ن نناد أا تك ن ن ننوا لدي ن ن ننه قُن ن ن ندرات ف ن ن نني نس ن ن ننج عالق ن ن ننات م ن ن ننع الزب ن ن ننائا،
خصوصن ننا وأا أسن نناس تحقين ننق األربن ننا والنمن ننو بن ننل واالسن ننتم اررية فن نني السن ننوق يتوق ننف علن ننى قن نندرة
َّ
الري نناد ف نني ج ن ن ب أكب ننر عننندد ممك ننا من ننا الزب ننائا ،ث ننم القين ننام بتنمي ننة والئه ننم للمؤسس ننة األمن ننر

الن ن ن ن

يتطل ن ن ننب تحقي ن ن ننق االس ن ن ننتجابة الفاعل ن ن ننة الحتياج ن ن ننات ر ب ن ن ننات الزب ن ن ننائا وت ن ن نندعيم ُمس ن ن ننتويات

رض ن نناهم للع ن ننرو

اقع ن ننا تفرضن ن نه
المقدم ن ننة م ن ننا ط ن ننرف المؤسس ن ننة ،والت ن نني أض ن ننحت و َّ
التس ن ننويقية ُ

المعاصن ن نرة ،كم ن ننا تفرض ن ننه طبق ن ننة وخص ن ننائص الزب ن ننائا
المت ين ن نرات ف ن نني بيئ ن ننة األعم ن ننال ُ
الظ ن ننروف و ُ
أنفس ن ننهم األم ن ننر الن ن ن جع ن ننل م ن ننا معادل ن ننة النج ن ننا ب ن ننيا المؤسس ن ننة وعمالئه ن ننا ،وبالت ن ننالي فن ن ن ا

تحقين ن ننق الهن ن نندف بعالين ن ننة وكفن ن ننا ة يسن ن ننتلزم أا تكن ن ننوا هن ن ن ناك جهن ن ننود ُمتصن ن ننلة من ن ننا جانن ن ننب اإلدارة
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حقيقي ننا بمجموعن ننة م ننا القن ننيم والمب ننادن التن نني تعك ننس أهمين ننة الزب ننائا ومن نند االهتم ننام بهن ننم
إيما َّن ننا
َّ
(جروة ،حوحو ،2011 ،ص.)2
حين ن ن

أش ن ننار عيس ن ننى والش ن نني ( ،2009ص )368ب ن ننأا مص ن ننطل العالق ن ننة يتض ن ننما ظه ن ننور

ع ن نندة أحاس ن ننيس :جا بي ن ننة ُمتبادل ن ننة ،احتن ن نرام وتق ن نندير ،تن ن نرابط ،... ،تتجم ن ننع ب ن ننيا طن ن نرفيا أو أكث ن ننر

(حقيقي ن ن ن نيا أو معنن ن ن ننوييا) حي ن ن ن ن

ال ُيفتن ن ن ننر

فن ن ن نني العالقن ن ن ننات وجن ن ن ننود تفن ن ن نناعالت عريضن ن ن ننة أو

المعالج ن ننة
ُمس ن ننتمرةُ ،متض ن ننمنة تب ن ننادالت ات طبيع ن ننة ُمختلف ن ننة ف ن نني فتن ن نرة زمني ن ننة ُمعين ن ننة ت ن ننتم فيه ن ننا ُ
الموض ن ننوعية لاح ن نندا

الواقعي ن ننة ،وم ن ننا خ ن ننالل ل ن ننك تس ن ننعى المؤسس ن ننات م ن ننا أمك ن ننا إل ن ننى بن ن ننا

ندر للمن ننداخيل ،خاصن ننة من ننع
عالقن ننات ُمنفن ننردة من ننع كن ننل زبن ننوا فن نني المن نند الطوين ننل باعتبن ننار مصن ن َّا
ظه ن ننور :تكنولوجينن ننات جدي ن نندة (االنترننن ننت ،الرس ن ننائل القصنن ننيرة ،الهوات ن ننف ).. ،وطن ن ننرق تسنن ننويقية

جدي ن ن نندة (التج ن ن ننارة عب ن ن ننر المواق ن ن ننع االلكتروني ن ن ننة ،البري ن ن نند االلكترون ن ن نني ،م ارك ن ن ننز االتص ن ن ننال ،تع ن ن نندد
باااااأن ُمكوناااااات الع قاااااة بااااااين
َّ
قنن ن نوات االتص ن ننال وأتمت ن ننة وظ ن ننائف التس ن ننويق) .حياااااث أوضاااااحا
الزبون والمؤسسة تمكن في الجوانب التالية:

 الرضا :يعرف الرضا ما الناحينة الشنعورية كعملينة اسنتجابة إيجابينة للمؤسسنة ،ومنا الناحينةاإلدراكينة شنعور إيجنابي نناتج عنا تقينيم جواننب العالقنة منع المؤسسنة وممثليهنا وسنلوكهم
التعناوني ومقارنتهنا بالتوقعنات أ مند تعنوي

المننتج (سنلعة ،خدمنة أو عالقنة أحندهما أو

كليهما(.
 الثقة :وهي شنرط ضنرور لتنمينة العالقنة ،وتنبنع منا احتنرام شنريك التبنادل للبعند القنانوني أوالعقد ،وتُعرف بأنها االستعداد لالعتماد على شريك التبادل وارادة العناية به.
المتباااادل :تتننأثر العالقننة بننيا الط نرفيا بدرجننة االلت نزام المتبننادل وتعننرف ك ن رادة مننا
 اًللتااا از ُومتابعته ننا عل ننى الم نند الطوي ننل لزي ننادة ربحي ننة
الطن نرفيا للمحافظ ننة عل ننى عالق ننة دائم ننة وقوي ننة ُ

المرب بيا الطرفيا.
المنتجات (سلع وخدمات) واستم اررية التبادل ُ

 التبادليااة :تُبننيا الكثيننر مننا النظريننات االجتماعيننة أا التبننادل أسنناس العالقننة ،ويفتننراألخ والعطا  ،فعندما يتبادل فرداا شيئيا ينتج عا لك إلزامية شعورية بتكرار التبادل.
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فيننه:

 التفاعااال :يتطل ننب التفاع ننل بع ننديا أساس ننييا هم ننا التعام ننل الم نناد  :ك تم ننام عملي ننة الشن ن ار أوالصفقة التجارية ،وتتضما االتصال الشخصي مع الزبوا بما يؤد إلى ترك أثر طيب لديه،
فردا أو ُممث َّال لمؤسسة.
سوا كاا ه ا الزبوا َّ
وبيا عيسى والشي ( ،2009ص )371أسباب فشل العالقة مع الزبائا في النقاط التالية:
 عندما ال تصل المعلومات إلى الزبوا بشكل جيد. عندما تصل المعلومات إلى الزبوا ولكا تنعدم لديه الر بة في التواصل مع المؤسسة. قد تصل المعلومات إلى الزبوا وتتوفر لديه ر بة االتصال ولكا المؤسسة ال تستمع إليه. عندما تستمع المؤسسة إلى الزبوا ولكا ال تدرك احتياجاته. عندما تدرك المؤسسة احتياجات الزبوا ولكنها ال تستجيب لها. عندما تستجيب المؤسسة الحتياجات الزبوا ولكا بوسائل ير فاعلة تؤد وسائل االستجابة ير الفاعلة إلى عدم وصنول المعلومنات للزبنوا بشنكل جيند .وهكن اتصب العالقة بيا المؤسسة والزبوا تدور في حلقة ُمفر ة.
المخايرة:
 -4اًلستعداد ُّ
لتحمل ُ
تع نندد التعريف ننات الت نني تح نندثت ع ننا المخ نناطرة ،وم نند اس ننتعداد الري نناد لتحمله ننا ،فق نند أوردت
المخن نناطرة لعن ننل أبرزهن ننا:
الباحثن ننة أبن ننو يوسن ننف ( ،2014ص )22مجموعن ننة من ننا التعريفن ننات حن ننول ُ

المخناطرة هني المينل إلنى المجازفنة واالسنت راق فني ممارسنة األعمنال أو األنشنطة الخطنرة بالنسنبة
للفرد .حي

المخاطرة ببع
أوردت عالقة ُ

المت يرات ،وفقَّا للعالقات التالية:
ُ

المخايرة وع قتالاا باالخوف :إا األفنراد الن يا ترتفنع لنديهم نسنبة الخنوف ُيفضنلوا ُمخناط ارت
 ُالمعتدلة.
ُمتطرفة ،بينما األفراد ُمنخفضو الخوف يفضلوا المخاوف ُ
المخايرة واًلبتكار :االبتكار هو ما أجل الجديد الن ال زال ينر معنروف حتنى اآلا ،وهنو
ُ -

ار فني حالنة عندم التأكند ،وهن ا يتطلنب نمطَّنا
إيجاد حل جديد وأصيل لمشكلة ما ،ف نه ُيمثنل قنرَّا
المح ننافظيا الن ن يا
المخ نناطرة ،وهن ن ا خ ننالف ُ
م ننا األفن نراد الن ن يا يتحمل ننوا المس ننؤولية ويأخن ن وا ُ
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(المخنناطرة العاليننة) ،ويحب ننوا
يميلننوا إلننى الحالننة القائمننة ،ف ن نهم يرفضننوا االبتكننار الج ن ر
ُ

المتوسطة) ،وفي أحسا األحوال يقبلوا التحسينات الص يرة.
(المخاطرة ُ
االبتكار ُ

المخااايرة والتحاادي :شننعور الفننرد بننالقوة واحساسننه بالطاقننة والعزيمننة علننى مواجهننة أو مقاومننة
 ُخطر يعترضنه ،و لنك بنالوقوف أمامنه بشنكل رمنز يهندد ب حندا

ت يينر لند اآلخنر بمسنتو

ماد أو معنو .
-

ويسننتخدم فنني بعن
المخنناطرةُ ،
المخااايرة وعااد التأكااد :وهننو و اتصننال بمصننطل ُ
ُ

األحينناا

بدال منه.
َّ

الم امرة هي ميل واستعداد الفرد للمجازفة وتعري
المغامرة :و ُ
المخايرة و ُ
ُ -

حياته للخطنر ،ر نم

دركا لتلك المخاطر التي يجب االبتعاد عنها.
أنه يكوا ُم َّ

نيال
المخايرة وتقدير الذات :إا األفراد ال يا ينروا أنفسنهم فناعليا ومنؤثريا سنيكونوا أكثنر م َّ
 ُالمخاطرة حينما تُتا لهم الفرصة.
لإلقدام على ُ

يوجد عدد ما مناطق أو أصناف الخطر تتعلق باألعمال الريادية ،وأصناف الخطنر هني
نيكال للتحقنق منا
ندخال ُمه َّ
مناطق محنددة أو مواضنيع ينتم االهتمنام بهنا بالتتنابع ،واا هن ا سنيوفر م َّ
الخطر وال بدور سنيؤد إلنى تركينز أكبنر ضنما كنل صننف ،ويحفنز التفكينر ويزيند منا فرصنة
تحديد مد واسنع منا المخناطر .ويمكنا أا تسناعد أصنناف الخطنر فني تخطنيط الخطنر وايصنال

معلومات الخطر ما خالل توفير مدخل ُمهيكل لتحديند الخطنر والتني تنتم فني أ لنب األحيناا منا
نيوعا الت نني
خ ننالل تم نناريا العص ننف الن ن هني .والج نندول الت ننالي يوضن ن أص ننناف الخط ننر األكث ننر ش ن َّ
تتعار

لها األعمال الص يرة)Campbell, 2005:p15( .

جدول رقم ( :)2أصناف مخاطر األعمال

أصناف الخير

المفالو

المالية

وه ا الصنف يتضنما تندفق النقندُ ،متطلبنات الميزانينة ،الت ازمنات الضنريبة،

التنظيمية

القانونية

إدارة الدائا والمديا ،اهتمامات إدارة المحاسبة األخر .

المتطلب ننات الداخلينننة لاعمن ننال وتحس ننيا الهيك ننل والثقاف ننة وقض ننايا األف ن نراد
وربطها بالعمليات الفاعل للعمل.

اما بالمتطلبات القانونية مثل التشريع ،التعليمات،
يتضما ه ا الصنف التز َّ
المعايير ،متطلبات التعاقد .ويمتد ه ا الصنف إلى السياسنات واإلجن ار ات
والتوقعات التي توضع ما قبل البيئة االجتماعية( ،الزبائا والمتعاقد).
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العمليات

وتش ن ننمل أنش ن ننطة العملي ن ننات ،المن ن نوارد و ُمتطلب ن ننات ال ن نندعم ض ن ننما عملي ن ننات

األعمال التي تنتج في التطوير الناج وتسليم المنتجات والخدمات.

ويتضما ه ا الصنف األعمال التي ترتبط بالسوق ونمو األعمال ،التنويع
التجارية

األماا
االستراتيجية
المعدات
ُ
األما

السمعة

تسليم الخدمات
إدارة أصحاب

والنجا التجار  ،قابلية نجا المنتجات والخدمات ،والمد ال

به النمو على أساس القاعدة الزبائا.

تستطيع

ويتضما ه ا الصننف تحقينق األمناا لكنل شنخص ينرتبط بالعمنل .وتشنمل

المنتج ننات
سننالمة األفن نراد ،س ننالمة مك نناا العم ننل ،الس ننالمة العام ننة ،وأم نناا ُ
المقدمة.
والخدمات ُ

ويتضما التخطيط والموارد المطلوبة لتأسيس ونمو وتوسع األعمال.

المعن نندات فن نني العلمين ننات ويتضن ننما
ويشن ننمل ه ن ن ا الصن نننف االسن ننتفادة من ننا ُ
العمليات العامة للمعدات ،الصيانة ،المال مة ،االندثار ،التحدي .
ويتضن ننما األمن ننا العن ننام للعمن ننل ،والموجن ننودات واألف ن نراد ،ويمتن نند إلن ننى أمن ننا

المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية.
إا التهديد ال

تتعر

له السمعة هو تهديد للمنظمنة ككنل ،وهنو يتوقنف

على سنلوك المنظمنة ككنل .ويمتند إلنى قابلينة المنتجنات والخندمات ،سنلوك

المرتبطيا بالعمل.
المستخدميا واألفراد اآلخريا ُ
ويتضما ه ا الصنف جودة ُمقدم الخدمة ،الطريقة التي تُقندم بهنا الخدمنة،
التفاعل بعد تقديم الخدمة.
ويتضننما تحدينند وتأسننيس والمحافظننة علننى عالقننات ُمالئمننة مننع كننل مننا

المصال

أصحاب المصال الخارجييا والداخلييا.

التكنولوجيا

وتتضما تطبيق وادارة وصيانة وتحدي

التكنولوجيا.
))Campbell, 2005:p15

 -5القدرة على التخييي ووضع اًلهداف:
نق العامنل،
ناحب المشنروع والفري ُ
نير عليهنا ص ُ
ترتبط عملية التخطيط بضرورة وضنع أهنداف يس ُ
ا
المرشن اند لمنظومننة العمننل فنني الشننركة ،بننل البوصننلة الموجهننة لهننا،
إ تُعتبننر بمثابننة النندليل الهنناد و ُ
وفنني حننال ينناب التخطننيط تبقننى الشننركة فنني حالننة مننا التخننبط والعش نوائية وتكننوا أكثننر ُعرض نةَّ
المقدرات .وه ا يقودنا إلى تعريف الهدف:
إلهدار الوقت و ُ
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الالدف :هو مقياس لمردودية العمليات الخاصة بواسطة تحويل الموارد ،بالتالي فن ا األهنداف
هي النتائج النهائية التي تُريد المؤسسةُ الوصول إليها خالل زما ُمعيا ألنه ال معنى لهدف دوا
نور حولهنا
ارتباطه بنزما تحقيقنه( .حبنة ،2005 ،ص ،)3و كنرت بنأا هنناك ثمناني محناور يتمح ُ
نشاط الشركة:

ا
ا
ا
ا
نوب
 .1موقاااف الثاااركة فاااي الساااو  :تحدين ُند القطاعننات السننوقية المسننتهدفة والحصننة المطلن ُ
تحقيقُها في كل قطاع.

 .2اًلبتكار :درجة اهتمام الشركة بتقديم ُمنتجات أو خدمات جديدة.

تقييم كفا ة الشركة (البدائل المتاحة).
 .3اإلنتاجية :الطريقة التي سوف يتم ما خاللها ُ
استخدامها.
المدخالت الالزمة و
ُ
 .4الموارد المادية والمالية :كفا ة الحصول على الموارد و ُ

 .5الربحيااة :لتحدينند مسننتو الربحيننة س نوا فنني صننورة معنندل للعائنند علننى االسننتثمار ،أو فنني
صورة هامش ُمحدد للرب .

نيم مسنتو إدارة الشنركة،
 .6مستوى أدا وتنمية اإلدارة :وضع معايير يمكنا منا خاللهنا تقي ُ
ا
ا
استخدام البرامج التدريبية الالزمة لمساعدة اإلدارة في تطوير إدارتها.
تكويا و
ومعايير
ُ

نتخدامها فنني تقيننيم أدا العننامليا
 .7مسااتوى أدا العاااملين :تحدينند المعننايير التنني ُيمكننا اسن ُ
والجهن ا
نود التنني تؤخن ن بعننيا االعتب ننار لكنني تُحننافظ عل ننى االتجننا اإليج ننابي للعننامليا نح ننو
وظائفهم ،ونحو الشركة ككل.
 .8المسؤولية اًلجتماعية :دور الشركة في إشباع حاجات المجتمع.
نوا
وعلي ن ننه إ الب ن نند وأا تتسنن ننم األه ن ننداف بمجموعنن ننة م ن ننا الس ن ننمات :فم ن ننا المه ن ننم أا تكن ن ن ُ

ومحن ننددةَّ بدقن ننة ،وأا تُبنن ننى علن ننى نن ننوع من ننا
كمي ن نةَّ وقابلن ننة للقين نناس ،وتكن ننوا مفهوم ن نةَّ وواضن ننحةَّ ُ

ومتكامل ن ن نةَّ
ومتناسن ن ننقةَّ ُ
التحن ن نند  ،أ أال تكن ن ننوا سن ن ننهلةَّ فن ن نني المتنن ن نناول ،وأا تكن ن ننوا ُمتسلسن ن ننلةَّ ُ
ب ن ن ننيا الوح ن ن نندات حت ن ن ننى ت ن ن ننتمكا م ن ن ننا تحقي ن ن ننق اله ن ن نندف األس ن ن نناس ،وتك ن ن ننوا ُمرتبطن ن ن نةَّ ب ن ن ننزما
المحفز لهم.
تحقيقها ،وأا ُيشارك المرؤوسيا في وضعها حتى تكوا بمثابة الدافع و ُ
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الفصل الثالث:
حاضنات األعمال والتكنولوجيا
 المبحث األول :حاضنات األعمال والتكنولوجيا
ُ مقدمة.

 أواًلَ :نبذة تاريخية حول حاضنات األعمال والتكنولوجيا.
ثانيا :مفهوم الحاضنات وأنواعها.
 ا

 ثالثاا :أهداف ومهام عمل حاضنات التكنولوجيا واألعمال.
ابعا :أهمية حاضنات األعمال والتكنولوجيا.
 ر ا

خامسا :آلية عمل حاضنات األعمال والتكنولوجيا.

ا
 المبحث الثاني :حاضنات األعمال والتكنولوجيا في فلسطين (قطاع غزة)
ُ مقدمة.

 أواًل :حاضنة األعمال والتكنولوجيا -الجامعة االسالمية -غزة
ثانيا :الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -غزة

ا
 المبحث الثالث :قصص نجاح لمشروعات ريادية على النطاق المحلي
ُ مقدمة.

 أواًل :قصة نجاح شركة كرداش.
ثانيا :قصة نجاح شركة أنا عربي.
 ا
 ثالثاا :قصة نجاح شركة فسحة.
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المبحث األول :حاضنات األعمال والتكنولوجيا
ُمقدمة:
تعتبررر حاضررنات األعمررال والتكنولوجيررا ضرررورية لتشررجي

ورعايررة اإلبررداعات واألفكررار

خصوصررا فرري ررل احتضررانها للطاقررات الطموحررة .لررذا فإنررخ خررالل
الرياديررة فرري الجوانررم المختلفررة،
ً
هررذا المبحر

سيسررتعرا الباحر

أبرررز الجوانررم المتعلاررة بالحاضررنات مرره حير

نشر تها التاريخيررة

وتطورهررا ،والتعرررف علررى مفهرروم الحاضررنات وأنواعهررا ،بجانررم عرررا أهرردافها ومهررام عملهررا ،م ر
بياه أهميتها وآليات عملها.
أواًل :نبذة تاريخية حول حاضنات األعمال والتكنولوجيا
تَعود بدايات هور الحاضنات للعام 1959م في الواليات المتحدة األمريكية ،إذ هرت
ألول مرة متمثلةً بما يعرف بر( :مركز صناعات  ،)Bataviaلتتبعها العديد مه دول العالم
وباألخص دول االتحاد األوربي التي استفادت مه تلك التجربة وأقيمت أول حاضنة أعمال في

أوروبا عام 1986م .أما على المستوى العربي فتعد مصر أول دولة عربية تايم حاضنة
تكنولوجيا تابعة لو ازرة الصناعة وذلك في عام 1998م .وتشير اإلحصائيات إلى وجود 1000
حاضنة تكنولوجيا في الوقت الحاضر في العالم منها ما ياارم الر  500حاضنة في الواليات
المتحدة األمريكية لوحدها .ولاد شهدت الفترة الزمنية التي تلت نشوء هذه الحاضنات تطورات

متالحاة ،ففي الثمانينات وبدايات التسعينات مه الاره الماضي أضحت الحاضنات األداة
المجتمعية المالئمة لتحايق التنمية االقتصادية مه خالل مساعدة من مات األعمال الصغيرة
على النمو واالستمرار ،بوصفها عامل أساس ومهم للنمو االقتصادي في المنطاة التي نش ت

فيها .ومنذ ذلك الحيه بدأت وكاالت التنمية االقتصادية المحلية ،والمؤسسات الحكومية
فضال عه كونها أداة تسري
والخاصة بتبني الحاضنات بوصفها أداة تاليص الحتمالية الفشل،
ً

عمليات االبتكار في األعمال.

ولكه ما شهده العالم في النصف الثاني مه التسعينات والذي يعرف بثورة تكنولوجيا

المعلومات وما أسهمت بخ تلك الثورة مه تغيير في الاواعد األساسية السائدة في األسواق وفي
صناعة الحاضنات والمتمثل بسرعة الوصول إلى السوق والبااء فيخ كاه العامل الرئيس لنجاح

الحاضنات في عصر اإلنترنت ،فنش ت المشاري المشتركة ،وتزايدت جاهزية رأس المال وبرزت

أحدا

كثيرة استدعت الحاجة إلى اإلدارة أكثر مه الحاجة إلى الجانم الفني والخبرة .تلك
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التغيرات السوقية استدعت إعادة إنعاش أو إحياء ومه ثم إعادة تحديد مفهوم الحاضنات

(جوادي وآخروه ،2011 ،ص.)5

ويتجسد العمل بفكرة الحاضنات في مجتم األعمال بالعديد مه دول العالم بهدف خلق

بيئة العمل المناسبة لصغار المستثمريه والمبتكريه والمخترعيه والمبدعيه مه خريجي الجامعات
وال سيما ذوي االختصاصات العلمية حي تفتح لهم الحاضنات أبو ًابا ومنافذ على بيئة العمل،
وذلك بتهيئة روف عمل حاياية وواقعية تعمل على صالهم لالنطالق نحو مجتم األعمال،

منطلايه مه فلسفة عمل مفادها أه مشروعهم مشروع اقتصادي ناجح وتدار على هذا األساس.
(الوادي ،2010 ،ص.)9
ثانيا :مفهوم الحاضنات وأنواعها
ا
َّ
إه مفهوم الحاضنات ح َي بتفسير وتوضيح الكثير مه الباحثيه والمهتميه .وقبل الشروع
في التعرف على مفهوم الحاضنات البد مه التعررف علرى فكررة تسرمية الحاضرنات وفاًرا لمرا أورداه
الع رزام وموسررى ( ،2010ص )142ب نهررا مسررتوحاة مرره مصررطلح الحضررانة الررذي يعنرري الحمايررة
والرعايررة الخاصررة لحررديثي الروالدة مرره األطفررال غيررر المتمكنرريه .حير

يجررري وضر األطفررال فيهررا

فررور والدتهررم ،مرره أجررل تخطرري الصررعوبات الترري قررد تحرريط بحيرراتهم واسررتم ارريتها ،وتاررديم الرعايررة
والعنايررة الطبيررة الالزمررة لهررم وتهيئررة السرربل المتاحررة الترري ترردعم حالررة البارراء والديمومررة .بعررد ذلررك
رادر عل ررى معايش ررة مف ررردات البيئ ررة
يغ ررادر الولي ررد الحاض ررنة ،بع ررد أه ي ررتم الت ك ررد م رره أن ررخ أص رربح ق ر ًا

االعتياديررة .وهكررذا يكرروه مفهرروم الحاضررنات فرري مجررال مشرراري األعمررال قر ًيبررا مرره مفهرروم حضررانة

األطفررال ،فالمشرراري بحاجررة إلررى مرره يرعاهررا ويرردعمها فرري بدايررة مرحلررة انطالقهررا ،لت خررذ طرياهررا
وتلعم دورها في سوق العمل واإلنتاج.
تبع ررا لتص ررنيف المن م ررة
لا ررد أورد الر روادي ( ،2010ص )9ع ر ً
رددا م رره أنر رواع الحاض ررنات ً

العربية للتنمية الصناعية) ،وذلك على النحو التالي:
 -1الحاضنات الصناعية:

تاام هذه الحاضرنات مره خرالل مركرز معريه علرى مسراحة أرا محردودة تضرم حاضرنات
ربيا.
صرناعية إلقامرة مشراري تتعلرق بصرناعات ناشرئة صرغيرة وتعمرل بررأس مرال محردود نس ً
حي

يوفر المركز لهذه المشاري مساحات معينة ومجهَّرزة بوحردات صرناعية وياردم لهرا العروه
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اإلرشر ررادي والخر رردمات االستشر ررارية والتدريبير ررة لتالير ررل التكر رراليف التشر ررغيلية ،ويتر ررولى صر رراحم
المشروع فيها عمليات البحر

وبمرا يتروفر لرخ مره مصرادر بيانرات ومعلومرات وأجهرزة كمبيروتر

ومرواد وآالت وصرروًال لإلنترراج التجريبرري لمنررت معرريه ،وبعررد الفحررص والتجريررم يباشررر عمليررات
أيضر را ،ويواص ررل عملي ررات التط رروير
التس ررويق والت ررروي لمنتج ررخ باألسر رواق المحلي ررة والتص رردير ً
والتحسيه في ضمه عمليات التسويق والمنافسة.

تستمر فترة الحضانة داخل هذا المركز بيه عام وعاميه ،يكوه صراحم المشرروع ضرمه
نجر رراح مشر ررروعخ وضر ررماه تسر ررويق سر ررلعتخ بالسر رروق المحلر رري وباألس ر رواق التصر ررديرية ،تمكنر ررخ
الضرمانات مره التوسر واالنتشرار فينطلرق كمشرروع أكبررر فري موقر وتجمر صرناعي آخرر فرري
مجتم األعمال الخارجي.
 -2حاضنات األعمال:
تعمل حاضنات األعمال بإطار مركز مختص في تاديم برام تردريم خاصرة واستشرارات
رددا مرره الريررادييه الررذيه
ماليررة لمجموعررة مرره ال رراغبيه برردخول مجررال األعمررال تفرررز بعرردها عر ً
يرغبوه بالمواصلة لبدء العمل في ت سيس مشاريعهم الخاصة.
حير

عرفهررا خليررل وهنراء ( ،2006ص )615ب نهررا :عمليررة وسرريطة برريه مرحلرة برردء
َّ

النشراط ومرحلرة النمرو للمؤسسرات .تسرهم هرذه العمليرة فري تايريم أو تزويرد المبرادريه برالخبراء
والمعلومرات واألدوات الالزمرة لنجراح المشرروع وبرذلك فرإه حاضرنة األعمرال تعتبرر كبرنرام
تنموي يساعد في تنوي النشاط االقتصادي وتكويه الثروة ونشر التكنولوجيرا وتسروياها ،وخلرق
فرص عمل باإلضافة إلى تخفيا أخطار االستثمار للمؤسسات الصغيرة.
حاضنات األعمال :هي تانية معروفة لمسراعدة المبردعيه ،مره خرالل تروفير ِحرزم متكاملرة
مه الخدمات واستشارات األعمال ( .)Robinson, 2008, P8حي

ذكرر بر َّه مفهروم ريرادة

عالميررا ،وعرزى ذلررك ب نررخ يعررود إلررى ثاافررة كررل بلررد
األعمررال ال يمكرره االتفرراق علررى اصررطالحخ
ً
على ِحدة.
فرري حرريه عرفهررا غيرراط وبوقمرروط ( ،2009ص )54ب نهررا :بيئررة متكاملررة مرره التسررهيالت
واآلليررات المدعمررة لرررواد األعمررال فرري برردء وادارة وتطرروير المؤسسررات االقتصررادية ورعايتهررا ،لمرردة
محدودة ال تتجاوز مدة ثال

فرصا أكبرر للنجراح ،ويالرل مره حجرم المخراطر
سنوات بما يكفل لها ً
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وحر رراالت الفشر ررل التر رري تصر ررادفها مر رره خر ررالل تهيئر ررة كير رراه قر ررانوني م َؤسر ررس لهر ررذا الغر رررا ويتمت ر ر
باإلمكانات والعالقات التشابكية الالزمة.

َع َّرفرت الرابطرة الوطنيرة لحاضرنات األعمرال عبرر الشربكة العنكبوتيرة فري ( NBIA,

حير

 )2012فرري الواليررات المتحرردة حاضررنات األعمررال ب نهررا :عمليررة دعررم األعمررال التجاريررة للشررركات
الوليدة مه خالل توفير مجموعة مه الموارد والخدمات االستشارية لها.
فري حريه اعتبرتهرا برهروم ( ،2014ص )71،أنهرا مكراه مجهرز يعمرل علرى استضرافة
المشروعات وخاصة الصغيرة لرياديي األعمال والتي يخشى مه عدم نجاحها في السروق ،ويروفر
لها البيئة المناسبة لكي تصل إلرى مرحلرة النضر واالسرتارار مره خرالل إقامرة العالقرات والرروابط
م كل عناصر المجتم وتوفير الخدمات الضرورية لنجاح المشروع وانطالقخ لسوق العمل.

خص رص يررتم خاللررخ استضررافة
وعليههي ُيمكههن تعريهها حاضههنات األعمهههال ب نههها :مكرراه م َّ
أصحام األفكار والمشاري الريادية الناشئة؛ يادم لها خردمات استشرارية وعلميرة لتصربح فري ِعرداد
المشاري المتميزة ،ولتكوه قادرة على مواصلة أعمالها بكفاءة وفعالية الحاًا في فضاء األعمال.
 -3حاضنات التكنولوجيا:
تعمل تحت م لة مركز متخصص يارام علرى مسراحة أرا محردودة ،ياروم علرى تروفير
كرل أسربام وآليرات العمرل الالزمرة لالبتكرار واإلبرداع مره وسرائل نارل وتروطيه التكنولوجيرا
والمختبررات العلميرة الالزمرة وغيرهرا .تتوجرخ خردمات هرذه الم اركرز للمبردعيه مره خريجري
الجامعات والمعاهد العلمية ،ممه تكوه لديهم فكرة ما ويرغبوه بإجراء البحو بش نها والعمل
علرى تطويرهرا وصرياغة بررام هندسرتها مره تصرميم للمنرت ولرالالت الالزمرة لهرا واجرراءات
فحصها.
تهرردف الحاضررنة التكنولوجيررة (عبررد الرررحيم ،ولرردرع ،2011 ،ص )4إلررى تسررويق العلررم
والتكنولوجيا مه خرالل التعاقردات واالتفاقرات التري ترتم بريه مجتمر المرال واألعمرال وتطبيارات
البح

العلمي ،فهي إ ًذا ترتكز على الشراكة والتعاوه كاستراتيجية للتنمية االقتصادية .فالتادم

التكنولوجي الذي يرتكز على الادرة علرى اإلبرداع والتجديرد يولرد كنتيجرة للتنسريق بريه مبرادرات
الاطاعات البحثية أو التري تعمرل علرى تطروير التكنولوجيرات واإلبرداع مره جهرة ومروارد الدولرة
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والاطرراع الخرراص مرره جهررة أخررر ه وذلررك مرره خررالل وداخررل اإلطررار المحلرري والاررومي للنمررو
االقتصررادي .لررذلك فررإه الحاضررنات التكنولوجيررة تسررتطي دعررم مجهررودات المجتم ر فرري إقامررة
العلم رري م رره خ ررالل رعاي ررة التع رراوه ب رريه أص ررحام

تنمي ررة تكنولوجي ررة حاياي ررة ،وتنش رريط البحر ر

األفكار اإلبداعية والباحثيه واألكاديمييه مه جهة ،ومجتم االستثمار والجهات التمويلية مره
جهة أخرى ،وهذه الشراكة الجديدة تعتمد جوهرًيا على:
 سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية التكنولوجيا. قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور. برام م َّوجهة لتنمية اإلبداع واالبتكار.
 -أبحا

أكاديمية واختراعات ذات جدوى اقتصادية وقابلة للتطبيق.

بعد العرا المبسَّط ألنواع الحاضرنات نجرد أنهرا متروفرة فري قطراع غرزة ،حير
الد ارسررة علررى النرروع الثرراني والثال ر

تركرز هرذه

ررواد ،واللت راه
مرره الحاضررنات باعتبارهم را محطررة احتضرراه للر َّ

علمرا بر ه
ي َّ
تضمه في تسميتها احتضاه المشروعات الريادية ذات العالقة باألعمرال والتكنولوجيراً ،
النرروع األول مرره الحاضررنات يوجررد لررخ نمرروذج مصر َّرغر داخررل إحرردى الجامعررات الفلسررطينية ،والررذي
ياتصررر دوره علررى الجانررم التنسررياي فاررط ،وهررو مركررز ارتبرراط الجامعررة بالصررناعة الترراب للجامعررة
االسالمية– غزة ،والذي ي تي بمثابة المكمل للحاضنة (أي يليخ في الدور والمهمة).
ثالثاا :أهداا ومهام عمل حاضنات التكنولوجيا واألعمال (خليل ،وهناء ،2006 ،ص)612
 أهداا حاضنات األعمال والتكنولوجيا:
 تطوير أفكار جديدة تسهم في خلق مشروع إبداعي جديد أو تطوير المشروع الاائم. تمكيه المبتكريه والمخترعيه مه تجسيد أفكارهم في منتجات أو عمليات قابلة للتسويق. توفير الدعم والتمويل ،والخدمات اإلرشادية والتسهيالت. -تاديم األبحا

والمعرفة والتدريم.

 المراجعة الدورية لعمليات التشغيل والرامية لتحايق األهداف المسطَّرة. مهام حاضنات األعمال والتكنولوجيا:
 تاررديم الخرردمات االستشررارية المتعلاررة بد ارسررة جرردوى المشرراري  ،واختيررار الم رواد ،واآلالت،والمعدات وطرق العمل.
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 ترروفير المبرراني للمؤسسررات الصررغيرة باإلضررافة إلررى أجه رزة االتصررال (الفرراكس ،االنترنررت،وغيرها).
 توفير المساندة واالستشارة المالية واإلدارية والتسوياية. ربط المؤسسة المحتضنة بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. تاديم الدعم الفني (تصميم وتطوير المنت وتحسيه الجودة). الترردريم اإلداري أو التانرري لعرراملي المؤسسررة مرره طرررف المؤسسررة الحاضررنة أو هيئرراتخاصة.
 تاديم خدمات الصيانة.ابعا :أهمية حاضنات التكنولوجيا واألعمال
را
يمكننا استكشاف أهمية حاضنات التكنولوجيا واألعمال (جوادي ،وآخرروه ،2011 ،ص)8
مه خالل أدوارها االستراتيجية المتوقعة ،والتي يحاول الباح

تلخيص أهمها في النااط التالية:

 -1تادم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.
 -2تربط المشروعات الناشئة والمبتكرة بالاطاعات اإلنتاجية وحركة السوق ومتطلباتخ.
 -3تشررج المسررتثمريه غيررر التاليرردييه والمغررامريه علررى إنشرراء الشررركات الخاصررة بهررم والترري
وصف ب نها شركات رأس المال المغامر أو المخاطر.
ت َ

 -4تس ررهم ف رري تو ي ررف نت ررائ البحر ر

العلم رري واالبتك ررارات واإلب ررداعات ف رري ش رركل مش ررروعات

تجعلها قابلة للتحول إلى اإلنتاج.
 -5توفر فرص عمل للراغبيه ب ه يكونوا رجال أعمال حاياييه ،وباألخص خريجي الد ارسرات
الجامعي ررة ،وتس رراعدهم عل ررى الب رردء عل ررى نح ررو ص ررحيح وتج رراوز الط رررق ال رروعرة ف رري بداي ررة
حي رراتهم ،ولع ر َّرل أبرزه ررا البيروقراطي ررة الت رري ت ررنعكس ف رري (الا ررروا ،والض ررمانات ،وآلي ررات
الت سيس وغيرها).
 -6تعمررل علررى إقامررة ودعررم مشررروعات إنتاجيررة أو خدميررة صررغيرة أو متوسررطة تعتمررد علررى
تطبيق تانيات مناسبة وابتكارات حديثة.
ريال مرره أصررحام األعمررال والريررادييه ودعمهررم ومسرراندتهم لت سرريس أعمررال جررادة
 -7تؤهررل جر ً
وذات مردود قيم ،مما يسهم في تنمية اإلنتاج وفتح فرص للعمل والنهوا باالقتصاد.
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 -8تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة علرى مواجهرة الصرعوبات اإلداريرة والماليرة والفنيرة
والتسوياية التي عادةً ما تواجخ مرحلة الت سيس.

 -9تادم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحايق معدالت نمو وجودة عالية.
 -10تفتح المجال أمام االستثمار في مجاالت ذات جدوى لالقتصاد الوطني.
خامسا :آلية عمل حاضنات األعمال والتكنولوجيا
ا
لاد بيَّنت الباحثة برهروم ( ،2014ص )81بر ه آليرة عمرل حاضرنات األعمرال والتكنولوجيرا
تعتمرد علرى تارديم حزمرة مره الخردمات للمشراري خاصرة الصرغيرة التري تا َّردم لألعضراء المنتسربيه
لرديها ،فبعرد ت سريس الحاضرنة وتروفير المكراه المناسرم فرإه طلبرات االنتسرام مره قبرل أصرحام
أفكار جديدة لتنفيذها تبدأ بالتوافد على الحاضنة ،وتاوم لجنة
المبادرات مه الشبام الذيه يحملوه ًا
متخصصة بدراسة جمي الطلبات الم َّ
ادمة إليها ومه ثم قرارها بش ه قَبول أي نوع منها ،ومه ثم
تعمرل علرى تارديم حزمرة مره الخردمات والتسرهيالت مره مكراه عمرل للمؤسسرات ،خردمات إداريرة
واستشارية ومالية وقانونية وغيرها مه الخدمات ،والتي ت َّ
ادم ماابل إيجار أو رسم احتضراه ،ويرتم
تعهدا مه المؤسسات بدف رسوم االحتضاه واخالء
توقي عاد بيه المؤسسات والحاضنة يتضمه ً

الحاضنة بعد فترة زمنية محددة ،وهذا لكي يتاح للحاضنة استيعام شرركات أخررى ،بحير

تتعهرد

الحاضنة بتاديم الوسائل الالزمة كافة لدعم المشاري الريادية.
حير

أيضرا بر ه معرايير التحراق المشرروعات الرياديرة بالحاضرنات تعتمرد علرى
أوضرحت ً

عدد مه شروط االلتحاق أهمها :مدى احتياج المشروع للدعم مه الحاضنة ،ويجم أه تكوه تلرك
المشراري مبنيرة علرى األشرخاص المرؤهليه أصرحام األفكرار الجيردة والتري تسراعدهم علرى النمرو
السري والتخرج ب سرع وقت ممكه ،وفيما يلي الشروط الواجم توافرها في هذه الشركات:
 -1أه يكوه لدى الريادي فكرة واضحة أو مشروع واضح.
 -2أه يكوه المشروع يخدم المجتم الذي سيعمل فيخ المشروع ويوفر فرص العمل لألفراد.
 -3تشترط بعا الحاضنات في المتادم أه يتوفر لديخ التمويل الالزم ،أو أه يكوه لديخ الادرة
على توفير التمويل المطلوم.
 -4أه يكوه لدى المشروع قابلية للتوس والنمو.
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كبير في النهروا بواقر االقتصراد الروطني ،فهري
دور ًا
وعليي ُيمكن الاول ب ه للحاضنات ًا
تسررهم فرري توس رري رقعررة الااع رردة االقتصررادية بش رركل فاعررل؛ م رره خررالل اس ررتثمار األفكررار الريادي ررة
الناجحر ررة وتنميتهر ررا وتحويلهر ررا إلر ررى مشر رراري اقتصر ررادية واعر رردة .كمر ررا تسر ررهم فر رري إيجر رراد قطاعر ررات
متنوعة(تانيررة ،معرفيررة) متطررورة تواكررم متطلبررات العصررر الحرردي  ،األمررر الررذي يسررهم فرري الرقرري
بالواق التكنولوجي ويضاعف مه دوره في التنمية االقتصادية.
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المبحث الثاني :حاضنات األعمال والتكنولوجيا في فلسطين (قطاع غزة)
ُمقدمة:
الزالت التَج ِربة الفلسطينية في مجرال الحاضرنات حديثرةً ماارنرةً مر بعرا حاضرنات األعمرال
والتكنولوجيرا فري بعرا الردول العربيرة كمصرر وترونس ،ودول الخلري كرالبحريه والسرعودية .ولارد
أنشرئت مع رم حاضرنات الروطه العربري بمرا فيهرا الحاضرنات الفلسرطينية علرى األغلرم لتحايرق
أهداف محددة ومتشابهة تتمثل في المساهمة في إنعاش وتنميرة االقتصراد المحلري ،والترروي لنارل
التكنولوجيا ،وتشجي إنشاء أعمرال صرغيرة وجديردة للشربام المبرادر؛ مسراهمةً فري خفرا معردالت
البطالرة مره خرالل خلرق فررص عمرل جديردة للشربام وخريجري الجامعرات( .برهروم،2014 ،
ص)113
يضررم الرروطه الغررالي عرردد )5( :حاضررنات معتمرردة ومرخصررة مرره ِقبررل الجهررات الرسررمية ،منهررا
ثررال

حاضررنات فرري النصررف الثرراني مرره الرروطه االضررفة الغربيررةا وهرري :الحاضررنة الفلسررطينية

لتكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت (بيكتري( ،وحاضرنة أصردقاء فروزي كعروش للتميرز فري جامعرة
بوليتكنرك بالخليررل ،بجانررم الحاضررنة التكنولوجيرة بجامعررة النجرراح الوطنيررة بنرابلس ،أمررا عرره قطرراع
غزة فتوجد بخ حاضنتاه ،وهما :حاضنة األعمال والتكنولوجيرا بالجامعرة اإلسرالمية -غرزة ،بجانرم
الحاضنة التكنولوجية بالكلية الجامعيرة للعلروم التطبيايرة -غرزة ،باإلضرافة إلرى وجرود فررع لحاضرنة
(بيكتي) باطاع غزة.
سرياوم الباحر

باسررتعراا نبررذة مختصررة عرره أوضراع حاضررنات قطرراع غرزة (محررل الد ارسررة)،

وهما :حاضنة األعمال والتكنولوجيرا بالجامعرة اإلسرالمية -غرزة ،والحاضرنة الفلسرطينية لتكنولوجيرا
المعلومات واالتصاالت (بيكتي).
أواًل :حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اًلسالمية-غزة (موق الحاضنة على االنترنت)2015 ،

حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية هي وحدة جديدة أنشئت في الجامعة
للمرحلة األولى ،بدعم مه برنام المعلومات مه أجل التطوير ) (Info Devوصندوق تطوير
الجودة للمرحلة الثانية ،حي

تهدف الحاضنة للدعم في اتجاه تطوير األنشطة االقتصادية
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الصغيرة ذات الصلة باطاع التكنولوجيا ،مه خالل تاديم خدمات أعمال مهنية للريادييه
الفلسطينييه الذيه لديهم أفكار ناضجة لمنتجات فريدة وابداعية في مجال التكنولوجيا ،وياَ ّدر أه
لها سوقًا قوية ومحتملة.
 رسالة حاضنة األعمال تكنولوجيا وغايتها اًلستراتيجية:
تصرميم ،تطروير ،وتنفيرذ ،وتسرويق المبرادرات اإلبداعيرة فري قطراع تكنولوجيرا المعلومرات،
والتري سرتدعم تطرور مشراري األعمرال الرياديرة ذات اإلمكانرات التوسرعية العاليرة ،مره خرالل
تزويدهم بحزمة متكاملة مه خدمات تطوير األعمال ذات الجودة العالمية ،والتي سيكوه لها
دور فري تعزيرز ودعرم إمكانيرة التسرويق التجراري لألفكرار ،وتحسريه تطرور ونمرو المشراري
الفاعلة.
 الغاية اًلستراتيجية لحاضنة األعمال والتكنولوجيا:
إرساء استراتيجيات دعاية وتسويق تركز بشكل فريرد علرى تطرور فررص األعمرال والولروج
إلى األسواق اإلقليمية والعالمية لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية ،ودعم
المواهم التانية والفكريرة واإلداريرة للريرادييه الشربام ،والرذيه يتَوقر أه يشركلّوا العمرود الفارري
صدر لمنتجات وخدمات تكنولوجية.
لسوق فاعل وم ّ
 أهداا حاضنة األعمال والتكنولوجيا:
 -1توفير البيئة المناسبة لتفجير الطاقات اإلبداعية وتحويلها لمنتجات تخدم المجتم .
 -2المساهمة في تحسيه الوض االجتماعي للخريجيه بمساعدتهم لتشكيل أعمالهم الخاصة.
 -3بناء وتنمية عالقات م مؤسسات تطويرية للوصول إلى مبادرة تطوير اقتصادية مشتركة.
 -4العمرل علرى خلرق مبرادرة عالقرة ت اربطيرة ومحركرة بريه الجامعرات والسروق تركرز علرى تطروير
منهاج في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبجودة عالمية.
 -5مسراعدة الاطاعرات األخررى علرى إدخرال تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت فري عمليراتهم
التجارية.
 -6خلق استراتيجيات دعاية وتسويق تركز على األسواق اإلقليمية والدولية.
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ودوليرا مر مسرتثمريه ومؤسسرات ماليرة مره أجرل ت سريس صرندوق اسرتثماري
إقليميرا
 -7العمرل
ً
ً
لمشاري جديردة فري قطراع تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت فري فلسرطيه ،كرذلك تر ميه رأس
مال استثماري لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها.
ُ منتسبي حاضنة األعمال والتكنولوجيا:

إه منتسربي حاضرنة األعمرال والتكنولوجيرا يجرم أه يكونروا بالدرجرة األولرى مره خريجري

الجامعرات الفلسرطينية مره كليرات الهندسرة وتكنولوجيرا المعلومرات والتجرارة ،الرذيه يتمتعروه
بالرغبرة فري العمرل واإلبرداع بعي ًردا عره الو يفرة ،ولرديهم أفكرار لمشراري إبداعيرة ذات صرلة

بتكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت يمكره تحويلهرا لمنتجرات أو خردمات إبداعيرة واعردة .كمرا

تسرتهدف الحاضرنة أيضرا شرريحة المبتكرريه والموهروبيه والرذيه هرم بحاجرة إلرى تمويرل ودعرم
فني.
 فترة وآلية اًلنتساب في حاضنة األعمال والتكنولوجيا:
تترراوح فتررة المكرو

بالحاضرنة مره سرتخ أشرهر إلرى سرنة حسرم معردل نمرو المشرروع

واسرتعداده للتخررج مره الحاضرنة ،وبعرد التخررج مره الحاضرنة ال تناطر الصرلة بريه المشرروع
رتفيدا مره بعرا خردماتها وبخاصرة التسروياية،
والحاضرنة األم ،ولكره ي رل المشرروع مس ً

والمشاركة بالمعارا والحصول على المعلومات بصورة مستمرة وغيرها مه الخدمات.
وتتم عملية االنتسام للحاضنة مه خالل تاديم طلم أولي ،حي

يعله عه موعد التاديم

مره خرالل مسراباة عامرة ،ويعطري الطلرم فكررة ومعلومرات مختصررة عره المتاردم ومؤهالترخ
وخبارترخ ونروع وطبيعرة المشرروع المطلروم انتسرابخ للحاضرنة ،والردعم المطلروم مره الحاضرنة
ابتكارتهم إلى حيز الوجود كمنتجات جديدة.
ا
إلخرج
ا
وعلى ضوء هذه المعلومات يتم الابول األولي أو رفا المشروع بواسرطة اللجنرة الداخليرة
للحاضرنة ،وفري حالرة الابرول األولري للمشرروع ياروم صراحم المشرروع بعمرل د ارسرة جردوى
اقتصرادية بمسراعدة الحاضرنة ،ومره ثرم يرتم عررا هرذه الد ارسرة علرى لجنرة تسريير الحاضرنة
لاَبول المشروع أو رفضخ.
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لمنتسبيها:
 الخدمات التي تُقدمها حاضنة األعمال والتكنولوجيا ُ

ض َنة وبما
 -1توفير مكان العمل :وهو توفير بيئة العمل المناسبة حسم طبيعة الشركة المحتَ َ
يرؤمه ال ارحرة الكافيرة للعرامليه ،باإلضرافة لتروفير األثرا

الرالزم للعمرل وتروفير أجهرزة

الحاسوم الحديثة.
 -2تهوفير اًلحتياجهات والمسهاندة الالزمهة للتكنولوجيها المسهتخدمة :حير

تحتراج المشراري

ض َنة (الشركات) إلى الكثير مه المواد والاط الالزمة للعمل في تنفيذ المشرروع تاروم
المحتَ َ
بناء عليخ الحاضنة بتزويد المحتضنيه بكل ما يلزم لتنفيذ العمل على الوجخ األكمل وبما

يضمه نجاحخ في المستابل.
 -3دعم لوجسهتي :وهرو الردعم المتعلرق بتروفير األمرور الضررورية الالزمرة إلدارة وتنفيرذ العمرل
وضرمه جرودة عاليرة .ومره أمثلرة ذلرك( :تروفير خدمرة السركرتارية وترتيرم العمرل ،تروفير
خدمرة االتصراالت ب شركالها المتنوعرة ،المسراعدة فري عارد االجتماعرات وادارتهرا بصرورة
صحيحة ،توفير خدمة االتصال م اإلنترنت بسرعة عالية ،الطباعة وغيرها).
 -4التدريب :يعتبر التدريم مره الخردمات المهمرة التري تاردمها الحاضرنة للمنتسربيه للشرركات
المحتضرنة؛ وذلرك بسربم أهميرة التردريم فري تطروير أداء العرامليه فري الشرركة باإلضرافة
لكلفتخ العالية والتي يعجز الكثير عه توفيرها بصورة فردية.
 -5اًلستشارات الفنية :مه المتوق للشركات المحتضنة أه تواجخ العديد مه المشاكل الفنية
والتن يمية والتي تستهلك الكثير مه الوقت والجهد لحلها ،وتكوه الحلول عادة ذات جودة
منخفضرة بسربم عردم وجرود الخبررة الكافيرة .مره هرذا المنطلرق تاردم الحاضرنة لمنتسربيها
الدعم االستشاري ألي مه المشاكل التي يواجها المنتسبوه مه خالل تزويدهم بخبراء لحل
مشاكلهم بسرعة كبيرة وبجودة عالية.
 -6التسهوي ::يعتبرر التسرويق مره الاضرايا المهمرة والتري ترؤثر بشركل مباشرر علرى نجراح أو
فشل عمل الشركات التجارية ،لذا تعتبرر قضرية التسرويق مره الخردمات الهامرة المادمرة مره
الحاضرنة ،بحير

يرتم عمرل خطرة تسرويق متكاملرة للشرركات)المشراري ) المنتسربة ،بحير

يساعد على انتشارها خارج الحاضنة وبالتالي يسهم في نجاح المشروع (الشركة).
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 -7التشبيك :التشبيك هرو عمليرة ربرط العرامليه فري المشراري المحتضرنة مر المجتمر المحلرى
ودمجهرم فيرخ بطريارة تسراعد علرى إيجراد الفررص المناسربة لتطروير أعمرالهم ويمكره تحايرق
ذلك مه خالل التعرف على المجتم وبناء عالقات م شركاء محتمليه.
 -8الدعم اإلداري والمالي :حي

يساعد الطاقم اإلداري للحاضنة األفراد المنتسبيه في تن يم

أعمرالهم اإلداريرة والماليرة؛ وعمرل التخطريط الجيرد آلليرة تنفيرذ األنشرطة المختلفرة للمشراري
بما يضمه االستخدام األمثل للموارد المتاحة ،وبالتالي تكوه بداية عمل هذه المشاري هي
بدايات عمل قوية مرتكزة على أساس علمي صحيح.

ثانيهها :الحاضههنة الفلسههطينية لتكنولوجيهها المعلومههات واًلتصههاًلت (بيكتههي( (موقر الحاضررنة علررى
ا

االنترنت)2015 ،

عمررل الحاضررنة الفلس ررطينية لتكنولوجيررا المعلومررات واالتص رراالت منررذ أغسررطس  2011عل ررى
تش ررجي األفر رراد الري ررادييه وش ررركات تكنولوجي ررا المعلوم ررات والجامع ررات لتا ررديم مش رراريعهم وأفك ررارهم
اإلبداعية لاللتحاق واالستفادة مه خدمات الحاضنة ،للعمرل علرى تطروير هرذه المشراري وترويجهرا
فرري األس رواق المحليررة واالقليميررة بنجرراح .ويحررق لمرره يرغررم فرري االلتح راق واالسررتفادة مرره خرردمات
الحاضررنة تاررديم مشرراري وأفكررار تكنولوجيررة مبتكررة تعررود بالفائرردة العاليررة لمسررتخدميها فرري قطاعررات
عدة منها الاطاع الحكومي واإلنتاجي والصناعي والخدماتي والترفيهي.
ّ
 غاية بيكتي:
تحفي ررز الش رربام الري ررادي الفلس ررطيني للمش رراركة ب فك ررارهم اإلبداعي ررة ف رري مج ررال تطبيا ررات
خصوصررا فرري مجررال
الهرراتف المحمررول ،واتاحررة الفرصررة أمررامهم؛ لتحويلهررا إلررى واقر ملمرروس،
ً
التكنولوجيا واألعمال ،بجانم تعزيز تبادل الخبرات بيه المشاركيه ون رائهم في هذا المجال.

 مجاًلت عمل بيكتي:
 نس وبناء شراكات عمل م َّميزة م االتصاالت الفلسطينية والمؤسسات ذات العالقة.
 صر ررال وتر رردريم أصر ررحام األفكر ررار الريادير ررة فر رري مجر ررال تكنولوجير ررا المعلومر ررات لتصر رربحمشروعات واقعية وصاعدة.
 المساهمة في نمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وفتح أفاق جديدة للعمل.53

 شروط اًلنتساب لبيكتي:
 -1امتالك فكرة تكنولوجية ابتكارية قابلة للتنفيذ وتحاكي حاجات الاطاع المستهدف.
 -2وجود مهارات إدارية وحرافز قروي لتطبيرق المشرروع ،والاابليرة الشخصرية لنسر وبنراء شربكات
تجارية قوية وذات عالقة.
 خدمات بيكتي:
أ .قبل اًلحتضان:
 حيز مكاني م جهاز حاسوم. أجهزة مساندة ،بجانم توفير برام حاسوم وتطبيااتخ. توفير خدمات االنترنت ،واستشارات فنية وادارية.ب .خدمات أخرى (أثناء اًلحتضان):
 تطوير األعمال :يبدأ المنت الناجح بعدد قليل مه األشخاص ممه لديهم أفكرار ع يمرة،عمليررا .يررتم تشررجي ودعررم روح
اقعررا ً
لكررنهم بحاجررة ماسررة إلررى مسرراعدة اآلخرريه ،لجعلهررا و ً
خصوصر ررا فر رري جوانر ررم التطر رروير التانر رري ،واإلداري،
االبتكر ررار لر رردى الرير ررادي الفلسر ررطيني
ً
والتجاري.

 -خههدمات ادارة األعمههال :حي ر

تطرررح بيكترري مجموعررة مرره الرردورات المهنيررة ذات العالقررة

برراإلدارة والتسررويق وبعررا المهررارات المهمررة والترري ينبغ ري علررى الريررادي أه يتحلررى بهررا
عمليا في شخصيتخ ومشروعخ ،حي
اقعا ً
ويمارسها لتكوه و ً

يرتم تارديم هرذه الخردمات مره

خالل مدربيه مهرة على حالة دائمة ومستمرة مه التحسيه.
 خدمات التطوير المالي :تسعى مه خاللخ بيكتي لتوفير فرص مالية لرواد األعمرال ،مرحرصها الشديد في إعداد مذكرات شراكة م األعضاء المنتسبيه للحاضنة.
 خدمات تدريب شخصية :تساعد بيكتي الشركات المحتضرنة لرديها علرى تطروير عالقراتعمل مهنية م مدربي أعمال ذوي خبرة وكفاءة عالية.
 -خدمات أعمال مهنية :حي

تعمل بيكتي على ضم خبرات ومعارف طاقمها م مهارات

الص ررانعيه المحلي رريه؛ لتص ررميم وتنفي ررذ بني ررة تحتي ررة داعم ررة لاط رراع تكنولوجي ررا المعلوم ررات
واالتصاالت الذي سيزود الشركات المحتضنة لدى بكتي بمجموعة أعمال متكاملة.
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المبحث الثالث :قصص نجاح لمشروعات ريادية على النطا :المحلي
ُمقدمة:
يتميز فضاء األعمال باصرص نجراح م َّ
َّ
ميرزة تحمرل بريه ثناياهرا عطراءات حافلرة ،وانجرازات
راقية ،األمر الذي دف الباح

وبشكل جاد نحو ضرورة عرا مجموعة مه قصص نجاح لعردد

م رره الش ررركات الريادي ررة والت رري س رربق وأه كان ررت محتض ررنة ل رردى حاض ررنات األعم ررال باط رراع غر رزة؛
للتعرف على مدى توفر الخصائص والممارسات السلوكية لدى روادها وأثرها على مستوى اإلبداع
خصوصا بعرد فتررة االحتضراه التري مرروا بهرا ،حير
التكنولوجي لديهم،
ً
ث ررال

قرام الباحر

باختيرار عردد

قص ررص نج رراح ريادي ررة لع رردد اثنت رريه م رره الريادي ررات ،وثالث ررة لري ررادي ،وهر رم :ش ررركة ك رررداش

للمشررغوالت اليدويررة ،وشررركة أنررا عربرري ،وشررركة شرربكة فسررحة التسرروياية ،وهررذه الشررركات مملوكررة
ألصحابها ،ومه خالل تواصرلي معهرم حاولرت التعررف مرنهم وعره قررم :قصرة برداياتهم ،ورؤاهرم،
وأهرردافهم ،وخرردماتهم ،بجانررم التعرررف علررى عوامررل نجرراحهم المختلفررة ،وكررذا أبرررز اإلنجررازات الترري
حااوهررا ،والعابررات الترري واجهررتهم وكيررف تغلبروا عليهررا؛ حتررى يسررتفيد منهررا الاررار ،الكرريم ،والريررادي
الطموح.
 أواًل :قصة نجاح شركة كرداش للمشغوًلت اليدوية (في ماابلة شخصية م مؤسسة الشركة،
مارس)2015 ،
 كرداش (النشأة والتأسيس) :ت سس مشروع كررداش فري العرام  ،2012علرى يرد صراحبتخ م.
حليم ررة عب ررد العزي ررز (بك ررالوريوس هندس ررة االتص رراالت ،ماجس ررتير ري ررادة األعم ررال -الجامع ررة
االسالمية -غرزة) .حير

يهرتم بإنتراج وتسرويق المشرغوالت اليدويرة (الكروشريخ ،أشرغال الخررز،

السيتاه ،التحف والهدايا ،التطريز ،االكسسوارات) التي تحاف على الت ار العربري الفلسرطيني
ودوليا باستخدام وسائل التسويق االلكترونية.
قليميا
ً
محليا وا ً
وتسوقخ ً

 رؤية كرداش :كرداش هي السوق الحاياي للت ار الفلسطيني حول العالم.
 رسالة كرداش :إنتاج مشغوالت يدوية فلسطينية الصن مه خالل استغالل مهارات العامالت
بش رركل احت ارف رري وتس رروياها عب ررر وس ررائل التس ررويق االلكتروني ررة للزب ررائه ح ررول الع ررالم بم ررا يلب رري
رغباتهم.
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 أهداف كرداش:
 -1المحاف ة على الت ار الثاافي الفلسطيني والتاريخي مه خالل إقامة معرا دائم في غزة.
 -2إيصال رسالة للعالم ب ه غزة باقية رغم الحرم وستنها مه جديد مه تحت الركام.
 -3إحياء جمال فه المشغوالت اليدوية الفلسطينية الشعبية.

 -4عرا المنتجات التراثية الفلسطينية ب سعار منافسة ومواصفات وجودة عالية.
 منتجات كرداش:
 مشررغوالت الكروشرريخ المتنوعررة (مالبررس لكافررة األعمررار والمااسررات ،اكسس روارات ،ش رنط،ألعام ،تحف وهدايا ،شراشف).

 المطرزات الفلسطينية المتنوعة (اكسسوارات ،مالبس ،تحف ،شراشف). -مشغوالت الخرز (شراشف ،اكسسوارات ،براويز).

 مشغوالت السيتاه المختلفة (اكسسوارات ،مفارش ،ديكورات). خدمات كرداش:
 -توفير معرا دائم لعرا المشغوالت اليدوية.

 -تاديم دورات تدريبية في تعليم فه المشغوالت اليدوية.

بناء على طلم الزبائه بما يتناسم م أذواقهم.
 تصميم المنتجات ً عرا أحد التصاميم والموديالت على صفحة المشروع. عوامل نجاح كرداش:
 أواًل :عوامل فنية وتكنولوجية اسر ررتخدام اسر ررتراتيجيات وأدوات التسر ررويق االلكترونر رري فر رري تسر ررويق منتجر ررات وخ ر رردمات
المشروع.

 مدربات ذوات خبرة في العمل.
 استخدام المواد الخام ذات الجودة العالية للحصول على منت ذي جودة عالية.
 قاعات تدريم مناسبة للتدريم على فه المشغوالت اليدوية.

 اس ررتغالل العالق ررات المت رروفرة مر ر زب ررائه محلي رريه ودولي رريه لتس ررويق منتج ررات وخ رردمات
المشروع بشكل دائم.
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ثانيا :عوامل ادارية
ا

 الاردرة علررى إدارة المشرروع مرره خررالل الخبررة الواسررعة فري بنرراء خطررط المشراري ومرره ثررم
تنفيذها ومتابعتها.

 الار رردرة علر ررى الوصر ررول إلر ررى الزبر ررائه المسر ررتهدفيه بطريار ررة سر ررهلة مر رره خر ررالل التشر رربيك
والعالقات الساباة معهم

 المساعدة والمشورة والدعم ،والتشبيك مه ِقبل حاضنة األعمرال والتكنولوجيرا – الجامعرة
االسالمية -غزة.

 ثالثاا :عوامل مالية توفر جزء مه المواد الخام للتعلم على فه المشغوالت اليدوية.

 توفر لوجستيات المشروع (كهرباء ،ماء ،انترنت ،اتصاالت ،قرطاسية).
ابعا :عوامل أخرى
 -را

 الادرة على تسويق المشروع مه خالل استراتيجيات التسويق المختلفة.
 تسويق منتجات السيدات في معرا كرداش الدائم في الجامعة اإلسالمية .
 تسويق المنتجات مه خالل االشتراك بمعارا داخل وخارج قطاع غزة.

 زبائه المشروع في غزة (طالبات ومو فو الجامعة اإلسالمية ،مؤسسات ،أفراد).
 زبائه المشروع محلية ودولية (الضفة الغربية ،السعودية ،فرنسا ،بريطانيا).
 مفاتيح نجاح كرداش:
 التدريم والتشغيل المباشر لألسر الفايرة والمهمشة مه المجتم مه أجل التنمية. -مه النساء إلى النساء ،حي

يتم إدارة المبادرة مه قبل النساء وتستهدف نساء.

 -ايجاد مصدر دخل شبخ دائم للعائالت الفايرة دوه رأس مال.

 اسررتغالل طاقررات النسرراء المهمشررات والمعرريالت ألسرررهه وتوجيههررا نحررو شرريء مفيررد لهررهوألسرهه مهما كانت الخلفية العلمية لهه.

 ترروفير ماتنيررات تراثيررة مختلفررة األشرركال واألن رواع واألحجررام واألل رواه تناسررم أذواق الزبررائهوتطلعاتهم.

 عرا المنتجات التراثية الفلسطينية ب سعار منافسة ومواصفات وجودة عالية. جم الت ار واألشغال اليدوية في موق تسوياي شامل للت ار الفلسطيني57

 إنجازات كرداش:
 عمل دراسة جدوى لمعرفة مدى نجاح المشروع. تشغيل أكثر مه  20عاملة إلنتاج المشغوالت اليدوية بكافة أنواعها وأشكالها. التعرف على أنواع المواد الخام والمورديه المحتمليه. -انتاج أكثر مه  4000منت خالل الفترة الساباة.

 المشاركة في أكثر مه  40معرا على المستوى المحلي في غزة. -افتتاح معرا كرداش السنوي األول والثاني.

 تصوير المنتجات ووضعها على صفحة فيس بوك مه أجل التسويق والتروي . -افتتاح معرا كرداش الدائم في الجامعة اإلسالمية – غزة.

 فوز المشروع بمساباة التميز واإلبداع م حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالمركز الثال . -المشاركة في حد
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 عاد شراكة م حاضنة األعمال والتكنولوجيا – الجامعة االسالمية. -التنسيق م مركز إيواه مه خالل ترميم بيت أثري للمشروع.

 -زيارة العديد مه المؤسسات المهنية وذات العالقة مه أجل التعاوه والتشبيك.

 ترردريم العديررد مرره الطالبررات فرري الكليررات بتخصصررات مختلفررة (التسررويق ،اإلدارة ،العالقرراتالعامة).

 تسويق منتجات المشروع (الضفة الغربية ،بريطانيا.)... زيادة عدد المعجبيه على صفحة الفيس بوك مه خالل حمالت التسويق االلكتروني. إضافة العديد مه صور المنتجات على الصفحة مه أجل التسويق والبي . المشاركة في مساباة مؤسسة التعاوه للمشاري الصغيرة. الدروس المستفادة خالل الفترة السابقة:
 إتااه العمل مه خالل تصاميم وموديالت تلبي رغبة الزبائه. االنفتاح في األسواق األجنبية وخاصة تركيا وبريطانيا. -التعرف على طبيعة األسواق العربية والعالمية.

 زيادة المهارات والخبرات لصاحبة المشروع والعامالت في المشروع. -إتااه عاد االتفاقيات التجارية والتسوياية.

 -اكتسام صورة ذهنية إيجابية للماركة التجارية الخاصة بالمشروع – كرداش.
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 العقبات التي واجهت كرداش:
طلبرا علررى
 عردم السرماح لمنتجرات المشرروع بالتصردير للخررارج بكميرات كبيررة حير إه هنراك ًمنتجررات المشررروع مرره خررارج قطرراع غ رزة ولكرره ال تسررتطي إيصررال المنتجررات الررى الخررارج
بسبم اغالق معبر رفح البري وعدم السماح بإرسال الطرود عبر معبر ايريز.

 ع رردم معرف ررة فري ررق عم ررل ك رررداش بتج ررار م رره خ ررارج غر رزة سر رواء بمن رراطق الض ررفة أو ال رردولاألجنبية.

 الايررود علررى الحركررة والسررفر ،فررإغالق معبررر رفررح المتكرررر يمنر الفريررق بالمشرراركة بمعرراراخ ررارج غر رزة ،وك ررذلك يمنر ر الس ررفر لد ارس ررة األسر رواق وبن رراء عالق ررات تجاري ررة مر ر ش ررركات أو
موزعيه في بالد عربية ،وال يمكه لفريق العمل السفر عبر معبر ايريز بسبم العمر.

 صعوبة عملية تحويل األموال. سبل التغلب على العقبات:

 محاولة إرسال مجموعة مه المنتجات م مسافريه على الضفة وقد تم ذلك أكثر مهمرة.

 محاولة إرسال مجموعة مه المنتجات م مسافريه على فرنسا وبريطانيا ودول أخرىأكثر مه مرة.

 االستغناء عه الدف عبر االنترنت بشركات تحويل االموال والمصارف التي ت خذ نسبةكبيرة تضاهي نسبة الربح مه المبيعات.

 أهداف كرداش خالل عام (2015م):
 -1تدشيه موق الكتروني متخصص للمشغوالت اليدوية.
 -2المشاركة في المعارا المختلفة المحلية والدولية.
 -3تاديم دورات تدريبية في مجال المشغوالت اليدوية وتصميم فيديوهات تعليمية.
 -4فتح فرع آخر للمشروع خارج الجامعة اإلسالمية.
 الثمار المرجوة من تحقيق الخطة قصيرة المدى:
دوليا.
محليا أو ً
 زيادة أرباح الشركة مه خالل زيادة عدد الزبائه سواء ً التشبيك م المؤسسات ذات العالقة مه أجل زيادة الحصة السوقية وفتح أسواق خارجية. -التشبيك م مستثمريه ورجال أعمال واالستفادة مه الخبرات األجنبية.

 عمل تصاميم وموديالت جديدة تواكم العصر م إمكانية دم الت ار الفلسطيني بها.59

 أهداف كرداش من (:)2019-2016
 فتح خطوط إنتاج جديدة (البسط والنول). المشاركة في المؤتمرات والمعارا الدولية. -تصميم كتيم لتعليم فه المشغوالت اليدوية.

 المشاركة في تصميم دبلوم لبرنام مهني متخصص مدتخ عام واحد على هيئة  3فصولدراسية.
 الثمار المرجوة من تحقيق الخطط متوسطة المدى:
دوليا.
محليا أو ً
 زيادة أرباح الشركة مه خالل زيادة عدد الزبائه سواء ً التشبيك م مستثمريه ورجال أعمال واالستفادة مه الخبرات األجنبية. -عمل تصاميم وموديالت جديدة تواكم العصر م إمكانية دم الت ار الفلسطيني بها.

 زيررادة عرردد المسررتفيديه مرره دبلرروم البرنررام المهنرري وتخ رري مررا ياررارم  30خريجررة خرراللالعام الواحد.

ثانيا :قصة نجاح شركة أنا عربي (في ماابلة هاتفية م مؤسسة الشركة ،ابريل)2015 ،
ا
 أنا عربي (قصة البداية):
حير

تسرررد قصررة النجرراح م .أسررماء أبررو ترريل  ،المختصررة فرري مجررال تكنولوجيررا المعلومررات،

مرره سرركاه مدينررة ديررر الرربلح بالمحاف ررة الوسررطى قائل رةً :كانررت البدايررة مرره متابعتهررا للمسلسررالت
الكرتونيررة خاص رةً اإلنمرري اليابرراني ،وخررالل متابعتهررا لهررذه األنمرراط اإللكترونيررة كرراه ال يررروق لهررا
االتجاهات والايم التري تتحرد

تمامرا مر
بهرا ،فهري بجرودة عاليرة واتاراه لكره ال يتناسرم المحتروى ً

تمام را م ر ثاافتنررا
طابعنررا العربرري ،فبرردأ التفكيررر لررديها بإنترراج مسلسررالت كرتونيررة محتواهررا يتناسررم ً
العربية ،وفي ذات الوقت بجودة قادرة على منافسة المحتوى األجنبري .حير بردأت بكتابرة مسلسرل
كرترروني واتجهنررا فيررخ ألكثررر مرره جهررة ،وكانررت الملحو ررات الترري جمعتهررا أه إنترراج المسلس ررالت
الكرتونيررة مكلِ رف جر ًردا وبحاجررة إلررى جهررود تَف رروق الجهررود الفرديررة ،كررذلك الكتابررة بررالنمط ال رروطني

مح رردود وغي ررر واسر ر االنتش ررار .وأخ ررذ الفري ررق بع رريه االعتب ررار بالملحو ررات وب رردأ بر رالتفكير بإنت رراج

قص ررص مص ررورة ال ر ر  ،COMICSقريب ررة م رره الرس رروم المتحرك ررة وف رري ذات الوق ررت يمك رره إنتاجه ررا
بصورة ناجحة.
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تميرزت بتهرذيم الفكررة والتوجيرخ جي ًردا نحرو الفئرة
وهنرا بردأ الفريرق مرحلرةً جديردة فري المشرروع َّ

المستهدفة واألنماط الاصصية التي يحتاجها السوق في مجال الرسوم والكرتروه ،حير

قرام الفريرق

بكتابررة قصررة مصررورة كاملررة واختبرهررا علررى عينررات مرره الفئررات المسررتهدفة ،وكانررت النتررائ إيجابيررة
بشكل ملحرو  ،ممرا سراعدهم فري الوصرول إلرى تشركيلة أنرا عربري المتميرزة التري يكترم بهرا أنماطرخ
الاصصية ،وهي عبارة عه تشكيلة تجم ما بيه الكوميديا والمغرامرة والخيرال والعلروم والتراري فري
إطار مه البصمة العربيةَّ ،
موجهة لألطفال فئة  18-12عام.
في هذه المرحلة كانت الفرصة للفريق بااللتحاق ضمه برام رياديرة للحصرول علرى دعرم
للفك ررة مرره خررالل تادمررخ لمشررروع مبررادروه الررذي أطلاتررخ حاضررنة األعمررال والتكنولوجيررا بالجامعررة
االسررالمية -غ رزة فرري العررام 2013م ،وكررذا ترروجههم بررالفكرة لبكترري فتمكن روا مرره إنجرراز مجموعرراتهم
الاصص ررية ب ررنفس ال ررنمط الخ رراص به ررم ،وه رري :رواي ررة ع ررالم األعم رراق ( )4أجر رزاء ،ورواي ررة إنا رراذ
المسررتابل ( )3أج رزاء ،وروايررة الارروة المجهولررة -مجموعررة قصصررية فرري ترراري األنرردلس مغامراتيررة
خيالية ،-ورواية البساط المتكلم وأوضحوا ب نخ جاري العمل على مجموعات جديدة.
معرا ،حير
القت روايات أنا عربي بتشكيلتخ المتميزة اإلقبال مه قبل اآلبراء واألطفرال ً

قرام

الفري ررق ب ررإطالق المش ررروع كش ررركة ف رري  2013-12-27بع ررد إع ررداد الموقر ر اإللكترون رري وتطبي ررق
الهواتف الذكية لر (أنا عربي) ،وبدأ مرحلة التسويق والتروي ألنا عربي ورواياتخ.
م رره المتوقر ر للش ررركة المس رراهمة بش رركل فاع ررل ف رري إثر رراء محت رروى الرس رروم والكرت رروه ل رردى
األطفال ،وذلك للنتائ المشجعة التي حصلنا عليها مه لح ة إطالق الشركة حتى اآله.
(أن ررا عرب رري) ي ر روفر الفرص ررة لألطف ررال العر رررم ف رري الع ررالم الوص ررول إل ررى قصص ررخ بشررركل
إلكتروني مه خالل اشتراكات سنوية ب سعار رمزية ،حي

يتريح لرخ االشرتراك قرراءة الاصرص التري

يعرضها الموق بشكل دوري لمدة عام كامل.
من أهم ما ُيقدمي (أنا عربي) لألطفال خاصة أطفال الجاليات العربية في الخارج:
 فرصة لممارسة اللغة العربية الفصحى. البااء على تواصل م ثاافتهم العربية وتاريخهم العربي. وسيلة دعم لمساعدتهم على تعلم اللغة العربية ومفرداتها.61

قصصا نوعية في أدم الطفل العربي.
 رؤية شركة (أنا عربي) :مؤسسة مستالة تادم
ً
 رسالة أنا عربي:

أنررا عربرري  ..فرره الروايررة الهادفررة ،أنررا عربرري ..لمحترروى قصصرري فريررد ،أنررا عربرري  ..بسرراطة
العرا وعمق الفكرة.
 أهداا شركة (أنا عربي):
 إنتاج قصص ماروءة بمعدل سنوي مه ( )4إلى ( )5روايات كل رواية مه ( )4إلرى()5أجزاء والجزء تار ًيبا مره ( )25إلرى ( )30صرفحة ،وقصرص مصرورة عردد ( )6كرل قصرة
مه صفحتيه إلى ( )3صفحات.

 توفير اشتراكات سنوية بمعدل  1000مشترك جديد لكل سنة. إيجاد مندوبي مبيعات في جمي الجاليات العربية. من انجازات شركة (أنا عربي):
 موق الكتروني وتطبيق جوال على بيئة األندرويد. رواية عالم األعماق للكاتبة أسماء عبداهلل أبو تيل . رواية إنااذ المستابل للكاتبة أسماء عبداهلل أبو تيل . رواية البساط المتكلم للكاتبة سها صالح البحيصي. جانب التطوير لشركة (أنا عربي) للعام الحالي 2015م:
تعمررل شررركة (أنررا عربرري) علررى تطرروير منتجاتهررا بإضررافة خدمررة الصرروت إلررى قصصررها ،وذلررك
راء علررى د ارسررة لمتطلبررات األطفررال العرررم فرري الجاليررات العربيررة ،والترري تسرراعدهم علررى سررماع
بنر ً

الاصة ماروءة ،باإلضافة إلى الكلمات ،وذلك لتعزيز معرفة الطفل بالاراءة السليمة.

أيضرا فريرق (أنرا عربري) علرى الترروي مره منتجاترخ مره الروايرات بإنشراء فريرق َمسررحي
يعمل ً

مرره األطفررال ،وكرراه أول هررور لهررم فرري الحفررل السررنوي األول للشررركة -يررتم ترردريبهم علررى األداء
المسرحي حي

نخطرط لأليرام الاادمرة ،ترروي لكرل قصرة عره طريرق المسررح ،بر داء مسررحية عره

كررل قصررة فرري م اركررز منتش ررة فرري الاطرراع والمرردارس ،وتصررويرها لرفعهررا علررى االنترنررت مرره خررالل
موق لألطفال العرم في العالم.
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 فري :شركة (أنا عربي):
يعمررل لرردى فريررق (أنررا عربرري) مجموعررة مرره المختصرريه والمهتمرريه بالمجررال ،مرره كتَّررام،
ومسوقيه ،وفنييه ،وادارييه ،يعملوه كخلية نحل بروح الفريق الواحد.
وسبل التغلُّب عليها:
 التحديات التي واجهت شركة (أنا عربي) ُ

واجهت شركة (أنا عربي) مجموعة مه التحديات تمثلت في النااط التالية:
 تكويه فريق عمل يعمل بمنهجية (أنا عربي) وتمكه الفريق مه توفير ذلك بتدريم فريرقمه الكتام والمصمميه.
 الوص ررول إل ررى تش رركيلة مض ررمونة تك رروه ه رري المابول ررة بالنس رربة للفئ ررة المس ررتهدفة وتغط رريالناص في المحتوى العربري ،وترم ذلرك مره خرالل عمرل نمروذج كعينرة للايراس علرى الفئرة
المس ررتهدفة وس رراعدهم ف رري الوص ررول إل ررى التش رركيلة الت رري ننطل ررق به ررا فر ري تك ررويه محت رروى
رواياتنا
 تغطي ررة المص رراريف والتك رراليف المادي ررة إلنت رراج الع رردد المطل رروم م رره الاص ررص والرواي رراتوتطوير الموق والتطبيق وغيره بعد االحتضاه ،وذلك مه خالل التشبيك م المؤسسرات
والتعاوه حي

عملنا على تاليل التكاليف قدر اإلمكاه ،وفي هذا البند عمل (أنرا عربري)

علررى تطرروير ش رركل الاصررص بمررا ال يحت رراج إلررى تكلف ررة عاليررة وفرري نف ررس الوقررت ي ررؤدي
مرحليا عه الرسام حي
المطلوم ،وكاه ذلك باالستغناء
ً

ثمنرا
تكلرف الرسرومات والتلرويه ً

وعوضوا ذلرك بالتصرميم والرسرم علرى الكمبيروتر كر جزاء يرتم اسرتخدامها وتشركيلها
باهضا َّ
ً

في أكثر مه موق .

 عوامل نجاح شركة (أنا عربي):
 -توفر مستوى عال مه التصميم واإلرادة لدى فريق العمل ،بجانم سرعيخ الحثير

نحرو إنجراز

أهداف الشركة المنشودة.
 الادرات الكتابية والفنية المتوفرة لدى فريق العمل.جيدا في الداخل والخارج.
 الادرة اإلدارية على إدارة المشروع والتشبيك م الجهات المعنية ًاء مه جهات م َم ِولة أو مه فريق العمل.
 توفر تمويل كاف لتلبية متطلبات المشروع سو ً63

 طموحات شركة (أنا عربي):
 يسررعى (أنررا عربرري) ليكرروه المنصررة األولررى فرري الرروطه العربرري والعررالم فرري إنترراج الاصررصوالروايات العربية التي تترجم إلى لغات متعددة وما يترتم عليها مه أفالم كرتونية وغيرها.
 إيجاد مجتم عالمي للكتَّام والرساميه والمصمميه في إنتاج وتطوير المحتوى العربي الايمالذي يعزز الوجود العربي في العالم.

ثالثاا :قصة نجاح شركة فُسحة (في ماابلة شخصية م مديرة التسويق بالشركة ،ابريل)2015 ،
 أواًل :شبكة فسحة في سطور
فسحة شبكة اجتماعية سياحية ت سست عام  2013على يد م .مهند النونو -بكالوريوس
هندسة حاسوم .وهي عبارة عه إضافة نوعية في عالم التسويق اإللكتروني على أحد
التانية التي تستخدم ألول مرة على مستوى الوطه (فلسطيه) ،بحي

الوسائل

إلكترونيا يشمل
دليال
تادم ً
ً

جمي األماكه والمؤسسات الموجودة على أرا الواق واسااطها على خريطة إلكترونية ديناميكية
يسهل تفاعل الزوار معها والوصول إلى المعلومة مه بيانات عامة وصور وفيديو ،وعالوةً على

ذلك فإه شبكة فسحة تادم خدمة التجوال االفتراضي لزيارة األماكه السياحية والمعالم األثرية
اضيا بن ام ثالثي األبعاد ،وك ه الزائر هناك وفق مفهوم( :عيش الفسحة قبل ما
الفلسطينية افتر ً
تطلعها) ،وبالتالي ت كيد الهوية الفلسطينية مه خالل تصوير تلك المعالم التي يحاول االحتالل

إخفاء ها ونسبتها إليخ ،واألجمل مه ذلك مشاركة زيارة هذه األماكه م األصدقاء والتحد

عه

تجاربهم مدعمة بالصور والفيديو وفق منهجية التروي  .Word of Mouthباإلضافة إلى العديد
مه الخدمات الرائعة والم َّ
ميزة كالتصوير االحترافي وادارة صفحات فيسبوك واقتراح أفكار ترويجية
واإلشراف على تنفيذها وتن يم الفعاليات المختلفة.

ثانيا :عوامل النجاح واًلستدامة

ا

انتشرت خالل األعوام الثالثة الماضية

اهرة المنتجعات والمطاعم والفنادق وغيرها مه

المؤسسات السياحية التي اجتاحت المناطق الفلسطينية وعلى وجخ الخصوص مدينة غزة،
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وبالرجوع إلى إحصائيات و ازرة السياحة الفلسطينية فإه عدد المؤسسات الجديدة التي تادم
الخدمات السياحية زاد ما ياارم  %60عما كاه قبل عام 2012م ،وتجاوز صافي دخل السياحة
الداخلية في مدينة غزة لعام 2013م حاجز  50مليوه دوالر ،مما أدى إلى

هور طفرة

اقتصادية في النشاط الفلسطيني في قطاع السياحة ،باإلضافة إلى وجود منافسة كبيرة بيه تلك
المؤسسات السياحية التي تريد تسويق نفسها بطرياة ابتكاريخ تستطي مه خاللها الحصول على
أكبر حصة سوقية والتفوق على جمي منافسيها .كما أنخ وفق ما أفادت اإلحصائيات في و ازرة
السياحة ب ه  %35مه االقتصاد الفلسطيني معتمد على السياحة الداخلية ،وأه صافي إجمالي
الدخل السياحي سنويا يكوه بمعدل  40مليوه دوالر رغم الحصار الخانق على قطاع غزة.
وقد الح

فريق العمل في اآلونة األخيرة بداية انتشار ثاافة التسويق عبر الشبكات

االجتماعية اإللكترونية وأثرها الكبير في أوساط المجتمعات العربية ،وهذا ما الح خ الجمي
خالل الثورات العربية ،مما يؤكد أهمية الشبكات االجتماعية وقوتها في الت ثير على المجتمعات،
فر صبحت الشبكات االجتماعية ال تاتصر فاط على األفكار والتوجهات ،بل أيضا دخلت عالم
التجارة والتسويق اإللكتروني ،وحسم آخر احصائيات أه أكثر مه  %60مه الشعم الفلسطيني
يستخدم االنترنت في حياتخ اليومية ،فكاه لتلك المؤشرات فرصة قوية وكبيرة لتدشيه مشروع
جديدا في عالم التسويق اإللكتروني ،ومه هذا المنطلق
مفهوما
يستفيد مه تلك المزايا ليخلق
ً
ً
بدأت فكرة فسحة كشبكة اجتماعية سياحية على الشبكة العنكبونية.
 ثالثاا :الفئات المستهدفة
 -1المؤسسات التجارية والسياحية في فلسطين:
تستهدف فسحة هذه المؤسسات بهدف تلبية احتياجاتهم في التروي

لمنتجاتهم وخدماتهم

والوصول بها إلى الفئة المستهدفة مه الزبائه ،وذلك مه خالل التصوير االحترافي لمنتجاتهم،
واإلشراف على صفحاتهم الخاصة على مواق

التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى تن يم

الفعاليات والحمالت الترويجية التي تمكنهم مه الحصول على الحصة السوقية األكبر ماارنة
بمنافسيهم.
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 -2الزبائن واألفراد
تمثل شبكة فسحة حلاة الوصول بيه هؤالء األفراد والزبائه وبيه المؤسسات التجارية والسياحية
التي تاوم فسحة بالتروي لها؛ وذلك بهدف إشباع حاجتهم في الترفيخ وخاصة أهالي قطاع غزة
في ل الحصار الخانق الذي يعيشوه فيخ ،وتزويدهم بمعلومات متكاملة عه األماكه السياحية
وأسعارها ،ومعرفة آراء اآلخريه بها مه خالل مشاركة تجاربهم وفسحاتهم على الموق اإللكتروني
وتاييم األسعار.
ابعا :خدمات فسحة
 را

تتنوع خدمات شبكة فسحة بهدف تحايق الفائدة المرجوة لفئاتها المستهدفة مه الزبائه وهي

تتمثل فيما يلي:
إلكترونيا عبر موق الشبكة
 -1تسوي :الكتروني :تسويق المطاعم والمحالت التجارية
ً
اإللكتروني وصفحتخ على فيسبوك؛ بهدف تن يم حمالت ترويجية إلكترونية ونشر الوعي

للزوار عه المنتجات الخاصة بالمطعم أو المحل التجاري.
 -2ادارة صفحات فيسبوك :تادم شبكة فسحة خدمة اإلدارة الفاعلة لصفحات فيسبوك
للمطاعم والمحالت التجارية مه خالل التصوير االحترافي لمنتجات أو خدمات
المؤسسة ،التصميم اإلعالني ،الحمالت الترويجية ،باإلضافة إلى اإلعالنات الممولة.
 -3تجوال افتراضي :وفق مفهوم (عيش الفسحة قبل ما تطلعها) تادم شبكة فسحة خدمة
التجوال االفتراضي مه خالل تصوير البانوراما للمطاعم واألماكه السياحية والتجارية
المختلفة بهدف تمكيه الزبوه مه التعرف على المكاه قبل زيارتخ وجذبخ إليخ.
 -4تنظيم فعاليات :لتحايق الفائدة للفئات المختلفة مه األفراد والمؤسسات ،تادم شبكة فسحة
خدمة تن يم الفعاليات الترفيهية والترويجية بهدف استاطام المزيد مه الزبائه األفراد
للمطاعم والمحالت التجارية .باإلضافة إلى تن يم المعارا ورعايتها مه حي

التسويق

اإللكتروني.
 -5ت جير شاليهات :مه خالل الصفحة الخاصة بالشاليهات على موق فسحة اإللكتروني،
يتمكه الزائر مه التعرف على الشاليهات المتاحة وبيانات التواصل الخاصة بها م
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إمكانية الحجز مه خالل فسحة .كما أنخ يتم مه خالل شبكة فسحة تاديم خدمات
التروي واستالم مهام الت جير للعديد مه الشاليهات خالل فترة الصيف.
 -6بطاقة خصومات فسحة :بطاقة خصومات ياوم الزبوه بشرائها بهدف االستفادة مه
خصومات متعددة تادمها المطاعم والمحالت التجارية ماابل اشتراك سنوي في البطاقة.
 -7اًلستشارات التسويقية :تادم شبكة فسحة مه خالل خبرات فريق العمل حلولها التسوياية
مه حي

إعداد الخطط الترويجية ومتابعة تنفيذها ،باإلضافة إلى تطوير حمالت دعائية

مختلفة تعزز مه انتشار الزبائه في المطاعم والمحالت التجارية.
 -8شراء حسابات فيسبوك :يتم تسليم المؤسسة بيانات حسابات فيسبوك () FB Email
بناء على استيرادها مه صفحات أو مجموعات أو حتى منشور تاوم بتحديده المؤسسة،
ً
لالستفادة منها في اإلعالنات الممولة بحي

ومركز وبالتالي تكلفة
ًا
فعاال
يكوه اإلعاله ً

أقل وفعالية أكبر .م العلم ب نخ يتم استيراد البيانات مه خالل برنام تم برمجتخ مه

خالل المكتبات المفتوحة لدى شركة فيسبوك وال يشكل أي خطر أو ثغرة أمنية ،بل هي
صالحيات تمنح للمطوريه.
 -9مونتاج اعالني :تادم شبكة فسحة خدمة تصوير الفيديوهات للفعاليات وأنشطة وخدمات
المؤسسات والمتاجر المختلفة ،وتطوير مونتاج دعائي خاص بها يتم استخدامخ للعرا
في الشاشات اإلعالنية ونشره على فيسبوك.
خامسا :انجازات فسحة باألرقام

ا
 -1الموقع اإللكتروني:

يعتبر موق فسحة الموق األول على مستوى فلسطيه في المجال السياحي ،حي

تجاوز

عدد زواره المليوه زيارة ،ويبلغ عدد الزوار شهرًيا بما يعادل  70.000زيارة .يشارك في

عضوا يستفيدوه مه خدماتخ السياحية المختلفة ،وياوموه بمشاركة
الموق 7.562
ً
تجاربهم وتاييم المطاعم والمحالت التجارية التي يزورونها .باإلضافة إلى خدمة مطب
ست البيت التي تمكه الزوار مه إضافة وصفاتهم وصور الم كوالت المختلفة ،حي
وصل عدد المشاركات في هذه الخدمة إلى  4.886مشاركة.
 -2الخدمات:
حاات فسحة إنجازات مه خالل الخدمات التي تادمها للشركات كما يلي:
67

 عاود تسويق م أكثر مه  90مؤسسة تجارية وسياحية.سياحيا.
مشروعا
 تصميم جوالت افتراضية ألكثر مه 50ً
ً
 -إدارة وتنفيذ حمالت إعالنية ،حي

بلغ عدد الحمالت التي تم تنفيذها  597حملة ترويجية.

 المشاركة في تن يم ورعاية الفعاليات والمعارا بما يعادل  23فعالية.سادسا :هدايا المناسبات

ا

انطالقًا مه مفهوم عمل فسحة الذي يرتكز دوما على إسعاد اآلخريه ،عملت فسحة على

تجهيز هدايا نوعية ومميزة تنفذ ألول مرة واستهدفت في هداياها بشكل رئيس المغتربيه الذي
يرغبوه بمفاج ة ذويهم ،وتاديم هدايا ألهلهم في قطاع غزة .وقد تم استابال الطلبات مه الهدايا
المختلفة التي عرضتها الشبكة عبر فيسبوك ،ويتم مفاج ة العديد مه األسر واألمهات واآلباء
بهدايا أبنائهم المغتربيه لتصل إلى بيوتهم وتيم تصويرهم عند استالم الهدايا ،ليرى ابناؤهم الفرحة
التي رسمتها فسحة على وجوههم محملة بالدعاء والرضا لألبناء واألهل واألحبة.
سابعا :تنظيم مخيم سفاري

ا

قامت شبكة فسحة خالل صيف  2014بتن يم مخيم سفاري ،وهو المخيم األول مه نوعخ

في فلسطيه ،ومعتمد مه و ازرة السياحة الفلسطينية ،بحي

تعتمد فكرتخ على ممارسة أنشطة

يوميا .تم فيها زيارة العديد مه المعالم
تدم ما بيه التعلم والترفيخ والرياضة في فترة أسبوعيه ً

تعرف فيها
الفلسطينية األثرية واألماكه الثاافية باإلضافة الى المنتجعات والمالهي ،وقد َّ
المشاركوه على تاري بالدهم ،باإلضافة إلى المشاركة في المساباات الشياة التي تنمي روح
الفريق والايادة والتحدي والمنافسة بيه المشاركيه .تم خالل المخيم تاسيم المشاركيه إلى
مجموعات ياوموه بالعديد مه المهام واألنشطة الثاافية المرتبطة بالحركة والذكاء ،والفريق الفائز
هو الذي حصل على نااط أكثر للفوز في الحفل الختامي للمخيم بدرع سفاري ،ومه المخطط أه
يتم تنفيذه خالل عام .2015
 ثام انا :المعارض
شاركت شبكة فسحة في العديد مه المعارا التكنولوجية واإلبداعية ،باإلضافة إلى
مساهمتها في تن يم تلك المعارا ورعايتها وتاديم خدمات التسويق اإللكتروني لها .ومن تلك
المعارض ما يلي:
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 -1معرا إبداع مه بيه الركام – الجامعة اإلسالمية 2014
 -2معرا الملتميديا الرقمي – جامعة غزة .2014
 -3معرا منتجات نسائنا – الشاليهات .2014
 -4معرا اكسبوتك – اتحاد شركات أن مة المعلومات .2013
 -5معرا مشروع مبادروه – الجامعة اإلسالمية .2013
 -6الملتاى الفلسطيني لإلبداع والتكنولوجيا – الكلية الجامعية للعلوم التطبياية .2013
تاسعا :فري :العمل

ا

يعمل في شبكة فسحة فريق عمل على مستوى عال مه المؤهالت العلمية والخبرة العملية في

مجال التسويق اإللكتروني واالستشارات التسوياية ،بحي

يعمل ثالثة منهم ب جور ثابتة باإلضافة

إلى  7أشخاص بتوقيت جزئي.
عاشرا :من كل مشكلة فرصة

ا

خالل حرم عام  2014م توقف الاطاع السياحي عه العمل ،وتوجخ األن ار إلى الدمار

ا لذي لحق باطاع غزة م استمرار الحصار الخانق الذي حال مه قدوم الوفود العربية واألجنبية
لمشاهدة حجم الدمار والمعاناة التي شهدها الغزيوه خالل الحرم ،قامت شبكة فسحة بتوجيخ
كاميراتها وتركيز عملها على تصوير األماكه التي دمرت خالل الحرم في قطاع غزة ،مثل
خزاعة وبيت حانوه وتصويرها بتانية البانوراما وبرمجتها ليتمكه مشاهدوها مه التجول في هذه
األماكه ،واالطالع على حجم الخرام الذي خلفتخ آلة الحرم اإلسرائيلية .وقد تم تسليم المادة
المصورة للهيئة العربية الدولية إلعمار غزة إلرسالها للمؤسسات والجهات المعنية خارج الاطاع.
وسبل التغلب عليها
 حادي عشر :العقبات التي واجهت فسحةُ ،

عددا مه التحديات والتي سعت إلى مواجهتها والتغلم عليها ،لعل
واجهت شبكة فسحة ً

أبرزها:

 ضعا ثقافة الزبائن في التعامل مع وسائل التسوي :اًللكتروني :والتي تم التغلم عليهابالتحفيز التدريجي لهم ،بجانم الدور الذي أملتخ حركة التكنولوجيا المعاصرة على المنطاة،
األمر الذي جعل منها ضرورة ملحة في كثير مه المعامالت.
69

 وجود أفراد ُمنافسين في بعض مجاًلت عمل فسحة :قامت شبكة فسحة بالعمل نحو تاديمخدمات م َّ
ميزة تحاكي االحتياج الحاياي وفاًا لمنهجية علمية دقياة وواضحة المعالم ،وب ذواق
وأساليم ابتكارية ومتطورة.
 الوضع اًلقتصادي الصعب الذي يمر بي قطاع غزة :تعتمد شبكة فسحة أساليم متنوعةوذكية تسهم في تحفيز الجمهور المستهدف لدى زبائه فسحة على التعامل والتعاطي م
خدماتهم ومنتجاتهم رغم األحوال االقتصادية الصعبة.
أخيرا :الجوائز التي حازت عليها فسحة

ا

حصدت فسحة على العديد مه الجوائز وهي كالتالي:

 -1الفوز بمشروع (مبادروه) ،حاضنة األعمال والتكنولوجيا -الجامعة االسالمية -غزة
.2013
 -2طرح مشروع فسحة في مساباة أفضل مشاري الويم العربية.
 -3جائزة مؤسسة التعاوه ك فضل مشروع ريادي على مستوى فلسطيه .2014

خاتمة:
إه المت مررل فرري قصررص النجرراح السرراباة يجرردها تسررير علررى نحررو إبررداعي م َّ
َّ
ميررز ،ويترروفر فيهررا
الجانم التكنولروجي فري أعمالهرا بدرجرة مناسربة ،واألجمرل مره ذلرك أنهرا خرجرت مره رحرم المعانراة
التي يعيشها قطراع غرزة مره حصرار رالم ،وبطالرة قاتلرة ،ونارص فري المروارد ،واناطراع فري التيرار
الكهربائي ،بجانم غيام الكثير مه الماومات!
كمررا نجررد ب ر َّه روادهررا يتمتع روا بدرجررة عاليررة فرري كثيررر مرره الخصررائص والسررمات ،أبرزهررا ذات
العالقة بموضوع الدراسة:
أشخاصرا ريراديه فري
 الثقة بالنفس :مه خالل ثاتهم العالية ب نفسهم ،األمرر الرذي جعرل مرنهمً
ل ال روف التي مروا بها.
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 ُحهب اإلنجههاز :وذلررك مرره خررالل رغبررتهم الجررادة ،واصررارهم نحررو تحايررق إنجررازات م َّميرزة تحاررق
لهم مستوى راق مه التادم.

 القههدرة علههى نسههق العالقههات :وهررذا يرجر إلمكانرراتهم العاليررة فرري نسر وبنرراء العالقررات؛ األمرررالذي ساعدهم نحو التوس في مشروعاتهم الريادية ،والتحليق بها خارج حدود المنطاة.
وخصوصررا فرري ررل المصرراعم الترري مر َّررت بهررم ،مرره حصررار
تحمههل المخههاطرة:
 اًلسههتعداد ل ًُّ
خانق ،وعابات متتالية ،واستخدامهم لعدد مه االستراتيجيات المختلفة للتغلم عليها.

جليرا فري ه َّ
ويرات شرركاتهم التري تاروم علرى
 القدرة على التخطيط ووضع األهداا :و هر ذلك ًأهداف واضحة ومكتوبة.
حي

تترجمت هذه الخصائص على سرلوكهم الريرادي بشركل فاعرل ،األمرر الرذي سراعدهم

بدرج ررة كبير ررة عل ررى الس ررمو والتحلي ررق بمش ررروعاتهم نح ررو فض رراء األعم ررال ،م ررو فيه الجوان ررم
التكنلوجية في أعمالهم بشكل فاعل ،حي

لمس الباح

توفر مستوى عال مره قردرة أصرحام

قصررص النجرراح المررذكورة أعرراله علررى إدراكهررم الكبيررر ،واسررتغالهم الفاعررل للبيئررة التكنولوجيررة
المحيطررة وأهميتهررا فرري السررمو بحاض ررة الشررركة ،األمررر الررذي سرراعدهم علررى النمررو الملحررو
وتحايق النجاحات المستمرة.
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الفصل الرابع:
الدراسات السابقة
ُ مقدمة

 أواًل :الدراسات المحلية.
ثانيا :الدراسات العربية.
 ا

 ثالثاا :الدراسات األجنبية.
ابعا :التعقيب على الدراسات السابقة.
ر ا
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ُمقدمة:
حرص الباحث على رفدد الد ارسدة بع ن
ددد مد الد ارسدات واألبحداث العلميدة الحديثدة وذات العالقدة
بموض ددول البح ددث؛ به دددإل ااثد دراقي وتحقيد د الفائ ددد ي م ددل التر ي ددا عل ددى الد ارس ددات واألبح دداث التد د
تناول د ددت المتغيد د درات الرئيسد د دة للد ارس د ددةي مس د ددتفيدا مد د د ال ت د ددبي والد د ددورياتي والرس د ددائ الجامعي د ددةي
والمجالتي والمواقل اال ترونية عبر الشب ة العن بوتيدةي وييرادا .حيدث قسدم الباحدث المبحدث إلدى
أربعة محاور :المحور األو تناو فيه الباحدث الد ارسدات المحليدة ذات العالقدة بموضدول الد ارسدةي
وتندداو الد ارسددات العربيددة ف د المحددور الثددان ي أمددا بالنسددبة للمحددور الثالددث فقددد تندداو فيدده الباحددث
الدراسات األجنبيةي وم ثم اختتم المبحث ب ن
ابل يختص بالتعقيب على الدراسات السابقة.
محور ر ن
أواًل :الدراسات المحلية
 -1د ارسددة أبددو قددر ي  :)2015واقععر ريععادع اًل مععال اععا اللامعععات القلسععغينية بقغععا
المستمر بلامعة األ هر واللامعة اًلسالمية-
دراسة مقارنة بين قسما التعليم ُ

ع ع-

ع.

التعرإل على واقل رياد األعما ف الجامعدات الفلسدنينية مد خدال
هدات الدراسة إلى ُّ

دراسة مقارنة بي عماد خدمة المجتمدل والتعلديم المسدتمر بالجامعدة ااسدالمية ومر دا التعلديم
المستمر بجامعة األاار .وقد استخدم الباحث عينة عشوائية لعدد  )161نالبا ونالبة.
وقدد أظهعرت نتعاج الدارسعة وجدود دور متوسدن لإلبددال واالبت دار والمخدانر المحسدوبة
واالستقاللية والتنافسية والثقافة الريادية على التوجه الريداد فد التعلديم المسدتمر فد الجامعدة
ااسالميةي ف حي تبي وجود دور قلي

ف المجاالت المذ ور أعاله علدى التوجده الريداد

ف التعليم المستمر ف جامعة األاار.
وقدد خلُصعت الدراسعة بمجموعدة مد التوصديات أبراادا :أ يقدوم مر دا التعلديم المسدتمر
بجامعددة األااددر بالعم د علددى تنددوير المر ددا بمددا يخدددم ريدداد االعمددا ي و ددذا أ تقددوم عمدداد
التعلدديم المسددتمر وخدمددة المجتمددل بالجامعددة االسددالمية بدددعم اابدددال واالبت ددار وتددوفير البنيددة
التحتية المادية والمعلوماتية المناسبة الخاصة بالتحسي والتنوير المستمر.
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 -2د ارسدة برادومي  :)2014دور حاضعنات األ معال والتكنولوليعا اعا حعل مشعكل البغالعة
لرياديا األ مال -قغا

ع.

هععدات الدراسععة إلددى التعد ُّدرإل علددى فاعليددة حاضددنات األعمددا ف د

ونهددا أدا لح د مش د لة

البنال ددة ل ددد الش ددبابي وخاص ددة ري ددادي األعم ددا مد د خ ددال تحويد د أف ددارام اابداعي ددة إل ددى
مشاريل ناجحة مدر للدخ ؛ تساعدام ف تحسي مستواام االقتصاد واالجتماع وا سدابهم
المهددارات والخب درات الضددرورية الت د تددلالهم للوصددو إلددى سددو العم د المحل د والدددول ي م د
خال دراسة حالة حاضنة األعما والت نولوجيا ف الجامعة ااسالمية بغا ضم مشروع :
مشرول مبادرو  -مشرول سبارك) .وقد ت و مجتمل الدراسة م المشاريل المحتضنة والتد
أنهت فتر احتضدانها فد حاضدنة األعمدا والت نولوجيدا والبدال عدددام  )90مشدروعاي حيدث
قامددت باسددتخدام نريقددة الحصددر الشددام م د خددال توايددل االسددتبانة علددى مجتمددل الد ارسددةي
وتمثلت أهم نتاج الدراسة اا:
 مسددتو تقددديم الخدددمات المقدمددة م د قب د حاضددنة األعمددا والت نولوجيددا انددت متوسددنةبعض الش قي بينما تدنى اذا المستو بعد التخرج.
 االس ددتثمار فد د قن ددال ت نولوجي ددا المعلوم ددات يعتب ددر األنس ددب فد د الحال ددة الفلس ددنينية وم ددايص دداحبها مد د حص ددار واي ددال ي ألن دده يعتم ددد بشد د

بي ددر عل ددى ت ددوفير الناق ددات البشد درية

الملالة مهنياي بغض النظر ع الموقل الجغراف .
 تاداد نسبة نجاح المشروعات باياد نسبة الخدمات المقدمة لهدا مد قبد حاضدنة األعمدامما يلد إلى اياد فرص العم ي حيث إ اناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو
داللدده  0.05بددي نسددبة العوام د الخدماتيددة المقدمددة وفددرص نجدداح المشددرول لخل د فددرص
عم .
وكعععان معععن أهعععم توصعععيات الدراسعععة :ض ددرور الغ ددر فد د أذا ددا أص ددحاب المش دداريل
المحتضنة أثناق فتر االحتضا أاميدة الت امد والددخو فد شدر ات فيمدا بينهدا؛ أل فد
ذلك ضمانا لت ام الخبرات والما والجهد.
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 -3د ارسدة سد يكي  :)2013دور حاضناا األعمنا فن تحقين التامين المسنتااة فن قطنا
غزة.
هعععععدات الدراسعععععة إلد ددى قيد ددا

دور حاض د ددنات األعمد ددا ف د د تحقي د د التنميد ددة المس د ددتدامة

باست شدداإل المش د الت الت د تواجدده رواد األعمددا والشددر ات الناشددئة ف د قنددال يدداي بجانددب
تحدي ددد الخ دددمات التد د تق دددمها حاض ددنات األعم ددا ي ود ارس ددة أس ددباب فشد د ونج دداح المش دداريل
مبرا دور حاضنات األعما ف دفل عجلة التنمية االقتصادية ف فلسني .
ا
المحتضنةي
دارا ف د دعددم ورعايددة المشدداريل
دور بد ا
حيععج لععا ت أبععر نتععاج الدراسععة :إ للحاضددنات ا
الريادية .وأوصى الباحج اتبال آلية نظاميدة فد اختيدار األف دار اابداعيدة لايداد فدرص نجداح
المشروعات.
 -4د ارسددة اعددربي  :)2013المعوقننا اادار ن الت ن تواا ن

ننحا المشننار ا الي ن يية ف ن

قطا غزة.
هعععدات الدراسعععة إل ددى التع ددرإل عل ددى المعوق ددات ااداري ددة التد د تواج دده أص ددحاب المش دداريل
الصغير ف قنال يا .
وكانت أبر نتاج الدراسة :وجود العديد م المعوقات اادارية الت تعيد تقددم المشدرول
الصددغيري وم د اددذه المعيقددات ضددعإل التخنددين والتنظدديم والعديددد م د المش د الت ف د الهي د
التنظيم والتدريب المهن لصاحب المشرول.
وأوصععى الباحععج بضددرور قيددام أصددحاب المشددروعات الصددغير بتدددريب أنفسددهم فد مجددا
ري دداد األعمد ددا بش د د

أ ب ددر علد ددى يفيد ددة تن ددوير المند ددت المحل د د لي ددو منافسد ددا للمنتجد ددات

المستورد .
 -5دراسة محمد وعبد ال ريمي  :)2011واقر ريادع األ مال الصغيرع والمتوسغة وسبل تع ي ها
اا اًلقتصاد القلسغينا.
هعععدات الدراسعععة إل ددى تشددخيص واقددل ري دداد األعمددا الصددغير والمتوس ددنة ف د االقتص دداد
الفلسنين ي م خال تشخيص أبرا المعوقدات الماثلدة أمامهداي باعتبارادا ندوا العمد الريداد
ف االقتصاد الفلسنين ي ووضل المقترحات المم نة والهادفة إلى تذلي العقبات.
حيددث توصعععلت الدراسعععة إلددى العديددد م د النتددائ ي منهددا :عدددم تنبي د األسدداليب ااداريددة
الحديث ددةي واعتم دداد ال ددرواد عل ددى الخبد درات العائلي ددة الموروث ددةي واس ددتخدام األي ددد العامل ددة يي ددر
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المدربة والملالةي واألساليب الت نولوجية القديمة؛ مما ينع

على مستويات الناقة اانتاجية

للمشروعات المحليةي وعدم تحقي أية وفرات اقتصادية.
حيععج أوصععت الدراسععة بضددرور تددوفير الخدددمات االستشددارية وتقددديمها فد مجددا الفددرص
االستثماريةي ودراسات الجدو االقتصادية؛ لرفل مستويات اانتاجيةي وتقدديم خددمات التددريب
العاليد ددة للع د دداملي فد د د تل د ددك المش د ددروعاتي وت د ددوفير متنلب د ددات البني د ددة التحتي د ددة الالام د ددة لعمدد د
المشروعات الريادية.

ثانيا :الدراسات العربية
ا
 -1د ارسددة سددعودي  :)2013دور اإلبععدا التكنولععولا اععا تع ي ع المي ع ع التنااسععية للم سسععات
الصغيرع والمتوسغة.
هعدات الدراسعة إلعى :معرفدة دور اابددال الت نولدوج فد تعايدا الميدا التنافسديةي حيدث
بل مجتمل الدراسة  )20ملسسة صغير ومتوسنة تعم ف القنال اانتاج ف والية رقلة
بالجاائر بواقل  )45استبانة بنريقة العينة العشوائية.
وقعد أظهعرت نتعاج الدراسعة :عددم وجدود عالقدة تدثثير ذات داللدة إحصدائية بدي اابددال
الت نولدوج

وبدي المحافظدة علدى ِّ
الميدا التنافسديةي مدا أظهدرت النتدائ

دذلك عددم ااتمدام

مشرف الملسسات الصغير والمتوسنة.
وأوصى الباحج بضرور تم ي اذه الملسسات م تبن اابدال الت نولوج ي واالستفاد
منه جعله ف صالح تحقي ميا تنافسية متواصلة.
التعرف لى حالة التولهات الرياديعة لعدا الغلبعة اعا اللامععات
 -2دراسة الحبيبي ُّ :)2012
السعودية.
هععدات الدراسععة إلععى اختبددار العالقددة بددي أربعدة خصددائص شخصددية للنلبددة الريدداديي فد
الجامعددات السددعوديةي وقددد اسددتخدم الباحددث المددنه الوصددف التحليل د للوصددو إلددى النتددائ ي
وتحم د المخددانر ي والرقابددة ومسددتو الناقددة.
حيددث تضددمنت الخصددائص ددال م د  :اابدددالي
ُّ
وعلى ضوق تلك المتغيرات قام الباحث بتصميم االستبانة دثدا للد ارسدةي وقدام بتوايعهدا علدى
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عدد  )600نالبة /ف الجامعات السدعودية مد تخصصدات مختلفدةي واد  :إدار األعمدا ي
واالقتصادي والهندسة.
وتحم د المخددانر
وكععان مععن أبععر نتععاج الدراسععة أ النلبددة الريدداديي يفضددلو اابدددال
ُّ
والتحل بناقة عالية والرقابة أ ثر م النلبة يير الرياديي .
 -3دراسة نصر الدي ي  :)2012استراتيلية لإلبدا التكنولعولا اعا تكعوين القعدرع التنااسعية
للم سسات الصغيرع والمتوسغة.
هدات الدراسة إلى توضيح الم ِّ
مياات الخاصة للملسسات التنافسيةي بجانب محاولة إبدراا
أاميدة وم انددة اابدددال الت نولددوج فد الملسسددات الصددغير والمتوسددنة

عامد أسددا

فد

ت وي القدر التنافسية ف ظد البيئدة المتاحدةي بجاندب محاولدة لفدت انظدار البداحثي ألاميتده
يتخصص أ ثر ف دراسات أخر ف نف
حيعج ا تمعد اعا بحثع

المجا .

لعى منهلعين :األو المدنه الوصدف التحليلد والدذ اسدتخدمه

ف اانار النظر ي والثان المنه التحليل الذ استخدمه ف الجانب التنبيق للدراسة.
ولععل أبعر معا توصعلت إليع الدراسعة :أ أيلدب الد ارسدات واألبحداث المتعلقدة باابددال
ودوره فد
والتنو ارلدذ

التنميدة االقتصدادية تر دا علدى الجاندب الت نولدوج
شدهدته البشدريةي وتعتبدره عدامال رئيسدا فد

مندهي وتنسدب لده التقددم

التدثثير علدى القددرات التنافسدية

للملسسداتي حيدث مجالده المنتجدات وأسداليب اانتداج مد خدال عمليدة اسدتحداث تغيدرات قدد
ت و جائية عبر إدخا تحسينات نفيفةي بحيث ال يحتاج معارإل علميدة جديدد ومعمقدةي أو
ذرية تتنلدب وسدائ

بيدر وم لفدة ومعدارإل علميدة معمقدةي وتسدتفيد الملسسدة التد تحقد ادذا

اابددال مد آثداره المتعددد والمتعلقدة بالجاندب االقتصداد والتنافسد والتد تعمد علدى تعايدا
قدرات الملسسة التنافسية.
 -4دراسة حسي ي  :)2012دور الخصاجص الريادية اا تع ي اًللت ام التنظيما.
هععدات الدراسععة إلددى ال شددإل ع د أثددر الخصددائص الرياديددة ف د االلت داام التنظيم د لعينددة
بلغددت  )62م د مجتمددل د ارسددة يضددم متخددذ ق درار ف د إحددد الشددر ات العامددة العاملددة ف د
قنال الصناعات ال هربائيدة .ولعا ت أبعر نتعاج الدراسعة :بدث مسدتو الخصدائص الرياديدة
لد العينة المختدار فد الميددا المبحدوث متوسدني وأ مسدتو االلتداام التنظيمد لدد القداد
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ااداريدي فد الميددا المبحددوث متوسدني وأ اندداك ضدعفا فد أثدر الخصددائص الرياديدة علددى
االلتاام التنظيم لد عينة الدراسة.
وأوصعى الباحعج بدالتعم

فد

د ارسدة العالقدة بدي الخصدائص الرياديدة وبدي

متغيدرات

تنظيمية أخر لتحديد أاميتها الحقيقية ف إم انية تحقي النجاح التنظيم .
 -5دراسة بوسالم  :)2011دور اإلبدا التكنولولا اعا تحقيع المسع ولية اًللتما يعة اعا
الم سسة اًلقتصادية.
هععدات الدراسععة إلععى ال شددإل عد

دور اابدددال الت نولددوج

تحقيد

فد

المسددلولية

االجتماعية ف الملسسة االقتصادية ف وحدد الددار البيضداق  -مجمدل صديدا ي حيدث ت دو
مجتمل الدراسة م جميل اانارات العاملة على مستو وحد الدار البيضاق والبال عددام:
إنار ضم جميل اادارات واألقسامي حيث اقتصرت عينة الدراسة على فئة اانارات
ا
)150
إنار ساميا.
ا
السامية فقن والذي يبل عددام )48
ولا ت أبر نتعاج الدراسعة :بدث اابددال الت نولدوج يعند للملسسدة ِّ
ميدا تنافسدية مد
خدال

تقدديم منتجدات جديدد أو عمليدات إنتداج جديدد تسدتنيل بهدا مواجهدة المنافسدي

المحتملي و سب حصص سوقية إضافية.
 -6د ارسدة ناصدر والعمدر ي  :)2011قيعا

خصعاجص الريعادع لعدا غلبعة الدراسعات العليعا اعا

إدارع األ مال وأثرها اا األ مال الريادية.
هدات الدراسة إلى قيدا

خصدائص الريداد لدد نلبدة الد ارسدات العليدا فد إدار األعمدا

وأثراددا فد د األعم ددا الريادي ددة م د خ ددال د ارس ددة تحليلي ددة مقارنددة ب ددي ج ددامعت عم ددا العربي ددة
ودمش  .حيث ضم مجتمل الدراسة  )115نالبا ونالبة م برنامج الماجسدتير والدد توراهي
حيث استخدم الباحث عينة نبقية متقاربة واعت على نلبة الجامعتي .
ولا ت أبر نتاج الدراسة :بث خصائص الرياد عموما جاقت بمستو متوسني حيث
أشد ددارت العبد ددار العليد ددا إلد ددى النلبد ددة الد ددذي لد ددديهم االسد ددتعداد لتحم د د التضد ددحيات مقاب د د مد ددا
سيحصلو عليه م عوائد على المد النوي .
وأوصععى الباحععج بضددرور التر يددا ف د اختيددار نلبددة الد ارسددات العليددا ف د األعمددا مم د
تتوافر فيهم خصائص الريادية النع اسها الالح على العم الرياد

78

سلو ا ونموحا).

 -7دراسة إسماعي ي  :)2010خصاجص الريادي اا المنظمات الصنا ية وأثرهعا لعى اإلبعدا
التقنا.
هدات الدراسعة إلعى تقدديم إندار نظدر وتنبيقد حدو مفهدوم الريداد وخصدائص الريداد
ومد تثثيراا على تقديم منتجات جديد مبدعةي وبالتال إم انية تعايدا موقفهدا االقتصداد -
الشر ة المبحوثة_ لمواجهة التحديات التنافسية الت تواجهها ف السو ووصولها إلى النجاح
و ُّ
التمي دا .حيددث اسددتخدم فيهددا الباحددث أسددلوب المقابلددة الشخصددية واالسددتبانة م د خددال لقائدده
بعدد م المبحوثي ف الشر ة العامة لصناعة األثاث بالموص .
أما عن أبعر نتعاج الدراسعة :فقدد شدفت نتدائ تحليد االنحددار وجدود تدثثير معندو فد
خصدائص الريداد

مجتمعدة فد اابددال التقند ي فضدال عد وجدود تدثثير معندو للخصدائص

الشخصية والخصائص اادارية بصور منفرد م جهة وعدم وجود تثثير معندو للخصدائص
السلو يةي بصور منفرد ف اابدال التقن م جهة ثانية.
وأوصعى الباحعج بضدرور التث يدد علدى الخصدائص الرياديدة فد الشدر ة المبحوثدة بغيدة
تعايا ونشر روح اابدال لد العاملي فيها.
 -8د ارسددة الشددي ي وآخددرو  :)2009صععاحبات األ مععال الرياديععات اععا األردن:

سععمات

وخصاجص.
هدات الدراسة إلى ال شإل ع الخصدائص والسدلو يات الرياديدة التد يمتل نهدا الرياديدات
األردنيداتي بجاندب د ارسدة أثدر الخلفيدة الشخصدية االجتماعيدة والوظيفيدة للرياديدات األردنيدات
فد الخصددائص والسددلو يات الرياديددة التد
ص دداحبات األعم ددا اللد دوات يم ددتل

يمتل نهددا .حيددث ضددم مجتمدل الد ارسددة عددددا مد

مش ددروعات ريادي ددة بالممل ددة األردني ددةي وق ددد بلغ ددت عين ددة

الدراسة  )71استبانة واعت عليه .
ولا ت أبر نتاج الدراسة بث الرياديات األردنيات يع س ال ثير م صفات الرياديي
علدى نح ندو عدام بخصائصدهم السدلو ية؛ فهد يتمدتع بدرجدة عاليدة مد الثقدة بدالنف ي وحدب
اانجااي واالبت ار واابدالي والمبدادر ي والقددر علدى بنداق شدب ة عالقدات مدل جهدات مختلفدةي
إضافة إلدى ريبدته فد االسدتقاللية والقددر علدى تحمد المسدلوليةي وبيندت الد ارسدة أيضدا أ
الرياديدات األردنيدات يسدعي بدرجدة متوسدنة إلدى وضدل الخندن وايتندام الفدرصي إال أنهد
يمتل

درجة منخفضة م روح المخانر .
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 -9د ارسدة ال ساسددبةي  :)2008اًلسععتعداد للريععادع :دراسععة استكشععااية لععى غلبععة األ مععال اععا
لامعة البت ار اا األردن.
هععدات الدراسععة إلددى فحددص مدد اسددتعداد نلبددة إدار األعمددا للريدداد فد جامعددة البت دراق
باألرد  .وقد اختيرت عيندة عشدوائية م وندة مد

 )213نالبدا ونالبدةي وقدد بيندت الد ارسدة أ

ما نسبته  )%48.4م المستجيبي ف المرحلة التحويلية تجاه الريداد ي فد حدي مدا نسدبتهم
 )%49.3يوجد ش وك ف مد توجههم نحو الرياد ي إذ إ مستو الرياد لديهم منخفض.
وبينت الدراسة إلدى أنده ال توجدد اختالفدات بدي النلبدة المسدتجيبي تعدا للندول أو العمدر
أو مستو السنة الدراسية.
 -11د ارسددة مدددو ي  :)2009اإلبععدا التكنولععولا اععا الم سسععات الصععغيرع والمتوسععغة-
دراسة حالة م سسة رواجح الورود بالوادي.
تناولت الدراسعة واقدل اابددال الت نولدوج فد الملسسدات الصدغير والمتوسدنة مد خدال
الوقوإل على مد تنبيد وااتمدام ادذا الندول مد ادذا الجاندب عبدر تسديير واسدتغال مواردادا
المادية والبشرية المتاحة.
وتوصلت الدراسة إلى أ األداق الجيد للملسسات الصغير والمتوسنة فد جاندب اابددال
الت نولوج لي

مرتبنا بالوفر ف الموارد بقدر ما او مرتبن بحس تسيير الموارد.

 -11د ارس ددة حج دداج ي  :)2008الميعععع ع التنااسععععية للم سسععععة اًلقتصععععادية :مصععععادرها ودور
اإلبدا التكنولولا اا تنميتها -دراسة ميدانية اا م سسة رواجح الورود بالوادي.
حيج اقتصرت الدراسة على مصادر الميا التنافسية للملسسدة االقتصدادية وم اندة اابددال
الت نولوج ف تنميتها.
وتوصلت الدراسة إلى أ اابدال الت نولوج يلد الى تنمية الميا التنافسية للملسسة وذلدك
حسب نول الميا لها.
 -12دراسة الس ارنةي  :)2006المشارير الصغيرع والريادع.
هدات الدراسة إلى إلقاق الضوق على الربن مدا بدي المشداريل الصدغير والريداد ي والتعدرإل
دور لتحسدي المهدارات وال فداقات اانتاجيدة
علدى المشداريل الصدغير ونهدا تشد ِّ ميددانا متن ا
والتسويقية.
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ولعا ت أبعر نتعاج الدراسعة بدث مشداريل األعمدا الصدغير فد األرد ذات أاميدة ولهدا
دور ف االقتصاد الونن ونموهي وأ الشخص المالك للمشرول الصغير حتى ي و رياديا ال
بد أ يتمتل بصفات وخصائص وقدرات ومهارات معينة حتى تم نه م القدر على إدار اذه
المشداريل لت دو رياديدةي وأ أيدا مد المشداريل الصدغير حتدى ت دو رياديدة ال بدد مد وجدود
م ارحد وخندوات معيندة لتم نهدا مد القددر علدى االسدتمرار والبقداق والنجداحي وأ المشداريل
الصدغير حتدى ت دو رياديدة ال بدد مد االسدتفاد مد التندور الت نولدوج واسدتخدامه فد
إجراقات اانتاج ف تقديم خدمات اانتاج سواق استخدام اانترنت أو ييره.
وأوصعى الباحعج بضدرور العمد علدى إجدراق د ارسدات الجددو االقتصدادية والتقيديم المدال
ادذه

للمشداريل الصدغير فد تدوفير عمليدات الضدما لهدا أو إعداد تنظيمهدا مدا بدي مدال
المشاريل حتى تصبح أ ثر ريادية.

 -13د ارسددة العددامر ي  :)2005العوامععل التكنولوليععة والتنظيميععة الم ع ثرع اععا اإلبععدا
التكنولولا.
هدات الدراسة إلى توضيح مفهوم اابدال الت نولوج وما يتعل به م مفاايم نظريدة
وتحديد أثر بعض العوام التنظيمية ف اابددال الت نولدوج مثد دعدم اادار العليدا والتحفيدا
وييراد ددا .حيد ددث شد ددم مجتم د دل الد ارسد ددة مجموعد ددة م د د الشد ددر ات الصد ددناعية األردنيد ددة

بيد ددر

ومتوسددنة الحجددم) وفقددا لمعيددار عدددد العدداملي ي حيددث تددم اختيددار عينددة عش دوائية لعدددد )45
شر ة عاملة.
ولا ت أبر نتاج الدراسة بث نشان اابدال الت نولوج ادو مد عناصدر المنافسدة
األساسددية ف د عددالم اليددوم؛ أل االقتصدداد العددالم أصددبح اقتصدداد معرفددةي ولددم تعددد عناصددر
المنافسة التقليدية مث الجود واانتاجية العالية افية الخت ار األسدوا أو االحتفداظ بالحصدة
السوقية .وعلى ادذا األسدا

ال بدد مد االاتمدام باابددال الت نولدوج ورصدد أمدوا

افيدة مدل

دعم ألقسام البحث والتنوير.
وأوصععععى الباحععععج بضد ددرور أ تعن د د الشد ددر ات الصد ددناعية أولويد ددة عاليد ددة لإلبد دددال
الت نول ددوج ي فالمنافس ددة فد د ع ددالم الي ددوم تقتضد د ذل ددك؛ أل االقتص دداد الع ددالم ا ددو اقتص دداد
المعرفة والمعلوماتية.
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ثالثاا :الدراسات األلنبية
 -1د ارسدة ) (Kushoka, 2014بعندوا Influence of Institutional Setting and :
Personal Attitude on Entrepreneurial Behavior among Students.
(تأثير اإلغار الم سسا والموقف الشخصا لى سلوك الريادية لدا الغلبة اا تن انيا).
هدات الدراسة إلى التحق ف دور األنر الملسسية والموقإل الشخص ف التثثير على
ااناث م حملة درجة الب الوريو

ف األعما التجارية بتناانيا.

وخلُصت الدراسة إلى أ األنر الملسسية والموقإل الشخص لها تدثثير علدى النلبدة فد
بدددق األعمددا التجاريددة فد المسددتقب بالمشددار ة مددل التغيدرات فد المواقددإل والنوايددا تجدداه ريدداد
األعما والبنية التحتية المناسبة للنلبة.
 -2د ارسد ددة ) (Olim,2013بعن د دوا :

creativity

on

of

influence

The

entrepreneurship: the Portuguese case.
)تأثير اإلبدا

لى ريادع األ مال :النموذج البرتغالا).

هععدات الدراسععة إلددى فهددم العالقددة بددي اابدددال وريدداد األعمددا ف د البيئددة البرتغاليددةي مددل
األخددذ بعددي االعتبددار تددثثير اابدددال فد تشد ي الشددر ة الجديددد ي بعددد ضددبن العوامد األخددر
صعود الشر ات).
وأشعارت نتعاج الدراسعة إلدى أ تدثثير اابددال علدى روح المبدادر باعتبداره أحدد خصدائص
رواد األعمددا ليسددت واضددحة ف د بيئددة العم د البرتغاليددة .مددا وبينددت الد ارسددة أ المهدداجري
للبرتغا بغية العم ف بيئة األعما يواجهو صعوبة بسبب اللغة.
 -3دراسة  )Dudnik,2013بعنوا )Entrepreneurship at Topicus( :
(لخصاجص الريادية اا شركة  Topicusالهولندية)
هععععدات الدراسععععة إلععععى تس ددلين الض ددوق عل ددى العالق ددة ب ددي الخص ددائص الريادي ددة والنج دداح
االقتصد دداد المتمث د د ف د د نمد ددو شد ددر ة  Topicusالهولنديد ددة .وقد ددد اسد ددتخدم الباحد ددث الم د دنه
الوص ددف التحليلد د للوص ددو إل ددى النت ددائ ي وق ددد ت ددم فح ددص م ددد ت ددثثير الخص ددائص الريادي ددة
تحم د د
الحاجد ددة لإلنجد ددااي والحاجد ددة إلد ددى االسد ددتقالليةي والحاجد ددة إلد ددى الناقد ددةي والقد دددر علد ددى ُّ
المخانر والوع بالسو ي والمرونة).
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ولعععل أبععر نتععاج الدراسععة وجددود تدثثير إيجدداب لتدوافر الخصدائص الرياديددة لددد العدداملي
واابدال ف شر ة .Topicus
 -4دراسة  )Njoroge & Gathungu, 2013بعنوا The :

of

Effect

Entrepreneurial Education and Training on Development of
Small and Size Enterprises in Githungurl District- Kenya.
(تأثير التعليم والتدريب اا ملال ريادع األ مال لى تنمية المشارير صغيرع الحلم اا
كينيا).
هدات الدراسة إلى تحديد أثر التدريب على تنظيم المشاريل الصغير ف

ينيا .ف إندار

البحدددوث االست شد ددافية .وذلدددك لعددددد  1670شد ددر ة مسد ددجلة قانونيد ددا ف د د ح د د .Githunguri
واس ددتخدمت الد ارس ددة العين ددات العشد دوائية البس ددينة لع دددد  167ش ددر ة ص ددغير ومتوس ددنة .وق ددد
توصددلت الد ارسددة إلددى أ رجددا األعمددا
المحلية ول

لي

ددانوا قددادري علددى تسددوي منتجاتهددا داخ د المنددان

ف جميل أنحاق البالد.

وكشععقت نتععاج الدراسععة أ رجددا األعمددا
ول

انددت قددرتهم علددى اامسدداك بالدددفاتر اليوميددة

ال يستنيعو التعامد مدل القدوائم الماليدة المعقدد  .وادذا يدلد إلدى اسدتنتاج مفداده وجدود

افتقار ف التدريب بما يتعل بالمهارات المالية.
وأوصععت الدراسععة بددث الح ومددة مد خددال واار التجددار يجددب عليهددا وضددل وتنفيددذ ب درام
تدريبيددة تهدددإل إلددى تاويددد أصددحاب المشدداريل الصددغير والمتوسددنة بمددا يخددص مهددارات تنظدديم
المشاريل.
 -5د ارسددة  )Kume, et..al, 2013بعندوا Entrepreneurial Characteristics :
Amongst University Students in Albania.
(خصاجص ريادع األ مال بين غلبة اللامعات اا ألبانيا).
هدات الدراسة إلى البحث ف العالقة بي الريبة ف العم وبي وجود خلفية تجارية م
نرإل األسر لد نلبة الجامعة ف ألبانيا.
قامت الدراسة لى ُبعديني واما :موقإل المبادر ي الذ يعدرإل بثنده درجدة اايجابيدة التد

يشعر بها المرق تجاه ف ر أ يصبح رج أعما  .وعوام التحفيا للبدق بمشاريعهم الخاصة.
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ألريععت الدراسععة علددى عينددة عش دوائية م د نددالب السددنة الرابعددة الجامعيددة والبددال عددددام
 )519م ثالث جامعات ألبانية.
وأوصت الدراسة بضرور قيام الجامعدات األلبانيدة بإدخدا أف دار التنميدة المسدتدامة لتعلديم
رياد األعما مل إعاد توجيه أاداإل التعليم م حيث المحتو ومنهجية التعليم الرياد .
 -6دراسة ( (Spanjol, et..al, 2012بعنوانStrategic Orientation and Product :
Innovation: Exploring a Decompositional Approach Strategic
Orientation
and
Product
Innovation:
Exploring
a
Decompositional Approach.
المنت ).
(التولي اًلستراتيلا وابدا ُ
التعرإل علدى األثدر المحتمد للتوجده االسدتراتيج علدى إبددال المندت ي
هدات الدراسة إلى ُّ
وقددد ت ونددت عينددة الد ارسددة م د

ددير تنفيددذيا لشددر ات خدماتيددة وصددناعية ف د ألمانيددا
 )222مد ا

وسويسرا.
در معنويدا
توصلت الدراسة إلى العديدد مد النتدائ ي لعد أبراادا :إ للتوجده االسدتراتيج أث ا
على إبدال الشر ات المشمولة بالدراسة.
 -7دراسة ) (Karimi, et..al, 2011بعنوا Application of Structural Equation :
Modelling to Assess the Impact of Entrepreneurial Characteristics
on Students.
المهيكلة لتقييم تأثير الخصاجص الريادية لى الغلبة).
(تغبي معادلة النمذلة ُ

هععدات الدراسععة إلددى التعد ُّدرإل علددى أثددر الخصددائص الرياديددة ال فدداق الذاتيددةي الحاجددة إلددى
تحم د د المخ ددانر ي االسد ددتقالليةي ااب دددال) علدددى ني ددة النلبدددة فد د تنظ دديم مشددداريعهم
اانج ددااي ُّ
بالجامعددات اايراني ددة .وق ددد ت ون ددت عين ددة الد ارسددة مد د
مختلفةي وم

 )346نالب ددا مد د تخصص ددات علمي ددة

 )7جامعات تقدم خدمات تعليمية ف المراح األولية والدراسات العليا.

وأوضحت نتاج الدراسة أ النية الريادية تتدثثر بشد

إيجداب بال فداق الذاتيدة للريداديي ي

تحم د المخددانر واالسددتقاللية ال تددلثر بش د
والحاجددة إلددى اانجدداا .وأ
ُّ
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مباشددر علددى النيددة

الريادية للنلبة ف تنظيم مشاريعهم .ما أ اابدال يتوسدن األثدر بدي النيدة الرياديدة وال فداق
الذاتية للرياديي .
 -8د ارسدد ددة 2010

Mueller,

 (Roselبعن د د دوا :

&

Performance of Small Scale
Manufacturing Industries in Nigeria.

The

Entrepreneurial
on

Characteristics

(أثر الخصاجص الريادية لى أدا التصنير لى نغا الصنا ات الصغيرع اا نيليريا).
هعععدات الدراسعععة إلعععى تقيدديم أثددر الخصددائص الرياديددة علددى أداق الريدداديي ف د المنشددئات
الصناعية ف نيجيريا بغرض تحديد اذه الخصائص الريادية والعوام التد تدلثر علدى األداق
لجع أداق األعما فيها يسير بش

أمث .

وخلُصععت نتععاج الدراسععة بددث المي د السددلب للمخددانر اددو نتيجددة مباشددر لشدديخوخة رواد
األعم ددا  .وب ددي أ ان دداك حاج ددة لتن ددوير منتج ددات أص ددحاب المش دداريل المحتمل ددي خصوص ددا
شريحة الشباب م خال دم تعليم رياد األعما ف المناا الد ارسدية فد جميدل مسدتويات
النظددام التعليم د بجانددب الب درام التدريبيددة المتخصصددة ف د ريدداد األعمددا ي وينبغ د تنظيمهددا
لبي ددا أث ددر االس ددتراتيجيات ال امن ددة فد د التوظي ددإل ال ددذات وخلد د الث ددرو ألص ددحاب المش دداريل
المحتملي والحاليي على المخدانر  .وأوصى الباحثعان بضدرور وجدود وحدد للبحدث والتندوير
لد منظمات األعما حتى تقوم بدور فاع و بير ف خدمة المشرول والنهوض به.
 -9دراسة ( ()Zain,et..al,2010بعنةااEntrepreneurship Intention Among :
Malaysaia Business Students.
(السما الي اد بين الطلب الماليز ين)
هدات الدراسعة إلعى تسدلين الضدوق علدى نبيعدة السدمات الشخصدية والعوامد البيئيدة التد
تددلثر ف د النيددة والريبددة الرياديددة لددد نلبددة ليددة األعمددا بمختلددإل تخصصدداتها ف د جامعددة
ح ومية بماليايدا .وقدد اسدتخدم البداحثو المدنه الوصدف التحليلد للوصدو إلدى النتدائ ي وقدد
تددم فحددص تددثثير السددمات الشخصددية والعوامد البيئيددة علددى النيددة والريبددة الرياديددة لددد نددالب
لي ددة األعم ددا ي وق ددد ق ددام الب دداحثو بتص ددميم أدا االس ددتبيا والتد د ت ددم توايعه ددا عل ددى )288
نالبة. /
وكانععت مععن أبععر نتععاج الدراسععة أ نسددبة  %67.1مد النلبددة لددديهم الريبددة فد العمد
الرياد بث يصبحوا رجا أعما ي وأ أيلب ق ارراتهم بهذا الخصوص تتثثر بتوجيه م أفراد
85

عددائالتهم بنسددبة  %18.9وم د األ دداديميي بنسددبة  %18وم د رجددا األعمددا بنسددبة %16
مددا أ الم دواد الد ارسددية تسددهم ف د إثددار الدافعيددة للعم د الريدداد لددديهم بنسددبة  %50.9بينمددا
تسهم عوائلهم ف الخصائص الريادية بنسبة .%60.5
 -01دراس ( ()Jaafar, et..al, 2010بعنااEntrepreneurial Characteristics of :
Small And Medium Hotel Owner-Managers.
(الخصاجص الريادية لمالكا ومديري القناد الصغيرع والمتوسغة)
هععدات الدراسععة إلععى التر يددا علددى نبيعددة الخصددائص الديمويرافيددة والخصددائص الرياديددة
لمدير ومال

الفناد الصغير والمتوسنة الحجم ف ماليايا .وقدد اسدتخدم البداحثو المدنه

الوصف التحليل للوصو إلى النتائ  .وقد قام الباحث بتصميم االستبانة ثدا للدراسةي وقام
مدير ومال ا للفناد .
ا
بتوايعها على 137
وكان من أبعر نتعاج الدراسعة أ العوامد الديمويرافيدة لدم ت د عامد معندو فد تحديدد
مضامي الشخصية الريادية ألفدراد عيندة الد ارسدةي وأ الثقدة بدالنف

لدم ت د ذات أاميدة بيدر

ف تحديد الخصائص الريادية ألفراد عينة الدراسة.
 -11د ارس ددة )2009

Mueller,

&

 )Tajeddiniبعن د دوا :

Entrepreneurial

Characteristics in Switzerland and the UK: A Comparative Study
of Techno-Entrepreneurs.
(خصاجص ريادع األ مال اا سويس ار والمملكة المتحدع :دراسة مقارنة لى أصحاب
المشارير التكنولولية).
هععدات الدراسععة إلددى تحديددد مددد االخددتالإل فد الخصددائص الرياديددة لعينددة مد الشددر ات
الريادية متقدمة ت نولوجيداي فد سويسد ار والممل دة المتحدد  .وت وندت عيندة الد ارسدة مد

)253

رياديا؛ لتحديد االختالإل بي المجموعتي .
وقد توصلت الدراسة إلى أ

دال مد االسدتقاللية والمخدانر والرقابدة حصدلت علدى درجدة

عالية م الشر ات الريادية الت تستخدم الت نولوجيا المتنور ف أعمالها ف برينانيا مقارنة
مل نظيرتها ف سويسدرا .مدا أ الخصدائص المتعلقدة بالحاجدة إلدى اانجداا والبدراق واابددال
والثقة ا أعلى ف الشر ات السويسرية منها ف الشر ات البرينانية.
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 -12د ارسدة ) (Adegbite, et..al, 2007بعندوا Evaluation of the Impact of :
Entrepreneurial Characteristics on the Performance of Small
Scale Manufacturing Industries in Nigeria.
(تقييم تأثير الخصاجص الريادية لى أدا الصنا ات الصغيرع اا نيليريا).
هعععدات الدراسعععة إل ددى تقي دديم أث ددر الخص ددائص الريادي ددة عل ددى األداق فد د حقد د الص ددناعات
الصغير ف نيجيرياي وقد ت وندت عيندة الد ارسدة مد
بش د د

 )100شدر ة صدناعية صدغيري اختيدرت

عش د دوائ ي متضد ددمنة صد ددناعة األيذيد ددة واالخشد دداب وال يماويد ددات والم د دواد الصد دديدالنية

ومنتجات الفايبر.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد م النتائ أبرااا :أ عام الخبر والذ يعد واحددا مد
الخص ددائص الريادي ددة يد دوثر عل ددى األداق .وأ

ددال مد د ال ف دداق وج ددود المن ددت والبح ددث عد د

المعلومات والتخنين النظام والرقابة لها تثثير إيجاب على األداق.
 -13د ارس ددة 2006

Eriksson,

&

 )Thunbergبعند دوا :

and

Resources

Entrepreneurial Orientation: Empirical Findings from the
Software Industry of Sri Lanka).
(الموارد والتول الريادي لى النمو اا صنا ة البرمليات اا سريالنكا)
هدات الدراسعة إلعى بيدا العالقدة مدا بدي تدوفر المدوارد والتوجده الريداد علدى النمدو فد
صددناعة البرمجيددات ف د س دريالن اي وقددد اسددتخدم الباحثددا المددنه الوصددف التحليل د للوصددو
إلى النتائ ي وقد تم فحص مد تثثير توفُّر الموارد مدوظفي ذ

فداق عاليدةي الخبدر التقنيدة

ف د البرمجيدداتي المعرفددة بالس دو والابددائ ) والخصددائص الرياديددة الحاجددة إلددى االسددتقالليةي
المخانر ) على النمو حجم المبيعاتي عدد الموظفي ) .حيث صمم الباحثا االستبيا

ثدا

للد ارسددةي حيددث تددم توايددل عدددد  )73اسددتبانة ال ترونيددا عبددر االنترنددت علددى مدددير ت نولوجيددا
المعلومات واالتصاالت ف سريالن ا.
وكانت من أبر نتاج الدراسعة وجدود تدثثير ايجداب لتدوافر المدوارد والخصدائص الرياديدة
بشدد

ع ددام عل ددى نم ددو ص ددناعة البرمجي ددات فد د سد دريالن اي ووافدد المبح ددوثي عل ددى أ األث ددر

األ بر ا ف صالح خاصية الحاجدة إلدى االسدتقاللية علدى النمدوي وأشدارت النتدائ علدى أ
م دوارد معينددة سدداامت إلددى حددد بيددر ف د بندداق التوجدده الريدداد ي وأ صددناعة البرمجيددات ف د
سريالن ا ال يقوداا االبت ار ب عوام أخر .
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 -14د ارسدة ) (Gurol, Atsan, 2006بعندوا Entrepreneurial characteristics :
amongst university students: Some insights for entrepreneurship
education and training in Turkey.
(خصاجص ريادع األ مال اا أوساغ غلبة اللامعات :بعض األاكار لتعليم ريادع األ مال
والتدريب اا تركيا).
هعععدات الدراسعععة إل ددى است ش دداإل روح الري دداد الشخص ددية ل ددد ن ددالب الجامع ددات التر ي ددة
واجراق تقييم لميولهم الريادية مقارنة مل النالب أصحاب الميو يير الريادية.
وخلُصت الدراسة إلدى أ السدمات الشخصدية لدد النلبدة أصدحاب الميدو الرياديدة ت دو
أعل ددى مد د النلب ددة أص ددحاب المي ددو يي ددر الريادي ددةي م ددا وج ددد ل ددد النلب ددة مي ددو نح ددو تبند د
المخانر والسينر وحب اانجاا واالبت ار.
وقد قدمت الدراسة رل ف التعلديم الريداد مد خدال تندوير السدمات الرياديدة مد أجد
الوصو إلى رياديي جيدي .
 -15دراسععة ) (Wong, et..al, 2005بعن عوانEntrepreneurial Individual - :
Characteristics and Entrepreneurial Success Potential.
(تنظيم المشارير القردية -الخصاجص وقصص النلاح).
هدات الدراسة إلى فحص أثر الخصائص الريادية الفردية على النجداح الريداد المحتمد
لد عينة بلغت  )215نالبا الذي يدرسدو تخصدص الهندسدة الصدناعية فد جامعدة ادون
ون ف الصي .
وقد توصعلت الدراسعة إلدى أ الصدفات الخاصدة لهدا تدثثير قدو علدى التنبدل تجداه العوامد
الف ريد ددة المختلفد ددة علد ددى اابد دددالي مد ددا أ التوجد دده بالمخد ددانر والريبد ددة ف د د اانجد دداا يعتب د د ار
خاصيتي مهمتي وتلث ار على العوام الف رية المرتبنة بالنية للنجاح.
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ابعا :التعقيب لى الدراسات السابقة
را
أظهد ددرت الد ارسد ددات السد ددابقة ااتمامد ددا واضد ددحا بمتغيد ددر الد ارسد ددة مح د د البحد ددث الخصد ددائص
والممارس ددات الس ددلو يةي وااب دددال الت نول ددوج )ي فمد د المل ددد أ ا ددذي المفه ددومي ل ددم يثتي ددا عل ددى
شر ات بعينها دو ييرااي فشملت الدراسات السابقة شر ن
ات خدماتية وانتاجية مختلفة.
وبعددد التعد ُّدرإل علددى الد ارسددات السددابقة وجددد الباحددث بددث د ارسددته قددد اتفقددت واختلفددت مددل العديددد

م الدراسات ف

ن
ثير م الجوانبي وعليه قام الباحث باستعراضهاي بجانب بيدا أوجده االسدتفاد

منهاي وختاما ما يميا اذه الدراسة ع الدراسات السابقةي وف الصعد التالية:

الممارسات السلوكية لدا رواد األ مال فدإ
اعلى صعيد الدراسات التا تناولت الخصاجص و ُ
ن
ثير مد الجواندب واختلفدت معهدم فد بعضدهاي ولعد
اذه الدراسة اتفقت مل دراسات الباحثي ف

أبرا اذه الدراسات :دراسة حسي ي  )2012حيث وجد الباحث أ دراسته اتفقدت معده فد جاندب
األثري بااضافة إلى اتفاقها ف عدد م المتغيرات المستقلة المخانر ي والثقة بدالنف ) .واختلفدت

عنه دا ف د مجددا تنبي د الد ارسددةي بجانددب المتغيددر التددابل االلت داام التنظيم د ) .أمددا د ارسددة ناصددر

والعمر ي  )2011وجد الباحث أ اذه الدراسة تتفد مدل د ارسدته فد جاندب األثدري بااضدافة إلدى
اتفاقه ددا م ددل متغي ددر مس ددتق وا ددو :الثق ددة ب ددالنف )ي وتختل ددإل عنه ددا فد د المتغي ددر الت ددابل األعم ددا

الرياديددة) .و ددذا اتفقددت الد ارسددة مددل ) )Karimi, et..al, 2011ف د جانددب د ارسددة الخصددائص
الريادية لرواد األعما ي واختلفت معه ف نبيعة النموذج المهي

الذ اتبعه الباحث .أما بالنسبة

لد ارسدة ) (Rosel & Mueller, 2010فقدد اتفقدت ادذه الد ارسدة معهدا فد المتغيدر المسدتق وادو
الخصددائص الرياديددةي واختلفددت عنهددا ف د المتغيددر التددابل واددو األداق) بجانددب جهددة التنبي د  .أمددا
بالنسددبة لد ارسددة الشددي ي وآخددرو ي  )2009فقددد اتفقددت مددل اددذه الد ارسددة ف د اشددت ار ها بعدددد م د

الخصائص الريادية والت نبقت على ارئدات األعما بالممل ة األردنيدة .فد حدي اتفقدت دراسة (
()Zain,et..al,2010مع(هذه(الدراسة (ية (جاندب المتغيدر المسدتق السدمات الشخصدية والعوامد

البيئيددة واختلفددت معهددا ف د جانددب المتغيددر التددابل وا د النيددة والريبددة الرياديددة لددد رواد األعمددا .
حيددث اتفد الهدددإل األو مد اددذه الد ارسددة مددل د ارسددة ) )Jaafar, et..al, 2010أثندداق د ارسددتهم

لنبيعة الخصائص الديمويرافية والخصائص الريادية لمدير ومال
الحجم ف ماليايا.
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الفناد الصغير والمتوسنة

أمععا صعععيد الدراسععات التععا تناولععت اللانععب ارخععر للدراسععة (اإلبععدا التكنولععولا) لععدا رواد

األ مال فبعد االنالل على دراسة سعودي  )2013وجد الباحث بث دراسته تتف مل د ارسدته فد
جانب اابدال الت نولوج ي ول

التنافسية) .ما در

لم تتف اذه الدراسة مل دراستهم ف الجانب اآلخدر وادو الميدا

نصر الدي ي وب نذيري  )2012استراتيجية اابدال الت نولوج ف ت وي

القدر التنافسية للملسسات الصغير والمتوسنةي حيث اتفقت ادذه الد ارسدة معده فد جاندب اابددال

الت نولوج ي واختلفت معه ف جانب دراسته لد الميدا التنافسدية) .أمدا د ارسدة بوسدالم ي )2011
وجد الباحث بث اذه الد ارسة تتف مل دراسته فد جاندب المتغيدر المسدتق

اابددال الت نولدوج )ي

وتختلددإل عنهددا ف د الجانددب اآلخددر واددو المسددلولية االجتماعيددة) .أمددا مدددو ي  )2009والددذ

در دور اابدددال الت نولددوج ف د الملسسددات الصددغير والمتوسددنةي فقددد اتفقددت اددذه الد ارسددة مددل
د ارسد ددته ف د د جاند ددب اابد دددال الت نولد ددوج  .أمد ددا العد ددامر وصد ددالحي  )2006فقد ددد درسد ددا العوام د د

الت نولوجيددة والتنظيميددة المددلثر فد اابدددال الت نولددوج واددو مددا اتفد مددل اددذه الد ارسددة فد جانددب
اابدال الت نولوج .
الممارسععععات السععععلوكية واإلبععععدا
أمععععا لععععى صعععععيد الدراسععععات التععععا تناولععععت الخصععععاجص و ُ

معا ،اقد وجد الباحث بث دراسته تتف مل دراسة إسماعي ي  )2010ف بعض
التكنولولا ا
الخصدائص الرياديدة بشد

عددامي وتختلدإل عنهدا فد لفظدة التقند التد اسدتخدمها مدل المتغيددر

التابل الذ أقرنه باابدال .و ذا بعد االنالل على دراسة  )Olim, 2013وجد الباحث أنهدا
تتف مل اذه الدراسة ف بعض خصائص وسلو يات الد ارسدة فد المتغيدر المسدتق ي وتختلدإل
معها ف المتغير التابل م حيث تخصصية اابدال بدال م عموميته .أما دراسة Dudnik,
) )2013فقد تناولت عدد م الخصائص الريادية فد المتغيدر المسدتق والتد خرجدت بوجدود
تد ددثثير إيجد دداب لت د دوافر الخصد ددائص الرياديد ددة لد ددد العد دداملي واابد دددال ف د د شد ددر ة Topicus
الهولندية .ف حي تناولت دراسة  )Thunberg & Eriksson, 2006الخصائص الريادية
فد د جان ددب المتغي ددر المس ددتق والتد د

ددا له ددا ت ددثثير ايج دداب بشد د

ع ددام عل ددى نم ددو ص ددناعة

البرمجيددات ف د س دريالن اي وواف د المبحددوثي علددى أ األثددر األ بددر ددا ف د صددالح خاصددية
الحاجة إلى االسدتقاللية علدى النمدوي حيدث أشدارت النتدائ علدى أ مدوارد معيندة سداامت إلدى
حد بير ف بناق التوجه الرياد ي وأ صناعة البرمجيات ف سريالن ا ال يقوداا االبت ار ب
عوام أخر .
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أما بخصوص أول اًلستقادع من الدراسات السابقة فقد قددمت _الد ارسدات السدابقة_ معرفدة
ت ار ميدة لدد

الباحدث حدو

يفيدة إجدراق الد ارسدةي و يفيدة اختيدار المنهجيدة المناسدبةي ومدا اد

األساليب ااحصائية المالئمة لتحلي البيانات وعرض النتائ ي ما أسهمت _الدراسات السدابقة_
ف تمهيد النري نحو تصميم أدا الدراسة لجمل البيانات وا االستبانةي واختيار أنسب نمدوذج
لمجتمدل الد ارسدةي مدا تدم االسدتعانة بالد ارسدات السدابقة فد ت دوي ااندار النظدر الدذ يوضدح

بش ق م التفصدي حيثيدات موضدول الد ارسدةي وبالتدال ت دوي مرج ندل مد ااندار النظدر الحقدا
يم االسدتناد إليده فد د ارس ن
دات الحقدةي مدا م ندت الد ارسدات السدابقة الباحدث مد إجدراق مناقش ندة

للنتائ الت توص إليهاي واجراق المقارنات مل نتائ اذه الدراسات.

ن
عدد م الجوانبي لع أامها:
حيج تمي ت هذه الدراسة ع الدراسات السابقة ف
 -1اسددتنال الباحددث خددال اددذه الد ارسددة التعد ُّدرإل علددى نبيعددة الخصددائص والممارسددات السددلو ية
لد رواد األعما ف الوقت الذ لم يقم به باحثو آخرو م قب ف حدود قنال يا .

 -2تم د الباحددث خددال اددذه الد ارسددة م د ال شددإل ع د أسددباب ضددعإل اابدددال الت نولددوج لددد
رواد األعما بقنال ياي باعتباره م الجوانب المهمة للنهوض بالمشروعات الريادية.

 -3اادتم الباحدث خدال ادذه الد ارسدة فد بيدا أبدرا الخصدائص والممارسدات السدلو ية التد تددلثر
بش د

بش

فاعد د فد د مس ددتو ااب دددال الت نولددوج ل ددد رواد األعم ددا ي والتد د يم د د أ تس ددتثمر

فاع م خال العم على تعايااا وتنميتها.
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الفصل اخلامس:
منهجية الدراسة

 مقدمة.
أول :مُجتمعُالدراسة.
ً 
ثانيا :أداةُالدراسة.
ً 

 ثالثًا :صدقُاستبانةُالدراسة.
ابعا :ثباتُاستبانةُالدراسة.
ر ً

خامسا :األدواتُاالحصائيةُالمستخدمةُفيُالدراسة.

ً
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مقدمة:
روراُرئيسرراُيررتمُمررلُخ ل ر ُإنجررااُالجانررتُالتيبينرريُمررلُ
تُعتبرررُمنيجيررةُالد ارسررةُ تواجراماتيرراُمحر ُ

الدراسةُ,وعلُيرينياُيتمُالحصرو ُعىراُالبيانراتُالميىوبرةُءجررامُالتحىير ُاءحصرائي؛ُلىتوصر ُ

إلاُالنتائجُالتيُيتمُتفسيرهاُفيُضومُأدبيراتُالد ارسرةُالمُتعىنرةُبموضرو ُالد ارسرةُ,وبالتراليُتُحنرقُ
األهدافُالتيُتسعاُإلاُتحنينياُ ُ.
حير ر ر ُتن ر رراو ُه ر ررصاُالفصر ر ر ُوص ر ررفُاُلىمر ر رنيجُالمُتب ر ررعُومجتم ر ررعُالد ارس ر ررةُ,وا ر ررصل ُأداةُالد ارس ر ررةُ

المُسرتخدمةُويرينرةُإعردادهاُوايفيرةُبنائيراُوتيويرهراُ,ومرد ُصرداياُوثباتيراُ.امراُيتضرملُوصرفُاُ
لإلجراماتُالتيُاامُبياُالباح ُفيُتصميمُأداةُالدراسةُوتننينياُ,واألدواتُالتيُاسرتخدامياُلجمرعُ
بيان رراتُالد ارس ررةُ,وينتي رريُالفصر ر ُبالمعالج رراتُاءحص ررائيةُالت رريُاس ررتُخدمتُف رريُتحىير ر ُالبيان رراتُ
واستخ صُالنتائجُ,وفيماُيىيُوصفُوبيالُهصهُاءجراماتُ .
 أسلوب الدراسة:
بنررامُعىرراُيبيعررةُالد ارسررةُواألهرردافُالترريُتسررعاُإلرراُتحنينيرراُ,فنرردُاسررتخدمُالباح ر ُالمررنيجُ

رعُوييررتمُبوصررفياُوصررفاُ
رصمُيعتمرردُعىرراُد ارسررةُالجرراهرةُامرراُتوجرردُفرريُالواار عُ
الوصررفيُالتحىيىرريُ,والر ع

داينرراُويعبرررُعنيرراُتعبيررراُايفيرراُواميرراُ,امرراُالُياتفرريُهررصاُالمررنيجُعنرردُجمررعُالمعىومرراتُالمُتعىنررةُ
بالجرراهرةُمررلُأجر ُاستنصررامُمجاهرهرراُوع ااتيرراُالمختىفررةُ,واآلثررارُالترريُتحرردثياُ,بر ُيتعررداهُإلرراُ

التحىي ر ُوال رربيُوالتفسرريرُلىوصررو ُإلرراُاسررتنتاجاتُيبنرراُعىييرراُالتصررورُالمنتررر ُبحي ر ُيايرردُبيرراُ
رصيدُالمعرفةُعلُالموضو ُ .
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات ،وهما:

 -1المصااااااادر الثانويااااااةُ:حي ر ر ر ُاتج ر ر ر ُالباح ر ر ر ُفر ر رريُمعالجر ر ررةُاءير ر ررارُالنجر ر رررمُلىبح ر ر ر ُإلر ر رريُ
مصر ر ررادرُالبيانر ر رراتُالثانوير ر ررةُوالتر ر رريُتتمث ر ر ر ُفر ر رريُالاتر ر ررتُوالم ارجر ر ررعُالعربير ر ررةُواألجنبير ر ررةُصاتُ
الع ار ر ررةُ,والر ر رردورياتُوالمنر ر رراالتُوالتنر ر رراريرُ,واألبحر ر ررا ُوالد ارسر ر رراتُالسر ر ررابنةُالتر ر رريُتناولر ر ررتُ

موض ر ر ررو ُالدارس ر ر ررةُ,والبحر ر ر ر ُوالمُيالع ر ر ررةُعب ر ر رررُمواا ر ر ررعُاءنترن ر ر ررتُالمختىف ر ر ررةُ,والت ر ر رريُا ر ر ررامُ
بتوثينير رراُوفنر رراُلىمنيجير ررةُالمعتمر رردةُلر ررد ُعمر ررادةُالد ارسر رراتُالعىير رراُبالجامعر ررةُتحنينر رراُل مانر ررةُ

العىمية.
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 -2المصادر األوليةُ:لمعالجةُالجوانتُالتحىيىيةُلموضو ُالبح ُلجأُالباح ُإلريُجمرعُالبيانراتُ
األوليةُملُخ

ُاالستبانةُاأداةُرئيسةُلىبح ُوالتيُصُمُ عُمتُخصيصاُليصاُالغرضُ,بجانتُ

المناب تُالشخصيةُالتيُتمُاجراؤهاُمعُعددُملُاأليرافُصومُالع اة.

أول :مجتمع الدراسة
ً
مُجتمرعُالد ارسررةُيُعرُررفُبأنر ُجميررعُمُفرررداتُالجراهرةُالترريُيدرسررياُالباحر ُ,وبررصل ُفرإلُمجتمررعُ

ضرعُنةُلرد ُحاضرناتُالتانولوجيراُواألعمرا ُبنيرا ُ
الدراسةُهرو(ُ:أصرحاتُالشررااتُالرياديرةُالمحُُتع ع
ضرعُنةُلرد ُحاضرناتُالتانولوجيراُ
غاة)ُ,حي ُيشتم ُمجتمعُالدراسةُعىاُ(ُ)70شرراةُرياديرةُمحُُتع ع
واألعمررا ُالمعتمرردةُوالمرخصررةُفرريُايررا ُغ راةُ,وفنرراُلىبيانرراتُالترريُتررمُالحصررو ُعىييرراُمررلُاب ر ُ

الحاضناتُفيُمناب تُتمُاجراؤهاُفيُابري ُُ,2015لىجياتُالتاليةُ ُ:

 -1حاض ر ر ررنةُاألعم ر ر ررا ُوالتانولوجي ر ر رراُُ-الجامع ر ر ررةُاالسر ر ر ر ميةُ-غر ر ر راةُ,وتحتض ر ر ررلُل ر ر ررديياُ(ُ)45
شراةُريادية.

 -2الحاض ررنةُالفىس رريينيةُلتانولوجي رراُالمعىوم رراتُواالتص رراالتُ(بيات رري)ُ,وتحتض ررلُل ررديياُ(ُ)25
شراةُريادية.

ضر رعُنةُل ررد ُ
وا رردُاس ررتخدمُالباحر ر ُأس ررىوتُالمس ررمُالش ررام ُلجمي ررعُالمش ررروعاتُالريادي ررةُالمحُُتع ع

حاضناتُالتانولوجياُواألعما ُبنيا ُغاةُ,حي ُاعتمدُالباح ُفيُالدراسةُأداةُاالستبيالُ,حي ُ

ض رعُنةُ,وتررمُاسررتردادُ
اررامُبتوايررعُعررددُ(ُ)70اسررتبانةُعىرراُاافررةُأصررحاتُالمشرراريعُالرياديررةُالمحُُتع ع
(ُ)58استبانةُ,وبصل ُتاولُنسبةُاالستردادُ(ُ .)%82

عىماُبألُالباح ُاامُباستثنامُالحاضنةُالثالثةُ,وهيُ:الحاضرنةُالتانولوجيرةُبالاىيرةُالجامعيرةُ

ضعُنةُلديياُفريُالفتررةُالحاليرةُ,وهرصاُمراُ
حُتع عُ
لىعىومُالتيبينية-غاة؛ُوصل ُلعدمُوجودُمشاريعُرياديةُم عُ

أادت ُلىباح ُمُ.أمانيُالاردُ,فيُمنابىةُتمُاجراؤهاُمعياُبمنرُالحاضنةُفيُابري ُ .2015ُ,
ثانيا :أداة الدراسة
ً

تر ررمُإعر رردادُاس ر ررتبانةُحر ررو ُ(أثر رررُالخص ر ررائصُوالممارسر رراتُالسر ررىوايةُعى ر رراُمسر ررتو ُاءب ر رردا ُ

التانول ر ر رروجيُل ر ر ررد ُروادُاألعم ر ر ررا )ُ,حير ر ر ر ُتتا ر ر ررولُاس ر ر ررتبانةُالدارس ر ر ررةُم ر ر ررلُاس ر ر ررميلُرئيس ر ر رريلُ,
وهماُ :
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 القسم األول :وهو ُعبارة ُعل ُالبيانات ُالشخصية ُعل ُالمستجيت ُ(الجنسُ ,العمرُ ,المؤه ُ
العىميُ,التخصص ُالعىميُ ,عددُسنواتُالخبرةُفيُمجا ُالمشرو ُ,فترةُاالحتضالُ,يبيعةُ
المشرو ).

واعة ُعىاُُ
 القسم الثانيُ :وهو ُعبارة ُعل ُمجالت الدراسةُ ,ويتاول ُمل ُ(ُ )50فنرةُ ,مُ ُ
المحاورُالتالية:

ُأ .الخصائص والممارسات السلوكية وتتكون من ( )5خصائص رئيسة ،يتفرع منها ()35
فقرة موزعة بالتساوي ،وذلك على النحو التاليُ :
 -1الثقة بالنفسُ،ويتاولُملُ(ُ)7فنراتُ .
 -2حب ال نجازُ،ويتاولُملُ(ُ)7فنراتُ .

 -3القدرة على نسج العالقاتُ،ويتاولُملُ(ُ)7فنراتُ .

 -4الستعداد لتحمل المخاطرةُ،ويتاولُملُ(ُ)7فنراتُ .

 -5القدرة على التخطيط ووضع األهداف ،ويتاول ملُ(ُ)7فنرات .

ب .البداع التكنولوجي ويتكون من ( )15فقرة .

 خطوات بناء الستبانة:

اررامُالباحر ُبإعرردادُأداةُالد ارسررةُلمعرفررةُ(أثرررُالخصررائصُوالممارسرراتُالسررىوايةُعىرراُمسررتو ُ

ضرعُنةُلرد ُ
اءبدا ُالتانولوجيُلد ُروادُاألعمرا )ُدراساةُحالرةُ(أصرحاتُالشررااتُالرياديرةُالمحُُتع ع
حاضناتُالتانولوجياُواألعما ُبنيا ُغاة)ُ,واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء الستبانةُ :
 -1االي ر

ُعىرراُاألدتُاءدارمُُوالد ارسرراتُالسررابنةُصاتُالصررىةُبموضررو ُالد ارسررةُ,واالسررتفادةُ

منياُفيُبنامُاالستبانةُوصياغةُفنراتيا.

 -2استشر ررارُالباح ر ر ُعر ررددُاُمر ررلُأسر رراتصةُالجامعر رراتُالفىسر رريينيةُوالمُش ر ررفيلُفر رريُتحدير رردُماونر رراتُ
االستبانةُوفنراتيا.

 -3تحديدُالمجاالتُالرئيسةُالتيُشمىتياُاالستبانة.
 -4تحديدُالفنراتُالتيُتنعُتحتُا ُمجا .

 -5عرضُاالستبانةُعىاُالمُشرفيلُلىنناشُ توابدامُالم حجاتُ .
 -6تمُتصميمُاالستبانةُفيُصورتياُاألولية.

 -7تمُعرضُاالستبانةُعىراُ(ُ)15مرلُالمحامريلُصومُالخبررةُفريُالمجراالتُاألااديميرةُوالمينيرةُ
ُ.والمردر ُفريُمُىحرقُالد ارسرةُ
واءحصائيةُفيُا ُملُالجامعاتُوالمؤسساتُالحاوميةُوغيرهرا ُ

رامُ(ُ)2والصمُيُبيلُاائمةُبأسمامُالمحاميل.
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 -8فيُضومُآرامُالمُحاميلُتمُاألخصُبم حجراتيمُبشرا ُفاعر ُ,لتسرتنرُاالسرتبانةُعىراُصرورتياُ
النيائيةُاماُهوُموضمُفيُمُىحقُالدراسةُرامُ(.)1

ُ

تمُاستخدامُالتدر ُ(ُ)10-1لنياسُاستجاباتُالمبحوثيلُلفنراتُاالستبيالُحستُجدو ُرامُ(ُ ُ)1
جدول رقم (:)3
درجاتُمنياسُ(ُ )10-1



الستجابة
الدرجة ُ

ُ

ُ1

ُ2

ُ3

ُ4

ُ5

ُ6

ُ 10 ُ 9 ُ 8 ُ 7

اختارُالباح ُالتدر ُ(ُ)10-1ل ستجابةُ,واىماُااتربتُاالجابةُملُُ10د ُعىاُالمُوافنةُالعاليةُ
عىاُماُوردُفيُالفنرةُالمعنيةُوالعاسُصحيمُ,حي ُألُا ُتدر ُل ُوالُنسبيُُ .%10
ُ

ثالثًا :صدق استبانة الدراسة
ستبانةُماُوضعتُلنياس ُ,وادُاامُالباح ُ
ُ
ينصدُبصدقُاالستبانةُألُتنيسُأسئىةُاال
بالتأادُملُصدقُاالستبانةُبيرينتيلُ,هما:
 -1صدق المحكمين (الصدق الظاهري)ُ :
عرض ُالباح ُاالستبانة ُعىا ُعددُ ُمل ُالمحاميلُ ,والبالغ ُعددهم ُ(ُ )15مختصُا ُفيُ
عُ

المجاالتُاألااديميةُواءداريةُوالمينيةُواءحصائيةُ ,وادُاستجاتُالباح ُآلرامُالمُحاميلُواامُ

الباح ُبإجرامُماُيىامُملُحصفُوتعدي ُفيُضومُالمُنترحاتُالمُندمةُ,وبصل ُخر ُاالستبيالُفيُ
صورت ُالنيائيةُ–ُاماُهوُمدر ُفيُمُىحقُالدراسةُ ُ.
ُ

 -2صدق المقياس:

 التساق الداخليInternal Validity :
يُنصدُبصدقُاالتساقُالداخىيُمد ُاتساقُا ُفنرةُملُفنراتُاالستبانةُمعُالمجا ُالصمُتنتميُ

آليةُهصهُالفنرةُ,وادُاامُالباح ُبحساتُاالتساقُالداخىيُل ستبانةُوصل ُملُخ

ُحساتُمعام تُ

االرتبايُبيلُا ُفنرةُملُفنراتُمجاالتُاالستبانةُ ُوبجانتُحساتُالدرجةُالاىيةُلىمجا ُنفس ُ .
ُ
ُ
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 نتائج التساق الداخلي:

يُوضمُجدو ُرامُ(ُ)4معام ُاالرتبايُبيلُا ُفنرةُملُفنراتُمجا ُ(الثقة بالنفس)ُوالدرجةُ

الاىية ُلىمجا ُ ,والصم ُيُبيل ُأل ُمُعام ت ُاالرتباي ُالمُعُبيُنة ُدالة ُعند ُمستو ُمعنوية ُُα≥0.05
وبصل ُيعتبرُالمجا ُصاداُاُلماُوضعُلنياس .

جدول رقم (:)4

الرقم

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (الثقة بالنفس) والدرجة الكلية
القيمة
معامل
بيرسون االحتمالية
لالرتباط ()Sig.

العبارة

0.535
 1أثق بنفسي وبقدراتي الشخصية.
0.570
 2أشعر بالتردد حين إنجاز مهام العمل.
0.504
 3أتهرب من اتخاذ القرارات الصعبة.
0.412
 4السمعة المأخوذة عني بأنني مُثابر وأتمسك بمواقفي.
0.497
 5أعتمد على نفسي في عملي.
0.512
 6ثقتي بأنني أكون رياديًا أكيدة.
 7ليس من السهل التثبيط من عزيمتي فأنا أُصر على مواجهة العقبات والمشكالت0.454 .
*ُاالرتبايُدا ُإحصائياُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

*0.000
*0.000
*0.000
*0.002
*0.001
*0.000
*0.001

يُوضم ُجدو ُرام ُ(ُ )5معام ُاالرتباي ُبيل ُا ُفنرة ُمل ُفنرات ُمجا ُ(حُت ُاالنجاا)ُ

والدرجةُالاىيةُلىمجا ُ,والصمُيُبيلُألُمُعام تُاالرتبايُالمُبُيُنةُدالةُعندُمستو ُمعنويةُُα≥0.05

وبصل ُيُعتبرُالمجا ُصاداُاُلماُوضعُلنياس ُ .
ُ

الرقم

جدول رقم (:)5
معام ُاالرتبايُبيلُا ُفنرةُملُفنراتُمجا ُ(حُتُاءنجاا)ُوالدرجةُالاىية ُ
القيمة
معامل
بيرسون االحتمالية
لالرتباط ()Sig.

العبارة

1
عندما أكون مُهتمًا بعمل مُعين تقل حاجتي ألخذ الراحة.
لديّ االستعداد لتقديم التضحيات مُقابل ما سأحصل عليه من عوائد مُستقبلية.
2
أُنجز عملي في الوقت المُحدد.
3
ُ
4
أثابر في عملي لساعات طويلة دون ملل.
5
أشعر بسرور كبير عند النجاح.
أعتمد دائمًا على وضع استراتيجيات بديلة للوصول إلى الهدف.
6
أرغب باإلبداع وإن تجاوز ذلك مُتطلبات العمل.
7
*ُاالرتبايُدا ُإحصائياُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

ُ
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0.535
0.681
0.585
0.617
0.471
0.509
0.659

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.001
*0.000
*0.000

يُوضمُجدو ُرامُ(ُ)6معام ُاالرتبايُبيلُا ُفنرةُملُفنرراتُمجرا ُ(القادرة علاى نساج

العالقااات)ُوالدرجررةُالاىيررةُلىمجررا ُ,والررصمُيُبرريلُألُمُعررام تُاالرتبررايُالمُعُبيُنررةُدالررةُعنرردُمسررتو ُ
معنويةُُα≥ُ0.05وبصل ُيُعتبرُالمجا ُصاداُاُلماُوضعُلنياس ُ .

ُ
ُ

جدول رقم (:)6

الرقم

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (القدرة على نسج العالقات) والدرجة الكلية
العبارة

أُعطي اهتمامًا كبيرً ا لجانب نسج عالقات تخدم مشروعي.
1
ُ
أبادر بنسج عالقات استراتيجية تخدم مشروعي.
2
3
أمتلك مهارات عالية في االتصال والتواصل مع اآلخرين.
4
أستطيع نسج عالقات مع الزبائن بطرق وأساليب مُختلفة.
أستخدم وسائل الكترونية في نسج العالقات مع الزبائن.
5
ُ
العالقات التي أنسجها مُثمرة ،وتسهم بشكل فاعل في خدمة مشروعي.
6
أحتفظ بمستوى راق من العالقات المُميَّزة التي تؤهلني من النهوض
7
بمشروعي.
*ُاالرتبايُدا ُإحصائيُاُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.779
0.787
0.786
0.655
0.651
0.621

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

0.688

*0.000

ُ

يُوضمُجدو ُرامُ(ُ)7معام ُاالرتبايُبيلُا ُفنررةُمرلُفنرراتُمجرا ُ(الساتعداد لتحمال

المخاااطرة)ُوالدرجررةُالاىيررةُلىمجررا ُ,والررصمُيُبرريلُألُمُعررام تُاالرتبررايُالمُعُبيُنررةُدالررةُعنرردُمسررتو ُ
معنويةُُα≥ُ0.05وبصل ُيعتبرُالمجا ُصاداُاُلماُوضعُلنياس ُ .

ُ

جدول رقم (:)7

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (الستعداد لتحمل المخاطرة) والدرجة الكلية

1
2
3

أشعر برغبة كبيرة في تحدي المخاطر.
أمتلك القدرة على تحمُّل المخاطرة في عملي ومعرفة كيفية مواجهتها.
أتحسب لمخاطر العمل ،للحد من آثارها والتحكم في نتائجها.

0.661
0.447
0.479

*0.000
*0.001
*0.001

4

أغامر في أعمال غير واضحة النتائج.

0.665

*0.000

5

أتخذ قرارات جريئة بالرغم من حاالت عدم التأكد التي ُتحيط بعملي.

0.843

*0.000

6

أميل للعمل بجراءة للحاالت التي تتسم بمخاطرة عالية.

0.760

*0.000

الرقم

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

العبارة

98

ً
مقارنة
أسعى إلى إرضاء الزبائن الحاليين حتى ولو تحملت أعبا ًء أكبر
7
بإمكاناتي.
*ُاالرتبايُدا ُإحصائيُاُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

0.558

*0.000

ُ

يُوضررمُجرردو ُراررمُ(ُ)8معام ر ُاالرتبررايُبرريلُا ر ُفن ررةُمررلُفن رراتُمجررا ُ(القااادرة علاااى

التخطيط ووضع األهداف)ُوالدرجةُالاىيةُلىمجا ُ,والصمُيُبيلُألُمُعرام تُاالرتبرايُالمُعُبيُنرةُدالرةُ
عندُمستو ُمعنويةُُα≥ُ0.05وبصل ُيُعتبرُالمجا ُصاداُاُلماُوضعُلنياس ُ .

ُ

جدول رقم (:)8
معام ُاالرتبايُبيلُا ُفنرةُملُفنراتُمجا ُ(الندرةُعىاُالتخيييُووضعُاألهداف)ُوالدرجةُ

الرقم

الاىيةُ ُ
العبارة

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.692

*0.00

0.810

*0.00
*0.00

1

أمتلك مهارات التخطيط ووضع األهداف المُتعلقة بالعمل.
األهداف التي أضعها تتسم بمواصفات ( SMARTمحددة ،قابلة
للقياس ،قابلة للتحقيق ،واقعية ،مُزمَّنة).
أمتلك خطة استراتيجية واضحة ومكتوبة لمشروعي.

0.748

4

عندما أضع األهداف تكون مُتوافقة مع اإلمكانات المُتاحة.

0.708

*0.00

5

أستطيع تحديد األهداف الصعبة لتحقيق درجات عالية من الرضى.

0.755

*0.00

6

أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األهداف.

0.700

*0.00

7

أستطيع مراجعة وتعديل األهداف التي أضعها بشكل دوري.

0.760

*0.00

2
3

*ُاالرتبايُدا ُإحصائياُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

يُوضر ررمُجر رردو ُرار ررمُ(ُ)9معام ر ر ُاالرتبر ررايُبر رريلُا ر ر ُفن ر ررةُمر ررلُفن ر رراتُمجر ررا ُ(الباااااداع

التكنولوجي)ُوالدرجرةُالاىيرةُلىمجرا ُ,والرصمُيبريلُألُمُعرام تُاالرتبرايُالمُعُبيُنرةُدالرةُعنردُمسرتو ُ
معنويةُُα≥ُ0.05وبصل ُيعتبرُالمجا ُصاداُاُلماُوضعُلنياس ُ .

ُ

جدول رقم (:)9

الرقم

معام ُاالرتبايُبيلُا ُفنرةُملُفنراتُمجا ُ(اءبدا ُالتانولوجي)ُوالدرجةُالاىيةُ ُ

1

العبارة
أمتلك القدرة على البحث والتطوير لمشروعي.
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معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.458

*0.001

2
3
4

أحرررع علررى توظيررف التقنيررات اإللكترونيررة بطرررق إبداعيررة عنررد تطرروير
المنتج الخاع بي.
أحرررع علررى توظيررف التقنيررات اإللكترونيررة عنررد تقررديم وعرررض المنررتج
الخاع بي.
أمتلك خبرات مُتخصصة في جانب تطوير المُنتجات.

0.635

*0.000

0.575

*0.000

0.461

*0.001

0.475

*0.001

0.457

*0.001

0.500

*0.000
*0.000

5

أمتلك مُقومات وقدرات فنية /تقنية متنوعة على الصعيد الشخصي.
قدرتي على التعامل مع الحاسروب ووسرائل التواصرل االجتمراعي الحديثرة
تدعم اإلبداع التكنولوجي.
البنية التحتيرة التكنولوجيرة المُتاحرة ترؤهلني مرن النهروض بمشرروعي بثقرة
وثبات.
يُعد اإلبداع التكنولوجي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات مشروعي.

0.681

9

أسعى إلى إدخال تقنيات وأساليب تكنولوجية بشكل مُستمر في مشروعي.

0.759

*0.000

10

أحصل على دورات تدريبية في المجال اإلبداع التكنولوجي بشكل مستمر

0.607

*0.000

 11توفر الموارد المالية يسهم في زيادة اإلبداع التكنولوجي لدي.
وجررودي فرري الحاضررنة سرراعد علررى تحقيررق مسررتوى مُتقرردم مررن اإلبررداع
12
التكنولوجي.
 13أحصل على توجيه كاف في الجوانب التكنولوجية في الحاضنة.
أحررررع علرررى التحسرررين المسرررتمر فررري الجوانرررب التكنولوجيرررة الخاصرررة
14
بمشروعي.
أحرررررع علررررى األخررررذ بمالحظررررات ومقترحررررات الزبررررائن فرررري الوسررررائل
15
التكنولوجية التي أستخدمها في مشروعي.
*ُاالرتبايُدا ُإحصائياُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

0.481

*0.001

0.573

*0.000

0.611

*0.000

0.776

*0.000

0.776

*0.000

6
7
8

 الصدق البنائي Structure Validity
يُعتبرُالصدقُالبنائيُأحدُمناييسُصدقُاألداةُالصمُينيسُمد ُتحنُقُاألهدافُالتيُتريدُ

األداة ُالوصو ُإليياُ,ويُبيلُمد ُارتبايُا ُمجا ُمل ُمجاالتُالدراسة ُبالدرجة ُالاىية ُلفنراتُ
االستبانةُ .
يُبيلُجدو ُرامُ(ُ)10ألُجميعُمعام تُاالرتبايُفيُجميعُمجاالتُاالستبانةُدالةُإحصائياُ

عندُمستو ُمعنويةُُα≥ُ0.05وبصل ُيُعتبرُجميعُمجاالتُاالستبانةُصاداُاُلماُوضعُلنياس ُ .
جدول رقم (:)10

معام ُاالرتبايُبيلُدرجةُا ُمجا ُملُمجاالتُ(الخصائصُوالممارساتُالسىواية)ُوالدرجةُ
الاىيةُلىمجا ُ

معامل

المجال

القيمة

بيرسون الحتمالية
لالرتباط )(Sig.
100

ُ ُالثنةُبالنفس ُ

*0.000 0.606

حتُاءنجاا ُ

*0.000 0.786

الندرةُعىاُنسجُالع اات ُ

*0.000 0.773

االستعدادُلتحم ُالمخايرة

*0.000 0.643

الندرةُعىاُالتخيييُووضعُاألهداف

*0.000 0.654

الخصائص والممارسات
السلوكية ُ
ُ

*ُاالرتبايُدا ُإحصائياُعندُمستو ُداللةُُ .α≥0.05

ُُ
ُ

ابعا :ثبات استبانة الدراسة Reliability
رً
يُنصد ُبثبات ُاالستبانة ُأل ُتعيي ُهصه ُاالستبانة ُنفس ُالنتيجة ُلو ُتم ُإعادة ُتوايع ُاالستبانةُ

أاثرُملُمرةُتحتُنفسُالجروفُوالشرويُ,أوُبعبارةُأخر ُألُثباتُاالستبانةُيعنيُاالستنرارُ
فيُنتائجُاالستبانةُوعدمُ تغييرهاُبشا ُابيرُفيماُلوُتمُإعادةُتوايعياُعىاُاألفرادُعدةُمراتُ
ُفتراتُامنيةُمُعينةُ .

خ

وادُتحنقُالباح ُملُثباتُاستبانةُالدراسةُملُخ

ُ:

 معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

اسررتخدمُالباح ر ُيرينررةُألفرراُارونبرراسُلنيرراسُثبرراتُاالسررتبانةُ,واانررتُالنتررائجُامرراُهرريُمُبيُنررةُفرريُ
جدو ُرامُ(ُ .)11

جدول رقم (:)11

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة
معامل
ألفا
كرونباخ
0.637

م

المجال

عدد
الفقرات

1

الثقة بالنفس

7

2

حب اإلنجاز

7

0.766

3

القدرة على نسج العالقات

7

0.834

4

االستعداد لتحمُّل المخاطرة

7

0.724

5

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

7

0.855

*

الخصائص وال ُممارسات السلوكية

35

0.778

**

اإلبداع التكنولوجي

15

0.857

ُ
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واضرمُمرلُالنترائجُالموضررحةُفريُجردو ُرارمُ(ُ)11ألُايمررةُمعامر ُألفراُارونبراسُمُرتفعررةُ

لا ر ر ُمجر ررا ُحي ر ر ُتت ر رراو ُبررريل(ُ)0.855ُ,ُ0.637بينمر رراُبىغر ررتُءجمر رراليُمجر رراالتُالخصر ررائصُ
والممارس ر ر رراتُالس ر ر ررىوايةُاالس ر ر ررتبانةُ(ُُ,)0.778ف ر ر رريُح ر ر رريلُُبىغ ر ر ررتُءجم ر ر رراليُُ0.857اءب ر ر رردا ُ

التانولوجيُ .

وبصل ُتاولُاالستبانةُفيُصورتياُالنيائيةُاماُهيُفيُالمىحقُرامُ(ُ)1اابىةُلىتوايعُ,وياولُ

الباحر ر ُا رردُتأا رردُم ررلُص رردقُوثب رراتُاس ررتبانةُالد ارس ررةُمم رراُيجعىي رراُعى رراُثن ررةُبص ررحةُاالس ررتبانةُ
وص حيتياُلتحىي ُالنتائجُواءجابةُعىاُأسئىةُالدراسةُواختبارُفرضياتياُ .

 المعالجات الحصائية المستخدمة في الدراسة:
ُبرنامجُالتحىي ُاءحصائي Statistical Package for

تمُتفريغُوتحىي ُاالستبانةُملُخ
.(SPSS)ُthe Social Sciences

 اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

تررمُاسررتخدامُاختبررارُاولمجرروروفُُ-سررمرنوف )ُKolmogorov-Smirnov Testُ)K-S

الختبارُماُإصاُاانتُالبياناتُتتبعُالتوايعُاليبيعيُملُعدم ُ,واانرتُالنترائجُامراُهريُمبيُنرةُفريُ

جدو ُرامُ(ُ .)12

جدول رقم (:)12

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

المجال

.1

الثقة بالنفس

اختبار
كولمجوروف
– سمرنوف
0.964

0.311

.2

حب اإلنجاز

0.681

0.742

.3

القدرة على نسج العالقات

0.627

0.826

.4

االستعداد لتحمُّل المخاطرة

0.537

0.935

.5

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

0.716

0.684

*

الخصائع والمُمارسات السلوكية

0.797

0.549

**

اإلبداع التكنولوجي

0.629

0.824
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القيمة
االحتمالية
)(Sig.

يتض ررمُم ررلُالنت ررائجُالمُوض ررحةُف رريُج رردو ُرا ررمُ(ُ)12ألُالنيم ررةُاالحتمالي ررةُ)ُ(Sig.لجمي ررعُ

مجاالتُالدراسةُاانرتُأابررُمرلُمسرتو ُالداللرةُ≥ُُ0.05وبرصل ُفرإلُتوايرعُالبيانراتُليرصهُالمجراالتُ
اتُالمعىميُةُلإلجابةُعىاُفرضياتُالدراسةُ ُ.
عُ
يتبعُالتوايعُاليبيعيُُوحي ُسيتمُاستخدامُاالختبار

خامسا :األدوات الحصائية المستخدمة في الدراسة
ً
 -1النسااب المئويااة والتكا اررات والمتوسااط الحسااابيُ:يُسررتخدمُهررصاُاألمرررُبشررا ُأسرراسُألغرراضُ
معرفةُتارارُفئاتُمتغيرُماُويتمُاالستفادةُمنياُفيُوصفُعينة/مجتمعُالدراسةُ.

 -2اختبار ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha؛ُلمعرفةُثباتُفنراتُاالستبانةُ .

 -3استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف )ُ :Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
يستخدمُهصاُاالختبارُلمعرفةُماُإصاُاانتُالبياناتُتتبعُالتوايعُاليبيعيُملُعدم .

 -4معامااال ارتبااااط بيرساااون ()Pearson Correlation Coefficient؛ لقيااااس درجاااة

الرتباااطُ:ينررومُهررصاُاالختبررارُعىرراُد ارسررةُالع اررةُبرريلُمتغي رريل؛ُوارردُتررمُاسررتخدام ُلحسرراتُ
االتساقُالداخىيُوالصدقُالبنائيُل ستبانةُ,والع اةُبيلُالمتغيرات.

 -5اختبااار  Tفااي حالااة عينااة واحاادة ()T-Test؛ُ ُوارردُتررمُاسررتخدام ُلىتأارردُمررلُداللررةُالمتوسرريُ
لا ُفنرةُملُفنراتُاالستبانة.

 -6اختبار  Tفاي حالاة عينتاين ()Independent Samples T-Test؛ُلمعرفرةُمراُإصاُارالُ
هنا ُفروااتُصاتُداللةُإحصائيةُبيلُمجموعتيلُملُالبياناتُالمستنىةُ.

 -7اختباار تحليال التبااين األحاادي )One Way Analysis of Variance) ANOVA؛ُ
لمعرفررةُمرراُإصاُاررالُهنررا ُفروارراتُصاتُداللررةُإحصررائيةُبرريلُث ر
البيانات.

 -8تحلياااال النحاااادار (Analysis

ُمجموعرراتُأوُأاثرررُمررلُ

)Multiple Regression؛ُلمعرف ررةُأث رررُالمتغير رراتُأوُ

محاورُالدراسةُعىاُالمتغيرُالتابعُمح ُالدراسة.
ُ
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الفصل السادس:
حتليل البيانات واختبار الفرضيات
 مقدمة
أول :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية.
ً 
الممارسات الشخصية لرواد األعمال.
ً 
ثانيا :الوزن النسبي لمتغير خصائص و ُ
 ثالثًا :الوزن النسبي لمتغير اإلبداع التكنولوجي.
ابعا :اختبار فرضيات الدراسة.
ر ً
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مقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل
تحليل فقراتها ،والوقوف على ُمتغيرات الدراسة التي اشتملت على (العمر ،الجنس ،المستوى

العلمي ،عدد سنوات الخبرة في مجال المشروع ،فترة االحتضان وطبيعة المشروع)  ،لذا تم إجراء
المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم
المعالجات اإلحصائية للبيانات ُ
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها

وتحليلها في هذا الفصل.
أول :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفقًا للبيانات الشخصية
ً
فيمااا يلااي عاارض لخصااائص مجتمااع الد ارسااة وفااق البيانااات الشخصااية .يتضاام ماان خااالل
الجدول رقم ( )13أن ما نسبته %82.2من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من ِقبل المبحوثين،
بينما ما نسبته  %17.8من االستمارات لم تُستكمل وتم اعتبارها استمارات مفقودة.
جدول رقم ( :)13حالة استبانات الدراسة
الحالة

التكرار

النسبة %

استمارات مكتملة

58

82.2

استمارات مفقودة (لم يتم االجابة عليها)

12

17.8

المجموع:

70

100.0

جدول رقم (:)14
البيانات الشخصية للمبحوثين
البند
ذكر
انثى

التكرار
35
23

النسبة
60.3
39.7

المحور

العمر

أقل من 25
26-30
31-40
 40فما فوق

29
17
10
2

50.0
29.3
17.2
3.4

المؤهل العلمي

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير

5
46
7

8.6
79.3
12.1

الجنس
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التخصص العلمي

علوم إدارية ومالية
علوم الهندسة
علوم طبية
علوم تربوية ولغات

11
30
6
7

19.0
51.7
10.3
12.1

سنوات الخبرة في مجال
المشروع

أقل من عام
من عام إلى أقل من عامين
عامين فأكثر

26
17
15

44.8
29.3
25.9

فترة االحتضان

أقل من  6شهور
من  12 -6أشهر
أكثر من عام

38
16
2

65.5
27.6
3.4

طبيعة المشروع

خدمي
سلعي
االثنين معا

30
8
20

51.7
13.8
34.5

من خالل الجدول رقم ( )14يتضم أن الغالبية أي ما نسبته  %60.3من جنس الذكور
بينما ما نسبته  %39.7من جنس اإلناث .وهي نسبة طبيعية تُعبر عن وجود نشاط ريادي لكال
الجنسين ولجنس اإلناث على وجه الخصوص ،علما بأن هذه النسب جاءت إلى حد كبير ُمتقاربة

مع ُمتوسط المسم اإلحصائي الذي أصدره معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
لألعوام ( )2012 ،2010 ،2009والذي ُيوضم النشاط الريادي في فلسطين تبعا لمحدد الجنس
والذي ُيشير إلى تفوق الذكور على اإلناث في هذا الحقل ،وذلك حسب الشكل التالي:
الشكل رقم (:)2
يوضم النشاط الريادي في فلسطين تبعا لمحدد الجنس
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كما ويتضم من الجدول رقم ( :)14أن ما نسبته  %50من مجتمع الدراسة أعمارهم أقل
من  25عام ،وأن ما نسبته  %29.3منهم أعمارهم ما بين  30-26عام ،في حين أن ما نسبته
 %17.2من أعمارهم ما بين  40-31عام ،وأن ما نسبته  %3.4من مجتمع الدراسة أعمارهم
فوق  40عام .وتأتي هذه النسب ُمتوافقة إلى حد كبير مع المسم اإلحصائي الذي أصدره معهد

أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس )2012 ،والذي ُيوضم النشاط الريادي في

فلسطين تبعا لمحدد السن ُمرتبطا بالمنطقة الجغرافية ،والذي ُيوضم أن ما هم دون سن الثالثين
عام من أصحاب السواد االعظم ،وذلك حسب الشكل التالي:
الشكل رقم (:)3
لمحدد السن مرتبطا بالمنطقة الجغرافية
يوضم النشاط الريادي في فلسطين تبعا ُ

يتضم من الجدول رقم ( )14أن غالبية المبحوثين مؤهلهم العلمي من درجة البكالوريوس
بنسبة  %79.3وأن ما نسبته  %12.1من حملة الماجستير ،بينما ما نسبتهم  %8.6من حملة
درجة الدبلوم .ويعزو الباحث ارتفاع نسبة حملة درجة البكالوريوس إلى أن غالبية المبحوثين
دارسون لتخصصات الهندسة والتي في غالبيتها تصل إلى معدل  5سنوات في بالدنا؛ إذا تبلورت
افكار ريادية خالل طول مدة فترة الدراسة.
ا
لديهم
يتضم من الجدول رقم ( ،)14أن ما نسبته  %51.7من المبحوثين تخصصهم العلمي
علوم الهندسة ،وأن ما نسبتهم  %19تخصصهم علوم إدارية ومحاسبة %12.1 ،علوم تربوية
ولغات و %10.3علوم طبية .يعزو الباحث تلك النسب إلى أن رواد األعمال من أصحاب
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التخصصات العلمية كعلوم الهندسة ،بجانب العلوم اإلدارية ،أي من أصحاب التخصصات ذات
العالقة بالجوانب العملية.
وحول سنوات الخبرة في مجال المشروع وكما هو ُموضم في الجدول رقم ( )14يتبين أن

ما نسبته  %44.8من المبحوثين خبرتهم أقل من سنة ،وأن ما نسبته  %29.3تتراوح خبرتهم من
عام إلى عامين ،وأن ما نسبته  %25.9من المبحوثين تزيد خبرتهم على عامين .يتضح من
النسب الواردة أعاله عدم وجود خبرة كبيرة لدى غالبية المبحوثين؛ وهذا يعود إلى حداثة
مشروعاتهم الريادية.

أما عن فترة احتضان المشروع وفقا لما ورد في الجدول رقم ( )14أن ما نسبته %65.5
من المبحوثين وصلت فترة احتضانهم إلى أقل من  6شهور ،وأن ما نسبته  %27.6منهم
شهر ،بينما زادت فترة احتضان  %3.4من المبحوثين
تراوحت فترة احتضانهم من ( )6إلى ( )12ا
عن العام .إن المتتبع للنسب السابقة يجد أن نسبة الثلثين من المبحوثين تأتي فترة احتضانهم
أقل من ستة أشهر ،وأن نسبة ليست بالقليلة زادت فترة احتضانهم عن الستة أشهر؛ إذ تُعبر هذه
النسب عن فترة احتضان طبيعية ُيفضل أن يقضيها الريادي في رتيب شؤنه لالنطالق خارج

أسوار الحاضنة؛ لالستقالل والعمل بقوة في سوق العمل.

وحول طبيعة المشروع فتبين أن ما نسبته  %51.7منها تُعتبر مشروعات خدماتية ،وأن ما
نسبته  %34.5االثنين معا ،في حين وصل نسبة المشروعات ذات الطابع السلعي إلى ما نسبته
ضنة يجد نصفها مشاريع خدماتية؛
الم ْحتَ َ
المتعلقة بطبيعة المشاريع ُ
 .%13.8إن المالحظ للنسب ُ
وهذا يتوافق مع التوجه العالمي للمشاريع؛ إذ تُحقق المشروعات الخدمية ربحية أعلى ،وفي وقت

قياسي أقل من تلك المشروعات ذات الطابع السلعي التي تتطلب إمكانات تقنية وجهد أعلى .وكذا
نجد أن هناك نسبة ليست بالقليلة من المشروعات ذات الطابع الخدمي والسلعي معا؛ وهذا قد
يتوافق مع نسبة المبحوثين إذ إن تخصصاتهم العلمية أغلبها من العلوم الهندسية والتي تقوم على
جوانب تطبيقية.
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ثانيا :تحليل بيانات مجال الخصائص والممارسات السلوكية لدى رواد األعمال
ً
 تحليل فقرات الستبانة :
لتحليا اال فق ا ارات االسا ااتبانة تا اام اسا ااتخدام (اختبا ااار Tلعينا ااة واحا اادة) لمعرفا ااة ما ااا إذا كانا اات
ُمتوسااطات درجااات االسااتجابة وصاالت إلااى درجااة الحياااد وهااي تُمثاال  6ماان  10علااى مقياااس

المتوس ااط يأخ ااذ
الد ارسااة أي  %60كمتوس ااط (وزن نس اابي) ،واعتب اار الباح ااث أن م ااا دون ه ااذا ُ

درجة ُمنخفضة ،وأن ما يعلو هذا المتوسط يأخذ درجة ُمرتفعة.
 تحليل جميع فقرات الستبيان:

تام اساتخدام اختباار  Tلعيناة واحادة لمعرفاة متوساطات االساتجابة لجمياع الفقارات ،النتاائج
ُموضحة في الجداول التالية:

من خالل جدول رقم ( )15يتضم أن الوزن النسبي لفقرات مجال الثقة بالنفس فإن الفقارة

السااابعة (ثقتااي بااأنني أكااون رياديااا أكياادة) حصاالت علااى درجااة ُمرتفعااة حيااث احتلاات المرتبااة
األولااى بااوزن نساابي وصاال إلااى  ،%88.79بينمااا الفق ارة الثالثااة (أتهاارب ماان اتخاااذ الق ا اررات

الصعبة) جاءت بدرجة ُمنخفضة في المرتبة األخيرة وبوزن نسبي بلغ .%37.7
واتفقتتتت جميتتتع فقا ارات الخاص ااية ف ااي نتائجه ااا ع اادا الفقا ارة األخيا ارة م ااع نت ااائج العدي ااد م اان
الباااحثين :حسااين ( ،)2012ناصاار والعمااري ( ،)2011إسااماعيل ( ،)2010الشاايو ورخاارون
(،Karimi, et..al, (2011) ،Spanjol, et..al, (2012) ،)2009

& Rosel

).Mueller, (2010
ويعزو الباحتث هاذا االتفااق إلاى ضارورة تاوافر خاصاية الثقاة باالنفس لادى رواد األعماال
خصوصا في األوقات والظروف الصعبة .وهذا يدلل على درجة الثقة الكبيرة التاي يتحلاى بهاا
المبحوثون من جهة ،بينما يتهرب المبحوثون من اتخاذ ق اررات صعبة مان جهاة أخارى؛ ولعال
ذلك يعود للظروف التي َيحياها قطاع غزة من تقلبات ُمتتالية والتي تختلف بطبيعتها مع باقي
بل اادان الع ااالم؛ األم اار ال ااذي يجع اال ل اادى رواد قط اااع غا ازة نوع ااا ما ان الت ااردد ف ااي اتخ اااذ قا ا اررات
مصيرية.
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جدول رقم ( :)15الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات مجال الثقة بالنفس
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
*

الفقرة
أثققققق بنفسققققي وبقققققدراتي الشخصققققية فققققي إدارة مشققققروعي
الريادي.
أشعر بالتردد حين إنجاز مهام العمل.
أتهرب من اتخاذ القرارات الصعبة.
السمعة المأخوذة عني بأنني مثابر وأتمسك بمواقفي.
أعتمد على نفسي في عملي.
ثقتي بأنني أكون رياديا أكيدة.
يصقققعب التثبقققيط مقققن عزيمتقققي فأنقققا أصقققر علقققى مواجهقققة
العقبات والمشكالت.
إجمالي المجال( :الثقة بالنفس)

الوسط
الحسابي

قيمة االختبار

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

المعنوية
p- value

8.41

47.42

84.14

2

.000

4.26
3.77
7.98
8.00
8.88

11.68
10.32
41.73
41.31
50.03

42.59
37.72
79.83
80.00
88.79

6
7
5
4
1

.000
.000
.000
.000
.000

8.37

47.45

83.68

3

.000

7.06

63.975

70.67

0.00

ماان خااالل الجاادول رقاام ( )16يتضاام أن الااوزن النساابي لفقارات مجااال ُحاب اإلنجاااز ،فااإن

الفقارة الساابعة (أشااعر بسارور كبياار عناد النجاااح) جااءت بدرجاة ُمرتفعااة جادا حيااث احتلات المرتبااة
األولااى بااوزن نساابي وصاال إلااى  ،%94.31بينمااا الفقارة الرابعااة (أُثااابر فااي عملااي لساااعات طويلااة

دون ملل) جاءت في المرتبة األخيرة بحالة ُمرتفعة وبوزن نسبي وصل إلى .%79.14
واتفقتتتتت هتتتتذه النتتتتتائ ما ااع العديا ااد ما اان البا اااحثين :حسا ااين ( ،)2012ناصا اار والعما ااري
( ،)2011إساماعيل ( ،)2010الشايو ورخارون (،Tajeddini & Mueller (2009) ،)2009
).Wong, et..al (2005) ،Gurol (2006
ويتضتتح بتتتأن هناااك رغبااة عاليااة لاادى الاارواد المبحااوثين فااي النجاااح مااع وجااود نااوع ماان
المثابرة والعمل لساعات طويلة وصوال إلى حالة السرور بالنجاح.
ُ
جدول رقم ( :)16الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات مجال ُحب اإلنجاز
م

الفقرة

.1

تقل حاجتي ألخذ الراحة عندما أكون مهتما بعمل معين.
لديّ االستعداد لتقديم التضقحيات مقابقل مقا سأحصقل عليقع مقن عوا قد
مستقبلية.
أنجز عملي في الوقت المحدد.
أثابر في عملي لساعات طويلة دون ملل.
أشعر بسرور كبير عند النجاح.

.2
.3
.4
.5
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الوسط
الحسابي

قيمة
االختبار

8.41

40.30

الوزن
النسبي
%
84.14

4

8.57

44.21

85.69

2

.000

8.07
7.91
9.43

45.12
41.44
75.04

80.69
79.14
94.31

6
7
1

.000
.000
.000

ترتيب
الفقرة

المعنوية
p- value
.000

.6
.7
*

أعتمد دا ما على وضع استراتيجيات بديلة للوصول إلى الهدف.
أرغب باإلبداع وإن تجاوز ذلك متطلبات العمل.
إجمالي المجال( :حب اإلنجاز)

8.10
8.50
8.42

81.03 49.28
85.00 46.08
84.29 81.233

5
3

.000
.000
0.00

ماان خااالل الجاادول رقاام ( )17يتضاام أن الااوزن النساابي لفق ارات مجااال القاادرة علااى نسااج
ار لجاناب نساج عالقاات تخادم مشاروعي) جااءت
العالقات ،فإن الفقارة األولاى (أُعطاي اهتماماا كبي ا
بحال ااة ُمرتفع ااة حي ااث احتل اات المرتب ااة األول ااى وب ااوزن نس اابي وص اال إل ااى  ،%83.97بينم ااا الفقا ارة

الخامسااة (أسااتخدم وسااائل الكترونيااة فااي نسااج العالقااات مااع الزبااائن) جاااءت فااي المرتبااة األخي ارة
وبحالة ُمرتفعة أيضا وبوزن نسبي بلغ .%74.14
واتفقتتتتت هتتتتذه النتتتتتائ م ااع العدي ااد م اان الب اااحثين :إس ااماعيل ( ،)2010الش اايو ورخ اارون
( .Spanjol, et..al (2012) ،)2009وهنتا يتضتح وجاود رغباة ُمتقدماة لادى الارواد المبحاوثين
فااي مسااتوى اهتمااامهم بجانااب نسااج وبناااء عالقااات تخاادم مشااروعاتهم ،بينمااا يوجااد لااديهم فجااوة فااي

اسااتخدامهم للوسااائل االلكترونيااة فااي نسااج عالقااات عماال مااع الزبااائن يعزيهتتا الباحتتث لتتزاويتين،
وهم ااا :إم ااا أن طبيع ااة الزب ااائن ال يس ااتخدمون الوس ااائل االلكتروني ااة ف ااي التواص اال ،وام ااا أن هن اااك
تقصير من قبل المبحوثين في توظيف الوسائل االلكترونية بشكل فاعل في مشروعاتهم.
ا
جدول رقم ( :)17الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات مجال القدرة على نسج العالقات
الوسط
الحسابي

قيمة
االختبار

.1

كبير لجانب نسج عالقات تخدم مشروعي.
أُعطي اهتماما ا

8.40

37.95

الوزن
النسبي
%
83.97

1

.2

أُبادر بنسج عالقات استراتيجية تخدم مشروعي.

8.21

36.68

82.07

2

.000

.3

أمتلك مهارات عالية في االتصال والتواصل مع اآلخرين.

7.78

32.95

77.76

4

.000

.4
.5

أستطيع نسج عالقات مع الزبائن بطرق وأساليب ُمختلفة.

7.71

42.25

77.07

5

.000

أستخدم وسائل الكترونية في نسج العالقات مع الزبائن.

7.41

26.43

74.14

7

.000

.6

العالقا ااات التا ااي أنسا ااجها ُمثم ا ارة ،وتُسا ااهم بشا ااكل فاعا اال فا ااي خدما ااة

7.66

40.67

76.55

6

.000

.7

المميازة التاي تاؤهلني مان النهاوض
أحتفظ بمستوى راق مان العالقاات ُ

8.05

49.99

80.53

3

.000

*

إجمالي المجال( :القدرة على نسج العالقات)

7.86

78.67 51.639

الفقرة

م

مشروعي.

بمشروعي.
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ترتيب
الفقرة

المعنوية
pvalue
.000

0.00

ماان خااالل الجاادول رقاام ( )18يتضاام أن الااوزن النساابي لفق ارات مجااال االسااتعداد لتحماال
المخااطرة ،فكانات الفقارة األولاى (أشااعر برغباة كبيارة فاي تحادي المخاااطر) قاد حصالت علاى درجااة
ُ

ُمرتفعة حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي وصل إلى  ،%80.34بينما الفقرة الرابعة (أغامر
في أعمال غير واضحة النتائج) حصالت علاى درجاة ُمنخفضاة وجااءت فاي المرتباة األخيارة باوزن
نسبي بلغ .%52.07

واتفقتتتت هتتتذه النتتتتائ م ااع العدي ااد م اان الب اااحثين :ناص اار والعم ااري ( ،)2011إس ااماعيل
( ،)2010الشاايو ورخاارون (،Karimi, et..al (2011( ،)2009

Rosel & Mueller

).Wong, et..al (2005) ،Gurol (2006) ،Tajeddini & Mueller (2009) ،(2010
المخاااطرة يجااد بااأن
والمتتدقف فتتي النستتب ال اواردة حااول ماادى اسااتعداد المبحااوثين لتحماال ُ

المغاامرة فاي أعماال
المقابال لايس لاديهم ُ
الجارأة علاى ُ
لديهم رغبة ُمرتفعة في تحدي المخاطر ،وفي ُ
غياار واض ااحة والت ااي ج اااءت بمرتبااة ُمنخفض ااة ،وه ااذا يتق ااارب بدرج ااة كبي ارة م ااع الفقاارة الثالث ااة ف ااي

الجدول رقام ()15؛ ويرجاع ذلاك لطبيعاة الظاروف الغامضاة التاي يعيشاها قطااع غازة؛ األمار الاذي
جعلهم ُمترددين.

المخاطرة
جدول رقم ( :)18الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات مجال االستعداد لتحمل ُ
الوسط
الحسابي

قيمة
االختبار

8.03

43.67

الوزن
النسبي
%
80.34

1

7.79

39.68

77.93

2

.000

.3

أتحسب لمخاطر العمل ،للحد من رثارها والتحكم في نتائجها.

7.40

40.68

74.04

4

.000

.4

أغامر في أعمال غير واضحة النتائج.

5.21

16.70

52.07

7

.000

.5

أتخذ ق اررات جريئة بالرغم من حاالت عدم التأكد التي تُحيط بعملي.
أميل للعمل بجراءة للحاالت التي تتسم بمخاطرة عالية.

6.10

23.27

61.03

6

.000

6.76

27.57

67.59

5

.000

7.47

33.68

74.66

3

.000

6.94

69.48 48.336

م
.1
.2

.6
.7
*

الفقرة
أشعر برغبة كبيرة في تحدي المخاطر.
أمتل ا ااك الق ا اادرة عل ا ااى تحم ا اال المخ ا اااطرة ف ا ااي عمل ا ااي ومعرف ا ااة كيفي ا ااة

مواجهتها.

أسااعى إلااى إرضاااء الزبااائن الحاااليين حتااى ولااو تحملاات أعباااء أكباار
مقارنة بإمكاناتي.
إجمالي المجال(:االستعداد لتحمل المخاطرة)
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ترتيب
الفقرة

المعنوية
p- value
.000

0.00

من خالل الجدول رقم ( )19يتضم أن الوزن النسبي لفقارات مجاال القادرة علاى التخطايط
ووضع األهداف ،فكانت الفقرة السادسة (أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األهداف) قد حصالت علاى
درجة ُمرتفعة حياث احتلات المرتباة األولاى باوزن نسابي وصال إلاى  ،%80.86بينماا الفقارة الثالثاة
(أمتلااك خطااة اسااتراتيجية واضااحة ومكتوبااة لمشااروعي) جاااءت فااي المرتبااة األخيارة بدرجااة ُمرتفعااة
أيضا وبوزن نسبي .%76.03

واتفقتتتتت هتتتتذه النتتتتتائ م ااع العدي ااد م اان الب اااحثين :إس ااماعيل ( ،)2010الش اايو ورخ اارون
(.Karimi, et..al, (2011) ،Spanjol, et..al (2012) ،)2009
ويتضتتح متتن ختتالل النتتتائ ال اواردة بااأن الريااادي يسااتطيع تحديااد أولويااات تنفيااذ األهااداف
بدرجااة ُمرتفعااة ،كمااا الحااظ الباحااث بااأن المبحااوثين فااي حالااة مرتفعااة أيضااا فااي جانااب امااتالكهم
لخطط استراتيجية مكتوبة.

جدول رقم (:)19
الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات مجال القدرة على التخطيط ووضع األهداف
م

الفقرة

.1

المتعلقة بالعمل.
أمتلك مهارات التخطيط ووضع األهداف ُ
األه ااداف الت ااي أض ااعها تتس اام بمواص اافات ( SMARTمح ااددة ،قابل ااة

الحسابي

الختبار

النسبي
%

الفقرة

p-

value

7.97

43.68

79.66

3

.000

8.00

35.70

80.00

2

.000

.3

أمتلك خطة استراتيجية واضحة ومكتوبة لمشروعي.

7.60

27.12

76.03

7

.000

.4

المتاحة.
عندما أضع األهداف تكون ُمتوافقة مع اإلمكانات ُ
أس ا ااتطيع تحدي ا ااد األه ا ااداف الص ا ااعبة لتحقي ا ااق درج ا ااات عالي ا ااة م ا اان

7.90

37.40

78.97

4

.000

7.64

42.38

76.38

6

.000

.6

أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األهداف.

8.09

44.22

80.86

1

.000

.7

أستطيع مراجعة وتعديل األهداف التي أضعها بشكل دوري.

7.90

42.64

78.97

5

.000

إجمالي المجال القدرة على التخطيط ووضع األهداف

7.86

78.69 51.404

.2

.5

*

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

المعنوية

للقياس ،قابلة للتحقيق ،واقعيةُ ،مزمنة).

الرضى.
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0.00

الممارسات السلوكية
من خالل جدول رقم ( )20يتضم الوزن النسبي للخصائص و ُ
وصلت إلى درجة ُمرتفعة  %76.36في حين حصل المجال الفرعي ُحب اإلنجاز على درجة

ُمرتفعة والذي احتل المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ،%84.29بينما االستعداد لتحمل المخاطرة
جاء بدرجة متوسطة وقد احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي وصل إلى .%69.48
وهذا يؤكد بأن المبحوثين لديهم رغبة جيدة في اإلنجاز ،بينما استعدادهم لتحمل
المشجعة التي يمر بها قطاع
المخاطرة في مستوى ُمنخفض وهذا يعود لحالة عدم االستقرار غير ُ
غزة باعتبار أن النموذج األولي لمشروعاتهم ينبغي أن ينطلق في بدايته على النطاق المحلي.
الممارسات السلوكية لدى المبحوثين نجدها في مستوى
أما على المستوى العام للخصائص و ُ
ُمرتفع؛ األمر الذي يتطلب على المبحوثين مستوى أعلى من ذلك.
الممارسات السلوكية
جدول رقم ( :)20الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigللخصائص و ُ
م

الفقرة

الوسط
الحسابي

قيمة
االختبار

.1
.2
.3
.4
.5
*

الثقة بالنفس
حب اإلنجاز
القدرة على نسج العالقات
االستعداد لتحمُّل المخاطرة
القدرة على التخطيط ووضع األهداف
الخصائص وال ُممارسات السلوكية

7.06
8.42
7.86
6.94
7.86
7.63

63.975
81.233
51.639
48.336
51.404
81.029

الوزن
النسبي
%
70.67
84.29
78.67
69.48
78.69
76.36

ترتيب
الفقرة

المعنوية
p- value

4
1
3
5
2

.000
.000
.000
.000
.000
.000

الممارساات
ولتحقيف الهدف األول متن أهتداف الدراستة :التعارف علاى طبيعاة الخصاائص و ُ

الساالوكية لاادى رواد األعمااال بقطاااع غ ازة .يعاارض الباحااث النتااائج وفقااا لمااا ورد فااي الجاادول رقاام
( ،)20وذلك على النحو التالي:

 -1حب اإلنجاز :إن الوزن النسبي العام لخاصية ُحب اإلنجاز بلاغ ( ،)%84.29وباذلك تكاون
خاصية ُحب اإلنجاز إحدى الخصائص التي تُميز الرياديين بقطاع غزة.

 -2القتتدرة علتتى التخطتتيط ووضتتع األهتتداف :إن قُادرة الرياااديين علااى التخطايط ووضااع األهااداف
جااءت باوزن نسابي للخاصاية ككال ( .)%78.69وهاذا ُيؤكاد باأن رواد األعماال بقطااع غازة
ُيولون أهمية ُمرتفعة لجانب التخطيط ووضع األهداف؛ لما يعود على مشروعاتهم بالنفع.
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 -3القدرة على نس العالقات :نجد أن الوزن النسبي العام لخاصاية القادرة علاى نساج العالقاات
( ،)%78.67وباآلتي يمكن القول بأن رواد األعمال في قطاع غزة يسعون إلاى بنااء شابكة
عالقات مع مختلف الجهات وبدرجة جيدة؛ وقد ُيعزى اهتمام الرواد ببناء شبكة عالقات لماا

لها من دور في الرقي بمشروعاتهم نحو األفضل.

 -4الثقتتة بتتالنف  :جاااء الااوزن النساابي لخاصااية الثقااة بااالنفس ككاال ( ،)%70.67وبااذلك تكااون
خاصية الثقة بالنفس من الخصائص التي يتميز بها رواد األعمال بقطاع غزة وبدرجة جيدة
خصوصا وأن الثقة بالنفس تُشكل األساس المنطقاي للبادء باأي عمال ،والرياادي ُيقادم أعمااال

ُمبتكرة ومتميزة لم يقدمها أحد من قبله ،فمن الطبيعي أن ُيعزز ذلك ثقته بنفسه.

 -5الستتتتعداد لتح امتتتل المختتتاطرة :باسااتعراض النتااائج ال اواردة ف ااي الجاادول أعاااله نج ااد أن رواد
األعمال بقطاع غزة يمتلكون روح المخاطرة بدرجة ُمتوسطة ،وهاذا ماا يعكساه الاوزن النسابي

المتقلبة التي يعيشها قطاع غزة.
الذي بلغ ()%69.48؛ ولعل ذلك يرجع للظروف ُ

والمتأمل فتي النتتائ الساابقة يجادها ُمتوافقاة إلاى حاد كبيار ماع نتاائج د ارساات العدياد مان

الب اااحثين ،ففا ااي د ارساااة (ناصا اار والعما ااري :)2011 ،جا اااءت خصا ااائص الريا ااادة عموما ااا بمساااتوى
متوسا ااط ،حيا ااث أشا ااارت إلا ااى المبحا ااوثين الا ااذين لا ااديهم االسا ااتعداد لتحما اال التضا ااحيات مقابا اال ما ااا
سيحصلون عليه من عوائد على المدى الطويل.
ومتبايناة مان
وكذا ما جتا فتي دراستة (الشايو ورخارون  )2009بنتاائج متقارباة مان جهاة ُ

جهة أخرى حول الرياديات األردنيات اللواتي يعكسان الكثيار مان صافات الريااديين علاى نحاو عاام
وحاب اإلنجااز ،والقادرة علاى
بخصائصهن السلوكية؛ فهن يتمتعن بدرجاة عالياة مان الثقاة باالنفسُ ،

بناء شبكة عالقات مع جهات ُمختلفة ،وبينت الدراسة أيضا أن الرياديات األردنيات يسعين بدرجة

متوسطة إلى وضع الخطط واغتنام الفرص ،إال أنهن يمتلكن درجة ُمنخفضة من روح المخاطرة.
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ثالثًا :تحليل بيانات اإلبداع التكنولوجي
ماان خااالل الجاادول رقاام ( )21يتضاام الااوزن النساابي لفق ارات ُمتغياار اإلبااداع التكنولااوجي وزن اه

النسبي بدرجة ُمرتفعة وصلت إلى  %75.97بينما كانت الفقرة األولى (أمتلك القادرة علاى البحاث
والتط ااوير لمش ااروعي) ق ااد ج اااءت بدرج ااة ُمرتفع ااة حي ااث احتلا ات المرتب ااة األول ااى ب ااوزن نس اابي بل ااغ
 ،%84.48حيااث توسااط فق ارات مجااال اإلبااداع التكنولااوجي (أسااعى إلااى إدخااال تقنيااات وأساااليب

تكنولوجية بشكل ُمساتمر فاي مشاروعي) بدرجاة ُمرتفعاة أيضاا وباوزن نسابي بلاغ  ،%77,59بينماا
الفقرة العاشرة (أحصل على دورات تدريبية في المجال اإلبداع التكنولوجي بشكل مستمر) جااءت
بحالة متوسطة حيث احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي وصل إلى .%62.24
بعا للنتائ الظاهرة في ُمتغير الدراسة التاابع (اإلباداع التكنولاوجي) نجاد أن المبحاوثين لاديهم
ت ً

قاادرة ُمرتفعااة علااى البحااث والتطااوير ،بينمااا مسااتواهم فااي اكتسااابهم لاادورات تدريبيااة تُنمااي وتُعاازز
مستواهم التكنولوجي جاءت متوسطة؛ ولعل سبب الضعف يود لعدم اهتمامهم بجانب التدريب في

هذا المجال .أما على المستوى العام لمستوى اإلبداع التكنولوجي لدى المبحوثين نجده في مستوى
جيد؛ األمر الذي يتطلب على المبحوثين بذل مستوى أعلى من ذلك.
جدول رقم ( :)21الوزن النسبي وقيمة االحتمال ( ).Sigلفقرات ُمتغير اإلبداع التكنولوجي
م

الفقرة

 .1أمتلك القدرة على البحث والتطوير لمشروعي.
أحققرع علققى توايققف التقنيققات اإللكترونيققة بطققرق إبداعيققة عنققد تطققوير
.2
المنتج الخاع بي.
أحققرع علققى توايققف التقنيققات اإللكترونيققة عنققد تقققديم وعققر المنققتج
.3
الخاع بي.
 .4أمتلك خبرات متخصصة في جانب تطوير المنتجات.
 .5أمتلك مقومات وقدرات فنية /تقنية متنوعة على الصعيد الشخصي.
قدرتي على التعامل مع الحاسقوب ووسقا ل التواصقل االجتمقاعي الحديثقة
.6
تدعم اإلبداع التكنولوجي.
البنية التحتية التكنولوجيقة المتاحقة تقنهلني مقن النهقو بمشقروعي بثققة
.7
وثبات.
 .8يعد اإلبداع التكنولوجي جزءا أساسيا من استراتيجيات مشروعي.
 .9أسعى إلى إدخال تقنيات وأساليب تكنولوجية بشكل مستمر في مشروعي.
أ حصقققل علقققى دورات تدريبيقققة فقققي المجقققال اإلبقققداع التكنولقققوجي بشقققكل
.10
مستمر.
 .11تو ُّفر الموارد المالية يسهم في زيادة اإلبداع التكنولوجي لدي.
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الوزن
ترتيب المعنوية
قيمة
الوسط
النسبي
الفقرة p- value
الحسابي االختبار
%
1
84.48 37.66 8.45
.000
8.44

84.39 47.67

2

.000

8.14

81.40 36.96

5

.000

7.38
7.89

73.79 30.33
78.95 41.17

10
7

.000

8.36

83.62 49.75

3

.000

7.29

72.93 31.08

11

.000

7.67
7.76

76.72 27.97
77.59 29.25

9
8

.000
.000

6.22

62.24 17.89

15

.000

7.24

72.41 22.76

12

.000

وجققودي فققي الحاضققنة سققاعد علققى تحقيققق مسققتوب متقققدم مققن اإلبققداع
.12
التكنولوجي.
 .13احصل على توجيع كاف في الجوانب التكنولوجية في الحاضنة
أحقققرع علقققى التحسقققين المسقققتمر فقققي الجوانقققب التكنولوجيقققة الخاصقققة
14
بمشروعي.
أحققققرع علققققى األخققققذ بمالحاققققات ومقترحققققات الزبققققا ن فققققي الوسققققا ل
.15
التكنولوجية التي أستخدمها في مشروعي.
إجمالي المجال :اإلبداع التكنولوجي
*

7.05

70.54 24.92

13

.000

6.73

67.32 20.99

14

.000

7.95

79.48 34.96

6

.000

8.26

82.59 32.99

4

.000

7.57

75.97

50.61

ولتحقيتتتف الهتتتدف الثتتتاني متتتن أهتتتداف الدراستتتة :الوقااوف علااى أسااباب ضااعف اإلبااداع
التكنولوجي لدى رواد األعمال .يعرض الباحث النتائج وفقا لما ورد في فقرات الجدول رقم (،)21
أبرز جوانب الضعف ،وذلك على النحو التالي:
 -1تبين وجود حاجة كبيارة لادى المبحاوثين إلاى الحصاول علاى دورات تدريبياة فاي مجاال اإلباداع
التكنولوجي على نحو ُمستمر ،وهذا ما أكدته نتيجة الفقرة رقم ()10؛ األمر الي يتطلاب مانهم
بااذل المزيااد فااي الحصااول علااى دورات تدريبيااة ُمتخصصااة تاادعم مجااال عماال المشااروع .حيااث
توصلت الباحثة عبد المنعم ( )2015إلاى ضارورة االهتماام بالادورات التاي تُساهم فاي التحفياز

اإلبداعي وزيادة كفاءة االنتاج ،عن طريق اختياار الادورات التدريبياة التاي توجهاه الشاباب إلاى
الطريااق السااليم .وأيضااا يتوافااق ذلااك مااع مااا خرجاات بااه الباحثت اان الفلياات والصاافدي ()2015
ض اارورة إلا ازام أص ااحاب األفك ااار الريادي ااة والمش اااريع دورات تدريبي ااة ُمختلف ااة ،م ااع العل اام ب ااأن
المحتضاانة لاادى حاضاانة األعمااال
الباحثتنااان قامتااا بتطبيااق د ارسااتهم علااى الشااركات الرياديااة ُ
والتكنولوجيااا بالجامعااة االسااالمية -غ ازة؛ وهااذا يؤكااد وجااود ضااعف لاادى المبحااوثين فااي هااذا

الجانب.
 -2تب ااين وج ااود قص ااور ل اادى حاض اانات األعم ااال ف ااي جوان ااب التوجي ااه المناس ااب والك ا ِ
ااف لجم ااوع
المحتضاانين ،وهااذا مااا أكدتااه نتيجااة الفقارة رقاام ( .)13حيااث أكااد علااى ذلااك العااامري ()2005
ُ
أثر إيجابيا في تحقيق اإلنجاز التكنولوجي.
بأن لدعم اإلدارة العليا ا

 -3شااعور المحتضاانين بااأنهم ال يحصاالون علااى التوجيااه الكا ِ
ااف ماان جهااة الحاضاانة بمااا يتعلااق
ُ
باإلبااداع التكنولااوجي ،وهااذا مااا أكدتااه نتيجااة الفق ارة رقاام ( ،)12وهااذا مااا أوصاات بااه النخالااة

المحتضنين في حاضنات قطاع غزة.
( )2012بضرورة توفير بيئة تكنولوجية فاعلة تخدم ُ
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0.00

 -4لا اام ُيعطا ااي المبحا ااوثين أولويا ااة ألهميا ااة تا ااوفر الم ا اوارد الماليا ااة بما ااا ُيسا ااهم فا ااي زيا ااادة اإلبا ااداع
التكنولوجي لديهم ،حسبما أكدته نتيجة الفقرة رقم ( ،)11وجاء ذلك ُمتوافقا ماع ماا خلُاص إلياه

(ما اادوكي )2009 ،با ااأن األداء الجيا ااد للمؤسسا ااات الصا ااغيرة والمتوسا ااطة فا ااي جانا ااب اإلبا ااداع
بحسن تسيير الموارد.
التكنولوجي ليس مرتبطا بالوفرة في الموارد بقدر ما هو مرتبط ُ

 -5البنية التحتية للرواد ال تُحاكي طموحاتهم وال تخدم المشاروعات الريادياة التاي يمتلكونهاا ،وهاذا
ما أكدته نتيجة الفقرة رقم ( ،)7وهذا ما خلُصت به الباحثة برهاوم ( )2014بوجاود نقاص فاي
البنية التحتية للريادة في المجتمع العربي وفي مقدمتها حاضنات األعمال.
 -6عدم وجود خبرات كافية لدى المبحوثين في جوانب تطوير ُمنتجاتهم؛ ولعل ذلك يعود ألسباب
ح اااجتهم إل ااى ض اارورة اكتس ااابهم لمه ااارات جدي اادة م اان خ ااالل حص ااولهم عل ااى دورات تدريبي ااة
ُمتخصصة تؤهلهم من تحقيق نوع من الخبرة لديهم ،وهذا ما أكدته نتيجة الفقرة رقم (.)4
المتعلقااة فاي جانااب اإلبااداع التكنولاوجي يجاادها تقتاارب فاي كثياار ماان
إن المتحقتتف مان النتااائج ُ

الجوانااب مااع نتااائج عاادد ماان الباااحثين :سااعود ( ،)2013بققن نققذير ،)2012( ،مققدوكي (،)2009
بوسااالمي ( )2011والتتذب بينتتت دراستتت أن ُمسااتوى اإلبااداع التكنولااوجي فااي المنااتج وعمليااات

اإلنت اااج متوس ااط ،وه ااذا ارج ااع إل ااى ع اادم ق اادرة الوح اادة _مح اال بحث ااه_ عل ااى تق ااديم ُمنتج ااات جدي اادة

باستمرار ،وكذلك وجود نقص في تحسين المنتجات الموجودة وأسااليب االنتااج .األمتر التذب أكتده

(العامري )2005 ،بأن نشاط اإلباداع التكنولاوجي هاو مان عناصار المنافساة األساساية فاي عاالم
اليااوم؛ ألن االقتصاااد العااالمي أصاابم اقتصاااد معرفااة ،ولاام تَعااد عناصاار المنافسااة التقليديااة مثاال
الج ااودة واإلنتاجي ااة العالي ااة كافي ااة الختا اراق األسا اواق أو االحتف اااظ بالحص ااة الس ااوقية .وعل ااى ه ااذا
األس اااس الب ااد م اان االهتم ااام باإلب ااداع التكنول ااوجي ورص ااد أما اوال كافي ااة م ااع دع اام ألقس ااام البح ااث
والتطوير .لذا أكد على ضارورة أن تُعطاي الشاركات الصاناعية أولوياة عالياة لإلباداع التكنولاوجي،
فالمنافسة في عالم اليوم تَقتضي ذلك؛ ألن االقتصاد العالمي هو اقتصاد المعرفة والمعلوماتية.
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ابعا :اختبار فرضيات الدراسة
رً
اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسة األولى):
 الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة. الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.المتغي ارات األساسااية ومحاااور
 الفرضتتية الصتتفرية :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين ُالدراسة.

المتغيرات األساسية ومحاور الدراسة.
 -الفرضية البديلة :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ُ

إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة  α≥0.05فإنه ال يمكان رفاض الفرضاية

الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصاائية باين متغيارين مان متغيارات الد ارساة ،أماا إذا
كاناات ) Sig.(P-valueأقاال ماان مسااتوى الداللااة  α≥0.05فيااتم رفااض الفرضااية الصاافرية وقبااول
الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
 -1الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات دللة احصائية عند مستوى دللتة ( )α ≤ 0.05بتين خصتائص الريتادب

وممارستتات الستتلوكية مجتمعتتة ومستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة
ض َنة لدى حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة
الم ْحتَ َ

ُيبااين جاادول رقاام ( )22أن معاماال االرتباااط يساااوي  ،0.564وأن القيمااة االحتماليااة ()Sig.
تساااوي  0.00وهااي أقاال ماان ُمسااتوى الداللااة  α≥0.05وهااذا ياادل علااى وجااود عالقااة ذات داللااة

إحصائية بين خصائص الريادي وممارساته السلوكية ُمجتمعة ومستوى اإلبداع التكنولوجي لديهم.
وجا ذلك متوافقًا مع دراسات العديد من الباحثين ،أبرزهم :عبد الرحيم )2013( ،والذي أكاد
وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين خصائص الرياادي واإلباداع المؤسساي مؤكادا علاى التارابط

المنطقي في العالقة ،في حين خرج إسماعيل( )2010في دراسته بأن هناك عالقة ارتباط معنوية

بين الخصائص الريادية وبين اإلبداع التقناي والاذي ُيعتبار جازء مان اإلباداع التكنولاوجي ،وكاذا ماا
أكده ) Spanjol, et..al (2012بوجود عالقة ارتباط بين الخصائص الريادية وابداع الشركات.
ويعزو الباحث تلك العالقة لالرتباط الوثياق بينهماا والاذي حتماا ُيشاكل نقطاة انطاالق مفصالية
الممارسااات بشااكل فاعاال.
ألصااحاب المشاااريع الرياديااة نحااو فضاااء األعمااال إذا مااا اسااتثمرت تلااك ُ

حيااث أكااد ) ،Thunberg & Eriksson, (2006وكااذا
العالقة بين الخصائص الريادية ونمو وابداع الشركات.
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) Dudnik , )2013علااى وجااود

جدول رقم (:)22
معامل االرتباط بين خصائص الريادي وممارساته السلوكية ُمجتمعة ومستوى اإلبداع التكنولوجي
الفرضية
خصققققا ع الريققققادي وممارسققققاتع السققققلوكية مجتمعققققة ومسققققتوب اإلبققققداع
التكنولوجي لديهم.
* االرتباط دال إحصائيا عند ُمستوى داللة .α≥0.05

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.564

*0.00

 .1توجتتد عالقتتة ذات دللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دللتتة ) (α ≤ 0.05بتتين الثقتتة بتتالنف

ض ت َنة لتتدى حاضتتنات
ومستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة الم ْحتَ َ

التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة.

ُيبا ااين الج ا اادول رقا اام ( )23أن معام ا اال االرتب ا اااط يسا اااوي ،0.231وأن القيم ا ااة االحتمالي ا ااة
( )Sig.تساوي  0.033وهي أقل من ُمستوى الداللاة  α≥0.05وهاذا يادل علاى وجاود عالقاة
ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس ومستوى اإلبداع التكنولاوجي لادى رواد األعماال ولكنهاا

ضعيفة.

ولعل ذلك يعود لعدم اكتساب الرياديين لمهاارات تتعلاق بجاناب اإلباداع التكنولاوجي ،وهاذا
ما أكدته نتائج الدراسة كما ورد في الفقرة رقم ( )10من الجدول رقم ( )21مماا قاد ياؤدي إلاى

ضاعف ثقاتهم بأنفساهم؛ األمار الاذي يتطلاب مان الريااديين محاولاة تعزياز الثقاة بأنفساهم بشاكل
أكبا اار وذلا ااك ما اان خا ااالل ضا اارورة اكتسا ااابهم عا ااددا ما اان المها ااارات التا ااي تُمكا اانهم ما اان السا اامو
بمشروعاتهم الريادية نحو األفضل .وهذا ما أكده (إساماعيل )2010 ،علاى وجاود عالقاة باين
الثقة بالنفس حين اعتبرها أحد الخصائص الشخصية لرواد األعمال وبين اإلبداع التقني الذي

اعتبره الباحثون نوعا من أناواع اإلباداع التكنولاوجي ،بجاناب عادد مان البااحثين :عباد الارحيم،

(.Spanjol, et..al (2012) ،)2013

جدول رقم (:)23
معامل االرتباط بين الثقة بالنفس ومستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال
الفرضية
عالقققة االرتبققاط بققين الثقققة بققالنفس ومسققتوب اإلبققداع التكنولققوجي لققدب رواد
األعمال.
* االرتباط دال إحصائيا عند ُمستوى داللة .α≥0.05
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معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.281

*0.033

 .2توجتتد عالقتتة ذات دللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دللتتة ( )α ≤ 0.05بتتين حتتب اإلنجتتاز
ض ت َنة لتتدى حاضتتنات
ومستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة الم ْحتَ َ

التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة.

ُيبا ااين الجا اادول رقا اام ( )24أن معاما اال االرتبا اااط يسا اااوي  ،0.404وأن القيما ااة االحتماليا ااة
( )Sig.تساوي  0.002وهي أقل من ُمستوى الداللاة  α≥0.05وهاذا يادل علاى وجاود عالقاة

ذات داللة إحصائية بين ُحب اإلنجاز ومستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعماال .ولعتل
ذلتتتتك يتوافتتتتف متتتتع حصا ااول ُمتغيا اار ُح ا اب اإلنجا اااز علا ااى المرتبا ااة األولا ااى با ااين الخصا ااائص

الممارسات السلوكية لدى المبحوثين فاي الجادول رقام ( ،)20األمار الاذي يتأكاد بزاوياة أخارى
وُ
المتغي ارات الرئيسااة للد ارسااة باعتبااار ُحااب اإلنجاااز ماان الخصااائص
ماان أصااالة العالقااة ب اين ُ

المساتقل .حياث أكاد ) Dudni, (2013فاي د ارساته أن تاوفر الحاجاة
المتغيار ُ
المندرجة ضمن ُ
ُ
إلااى اإلنجاااز لاادى العاااملين بشااركة  Topicusبهولناادا لااه عالقااة كبي ارة علااى النجاااح والنمااو
وابداع الشركة )2013( ،وكذا ،Thunberg & Eriksson, (2006) ,على وجاود العالقاة

بين ُحب اإلنجاز وابداع الشركة.

جدول رقم (:)24
معامل االرتباط بين ُحب اإلنجاز و ُمستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال
الفرضية
عالقققة االرتبققاط بققين حقب اإلنجققاز ومسققتوب اإلبققداع التكنولققوجي لققدب رواد
األعمال.
* االرتباط دال إحصائيا عند ُمستوى داللة .α≥0.05

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.404

*0.002

 .3توجد عالقة ذات دللة إحصتائية عنتد مستتوى دللتة ( )α ≤ 0.05بتين القتدرة علتى نست
ض ت َنة لتتدى
العالقتتات ومستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة الم ْحتَ َ
حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة.

ُيبااين جاادول رقاام ( )25أن معاماال االرتباااط يساااوي  ، 0.542وأن القيمااة االحتماليااة ()Sig.

تساوي  0.00وهي أقل من ُمستوى الداللة  α≥0.05وهذا يدل على وجود عالقاة ذات داللاة
إحصااائية بااين نسااج العالقااات فااي ُمسااتوى اإلبااداع التكنولااوجي لاادى رواد األعمااال .حيتتث أكتتد

(عبد الرحيم )2013 ،على وجود عالقة موجبة بين القدرة على نسج العالقات باعتبارهاا أحاد
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الخصائص السلوكية لرواد األعمال بين اإلبداع المؤسسي؛ واستدل على أهمية هذه الخاصية
بااأن القاادرة علااى التواصاال مااع اآلخ ارين والتااأثير فاايهم ُيسااهم بشااكل فاعاال فااي تقااديم ُمنتجااات
جديدة؛ مما ينعكس على اتسام الشركة باإلبداع.

جدول رقم (:)25
معامل االرتباط بين نسج العالقات ومستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال
الفرضية
عالقة االرتباط بين القدرة على نسج العالقات ومستوب اإلبداع التكنولقوجي
لدب رواد األعمال.
* االرتباط دال إحصائيا عند ُمستوى داللة .α≥0.05

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.542

*0.00

 .4توجتد عالقتة ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى دللتة ( )α ≤ 0.05بتين تح امتل المختاطرة
ض ت َنة لتتدى حاضتتنات
ومستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة الم ْحتَ َ

التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة.

ُيبا ااين الج ا اادول رقا اام ( )26أن معام ا اال االرتب ا اااط يسا اااوي ،0.231وأن القيم ا ااة االحتمالي ا ااة

( )Sig.تساااوي  0.08وهااي أكباار ماان ُمسااتوى الداللااة  α≥0.05وهااذا ياادل علااى عاادم وجااود
عالق ااة ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين تحما ال المخ اااطرة ومس ااتوى اإلب ااداع التكنول ااوجي ل اادى رواد
األعمال.
وهذا يتوافف مع النتيجة المتأخرة التاي حصال عليهاا المبحاوثين فيماا يتعلاق بمادى قادرتهم
المخا اااطرة كما ااا ورد فا ااي الجا اادول رقا اام ( ،)20مما ااا يؤكا ااد با ااأن طبيعا ااة الظا ااروف
علا ااى تحما اال ُ

الغامضة التي يعيشها قطاع غازة لهاا دور كبيار فاي الوصاول إلاى انعادام هاذه العالقاة .وتاأتي
هذه النتيجة على خالف ما توصل إليه (إسماعيل )2010 ،حيث أثبات وجاود عالقاة إيجابياة
للمخاااطرة واإلبااداع التقنااي؛ حيااث أكااد
بااين تحماال الريااادي ُ

Thunberg & Eriksson,

المخاطرة ونمو الشركة وابداعها ،وكاذا ()2013
) (2006وجود عالقة بين الرغبة في تحمل ُ

 Dudnik ,الااذي أكااد فااي د ارسااته علااى وجااود العالقااة بااين ُحااب اإلنجاااز واإلبااداع فااي إحاادى

الشاركات الهولنديااة .ويعلتل الباحتتث ذلتتك إلااى احتمالياة وجااود درجاة عاليااة مان االسااتقرار التااي

122

يتمتع بها المبحوثون في بالدهام ،والتاي تختلاف فاي طبيعتهاا عان حالاة التغيار المساتمر الاذي
تعيشه بالدنا.
جدول رقم (:)26
معامل االرتباط بين تحمل المخاطرة و ُمستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال
الفرضية
عالققققة االرتبقققاط بقققين الققققدرة علقققى تحمُّقققل المخقققاطرة ومسقققتوب اإلبقققداع
التكنولوجي لدب رواد األعمال.
* االرتباط دال إحصائيا عند ُمستوى داللة .α≥0.05

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.231

0.081

 .5توجتتد عالقتتة ذات دللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دللتتة ( )α ≤ 0.05بتتين القتتدرة علتتى
التخطتتيط ووضتتع األهتتداف ومستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة
ض َنة لدى حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة.
الم ْحتَ َ

ُيبين جدول رقم ( )27أن معامل االرتباط يساوي  ،0.503وأن القيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي  0.00وهي أقل من ُمستوى الداللة  α≥0.05وهذا يدل على وجود عالقاة ذات داللاة
إحصااائية بااين التخطاايط ووضااع األهااداف ومسااتوى اإلبااداع التكنولااوجي لاادى رواد األعمااال.
جا ذلك متوافقًا مع ماا أكاده ) )Spanjol, et..al, 2012فاي د ارساتهم :التوجاه االساتراتيجي
المناتج ،مماا يترتاب علياه أثار
المنتج بأنه توجد عالقة باين التوجاه االساتراتيجي واباداع ُ
وابداع ُ
معنوي وايجابي أيضا.
ويعزو الباحث هاذه العالقاة إلاى أن الطاامحين فاي تحقياق نجاحاات فريادة الباد وأن تتاوفر
لديهم مهارة القدرة على التخطيط ووضع األهداف بشكل دقيق.
جدول رقم (:)27
معامل االرتباط بين التخطيط ووضع األهداف ومستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال
الفرضية
عالقة االرتباط بين التخطيط ووضع األهداف ومسقتوب اإلبقداع التكنولقوجي
لدب رواد األعمال.
* االرتباط دال إحصائيا عند ُمستوى داللة .α≥0.05
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معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.503

*0.000

-2الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجتتتد تتتتأثير ذو دللتتتة إحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى دللتتتة ) (α ≥ 0.05لخصتتتائص وممارستتتات
الستتلوكية علتتى مستتتوى اإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى أصتتحاب الشتتركات الرياديتتة الم ْحتضتتنة لتتدى
حاضنات التكنولوجيا األعمال بقطاع غزة.

وللوقوف على مستوى تأثير الخصاائص الريادياة وممارسااتها السالوكية ُمجتمعاة علاى مساتوى

المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseحياث
اإلبداع التكنولوجي ،استخدم الباحث اختبار االنحدار ُ
ُيمكن استنتاج ما يلي:

أُ -يبااين نمااوذج االنحاادار النهااائي باسااتخدام طريقااة  Stepwiseأن ُمسااتوى اإلبااداع التكنولااوجي
المتغيارين( :القادرة
وهو ُيمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وبداللة إحصائية بكال مان ُ
على نسج العالقات ،والقدرة على التخطيط ووضع األهداف).

المخااطرة)؛
المتغيرات( :الثقة بالنفسُ ،حب اإلنجااز ،واالساتعداد لتحمال ُ
ب -تم استبعاد عدد من ُ
لعاادم وجااود تااأثير ذو داللااة إحصااائية حسااب طريقااة  Stepwiseبااين اإلبااداع التكنولااوجي،

المتغيرات المستقلة.
وُ

ت -أظهرت نتائج التحليل أن ُمعامل التحديد يساوي  0.374وهذا يعني أن  %37.4من التغير
فااي اإلبااداع التكنولااوجي يعااود الااى ت اأثير المتغي ارين المسااتقلين( :القاادرة علااى نسااج العالقااات،
والقاادرة علااى التخطاايط ووضااع األهااداف) والباااقي  %62.6يعااود لعواماال أخاارى تُااؤثر علااى
المتغير التابع (اإلبداع التكنولوجي).
المتعدد لمعامالت االنحدار
جدول رقم ( :)28تحليل االنحدار ُ
معامالت

خطأ

المتغيرات المستقلة

النحدار غير

المقدار الثابت

31.336

14.557

القدرة على نسج العالقات
القدرة على التخطيط
ووضع األهداف

القياسية

معيارب

معامالت
النحدار

القياسية

قيمة

اختبار T

Sig.

2.153

.036

.829

.255

.393

3.252

.002

.671

.254

.319

2.642

.011
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 معادلة التأثير:
اإلبداع التكنولوجي= ( 0.829 + 31.336القدرة علاى نساج العالقاات) ( 0.671 +القادرة علاى

التخطيط ووضع األهداف).

 فتتي حالتتة تثبيتتت قيمتتة القتتدرة علتتى التخطتتيط ووضتتع األهتتداف وعنااد زيااادة القاادرة علااى نسااجالعالقات بمقدار وحدة واحدة ُيودي ذلك إلى زيادة المتغير التابع بمقدار.)0.829( :
 فتتي حالتتة تثبيتتت قيمتتة القتتدرة علتتى نست العالقتتات وعنااد زيااادة القُادرة علااى التخطاايط ووضااعالمتغير التابع بمقدار.)0.671( :
األهداف بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة ُ
وهذا ما يدعو الشركات اليوم إلى االهتمام بزيادة نسج العالقات ثام القادرة علاى التخطايط

ووضاااع األهاااداف .حياااث تتوافا ااق النتا ااائج ال ا اواردة أعا اااله ما ااع نتا ااائج ع اادد م اان البااااحثين ،أبا اارزهم
(إسااماعيل )2010 ،فااي بحثااه خصااائص الريااادي فااي المنظمااات الصااناعية وأثرهااا علااى اإلبااداع
التقني :حيث أوضحت نتائج تحليل االنحدار وجاود تاأثير معناوي فاي خصاائص الرياادي مجتمعاة

فااي اإلبااداع التقنااي ،فضااال عاان وجااود تااأثير معنااوي للخصااائص الشخصااية والخصااائص اإلداريااة
بصورة ُمنفردة من جهة وعدم وجود تأثير معنوي للخصائص السلوكية ،بصورة منفردة في اإلباداع
التقني من جهة ثانية.

أيضا اتفف مع ما خلُص به ( )Spanjol, et..al, 2012في دراستهم حول التوجه
وهذا ً
ار معنوي ااا عل ااى إب ااداع الش ااركات
المن ااتج مؤك اادا ب ااأن للتوج ااه االس ااتراتيجي أث ا ا
االس ااتراتيجي واب ااداع ُ

ويقص ااد بالتوج ااه االس ااتراتيجي ق اادرة أص ااحاب الش ااركة عل ااى ام ااتالك مه ااارات
المش اامولة بالد ارس ااةَ .
التخطيط والسير نحو الرؤى التي وضعوها لمشروعاتهم.

أيضا مع دراسة ( Dudnik,(2013الذي بحث في مدى تأثير الخصائص
وهذا ما اتفف ً
الرياديااة (الحاجااة لإلنجاااز ،والحاجااة إلااى االسااتقاللية ،والحاجااة إلااى الطاقااة ،والقاادرة علااى تحماال

المخاااطرة والااوعي بالسااوق ،والمرونااة) ،حيااث خاارج بااأن هناااك تااأثير إيجااابي لت اوافر الخصااائص
ُ
الريادية لدى العاملين واإلبداع في شركة  Topicusالهولندية.
فتي المقابتل اختلفتت هتتذه الدراستة متع متتا توصتل إليت

Thunberg & Eriksson,

) (2006في دراستهم حيث أوضاحا باأن صاناعة البرمجياات فاي ساريالنكا ال يقودهاا االبتكاار بال
عوامل أخرى.

وممارسااتهم السالوكية
األمر الذب قاد ال يقاف إلاى حاد عالقاة األثار باين خصاائص الارواد ُ

واإلبداع التكنولوجي فقط ،فقد أكد سعود واسماعيل ( )2013عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية

بين اإلبداع التكنولوجي وبين المحافظة على الميزة التنافسية.
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وعلي فتنن اإلباداع التكنولاوجي (المتغيار التاابع) يتاأثر بصاورة جوهرياة وذات داللاة إحصاائية
المسااتقلة (القاادرة علااى نسااج العالقااات ،والقاادرة علااى التخطاايط ووضااع األهااداف وهااذا
بااالمتغيرات ُ
المتغي اار الت ااابع) يت ااأتى م اان ت ااأثير تل ااك
يعن ااي أن  %37.4م اان التغي اار ف ااي اإلب ااداع التكنول ااوجي ( ُ

اائص أخا اارى تا ااؤثر فا ااي اإلبا ااداع
المتبقيا ااة  %62.6قا ااد ترجا ااع إلا ااى خصا ا َ
المتغي ا ارين وأن النسا اابة ُ
ُ
المساتقلة
المتغيارات ُ
التكنولوجي .وهذا يتأكد من العالقة االيجابية والقوية بين اإلبداع التكنولوجي و ُ

(القادرة علااى نساج العالقااات ،والقاادرة علاى التخطاايط ووضاع األهااداف)؛ والااذي قاد يعااود إلااى إدراك
الرياااديين بأهميااة العالقااات ودورهااا فااي الرقااي بمشااروعاتهم ،بجانااب ضاارورة وجااود خطااة مكتوبااة
ُمرتبطة بمجموعة من األهداف تُمكنهم من تحقيق طموحاتهم.
 -3الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( )α ≤ 0.05ف ااي الخص ااائص
لمتغي ارات التاليااة( :الجاانس ،العماار ،المؤهاال
الممارسااات الساالوكية لاادى رواد األعمااال تُعاازى ل ُ
وُ

العلمي ،التخصص العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،فترة االحتضان ،طبيعة المشروع).

 ل توجتتد فتتروف ذات دللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى  α≥0.05فتتي الخصتتائص والممارستتات
السلوكية لدى رواد األعمال تعزى لمتغيرات الجن .
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار(التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
الداللاة  α≥0.05بالنسابة إلجمااالي المجاال (الخصاائص والممارسااات السالوكية)  0.479ممااا
ُيوضاام عاادم وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية بااين اجمااالي متوسااطات اسااتجابة المبحااوثين
حول الخصائص والممارسات السلوكية تُعزى لمتغير الجنس ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
الممارسات السلوكية ،إذ أن
ويعزو الباحث إلى أن كال الجنسين ُمتقاربين في الخصائص و ُ
حقل ريادة األعمال ُيرحب بالطموحين بغاض النظار عان الجانس أو العارق ،وقاد أورد الباحاث
أنموذجين لقصص نجاح تتعلق برياديات يمتلكن مشروعات ريادية من قطاع غزة.
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حيتتتتث اتفقتتتتت ه ااذه النتيج ااة ما ااع د ارس ااات العدي ااد م اان البا اااحثين ،لع اال أب اارزهم :أب ااو قا اارن
( ،)2015والمااري ( )2013والااذين أكاادوا علااى عاادم وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية بااين
رواد األعمال تُعزى لمتغير الجنس.
جدول رقم (:)29
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – الجنس والخصائص و ُ
المتوسطات

المجال
الخصائص والممارسات السلوكية
الثقة بالنفس
حب اإلنجاز
القدرة على نسج العالقات
االستعداد لتحمُّل المخاطرة
القدرة على التخطيط ووضع األهداف

ذكر

انثى

قيمة
االختبار

265.34
49.00
58.51
54.88
48.97
53.97

270.17
50.17
50.70
55.34
48.13
56.78

0.713
0.74
0.82
0.21
0.41
1.29

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.479
0.46
0.41
0.83
0.68
0.20

 ل توجد فروف ذات دللة إحصائية عند مستوى  α ≤ 0.05فتي الخصتائص والممارستات
السلوكية لدى رواد األعمال تعزى لمتغيرات العمر.
المقابلاة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان ُمسااتوى
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة )ُ (Sig.
الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المجال( :الخصائص والممارساات السالوكية)  0.738مماا
ُيوض اام ع اادم وج ااود ف ااروق ب ااين اجم ااالي متوس ااطات اس ااتجابة المبح ااوثين ح ااول الخص ااائص
والممارسات السلوكية تُعزى لمتغير العمر ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
يتضتح أن ُمعظاام الريااديين مان شاريحة الشاباب وماان ذوي األعماال الصااغيرة ،األمار الااذي
الممارسااات الساالوكية ،وان كااان
يؤكااد علااى أن هناااك عالقااة بااين هااذه الش اريحة والخصااائص و ُ
العديد من الباحثين في حقل الريادة لم ُيحددوا سن ُمعين للريادي.
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اؤخر فااي قطاااع
ويعتتزو الباحتتث تلااك النتيجااة إلااى أن الفكاار الري اادي باادأ يلااوح فااي األفااق ما ا
غ ازة ،ولعاال بداياتااه فااي الظهااور يت ازامن مااع باادء عماال الحاضاانات فااي قطاااع غ ازة بعااد العااام
2010م.
حيتتث اتفقتتت هااذه النتيجااة مااع نتااائج عاادد ماان الباااحثين ،أباارزهم :المااري ( ،)2013برهااوم
( ،)2014سااكيك ( ،)2013وغياارهم .وفتتي المقابتتل اختلفاات هااذه النتيجااة مااع دارسااة حسااين
( )2012حيااث أظهاارت نتااائج د ارسااته حااول دور الخصااائص الرياديااة فااي تعزيااز االلتازام
التنظيماي علاى عيناة مان متخاذي القارار فاي الشاركة العاماة للصاناعات الكهربائياة باالجزائر
حيث شكلت فئة األعمار التي تقع من خمسين عاما فما فوق النسبة المئوية األكبر بين باقي
الفئات وهي فئة تتمتع الخبرة الوظيفية واإلدراك الجيد ،وهذا ما سينعكس على طبيعة أدائها.
جدول رقم (:)30
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – العمر والخصائص و ُ
المتوسطات
من 40 -31 -26
 30سنة
سنة

 40سنة
فما فوق

275.10

271.00

0.422

49.46

0.028

0.994

0.783

0.508
0.963

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.738

المجال

أقل من 25
سنة

الخصائص وال ُممارسات السلوكية

265.89

264.52

الثقة بالنفس

49.68

49.23

49.00

حب اإلنجاز

58.41

58.47

61.00

62.00

القدرة على نسج العالقات

54.86

54.47

56.30

54.00

0.095

االستعداد لتحمُّل المخاطرة

48.84

54.82

50.60

49.50

0.481

0.697

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

54.06

47.00

57.90

56.50

0.554

0.648
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 ل توجد فروف ذات دللة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05فتي الخصتائص والممارستات
السلوكية لدى رواد األعمال تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي.
المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة )ُ (Sig.
الداللاة  α≥0.05بالنسابة إلجمااالي المجاال (الخصاائص والممارسااات السالوكية)  0.802ممااا
ُيوض اام ع اادم وج ااود ف ااروق ب ااين اجم ااالي متوس ااطات اس ااتجابة المبح ااوثين ح ااول الخص ااائص
والممارسات السلوكية تُعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
وهتذا يتدل علتى أن المؤهال العلماي لريااديي األعماال ضامن مجتماع الد ارساة يتركاز حاول
حملة شهادة البكالوريوس؛ ويعزو الباحث ذلك إلى أن حملة شهادة البكالوريوس يتاوفر لاديهم
الخبرة والمعلومات فاي مجاال عمال حاضانات األعماال أكثار مان نظارائهم مان حملاة الادبلوم
كون احدى الحاضنات تعمل في أكبار إحادى الجامعاات بقطااع غازة _ الجامعاة اإلساالمية_
وخريجاي الجامعاة مان حملاة البكاالوريوس ويساهل ذلاك علاى الحاضانة اساتقطابهم عان بقياة
المؤهالت العلمية .مع العلم بأن توفر الخصائص الريادية ال ُيشترط لها درجة علمية ُمحددة.
حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من دراسات الباحثين ،لعال أبارزهم :د ارساة
أبااو قاارن ( ،)2015برهااوم ( ،)2014سااكيك ( ،)2013النخالااة ( ،)2012دهليااز (،)2009
بينما اختلفت ماع د ارساة الماري ( )2013والاذي انتجات د ارساته وجاود فاروق باين الخصاائص
الريادية والمؤهل العلمي.
جدول رقم (:)31
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – المؤهل العلمي والخصائص و ُ
المتوسطات

المجال

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

الخصائص وال ُممارسات السلوكية

272.20

267.45

262.42

0.211

0.802
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الثقة بالنفس

50.00

49.08

51.57

0.555

0.578

حب اإلنجاز

62.20

58.76

58.28

0.936

0.398

القدرة على نسج العالقات

54.00

55.58

52.42

0.498

0.611

االستعداد لتحمُّل المخاطرة

50.60

48.95

45.14

0.929

0.401

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

55.40

55.06

55.00

0.004

0.996

 ل توجتد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05فتي الخصتائص والممارستات
السلوكية لدى رواد األعمال تعزى لمتغيرات التخصص العلمي.
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المجال( :الخصائص والممارسات السلوكية)  0.132مما
الممارسااات الساالوكية
ُيوضاام عاادم وجااود فااروق بااين إجمااالي متوسااطات مجااال الخصااائص و ُ
تُعاازى لمتغياار التخصااص العلمااي ،وبالتااالي قبااول الفرضااية البديلااة .بينمااا عنااد المجااال الفرعااي
القدرة على نساج العالقاات وجاد الباحاث فاروق وكانات الفاروق أقال مان  0.05وكانات لصاالم
التخصااص العلمااي (علااوم تربويااة ولغااات) بمتوسااط حسااابي  %61.6تاااله تخصااص العلااوم
اإلدارية والمحاسبية بمتوسط .%58.63
ويعزو الباحث تلاك النتيجاة إلاى أن غالبياة الارواد مان أصاحاب التخصصاات العملياة ذات
العالقة بالمال واألعمال والعلوم الهندسية؛ والتي أسهمت بدورها في تكوين الشخصية الريادية
لاديهم ،بينمااا ناتج عاان الد ارساة وجااود فاروق جزئيااة فاي قاادرة الارواد علااى نساج العالقااات والااذي
ُيعزيااه الباحااث إلااى كااون أصااحاب التخصصااات األدبيااة يمتلكااون عالقااات أكباار ماان أصااحاب
التخصصات الهندسية والطبية .حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العدياد مان البااحثين ،لعال
أبرزهم :أبو قرن ( ،)2015الحبيب ( ،)2012دهليز (.)2009
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جدول رقم (:)32
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – التخصص العلمي والخصائص و ُ
المتوسطات

المجال

الخصائص وال ُممارسات السلوكية

علوم إدارية
ومالية
ومحاسبة
276.45

علو م
الهندسة
وتكنولوجيا
المعلومات
266.90

علوم
طبية

علوم
تربوية
ولغات

أخرب

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

253.25 277.71 249.33

1.85

الثقة بالنفس

48.90

49.76

46.50

52.42

48.00

0.925

0.457

حب اإلنجاز

60.45

59.46

55.83

59.42

55.50

1.15

0.339

القدرة على نسج العالقات

58.63

53.73

51.66

61.60

50.00

2.57

0.048

االستعداد لتحمُّل المخاطرة

50.81

48.80

45.16

47.28

49.00

0.573

0.684

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

57.63

55.13

50.16

57.57

50.75

1.28

0.288

 ل توجتد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05فتي الخصتائص والممارستات
السلوكية لدى رواد األعمال يعزى لمتغيرات عدد سنوات الخبرة.
المقابلة الختبار (التباين األحادي) أكبر مان مساتوى الداللاة
تَبين أن القيمة االحتمالية )ُ (Sig.
 α ≥ 0.05بالنس اابة إلجما ااالي المجاااال( :الخص ااائص والممارسا ااات السا االوكية)  0.375مماااا
يوضاام عاادم وجااود فااروق بااين إجمااالي متوسااطات مجااال الخصااائص والممارسااات الساالوكية
تُعزى لمتغير الخبرة ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
المحتض اانين ل اادى
تشتتتير النتتتتائ إل ااى أن متوس ااط الخبا ارة الت ااي يتمت ااع به ااا رواد األعم ااال ُ
حاضنات األعمال والتكنولوجيا تتراوح من أقال مان سانة إلاى سانتين وهاذا يتوافاق ماع أعماارهم
إذ تُعتباار أفكااار مشااروعاتهم حديثااة أي بعااد فت ارة تخاارجهم ماان الجامعااة ،بجانااب اقبااالهم علااى
االلتحاق بالحاضنات ،واتفقت هذه النتيجة مع دارساة :أباو الاروس والقوقاا ( ،)2011وبرهاوم
(.)2014
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0.132

جدول رقم (:)33
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – الخبرة والخصائص و ُ
المجال
الخصائص والممارسات السلوكية

أقل من
سنة

المتوسطات
من 2-1
سنة

سنتين
فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.999 272.13 270.82 262.11

0.375

الثقة بالنفس

49.03

49.23

50.46

0.291

0.749

ُحب اإلنجاز

57.46

60.35

60.66

2.80

0.069

القدرة على نسج العالقات

53.34

56.11

5.86

1.09

0.341

االستعداد لتحمل المخاطرة

47.46

48.82

50.46

0.731

0.486

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

55.11

56.82

53.66

0.405

0.669

 ل توجد فروف ذات دللة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05فتي الخصتائص والممارستات
السلوكية لدى رواد األعمال يعزى للمتغيرات فترة الحتضان.
المقابل ااة الختبااار (التب اااين األحااادي) أق اال ماان مس ااتوى
تَبااين أن القيم ااة االحتماليااة )ُ (Sig.
الممارسااات الساالوكية)  0.03ممااا
الداللااة  α≥0.05بالنساابة إلجمااالي المجااال (الخصااائص و ُ
ُيوضا اام وجا ااود فا ااروق با ااين إجما ااالي مجا ااال الخصا ااائص والممارسا ااات السا االوكية تُعا اازى لفت ا ارة
االحتضان وكانت الفروق لصالم فترة االحتضان من  6إلى  12شهر.
عنااد المجاااالت التاليااة( :الثقااة بااالنفسُ ،ح اب اإلنجاااز ،واالسااتعداد لتحم ال المخاااطرة) لاام تكاان
هناك فروق بينما عناد المجاالين الفارعيين (القادرة علاى نساج العالقاات ،والقادرة علاى التخطايط
ووضاع األهاداف) وجاد الباحاث فاروق وكانات الفاروق لصاالم فتارة االحتضاان مان  6إلااى 12
شاهر عناد المجاال قاادرة علاى التخطايط ووضااع األهاداف ،بينماا عناد المجااال القادرة علاى نسااج
العالقات كانت الفروق لصالم الفترة أكثر من عام.
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ويعتبر الباحث بأن هذه النتيجة طبيعية جدا إذ أن الريادي في فترات احتضانه األولى يحتاج
ويحقااق أهدافااه ،وأيضااا يحتاااج إلااى وقاات أطااول ماان عااام لكااي
إلااى فتارات أطااول لكااي ُيخطااط ُ
ُيكون عالقات عمل ُمميزة تؤهله من النهوض بمشروعه في فضاء األعمال.
جدول رقم (:)34
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – فترة االحتضان والخصائص و ُ
المجال

المتوسطات
أقل من  6من  12-6أكثر من
عام
شهر
أشهر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

الخصائص والممارسات السلوكية

273.00 281.31 263.57

3.43

0.039

الثقة بالنفس

48.84

51.37

55.00

2.033

0.141

ُحب اإلنجاز

58.52

61.00

60.00

1.209

0.307

القدرة على نسج العالقات

53.86

58.43

63.50

3.265

0.046

االستعداد لتحمل المخاطرة

48.13

50.75

53.00

0.987

0.379

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

54.21

59.75

41.50

6.691

0.003

 ل توجد فروف ذات دللة إحصائية عند مستوى  α ≤ 0.05فتي الخصتائص والممارستات
السلوكية لدى رواد األعمال يعزى لمتغير طبيعة المشروع.
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
الممارسااات الساالوكية)  0.47ممااا
الداللاة  α≥0.05بالنساابة إلجمااالي المجااال( :الخصااائص و ُ
الممارسااات الساالوكية
ُيوضاام عاادم وجااود فااروق بااين إجمااالي متوسااطات مجااال الخصااائص و ُ
تُعزى لطبيعة المشروع ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
يتضح للباحتث أن هنااك توجاه كبيار حاول المشااريع ذات الطاابع الخادمي ،وهاذا يتفاق ماع
د ارسااة العديااد ماان الباااحثين ،أباارزهم :المااري ( ،)2013برهااوم ( .)2014ويعتتزو الباحتتث هااذا
التوجه إلى توافقه مع التوجه العالمي الاذي يتجاه نحاو المشااريع الخدمياة؛ لماا تُحققاه مان ربام
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المحتضاانة يجااد أن هناااك عاادد قلياال يتجااه نحااو
المالحااظ لحالااة المشاااريع ُ
أعلااى وتكلفااة أقاال ،و ُ
المشا اااريع ذات الط ا ااابع السا االعي؛ ولع ا اال ذل ا ااك يعا ااود ل ا اانقص الم ا اواد الخ ا ااام واألدوات الالزم ا ااة
المحتضانين تتسام مشاروعاتهم
للرياديين ،وفاي المقابال نجاد أن هنااك نسابة ليسات بالقليلاة مان ُ
بالط ااابع الس االعي والخ اادمي مع ااا وه ااذا أيض ااا توج ااه فاع اال ،األم اار ال ااذي ُيحق ااق تن ااوع ُيح اااكي
المختلفة لدى الرياديين.
التخصصات والتطلعات ُ
جدول رقم (:)35
الممارسات السلوكية
نتائج اختبار (التباين األحادي) – طبيعة المشروع والخصائص و ُ
قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.765 262.35 265.00 271.13

0.470

الثقة بالنفس

50.23

48.62

48.65

0.519

0.598

ُحب اإلنجاز

60.43

57.62

57.40

2.177

0.123

القدرة على نسج العالقات

55.66

53.23

54.90

0.279

0.758

االستعداد لتحمل المخاطرة

48.73

51.61

47.30

0.912

0.408

القدرة على التخطيط ووضع األهداف

56.66

53.87

54.10

0.442

0.645

المتوسطات

المجال
الخصائص والممارسات السلوكية

خدمي

سلعي

االثنين
معا

 -4الفرضية الرئيسة الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى داللاة  α ≤ 0.05باين متوساطات اساتجابات
لمتغي ا ارات التاليا ااة:
المبحا ااوثين فا ااي مسا ااتوى اإلبا ااداع التكنولا ااوجي لا اادى رواد األعم ا اال تُعا اازى ل ُ

(الجاانس ،العماار ،المؤهاال العلمااي ،التخصااص العلمااي ،عاادد ساانوات الخبارة ،فتارة االحتضااان،
طبيعة المشروع).
 ل توجتد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05واإلبتداع التكنولتوجي لتدى
رواد األعمال يعزى لمتغير الجن .
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تَبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار )التباااين األحااادي( أكباار ماان مسااتوى
الداللااة  α≥0.05بالنساابة إلجمااالي المجااال( :اإلبااداع التكنولااوجي)  0.802ممااا ُيوضاام عاادم
الممارسات السلوكية تُعزى للجانس ،وبالتاالي
وجود فروق بين إجمالي متوسطات الخصائص و ُ
قبول الفرضية البديلة.
حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع عدد من البااحثين ،أبارزهم :ساعود ( ،)2013إساماعيل
(Thunberg & Eriksson, ،Spanjol, et..al, (2012) ،Dudnik, (2013) ،)2010
).(2006
والتي ّبينت جميعها بأن اإلبداع بشاكل عاام ،والتكنولاوجي بشاكل خااص لام يعاد يقتصار علاى
الذكور دون االناث ،أو العكس.
جدول رقم (:)36
نتائج اختبار (التباين األحادي) – الجنس واإلبداع التكنولوجي
المتوسطات
اإلبداع التكنولوجي

ذكر

انثى

قيمة
االختبار

112.22

116.56

0.941

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.351

 ل توجتد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05واإلبتداع التكنولتوجي لتدى
رواد األعمال يعزى للمتغيرات العمر.
تبااين أن القيمااة االحتماليااة) (Sig.المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
الداللا ااة  α≥0.05بالنسا اابة إلجما ااالي متوسا ااطات مجا ااال( :االبا ااداع التكنولا ااوجي)  0.93مما ااا
ُيوضم عدم وجود فروق باين إجماالي مجاال اإلباداع التكنولاوجي تُعازى للعمار ،وبالتاالي قباول
الفرضا ااية البديلا ااة .ويعتتتتتزو الباحتتتتتث إلا ااى أن كا ااال الجنسا ااين ُمتقا اااربين فا ااي مسا ااتوى اإلبا ااداع
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ار علاى سان ُمعاين فالمجاال ُمتااح أماام كال الفئاات
التكنولوجي ،إذ أن حقل اإلبداع لم َي ُعاد حك ا
العمرية العاملة.
ُ
حيتتث اتفقتتت هااذه النتااائج مااع د ارسااة عاادد ماان الباااحثين ،أباارزهم :دهليااز ( ،)2009سااعود
(2012) ،Dudnik,

( ،)2013إس ااماعيل ((2013) ،)2010

et..al,

،Spanjol,

).Thunberg & Eriksson, (2006
جدول رقم (:)37
نتائج اختبار (التباين األحادي) – العمر واإلبداع التكنولوجي
المجال

أقل من 25
سنة

المتوسطات
من 40 -31 -26
 30سنة
سنة

اإلبداع التكنولوجي

113.37

120.50 115.70 113.12

 40سنة
فما فوق

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.149

0.930

 ل توجتد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05واإلبتداع التكنولتوجي لتدى
رواد األعمال يعزى لمتغير المؤهل العلمي.
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
الداللا ااة  α≥0.05بالنسا اابة إلجما ااالي متوسا ااطات مجا ااال( :اإلبا ااداع التكنولا ااوجي)  0.37مما ااا
ُيوض اام ع اادم وج ااود ف ااروق ب ااين إجم ااالي مج ااال اإلب ااداع التكنول ااوجي تُع اازى للمؤه اال العلم ااي،
وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
المختلفاة والتاي
ويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبياة الارواد مان أصاحاب الماؤهالت العلمياة ُ
ار علاى
تركزت على درجة البكالوريوس؛ كماا ُيمكان القاول باأن اإلباداع التكنولاوجي لام َي ُعاد حك ا
درجااة علميااة دون أخاارى ،وهااذا مااا أوضااحته د ارسااة دهليااز ( )2009والعديااد ماان الد ارسااات:
سعود ( )2013وغيرهم.
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جدول رقم (:)38
نتائج اختبار (التباين األحادي) – المؤهل العلمي واإلبداع التكنولوجي
دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

112.80

113.43

110.28

1.006

0.372

المتوسطات

المجال
اإلبداع التكنولوجي

 ل توجتد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05واإلبتداع التكنولتوجي لتدى
رواد األعمال يعزى لمتغيرات التخصص العلمي.
تبااين أن القيمااة االحتماليااة) (Sig.المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى
الداللا ااة  α≥0.05بالنسا اابة إلجما ااالي متوسا ااطات مجا ااال( :اإلبا ااداع التكنولا ااوجي)  0.35مما ااا
تع ازى للتخصااص العلمااي،
ُيوضاام عاادم وجااود فااروق بااين إجمااالي مجااال اإلبااداع التكنولااوجي ُ
وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
ويؤكد الباحث أنه كلما كاان التخصاص العلماي للرياادي ُمتوافقاا ماع طبيعاة المشاروع الاذي
يعكف على انجاحه كلماا كاان ذلاك أجادى وأقارب إلاى التمياز والتحلياق بسارعة أكبار فاي حقال
المال واألعمال .وهذا ما أكدته الباحثة برهوم ( ،)2014وكذا الفليت والصفدي (.)2015
جدول رقم (:)39

نتائج اختبار (التباين األحادي) – التخصص العلمي واإلبداع التكنولوجي
المتوسطات
المجال

اإلبداع التكنولوجي

علوم
إدارية
ومالية
ومحاسبة

علو م
الهندسة
وتكنولوجيا
المعلومات

115.09

114.10

علوم
طبية

علوم
تربوية
ولغات

أخرب

106.00 123.28 105.50
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قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1.120

0.357

 ل توجتتد فتتروف ذات دللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى  α ≤ 0.05واإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى رواد
األعمال تعزى لعدد سنوات الخبرة.
تَبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار(التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى الداللااة
 α≥0.05بالنساابة إلجمااالي متوسااطات مجااال( :اإلبااداع التكنولااوجي)  0.98ممااا ُيوضاام عاادم وجااود
فروق بين إجمالي مجال اإلبداع التكنولوجي تُعزى للخبرة.
ومساتمرة ،حيتث أوضتح العتامرب ()2005
يعتبر الباحتث أن اإلباداع التكنولاوجي عملياة تراكمياة ُ
المفتارض أن يكاون لخبارة المنظماة انعكاساات إيجابياة علاى قادرتها فاي تقاديم
فاي د ارساته أناه مان ُ
منتجات جديدة وتحسين مستمر للعمليات في ضوء تجربتها السابقة وخبراتها المتراكمة في المجاالت
المختلفة الفنية والتنظيمية .ال يتحقق هذا األمر إال من خالل القادرة علاى جعال هاذه الخبارة مؤسساية
تأثير واضحا في تحقيق إبداع تكنولوجي.
ا
متراكمة .وفيما يخص عينة بحثه وجد نجد أن للخبرة

جدول رقم (:)40

نتائج اختبار (التباين األحادي) -الخبرة واإلبداع التكنولوجي
المجال

أقل من
سنة

المتوسطات
من 2-1
سنة

سنتين
فأكثر

اإلبداع التكنولوجي

113.76

114.64

113.46

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.021

0.980

 ل توجد فتروف ذات دللتة إحصتائية عنتد مستتوى  α ≤ 0.05فتي اإلبتداع التكنولتوجي لتدى رواد
األعمال يعزى لمتغيرات فترة الحتضان.
تب ااين أن القيم ااة االحتمالي ااة ) (Sig.المقابل ااة الختب ااار (التب اااين األح ااادي) أكب اار م اان مس ااتوى الدالل ااة
 α≥0.05بالنساابة إلجمااالي متوسااطات مجااال( :اإلبااداع التكنولااوجي)  0.06ممااا ُيوضاام عاادم وجااود
فروق بين إجمالي مجال اإلبداع التكنولوجي تُعزى لفترة االحتضان ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.

138

ويعتتزو الباحتتث ذلااك إلااى أن فتارة االحتضااان الطبيعيااة ُيفضاال أن يتحقااق خاللهااا نااوع ماان اإلبااداع
المقابال
المتتبع لمتوسط فترة االحتضان لمجتمع الدراسة يجادها أقال مان عاام ،بينماا فاي ُ
التكنولوجي ،و ُ
هناك مشروعات ُمحتضانة زادت فترتهاا عان العاام ،األمار الاذي يؤكاد عادم وجاود فتارة ُمحاددة لإلباداع
التكنولااوجي وبالتااالي يتأكااد صااحة الفرضااية بعاادم وجااود فااروق تُعاازى لفت ارة االحتضااان .وهااذه النتيجااة
اتفقت مع نتائج العديد من الباحثين ،أبرزهم :عبد المنعم ( ،)2015سكيك (.)2013

جدول رقم (:)41
نتائج اختبار (التباين األحادي) – فترة االحتضان واإلبداع التكنولوجي
المجال
اإلبداع التكنولوجي

المتوسطات
 12-6أشهر
أقل من  6أشهر
122.5
111.34

أكثر من سنة
118.5

قيمة
االختبار

القيمة االحتمالية
()Sig.

2.84

0.067

 ل توجتتد فتتروف ذات دللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى  α ≤ 0.05واإلبتتداع التكنولتتوجي لتتدى رواد
األعمال تعزى لطبيعة المشروع.
تبااين أن القيمااة االحتماليااة ) (Sig.المقابلااة الختبااار (التباااين األحااادي) أكباار ماان مسااتوى الداللااة
 α≥0.05بالنسبة إلجمالي متوسطات مجاال( :اإلباداع التكنولاوجي)  0.108مماا ُيوضام عادم وجاود
فروق بين إجمالي مجال االبداع التكنولوجي تُعزى لطبيعة المشروع ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلبداع التكنولوجي يتداخل في ُمختلف المشاروعات ،إذا أصابم الزماا
علااى الط ااامحين ف ااي العم اال فااي أسا اواق العم اال وخصوص ااا الخارجيااة منه ااا ض اارورة التحل ااي باإلب ااداع
التكنولوجي واعتباره ركنا وأساسا يقوم عليه المشروع بغض النظر عن طبيعته.

جدول رقم (:)42
نتائج اختبار (التباين األحادي) – طبيعة المشروع واإلبداع التكنولوجي
المجال
اإلبداع التكنولوجي

خدمي
118.06

المتوسطات
االثنين معا
سلعي
107.65
114.25
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قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

2.31

0.108

الفصل السابع:
النتائج والتوصيات
ُ مقدمة

 أواًل :نتائج الدراسة.
ثانيا :توصيات الدراسة.
 ا

 ثالثاا :دراسات ُمستقبلية ُمقترحة.
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ُمقدمة:
من خالل استعراض التحليالت السابقة للبيانات التي جمعها الباحث من مجتمع الدراسة،
المحتضنة لدى حاضنات األعماال بقاااغ ةاحو حاول أثار
المتمثلة في أصحاب الشركات الريادية ُ
وُ
الممارسات السلوكية على مستوى اإلباداغ التكنولاوجي لاديه  ،حياث اساتااغ الباحاث
الخصائص و ُ

الممارسااات الساالوكية
المتمثلااة فااي التعاارا علااى ابيعااة الخصااائص و ُ
ماان تحقيااد أ ااداا الد ارسااة و ُ
الممارساات السالوكية علاى مساتوى
لدى رواد األعمال بقااغ ةحو ،بجانب معرفة أثر الخصائص و ُ

اإلبااداغ التكنولااوجي لاادى رواد األعمااال ،وك ا ا الوقااوا علااى أسااباب ضااعا اإلبااداغ التكنولااوجي
لديه .
حياث خرجات الد ارساة مان خاالل ا ا ال صال بعادد مان النتاائج التاي مكنات الباحاث مان
تقادي

المحتضاانةا ،وكا ا
عاادد التوصاايات ات األ ميااة لمجتماع الد ارسااة (أصااحاب الشااركات ُ

اث ال صاال بمجموعااة ماان
حاضاانات األعمااال والتكنولوجيااا (جهااة ا حتضااانا ،حيااث اختاات الباحا ُ
المهتمااون األفاضاال ،و لا
المقترحااة والتااي يمكاان أن يساات يد منهااا الباااحثون و ُ
المسااتقبلية ُ
الد ارسااات ُ
على النحو التالي:
أواًل :نتائج الدراسة

الممارسااات الساالوكية التااي
 -1يتمتااع رواد األعمااال بقااااغ ة احو بمجموعااة ماان الخصااائص و ُ
تتداخ ُل جميعها لتُ ِّ
شكل شخصيته الريادية.
ُ

 -2ثم اةُ عالقااة ات د لااة إحصااائية بااين خصااائص الرياااد وممارسااات الساالوكية ُمجتمعااة
ومسااتوى اإلبااداغ التكنولااوجي لااديه  ،و ل ا يعااود لابيعااة الت ارابا الوثيااد بااين المت ي ارين،
و ا ما أكده العديد من الباحثين السابقين.
 -3وجود عالقة ضعي ة ات د لة إحصاائية باين الثقاة باالن

ومساتوى اإلباداغ التكنولاوجي

لدى رواد األعمال.
 -4وجااود عالقااة ات د لااة إحصااائية بااين ُحااب اإلنجاااح ومسااتوى اإلبااداغ التكنولااوجي لاادى
رواد األعمال.
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 -5وجود عالقة ات د لة إحصائية بين نسج العالقات في مستوى اإلبداغ التكنولوجي لادى
رواد األعمال.
 -6تب ااين ع ااد ُ وج ااود عالق ااة ات د ل ااة إحص ااائية ب ااين تحم اال المخ اااارو ومس ااتوى اإلب ااداغ
التكنولوجي لدى رواد األعمال.
 -7وجاااود عالقا ااة ات د لا ااة إحصا ااائية با ااين التخاااايا ووضا ااع األ ا ااداا ومسا ااتوى اإلبا ااداغ
التكنولوجي لدى رواد األعمال.
 -8اإلب ا ااداغ التكنول ا ااوجي (المت ي ا اار الت ا ااابعا يتا ا ا ثر بص ا ااورو جو ري ا ااة و ات د ل ا ااة إحص ا ااائية
المستقلة (القدرو على نسج العالقات ،والقدرو على التخايا ووضع األ دااا،
بالمت يرات ُ
المت يا ارات األخ اارى (الثق ااة ب ااالن ُ ،ح ااب اإلنج اااح ،وا س ااتعداد لتحم اال
وق ااد تا ا اس ااتبعاد ُ

المت يار التاابعا
المخااروا ،و ا ا يعناي أن  %37.4مان الت يار فاي اإلباداغ التكنولاوجي ( ُ
ُ
المتعاادد
المت يارين ،وقااد تا ت سااير لا ماان خااالل اختبااار ا نحاادار ُ
يتا تى ماان تا ثير تلا ُ
المتبقيااة  %62.6قااد ترجااع إلااى خصااائص أخاارى
باسااتخدا اريقااة  ،Stepwiseوالنساابة ُ

تاارثر فااي اإلبااداغ التكنولااوجي .و ا ا ياادل علااى وجااود عالقااة معنويااة ايجابيااة ات د لااة
المستقلة (القدرو على نسج العالقات ،والقدرو
المت يرات ُ
إحصائية بين اإلبداغ التكنولوجي و ُ

علااى التخااايا ووضااع األ اادااا؛ وال ا

قااد يعااود إلااى إد ار الرياااديين ب ميااة العالقااات

ودور ا في الرقي بمشروعاته  ،بجانب ضرورو وجود خاة مكتوبة ُمرتبااة بمجموعاة مان

األ داا تُمكنه من تحقيد اموحاته .

 -9ع ا ااد وج ا ااود ف ا اارود ات د ل ا ااة احص ا ااائية ب ا ااين ُمتوس ا اااات اس ا ااتجابات المبح ا ااوثين ف ا ااي
لمت يارات( :العماار ،الجاان ،
الممارسااات الساالوكية لاادى رواد األعمااال تُعااحى ُ
الخصااائص و ُ

المر ا اال العلما ااي ،التخصا ااص العلما ااي ،عا اادد سا اانوات الخب ا ارو ،فت ا ارو ا حتضا ااان ،ابيعا ااة
المشروغا.
 -10عد وجود فرود ات د لة إحصائية بين ُمتوساات استجابات المبحوثين في مساتوى
اإلبا ااداغ التكنولا ااوجي لا اادى رواد األعما ااال تُعا ااحى لل ُمت ي ا ارات( :العما اار ،الجا اان  ،المر ا اال
العلمي ،التخصص العلمي ،عدد سنوات الخبرو ،فترو ا حتضان ،ابيعة المشروغا.
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ثانيا :توصيات الدراسة
ا
ياارى الباحااث أن نااا حاجااة لتعحيااح وتقويااة جانااب اإلبااداغ التكنولااوجي بجانااب الخصااائص
الممارسا ااات السا االوكية لا اادى رواد األعما ااال ،ما ااع ضا اارورو أخ ا ا حاضا اانات األعما ااال والتكنولوجيا ااا
وُ

بمجموعة من التوصيات المهمة ،و ل على النحو التالي:
َنة:
الم تاتض ض
 توصيات ُموجهة ألصاا المااري ُ

المحتض اانة أولويااة عاليااة لإلب ااداغ التكنولااوجي ف ااي
 -1ضاارورو أن ُيعاااي أص ا ُ
احاب الشااركات ُ

المنافسة وا ستدامة في عال اليو تقتضي ل ؛ وألن ا قتصاد المحلي/
مشروعاته ؛ ألن ُ
العالمي قائ على المعرفة والمعلوماتية.

المها ا أن ُيا اولى رو ُاد األعم ااال أ مي ااة كبي ارو للبح ااث المس ااتمر عل ااى أح اادث المت ياارات
 -2ماان ُ
والتا ااورات ف ااي بيئ ااة األعم ااال به اادا العم اال عل ااى النه ااوض بش ااركاته وتوس ااعتها ،والت ااي

المتعلقة بمنتجاته أو خدماته ،
تضمن له مواكبةُ أحدث الت يرات ،واثارو األفكار الجديدو ُ
وتاوير ا بماُ ُيحاكي أ واد الحبائن.

المتقااد ماان مهااارات
المسااتوى ُ
 -3ضاارورو أن يهاات أصااحاب الشااركات الرياديااة بالح اااع علااى ُ
المستمر على تنميتها؛ لماا لهماا مان دور باارح فاي حياادو
التخايا ونسج العالقات والعمل ُ
الرقي بمشاريعه نحو األفضل.

 -4أن يحاارص رواد األعمااال علااى حيااادو ثقااته ب ن سااه ماان خااالل اكتساااب بعااض المهااارات
التي تُنمي

ا الجانب.

 -5ضاارورو أن ُياادر أصااحاب الشااركات الرياديااة أ ميااة ا تسااا باارو المخاااارو فااي صااناعة
ال اارص واةتنامهااا ،واإلساراغ فااي تن يا ا؛ فالرياااد

ُي ااامر باال ياادر مختلااا العااروا

المحياة ويتوقع كل ا حتما ت ويحسب كل النتائج ليصل إلى دف المنشود.
ُ
 توصيات ُموجهة لااَنات التكنولوجيا واألعمال:

 -1السااعي نحااو وضااع معااايير جااادو ياات علااى أساسااها قبااو ُل ال اراةبين فااي الحصااول علااى
خاادمات ا حتضااان والت ااي باادور ا تكش ااا عاان وجااود مرشا ارات أوليااة ت ا ُان علااى قُاادرات
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إبداعيااة فااي المجااال التكنولااوجي لاادى أصااحاب األفكااار الرياديااة؛ األماار الا
نجا مشروعاته بشكل أسرغ.

ُيسااه فااي

المحتضاانة ب مياة اإلباداغ التكنولااوجي ودوره
 -2ضارورو توعياة أصااحاب الشاركات الريادياة ُ
المختل ااة ،باال وح اثهِّ علااى تبنااي اسااتراتيجيات واضااحة به ا ا
فااي النهااوض بمشااروعاته ُ
الجانب.

المحتضنين
المسا مة في توفير بنية تحتية تدع اإلبداغ التكنولوجي لدى رواد األعمال ُ
ُ -3
لديها.
ومشابهة؛ تحقيقا ألسلوب
 -4محاولة ربا أصحاب المشروعات الريادية بمشروعات ناجحة ُ
المحاك اااو لتل ا ا النجاحا ااات؛ األما اار الا ا
ُ
ومحاكاتها.

 -5ض اارورو ا

اافح لالقتاااداا بهاااا
قا ااد ُيشا ااكل لا اادى الري اااد حا ا ا

تم ااا بنوعي ااة البا ارامج التدريبي ااة الت ااي تق اادمها الحاض اانات ،والت ااي يج ااب أن

تتماشااى مااع ُمتالبااات الرياااديين ،والتااي ُيمكاان أن تتمثاال فااي الب ارامج التدريبيااة لتعحيااح

السلو الريااد لاديه  ،وتكثياا البارامج التدريبياة المهتماة باإلباداغ التكنولاوجي ،بجاناب
المستمر في
التوجي ُ

ا الجانب.

ثالثاا :دراسات ُمستقبلية ُمقتراة
الباحث الباحثين إلى إجراا دراسات في
ُيوصي
ُ

ا الجانب ،مع البحث فاي خصاائص أخارى

تُاارثر فااي تعحيااح وتنميااة اإلبااداغ التكنولااوجي لاادى رواد األعمااال ،و ا ه مجموعااة ُمقترحااة لعاادد ماان

المستقبلية التي ُيمكن البحث فيها:
الدراسات ُ

المحتضنة لدى حاضنات األعمال.
 -1مصادر اإلبداغ التكنولوجي في المشروعات الريادية ُ
المبادرين.
 -2دور حاضنات األعمال التكنولوجية في تنمية المهارات الريادية لدى ُ

 -3أثر السمات الشخصية لمدير المشاريع الريادية على نجا تابيد مبادئ الحك الرشيد.
المبادرين.
 -4أثر المهارات الناعمة على التوجهات الريادية لدى ُ
 -5واقع إدارو المخاار لدى أصحاب المشاريع الريادية.
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مقدمة:
ص الباحث على توثيق المراجع العلمية والتي استند إليها في هذه الدراسة من باب األمانة
َح ِر َ

العلمية ،حيث اشتملت المراجع العلمية على كتب علمية ،وأطروحاات دكتاوراه ،ورسااما ماجساتير،
وأبح اااث علمي ااة منش ااور  ،وأورام عم ااا تا اادمت لما ا تمرات علمي ااة ،وك ااذا المواا ااع انلةتروني ااة ع اار

الماااابأت التااي أج ارهااا الباحااث مااع
الشاابكة العنك وتيااة مااع توثيااق تاااررت ارارتهااا ،جانااب عاادد ماان ت
أطرف ذوي عأاة بالدراسة.
( )1المراجع العربية:
 أ و الروس ،سامي ،والاواا ،إ راهيم( :2011 ،أثر التدريب على نمو وربحية المشروعات
الصغيرة في فلسطين دراسةة ميدانيةة علةى المشةروعات الصةغيرة فةي قطةا غةةة) ،بحاث
منشور ،مجلة جامعة األاهار بغاا  ،سلسالة العلاوم اإلنساانية ،المجلاد راام  ،)13العادد راام
.)1
 أ او اارن ،ساعيد( :2015 ،واقةع ريةادة امعمةاي فةةي الجامعةات اليلسةطينية زقطةا غةةةة-
دراسة مقارنة بين قسمي التعلةي المسةتمر بجامعةة ارة ةر والجامعةة امسةيمية -غةةة)،
رسالة ماجستير ،كلية التجار ،الجامعة انسأمية -غا .
 إساماعيا ،عمار( :2010 ،خصةاص

الريةاد

فةي المنظمةات الصةناعية وأثر ةا علةى

اإلبدا التقني) ،مجلة الاادسية للعلوم اإلداررة واناتصادية ،المجلد  ،)12العدد .)4
 أ او يوسا  ،هباة :2014 ،امتجةا نحةو المخةاطرة وعيقتة زالثقةة زةالني

وأسةاليب

مواجهةة الضةغو النيسةية لةد المةرازطين فةي محافظةة خةان يةون ) ،رساالة ماجساتير،
كلية التربية ،الجامعة انسأمية -غا .


رهاوم ،بسامة :2014 ،دور حاضةنات ارعمةاي والتكنولوجيةا فةي حة مشةلل الزطالةة
لرياديي ارعماي قطا غةة) ،رسالة ماجستير ،كلية التجار ،الجامعة انسأمية -غا .

 جرو حوحو ،حكين محمد( :2011 ،تسويق العيقات من خيي الةبةون مصةدر لتحقيةق
المنافسةةةةة واكتسةةةةاب ميةةةةةة تنافسةةةةية) ،وراا ااة عما ااا ،اتلملتاا ااى الا اادولي ال اربا ااع -المنافسا ااة
وانستراتيجيات التنافسية للم سسة الصناعية خاار اطااع المحروااات فاي الادول العربياة-
كلية العلوم اناتصادية وعلوم التسيير -جامعة حسيبة ن وعلي بالشل -الجاامر.
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 جاوادي ،ع ااد الاأوي ،فرحااات( :2011 ،حاضةةنات ارعمةةاي نمةةو

عملةةي للقضةةا علةةى

الزطالة وتحقيةق اقتصةاد مسةتدا ) ،ورااة عماا ،تملتااى اساتراتيجية الحكوماة للاضاا علاى
البطالة وتحايق التنمية المستدامة ،الاذي نظمتا  :كلياة العلاوم اناتصاادية والتجارراة وعلاوم
التسيير -جامعة المسيلة -الجاامر.
 حبااة ،نجااو ( :2005 ،أثةةةر اإلدارة زار ةةةداص علةةةى صةةةياغة رسةةةالة الم سسةةةة) ،د ارسااة
بحثية ،جامعة محماد خيضار بسكر  ،الجاامر.
 الح ي ااب ،محم ااد :2012 ،التعة عةةرص علةةةى حالةةةة التوجهةةةات الرياديةةةة لةةةد الطلزةةةة فةةةي
الجامعات السعودية) ،المجلة الدولية في اإلدار واناتصاد ،المجلد  ،)11العدد .)9
 حجا  /ع د الر وف( :2008 ،الميةة التنافسةية للم سسةة امقتصةادية :مصةادر ا ودور
اإلبدا التكنولوجي فةي تنميتهةا -دراسةة ميدانيةة فةي م سسةة رواصة الةورود زةالواد )،
رسااالة ماجسااتير فااي علااوم التساايير ،تخصااص ااتصاااد وتساايير الم سسااات ،كليااة التساايير
والعلوم اناتصادية  ،جامعة  20أوت ،بسكيكد  ،الجاامر.
الرياديةة فةي تعةيةة املتة اة التنظيمةي) ،رساالة

 حساين ،اايس) :2012 ،دور الخصةاص

ماجستير ،جامعة السليمانية ،الهيمة الةردستانية للدراسات انستراتيجية والبحث العلمي.
 الحمادي ،علي( :1999 ،شرارة اإلبدا ) ،دار ا ن حام للطباعة والنشر والتوارع ،الطبعاة
األولى ،مكتبة الجامعة انسأمية -غا .
 حماا  ،لفايار( :2009 ،تقيةي البةرام التكوينيةة لةةدع المقاولةة مةع دراسةةة حالةة برنةةام
المعتمةةةةد فةةةةي غرفةةةةة الصةةةةناعات التقليديةةةةة والحةةةةرص) ،رسا ااالة ماجسا ااتير ،كليا ااة العلا ااوم
اناتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاررة ،جامعة محمد وار ومرداس ،الجاامر.
 خليفااة ،ع ااد اللطيا ( :2000 ،الدافعيةةة لجنجةةاة) ،دار غررااب للطباعااة والنشاار ،الااااهر،
جمهوررة مصر العربية.
 خليااا ع اادالراام ،وهنااا نااور الاادين( :2006 ،دور حاضةةنات ارعمةةاي فةةي دع ة اإلبةةدا
لد الم سسات الصغيرة في الةدوي العربيةة) ،ورااة عماا تاادمت ل تملتااى متطلباات تأهياا
الم سساات الصاغير والمتوساطة فاي الادول العربياة ،اشاراف مخ ار العولماة وااتصااديات
شمال افررايا جامعة حسيبة ن وعلي بالشل  ،الجاامر.
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 دهلياا ،خالاد( :2007 ،دور حاضةنات ارعمةاي فةي تنميةة مهةارات الريةاديين وتشةجيع
انشةةةا ارعمةةةاي الصةةةغيرة فةةةي قطةةةا غةةةةة) ،رس ااالة ماجس ااتير ،كلي ااة التج ااار ،الجامع ااة
انسأمية -غا .
 رسااأن محمااد ،ع ااد الة اررم نصاار( :2011 ،واقةةع ريةةادة ارعمةةاي الصةةغيرة والمتوسةةطة
وسةةب تعةية ةةا فةةي امقتصةةاد اليلسةةطيني) ،بحاث غياار منشااور ،جاامعتي الااادس المفتوحااة
وبير ارت.
 اعرب ،اكرراا( :2013 ،المعوقات اإلداريةة التةي تواجة أصةحاب المشةاريع الصةغيرة فةي
قطا غةة) ،رسالة ماجستير ،كلية التجار ،الجامعة انسأمية -غا .
 ساالم ،العجرماي ،أحماد ،الغمااري :2011 ،دور اإلبةدا

التسةويقي والتكنولوجيةا فةي

تحقيةق الميةةة التنافسةية للبنةو العاملةة فةي محافظةات غةةة مةن وجهةة نظةر العمةي )،
بحاث منشاور ،مجلاة جامعاة األاهار -غاا  ،سلسالة العلاوم اإلنساانية ،المجلاد  ،)13العادد
.)2
 سا ااعود ،إسا ااماعيا( :2013 ،دور اإلبةةةةدا التكنولةةةةوجي فةةةةي تعةيةةةةة الميةةةةةة التنافسةةةةية
للم سسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة) ،رسااالة ماجسااتير ،كليااة العلااوم اناتصااادية والتجاررااة
وعلوم التسيير ،جامعة ااصدي مرباح -ورالة -الجاامر.
 الس ااكارنة ،باااأل( :2008 ،الريةةةةادة ةوادارة منظمةةةةات ارعمةةةةاي) ،م لا ا

علماااي ،الطبعاااة

األولى ،دار المسير للنشر والتوارع  ،عمان -األردن ،مكتبة الجامعة انسأمية -غا .
 سكيك ،محمد( :2013 ،دور حاضنات ارعماي في تحقيق التنمية المستدامة في قطا
غةة) ،رسالة ماجستير ،كلية التجار ،الجامعة انسأمية.
 شااحاد  ،أسااما ( :2012 ،امغتةةراب النيسةةي وعيقةةة زالدافعيةةة لجنجةةاة لةةد المعةةاقين
زصريا في قطا غةة) ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة انسأمية -غا .
ً

 شاراب ،ع ااد

 :2013 ،فعاليةةة برنةةام

المسةصولية امجتماعيةة لةد

لتنميةةة الثقةةة زةةالني

لمةةدخ

لتحسةةين

طةيب المرحلةة الثانويةة) ،أطروحاة دكتاوراه ،جامعاة عاين

شمس.
 الشايت ،ملحام ،العكالياك( :2009 ،صةاحزات ارعمةاي الرياديةات فةي ارردن :سةمات
وخصاص

) ،المجلة األردنية في إدار األعمال ،المجلد رام  ،)5العدد رام.)4 :
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 العا ااامري ،صا ااال ( :2005 ،العوامةةةة التكنولوجيةةةةةة والتنظيميةةةةةة المةةةةة ثرة فةةةةةي اإلبةةةةةدا
التكنولةةةوجي :دراسةةةة ميدانيةةةة علةةةى عينةةةة مةةةن الشةةةرلات الصةةةناعية ارردنيةةةة) ،رس ااالة
ماجستير ،جامعة ال ت ار  ،كلية العلوم اإلداررة والمالية -اسم إدار األعمال.
 ع ااد الاارحيم ليلااى ،ولاادرع خديجااة( :2011 ،حاضةةنات ارعمةةاي التكنولوجيةةة لدليةةة لةةدع
اإلبةةدا فةةي الم سسةةات الصةةغيرة الراصةةدة) ،وراااة عمااا بملتاااى دور الدولااة فااي الحااد ماان
البطالة وتحايق ااتصاد تمستدام ،جامعة المسلية ،الجاامر ،نوفم ر 2011م.
 ع ااد الاارحيم ،عاااط ( :2013 ،دور رياديةةات ارعمةةاي فةةي تطةةوير اإلبةةدا الم سسةةي)،
وراة بحثية ،اسم إدار األعمال ،كلية اإلدار واناتصاد ،جامعة مصر للعلوم والتةنولوجيا،
جمهوررة مصر العربية.
 ع ااد الس ااأم ،ااي اادي( :2011 ،اإلبةةةةدا التكنولةةةةوجي لخيةةةةار اسةةةةتراتيجي لةةةةدع القةةةةدرة
التنافسية للم سسات الصناعية الجةاصرية) ،وراة عماا ،اتلملتااى الادولي ال ارباع -المنافساة
وانستراتيجيات التنافسية للم سسة الصناعية خاار اطااع المحروااات فاي الادول العربياة-
كلية العلوم اناتصادية وعلوم التسيير -جامعة حسيبة ن وعلي بالشل -الجاامر.
 ع د الغني ،وانام( :2013 ،مسا مة اإلبدا التكنولوجي في تعةية تنافسية الم سسةة
الصةةناعية) ،رسااالة ماجسااتير ،كليااة العلااوم اناتصااادية والتجاررااة وعلااوم التيسااير ،جامعااة
محمد خيضر بسكر  -الجاامر.
 ع د المنعم ،ساامية( :2015 ،دور الةدورات التدريبيةة فةي تنميةة المهةارات الرياديةة لةد
الشزاب) ،وراة بحثية تمحكمة ،م تمر الرراد واإل داع في تطورر األعمال الصغير  ،ماايو،
الجامعة انسأمية غا .
 العاام وموسى( :2010 ،تأثير استخدا حاضنات ارعماي في إنجةا المشةاريع الرياديةة
فةةةي ارردن) ،بح ااث منش ااور ،مجل ااة اإلدار واناتص اااد ،الع اادد الثال ااث والثم ااانون ،الجامع ااة
المستنصررة.
 علي ،سمية :2009 ،فعالية برنام إرشاد مقتر لتنميةة الثقةة زةالني

لةد طالزةات

الجامعة اإلسيمية زغةة) ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسأمية -غا .
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 عمر ،وسأمي :2011 ،دور اإلبةدا التكنولةوجي فةي تحقيةق المسة ولية امجتماعيةة
فةي الم سسةة امقتصةادية( ،رساالة ماجسااتير ،كلياة العلاوم اناتصاادية والعلاوم التجاررااة
وعلوم التيسير جامعة سطي  ،الجاامر.
 عي ااد ،أيم اان( :2014 ،التعلةةةي الريةةةاد مةةةدخ لتحقيةةةق امسةةةتقرار امقتصةةةاد وارمةةةن
امجتماعي) ،وراة عما تادمت للم تمر السعودي الدولي لجمعياات وم ارةاا ررااد األعماال
في س تم ر من نفس العام.
 عيساى نشاوري ،الشايت الاداوي :2010 ،تنميةة العيقةات مةع الةبةاصن عامة أساسةي
مسةتمرارية الم سسةات  -تجربةة بنة الييحةة والتنميةة الريييةة) ،مجلاة الباحاث ،العادد
السابع.
 الفليت ،خلود ،والصفدي ،ساماح( :2015 ،دور البرام التدريبية في تنمية اإلبدا لةد
أصةةةةحاب المشةةةةاريع الصةةةةغيرة والريةةةةاديين :دراسةةةةة تطبيقيةةةةة علةةةةى حاضةةةةنة ارعمةةةةاي
والتكنولوجيا زالجامعة امسيمية) ،وراة بحثية تمحكمة ،م تمر الرراد واإل داع في تطاورر
األعمال الصغير ،مايو ،الجامعة انسأمية غا .
 الفيحااان ،أل ااا :2012 ،دور المنظمةةات الرياديةةة فةةي تحقيةةق المس ة ولية امجتماعيةةة)،
لملتاى الدولي الثالث حاول :منظماات األعماال والمسا ولية انجتماعياة،
وراة عما مادمة ل ت
معهد العلوم اناتصادية وعلوم التيسير ،جامعة بشار.
 الفيحاان ،ايثاار ،وسالمان ،ساعدون :2012 ،دور حاضةنات ارعمةاي فةي تعةيةة ريةادة
المنظمات) ،بحث منشور ،مجلة كلية بغداد للعلوم اناتصادية الجامعة ،العدد .)30
 الاحطاني ،محمد( :2013 ،إدارة ارعماي الصغيرة) ،التعليم انلةتروني والتعليم عن بعد،
جامعة الملك فيصا المملةة العربية السعودية.
 الارآن الةررم ،سور البار ،صفحة  ،)48اآلية .)282
 الاواسمي ،ميسون( :2010 ،واقع حاضنات ارعماي ودور ا في دع المشاريع الصغيرة
في الضية الغربية) ،رسالة ماجستير ،كلية التجار ،جامعة الخليا.
 الةساسبة ،محمد( :2008 ،امستعداد للريادة :دراسة استكشافية على طلزة امعماي فةي
جامعة البت ار فةي ارردن) ،ورااة عماا فاي الما تمر السانوي التاساع للمنظماة العربياة للعلاوم
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والتنمية ،بعنوان :اإل اداع والتجدياد فاي اإلدار :اإلدار الرشايد وتحاديات األلفياة الجدياد )،
الااهر2008-11-11 ،م.
 ماااس ،معهااد أبحاااث السياسااات اناتصااادية الفلسااطيني( :2007 ،نحةةو سياسةةات لتعةيةةة
الريادة بين الشزاب في الضية الغربية وقطا غةة) ،دراسة بحثية /تنموية.
 محما ااد ،ابيا اار( :2011 ،اإلبةةةةدا التكنولةةةةوجي لمةةةةدخ لتعةيةةةةة تنافسةةةةية الم سسةةةةات
الصةةةةناعية) ،وراا ااة عما ااا ،اتلملتاا ااى الا اادولي ال اربا ااع -المنافسا ااة وانسا ااتراتيجيات التنافسا ااية
للم سسااة الصااناعية خااار اطاااع المحرواااات فااي الاادول العربيااة -كليااة العلااوم اناتصااادية
وعلوم التسيير -جامعة حسيبة ن وعلي بالشل -الجاامر.
 محم ااد ،غرداي ااة ،مص ااطفى ،األغا اوا  ) :2010 ،دور اإلبةةةدا التكنولةةةوجي فةةةي تحقيةةةق
الميةة التنافسية -أفكار ومنةا

 ،)-ورااة عماا تاادمت للملتااى الادولي :اإل اداع والتغييار

التنظيمي في المنظمات الحديثة ،كلية العلوم اناتصادية والتجاررة وعلوم التسيير ،جامعاة
ال ليد  ،الجاامر.
 المدهون ،ع د المنعم( :2014 ،دور اإلدارة المدرسية فةي الحةد مةن اإلبةدا التكنولةوجي
لد طلزة المرحلة الثانوية زمحافظة غةة ،وسب تيعيل ) ،رسالة ماجستير ،كلية التربياة،
الجامعة انسأمية -غا .
 ماادوكي ،يوس ا (:2009 ،امبةةدا التكنولةةوجي فةةةي الم سسةةات الصةةغيرة والمتوسةةةطة-
دراسةةةة حالةةةة م سسةةةة رواصةةة الةةةورود زةةةالواد ) ،رس ااالة ماجس ااتير ف ااي عل ااوم التس اايير،
تخصااص تساايير الم سسااات الصااغير والمتوسااطة وتةنولوجيااا المعلومااات وانتصااال ،كليااة
العلوم اناتصادية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خضير بسكر .
 المري ،ياسر( :2013 ،ريادة ارعماي الصغيرة والمتوسطة ودور ا في الحد مةن الزطالةة
فةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية) ،أطروحااة دكتااوراه ،اساام العلااوم اإلداررااة ،جامعااة ناااي
العربية للعلوم األمنية ،المملةة العربية السعودية.
 المعجاام الااوجيا ،1980 ،مجمااع اللغااة العربيااة ،مكتبااة الجامعااة انسااأمية ،دار التحرراار
للطباعة والنشر ،جمهوررة مصر العربية.
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 الموسوي ،عطية( :2009 ،تأثير امبدا التكنولوجي في تطوير منتجةات الشةرلة دراسةة
حالة في الشرلة العامةة للصةناعات الكهرباصيةة) ،بحاث منشاور ،مجلاة اإلدار واناتصااد،
العدد الثامن والسبعون ،كلية اإلدار واناتصاد ،جامعة بغداد.
 ناصر والعمري( :2011 ،قيا

خصاص

الريادة لةد طلزةة الدراسةات العليةا فةي إدارة

ارعمةاي وأثر ةا فةي ارعمةاي الرياديةة) ،بحاث منشاور ،مجلاة جامعاة دمشاق للعلاوم
اناتصادية والاانونية – المجلد  27 -العدد الرابع.
 النجار فايا ،العلي ع د الساتار( :2006 ،الريادة ةوادارة ارعماي الصغيرة) ،م لا

علماي

دار الحامد للنشر والتوارع ،عمان -األردن ،مكتبة الجامعة اإلسأمية -غا .
 النخالة ،منى( :2012 ،واقع حاضنات ارعماي ودور ا في دع المشاريع الصةغيرة لةد
المنعاااد فااي
الشةةزاب فةةي قطةةا غةةةة) ،وراااة عمااا ،م ا تمر الشااباب والتنميااة فااي فلسااطين ت
الجامعة اإلسأمية بكلية التجار.

 نصر الدين ،ن نذير( :2012 ،دراسة استراتيجية لجبدا التكنولوجي ،في تكوين القدرة
التنافسية للم سسات الصغيرة والمتوسطة -حالة الجةاصر) ،أطروحة دكتوراه ،كلياة العلاوم
اناتصادية والعلوم التجاررة وعلوم التيسير.
 الهاواري ،اان لحساان :2011 ،اإلبةةدا التكنولةةوجي لةةأداة لتحسةةين التنافسةةية و تحقيةةق
التنمية المستدامة) ،وراة عماا ،ملتااى اإل اداع والتغييار التنظيماي فاي المنظماات الحديثاة
 دراسة وتحليا تجارب وطنية ودولية  -تنظيم كلية العلوم اناتصاادية وعلاوم التسايير-جامعة سعد دحلب – ال ليد – الجاامر.
 الا اوادي ،محم ااود( :2010 ،دور حاضةةةةنات ارعمةةةةاي فةةةةي التنميةةةةة امقتصةةةةادية) ،بح ااث
منشور ،مجلة األبحاث اناتصادية واإلداررة ،العدد السابع ،جامعة الاراا  ،األردن.
 وهب ااة ،ن ااادر :2003 ،منهةةةا التكنولوجيةةةا اليلسةةةطيني ،وتعلةةةي "التكنولوجيةةةا") ،ماال ااة
علمية ،مجلة ر

التربوية ،العدد  ،)9مركا الاطان للبحث والتطورر ،رام
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( )3المراجع اإللكترونية:
اس  /رازط الموقع اإللكتروني على الشزلة العنلبوتية:
1
2
3
4
5
6
7
8

Entrepreneurial IQ test
/http://www.proprofs.com
مواع موضوع

/http://mawdoo3.com
مواع شركة كرداش للمشغونت اليدوية
www.kirdash.com
مواع شركة أنا عربي
www.anaarabi.ps
المتحد األمرركية
الرابطة الوطنية لحاضنات األعمال -الونيات ت
www.nbia.org
مواع شركة تفسحة

www.fos7a.ps

مواع حاضنة األعمال والتةنولوجيا -الجامعة انسأمية -غا
www.bti.ps

مواع الحاضنة الفلسطينية لتةنولوجيا المعلومات وانتصانت يكتي)
www.picti.ps
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تاريخ الةيارة:
18-11-2014
04-03-2015
13-03-2015
03-04-2015
12-04-2015
25-04-2015
26-04-2015
26-04-2015

( )4المقازيت الشخصية:
الجهة:
امس :
1

2

3

المسمى:
دص المقابلة:
امس :

 .حليمة عبد العةية

المسمى:
دص المقابلة:
امس :

 .محمد سلي

المسمى:

مدير حاضنة األعمال والتةنولوجيا -الجامعة انسأمية -غا

المسمى:
دص المقابلة:
امس :
المسمى:
دص المقابلة:
امس :

6

المسمى:
دص المقابلة:
امس :

7

مدير مشروع كرداش للمشغونت اليدوية
التعرف على اصة نجاح الشركة

امس :

5

مدير حاضنة األعمال والتةنولوجيا -الجامعة انسأمية -غا
التعرف على مشكلة الدراسة ،التعرف على هوية الحاضنة

دص المقابلة:

4

 .محمد سلي

المسمى:
دص المقابلة:

تاريخ المقابلة:
09-11-2014

22-03-2015

13-04-2015

المحتضنين لد الحاضنة وبياناتهم
التعرف على أعداد ت
 .عبد هللا الطهراو

منسق المشاررع في الحاضنة الفلسطينية لتةنولوجيا المعلومات
وانتصانت يكتي) -غا

المحتضنين لديهم
التعرف على هوية الحاضنة ،وأعداد ت
 .أماني الكرد

مدير الحاضنة التةنولوجية -الةلية الجامعية للعلوم التط ياية

15-04-2015

18-04-2015

المحتضنين لديهم
التعرف هوية الحاضنة ،وأعداد ت
 .أسما أبو تيلخ
مدير شركة أنا عربي

التعرف على اصة نجاح الشركة

26-04-2015

من خأل ماا لة هاتفية ،ومراسلة الةترونية)
 .دينا أبو شعزان

مدير تسورق بشركة تفسحة

التعرف على اصة نجاح الشركة
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30-04-2015

املالحـق
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ُ ملحق رقم )1( :استبانة الدراسة
جـــامعــــــة األزهــــــــر -غـــــــــزة
عــــمــــادة الــدراســــات العـــلــيــــا
كليـــة االقتصــاد والعلـــوم اإلداريـــة
برنامج ماجستير إدارة األعمــــــــــا

 اإلخوة واألخوات األكارم

حفظهم هللا،،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
الموضوع /استبانة بعنوان:
(أثر الخصائص والمُمارسات السلوكية على مستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال)
(دراسة حالة على أصحاب الشركات الريادية المُحتضنة لدى حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة)

في البداية أتقدم لكم بخالص الدعاء ،سائالا المولى عز وجل أ يكتلل لكلم التو يلل والتميلز
والنجاحات ال ُمستمرة.
وباإلشااارة ىلاام الموضااوع ا نأمل مل مخصللكم الكللريم مسللاعدتنا للب تعبئللة االسللتبانة
ال ُمر قللة بدقللة ومينيللةم عل امللا بأنيللا ُمصللممة ألغللراا البحللع العلمللب ق ل  ،سللائ اال المللولى لنللا ولكللم
التو يل والسداد.
الباحث /بد الرحمن جواد شعت
بريل2015 /م
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 ا
وًل /البيانات الشخصية:

الجنس:

ذكر
أنثى

العمر:

أقـ مـ  25عـام
م  26إلى  30عام
م  31إلى  40عام
م  40عام ما وق

المؤهل العلمي:

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير

التخصص العلمي:

علوم إدارية ومالية
علوم اليندسة
وتكنولوجيا المعلومات
علوم بية
علوم تربوية ولغات
أخرى ..أذكرها:

دد سنوات الخبرة
في مجال المشروع:

أق م عام
م عام إلى أق م عامي
عامي أكثر

فترة اًلحتضان:

أق م  6أمير
م  6أمير إلى  12مير
أكثر م عام

طبيعة المشروع:

خدمب
سلعب
االثني معاا
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 ثانياا /الخصائص وال ُممارسات السلوكية:
الفقرة

م

ا
وًل /الثقة بالنفس:
1
2
3
4
5
6
7

أثل بنفسب وبقدراتب المخصية ب إدارة ممروعب الريادي.
أمعر بالتردد حي إنجاز ميام العم .
أتيرل م اتخاذ القرارات الصعبة.
السمعة المأخوذة عنب بأننب ُمثابر وأتمسك بمواقفب.
أعتمد على نفسب ب عملب.
ثقتب بأننب أكو ريادياا أكيدة.
ُ
يصعل التثبي م عزيمتب أنا أصر على مواجية العقبات والممكالت.

ثانياا /حب اإلنجاز:
1
2
3
4
5
6
7

تق حاجتب ألخذ الراحة عندما أكو ُميت اما بعم ُمعي .
أستعد لتقديم التضحيات ُمقاب ما سأحص عليه م عوائد ُمستقبلية.
أُنجز عملب ب الوقت ال ُمحدد.
أ ُثابر ب عملب لساعات ويلة دو مل .
أمعر بسرور كبير عند النجاح.
أعتمد دائ اما على وضع استراتيجيات بديلة للوصو إلى اليدف.
أرغل باإلبداع وإ تجاوز ذلك ُمت لبات العم .

1
2
3
4
5
6

كبيرا لجانل نسج عالقات تخدم ممروعب.
أُع ب اهتما اما
ا
أُبادر بنسج عالقات استراتيجية تخدم ممروعب.
أمتلك ميارات عالية ب االتصا والتواص مع اآلخري .
أست يع نسج عالقات مع الزبائ ب رق وأساليل ُمختلفة.
أستخدم وسائ الكترونية ب نسج العالقات مع الزبائ .
العالقات التب أنسجيا ُمثمرة ،وتُسيم بمك اع ب خدمة ممروعب.

ثالثاا /القدرة لم نسج الع قات:

ق م العالقات ال ُمميَّزة التب تؤهلنب م النيوا بممروعب.
 7أحتفظ بمستوى را ِ

رابعاا /اًلستعداد لتح ُّمل المخاطرة:
1
2
3
4
5
6

أمعر برغبة كبيرة ب تحدي المخا ر.
أمتلك القدرة على تحم المخا رة ب عملب ومعر ة كيفية مواجيتيا.
أتحسل لمخا ر العم  ،للحد م آثارها والتحكم ب نتائجيا.
أغامر ب أعما غير واضحة النتائج.
أتخذ قرارات جريئة بالرغم م حاالت عدم التأكد التب تُحي بعملب.
أمي للعم بجراءة للحاالت التب تتسم بمخا رة عالية.

 7أسعى إلى إرضاء الزبائ الحاليي حتى ولو تحملت أعبا اء أكبر مقارنةا بإمكاناتب.
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الدرجة
من ( )1ىلم
()10

م

الدرجة
من ( )1ىلم
()10

الفقرة

سا /القدرة لم التخطيط ووضع األهداف:
خام ا
1
2
3
4
5
6
7

أمتلك ميارات التخ ي ووضع األهداف ال ُمتعلقة بالعم .
تتسللم األهللداف التللب أضللعيا بمواصللفات ( SMARTمحللددة ،قابلللة للقيللاس ،قابلللة
للتحقيل ،واقعيةُ ،مز َّمنة).
أمتلك خ ة استراتيجية واضحة ومكتوبة لممروعب.
عندما أضع األهداف تكو ُمتوا قة مع اإلمكانات ال ُمتاحة.
أست يع تحديد األهداف الصعبة لتحقيل درجات عالية م الرضى.
أست يع تحديد أولويات تنفيذ األهداف.
أست يع مراجعة وتعدي األهداف التب أضعيا بمك دوري.

 ثانياا /اإلبداع التكنولوجي:
(ذلك اإلبداع ب كيفية توظيف وسائ التكنولوجيا بمك
ا
وقبوال ُممي اَّزا).
ُمتجددة ويلقى م خالليا روا اجا

اع لجعل المنلتج يُ لرح للسلوق المسلتيدف ب لرق

م

الفقرة

1

أمتلك القدرة على البحع والت وير لممروعب.
أحللرص علللى توظيللف التقنيللات اإللكترونيللة ب للرق إبداعيللة عنللد ت للوير المنللتج
الخاص بب.
أحرص على توظيف التقنيات اإللكترونية عند تقديم وعرا المنتج الخاص بب.
أمتلك خبرات ُمتخصصة ب جانل ت وير ال ُمنتجات.
أمتلك ُمقومات وقدرات نية /تقنية متنوعة على الصعيد المخصب.
قللدرتب علللى التعام ل مللع الحاسللول ووسللائ التواص ل االجتمللاعب الحديثللة تللدعم
اإلبداع التكنولوجب.
تؤهلنب البنية التحتية التكنولوجية ال ُمتاحة م النيوا بممروعب بثقة وثبات.
يُعد اإلبداع التكنولوجب جز اءا أساسياا م استراتيجيات ممروعب.
أسعى إلى إدخا تقنيات وأساليل تكنولوجية بمك ُمستمر ب ممروعب.
أحص على دورات تدريبية ب المجا التكنولوجب بمك مستمر.
ي.
تو ر الموارد المالية يُسيم ب زيادة اإلبداع التكنولوجب لد ّ
وجودي ب الحاضنة ساعد على تحقيل مستوى ُمتقدم م اإلبداع التكنولوجب.
كاف ب الجوانل التكنولوجية ب الحاضنة.
أحص على توجيه
ِ
أحرص على التحسي ال ُمستمر ب الجوانل التكنولوجية الخاصة بممروعب.
أحرص على األخذ بمالحظلات ومقترحلات الزبلائ لب الوسلائ التكنولوجيلة التلب
أستخدميا ب ممروعب.
مـع عظيم المـكر،،،

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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الدرجة
من ( )1ىلم
()10

ُ ملحق رقم )2( :قائمة بأسماء السادة ال ُمحكمي الستبانة الدراسة
الم ِّ
حل

الجامعة /جهة العم

التخص

العلمي

1

أ .د .سمير صافي

2

د .محمد فارس

األاهر

3

د .راما دير

األاهر

إدار أعمال

4

د .واما ثا ت

األاهر

إدار أعمال

5

د .علي النعامي

األاهر

محاسبة

6

د .نسيم أ و جامع

األاهر

ااتصاد

7

د .واما الداية

اإلسأمية

إدار مالية

8

د .ياسر الشرفا

اإلسأمية

إدار أعمال

9

د .محمد اشتيوي

الادس المفتوحة

إدار أعمال

ديوان الموظفين العام

إدار أعمال

 10د .ن يا اللوح
 11أ .ياسر العالم
 12أ .خالد الةحلوت
 13أ .رجب الس ار
 14أ .أشرف أ و سمر
 15م .محمد سكيك

اإلسأمية

احصا
إدار أعمال

الاطاع الخاص

استشاري تطورر أعمال
اإلسأمية
مدير معهد التنمية المجتمعية

ماجستير إدار أعمال
ماجستير محاسبة

المجتمع المدني /استشاري

ماجستير إدار أعمال

ديوان الموظفين العام

ماجستير احصا

اإلسأمية

مدير حاضنة التةنولوجيا واألعمال

تم بحمد هللا،،،
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ماجستير رراد األعمال

ُ ملحق رقم )3( :كتال تسيي ميمة ()1
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ُ ملحق رقم )4( :كتال تسيي ميمة ()2

165

الباحث في سطور:

 من مواليد دولة اإلمارات العربية المتحد عام 1987م1407 ،ها.
 ماجستير إدار األعمال -مجال ررااد األعمال 2015مAUG ،
 بكالورروس إدار األعماال باللغة اإلنجليارة 2011مAUG ،

بد الرحمن جواد بد الرحمن شعت

 د لوم إدار منظماات المجتمع المدني 2011مIUG - NGOs ،
 د الاوم الاررااد وتط يااات األعاماال 2015مIUG -EBA ،



المستدامة 2015 ،2014م.
 المدير التنفيذي السا ق لم سسة رراد للتنمية ت
 المدير التنفيذي السا ق لجمعية دار الةتااب والسنة 2013م.
 مديار ماركاا أرشادني للاتادررب والتطورار -غاا 2014م حتى تاررخ .

 مدرب معتمد لد عدد من الجامعات والم سساات 2014م حتى تاررخ .

 استشاري البحث والتطورر لعدد من الم سسات المحلية.
 للتواص :

 جوال رقم 00972 059 9 366 908 :
 بريد إلكترونــــي Abuhazem_bm@hotmail.com :
 فيس بوكAbuhazem.bm :
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