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 ملخص الدراسة

ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية مف خالؿ  واقع عمى التعرؼ إلى سةراالد ىذه ىدفت

المستمر بالجامعة اإلسالمية ومركز التعميـ  ـدراسة مقارنة بيف عمادة خدمة المجتمع والتعمي

 المستمر بجامعة األزىر.

 المنيج استخدـ وقد المختمفة، مصادرىا مف البيانات بجمع الباحث قاـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ

 عينة تكونت وقد المعمومات لجمع رئيسة كأداة واالستبانة سة،راالدإلجراء  التحميمي الوصفي

طالب  161ميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر والبالغ عددىـ الدراسة مف طمبة التع

 101تـ استرداد و بانة است 011عينة استطالعية ثـ توزيع استبانة ك 01وطالبة، حيث تـ توزيع 

 لتحميؿ اإلحصائي SPSS برنامج استخداـ وتـ%، 81وقد بمغت النسبة اإلجمالي استبانة 

والمخاطرة المحسوبة  وجود دور متوسط لإلبداع واالبتكاروقد أظيرت نتائج الدراسة ، البيانات

عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في الجامعة  واالستقاللية والتنافسية والثقافة الريادية

عمى التوجو الريادي في  قميؿ لممجاالت المذكورة أعالهاإلسالمية، في حيف تبيف وجود دور 

 .ـ المستمر في جامعة األزىرالتعمي

شأنيا العمؿ عمى زيادة االىتماـ وتنمية وقد خمصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات التي مف 

إدارة ، وأوصى الباحث بأف يقوـ المية وجامعة األزىرريادة األعماؿ في كؿ مف الجامعة اإلس

مستمر واالرتقاء بمستوى ريادة العمؿ عمى تطوير مركز التعميـ الالتعميـ المستمر بجامعة األزىر ب

ضرورة مساىمة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية بشكؿ أفضؿ وأكبر في دعـ ، و األعماؿ

توفير البيئة والبنية التحتية المادية والمعموماتية و  مشاريع البحث والتطوير لدعـ االبتكار واإلبداع

تمويؿ والتدريب عمى ريادة األعماؿ والخدمات االستشارية في الجمب  والعمؿ عمى الداعمة، 

 .الجامعتيفالتسويؽ والمجاالت األخرى، في كال 



 ك 

 

Abstract 
This study aims to identify the situation of entrepreneurship in Palestinian 

universities through comparing between Community Service and 

Continuing Education Deanship (CSCED) in the Islamic University of 

Gaza and Continuing Education Center (CEC) in Al Azhar University. 

To fulfill study aims, the researcher collected the data from different 

resources, adopted the analytical method, and used the questionnaire as a 

min tool. Study sample included 200 students of CSCED and CEC. The 

researcher distributed 30 questionnaires as a pilot sample; then he 

distributed 200 questionnaires and retrieved 130 ones representing 80%, 

and finally used SPSS program to analyze the collected data.   

Study results showed that creativity, innovation, calculated risk, 

independency, competitiveness and entrepreneurship culture have average 

role on entrepreneuring tendency in CSCED. Meanwhile, such factors 

have slight effect on the same tendency in CEC.   

The study concluded with set of recommendations that help in increasing 

consideration of entrepreneurship in both CSCED and CEC. The 

researcher recommended CE management in Al Azhar University to 

develop CEC performance and promote the level of entrepreneurship. 

CSCED should also provide more support for research and development 

projects that enhance creativity, and secure supporting material and 

informational environment and base. CSCED and CEC are recommended 

to work hard to fundraise and attract training for entrepreneurship and 

marketing consultancy services besides other fields.         
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 مقدمة :

اٌمعب٠ب اٌٍّحخ اٌزٟ رحظٝ ثب٘زّبَ ػبٌّٟ ٚاسغ، ٔظشا أُ٘ ثّفِٙٛٙب اٌٛاسغ ِٓ  س٠بدح األػّبي أصجحذ

ٌذٚس٘ب اٌّز١ّض فٟ إششان اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفئبد  إظبفخ، ١ّٕخ االلزصبد٠خ ٚ االجزّبػ١خٌٍذٚس اٌزٞ رؤد٠ٗ فٟ اٌز

اٌّجزّؼ١خ فٟ إٌشبغ االلزصبدٞ، ٚػٍٝ ٚجٗ اٌزحذ٠ذ فئخ اٌشجبة ِٓ خالي إلبِخ اٌّشبس٠غ ِٕٚظّبد 

  .األػّبي اٌخبصخ ثُٙ

ٚثشصد دٚس س٠بدح األػّبي ثؼذ ػجضد اٌّؤسسبد اٌؼبِخ ٚ اٌخبصخ ػٓ اسز١ؼبة اٌّض٠ذ ِٓ اٌشجبة 

 ا٢خش إٌٝ رفبلُ اٌجطبٌخ ث١ٓ آالف اٌخش٠ج١ٓ ٚ اٌخش٠جبد ٚ دفؼُٙ ٌٍجحث ػٓ اٌجذ٠ً اٌؼب١ٍِٓ، ِّب أدٜ

 .(0202)اٌش١ّّشٞ،   ٌٍٛظبئف

اٌزشش٠ؼبد اٌذاػّخ اٌحىِٛبد رؼًّ ػٍٝ سٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚٚٔظشا ٌٍذٚس اٌح١ٛٞ ٌٍش٠بدح، فئْ غبٌج١خ اٌذٚي ٚ 

ٚلذ  ،رّثً اٌزجس١ذ اٌحم١مٟ ٌٍؼًّ اٌش٠بدٞٚاٌشاػ١خ ٌمطبع اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ، ثبػزجبس٘ب 

ٌذ٠ٙب رجبسة ١ِّضح فٟ اٌش٠بد٠خ ِٓ  ٚأصجحذلطؼذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي شٛغب ٍِحٛظب فٟ ٘زا اٌّجبي، 

 خالي دػّٙب ٚرشج١ؼٙب ٌمطبع األػّبي اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ. 

ٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثش٠بدح  األػّبي فٟ فٍسط١ٓ، فٟٙ رزشوض ثشىً أسبسٟ فٟ اٌّششٚػبد اٚ

، فمذ رؼشض االلزصبد األخشٜأ٠عب، ٌٚىٓ ثّخ فٛاسق وج١شح ث١ٓ اٌحبٌخ اٌفٍسط١ٕ١خ ٚ ث١ٓ اٌزجبسة 

َ، ٌس١بسبد االحزالي ٚاجشاءارٗ اٌمسش٠خ اٌزٟ أدد 0691اٌفٍسط١ٕٟ ثشِزٗ ِٕز االحزالي اإلسشائ١ٍٟ ػبَ 

ح ٚاٌّزٛسطخ جضءا ِّٙب ِٕٙب، ح١ث رشىً إٌٝ رفى١ه اٌشٚاثػ ث١ٓ لطبػبرٗ اٌزٟ رؼذ اٌّششٚػبد اٌصغ١ش

 . ِؤسسبد اٌمطبع اٌصٕبػٟ اٌفٍسط١ٕٟاٌمسُ األوجش ِٓ 

 ،ٚ لذ ثذأ اال٘زّبَ ثٙب ِٕز فزشح لص١شحفٟ ظٛء ِب رمذَ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ اٌش٠بدح فٟ فٍسط١ٓ حذ٠ثخ اٌؼٙذ، 

 غ١ش أٔٙب ٚاجٙذ ػذح رحذ٠بد ػٍٝ صؼ١ذ اٌز٠ًّٛ ٚاٌزس٠ٛك ٚاٌّٛاد اٌخبَ ٚاٌزشش٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚ غ١ش٘ب

 .(0200)ِحّذ، ػجذاٌىش٠ُ، 
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 ثؼ١ٓ بٔأخز ِٚغ ب،ٙٔجبح ٌعّبْ اٌّشبس٠غ زٌِّٖٛخ ٌٙ بدٙج رٛفش ِٓ اٌش٠بد٠خ اٌّشبس٠غ ٌٕجبح ثذ ال

 اٌش٠بد٠خ ّشبس٠غٌٍ ٌذػُا رمذَ اٌزٟ اٌز٠ًّٛ بدٙج أثشص ِٚٓ بٙٙرٛاج لذ اٌزٟ اٌّزؼذدح ّخبغشٌٍ االػزجبس

 ً ٚاإللشاض.اٌز٠ّٛ ِٚؤسسبد ،١ٍ٘خاأل ٚاٌّؤسسبد األػّبي، حبظٕبد

 البحثمشكلة أوال: 

ٚٔظشا  س٠بدح األػّبي ٚ دٚس٘ب اٌٙبَ فٟ إٌٙٛض فٟ اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ِٓ ِٕطٍك أ١ّ٘خ 

الصد٠بد أػذاد اٌخش٠ج١ٓ ِٓ اٌجبِؼبد اٌفٍسط١ٕ١خ دْٚ ِمذسح سٛق اٌؼًّ اٌفٍسط١ٕٟ ػٍٝ اسز١ؼبثُٙ، 

حست إحصبئ١بد اٌجٙبص اٌّشوضٞ  0202خالي ػبَ  ٚرجشص اٌّشىٍخ فٟ أْ ِؼذي اٌجطبٌخ ث١ٓ اٌخش٠ج١ٓ

ٌزا ، %01.2 ثٍغذ ٔسجخ اٌفمش ث١ٓ اٌشجبةأْ ، ِٚٓ ػذد اٌخش٠ج١ٓ %50.5ثٍغ ٌإلحصبء اٌفٍسط١ٕٟ 

رسبُ٘  ٠ٚأًِ اٌجبحث أْس١مَٛ اٌجبحث ثذساسخ ٚالغ س٠بدح األػّبي فٟ اٌجبِؼبد اٌفٍسط١ٕ١خ ثمطبع غضح، 

سإال البحث  ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ص١بغخ .حً اٌّشىٍخٌ٘زٖ اٌذساسخ فٟ إ٠جبد حٍٛي ِٚمزشحبد ٚرٛص١بد 

 :الرئٌسً كما ٌلً

 " اإلسالمٌة و جامعة األزهر بغزة؟ الجامعة فً كل من التوجهات الرٌادٌة  واقعما "

 األسئلة الفرعٌة:
 

 : من هذا السإال اِسئلة الفرعٌة التالٌة و ٌتفرع

لدعم رٌادة اِعمال فً كل من الجامعة اْسٕمٌة و جامعة اِزهر بغزة الجهود التً تبذلها هً ما  .1

 ؟المجتمع الفلسطٌنً

كل من الجامعة اْسٕمٌة و  فً التوجه نحو رٌادة اِعمال تعرقلالتً والمشكٕت هً المعوقات ما  .2

 ؟جامعة اِزهر بغزة

 ؟كل من الجامعة اْسٕمٌة و جامعة اِزهر بغزةما هً سبل دعم وتعزٌز رٌادة اِعمال فً  .3
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  البحثثانٌا: أهداف 

 تهدف هذه الدراسة إلى:  

 .واْسٕمٌةجامعتً اِزهر خ فٟ ٠اٌش٠بد األػّبي ٚالغ. اٌزؼشف ػٍٝ 0

جامعتً ٟ س٠بدح االػّبي ف ػٍٝ اٌزٛجٗ ٔحٛاٌزٟ رؤثش ثشىً سٍجٟ اٌّؼٛلبد ٚاٌّشىالد  رحذ٠ذ .0

 .اِزهر واْسٕمٌة

 ٚ اٌزٟ رٙذف إٌٝ إػذاد اٌشجبة اٌش٠بدٞ. اٌسجً ٚاٌجشاِج اٌّزٛفشح ٌذػُ س٠بدح األػّبي. اٌزؼشف ػٍٝ 2

اٌفٍسط١ٕ١خ ِٓ أجً رؼض٠ض اٌش٠بدح ث١ٓ اٌشجبة اٌفٍسط١ٕٟ ثمطبع . اٌزمذَ ثّمزشحبد ٚحٍٛي ٌٍس١بسبد 2

 غضح.

 ثالثا: أهمٌة الدراسة

 أهمٌة الدراسة بالنسبة للباحث .1

  ِٓ دسجخ اٌّبجسز١ش فٟ إداسح األػّبي. اٌحصٛي ػٍِٝٓ خالي اٌذساسخ س١زّىٓ اٌجبحث 

 فٟ ٘زا اٌّجبي رع١ف اٌذساسخ ػٍّبً جذ٠ذاً ٚافبلبً ٚاسؼخ ٌٍجبحث. 

 أهمٌة الدراسة بالنسبة للمجتمع .2

 فٟخبصخ، ٚ ثصفخ غضح لطبع ٌٍّجزّغ اٌفٍسط١ٕٟ فٟ اجذ٠ذ ِٛظٛع اٌذساسخ ٘زٖ رزٕبٚي 

 .ػبِخ ثصفخ اٌذٚي اٌؼشث١خ

 أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساسخ فٟ ِحبٌٚخ اسزىشبف س٠بدح األػّبي اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ فٟ  رجشص

ثؼط رجبسة اٌذٚي إٌب١ِخ فٟ دػُ ِٓ خالي اسزؼشاض الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة 

س٠بدح األػّبي اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ٌذ٠ٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رشج١ؼٙب، ٚ رٌه ثٙذف االسزفبدح ِٓ 

 ٘زٖ اٌزجبسة.
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 أهمٌة الدراسة بالنسبة للحكومة .3

 خطٛسح ص٠بدح ِؼذالد اٌجطبٌخ ِٓ اٌخش٠ج١ٓ فٟ لطبع غضح ٚآثبسا٘ب   فٟأ١ّ٘خ اٌذساسخ  رزشوض

، ِّب ٠ٍفذ ٔظش اٌحىِٛخ لطبع غضحٚإغالق اٌّؼبثش اٌزٞ ٠شٙذٖ اٌسٍج١خ، فٟ ظً اٌحصبس 

 ٔحٛ اال٘زّبَ ثش٠بدح األػّبي ٚ دػّٙب فٟ وبفخ اٌّجبالد.

 أهمٌة الدراسة بالنسبة للمإسسات األكادٌمٌة .4

 ّؤسسبد األوبد١ّ٠خ ح١ث ال رضاي ِىزجبرٙب ِؼٍِٛبد جذ٠ذح ِٓ ٔٛػٙب ٌٍ رع١ف ٘زٖ اٌذساسخ

 ّؼٍِٛبد فٟ ِٛظٛع س٠بدح األػّبي. اٌرفزمش إٌٝ 

  ٟرؼزجش ٘زٖ اٌذساسخ ِشجؼب ٌٍجبحث١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ فٟ ِجبي س٠بدح األػّبي ثشىً خبص، ٚف

 ِجبي إداسح األػّبي ثشىً ػبَ.

 األزهر واإلسالمٌةأهمٌة الدراسة بالنسبة لجامعتً  .5

  ِؼشفخ ٚالغ اٌزٛجٗ ٔحٛ س٠بدح األػّبي فٟ اٌجبِؼخ اٌفٍسط١ٕ١خ ٚ رمذ٠ُ اٌّمزشحبد ٚاٌحٍٛي

 ٌذػّٙب ٚص٠بدح فبػ١ٍزٙب.

  ٍٝاالسزفبدح ِٓ ٔزبئج ٚرٛص١بد اٌذساسخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ س٠بدح األػّبي ٌٍجبِؼز١ٓ، ٌٍؼًّ ػ

أجً االسرمبء ثّسزٜٛ س٠بدح األػّبي رز١ًٌ اٌّؼٛلبد ٚاٌؼمجبد، ٚاسزغالي اٌزٛص١بد ِٓ 

 ٌٍٛصٛي إٌٝ اٌزمذَ ٚإٌجبح.
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 : المتغٌراترابعا

 الرٌادي التوجه :التابعالمتغٌر 

 :المستقلةالمتغٌرات 

 المخاطرة المحسوبة   

 الثقافة الرٌادٌة 

 وأبتكار اْبداع 

 درجة التنافسٌة 

 درجة أستقٕلٌة 

(: هتغيرات الدراسة1شكل رقم )

 
 (2014)المصدر: الباحث، 

 خامسا: فرضٌات الدراسة

 ٌ مسددددددددتو  دٔلددددددددة  عنددددددددد لمخدددددددداطرة المحسددددددددوبةلدٔلددددددددة إحصددددددددائٌة  دور مهددددددددم ذووجددددددددد

 .التوجه الرٌادي على 0.05

  0.05مسدددددددتو  دٔلدددددددة  عندددددددد لثقافدددددددة الرٌادٌدددددددةلإحصدددددددائٌة ٌوجدددددددد دور مهدددددددم ذو دٔلدددددددة 

 .التوجه الرٌادي على

التوجهات 
 الرٌادٌة

الثقافة 
 الرٌادٌة

درجة 
 أستقٌٕة

درجة 
 المنافسة

المخاطرة 
  المحسوبة

 اْبداع
 وأبتكار
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  0.05مسدددددددتو  دٔلدددددددة  عندددددددد واْبتكدددددددار ٓبدددددددداعلإحصدددددددائٌة ٌوجددددددد دور مهدددددددم ذو دٔلدددددددة 

 .التوجه الرٌادي على

  0.05مسدددددددتو  دٔلدددددددة  عندددددددد رجدددددددة التنافسدددددددٌةلدإحصدددددددائٌة ٌوجدددددددد دور مهدددددددم ذو دٔلدددددددة 

 .التوجه الرٌادي على

  0.05مسددددددتو  دٔلددددددة  عنددددددد رجددددددة أسددددددتقٕلٌةلدإحصددددددائٌة ٌوجددددددد دور مهددددددم ذو دٔلددددددة 

 .التوجه الرٌادي على

 أفدددراد اسدددتجابات بدددٌن 0.05مسدددتو  دٔلدددة  عندددد إحصدددائٌة دٔلدددة ذات فدددروق ٌوجدددد 

 تعدددددددز  ،واقدددددددع رٌدددددددادة اِعمدددددددال فدددددددً الجامعدددددددات الفلسدددددددطٌنٌةحدددددددول  الدراسدددددددة عٌندددددددة

، المسدددددددددتو  الدراسدددددددددً ،الجامعدددددددددة العمدددددددددر، التالٌدددددددددة: )الجدددددددددن ، الشخصدددددددددٌة للعوامدددددددددل

عدددددددد ، مددددددد  أسددددددتفادة مددددددن مركددددددز التعلددددددٌم المسددددددتمر، التخصددددددص، المإهددددددل العلمددددددً

 (.التدرٌبٌة فً مجال رٌادة اِعمالالدورات 
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 يػؿ الثانػالفص
 اإلطار النظري لمدراسة

 رٌادة اِعمال المبحث األول:

 العوامل المإثرة على نجاح رٌادة اِعمال المبحث الثانً:

 التعلٌم المستمر الجامعة اْسٕمٌة و جامعة اِزهر المبحث الثالث:
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 الهبحث األول

 ريادة األعهال

 واقع في لمتمثؿوا ،الدراسة لموضوع عاـ كمدخؿ األعماؿ لريادة بإيجاز التطرؽ سيتـ المبحث ىذا في

 يفي بماو  وباختصار ،وعناصرىا وتطورىا، نشأتياوأىميتيا، و  مفيوميا، حيث مف وذلؾ األعماؿ، لريادة

 .راسةالد مف بالغرض

 هفيوم الريادة :أوال

 إنتاج أسموب أو متميزة ومنتجات خدمات لتقديـ جديدة أفكار بابتكار دائما األعماؿ ريادة مفيـو يرتبط

 وخدمة منتج تقديـ أو قديـ منتج تطوير خالؿ مف المخاطرة عنصر عمى ترتكزوىي  كفاءة، أكثر جديد

 عدـ أو الجديد، بالشكؿ الخدمة أو لممنتج المستيمكيف قبوؿ عدـ إمكانية تتضمف فالمخاطرة جديدة،

 المالؾ ليشمؿ يتعدد األعماؿ ريادة مفيوـ يجعؿ ما وىذا الجديدة، الخدمة أو المنتج عمى اإلقباؿ

 .اإلنتاجي والمبدع المخاطر، والمالؾ الناجح األعماؿ ورائد والمبادر

 في إنشاء  يشرع الذي الشخص تعني ،األصؿ فرنسية كممة (Entrepreneurship)األعماؿ  ريادةو 

 فالريادي الجريء، الماؿ ورأس المخاطرة عمى ترتكز مبتكرة وطرؽ مبدعة خالقة أفكار وفؽ تجاري عمؿ

 عمى اعتماداً  ناجح ابتكار إلى جديد اختراع أو جديدة فكرة تحويؿ عمى والقدرة اإلرادة لديو شخص"ىو 

 في تسيـ جديدة عمؿ ونماذج منتجات عمى لمحصوؿ المختمفة والصناعات األسواؽ في الريادة قوى

 25). ص ، 2001والمبيريؾ، )الشميمري "المدى الطويؿ عمى االقتصادي والنمو الصناعي التطور

عف  عبارة فيي حولو مف توجيو عمى وقدرتو الريادي وخبرات نشاطات عمى األعماؿ ريادة وتعتمد

 كيفية يتعرفوا عمى العامميف، لكي واستثارة وتنشيط بتحفيز األعماؿ رائد قياـ تشمؿ عممية ديناميكية

 أثراً  تحدث لكي العمؿ وأساليب بطرؽ الرقي في تسيـ خالقة أفكار خالؿ مف وأىدافيـ آماليـ تحقيؽ
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 Lowe and) .جودة المنتجات والخدمات ومدى قدرتيا عمى المنافسة في أو الربح في سواء أكثر

Marriott, 2007). 

 عدـ ظروؼ ظؿ في التغيير قيادة عمى األعماؿ رائد لقدرة ىي عبارة عمى تحدي األعماؿ وريادة

مكانيات بميارات األعماؿ رائد تمتع تستوجب ديناميكية عممية :فيي التأكد،  تساعده ومعارؼ وخبرات وا 

دارة قيادة عمى  والمخاطرة المبدعة األفكار استخداـ خالؿ مف مصالحيا يخدـ بما وتوجيييا المنظمات وا 

بالمخاطر  محاطة عمؿ بيئة التيديدات في وتالفي الفرص استغالؿ في الجرىء الماؿ ورأس المحسوبة

 المشروعات إدارة عمى قدرة إلى تحتاج والريادة، (Sood, Arora, 2007)والمنافسة  والتحديات

دارة مف تنظيـ يتمكف البدونيا فوتنظيمياػ   أنيا القدرة عمى عامة بصفة الريادة تعرؼ ولذلؾ المشروع وا 

دارة في والرغبة  (. 0111)النجار والعمي،  بيا الصمة ذات األعماؿ تنظيـ وا 

 خدمة أو منتج تقديـ في المبدعة األفكار واستخداـ والتحديث التطوير عمى تقتصر ال األعماؿ ريادةو 

 ولكف اإلنتاج، وزيادة الموارد استيالؾ كترشيد بحتة اقتصادية مبادىء باستخداـ مسبوقة غير متميزة

 فعالية يقدـ جديد عمؿ مشروع تتضمف إنشاء عممية فيي لذلؾ االقتصادية، الكفاءة تحقيؽ لتشمؿ تمتد

 نشاط ابتكار أو جديد شيء وأىمية متميزة لتقديـ بكفاءة الموارد إدارة خالؿ مف مضافة اقتصادية قيمة

داري اقتصادي  (.0111والمبيريؾ،  )الشميمري جديد وا 

 والمجازفة المخاطرة تحمؿ األعماؿ ريادة يعد فمنيا ما مختمفة، اتجاىات السابقة التعريفات اتجيت وقد

 األعماؿ، ريادة لنجاح أساسية كركيزة االبتكار إلى يعزييا ومنيا ما الجرىء، الماؿ برأس المحسوبة

 التيديدات، وتالفي الربح فرص واستغالؿ المرابحة ىي األعماؿ ريادة مرتكزات أىـ أف مف يرى ومنيا

 مجاؿ في الريادي وخبرات وقدرات ميارات عمى تعتمد الناجحة الريادة أف لىبينما يتجو تعريؼ آخر إ

 والقيادة االبتكار عمى القدرة ىي األعماؿ رائد نجاح محددات أىـ أف آخر تعريؼ يرى حيف في عممو،

 .الربح فرص واستغالؿ
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ريادة األعماؿ  األوروبي االتحاد عرؼ حيث السابقة، التعريفات بيف الحديثة التعريفات جمعت وقد

 واإلبداع المخاطرة مف مزيج طريؽ عف ما نشاط وتطوير خمؽ مف تمكف التي والطرؽ بأنيا األفكار

 Avanzini, 2009). قائمة ) أو جديدة مؤسسة أو شركة ضمف وذلؾ والفاعمية واالبتكار
 

 واالبتكار واإلبداع والتقنية المجازفة عمى تعتمد متطورة إنتاجية عممية بأنيا األعماؿ ريادة آخر وعرؼ

 اقتصادية مجازفة ـعاتقي عمى مف رواد األعماؿ أشخاص عدة أو شخص يأخذ بموجبيا عممية بأنيا

 لآلخريف قيمة ذو منتج لتوليد مستحدث إبداع أو جديدة تقنية تسخر جديدة منشأة تكويف أجؿ مف

 (.Schramm, 2006ولنفسو )

 وتمويؿ إنشاء تتضمف والتخصصات المجاالت مف مجموعة تشمؿ جية آخرى مف األعماؿ وريادة

 الفائقة، التقنية مشروعاتالو  والعائمية، والخاصة والحرة والمتوسطة والصغيرة الجديدة المشروعات

 واألعماؿ االقتصادية، والتنمية الصغر، متناىية المشروعات وتطوير الجديدة، المنتجات وتطوير

 (.0117األقميات )زيداف،  وأعماؿ النسائية،

ريادة األعهال عناصر هزيج: (2شكل رقم )

 
 .0111، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف ،10، ص المصدر: العاني وآخروف، إدارة المشروعات الصغيرة
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 مبتكر وخالؽ، فيي شيء لعمؿ وواضحة محددة رؤية بوجود تبدأ األعماؿ ريادة أف البعض ويرى

 ابتكار منتج أو أو  خدمة لتطوير تصور وضع في اآلخريف سبؽ عمى تعتمد مبتكرة عف عممية عبارة

 خالؿ مف في عالـ المنافسة، متميزة مكانة وتبوء أرباح لتحقيؽ واالستحساف القبوؿ يمقى جديد منتج

دارة تنظيـ كما (. Gordon, 2007المجازفة ) مف كبيرة قدر تتضمف التي والمشروعات األعماؿ وا 

 بطرؽ وتنميتيا والمشروعات األعماؿ إدارة" إلى تسعى ىادفة ديناميكية عممية األعماؿ ريادةأف 

" تنافسية ميزات المنظمات وتمنح الربح تحقؽ إبداعية وتصورات ورؤى أفكار وفؽ تقميدية وغير مبتكرة

(Roddic, 2007, p.12.) 

 اإلنتاجتكمفة  وتخفيض ربح معقولة فرص عف البحث خالؿ مف الربح لتحقيؽ متكاممة وىي عممية

 تعرؼ المتاحة لذلؾ السوؽ ظروؼ تنافسية وفؽ ميزات لتحقيؽ مبتكرة أفكار باستخداـفي ذات الواقت 

دارة بأنيا "إنشاء  نوعية اختيار بداية مف مبتكرة عمؿ وطرؽ خالقة أفكار وفؽ المشروعات وتشغيؿ وا 

 ونفقات العمالة والخدمات وأعداد المنتجات وكميات بتحديد أسعار ومروراً  والخدمي، اإلنتاجي النشاط

 (.Nandan, 2007, p.4اإلنتاج" ) في أواالنكماش التوسع بتحديد ونيايةً  تشغيميا،

 مخاطرة اعتماد فيي التأكد، عدـ ظروؼ تحت المحسوبة المالية المخاطرة عمى األعماؿ ريادة وترتكز

الماؿ تتضمف  برأس : » منتجات تقديـ عمى قادرة منظمة إنشاء في مياراتو عمى األعماؿ رائد

 تحت أرباح والنمو لتحقيؽ جديدة أو قديمة عمؿ مجاالت في تنافسية قدرات وذات مبتكرة وخدمات

 .(Casson, 2006التأكد ) وعدـ المخاطرة ظروؼ

 ثانيا: أىهية الريادة

 فغالبيةوالمتوسطة،  الصغيرة المشروعات مسار تصحيحل وسيمة أنيا إلى األعماؿ ريادة أىمية تعزى

 الفرص تستغؿ خبيرة إدارة ىناؾ تكف لـ إذا والمنافسة الصمود عمى تقوى ال المشروعات ىذه

تقلٌدٌة  غير ومنتجاتوجديدة  مبتكرة بطرؽ واالنتشار لمتوسع فرصال عف وتبحث التيديدات وتتحاشى
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 والقدرة عمى واالنتشار التوسعومواكبة   النفقات مواجية مف المشروعات ىذه ُيمّكف، ربح لتحقيؽ

 .المنافسة

 الواعد األمؿو  المتقدمة الصناعية الدوؿ اقتصاديات في البنود الميمة مف األعماؿ ريادة تعتبر ولذلؾ

 االقتصادية التنمية تطور في فاعمة مساىمة الريادية المشروعات تسيـ حيث النامية، الدوؿ في

 الريادي المشروع  يؤمف حيث والكبيرة، والمتوسطة الصغيرة المنشأت بناء نواة تعد كما الشاممة،

 في البطالة مف والحد جديدة وظائؼ استحداث في دوره إلى باإلضافة وعائمتو، لمريادي الكافي الدخؿ

 تسيـ جديدة أسواؽ وفتح نمو في تسيـ والخدمات السمع مف جديدة أنماط ظيور عف فضالً  المجتمع،

 .2010) ،والعمي النجار( الدوؿ اقتصاديات بيف الفجوة تقميؿ في

 ابتكار أو قديمة،ال خدماتال وأ منتجاتال تطوير وتحسيف عمى األعماؿ ريادة ىدؼ يقتصر ال كما

 نمو في تساىـ اقتصادية وفورات تحقيؽ ليشمؿ يمتد بؿ ،قديمةال أو الخدمات المنتجات واستحداث

 لتكويف سعييا خالؿ مف ،والمعوقات التحديات وجو في والصمود التنافسية ميزةال وتمنحيا المشروعات

سنوات  تتجاوز ال قصيرة فترة فية الكبير  الثروة بناء إلى البسيطة األحالـ مداىا يتجاوز دائمة أصوؿ

 المخاطرة خالؿ مف العممية حياتو في قياسي زمف خالؿ األعماؿ رائد يبنييا الريادية فالثروةقميمة، 

 فرص ولكف مجازفة األعماؿ فريادة الثروة، تحقيؽ مقابؿ يدفعو أف األعماؿ لرائد يتوقع كثمف العالية

 األفكار وتحويؿ واإلبداع االبتكار عمى العتمادىا الخسارة فرص مف بكثير أكبر فييامحسوبة  الربح

 التنافسية الميزة األعماؿ لريادة يحققاف واالبتكار فاإلبداع مربحة، وخدمات منتجات إلى اإلبداعية

 نتيجة الريادي المشروع عمى نسبية أىمية تضفي نفسو الوقت وفي الثروة تجمب التي المستدامة

 .(2011 والمبيريؾ، الشميمري (آخر مكاف في فرةالمتو  غير الجديدة والمنتجات الخدمات

 اإلجمالي القومي الناتج زيادة خالؿ مف االقتصادية التنمية تحقيؽ في األعماؿ ريادة تسيـ كما

 وأجتماعٌة االقتصادية اليياكؿ في تغييرات إحداث عف فضالً  القومي، الدخؿ مف الفرد ونصيب
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 اقتساميا يتـ الثروةمن  أكبر قدر ٌوفر مما اْنتاج، فً وزٌادة نمو التغٌٌر هذا ٌصاحب ما وعادةً  ،للدول

 مرتكزات كأحد واإلبداع االبتكار مف قدر توافر يستدعي وىذا الريادية، العممية في المشاركيف بيف

 .2007) زيداف، (التميز تحقيؽ في الريادة

 التقنية نقؿ خالؿ مف التنمية في فعاؿ بدور القياـ يستطيع الناجح الريادي أف سبؽ مما ويتضح

ـ   مف يتبناىا، التي المشروعات لطبيعة المناسبة  تحسيف خالؿ مف التقنية تمؾ مف الجدوى يحقؽ ث

 باحتياجات وتمبية واالنتشار التوسع عمى قادرا المشروع يجعؿ مما اإلنتاجية، الطاقة وزيادة داءاأل

 مف الثروة تحقيؽ عمى الريادة دور يقتصر ال أف فيجب ،تنافسية وبأسعار نوعية وجودة بوفرة السوؽ

 يجب بؿ الخدمة، مف المستفيديف أو المستيمكيف قبؿ مف مؤقت باىتماـ تحظى جديدة خدمة أو منتج

 واستخداـ والخدمات لممنتجات المتواصؿ التطوير يستدعي وىذا ،الستدامةبا الريادي العمؿ يتسـ أف

 والخدمات المنتجات وتحسف والتكمفة والجيد الوقت توفر تعمؿ عمى التي التقنية األساليب أحدث

 مف ينفقو ما بأف اليقيف مع اآلخريف، عمى تقدمو عمى يحافظ الذي ىو الناجح فالريادي باستمرار،

 أف بعد وخدماتو منتجاتو عمى اإلقباؿ زيادة خالؿ مف مضاعفاً  إليو سيرد والتحسيف التطوير في أمواؿ

 المنتجات على قٌمة إضافة خٕل من محسوبة ىنا فالمخاطرة المستيمكيف، وقبوؿ ثقةتحصؿ 

 .النامٌة الدول إلٌه تحتاج ما وهو والخدمات،
 

 الريادةثالثا: نشأة وتطور 

 المجاالت في والمبتكريف المبدعيف عف لمداللة تستخدـ حيث متجددة، حديثة قديمة ظاىرة الريادة

 حساب سوى الريادي بمقدور يكف لـ حيث القمة احتكار نظرية إلى الريادة جذور وتعود ،المختمفة

 كارؿ االقتصادي جاء حتى بشأنيا، مناسباً  قراراً  ويتخذ ينتجيا سوؼ التي لمسمع واألسعار الكميات

  .المجتمع في فاعالً  ومؤثراً  والتقني االقتصادي لمتغيير وكيالً  باعتباره الريادي إلى نظر الذي ماركس
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 حيث النمساوييف، االقتصادييف وبعض شومبيتر جوزيؼ لالقتصادي األعماؿ ريادة مفيـو ويرجع

 األفكار لتحويؿ والقدرة اإلرادة لديو الذي الشخص ذلؾ ىو "بأنو األعماؿ رائد (2008) شومبير عرؼ

 باألساس تتمحور األعماؿ ريادة يعتبر وآخر ،"ابتكارات ناجحة إلى الجديدة ختراعاتاالأو  الجديدة

 :ىو األعماؿ ريادة فدور التنفيذ، موضع الفكرة تطبيؽ عند المخاطرةعمى 

 .)وبائعيف عمالء ايجاد ( جديدة أسواؽ خمؽ - أ

 .والجودة والتكمفة النقؿ حيث مف تنافسية ميزةذات  لمواد جديدة مصادر اكتشاؼ - ب

 ة.الراسمالي الموارد يحركوف - ت

 .جديدة منتجات جديدة، صناعات جديدة، تكنولوجيا تصميـ - ث

 .حديثة عمؿ فرص ايجاد - ج

 واإلدارة والتسويؽ، النفس، وعمـ االقتصاد، عمـبعدد مف العموـ منيا  بداياتيا في الريادة تأثرت وقد

 وتعدد تفسيراتيا تبايف عمى أدى مما اإلنساف، ـو وعم التاريخ،و  االجتماع، وعمـ االستراتيجية،

 اإلبداع مفاىيـ مع األحياف مف كثير في ترادفت بؿ ليا، محدد مفيـو عمى االتفاؽ وعدـ نظرياتيا،

فترة  شيدت لكف العشريف، القرف مف والسبعينات الستينات في الريادة مفيـو رؼعُ  وقد ،واالبتكار

 العمميات عنيا تثمر التي األرباح بيف مزج الذي المفيـو ليذا واسعاً  انتشاراً  والتسعينات الثمانينات

 ابتكار خالؿ مف أخرى جية مف المجاالت مختمؼ عمى التقدـ وفكرة جية مف المختمفة التجارية

 فقد المختمفة، الفكرية بالمدارس تطورىامرحمة  أثناء الريادة تأثرتو ، العمؿ في وحديثة جديدة أساليب

 ريتشارد إلى الفضؿ ويرجع الريادي، السموؾ تفسير في وافر بنصيب الكالسيكية المدرسة رواد ساىـ

 ارتفاع مخاطر تحمؿ ىي الريادة اعتبار خالؿ مف االقتصادية النظرية إلى الريادة إدخاؿ في كانتيموف

 يتحمؿ الذي الشخص بأنو الريادي ؼعرّ  مف أوؿ فكاف بيوكميوا أما، مستقبالً  األسعار انخفاض أو

 النظرية إلى الريادي مصطمح أدخؿ مف ؿأو  ساي الذي يعد إلى الفضؿ يعودكما  ،المخاطر
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 الريادي تميز التي اإلدارية القدرات في تتمثؿ الريادة أف إلى ووكر فرانسيس أشار بينما، االقتصادية

  .(0226)مبارؾ،  األرباح الحصوؿ عمى في وتساعده

 الريادي أف سميث أدـ ويرى اإلنتاج، عناصر مف عنصر الريادة اعتبرت فقد االقتصادية المدرسة أما

 تكاليؼ أحد الريادة أف إلى مارشاؿ ألفرد أشار حيف في لو، المزود أو الماؿ رأس يممؾ مف ىو

 ،التوازف عدـ ظروؼ مع التعامؿ عمى القدرة لديو مف ىو الرياديإلى أف  شولتز يرى بينما اإلنتاج،

 جوزيؼ أشار حيث واالبتكار، لإلبداع مرادؼ الريادة اعتبار عمى النمساوية المدرسة ركزت وقد

 Mintzberg, 2000). ) جديدا تقنياً  ابتكاراً  يقدـ الذي المبدع ىو الريادي أف إلى شومبيتر

 مركز مسمى تحت األعماؿ لريادة مركزاً  أسس مف أوؿىو  ىارفارد جامعة رائدكوؿ  آرثر ويعد 

 خالؿ مف تتحقؽ األعماؿ ريادة أف الى شارأو   1948عاـ ىارفارد جامعة في الريادي التاريخ بحوث

 االقتصاد وتطوير لتنمية فييا واالستثمار تطوير الصناعاتالعمؿ عمى و  األعماؿ منظمات إنشاء

 ساىموا بشكؿ كبير فقد الحديثة المدرسة رواد أما، (Jones and Wadhwani, 2006) الوطني

 الريادة إلى ودركر ومنتزبيرغماكميالند و  ىيزبرج وروبرت مف كؿ أشار فقد الريادة، مفيـو تطور في

نشاء واالبتكار، واإلبداع الفرص، وتعظيـ اإلنجاز، إلى الحاجة تمثؿ باعتبارىا  األعماؿ، منظمات وا 

 أوائؿ في األعماؿ ريادة نحو الحديث التوجو بدأ وقد (،2011 مبارؾ،( الثروة وتكويف والمخاطرة،

 المنافسة مفاىيـ لتغير حتمية كوسيمة الريادي لمنشاط الجميع اتجو حيث والعشريف، الحادي القرف

 شكؿ مما التنافسية، المزايا إلى النسبية المزايا مف التحوؿ إلى أدت التي المنافسة حدة واشتداد والمزايا

 تقديـ إلى والحاجة ،الموارد تضاؤؿ ظؿ في التنمية لتحقيؽ المنتجات وتسويؽ األعماؿ لرجاؿ تحديات

 الخدمة، مف يفالمستفيد أو يفالمستيمك واستحساف قبوؿ تمقى لكي تقميدية غير وخدمات منتجات

 العمؿ فرص ليتيحوا بيـ خاصة مشروعات إنشاء عمى الريادييف ودعـ البطالة مشكمة مواجية بجانب



17 

 

 الشميمري (فييا ويبدعوف يجيدوف التي المجاالت في مبتكرة منتجات تقديـ خالؿ مف ولغيرىـ ليـ

 (.2001 والمبيريؾ،

 توجيات حسب تناولتيا التي اإلدارية المدارس بتبايف متغايرة مفاىيـ اكتسبت األعماؿ ريادة أف أي

 عناصر أحد وتشكيؿ واالبتكار، واإلبداع والتغيير، الربح، تحقيؽ معاني بيف فتدرجت مدرسة، كؿ

 واالستمرار الديمومة تكفؿ التي والتنموية اإلنتاجية العممية عناصر لكافة شموليا إلى اإلنتاج،

 لضماف العالقة ذات األجيزة مف ومتواصؿ مستمر دعـ خالؿ مف أنشطتيا تقديـ في لممنشآت

 .البطالة ظاىرة مف الحد إلى باإلضافة الوطني، االقتصاد دعـ في إسياميا

 الفعال األعمال رائد خصائص: رابعاً 

 والتي ،اآلخريف عف تميزه التي والخصائص السمات مف مجموعة إلى الناجح األعماؿ رائد يحتاج

 يؤتي حتى عميو والصبر الخاص بو، الريادي مشروعو تنفيذ في والعـز االجتياد عمى اقادر  تجعمو

 :ىي الفعاؿ األعماؿ رائد خصائص وأىـ، ثماره

 والدوافع الحماس مف أكبر درجات يمتمكوف الذيف لمريادييف األسمى اليدؼ وىي: النجاح في الرغبة -أ 

  العادييف. باألشخاص مقارنةً  المعوقات عمى والتغمب لنجاح في والرغبة

 حؿ عمى القدرة خالؿ مف عممو في النجاح عمى الريادي بالنفس الثقة تساعد: بالنفس الثقة -ب 

تكرارىا  وعدـ واالنحرافات األخطاء تصحيح عمى والعمؿ األخطاء، مف الخوؼ وعدـ المشكالت،

ضافة والتطوير واإلبداع  . لممجتمع جديدة قيـ وا 

 يأخذ االندفاع ىذا إف حتى اآلخريف، مف أعمى العمؿ نحو دافعية وحافزا الرياديوف يمتمؾ: الدافعية -ج 

لدييـ  أف كما، ممؿ أو كمؿ دوف والمرىقة والشاقة الصعبة األعماؿ لممارسة والعناد التحدي شكؿ

أثناء فترات  حتى ويعمموف األسبوع، أياـ طيمة يداوموف الغالب وفي طويمة، لساعات لمعمؿ استعداد

 شفائيـ. سرعة عمى يساعد العمؿ أف يروف حيث مرضيـ،
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تخطيط  عف يتخموف وال بأىدافيـ ويمتزموف أخطائيـ مف الرياديوف يتعمـ: االلتزام واالنضباط -د 

 العمؿ. في ومثابرتيـ التزاميـ مدى عمى يعتمد عندىـ األعماؿ فنجاح المختمفة، أنشطتيـ

 بشكؿ أوقاتيـ وتنظيـ ترتيب عمى بقدرتيـ األعماؿ وأصحاب الرياديوف يتميز: والتنظيم الهنيجية -ه 

 فيـ الدقيقة، التفاصيؿ جميع يعرفوف نفسو الوقت وفي الكبير، بحجميا الصورة يروف فيـ جيد،

  .العمؿ في والمشكالت الصعوبات لمواجية مستمر وتنظيـ منيجية أصحاب

 والمخاطرة بالشجاعة الناجح األعماؿ رائد يتمتع أف يجب: الهخاطرة نحو والهيل االستعداد -و 

الدؤوب  العمؿ عمى المحسوبة المخاطرة تقـو حيث مقامرة، إلى تتحوؿ ال التي المحسوبة

 النصيب عمى تعتمد التي المقامرة بخالؼ التيديدات،واجتياز  الفرص وانتياز والمتواصؿ

 المخاطر حساب عمى عالية قدرة وذو مقدامًا، يكوف ما غالباً  الريادي أف وجد وقد ،والمصادفة

 لمتغمب عمى تمؾ المخاطر المناسب القرار واتخاذ واالقتصادية، النفسية والمواجية حدوثيا المتوقع

 .( 2010النجار والعمي،)

 ومتى وكيؼ أيف معرفة خالؿ مف المنافسة عمى القدرة الناجح الريادي يمتمؾ: الهنافسة عمى القدرة -ز 

 عمى تحمؿ قدرتو ضوء في مبتكرة بطريقة العمؿ إتقاف إلى باإلضافة مشروعو وبماذا يبدأه، يبدأ

 السمات ىذه تساعده حيث واالبتكار، اإلبداع عمى وقدرتو وطموحو بنفسو وثقتو جديد كؿ تداعيات

 .الصعوبات عمى والتغمب التحديات وقبوؿ الفعالة المنافسة عمى

 أعماليـ ويديروف ينجزوف ولذلؾ أعماليـ، في االستقاللية إلى الرياديوف يميؿ: الهسؤولية تحهل -ح 

 بيا يتمتعوف التي القيادية الروح مف المسؤولية وتأتي العالية، المسؤولية مف وبروح متميزة بطريقة

 منيا.  اليروب ال ليا والتصدي المشكالت مواجية عمىوبقدرتيـ 

الجديدة  الفرص عف بالقدرة عمى البحث الريادي يتميزوالبديمة:  الجديدة الفرص عن البحث  -ط 

حدوث  ينتظر وال لممعوقات، يستسمـ ال فيو مف األزمات، والخروج المشكالت لمواجية والبديمة
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 تطويرىا أو منتجاتو تسويؽ أو العمؿ لتحسيف الجديدة عف الفرص باستمرار يبحث حيث المعجزات،

 جديدة.  أفكار عمى لمحصوؿ متعددة مصادر عمى ويعتمد مبتكرة، بطريقة

 تعكس االقتصادية وتصرفاتو سموكو فإف ثقافتو، وسعة الريادي صفات لتعدد نظراً : الجوانب عددت -ي 

 يتقف حيث طريؽ، أقصر مف ليدفو والوصوؿ واحدة مشكمة لحؿ متعددة بدائؿ إيجاد عمى قدرتو

 (. 2010أحمد وبرىوـ،(والتمويمية  المعرفية المصادر مف عدداً  ويجد البدائؿ استخداـ

 وااللتزاـ العزيمة وتوافر لإلنجاز، القابمة الواقعية األىداؼ وضع عمى الريادي قدرة تعني: الهثابرة -ك 

 .بتنفيذىا األجؿ طويؿ

 في محدد اتجاه في لمتحرؾ وحفزىـ اآلخريف، إقناع عمى القدرة الريادي يمتمؾ: اإلقناع عمى القدرة -ل 

  .والمرونة والمودة المباقة مف جو

 دروساً  ويعتبرونيا الفشؿ مواقؼ مع التعامؿ الرياديوف يجيد: الهخاطر وتحهل الفشل هع التعاهل -م 

 فييا ويروف المحسوبة لممخاطرة يسعوف كما الخسائر، عف النظر ضعب مكتسبة وخبرات مستفادة

  النجاح. لتحقيؽ مواتية فرص

 التفكير عمى بقدرتيـ الرياديوف يتميز: والعمهية الفنية والهعرفة االبتكاري التفكير عمى القدرة -ن 

 استخداـ عمى قدرة يمنحيـ مما يواجيونيا، التي الحرجة لممواقؼ االستراتيجي والتحميؿ االبتكاري

 بدقة المحددة األىداؼ إنجاز أجؿ مف ومساعداتيـ اآلخريف خبرات مف واالستفادة الخارجية الموارد

 واستيعاب وفيـ والقصور، الخمؿ أوجو تحديد عمى تساعدىـ فنية بخبرات تمتعيـ ضوء في وواقعية

 محمو، في مالي مبمغ كؿ لوضع النقود مع التعامؿ في والدقة والحساسية والرقمية، المالية التقارير

 ألعماليـ األساسية والمصطمحات العمميات بفيـ العممية المعرفة مف تمكنيـ إلى باإلضافة

  2009).المبيريؾ،(
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 المبحث الثانً

 العوامل المإثرة على نجاح الرٌادة

 مقدمة:

 رواد اِعمال ٌكون أن ٔبد أجل ذلك دولة، ومن ِي محرك لٕزدهار أقتصادي اِعمال رٌادة تعتبر

 العوامل وأحد أبرز اِعمال الٌوم، عالم فً والتكنولوجٌا والخدمات والمنتجات اِسواق لتغٌٌر مإهلٌن

ومن هنا خٕل تارٌخهم التعلٌمً،  من جٌد بشكل الشباب إعداد هو اِمر هذا فً مهماً  تلعب دورا التً

ٌتناول هذا المبحث متغٌرات ومجأت الدراسة بشكل معمق من خٕل تسلٌط الضوء على خصائص كل 

المتغٌر اِول المتعلق  عٕقته برٌادة اِعمال، حٌث سٌقوم الباحث فً هذا المبحث باستعراضر ومتغٌ

بالمخاطرة المحسوبة، حٌث تم التعرٌف بالمخاطرة المحسوبة وأهم سماتها، ثم تم التعرٌف بالمتغٌر الثانً 

 اِولى الخطوةبمثابة  اْبداع ٌعد حٌث ِهمٌته ، ثم متغٌر اْبداع وأبتكار،المتعلق بالثقافة الرٌادٌة

المتعلق بمتغٌر  الخام تناول المبحث المتغٌر  ، وأخٌراً ، ثم تناول متغٌر درجة التنافسٌةلٓبتكار

 .اْستقٕلٌة

   المخاطرة المحسوبة (1

 مخاطر عن النظر بغض جدٌدة منتجات بطرح الرٌادي أو رواد اِعمال ٌجازف تعتبر المخاطرة أن

فالمخاطرة  لخسارة، التعرض إمكانٌة مع أعتبار بعٌن أخذه ٌتم ما اِسواق، فالمخاطرة فً المنافسة

 .(2008بالسمات التالٌة: )السكارنة،  تتسم

 المخاطرة أخذ من جزء الرٌادة تعد. 

 وبمعنى آخر إن الرٌادٌٌن ٔ   المخاطرة، من قدر أقل مع اِعمال امتٕك إلى الرٌادة تتجه

مع البداٌة بؤخذ جزء كبٌر من المخاطرة مثل غٌر الرٌادٌٌن ولكن ٌتم التنبإ  ٌتجهون إلى اِعمال

 بتمٌٌز وضع اِعمال أكثر إٌجابٌة.

 الفشل احتمأت من أكبر النجاح احتمأت فٌها تكون التً المحسوبة المخاطرة. 
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  التً  تالقرارا اتخاذ فً ثقة أكثر وهم غٌرهم، من أكثر المخاطرة قبل الوضع الرٌادٌون ٌدر

 .الكبر  المنظمات فً المدٌرٌن من ٌتخذونها

 أنواع المخاطرة:  1.1

المخاطرة التً تتعلق بالتؤثٌرات غٌر اٌْجابٌة الناجمة عن التغٌٌرات فً السوق وتضم أ. مخاطر السوق: 

أنواع مختلفة منها التغٌر فً أسعار الصرف اِجنبٌة والتغٌر فً القٌمة السوقٌة واْستثمارات والتغٌر فً 

 (.loader, 2006)أسعار الفائدة 

المخاطر التً ترافق اِخطاء البشرٌة والخلل فً النظام وعدم مٕئمة اْجراءات  المخاطر التشغٌلٌة: ب:

وتضم عددا متنوعا من المخاطر مثل: مخاطر الموارد البشرٌة ووسٌلة الرقابة خٕل صفقات اِعمال 

 (.2012)نجم،  القانونٌةوالسٌولة والمالٌة، ومخاطر التسوٌة والمخاطر 

الخطر الناتج من فشل الزبون فً إتمام الصفقة بناءا على فترات العقد مما  وهًالمخاطر اإلئتمانٌة:  .ج

 (.2012)نجم،  ٌنتج خسارة للشركة

وهً التنً تنجم عن التغٌٌرات الغٌر متوقعة فً اِنظمة المخاطر االجتماعٌة أو التنظٌمٌة:  د.

 (.2012ً المشروع )حردان، أجتماعٌة وفً التعلٌمات والقوانٌن التً تإثر على مجأت أستثمار ف

ذي ٌتمتع به الرٌادي لٕنخراط وتبنً القٌام بالمبادرات بإنها المد  ال :وٌعرف الباحث المخاطرة إجرائٌاً 

 واِعمال شدٌدة الخطورة التً تنعك  اٌجاباً على التوجه الرٌادي.

 الثقافة الرٌادٌة (2

وهو ٌساعد و ٌرتبط مفهوم الثقافة الرٌادٌة بأتجاه اْجتماعً اٌْجابً نحو المغامرة الشخصٌة التجارٌة 

اِفراد نحو مبادارات  توجهاتالثقافة الرٌادٌة من العوامل المهمة التً تحدد  وتعدٌدعم النشاط الرٌادي، 

رٌادة اِعمال، حٌث أن الثقافة التً تشجع وتقدر السلوكٌات الرٌادٌة كالمخاطرة وأستقٕلٌة واْنجاز 

وغٌرها تساعد فً التروٌج ْمكانٌة حدوث تغٌٌرات جذرٌة فً المجتمع، وبالتالً فإن الثقافات التً تدعم 

وأهتمام باِحداث المستقبلٌة ٔ ٌتوقع أن تنتشر منها  مفاهٌم أمتثال والطاعة والرقابة والسٌطرة

أقتصادٌات التً شهدت نموا ف ،سلوكٌات التحمل والمخاطرة واْبداع والتً تمثل سلوكٌات الرٌادة
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وصفها بالثقافة وهً الثقافة التً ٌمكن  ،ثقافة اِعمالل تبنٌهافً القرن العشرٌن تشترك فً  وازدهاراً 

أكثر تتطلب الثقافة الرٌادٌة تشجٌع ممارسة رٌادة اِعمال وتحفٌز المجتمع عبر تعلم  وبوضوحالرٌادٌة، 

 وحكومة تدعم العلوم النظرٌة والتطبٌقٌة وتدعم رٌادة اِعمال من خٕل سٌاسٌتها مبادئ رٌادة اِعمال،

 . (2010المبٌربٌك، و )الشمٌمريوقوانٌنها 

التً تمكنه من الرٌادي  اٌتمتع به ٌجب أن الثقافة التًحجم بإنها  وٌعرف الباحث الثقافة الرٌادٌة إجرائٌاً:

  نشاء المشروع الخاص به والوصول بمشروع إلى النجاح.إبلقٌام التوجه الرٌادي ل

 اإلبداع واالبتكار (3

عملٌة تحس  فٌعرف اْبداع بؤنه  واقتدار، بكفاءة وحلها المشكٕت تلم  على القدرة اْبداع ٌتضمن

 حلول، والبحث عن المعلومات فً والنقص أنسجام وعدم والثغرات الضعف بمواطن والوعى للمشكٕت

 أو حلول إلى أجل التوصل من صٌاغتها وإعادة الفرضٌات واختبار جدٌدة، فرضٌات وصٌاغة والتنبإ،

 هذه حل لَُخرٌن وٌتطلب النتائج توصٌل أو ونقل المتوافرة المعطٌات باستخدام جدٌدة ارتباطات

 الطٕقة تتضمن المبدع لد  سمات"بؤنه أٌضاً  اْبداع عرف فقد خاصة لذلك استعدادات توافر لمشكٕتا

 . "بالتفصٌل وإٌضاحها المشكلة تعرٌف وإعادة للمشكٕت والحساسٌة واِصالة والمرونة التفكٌر فً

 عن مزٌج من عبارة فهو ومتمٌز، مبتكر جدٌد شًء ْنتاج المناسبة البٌئة وجود إلى اْبداع وٌحتاج

 أن ترقى ٌمكن مناسبة إدارٌة بٌئة وجدت ما إذا التً الشخصٌة والخصائص وأستعدادات القدرات

 المإسسة خبرات أو السابقة الفرد لخبرات بالنسبة سواء ومفٌدة أصٌلة نتائج إلى لتإدي العقلٌة بالعملٌات

 (.2002)جروان،  العالم أو المجتمع أو

وٌحسن  الطوٌل، المد  على المنظمة نجاح فً ٌسهم حٌث بتكار،لٓ اِولى الخطوةبمثابة  اْبداع وٌعد

اِفكار واستنباط  اِفكار تطوٌرل سالٌباِ كؤحد الذهنً العصف تشجٌع خٕل من القرار صنع عملٌة من

 (.2008)السكارنة،  جدٌدةال

 جزء مرتبط وهو المجتمعٌة، المإسسات فً وتإثر بالتقنٌة ترتبط جدٌدة فكرة إلى الوصول فأبتكار ٌعنً

 الخدمات قٌمة فً ذات جدٌدة منتجات أو خدمات تقدم التً هً أبتكارٌة والمنظمة الجدٌدة، بالفكرة



23 

 

 إٌجاد فً السلوك أبتكاري عن للتعبٌر العاملٌن جهود تضافر خٕل من والعملٌات واْجراءات واِفكار

(، وعرف البعض اْبداع بؤنه Kreiser & Weaver, 2002)المتطورة  والخدمات المنتجات هذه

 ,Costese)عملٌات المنظمة ومخرجاتها )على بشكل رئٌسً  تقومطرق جدٌدة فً التفكٌر والتعلم 

( اْبداع بؤنه الطرٌقة التً ٌعتمدها الرٌادي ٌْجاد مصادر جدٌدة 2001كر )اكما عرف در ،2001

 .Hitt, 2001)القدرات العالٌة لخلق الثروة مستقبًٕ )للثروة، أو دعم المصادر ذات 

 :اإلبداع خصائص 1.3

 التفكٌر بطرق دوما وأنهم ٌحاولون والتجرٌب وبحبهم للتغٌٌر التقلٌد عن بؤنهم خارجٌن المبدعون ٌتمٌز

 ٌلً اْبداع، فٌما على التً تدل الخصائص فً تصنٌفها تم معٌنة ظواهر وهناك .للعمل، جدٌدة وحدٌثة

 2000). القرٌوتً، (المبدعٌن  على التً تدل الخصائص من عدد

 للواقع أستسٕم وعدم عنه والدفاع الرأي عن للتعبٌر الشخصٌة الجرأة وهً والثقة بالنفس: لشجاعة. اأ

 على النجاح. ؤتصمٌم ٌزٌده ولكن ٌتوقعه، فالفشل الفشل، أو

 وهً .العلٌا اْدارة من الصادرة واِوامر التعلٌمات مناقشة فً :الرأي واالقتراح طرح فً الجرأة. ب

 رضامن أجل كسب  تفكٌر دون أي الموافقات تردٌد فن ٌتقنون الذٌن المتملقٌن فًغٌر متوفرة   صفة

 مدرائهم.

 النا  من المسلمات، عامة تعتبر عند التً بالقضاٌا أن ٌشك الفرد وهً ج. القدرة على التكٌف والتجدٌد:

  وانتقاد. الشك إلى وٌمٌل

لدٌه  تثٌر ِنها الغامضة المواقف مع التعامل ٌجٌد فالمبدع على التعامل مع متطلبات التغٌٌر: القدرة. د

 . اْبداع أركانمن  وهو حلولال عن البحث الرغبة فً

 الصحٌحة اِسئلة وطرح المشاكل، مع للتعامل عدٌدة بدائل تصور على القدرة وهً الخالقة: هـ. البصٌرة

 ٌقضٌه الذي الوقت من أكثر المعلومات تحلٌل فً أطول وقتاً  المبدع أجوبة، كما ٌصرف لها لٌ  والتً

 ولدٌه صبر طوٌل علٌها. الحلول تجرٌب من ٔ ٌشعر بالملل وهو جمعها فً



24 

 

 سلطته ٌفرض أن ٌحب ٔ أنه غٌره، كما ٌكون تابعا لسلطة أن المبدع ٌحب ٔ: الفردٌة و. االستقاللٌة

 اَخرٌن.  على

  2004): حسن، (واإلبداع الرٌادة 2.3

 أو اً زئٌج لحلها محاولة فً التدخلفقط، ومن بعدها   المشكٕت حدوث انتظار فًٔ تكمن  الرٌادي مهمة

ٌقوم  أن الفعال الرٌادي واجبات أهم من أصبح بحٌث , بكثٌر ذلك تعد مهمته ت ولكن،  حل جذرٌاً 

 الهامة العوامل ومنالمشكٕت،  حدوث تٕفً كٌفٌة فً وٌبدع وٌفكر ، حدوثه ٌمكن ما وٌتوقع بالمبادرة

 :ٌلً ما أبتكارو اْبداع تشجٌع على تساعد التً

 .واْبداع اِفكار انطٕق دون حولٌ  الذي المعقد العمل الروتٌنً من التخلصأ. 

 لدعم مٕئم، اجتماعً ومناخغٌرسمٌة  إٌجابٌة عٕقات إنشاء على تعمل أجتماعٌة ب. المثٌرات

 .الرسمٌة القوالب عن بعٌدا الحر باْبداع وتساهم العمل، عٕقات وتطوٌر

 .لقدرته ومهاراته تحدي مثلٌ بعمل وتكلٌفه المناسب المكان فً المناسب الرجل وضعج. 

 .حد سواء على دااِفر إلٌه سعىٌ هدفا ٌعتبر ولكنه وسٌلة مجرد لٌ  وأبتكار التجدٌد د.

 .الرٌادٌة واْبداعٌة ِفكاراْدارة العلٌا بمساعدة وتقبل ودعم أصحاب ا . أن تقومهـ

 اْبداع عوامل مبدعاً أن توفرت فٌه إنسان كل أن على والتؤكٌد ،الموظفٌن بٌن بالنف  الثقة . زرعو

 .لذلك المناسب والمناخ

 المبدعٌن.ز. تشجٌع اِداء اْبتكاري واْبداعً، ودعم وتبنً أفكار 

 معوقات اإلبداع واالبتكار: 3.3

عاتق أصحاب  على ٌضع الرٌادٌٌن لد  اْبداع روح تنمٌة على تإثر التً المعوقات من العدٌد هناك

 عدملٌست  المشكلة ٔن، اْبداعً للمناخ واْمكانٌات الظروف تهٌئة فً كبٌرة مسئولٌة اْدارة العلٌا

 المعوقات ظهور فً تكمن المشكلة ولكن والتغٌٌر، اْبداع على التً تعملالقدرات العقلٌة والفكرٌة  توفر

 اْبداعً المناخ توفٌر تعمل على عدم اجتماعٌة أو إدارٌة أنظمة بسبب قدرات الرٌادٌٌن من تحد التً

 .المناسب
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 المجال لهم ٌتسع ٔ المبدعٌن اِشخاص أن نجد لذا ،ِفضلا نحو التغٌٌر أسالٌب أحد ٌمثل اْبداع وِن

فٌهاجرون إلى مجتمعات تمكنهم من إظهار  ,، بسبب مقاومة مجتماعاتهم للتغٌٌر،مجتماعاتهم فً

 ما المعوقات هذه ومن تنمٌته، دون وتحول اْبداع من تحد التً العوامل من مجموعة وهناك، هممواهب

 :كالتالً اْدارة علماء ذكره

 داخل المنظمة أو الشركة المناخ سوء إن: الرٌادٌة لألفكار المبكر واالنتقاد داخل المنظمة البئٌة سوءأ. 

والتقٌٌم والحوافز التً ٔ  الترقٌة وإجراءات السائد اْشرافأسلوب و اْداري الجهاز داخل العٕقاتك

 .ط طاقات الرٌادي و تعمل على تحجٌمهاابتعمل عل إحتدعم اْبداع واْبتكار 

 بالمكان واكتظاظ المناسب، المكان توفر مكعد الطبٌعة فً موجودةال عوقاتالم البٌئٌة: المعوقاتب. 

 توفر وعدم المبدعة، باِفكار ٌهتم ٔ رئٌ  ووجود ،الرٌادٌة والضوضاء  لّفكار الزمٕء تؤٌٌد وعدم

 .2000) )القرٌوتً، للفكرة الرٌادٌة  الٕزم المادي التموٌل

رأي وعدم اِخذ بالحسبان رأي الب والتمسك ،تلمشكٕل التقلٌدٌة النظرة مثل :راكٌةاإلد المعوقاتج. 

 .اَخرٌن ومقترحاتهم

 باْحباط الفرد إحسا و نفسه، وللفرد لُخرٌن اِفكار إٌصال على القدرة عدم المعوقات التعبٌرٌة:د.

 2004). )حسن، اللغات اِجنبٌة مع التواصل على قدرته لعدم

بؤنها مجموع الوسائل والطرق التً ٌبتكرها الرٌادي من أجل  واالبتكار إجرائٌا:وٌعرف الباحث اإلبداع 

 .تقدٌم خدمات ومنتجات ذات قٌمة وفائدة للمستفٌدٌن

 درجة التنافسٌة (4

وكٌف  ومتى أٌن معرفة خٕل من المنافسة تتطلب رٌادة اِعمال من رواد اِعمال امتٕك القدرة على

 تداعٌات كل تحمل على قدرته ضوء فً مبتكرة بطرٌقة العمل إتقان إلى باْضافة مشروعه، ٌبدأ وبماذا

 الفعالة المنافسة السمات على هذه تساعده حٌث وأبتكار، اْبداع على وقدرته وطموحه بنفسه وثقته جدٌد

 (.2010وبرهم،  أحمد(الصعوبات  على والتغلب التحدٌات وقبول
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 التنافسٌة مفهوم  1.4

ا، حدٌث التنافسٌة المٌزة ٌعتبر مفهوم  ًٌ  وظهر ،1987وعام  1981حٌث ظهر أول مرة بٌن عام  نسب

وظهور   العالمً أقتصادي للنظام كنتاج التسعٌنات أوائل فً مجدًدا التنافسٌة المٌزة أهتمام بمفهوم

من  بالعدٌد التنافسٌة المٌزة مفهوم ٌرتبط، كما السوق اقتصادٌات لتطبٌق العام التوجه وكذلك العولمة

 الصعب من جعلت العوامل تلك كل الدول، أقتصادٌة وازدهار والتنمٌة النمو منها ،المفاهٌم اِخر 

 على أقتصادٌة والهٌئات أقتصادٌٌن معظم اختلفو التنافسٌة، لمٌزةل الحصول على تعرٌف مناسب

 تنافسٌة فً البعض وٌختصرها ضٌق مفهوم من بعضهم فٌنطلق ، للتنافسٌة ودقٌق محدد مفهوم تحدٌد

 فمن أقتصادي، النشاط نواحً جمٌع ٌشمل ٌكاد أوسع مفهوم اِخر البعض وٌستعمل ، والتجارة السعر

 و والمناخ ، الرخٌصة العاملة والٌد طبٌعٌة موارد من الدولة قدرات فً وتتمثل التنافسٌة المٌزة مفهوم

 أعتماد فً وتتمثل التنافسٌة المٌزة مفهوم إلى ، وتنافسً رخٌص بإنتاج لها ٌسمح الذي الجغرافً الموقع

 مما ، المستهلك ورغبات احتٌاجات وفهم اْنتاج ونوعٌة ، اْنتاج فً الفكري والعنصر التكنولوجٌا على

 التنافسٌة تحدٌد فً مهمة وغٌر فعالة غٌر تصبح التنافسٌة للمٌزة التً تتكون منها العناصر جعل

 2007). ، مسعداو )

عند اعتماد  فً تحقٌقه ٌتمفً عنصر  تفوق المإسسة أو الشركة أو مٌزة "أنها (2007) مرسىكما عرفها 

 تإد  التً التصرفات من مجموعة "أنها على التناف  إستراتٌجٌة وتعرف للتناف ، معٌنة إستراتٌجٌةعلى 

 ثٕث خٕل من تتحدد وهذه ،اَخرٌن" المنافسٌن عن ومستمرة متواصلة تنافسٌة مٌزة تحقٌق إلى من

( التنافسٌة 2002)كما عرف السلمً  ه.وأساس التناف  مكانو التناف ، طرٌقة وهى رئٌسٌة مكونات

 واستثمارها، تنسٌقها اْدارة تستطٌع التً والقدرات والموارد والتكنولوجٌا المهارات من مجموعة "ؤنهاب

المنافسون والعمل على التمٌز وأختٕف  ٌحققه مما أعلى منتجات وتقدٌم خدمات للعمٕء، من أجل إنتاج

( بؤنها قدرة المنظمة على تحقٌق منافع بشكل أفضل من المنافسٌن 2007)عنهم، كما عرفها مسعداوي 

 ٌن.وأكثر فاعلٌة منهم، من خٕل إنتاج سلع وتقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة للمستهلك
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 : التنافسٌة استراتجٌات أنواع 2.4

 2005)   ، الطٌب (التناف  إلى عدة أنواع منها: ن الكتاب استراتجٌاتقسم العدٌد م

التً تكالٌفها أرخص تتمكن من تصدٌر السلع إلى المستهلكٌن بصورة أفضل  فالشركةالتكلفة:  تنافسٌة أ.

 .مع وجود إقبال على المنتجات الخاصة بها

 النوعٌة وذات المبتكرة المنتجات ذات فالمنظمة التكنولوجً، اْبداع وتشمل :النوعٌة التنافسٌة .ب

 سعر أعلى كانت لو حتى تسوٌق وتصدٌر منتجاتها و سلعها من تتمكن ،للمستهلك مٕئمة واِكثر الجٌدة،

 . منافسةال سلعال سعر من

 وغٌر التقنٌة غٌر العوامل من بالعدٌد معرفة التنافسٌة حدود أن باعتبارالسعرٌة:  التنافسٌةج. 

 .التنافسٌة فً السعرٌة غٌر المكونات عن ٌتكلمون الكتاب بعض فإن السعرٌة،

ذات تقنٌة   صناعات فً النوعٌة خٕل من والمإسسات الشركات تتناف  حٌث : التقنٌة التنافسٌةد. 

 . عالٌة

 أن ٌمكن اَخرٌن عن التمٌز تحقٌق تعمل على التً اِساسٌة الطرق من :التنافسٌة تحقٌق طرق  3.4

 2004) ، وبدر الشٌخمن خٕل الطرق التالٌة: ) ٌتحقق

بطرق مبتكرة  جدٌدة خدمة أو جدٌدة سلعة تقدٌم خٕل من وٌمكن تحقٌق ذلك واالبتكار:  أ. اإلبداع

 إبداعٌة وبؤسلوب مختلف عن المنافسٌن اَخرٌن.

احتٌاجاته التً  علىمن خٕل المعرفة الجٌدة بالزبون، والتركٌز الزبائن:  لدى المتفوقة ب. االستجابة

فً الخدمات والمنتجات  بالتنوٌع وأهتمام المنافسٌن قبل تحقٌقها من ٌصعب جودة ٌمكن إدراكها بتحقٌق

 .العمٕء، من أجل العمل على مواكبة تطوٌر الحاجات واِذواق المختلفة للزبائن. احتٌاجات مع للتكٌف

 اْستراتٌجٌة حٌث أن معٌنة، مخرجات للحصول على الٕزمة المدخٕت تكالٌف المتوقعة: . الكفاءةج

 عالٌة كفاءة تحقٌق فً تساعد المناسب التنظٌمً والهٌكل المنظمة تتبعها التً التحكم وأنظمة التنافسٌة

 . المنافسٌن اَخرٌن مع مقارنة



28 

 

 والزبائنالمستهلكٌن  لد  قبول منوالمنتجات  الخدمات تحققه ابم الجودة تقا  المتفوقة: . الجودةد

 وتقلل جٌدة سمعةو تجار  اسم تكوٌن فً تساعد العالٌة والجودة والخدمات، المنتجات هذه أداء ومستو 

 . المنتج عٌوبتحسٌن  فً المستهلك والوقت الجهد

 وٌعرف الباحث درجة التنافسٌة إجرائٌاً:

بإنها قدرة الرٌادي على خلق قٌمة مضافة مقارنة باَخرٌن والتً ٌحصل علٌها من خٕل عناصرها 

المتمثلة بالكلفة، والتمٌز واْبداع والقدرات الجوهرٌة، والسمعة وبالتالً ٌمكنه من أداء عمله بشكل 

  ٌرضً زبائنه الحالٌٌن والمحتملٌن. 

 درجة االستقاللٌة 

ة أو الجٌدة أن ٌتمتع صاحب المشروع بما ٌسمى أستقٕلٌة وهذه تتنوع جحالنامن أهم مبادئ الرٌادة 

ملكٌة المشروع تتٌح لرائد اِعمال ل الفكري والمالً والفلسفً و غٌرها. فٕبمجموعة من اِنواع أستق

ٌادي ٔ دون أعتماد على اَخرٌن فً تحقٌق اِهداف، فالر أستقٕلٌة والفرصة لتحقٌق ما ٌصبوا إلٌه

ٌرغب فً العمل فً المنظمات الكبٌرة أو البٌروقراطٌة، بسبب رغباتهم الداخلٌة وثقتهم العالٌة فً تحقٌق 

  طموحاتهم وتطلعاتهم.

بؤنها درجة الحرٌة المتاحة للرٌادي الخاصة فً العمل،  وٌعرف الباحث درجة االستقاللٌة إجرائٌاً:

  وأستقٕلٌة فً جدول عملهم وتحدٌد اْجراءات وطرق تنفٌذ العمل.
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 المبحث الثالث

 عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بالجامعة اإلسالمٌة .1

 النشؤة .1.1

ة ورسالة الجامعة فً المساهمة م تحقٌقا لرإ1997ٌتؤسست عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر عام 

اث نهضة مجتمعٌة و إنسانٌة شاملة )موقع عمادة الفاعلة فً خدمة وتنمٌة المجتمع و المشاركة فً إحد

 (.2014التعلٌم المستمر بالجامعة اْسٕمٌة، 

 الرإٌة .1.2

 الرٌادة فً خدمة و تنمٌة المجتمع المحلً.

 الرسالة .1.3

تسعى لبناء وتطوٌر قدرات المجتمع المحلً والمساهمة الفاعلة فً عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر 

 تنمٌة مجتمعٌة مستدامة فً إطار من القٌم اِساسٌة: الجودة واْبداع والشراكة المجتمعٌة.

 الغاٌات االستراتٌجٌة .1.4

 . المساهمة فً تعزٌز دور الجامعة فً خدمة وتنمٌة المجتمع.1

 كة والتعاون مع المإسسات المحلٌة واْقلٌمٌة والدولٌة.. المساهمة فً تدعٌم عٕقات الشرا2

 المإسسات والفئات المستهدفة .1.5

    تسهدف برامج و خدمات العمادة كافة فئات المجتمع الفلسطٌنً مع التركٌز على 

 العاملٌن فً المإسسات الحكومٌة واِهلٌة والدولٌة و البلدٌات و البنوك و الشركات -

 الجامعات و المدار .طلبة و خرٌجً   -

 اِفراد )الجمهور(.  -

 وخاصة البصرٌة و السمعٌة.  ذوي اْعاقات  -

 .اِطفال والنساء  -

 طالب وطالبة. 864عدد المستفٌدون من برامج الدبلوم المهنً منذ بداٌة النشؤة   -
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 .5949  عدد المتقدمٌن لبرامج دائرة المشارٌع والتدرٌب فً السنوات اِربعة اِخٌرة   -

 القاعات و المختبرات .1.6

وسبورة   LCDقاعات تدرٌبٌة و ورش عمل مكٌفة صٌفا وشتاءا ومزودة باْنترنت وحاسوب و  9 -

 (.2014)موقع عمادة التعلٌم المستمر بالجامعة اْسٕمٌة، بٌضاء. 

 جمٌعها متصلة باْنترنت. جهاز حاسوب  86مختبرات حاسوب تحتوي على  4 -

 جهاز. 21قاعة حاسوب تحتوي على أجهزة حاسوب  2لبصرٌة لذوي أعاقة ا -

 شخص. 30جهاز ترجمة، ٌتسع إلى لـ  15، ٌحتوي على 1مختبر الترجمة عدد  -

 طاولة. 15كرسً و   60قاعة استراحة تحتوي على  -

 الدوائر والخدمات .1.7

ٌق رإٌتها ورسالتها تشمل العمادة عددا من الدوائر والمراكز والوحدات المتمٌزة والتً تعمل على تحق

 وأهدافها وهً:

 قسم المشارٌع والتدرٌب    (1

 معهد التنمٌة المجتمعٌة    (2

 .(.2014)موقع عمادة التعلٌم المستمر بالجامعة اْسٕمٌة،  مركز التقنٌات المساعدة    (3

 مساهمات العمادة فً مجال رٌادة األعمال .1.8

 مشروع مبادرون  .1.8.1

المبادرٌن والخرٌجٌن الذٌن تتوافر لدٌهم اِفكار الرٌادٌة والتطوٌرٌة مشروع بناء ودعم وتطوٌر 

الطموحة فً قطاع تكنولوجٌا المعلومات وأتصأت والتً تبشر أن تتحول إلى مشارٌع تجارٌة ناجحة 

من خٕل توفٌر الدعم اْداري والفنً لها والذي ٌعزز نهضة المشروع حتى ٌنمو وٌستمر إلى أن ٌتحول 

قع عملً ومشروع إنتاجً ٌمكن تسوٌقه محلٌا أو إقلٌمٌا وٌكون قادراً على التوسع والعمل فً بٌئة إلى وا

 اقتصادٌة تؤخذ دورها فً عملٌة التنمٌة أقتصادٌة.
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تقوم عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بتنفٌذ المشروع بالشراكة مع حاضنة تكنولوجٌا المعلومات 

والجمعٌة الفلسطٌنٌة لتكنولوجٌا المعلومات وأتصأت "بٌكتا" بتموٌل من  بالجامعة اْسٕمٌة بغزة

 (.2014)موقع مشروع مبادرون،  مإسسة التعاون والصندوق العربً لٓنماء أقتصادي وأجتماعً

 :أهداف المشروع

  مشروع رٌادي ومتابعة تطوٌرها. 30دعم 

  ثقافة الرٌادٌة ومفاهٌمها وآلٌاتها المختلفة.تحفٌز الشباب على العمل الرٌادي من خٕل نشر 

  مساعدة رواد اِعمال الشباب على تطوٌر أفكارهم الرٌادٌة وتجسٌدها فً مشارٌع تنموٌة مدرة

 للدخل وقابلة للحٌاة.

 موقع مشروع مبادرون،  فتح آفاق جدٌدة لخلق فرص عمل للخرٌجٌن من مختلف التخصصات(

2014.) 

 الفئة المستهدفة:

البرنامج الخرٌجٌن والمبادرٌن وأصحاب اِفكار اْبداعٌة من كٕ الجنسٌن ومختلف  ٌستهدف

 التخصصات.

 لماذا مبادرون:

 .تدرٌب وتؤهٌل فنً واداري لتنفٌذ مشارٌع وشركات تجارٌة ناجحة 

 .توفٌر خدمات اِعمال وخدمات الدعم التسوٌقٌة 

 .أماكن احتضان مجهزة ومعدة ٔ نجاح اِعمال التجارٌة 

 .خدمات فنٌة ولوجستٌة للشركات الناشئة 

 .أستشارات العلمٌة والمهنٌة فً مجال عمل الشركة 

 .الدعم المادي وتوفٌر مصادر التموٌل 

 .إنشاء شبكة واسعة من العٕقات مع الشركات والمإسسات وأصحاب رإو  اِموال 
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 مراحل المشروع:

 مراحل مشروع مبادرون(: 3شكل رقم )

12

3

4
5
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 .(2012، ، الجامعة اْسٕمٌة بغزة، فلسطٌنمشروع مبادرون بروشورالمصدر: )

 المستفٌدون من المشروع:

عاما من الشبان والفتٌات، من كافة الكلٌات والجامعات  29إلى  19استهدف المشروع الشباب من سن 

ا ورٌادٌة ٌعملون ضمن فرق فً كل  60الفلسطٌنٌة، و عمل المشروع على تمكٌن واحتضان  ًٌ رٌاد

 .(2011مشروع مبادرون ،  دلٌل) مشروع

 .(2013،  2)دلٌل مشروع مبادرون : 2إنجازات مشروع مبادرون 

  شركة رٌادٌة 30إنشاء وإطٕق 

  خرٌج وخرٌجة وصاحب فكرة رٌادٌة. 60خلق فرص عمل مستدامة ِكثر من 

  رٌادي. 200تنفٌذ مخٌم رواد اِعمال بمشاركة 

  شهراً. 12فكرة رٌادٌة لمدة  30احتضان 

  ساعة تدرٌبٌة. 60مبادر بواقع  120تنفٌذ التدرٌب اْدراي لـ 
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  مبادر. 60ساعة تدرٌب فنً متخصص لـ  350تنفٌذ أكثر من 

  خطة تسوٌقٌة من خٕل  30خطة عمل و 30المتابعة واْشراف اْداري والمهنً ْعداد وتنفٌذ

 ن والمختصٌن.مجموعة من المستشارٌ

  ساعة استشارٌة للرٌادٌٌن. 200تنفٌذ أكثر من 

 ً(2013،  2)دلٌل مشروع مبادرون  تنفٌذ معرض إبداعات مشارٌع مبادرون الثان.. 

  .إطٕق مجلٌة مبادرون المختصة فً مجال رٌادة اِعمال والمشارٌع الصغٌرة 

 

)موقع مشروع  )مشروع دعم المشروعات الطالبٌة بالجامعة اإلسالمٌة( مشروع مبدعون .1.8.2

 (.2014مبدعون، 

مشروع دعم المشروعات الطٕبٌة فً الجامعة اْسٕمٌة "مبدعون" لدعم المشارٌع التطبٌقٌة لطلبة 

وخرٌجً كلٌة الهندسة من مرحلتً البكالورٌو  الماجستٌر فً مجأت صدٌقة للبٌئة من خٕل توفٌر 

الدعم الفنً والمادي لها، وتطوٌر قدرات المشاركٌن وتؤهٌلهم من خٕل التدرٌب الفنً واْداري، 

باْضافة إلى أهتمام بالبحث العلمً ونشر اِوراق العلمٌة فً المجٕت العلمٌة الدولٌة المحكمة بهدف 

 تشجٌع البحث العلمً فً فلسطٌن.

والتعلٌم المستمر بالشراكة مع كلٌة الهندسة بالجامعة تنفذه عمادة خدمة المجتمع مبدعون  مشروع

 ٌة للتنمٌة وإشراف مإسسة التعاون اْسٕمٌة وبتموٌل كرٌم من صندوق النقد العربً والبنك اْسٕم

 الفئة المستهدفة:

 طلبة وخرٌجً كلٌة الهندسة من مرحلتً البكالورٌو  الماجستٌر.

 :لماذا مبدعون

  اِفكار اْبداعٌة ورعاٌة المبدعٌنبٌئة أعمال مناسبة  لنمو.  

 ارٌع حقٌقٌة ومنتجات ٌمكن تسوٌقها.تحوٌل البحوث والدراسات إلى مش  
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 .نشر اِبحاث والدراسات فً أوراق علمٌة محكمة 

 فً إدارة مشروعاتهم الصغٌرة وتنمٌة مهاراتهم بحٌث تإهلهم لٕندماج فً   تطوٌر مهارات المبدعٌن

  بمشارٌعهم الصغٌرة سوق العمل الخاص والبدء

  معاٌٌر قبول المشروعات المرشحة ؟

 ."أن تكون فكرة المشروع إبداعٌة "لم تنفذ من قبل 

 أن ٌكون المشروع قابل للتنفٌذ اعتمادا على مواد ومعدات وإمكانات متوفرة فً قطاع غزة. 

 مع الدولً أن ٌكون مشروعا مجدٌاً وذو بعد اجتماعً واقتصادي على المجتمع المحلً أو المجت

 المراد العمل معه.

 أن ٌساعد المشروع فً توفٌر فرص عمل جدٌدة. 

 أن ٌكون المشروع صدٌق للبٌئة.  

 أنشطة وفعالٌات "مبدعون"

 "عقد لقاء تعرٌفً مفتوح حول مشروع "مبدعون 

 تنظٌم ورشة عمل تعرٌفٌة لطاقم كلٌة الهندسة فً الجامعة اْسٕمٌة 

  الهندسة من جمٌع التخصصاتعقد ثٕث ورش عمل لطلبة كلٌة 

 تشكٌل لجنة متخصصة للفرز اِولً للمشارٌع المتقدمة 

  التدرٌب على مهارات العرضPresentation skills 

 عقد مقابٕت ٔختٌار المشارٌع الفائزة 

 إعٕن النتائج 

 مقابٕت اللجان الفنٌة لتحدٌد أحتٌاجات الفنٌة واللوجستٌة للمشروعات المقبولة 

  التدرٌب اْداريمرحلة 

 "عقد ورشة عمل حول تنفٌذ المعامٕت المالٌة الخاصة بمشروع "مبدعون 

 .مرحلة الشراء وتورٌد اللوازم وأحتٌاجات للمشروعات الطٕبٌة 

 ًمرحلة التدرٌب الفن 
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 ًمرحلة التوجٌه الفن 

 المشاركة فً المإتمر الدولً الهندسً الرابع 

 الثالث فً مإسسة القطان للطفلالمشاركة فً مهرجان العلوم الفلسطٌن ً 

 "الحفل والمعرض الختامً للمشروعات الطٕبٌة الممولة ضمن "مبدعون. 

 المستفٌدون من المشروع:

( فكرة إبداعٌة لطلبة من كلٌة الهندسة على مستو  الدراسات العلٌا والبكالورٌو ، والتً كان 60دعم )

لى أرض الواقع وتخدم المجتمع فً مختلف النواحً من أهم ثمارها إنتاج أبحاث علمٌة حقٌقٌة تطبق ع

طالب وطالبة من كلٌة الهندسة من مستو   (165) المشروعاستفاد من  أجتماعٌة وأقتصادٌة، حٌث

  .(2013مشروع مبدعون،  بروشور) البكالورٌو  والماجستٌر

 دبلوم الرٌادة وتطبٌقات األعمال .1.8.3

 تعرٌف البرنامج:

التً توفرها الجامعة من خٕل معهد التنمٌة  وبٌئة التعلٌم والتدرٌب  المتكاملصمم البرنامج بمنهاجه 

للمساهمة فً خلق أنشطة اقتصادٌة جدٌدة   والشركاء الداعمٌن  المجتمعٌة وحاضنة أعمال والتكنولوجٌا

اهمة من خٕل عملٌات البحوث والتطوٌر واْنتاج والتوزٌع سواء المنتجات أو لخدمات المبتكرة، للمس

فً إنشاء شركات ناشئة تعمل فً بٌئة متطورة بستخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة كما ٌساهم البرنامج 

(، 2014ع معهد التنمٌة المجتمعٌة، دي إلى تحسٌن التنمٌة أقتصادٌة )موقفً خلق فرص وظٌفٌة تإ

مشارٌعهم الرٌادٌة من خٕل ٌقوم البرنامج بمساعدة المشاركٌن الذٌن ٌتم إختٌارهم بتعزٌز نسبة نجاح 

أنظمة تدرٌب ودعم متكاملة. كما ٌساعد البرنامج المرشحٌن بإستعراض الفرص المتاحة وتقٌٌم وتطوٌر 

المهارات والقدرات الفردٌة، وتقدٌم أستشارات والنصح واْرشاد على نطاق واسع لتطبٌق معرفتهم 

  وإبداعهم على النحو اِمثل.
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 أهداف البرنامج:

 ٌُلبً احتٌاجات الراغبٌن فً تؤسٌ  المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة والشركات وإدارتها، البر نامج 

 فضًٕ عن قٌادة وحدات اِعمال فً المإسسات الكبٌرة.

 المشاركٌن المعارف النظرٌة والمهارات العملٌة الٕزمة لتغطٌة الجوانب أستراتٌجٌة للرٌادة  إكساب

ام الفرص، وإطٕق مشارٌع جدٌدة، وتحدٌد عملٌة السوق، وتموٌل فً اِعمال، بما فً ذلك؛ اغتن

المشارٌع التجارٌة، وإدارة اِفكار أبتكارٌة فً الشركات الكبر ، والتعامل مع المشارٌع أجتماعٌة 

 وتنظٌم المشارٌع التقنٌة وبعض القضاٌا اِخر  ذات الصلة.

 ِعمال والمشارٌع والتصدي لتحدٌاتهما.تناول تؤثٌر العولمة وتقنٌة المعلومات على مجال ا 

 .ٌعزز البرنامج لد  المشاركٌن فهم النظرٌات المالٌة، والتحلٌل المالً، وإعداد التقارٌر المالٌة 

 المستفٌدٌن من البرنامج:

ٌستفٌد من البرنامج ثٕث مجموعات من الطلبة من حملة المإهٕت الجامعٌة ذات التخصصات المختلفة، 

طالب وطالبة، حٌث ٌتم قبول الطلبة فً البرنامج بعد  25-15الطلبة فً كل مجموعة من وٌترواح عدد 

% 100اجتٌاز امتحان القبول والمقابلة الشخصٌة، وٌتم تموٌل الرسوم الدراسٌة بمنحة كاملة بنسبة 

قات )بروشور دبلوم الرٌادة وتطبٌ بالتعاون مع مإسسة سبارك وحاضنة اِعمال والتكنولوجٌا بالجامعة

 (.2013اِعمال، 

 مدة الدراسة:

ثٕث فصول دراسٌة، بواقع أربع شهور للفصل الدراسً الواحد، حٌث ٌتلقً الطالب المتلحق بالبرنامج 

 ساعة تدرٌبٌة على أٌدي خبراء ومستشارٌن ومحاضرٌن خٕل عام واحد. 360
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 هركز خدهة الهجتهع والتعميم الهستهر بجاهعة األزىر .2

 نبذة عن المركز .2.1

غزة هو مإسسة خدماتٌة أنشئت نتٌجة للرإٌة  –مركز التعلٌم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة اِزهر 

غزة والمسإولٌة اِكادٌمٌة والمهنٌة والوطنٌة لد  الجامعة تجاه الوطن  –التطوٌرٌة لجامعة اِزهر 

 وأبنائه، كمإسسة وطنٌة رائدة فً مجال التعلٌم العالً.

غزة تهدف لخدمة  –مإسسة غٌر حكومٌة وغٌر ربحٌة تابعة لجامعة اِزهر فالمركز بالتالً، هو 

المجتمع الفلسطٌنً بكافة شرائحه من خٕل طرح برامج وخدمات وأنشطة تعلٌمٌة وتدرٌبٌة منهجٌة ؤ 

الهدف اِسمى من وراء الخدمات التً ٌقدمها المركز هو أرتقاء بالمواطن الفلسطٌنً، أخٕقٌاً  ،منهجٌة

مٌاً ومهنٌاً، لٌشكل بذلك لبنة أساسٌة وقوٌة لبناء مجتمع فلسطٌنً رائد فً جمٌع المجأت وشتى وعل

 (.2014)موقع مركز التعلٌم المستمر بجامعة اِزهر،  اِطر

ٌسعى المركز لتموٌل وتفعٌل أنشطته من خٕل التعاون والتواصل مع المإسسات الداعمة والراعٌة 

رإٌة وأهداف المركز. كما وٌمول المركز نفسه من خٕل البرامج التدرٌبٌة  ِنشطة خدماتٌة تتوافق مع

النوعٌة التً ٌسعى دوما لطرحها والهدف من ورائها هو تموٌل أنشطة أخر  تنموٌة وتثقٌفٌة مجانٌة 

 لعامة المجتمع.

 

 الرإٌة .2.2

ٌنً ٌتمتع بالرقً و بالسعً لتحقٌق أهداف المركز فإن الرإٌة الشمولٌة لنشاط المركز هً: مجتمع فلسط

العلم و المهارات العالٌة، وٌنظر له وككل، باحترام وتقدٌر عالمً على أنه مجتمع قادر وبثقة على أن 

 ٌبنً الدولة الفلسطٌنٌة الحدٌثة.

 األهداف .2.3

 ٌهدف المركز من خٕل كافة أنشطته للتالً:

الفلسطٌنً من خٕل أنشطة توعوٌة  توطٌد وتقوٌة عٕقة الجامعة والتواصل المثمر والبناء مع المجتمع -

 و تطوٌرٌة فً جوانب متعددة بما ٌعود بالنفع على الوطن والمجتمع.
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أرتقاء بالفكر والروح القٌادٌة والرٌادٌة باْضافة لتنمٌة المهارات العملٌة والمهنٌة لد  طلبة  -

 وخرٌجً الجامعات.

عد من خٕل استقراء حالة المجتمع وبما ٌتٕءم أرتقاء بمهارات المواطن الفلسطٌنً على مختلف الص -

 مع متطلبات العصر والتطور العالمً.

المساهمة الجادة واٌْجابٌة فً تطوٌر وتنمٌة الشباب والنشء بمراحلهم العمرٌة المختلفة ما قبل  -

 المرحلة الجامعٌة.

 الهٌكلٌة اإلدارٌة للمركز: .2.4

 اْدارٌة من العناصر التالٌة:برإٌة مستقبلٌة تتكون هٌكلٌة المركز 

مدٌر المركز، ومساعد مدٌر المركز، وسكرتٌر، ومنسق برامج التدرٌب، ومنسق دعاٌة وإعٕم، 

 .(2014)بروشور التعلٌم المستمر بجامعة اِزهر،  ومحاسب ، ومراسل

 أنواع األنشطة .2.5

خٕل مدربٌن ٌعملون لد  الجامعة ٌقوم المركز بطرح العدٌد من اِنشطة التنموٌة التً تنفذ ذاتٌاً )أي من 

 أو بالشراكة مع مإسسات محلٌة أو عالمٌة. ،كؤكادٌمٌٌن أو إدارٌٌن(

المركز ٌسعى دوماً إلى الطرح المتمٌز والذي ٌخلو من تكرار ما تطرحه المراكز اِخر  المنافسة وذلك 

أن تصنف كواحدة من من نواحً العناوٌن والمحتوٌات وطرق وأسالٌب الطرح. ٌمكن ِنشطة المركز 

 التالً:

 –برامج تدرٌبٌة متكاملة  –ورش العمل  –الندوات  –الدورات الطوٌلة  –الدورات القصٌرة والمكثفة 

 أنشطة ترفٌهٌة/تنموٌة/توعوٌة، زٌارات داخلٌة/خارجٌة، برامج تدرٌب صٌفٌة. –ندوات إرشاد وتوجٌه 

 الفئات المستهدفة .2.6

 ، متعلمٌن/غٌر متعلمٌن، كبار السن/صغار السن(.كافة شرائح المجتمع )رجال/نساء -

 طلبة الجامعة من كافة المستوٌات والتخصصات. -

 خرٌجً الجامعة من كافة التخصصات. -
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 موظفً الجامعة من كافة الدوائر. -

 (.2014)موقع مركز التعلٌم المستمر بجامعة اِزهر،  طلبة المدار  من كافة المستوٌات. -

 مإسسات المجتمع األخرى:الشراكات مع  .2.7

ٌسعى المركز إلى إقامة شراكات مع مإسسات المجتمع المدنً المختلفة والفاعلة فً المجأت التنموٌة 

 والتدرٌبٌة بهدف:

طرح برامج مشتركة مع السعً دوماً أن تكون داخل الجامعة من إجل إبراز المكانة الرٌادٌة  . أ

 للجامعة.

 سات بتمثٌل المركز لها فً العدٌد من اِنشطة الخارجٌة.ضمان تواصل الجامعة مع هذه المإس . ب

 ات لضمان كفاءة و نوعٌة البرامج المطروحة.أستفادة من الخبرات لد  هذه المإسس . ت

 أستفادة من المردبٌن المحترفٌن لد  المراكز . ث

 الحصول على دعم جزئً أو تخفٌضات لتكلفة العدٌد من اِنشطة والدورات. . ج

 رار فً سبٌل تحقٌق أهداف المركز فً خدمة المجتمع.التكامل وعدم التك . ح

 .(2014)بروشور التعلٌم المستمر بجامعة اِزهر،  التواصل مع مإسسات الدعم .2.8

 ٌسعى المركز للتواصل المستمر مع المإسسات والهٌئات الداعمة من أجل: - أ

 والخرٌجٌن. تموٌل برامج تدرٌبٌة للطواقم العاملة بالجامعة والطلبة - ب

شراء بعد المعدات واِدوات التً ٌمكن استخدامها فً بعض برامج التدرٌب وتؤسٌ  البنٌة تموٌل  - ت

 التحتٌة للمركز من مختبرات حاسوب ومختبرات فنٌة متخصصة.

تموٌل برامج ٔمنهجٌة وتثقٌفٌة وتوعوٌة لكافة شرائح المجتمع مع التركٌز على أمور تخص  - ث

 ه هذه الجوانب من أهمٌة لد  المجتمع الفلسطٌنً.الصحة واِسرة والمرأة واِطفال لما تشكل

 .تموٌل توظٌف بعض الخرٌجٌن سنوٌا بنظام البطالة للعمل لد  المركز - ج
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 الفصػؿ الثالث
 الدراسات السابقة
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 المحلٌةأوالً: الدراسات 

سٌاسات تطوٌر مشاركة المرأة فً رٌادة األعمال بعنوان: "( 2014، حتاوي، عبدهللا). دراسة 1

 ".دولة فلسطٌنفً 

واقع رٌادة اِعمال فً أوساط النساء الفلسطٌنٌات، والبحث  هدفت هذه الدراسة إلى تحلٌل 

عن أسباب الضعف فً انتشارها مقارنة مع رٌادة اِعمال فً أوساط النساء فً الدول اِخر ، كما 

تهدف إلى اقتراح سٌاسات عملٌة للنهوض برٌادة اِعمال فً أوساط النساء انطٕقا من أهمٌة زٌادة 

 ٌة فً النشاط أقتصادي.مشاركة المرأة الفلسطٌن

وخلصت الدراسة إلى أن فلسطٌن تعتبر من أسوأ المناطق لرٌادة اِعمال فً العالم، كما  

 أشارت الدراسة أن المرأة الفلسطٌنة تواجه العدٌد من المعٌقات التً تمنعها من البدء بمشارٌع جدٌدة.

وض بؤنشطة رٌادة وأوصت الدراسة بضرورة إعداد الخطط والسٌاسات الهادفة للنه 

اِعمال، وتقدٌم الدعم والمساعدة للرٌادٌات، والدعم المادي والمعنوي للجمعٌات النسوٌة ومإسسات 

 المجتمع المدنً التً تعنى برٌادة النساء.

 فً المستدامة التنمٌة تحقٌق فً األعمال حاضنات دوربعنوان: "( 2013، سكٌك). دراسة 2

 ".األعمال والتكنولوجٌا بالجامعة بغزةغزة، دراسة حالة حاضنة  قطاع

قٌا  دور حاضنة اِعمال فً تحقٌق التنمٌة المستدامة فً قطاع هدفت هذه الدراسة إلى 

من فلسطٌن من خٕل دراسة حالة حاضنة اِعمال والتكنولوجٌا بالجامعة اْسٕمٌة غزة كجزء 

غزة، وتحدٌد الخدمات التً تقدمها بغزة، واستكشاف المشكٕت التً تواجه رواد اِعمال فً قطاع 

 الحاضنة.

وخلصت الدراسة إلى أن الحاضنات تعتبر محركاً اساسٌاً فً التنمٌة المستدامة من خٕل 

تعزٌز التنمٌة أجتماعٌة وأقتصادٌة، باْضافة إلى أن الحاضنة كان لها دور مهم فً دعم ورعاٌة 

 مشارٌع التخرج المتمٌزة
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الموارد الكافٌة للشركات المحتضنة ومساعدتها فً أستغٕل  وأوصت الدراسة بتوفٌر

 أمثل للموارد وضرورة اتباع منهجٌة منظمة فً اختٌار اِفكار اْبداعٌة لزٌادة فرصة نجاحها.

 وسبل والمتوسطة الصغٌرة األعمال رٌادة واقعبعنوان: "( 2011)محمد، عبدالكرٌم، . دراسة 3

 ".الفلسطٌنً االقتصاد فً تعزٌزها

 فً أقتصاد والمتوسطة الصغٌرة اِعمال رٌادة واقع تشخٌص هدفت هذه الدراسة إلى

 فً الرٌادي نواة العمل باعتبارها أمامها، الماثلة المعوقات أبرز تشخٌص خٕل من الفلسطٌنً

 .المعوقات تذلٌل هذه إلى والهادفة الممكنة المقترحات ووضع الفلسطٌنً، أقتصاد

 التً المعوقات من كثٌر بوجود بمجملها، تفٌد التً النتائج من العدٌد إلى الدراسة توصلت

 واعتمادها الحدٌثة،اْدارٌة  اِسالٌب تطبٌق عدممنها  والمتوسطة، الصغٌرة اِعمال رٌادة تعترض

 واِسالٌب والمإهلة، المدربة غٌر العاملة اٌِدي ستخداموا الموروثة، العائلٌة الخبرات على

 تحقٌق وعدم المحلٌة، للمشروعات اْنتاجٌة الطاقة مستوٌات على ٌنعك  مما القدٌمة، التكنولوجٌة

  صادي.اقت وفورات أٌة

 مجال الفرص فً وتقدٌمها أستشارٌة الخدمات توفٌر بضرورةكما أوصت الدراسة 

 التدرٌب خدماتوتقدٌم  اْنتاجٌة، المستوٌات لرفع أقتصادٌة الجدو  ودراسات أستثمارٌة،

 المشروعات لعمل الٕزمة التحتٌة البنٌة متطلبات المشروعات، وتوفٌر تلك فً للعاملٌن العالٌة

 .الرٌادٌة

دور حاضنات األعمال فً تطوٌر رٌادة األعمال وخلق ( بعنوان: "2009، دهلٌزدراسة ). 4

 ".المشارٌع المبتدئة فً قطاع غزة

 رٌادة اِعمال تطوٌر فً اِعمال حاضنات دور هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

 مناسبةال العمل مجأت اِعمال، حاضنات مبادرات ودراسةالمبتئدة فً قطاع غزة،  مشارٌع وخلق

 ها.تواجه التً والمعوقات النجاح عواملوالتعرف على  ،منها المقدمة والخدمات اِعمال، لحضانة
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تتعلق وخلصت الدراسة إلى أنه ٔ ٌوجد فروق بٌن مٌول الطلبة الرٌادٌٌن وغٌر الرٌادٌٌن 

، كما أشارت الدراسة إلى أنه لٌ  هناك عٕقة بالخصائص الرٌادٌة ولكنها تتعلق بمهارات العمل

 ً.بمٌول الطلبة الرٌادٌة تعز  للجن  والكلٌة التً ٌدر  بها، ولكن لها عٕقة بالتخصص اِكادٌم

 وضعاِكادٌمٌة، و المإسسات مع التعاون تحقٌقل وطنٌة استراتٌجٌة بناءبوأوصت الدراسة 

 إنشاءو دعم أجل من الخاص والقطاع المحلٌة الصناعة مع والتعاون الجدٌدة، اِكادٌمٌة خططال

 .اِعمال حاضنات وتطوٌر

 

الرٌادة بٌن الشباب فً الضفة نحو سٌاسات لتعزٌز بعنوان: "( 2007، إرشٌد، حامد). دراسة 5

 ".الغربٌة وقطاع غزة

، فً قطاع غزة والضفة الغربٌة تهدف الدراسة إلى دراسـة خـصائص الـشباب الرٌـادي

 ة.حٌطة بالبٌئة الرٌادٌة لهذه الفئوالتركٌـز على العوامل الم

الدراسـة إلـى تحدٌـد بعـض جوانـب القـصور فـً الجوانـب التعلٌمٌـة والتدرٌبٌة  وتوصلت 

ضعف مـساهمة المإسـسات التموٌلٌة والحكومٌة فً تقدٌم حوافز ْقامة مشارٌع رٌادٌة وللشباب، 

 .خاصة

أوصت الدراسة بـضرورة تطـوٌر مـا ٌقـدم للـشباب مـن المإسسات الرسمٌة وغٌر و

فً  التقلٌدٌةستبدال أسالٌب التعلٌم وابشكل عام، وأقتصاد خاصة نٌة بشإون الشباب الرسمٌة والمع

شجٌع البنوك ت وتفً الرأي والنقاش وحل المشكٕ المدار  والجامعات بؤسالٌب ُتشرك الطٕب

 .وصانعً السٌاسات المالٌة على تخصٌص برامج لتموٌل المشارٌع الرٌادٌة للشباب
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 الدراسات العربٌة: ثانٌاً 

 الحكومٌة الجامعات فً األعمال لرٌادة  التعلٌم ( بعنوان: " واقع2014. دراسة )المخالفً، 1

 السعودٌة".

هدفت هذه الدراسة إلى تحلٌل واقع التعلٌم الرٌادي فً الجامعات الحكومٌة السعودٌة ومد   

 مجال الرٌادة.توفر البٌئة المساعدة لرٌادة اِعمال، وأستاذة متخصصٌن فً 

واستنتجت هذه الدراسة بؤن مساحة التعلٌم لرٌادة اِعمال فً الجامعات الحكومٌة السعودٌة  

ٔتزال صغٌرة ومتواضعة، و أن نسبة المتخصصٌن فً مجال رٌادة اِعمال من هٌئة التدرٌ  ٌكاد 

 ٌكون منعدم.

عمال، وإنشاء مراكز كما أوصت هذه الدراسة بؤهمٌة التوسع فً تقدٌم مقررات رٌادة اِ

 طرق باستخدام الرٌادي للتعلٌم التدرٌ  وأسالٌب طرق فً مستقلة خاصة بها والعمل على التنوع

 الرائدة. العالمٌة الجامعات لد  بها معمول أخر 

 

(  بعنوان: "رٌادة األعمال الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً الحد من 2013. دراسة )المري، 2

 العربٌة السعودٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة".البطالة فً المملكة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع رٌادة اِعمال الصغٌرة والمتوسطة فً المملكة  

العربٌة السعودٌة وأهم المعوقات التً تحد من دورها فً مواجهة البطالة، باْضافة إلى تحدٌد سبل 

 التغلب على هذه المعوقات.

إلى أن الخصائص التً تعبر عن واقع رٌادة اِعمال الصغٌرة  وخلصت هذه الدراسة 

والمتوسطة فً المملكة تحتاج إلى إصدار أنظمة تشجع على تروٌج منتجاتها، وهً تعانً من ضعف 

فً التموٌل المالً، وٌتعرض رواد اِعمال لضغوط عمل شدٌدة، واستعجالهم فً الحصول على 

 بٌة وانخفاض هامش الربح فً بداٌة المشروعات الرٌادٌة.الربح ٌإدي إلى تفضٌل العمالة اِجن
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وأوصت هذه الدراسة بضرورة اختٌار رواد اِعمال بعناٌة ودعمه مادٌا ومعنوٌا قبل تنفٌذ  

المشروع الرٌادي، واختٌار المشروع الذي ٌتناسب ومإهٕته ومهاراته، ومواصلة دعم المشروع 

 .الرٌادي فً السنواات اِولى من التؤسٌ 

عناصر البٍئة الخارجٍة وعالقتها بالنٍة الرٍادٍة لطالب ( بعنوان: "2013. دراسة )رمضان، 3

 ".لالجامعات باستخدام المرصد العالمً لرٍادة األعما

ٕب ـة لطـالتحري عن عناصر البٍئة الخارجٍة المحفزة والمعٍقهدفت هذه الدراسة إلى  

من تلك ل عامل والوقوف على اِهمٍة النسبٍة لكرٍادٍة ل ات السورٍة للشروع بؤعماـالجامع

د ـالعٕقة اْحصائٍة بٍنها وبٍن النٍة الرٍادٍة، وذلك باستخدام متغٍرات من المرصـل وتحلٍل العوام

 ل.ادة اِعماـالمً لرٍـالع

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن متغٍرات السٍاسات الحكومٍة، والثقافة الوطنٍة، والبرامج 

عام، تعد من ل بشكل والتشرٍعات، والقوانٍن المرتبطة برٍادة اِعمال، مج التموٍة، وبراـالحكومٍ

 رٍادٍة. ل المعٍقة لطٕب الجامعات السورٍة للشروع فً أعماـل م العوامـأه

ضرورة سن التشرٌعات وابتكار البرامج التموٌلٌة وإٌجاد البنٌة الدراسة إلى وأوصت 

 فً سورٍة.ل رٍادة اِعمال فً تطوٍر مجان أن تسهم ـالتً ٍمكالتحتٌة المٕئمة 

 دراسة العالً: االداء منظمات فً الرٌادي ( بعنوان: "التوجه2013. دراسة )رشٌد، السلطانً، 4

 المتحدة". العربٌة اإلمارات جامعة فً اإلدارٌة القٌادات عٌنة من َراء تحلٌلٌة

فً التوجه هدفت هذه الدراسة إلى قٌا  أثر الخصائص التً تمٌز منظمات اِداء العالً 

الجامعة لسلوك التوجه الرٌادي فً ضوء والكشف عن مستو  ممارسة  الرٌادي لتلك المنظمات

 أبعاد )اْبداعٌة وتقبل المخاطرة وأستباقٌة(.

دٔلة إحصائٌة بٌن خصائص  وخلصت هذه الدراسة إلى وجود عٕقة ارتباط وأثر ذات

 منظمات اِداء العالً والتوجه الرٌادي لكلٌات الجامعة.
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وأوصت الدراسة بالتؤكٌد على أهمٌة خصائص منظمات اِداء العالً التً تمٌزت بها 

الجامعة فً تحقٌق نتائج اِداء الممٌز التً حصلت علٌها الجامعة مقارنة بالجامعات اِخر  سواء 

عربٌة أو أجنبٌة باْضافة إلى تعزٌز المزاٌا المتحققة من تلك الخصائص لٕرتقاء  كانت محلٌة أو

 بؤداء الجامعة وكلٌاتها إلى مستو  أداء أعلى.

 

للشروع  نٌتهم فً األعمال رٌادة من الطالب موقف ( بعنوان: "تؤثٌر2012. دراسة )رمضان، 5

 رٌادٌة". بؤعمال

 المخطط، السلوك ونظرٌة العقٕنً السلوك نظرٌة متغٌرات هدفت هذه الدراسة إلى تحلٌل

 اِعمال. رٌادة عن ُتجر  التً الدراسات فً اِكثر استخداماً  وهما

 من أكبر الخاص لحسابهم العمل ٌفضلون الذٌن الطٕب نسبة أنوقد أظهرت نتائج الدراسة 

 نٌة وجود الدراسة نتائج بٌنت كما .خاصاً  أم عاماً  قطاعاً  كان سواء غٌرهم لد  ٌفضلون العمل الذٌن

 الرٌادي العمل من الطالب موقف لمتغٌر تؤثٌر ظهر كما رٌادي، بمشروع للبدء طٕب الجامعة لد 

 رٌادي.  للبدء بمشروع نٌته فً

 رفع أجل من السورٌة، الجامعات طٕب نحو أكثر الموجهة البرامج بدعمالدراسة وأوصت 

 مستقبًٕ. اِعمال الرٌادٌة فً مساهمتهم

 

 العلٌا الدراسات طلبة لدى الرٌادة ( بعنوان: " قٌاس خصائص2011. دراسة )ناصر والعمري، 6

 الرٌادٌة". األعمال فً وأثرها األعمال فً إدارة

 اِعمال إدارة فً العلٌا الدراسات طلبة لد  الرٌادة خصائص قٌا  إلى الدراسة هذه هدفت

ودمشق،  العربٌة عمان جامعتً بٌن مقارنة تحلٌلٌة دراسة خٕل من الرٌادٌة اِعمال فً وأثرها

والدكتوراة للعام الدراسً  الماجستٌر برنامجً طٕب من عٌنة على استبانة ووزعت حٌث صممت

2009/2010. 
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 العلٌا الدراسات طلبة لد  الرٌادة خصائص بٌن موجبة عٕقة وجودوخلصت الدراسة إلى 

 الرٌادٌة. اِعمال وبٌن ودمشق ةالعربٌ عمان جامعتً فً اِعمال إدارة فً

 بالرٌادٌة واستخدام المتعلقة التدرٌسٌة المواد على التركٌزو قد أوصت الدراسة بضرورة 

 التدرٌ  اِعمال وأسالٌب حاضنات بتوفٌر ٌتعلق فٌما التطبٌقً للواقع المحاكاة وأسالٌب منهجٌات

 من المزٌد وإجراء العمل الرٌادي نحو وتهٌئتهم الطلبة لد  الرٌادٌة خصائص ٔستكشاف المناسبة

 والتجارب الخبرات تبادل لٕستفادة من واِجنبٌة العربٌة الجامعات بٌن المقارنة المٌدانٌة الدراسات

 والتوجهات.

دراسة مٌدانٌة مقارنة للتوجهات والدوافع الرٌادٌة بٌن  (  بعنوان: "2010. دراسة )زٌدان، 7

 ".الطالب والطالبات فً الجامعات المصرٌة

سعت هذه الدراسة المٌدانٌة إلى اختبار الفروق النوعٌة بٌن طٕب الجامعات المصرٌة 

  .فروض 6وطالباتها، من حٌث توجهاتهم ودوافعهم الرٌادٌة من خٕل اختبار 

وقد توصلت الدراسة إلى اتفاق مجموعتً الدراسة فً بعض الجوانب الرٌادٌة واختٕفهما 

فً بعض الجوانب اِخر ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مساحة أختٕف المتوقعة بٌن رواد 

اِعمال ورائدات اِعمال فً المجتمع المصري تعد أكبر من مساحة التشابه بٌنهما، وذلك على 

قرته بعض الدراسات الغربٌة التً أجرٌت على رواد اِعمال ورائدات اِعمال فً الدول عك  ما أ

 الصناعٌة المتقدمةـ 

وأوصت هذه الدراسة بضرورة اختبار المناهج وأفتراضات التً قامت علٌها دراسات 

دات رٌادة اِعمال النسائٌة فً المجتمعات الغربٌة فً غٌرها من المجتمعات النامٌة وأقتصا

 الناشئة.
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 لبناء العالً التعلٌم جودة ضمان معاٌٌر تطبٌق (  بعنوان: " أهمٌة2010. دراسة )السامرائً، 8

 نموذجاً". الخلٌجٌة الجامعة حالة الخاصة: دراسة للجامعات والرٌادة والتمٌز االبداع ثقافة ودعم

 أكادٌمٌة للبرامج التعلٌم جودة ضمان معاٌٌر تطبٌق أهمٌة هدفت هذه الدراسة إلى توضٌح

 بكافة التعلٌمٌة العملٌة فً منظومة الرٌادٌة الى الوصول اجل من والتمٌز أبداع ثقافة ودعم بناء فً

 .رٌادي معرفً مجتمع وبناء مراحلها

 ضرورة العالً التعلٌم جودة ضمان بمعاٌٌر وألتزام تطبٌق نأ الى الدراسة توصلت وقد

 تاالقدر استغٕل خٕل من والرٌادٌة أبداع والتمٌٌز ثقافة ونشر لتحقٌق حتمً ومطلب ملحة

 .المستدامة والتنمٌة الرٌادٌة خدمة فً وتوجٌهها وتسخٌرها التعلٌمٌة للهٌئات أبداعٌة

 مع شركاء بالتنسٌق متكاملة استراتٌجٌة الخلٌجٌة الجامعة وقد أوصت هذه الدراسة بؤن تتبنً

 الجودة قبولها اجتماعٌا مع أستمرار فً نشر ثقافة وتعمٌق أعمال رٌادة ثقافة لتنمٌة استراتٌجٌٌن

 مبادئ الجودة الشاملة.  تطبٌق الى وصؤ المستمر التحسٌن عملٌة بالتزامن مع الجامعة فً

 إدارة ( بعنوان: "االستعداد للرٌادة: دراسة استكشافٌة على طلبـة2008. دراسة )الكساسبة، 9

 فً األردن". ءاألعمال فً جامعة البترا

هدفت هذه الدراسة إلى قٌا  مد  أستعداد الرٌادي لد  طلبـة إدارة اِعمال فً جامعة 

  .البتراء فً اِردن

% من المستجٌبٌن فً المرحلـة التحوٌلٌـة تجـاه 48.4وخلصت الدراسة أن ما نسبته من 

ة مشكوك فً توجههم نحو الرٌادة إْذ إن مـستو  % من الطلب49.3الرٌادة، فً حٌن ما نسبته 

الرٌادة لدٌهم منخفض. كما خلصت الدراسة إلى أنه ٔ ٌوجد اختٕفات بٌن الطلبة المستجٌبٌن ترجع 

 للجن  أو العمر أو مستو  السنة الدراسٌة. 

وقد أوصت الدراسة إدارة الجامعة وأصحاب القرار فٌها بضرورة تشجٌع إنشاء حاضنة 

 فً الكلٌة لتدرٌب الطٕب وتمكٌنهم على كٌفٌة إطٕق أعمالهم الرٌادٌة.أعمال 
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( بعنوان: "واقع الرٌادة فً بٌئة األعمال األردنٌة: "دراسة وصفٌة 2005. دراسة )مبارك، 10

 تحلٌلة مٌدانٌة".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع رٌادة اِعمال اِردنٌة، حٌث شملت عٌنة  

وعة من الرٌادٌٌن والرٌادٌات اِردنٌٌن تم اختٌارهم ممن ٌملكون مشارٌع ناجحة فً الدارسة مجم

 كافة مجأت اِعمال والقطاعات اِقتصادٌة المختلفة فً اِردن.

وخلصت الدراسة إلى إن الرٌادٌٌن اِردنٌٌن ٌتعبرون أن المحدد اِول للتوجه الرٌادي هو  

دورا متفاوتا فً دعم وتطوٌر المشارٌع الرٌادٌة، كما خلصت شخصٌة الرٌادي وأن الحكومة تلعب 

 الدراسة أٌضا إلى أن لد  الرٌادٌٌن اِردنٌٌن إدراك جٌد لطبٌعة العمل الرٌادي.

كما أوصت الدراسة بضرورة تذلٌل الصعوبات التً ٌواجهها الرٌادٌون اْردنٌون، وتبنً  

عٌن وأستمرار بإنشاء الجوائر التشجٌعٌة السٌاسات والتوجهات التً تدعم الرٌادٌٌن والمبد

 والحوافز للرٌادٌٌن.

 : الدارسات األجنبٌةثالثاً 

 

( بعنوان: "تؤثٌر اإلطار المإسسً والموقف الشخصً على Kushoka, 2014. دراسة )1

 السلوك الرٌادي بٌن الطالب".

"Influence of Institutional Setting and Personal Attitude on 

Entrepreneurial Behavior among Students" 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقٌق فً دور اِطر المإسسٌة والموقف الشخصً فً التؤثٌر 

 على اِناث حملة درجة البكالورٌو  فً بدء اِعمال التجارٌة فً تنزانٌا.

الطٕب فً وخلصت الدراسة إلى أن اِطر المإسسٌة والموقف الشخصً لها تؤثٌر على 

بدء اِعمال التجارٌة فً المستقبل بالمشاركة مع التغٌٌرات فً المواقف والنواٌا تجاه رٌادة اِعمال 

 والبنٌة التحتٌة المناسبة للطلبة.
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 ( بعنوان: "تعزٌز رٌادة األعمال فً الجامعات".Jacobus, 2012. دراسة )2

"Fostering Entrepreneurship at Universities" 

هذه الدراسة إلى التعرف على الطرق الفعالة لتعزٌز الرٌادة بٌن طٕب الجامعات،  هدفت 

 والتعرف على الفروقات فً مواقف الطٕب تجاه الرٌادة فً جامعات مختلفة.

وخلصت هذه الدراسة إلى ان عروض الجامعة تساهم فً نجاح بدء التشغٌل، و هً 

 عروض مختلفة تساهم فً طرق مختلفة.

وأوصت الدراسة بضرورة زٌادة الجهود التسوٌقٌة التً تتعلق بالرٌادة وإنشاء شبكة 

للخرٌجٌن لتحسٌن العٕقة مع الخرٌجٌن الرٌادٌٌن من أجل تحسٌن فعالٌة العروض الرٌادٌة، 

 من جامعة أوترٌخت.والمساهمة فً زٌادة عدد أفتتاحات التشغٌلٌة الناجحة التً تنبثق 

 

 ".الرٌادٌة لطلبة الجامعات فً تنزانٌا ( بعنوان: "النواٌاKambi, 2012. دراسة )3

"University Students Entrepreneurial Intention in Tanzania" 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث فً النواٌا الرٌادٌة لطلبة الجامعات فً تنزانٌا وتفسٌر 

لدراسة التً ٌإسسوها بؤنفسهم خٕل االطرٌقة التً ٌستخدمها الطٕب لتوظٌف أنفسهم فً الشركات 

 .أو بعد تخرجهم من الجامعة

وخلصت الدراسة إلى ضرورة أهتمام بتعلٌم رٌادة اِعمال لطلبة الجامعات من أجل العمل 

أن تشمل الدراسات الرٌادٌة جمٌع مناحً الحٌاة وعدم حصرها فً على ازدهار ورخاء البٕد، و

 التطورات فً العالم المعاصر.المشارٌع التجارٌة لمواكبة 
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( بعنوان: "تعلٌم رٌادة األعمال فً الجامعات Iacobucci, Micozzi, 2012. دراسة )4

 اإلٌطالٌة: التوجهات، الحاالت، الفرص ".

"Entrepreneurship education in Italian universities: trend, 

situation and opportunities" 

إلى  تقدٌم تحلٌل للوضع الحالً والتطور اِخٌر لتعلٌم رٌادة اِعمال فً هدفت هذه الدراسة 

الجامعات اٌْطالٌة ومناقشة ما إذا كانت هذه الدورات والمناهج تطابق الطلب على الكفاءات 

 الرٌادٌة.

وخلصت هذه الدراسة إلى قلة عدد الجامعات التً لدٌها دورات ومناهج متخصصة فً 

تتركز فً كلٌات العلوم والهندسة، باْضافة إلى تؤخر الجامعات اٌْطالٌة فً رٌادة اِعمال، وهً 

 مواكبة أتجاه العالمً فً تعلٌم رٌادة اِعمال على المستو  الجامعً.

( بعنوان: "المٌل نحو رٌادة األعمال بٌن طالب الجامعة: Keat, Meyer, 2011. دراسة )5

 ".دراسة مٌدانٌة لطالب الجامعة المالٌزٌة

"Inclination towards entrepreneurship among university 

students: An empirical study of Malaysian university students" 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العٕقة بٌن تعلٌم رٌادة اِعمال والمٌل نحو رٌادة اِعمال، 

فً إدارة اِعمال على مٌل طٕب الجامعة ومد  تؤثٌر الخصائص الدٌموغرافٌة والخلفٌة العائلٌة 

 نحو الرٌادة.

خلصت هذه الدراسة إلى وجود تؤثٌر لدور الجامعة ومنهج تعلٌم رٌادة اِعمال فً تعزٌز 

 رٌادة اِعمال، باْضافة للجن  والخبرة، ومهنة اِم.

لبة، وأن وقد أوصت الدراسة بخلق بٌئة اِعمال الرٌادٌة الٕزمة لتعزٌز الرٌادة لد  الط

ٌكون الطلبة على استعداد ٔستبدال أسلوب التعلم الحالً بؤسلوب أكثر عملٌا كما هو متطلب فً 

 تعلٌم رٌادة اِعمال.
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دراسة استكشافٌة على خرٌجً  –( بعنوان: "أثر تعلٌم رٌادة األعمال HILL, 2011. دراسة )6

 ماجستٌر إدارة األعمال فً إٌرلندا".

"The impact of entrepreneurship education- an exploratory 

study of MBA graduates in Ireland". 

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر تعلٌم رٌادة اِعمال على المد  الطوٌل على خرٌجً 

MBA  فً إٌرلندا، واكتشاف ما إذا كان هناك عٕقة بٌن تعرض الخرٌجٌن لتعلٌم رٌادة اِعمال

 وبٌن السلوك الرٌادي للخرٌجٌن.

 الرٌادي التعلٌم بٌن عٕقة وجود إلى ما ٌشٌر هناك لٌ  أنه إلى الدراسة نتائج أشارت وقد

اِعمال  إدارة فً الماجستٌر امجفً برن التعلٌمٌة بالخبرة مرورهم بعد للخرٌجٌن الرٌادي والسلوك

اٌرلندا، وأكدت الدراسة على ضرورة إجراء المزٌد من اِبحاث حول أثر تعلٌم رٌادة اِعمال  فً

باستخدام منهجٌات وأدوات المسح والتحلٌل اْحصائً التً تسهل على حداء سواء بالتعاون 

 والمقارنة.

"مقارنة بٌن المواقف الرٌادٌة بٌن ( بعنوان: Gibson, Burkhalter, 2011. دراسة )7

 طالب الجامعة وكلٌات المجتمع فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة".

"Comparing the Entrepreneurial Attitudes of University and 

Community College Students in USA". 

 اِعمال إدارة برامج لبةط من عٌنة لد  وأتجاهات الرٌادٌة الرغبة مقارنة إلى هدفت هذه الدراسة

 جوهري وبشكل ٌبدون الجامعات أن طلبة إلى الدراسة توصلت وقد فٌها، البكالورٌو  مرحلة فً

 كلٌات طلبة من أكثر فً المستقبل صغٌرة رٌادٌة مشروعات لبدء أستعداد لدٌهم شعورا أن

 وأستعداد الرغبة على التؤثٌرفً  اٌجابً دور الرٌادي التعلٌم لبرامج أن ذلك من ونستنتج .المجتمع

 المستقبل. فً كمهنة اِعمال رٌادة ٔختٌار الجامعات طلبة لد 
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 ".أثر التعلٌم الرٌادي على النواٌا الرٌادٌة( بعنوان: "Lorz, 2011. دراسة )8

"The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial 

Intention" 

الهدف من هذه الدراسة هو قٌا  أثر المشاركة فً تعلٌم رٌادة هدفت هذه الدراسة إلى 

 اِعمال.

وخلصت إلى الدراسة إلى ضعف تؤثٌر التعلٌم الرٌادي على النواٌا الرٌادٌة للطٕب، وأن 

 ضعف هذا التؤثٌر لم ٌعدل بطول مدة التعلٌم الرٌادي.

رامج التعلٌم لرٌادة اِعمال، وكٌفٌة خلق البٌئة وقد قدمت الدراسة توصٌات بكٌفٌة تصمٌم ب

 المناسبة للبرامج، وماهً اْلهامات لكً ٌتم تشغٌلها.

( بعنوان: "النزعة الرٌادٌة: دراسة إستكشافٌة على نواٌا الطلبة Wilbard, 2009. دراسة )9

 الرٌادٌة".

"Entrepreneurship Proclivity: An exploratory study on Students' 

entrepreneurship intention". 

أثبات وجود خصائص النواٌا الرٌادٌة لد  الطلبة بجامعة أغدر،   إلى هدفت هذه الدراسة

كذلك هدف الدراسة إلى أثبات أن الدراسة المعرفٌة والنظرٌة التً ٌحصل علٌها الطالب خٕل 

ن الدراسة الباحث من اكتساب السنوات الدراسٌة ٌمكن اْستفادة منها فً الواقع العملً، كما تمك

 الكثٌر من المعارف حول النواٌا الرٌادٌة للطٕب فً الجامعة.

كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود تناسب بٌن النواٌا الرٌادٌة للطٕب، باْضافة إلى أن 

ذكور الجن  والخلفٌة العائلٌة لها تؤثٌر كبٌر على النواٌا الرٌادٌة، حٌث بٌنت الدراسة أن الطٕب ال

الذٌن عائٕتهم أصحاب خبرة رٌادٌة سابقة لدٌهم مٌل كبٌر نحو التوظٌف الذاتً والعمل الحر، كذلك 

أظهرت الدراسة زٌادة احتمالٌة أن ٌصبح طٕب كلٌة اِقتصاد والعلوم اْدارٌة أصحاب مشارٌع 

 رٌادٌة.
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طالب الجامعات: ( بعنوان: "خصائص رٌادة األعمال بٌن Gurol, Atsan, 2006. دراسة )10

 بعض األفكار لتعلٌم وتدرٌب رٌادة األعمال فً تركٌا".

"Entrepreneurial characteristics amongst university students: 

Some insights for entrepreneurship education and training in 

Turkey" 

لجامعات التركٌة هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف روح الرٌادة الشخصٌة لد  طٕب ا

 وإجراء تقٌٌم لمٌولهم الرٌادٌة مقارنة مع الطٕب أصحاب المٌول غٌر الرٌادٌة.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن السمات الشخصٌة لد  الطلبة أصحاب المٌول الرٌادٌة تكون 

أعلى من الطلبة أصحاب المٌول غٌر الرٌادٌة، كما وجد لد  الطلبة مٌول نحو تبنً المخاطرة 

 ٌطرة وحب اْنجاز واْبتكار.والس

وقد قدمت الدراسة رإ  فً التعلٌم الرٌادي من خٕل تطوٌر السمات الرٌادٌة من أجل 

 الوصول لرٌادٌٌن جٌدٌن.

 

 التعلٌق على الدراسات السابقة: ثالثاً 

 اِقدم إلى من اِحدث زمنٌا مرتبة واِجنبٌة، العربٌة السابقة الدراسات من عددا الباحث استعرض

 اِبعاد الدراسات وتناولت تلك الدراسة من رٌادة اِعمال فً الجامعات بمجأت مرتبطة جمٌعها

 الدراسة. مجأت من مجال لكل المختلفة

 أواًل: بالنسبة للدراسات العربٌة:

نجد أنها تدور حول موضوع رٌادة اِعمال فً من خٕل الدراسات العربٌة التً تم عرضها 

والتً  والتً تتوافق تماماً مع جزء الدراسة الحالٌة (2014) المخٕفً دراسةالجامعات كما فً 

مساحة والتً خلصت إلى  السعودٌة الحكومٌة الجامعات فً اِعمال لرٌادة التعلٌم  واقعتناولت 

، أما عن دراسة التعلٌم لرٌادة اِعمال فً الجامعات الحكومٌة السعودٌة ٔتزال صغٌرة ومتواضعة
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( والتً توافقت تماماً مع جزء من الدراسة الحالٌة فً أن اِستقٕلٌة تلعب دوراً 2012رمضان )

مهماً فً التوجه الرٌادي ف الجامعات، حٌث تناولت الدراسة تؤثٌر موقف الطٕب من رٌادة اِعمال 

 العمل ٌفضلون الذٌن الطٕب نسبةفً نٌتهم للشروع بؤعمال رٌادٌة حٌث خلصت الدراسة إلى 

أما ، خاصاً  أم عاماً  قطاعاً  كان سواء غٌرهم لد  ٌفضلون العمل الذٌن من أكبر الخاص هملحساب

دراسة استكشافٌة على طلبـة اِعمال فً جامعة البترا تناولت ( 2008)الكساسبة  لدراسةبالنسبة 

% من المستجٌبٌن فً 48.4أن ما نسبته من  إلى توصلت، والتً أستعداد للرٌادةفً فً اِردن 

 .المرحلـة التحوٌلٌـة تجـاه الرٌادة

 :األجنبٌة: بالنسبة للدراسات ثانٌاً 

رٌادة اِعمال فً الجامعات بشكل  أنها تناولت موضوعتبٌن جنبٌة اِعرض الدارسات  خٕلمن 

  اتضح التالً: مفصل، 

إلى قلة عدد الجامعات التً لدٌها دورات ومناهج متخصصة فً  Micozzi (2012) دراسةأشارت 

الجامعات اٌْطالٌة فً مواكبة  تؤخر ورٌادة اِعمال، وهً تتركز فً كلٌات العلوم والهندسة، 

 أتجاه العالمً فً تعلٌم رٌادة اِعمال على المستو  الجامعً.

( فً 2011) Lorz وKambi ( (2012و  Keat & Meyer (2011)  كل من دراسةواهتمت 

موضوع النواٌا والتوجهات الرٌادٌة لطلبة الجامعات، حٌث تناولت دراسة العٕقة بٌن تعلٌم رٌادة 

استكشافٌة على ( دراسة 2011) Hillاِعمال والتوجه نحو رٌادة اِعمال، وتناولت دراسة 

 .خرٌجً ماجستٌر إدارة اِعمال فً إٌرلندا

استكشاف روح الرٌادة الشخصٌة لد  طٕب ( إلى 2006) Gurol & Atsanدراسة كما هدفت 

 الجامعات التركٌة وإجراء تقٌٌم لمٌولهم الرٌادٌة مقارنة مع الطٕب أصحاب المٌول غٌر الرٌادٌة

رإ  فً التعلٌم الرٌادي من خٕل تطوٌر السمات الرٌادٌة من أجل الوصول وقدمت الدراسة 

 لرٌادٌٌن جٌدٌن.
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 طلبة من عٌنة لد  وأتجاهات الرٌادٌة الرغبة مقارنةبBurkhalter (2011 )دراسة  وأهتمت

 فٌها البكالورٌو  مرحلة فً اِعمال إدارة برامج

أن الدراسة  خاصة قطاع غزة مستو  على أول موضوعها فً الدراسة تعتبر الباحث علم حد على

طلبة الجامعة اْسٕمٌة وجامعة اِزهر فً التعلٌم  نظر وجهة من الموضوعتقوم على دراسة 

لمعرفة واقع رٌادة اِعمال فً كٕ الجامعتٌن وللتعرف على مقدار دور مجأت  كمحاولة المستمر 

الدراسة على التوجه الرٌادي من إبداع وابتكار والمخاطرة المحسوبة و درجة التنافسٌة ودرجة 

 اِستقٕلٌة والثقافة الرٌادٌة. 
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 :هقدهةال

جراءاتيا محورا رئيسا يتـ مف  خاللو انجاز الجانب التطبيقػي مػف الدراسػة، وعػف تعتبر منيجية الدراسة وا 
طريقيا يػتـ الحصػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ إلػى النتػائج التػي يػتـ 

األىػداؼ التػي تسػعى إلػى  تفسيرىا في ضػوء أدبيػات الدراسػة المتعمقػة بموضػوع الدراسػة، وبالتػالي تحقػؽ
الدراسػػة، وكػػذلؾ أداة وعينػػة ومجتمػػع  متبػػعنيج اللممػػتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفا وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ ، تحقيقيػػا

وينتيػػي الفصػػؿ  ،، ومػػدى صػػدقيا وثباتيػػاوكيفيػػة بنائيػػا وتطويرىػػاإعػػدادىا الدراسػػة المسػػتخدمة وطريقػػة 
يمػي وصػؼ ليػذه  اواسػتخالص النتػائج، وفيمػلبيانات بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 .اإلجراءات
 

 .هنيج الدارسة

 خاللػو مػف الػذي يحػاوؿ التحميمػي الوصػفي المػنيج باسػتخداـ الباحػث قػاـ الدراسػة أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف

 حوليػا تطػرح التػي مكوناتيػا واآلراء بػيف بياناتيػا، والعالقػة وتحميػؿ الدراسػة، موضػوع الظػاىرة وصػؼ

 (1520 وصادؽ، حطب أبو) .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات

 وقد استخدم الباحث هصدرين أساسين لمهعموهات:

: حيث اتجػو الباحػث فػي معالجػة اإلطػار النظػري لمدراسػة إلػى مصػادر البيانػات الهصادر الثانوية .1
الثانويػػػة والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب والمراجػػػع العربيػػػة واألجنبيػػػة ذات العالقػػػة، والػػػدوريات والمقػػػاالت 

السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع والتقارير، واألبحاث والدراسات 
 اإلنترنت المختمفة.

ــة .2 : لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الدراسػػة لجػػأ الباحػػث إلػػى جمػػع البيانػػات الهصــادر األولي
 األولية مف خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض.
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 هجتهع الدراسة : 

مجتمػع الدراسػػة يعػػرؼ بأنػػو جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػي يدرسػػيا الباحػػث، وبنػػاءا عمػػى مشػػكمة الدراسػػة 
طالب وطالبات قسػمي التعمػيـ المسػتمر بجػامعتي األزىػر  مف يتكوفوأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ 

سػػالمية طالػػب وطالبػػة مػػف الجامعػػة اإل 001، بواقػػع طالػػب وطالبػػة 311واإلسػػالمية، والبػػالغ عػػددىـ 
  طالب و طالبة مف جامعة األزىر . 81و

 عينة الدراسة: 

قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب الجامعة، حيث تـ توزيع عينة اسػتطالعية 
إستبانة الختبار الصدؽ والثبات لإلستبانة، وقد تـ إدخاليا في التحميؿ النيائي، وبعػد ذلػؾ  31حجميا 

ليبمػػغ عػػدد  %65إسػػتبانة بنسػػبة  131إسػػتبانة عمػػى مجتمػػع الدراسػػة وقػػد تػػـ اسػػترداد  211تػػـ توزيػػع 
 . استبانة 161العينة اإلجمالي 

 :أداة الدراسة

 واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية بقطاع غزة " "تـ إعداد إستبانة حوؿ 

 تتكون إستبانة الدارسة هن قسهين رئيسين:

الجنس، العمر، الجامعة، المؤىؿ عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )وىو القسم األول: 
العممي، التخصص، مدى االستفادة مف مركز التعميـ المستمر، عدد الدورات التدريبية في مجاؿ ريادة 

 (.األعماؿ

 مجاالت : 5فقرة، موزع عمى  47، ويتكوف مف هجاالت الدراسةوىو عبارة عف  القسم الثاني:

 ( فقرة.13، ويتكوف مف )اإلبداع واالبتكارال األول: الهج

 ( فقرات.8، ويتكوف مف )الهخاطرة الهحسوبةالهجال الثاني: 

 ( فقرات.11، ويتكوف مف )درجة التنافسيةالهجال الثالث: 

 ( فقرات.7، ويتكوف مف )االستقالليةالهجال الرابع: 
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 فقرات.( 9، ويتكوف مف )الثقافة الرياديةالهجال الخاهس: 

دؿ عمى الموافقة العالية عمى ما  11بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  11-1وقد تـ استخداـ المقياس 
 ورد في العبارة والعكس صحيح.

 خطوات بناء اإلستبانة:

"،  واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية بقطـاع غـزة لمعرفة "قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 -خطوات التالية لبناء اإلستبانة :واتبع الباحث ال

الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بموضػوع الدراسػة، واالسػتفادة منيػا و  اإلدارياألدب اإلطػالع عمػى  -1
 في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.

 اإلسػػتبانة مجػػاالتاستشػػار الباحػػث عػػددًا مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية والمشػػرفيف فػػي تحديػػد  -0
 .وفقراتيا

 المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة.تحديد  -0
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 تـ تصميـ اإلستبانة في صورتيا األولية  -5
 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6
( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية و 11تـ عرض اإلستبانة عمى ) -7

 جامعة األزىر. 
ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضػافة والتعػديؿ،  في -8

 (.3) ؽ( فقرة، ممح47اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى ) رلتستق
 

 صدق االستبانة:

(، كما 115ص: 2111صدؽ االستبانة يعني " أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" )الجرجاوي، 
"شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح يقصد بالصدؽ 

فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات وآخروف، 
 (. وقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:82: ص 2111
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 صدق الهحكهين "الصدق الظاىري": -1

 أو الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف ىوالمحكميف "يقصد بصدؽ 
( حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجموعة مف 117ص: 2111" )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكمة

متخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ ومجاؿ اإلحصاء  وأسماء المحكميف   11المحكميف تألفت مف 
وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في (، 1بالممحؽ رقـ )

 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية 

 صدق الهقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي إلية  يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف
ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت 

( 1جدوؿ )يوضح نفسو،  االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف  اإلبداع واالبتكار ؿ "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجا

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما  α≤ 1015أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وضع لقياسو.

 (1جدول )

 " والدرجة الكمية لمهجال اإلبداع واالبتكار هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات هجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

). 

1.  
 فً جدٌدة أسالٌب استخدام على المستمر التعلٌم إدارة تشجعنً

 .العمل
.644 *0.000 

 0.001* 550. .المقدمة الجدٌدة لّفكار مكافآت المستمر التعلٌم إدارة تمنحنً  .2

 0.001* 594. فنٌة مإهٕت على الحصول فً المستمر التعلٌم إدارة تشجعنً  .3
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  .التعلٌمٌة الخدمات تقدٌم أسالٌب تطوٌر فً تسهم وعلمٌة

 0.000* 724. .المقدمة الجدٌدة اِفكار معنوٌاً  المستمر التعلٌم إدارة تدعم  .4

 0.000* 643. .المقدمة الجدٌدة اِفكار مالٌاً  المستمر التعلٌم إدارة تدعم  .5

6.  
 والمشـارٌع المبتكـرة اِفكار المستمر التعلٌم إدارة تشجع

 .الطموحة
.729 *0.000 

7.  
 من واْبتكار اْبداع روح تنمٌـة إلى المستمر التعلٌم إدارة تهدف

 .الجامعة تتضمنها التً التمٌز جوانب خٕل
.698 *0.000 

8.  
 دور ٌعزز بما اْبداع روح لتنمٌة مكاناً  المستمر التعلٌم إدارة تمثل

 .الرٌادٌة
.719 *0.000 

9.  
 لدعم والتطوٌر البحث مشارٌع دعم فً المستمر التعلٌم إدارة تساهم

 .الجدٌد المنتج تقدٌم فً واْبداع اِبتكار
.705 *0.000 

11.  
 اْبداعٌة اِفكار لذوي الفرص المستمر التعلٌم إدارة تعطً

 ٌتم أن بعد لهم الٕزم المالً توفٌرالدعم خٕل من وأبتكارٌة

 .ِفكارهم أقتصادٌة الجدو  دراسة

.721 *0.000 

11.  
 على المستمر التعلٌم إدارة فً المتاحة الموارد و المصادر تساعد

 .واْبداع أبتكار بمستو  الرقً
.724 *0.000 

12.  
 فً المستمرة التغٌٌرات إجراء على المستمر التعلٌم إدارة تحرص

 والتغٌرات المحلً السوق متطلبات وفق الرٌادٌة التدرٌبٌة البرامج

 .البٌئٌة

.550 *0.001 

13.  
 ناجحٌن رٌادٌٌن مع اجتماعات عقد فً المستمر التعلٌم إدارة تساهم

  .تجاربهم من لٕستفادة
.561 *0.001 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة الكمية المخاطرة المحسوبة ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "1جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ يعتبر المجاؿ  α≤  1015لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 صادؽ لما وضع لقياسو.
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 (2جدول )

 " والدرجة الكمية لمهجال الهخاطرة الهحسوبة هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات هجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

). 

1.  
 رٌادٌة مشارٌع فً المغامرة إلى المستمر التعلٌم إدارة تسعى

 .النتائج واضحة
.544 *0.002 

2.  
 من الرغم على مشارٌع فً الطٕب المستمر التعلٌم إدارة تدعم

 .المشارٌع لبعض الفشل احتمالٌة وجود
.696 *0.000 

3.  
 المستمر التعلٌم إدارة تتبناها التً الرٌادٌة المشروعات تتحمل

 .التكنولوجٌة التقنٌات أحدث استخدام تكالٌف
.653 *0.000 

4.  
 المستمر التعلٌم إدارة تتبناها التً الرٌادٌة المشروعات تتحمل

 .السوق إلى الدخول تكالٌف
.724 *0.000 

 0.000* 739. الجدٌـدة واِسـالٌب اِفكـار بتبنـً المستمر التعلٌم إدارة تبادر  .5

 0.000* 711.  .للمشكٕت حلول عن البحث و  .6

7.  
 التدرٌبٌة البرامج فتح قبل أولٌة دراسة المستمر التعلٌم إدارة تتبنى

 الرٌادٌة بالمشارٌع والمتعلقة
.758 *0.000 

8.  
ٌّم  الرٌادٌة المخرجات نتائج دورٌاً  المستمرر التعلٌم إدارة تق

 .التدرٌبٌة للبرامج
.637 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة الكمية لممجاؿ،  درجة التنافسية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "2جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ  α≤  1015والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو.
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 (3جدول )

 " والدرجة الكمية لمهجال درجة التنافسية هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات هجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

). 

 بٌن الفروقات تحلٌل و المنافسٌن أوضاع بدراسة أهتمام ٌتم  .1
  المقدمة. الخدمة مستوٌات

.751 *0.000 

 لتحسٌن المنافسة أوضاع تقوم إدارة التعلٌم المستمر بدراسة  .2
 الخدمة.

.742 *0.000 

 السوقٌة. الحصة وتحلٌل بدراسةإدارة التعلٌم المستمر تهتم   .3
.704 *0.000 

 و حاجات فً التغٌرات لمتابعة تتبع إدارة التعلٌم المستمر آلٌة  .4
  الزبائن. رغبات

.652 *0.000 

التناف  بٌن الطٕب من أجل اكتشاف إدارة التعلٌم المستمر تشجع   .5
 .الرٌادٌٌن والمبدعٌن

.760 *0.000 

تقدم اِفكار الرٌادٌة المتبناة من إدارة التعلٌم المستمر منتجات   .6
 وخدمات ذات جودة عالٌة. 

.760 *0.000 

 .شدٌدةتواجه المشروعات الرٌادٌة فً الجامعة منافسة   .7
.414 *0.016 

 من الكبٌرة المشروعات منافسة الرٌادٌة المشروعات تستطٌع  .8

  .)مخفضة أسعار معتدلة وضرائب )مثًٕ  معٌنة مٌزات خٕل

.679 *0.000 

 .بسهولة الجدٌدة اِسواق إلى الرٌادٌة الدخول المشروعات تستطٌع  .9
.392 *0.021 

 الرٌادٌة والمشروعات الجدٌدة الصغٌرة المشروعات تستطٌع  .11

 .السوق إلى الدخول تكالٌف تحمل

.606 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" والدرجة الكمية لممجاؿ،  االستقاللية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "3جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ   α≤ 1015والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو.



65 

 

 (4جدول )

 " والدرجة الكمية لمهجال االستقاللية هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات هجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

). 

1.  
على أستقٕلٌة الفكرٌة فً إدارة التعلٌم المستمر تشجع ثقافة 

 برامجها الرٌادٌة.
.697 *0.000 

2.  
على أستقٕلٌة المادٌة فً إدارة التعلٌم المستمر تشجع ثقافة 

 برامجها الرٌادٌة.
.732 *0.000 

3.  
لطرح وإبداء اِفكار الحرٌة الكافٌة إدارة التعلٌم المستمر تمنحنً 

 الرٌادٌة الجدٌدة.
.786 *0.000 

4.  
الحرٌة الكاملة فً طرٌقة تنفٌذ إدارة التعلٌم المستمر تمنحنً 

 المشروعات الرٌادٌة.
.692 *0.000 

5.  
إمكانٌة الحوار بشؤن إمكانٌة تبنً إدارة التعلٌم المستمر تتٌح 

 مشارٌع جدٌدة دون تحفظات.
.765 *0.000 

6.  
المسإولٌة  عن عوضاً  (الفرد مسإولٌةإدارة التعلٌم المستمر تعزز 

 .الخاصة حٌاته إدارة فً) الجماعٌة
.597 *0.001 

7.  
باِرباح إدارة التعلٌم المستمر مع أصحاب اِفكار الرٌادٌة تتشارك 

 والعوائد المالٌة من المشارٌع واِفكار الرٌادٌة.
.374 *0.027 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" والدرجة الكمية لممجاؿ،  الثقافة الريادية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ   α≤ 1015والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسو.
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 (5جدول )

 " والدرجة الكمية لمهجال الثقافة الريادية هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات هجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
هل
هعا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

). 

تتبنى إدارة التعلٌم المستمر الثقافة الرٌادٌة وتعمل على دعمها   .1
 وتنمٌتها.

.656 *0.000 

 0.000* 769. .الرٌادي للتفكٌر ثقافة بناءتعطً إدارة التعلٌم المستمر أهمٌة كبٌرة ل  .2

اْبتكار  تـدعم ثقافٌة رٌادٌة تربوٌة إدارة التعلٌم المستمر بٌئة توفر  .3
 واْنجـاز.  واْبداع والتمٌز

.762 *0.000 

بثقافة رٌادٌة تساعد على تؤمٌن فرص إدارة التعلٌم المستمر تتمتع   .4
 اْبتكار واْبداع. 

.706 *0.000 

على زٌادة الوعً بؤهمٌة رٌادة اِعمال إدارة التعلٌم المستمر تعمل   .5
 والعمل الحر.

.649 *0.000 

 المبنٌة الفردٌة النجاحات كبٌر بشكلإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تدعم  .6
 المبذولة. الشخصٌة على الجهود

.785 *0.000 

 و وأستقٕلٌة الذاتً أكتفاء علىإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تإكد  .7
 .المبادرة الفردٌة

.628 *0.000 

 0.000* 701. .اِعمال رٌادة فً المجازفةإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تشجع  .8

 0.000* 735. .وأبتكار اْبداعإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تشجع  .9

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الوصوؿ 
اإلستبانة، وقد تـ ذلؾ عمى  إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات

 النحو التالي.

عند مستوى ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا 6يبيف جدوؿ )
 وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضع لقياسو. α≤ 1015معنوية 

 (6جدول )

 اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانةهعاهل االرتباط بين درجة كل هجال هن هجاالت 

 الهجال
 هعاهل بيرسون

 لالرتباط
القيهة 
 (.Sig)االحتهالية

 0.000* 784. .اإلبداع واالبتكار

 0.000* 802. .المخاطرة المحسوبة

 0.000* 802. .درجة التنافسية

 0.000* 818. .االستقاللية

 0.000* 623. .الثقافة الريادية

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة *                

  :Reliabilityثبات اإلستبانة  

 متتالية" مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو "أف

(، ويقصد بو أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة 97: 2111)الجرجاوي،
 يستخدـ فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة. 

 Cronbach's Alpha وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ 

Coefficient ( 7وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 
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 (7جدول )

 هعاهل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد  الهجال
 الفقرات

هعاهل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.942 0.887 13 .اإلبداع واالبتكار

 0.911 0.830 8 .المخاطرة المحسوبة

 0.919 0.844 10 .درجة التنافسية

 0.869 0.755 7 .االستقاللية

 0.934 0.872 9 .الثقافة الريادية

 0.968 0.937 47 جهيع الهجاالت هعا

 الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*     

( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح 7واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
(. وكذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة 0.937(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.755،0.887)بيف 

( وىذا يعنى أف 0.968(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.869،0.942لكؿ مجاؿ حيث تتراوح )
  وداؿ إحصائيا.الصدؽ الذاتي مرتفع 

( قابمػة لمتوزيػع. ويكػوف الباحػث قػد تأكػد 3وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )
إسػػتبانة الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة اإلسػػتبانة وصػػالحيتيا لتحميػػؿ النتػػائج مػػف صػػدؽ وثبػػات 

 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 األساليب اإلحصائية الهستخدهة:

 Statistical Package for theتػػـ تفريػػغ وتحميػػؿ اإلسػػتبانة مػػف خػػالؿ برنػػامج التحميػػؿ اإلحصػػائي 

Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار مػا إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنوؼ - اختبػار كولمجػوروؼ تػـ اسػتخداـ
 (.8في جدوؿ )، وكانت النتائج كما ىي مبينة كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو
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 (8جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيهة االحتهالية  الهجال
(Sig.) 

 0.958 .اإلبداع واالبتكار

 0.613 .المخاطرة المحسوبة

 0.819 .درجة التنافسية

 0.763 .االستقاللية

 0.546 .الثقافة الريادية

 0.941 جهيع هجاالت االستبانة

مف  أكبرالدراسة  مجاالتجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 8واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
تـ استخداـ  حيثيذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلؾ فإف توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة 

 االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .0

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .0

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ .4
 .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقياس درجة االرتباط: يقوـ ىذا Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف )  .5
. وقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي والصدؽ العالقة بيف متغيريف االختبار عمى دراسة
 البنائي لالستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .6
داللة أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد استخدمو الباحث لمتأكد مف  6إلى الدرجة المتوسطة وىي 

 المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .

 ت( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقػاIndependent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .7
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 
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ما إذا  ( لمعرفة( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  .8
استخدمو الباحث  كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات.

 لمفروؽ التي تعزى لممتغير الذي يشتمؿ عمى ثالث مجموعات فأكثر.
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 الفصؿ الخامس

 ومناقشتيا تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 هقدهةال. 

  البيانات الشخصية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 تحميل واختبار فرضيات الدراسة. 
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 الهقدهة:

، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل
الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا، والوقوؼ عمى 

الجنس، العمر، الجامعة، المؤىؿ العممي، )التي اشتممت عمى البيانات الشخصية عف المستجيب 
(، ، عدد الدورات التدريبية في مجاؿ ريادة األعماؿالتخصص، مدى االستفادة مف مركز التعميـ المستمر

إذ تـ استخداـ برنامج الرـز  الدراسة، إستبانةلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 الفصؿ. 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 البيانات الشخصية وفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 9جدول )

 النسبة الهئوية % العدد الجنس
 55.6 89 ذكر

 44.4 71 أنثى

 100.0 160 الهجهوع

 

وىػذا يػدؿ عمػى . إنػاث %44.4بينمػا  ذكػور، مػف عينػة الدراسػة% 55.6( أف ما نسبتو 9)يتضح مف جدوؿ 
مػػدى االىتمػػاـ بتعمػػيـ األنػػاث فػػي أف أكثػػر العينػػة ىػػـ مػػف جػػنس الػػذكور، كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ 
 المجتمع الفمسطيني خاصة في قطاع غزة واإلقباؿ عمى التعميـ الجامعي.
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 الدراسة حسب العهرعينة توزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب العهرتوزيع  (:11جدول )

 النسبة الهئوية % العدد العهر
 29.4 47 سنة 18-00

 38.8 62 سنة 04-08

 18.1 29 سنة 09-00

 13.8 22 سنة فأكثر 04

 100.0 160 الهجهوع

 

% 8.84 ،سنة 08-18تتراوح أعمارىـ مف  مف عينة الدراسة% 2486ما نسبتو ( أف 11يتضح مف جدوؿ )
وىذا يدؿ عمى تنوع أعمار الطمبة ممف يدرسوف في التعميـ المستمر في  .،فأكثر -08تتراوح أعمارىـ مف

إلى  18الجامعتيف، مع التركيز عمى الفئة األكثر نسبة وىي الفئة التي يتراوح أعمار أصحابيا ما بيف )
 تمع الذي يتكوف غالبيتو مف فئة الشباب.سنة(، و ذلؾ لطبيعة المج 09أقؿ مف 

 عينة الدراسة حسب الجاهعةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجاهعة(: توزيع 11جدول )

 النسبة الهئوية % العدد الجاهعة
 65.6 105 الجامعة اإلسالمية

 34.4 55 جامعة األزىر

 100.0 160 الهجهوع

 

يدرسوف في قسـ التعمػيـ المسػتمر بالجامعػة  الدراسة مف عينة% 65.6( أف ما نسبتو 11)يتضح مف جدوؿ 
وىذا يدؿ عمى كبر حجػـ أعػداد  ،يدرسوف في قسـ التعميـ المستمر جامعة األزىر %34.4بينما  اإلسالمية،

الطمبة الممتحقيف بالجامعة اإلسالمية مقارنة بجامعة األزىر، كذلؾ أقدمية عمادة التعمػيـ المسػتمر بالجامعػة 
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رنػػة بجامعػػة األزىػػر، حيػػث تػػـ تأسيسػػيا قبػػؿ مركػػز التعمػػيـ المسػػتمر بجامعػػة األزىػػر بسػػنوات اإلسػػالمية مقا
 عديدة، مما يعكس اىتماـ الجامعة اإلسالمية بالتعميـ المستمر وخدمة المجتمع.

 عينة الدراسة حسب الهؤىل العمهيتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الهؤىل العمهي(: توزيع 12جدول )

 النسبة الهئوية % العدد الهؤىل العمهي
 4.4 7 ثانوية عامة 

 80.0 128 بكالوريوس

 15.0 24 ماجستير

 0.6 1 دكتوراه

 100.0 160 الهجهوع

 

 %80.0مػػػؤىميـ العممػػػي ثانويػػػة عامػػػة،  الدراسػػػة مػػػف عينػػػة% 4.4( أف مػػػا نسػػػبتو 12)يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ 
وىػذا  ،مػؤىميـ العممػي دكتػوراه %0.6مػؤىميـ العممػي ماجسػتير، بينمػا  %15.0مؤىميـ العممػي بكػالوريوس، 

نظرا لتكوف األفكار الرياديػة  يدلؿ عمى أف النسبة األكبر مف دراسة العينة ىـ مف حممة درجة البكالوريوس،
 وىذا يعكس اىتماـ ىذه الفئة بااللتحاؽ بمراكز التعميـ المستمر. لدييـ الناتجة عف دراستيـ الجامعية

 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع 

 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  (:13جدول )

 النسبة الهئوية % العدد التخصص
 23.1 37 ىندسة

 30.0 48 تجارة

 20.6 33 لغة انجميزية

 4.4 7 تكنولوجيا معمومات

 21.9 35 تخصص آخر

 100.0 160 الهجهوع
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تخصصيـ  %30.0، تخصصيـ ىندسة عينة الدراسةمف % 23.1ما نسبتو ( أف 13يتضح مف جدوؿ )
% تخصصيـ 21.9بينما  % تخصصيـ تكنولوجيا معمومات،4.4، % تخصصيـ لغة انجميزية30.0تجارة، 

ويدؿ ذلؾ عمى أف النسبة األكبر مف الممتحقيف بقسمي التعميـ المستمر ىـ مف الخريجيف  ،غير ذلؾ
ذلؾ نظرًا لحاجتيـ لتطويرىـ قدراتيـ وصقؿ مياراتيـ لزيادة تخصص اليندسة والتجارة و المغة اإلنجميزية، و 

 فرصيـ في الحصوؿ عمى العمؿ لتفشي البطالة بينيـ.

 عينة الدراسة حسب هدى االستفادة هن هركز التعميم الهستهرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب هدى االستفادة هن هركز التعميم الهستهر(: توزيع 14جدول )

 النسبة الهئوية % العدد هركز التعميم الهستهرهدى االستفادة هن 
 60.5 95 دورات تدريبية

 4.5 7 احتضاف مشاريع

 4.5 7 تدريب ريادي

 42.0 66 دبمـو ريادي

 17.8 28 استفادة أخرى

 

اسػتفادوا مػف مركػز التعمػيـ المسػتمر دورات  الدراسػة مف عينػة% 60.5( أف ما نسبتو 14)يتضح مف جدوؿ 
 %17.8% اسػػتفادوا دبمػػـو ريػػادي، بينمػػا 42.0اسػػتفادوا احتضػػاف مشػػاريع و تػػدريب ريػػادي،  %4.5 تدريبيػػة،

وىذا يدؿ عمى أف النسػبة األكبػر مػف مػدى االسػتفادة مػف مركػز التعمػيـ المسػتمر ىػو  ،استفادوا أشياء أخرى
أخػػرى مػػف التػػدريب فػػي مجػػاؿ الػػدورات التدريبيػػة، نظػػرًا لقمػػة اىتمػػاـ مراكػػز التعمػػيـ المسػػتمر بتقػػديـ خػػدمات 

 الريادي واحتضاف المشاريع والدبمومات المينية والخدمات األخرى.

 عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية في هجال ريادة األعهالتوزيع 
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 عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية في هجال ريادة األعهال(: توزيع 15جدول )

 النسبة الهئوية % العدد ريادة األعهالعدد الدورات التدريبية في هجال 
 41.3 66 لـ أتمؽ أي دورة

 35.0 56 دورة واحدة

 11.9 19 مرات 0-0

 11.9 19 دورات فأكثر 4

 100.0 160 الهجهوع

 

 لػـ يمتقػوا أي دورة فػي مجػاؿ ريػادة األعمػاؿ الدراسة مف عينة% 3288( أف ما نسبتو 15)يتضح مف جدوؿ 
% يتػػػراوح عػػػدد تمػػػؾ الػػػدورات التػػػي تمقوىػػػا فػػػي مجػػػاؿ ريػػػادة 11.9، بينمػػػا أو تمقػػػوا دورة واحػػػدة كحػػػد أقصػػػى

ويدلؿ ذلؾ عمى أف النسبة األكبر في االجابة دلت عمى عدـ  ،دورات فأكثر 4دورات، و 3-2األعماؿ مف 
يـ المسػػػتمر بالشػػػكؿ تمػػػؽ أي دورة أو تمػػػؽ دورة واحػػػدة عمػػػى األكثػػػر ممػػػا يعكػػػس عػػػدـ اىتمػػػاـ مراكػػػز التعمػػػ

 المطموب في مجاؿ الدورات التدريبة في مجاؿ ريادة األعماؿ.

 واختبار فرضيات الدراسةتحميل 

لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة لعينػػة واحػػدة  Tاسػػتخداـ اختبػػار تػػـ  واختبػػار فرضػػيات الدراسػػةلتحميػػؿ 
أكبػر مػف  Sig > 0.05 (Sigإذا كانػت ، فػأـ ال 6االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقػة المتوسػطة وىػي 

الفرضػػية الصػػفرية ويكػػوف فػػي ىػػذه الحالػػة متوسػػط آراء األفػػراد  حػػوؿ الظػػاىرة ( فإنػػو ال يمكػػف رفػػض 0.05
 Sig < 0.05 (Sig، أمػا إذا كانػت  6موضػع الدراسػة ال يختمػؼ جوىريػًا عػف موافػؽ بدرجػة متوسػطة وىػى 

آراء األفػػػراد  الفرضػػػية البديمػػػة القائمػػػة بػػػأف متوسػػػط  ( فيػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية وقبػػػوؿ0.05أقػػػؿ مػػػف 
، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد رجة الموافقة المتوسطةعف ديختمؼ جوىريًا 

قيمػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيمػػة االختبػػار فػػإذا كانػػت  .الموافقػػة المتوسػػطةأو يػػنقص بصػػورة جوىريػػة عػػف درجػػة 
 ه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.موجبة فمعنااالختبار 

 

 



77 

 

 الفرضية األولى:

 .التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هيم ذو داللة إحصائية لإلبداع واالبتكار عند هستوى داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.16النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 6وىي 

 (16جدول رقم )

لكل فقرة هن فقرات هجال       (.Sig)الهتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيهة االختبار والقيهة االحتهالية 
 حسب الجاهعة-"  اإلبداع واالبتكار "

 الفقرة 

 جاهعة األزىر الجاهعة اإلسالهية
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المستمر على تشجعنً إدارة التعلٌم   .1

 استخدام أسالٌب جدٌدة فً العمل.
6.32 

63.1

7 
1.67 

*0.0

49 
6 5.20 

52.

00 

-

2.26 

*0.01

4 
4 

تمنحنً إدارة التعلٌم المستمر مكافآت   .2

 لّفكار الجدٌدة المقدمة.
5.14 

51.4

3 

-

3.39 

*0.0

00 
12 4.22 

42.

18 

-

5.38 

*0.00

0 
11 

تشجعنً إدارة التعلٌم المستمر فً   .3

الحصول على مإهٕت فنٌة وعلمٌة 

تسهم فً تطوٌر أسالٌب تقدٌم 

 الخدمات التعلٌمٌة. 

6.33 
63.3

3 
1.64 

0.05

2 
3 5.40 

54.

00 

-

1.78 

*0.04

1 
1 

تدعم إدارة التعلٌم المستمر معنوٌاً   .4

 اِفكار الجدٌدة المقدمة.
6.27 

62.6

9 
1.30 

0.09

8 
8 4.64 

46.

36 

-

3.87 

*0.00

0 
9 

تدعم إدارة التعلٌم المستمر مالٌاً   .5

 اِفكار الجدٌدة المقدمة.
5.10 

51.0

5 

-

3.50 

*0.0

00 
13 4.20 

42.

00 

-

5.16 

*0.00

0 
12 

 إدارة التعلٌم المستمر اِفكار تشجع  .6

 والمشـارٌع الطموحة. المبتكـرة
6.03 

60.2

9 
0.12 

0.45

1 
10 4.93 

49.

27 

-

3.12 

*0.00

1 
5 
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 إدارة التعلٌم المستمر إلى تهدف  .7

 من روح اْبداع واْبتكار تنمٌـة

 التً تتضمنها التمٌز جوانب خٕل

 .الجامعة

6.33 
63.3

3 
1.67 

*0.0

49 
3 5.29 

52.

91 

-

1.81 

*0.03

8 
2 

تمثل إدارة التعلٌم المستمر مكاناً   .8

لتنمٌة روح اْبداع بما ٌعزز دور 

 الرٌادٌة.

6.44 
64.3

8 
2.30 

*0.0

12 
2 5.25 

52.

55 

-

2.01 

*0.02

5 
3 

 دعم تساهم إدارة التعلٌم المستمر فً  .9

لدعم  والتطوٌر البحث مشارٌع

اِبتكار واْبداع فً تقدٌم المنتج 

 الجدٌد.

6.30 
63.0

5 
1.58 

0.05

9 
7 4.89 

48.

91 

-

3.10 

*0.00

2 
6 

 تعطً إدارة التعلٌم المستمر الفرص  .11

 اْبداعٌة وأبتكارٌة اِفكار لذوي

 لهم الٕزم المالً توفٌرالدعم خٕل من

 أقتصادٌة ٌتم دراسة الجدو  أن بعد

 .ِفكارهم

5.64 
56.3

8 

-

1.52 

0.06

6 
11 4.35 

43.

45 

-

4.66 

*0.00

0 
10 

المتاحة  الموارد و المصادر تساعد  .11

الرقً  فً إدارة التعلٌم المستمر على

 واْبداع. أبتكار بمستو 

6.32 
63.2

4 
1.57 

0.06

0 
5 4.85 

48.

55 

-

3.29 

*0.00

1 
7 

تحرص إدارة التعلٌم المستمر على   .12

إجراء التغٌٌرات المستمرة فً 

البرامج التدرٌبٌة الرٌادٌة وفق 

متطلبات السوق المحلً والتغٌرات 

 البٌئٌة.

6.61 
66.1

0 
2.85 

*0.0

03 
1 4.80 

48.

00 

-

3.54 

*0.00

0 
8 

تساهم إدارة التعلٌم المستمر فً عقد   .13

اجتماعات مع رٌادٌٌن ناجحٌن 

 لٕستفادة من تجاربهم. 

6.09 
60.8

6 
0.38 

0.35

3 
9 3.82 

38.

18 

-

6.23 

*0.00

0 
13 

 جهيع فقرات الهجال هعاً  
6.07 

60.7

1 
0.42 

0.33

8 
 4.76 

47.

57 

-

4.05 

*0.00

0 
 

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * 

، %60.71( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ لمجامعػػة اإلسػػالمية 16مػػف جػػدوؿ )
بدرجػػػػة  وىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة 0.338تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  0.42قيمػػػػة االختبػػػػار 

بينمػا تبػيف أف المتوسػط الحسػابي النسػبي لجامعػة األزىػر  . مجػاؿال امف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذمتوسطة 
 وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ موافقػػة 0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػة وأف  4.05-قيمػة االختبػار ،  47.57%
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مجاؿ. وىذا يدؿ عمػى أف درجػة الموافقػة لمجامعػة اإلسػالمية قػد ال امف قبؿ أفراد العينة عمى ىذبدرجة قميمة 
وىذا يدؿ عمى أف الجامعة اإلسالمية تيتـ بشكؿ أكبر مف جامعة ، ة الموافقة لجامعة األزىرزادت عف درج

األزىػػػر فػػػي مجػػػاؿ اإلبػػػداع واالبتكػػػار، وقػػػد يعػػػود السػػػبب فػػػي اخػػػتالؼ المتوسػػػط الحسػػػابي لمجػػػاؿ اإلبػػػداع 
جامعػة األزىػر واالبتكار في عمادة التعميـ المستمر فػي الجامعػة اإلسػالمية عػف مركػز التعمػيـ المسػتمر فػي 

عامػًا بينمػا أنشػأ مركػز التعمػيـ  18إلى عمر عمادة التعميـ المستمر في الجامعة اإلسالمية والذي أنشػأ منػذ 
المسػػػتمر بجامعػػػة األزىػػػر منػػػذ سػػػنوات قميمػػػة، وبالتػػػالي قػػػد تكػػػوف األنشػػػطة والخػػػدمات والمشػػػاريع فػػػي مركػػػز 

ىػي وقد تبػيف أيضػا أف أعمػى درجػات الموافقػة ، التعميـ المستمر بجامعة األزىر لـ تبدأ بالنيوض واالكتماؿ
ر عمى إجراء التغييرات المسػتمرة فػي البػرامج التدريبيػة الرياديػة وفػؽ تحرص إدارة التعميـ المستم " 12الفقرة 

تشػجعني  " 3، بينمػا الفقػرة لمجامعػة اإلسػالمية %66.10 " بنسػبة متطمبات السػوؽ المحمػي والتغيػرات البيئيػة
إدارة التعمػػيـ المسػػتمر فػػي الحصػػوؿ عمػػى مػػؤىالت فنيػػة وعمميػػة تسػػيـ فػػي تطػػوير أسػػاليب تقػػديـ الخػػدمات 

تدعـ إدارة التعميـ المستمر ماليػًا األفكػار  " 5لجامعة األزىر، وقد حصمت الفقرة % 54.00 بنسبة " ميميةالتع
"  13بينمػػػا الفقػػػرة ، % 51.05" عمػػػى أدنػػػى درجػػػة موافقػػػة لكػػػال لمجامعػػػة اإلسػػػالمية بنسػػػبة  الجديػػػدة المقدمػػػة

عمػى  حصػمت" السػتفادة مػف تجػاربيـتساىـ إدارة التعميـ المستمر في عقد اجتماعات مع ريػادييف نػاجحيف ل
  .%38.18بنسبة  لجامعة األزىر أدنى درجة موافقة

 نتيجة الفرضية:

 التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هتوسط ذو داللة إحصائية لإلبداع واالبتكار عند هستوى داللة 
 في الجاهعة اإلسالهية.

في  التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور قميل ذو داللة إحصائية لإلبداع واالبتكار عند هستوى داللة 
 .جاهعة األزىر

ويعزو الباحث ذلؾ إلى مكانة الجامعة اإلسالمية في المجتمع الفمسطيني و إلى إعداد الطمبة الممتحقيف 
لجامعة اإلسالمية قابمة الحتضاف المبدعيف بالجامعة اإلسالمية  مقارنة بجامعة األزىر، حيث أف بيئة ا

والمبتكريف، حيث أنيـ يفضموف العمؿ في البيئات التي تتوافر فييا عناصر الريادة واإلبداع ليتمكنوا مف 
إظيار ابداعاتيـ ومواىبيـ، كذلؾ عمى الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر بذؿ المزيد مف الجيود لتوفير 

 احتضاف مواىبيـ. البيئة المناسبة لمطالب و 
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 الفرضية الثانية:

 .التوجو الرياديعمى  1015عند هستوى داللة  مهخاطرة الهحسوبةيوجد دور هيم ذو داللة إحصائية ل

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.17النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 6وىي 

 (17جدول رقم )

لكل فقرة هن فقرات هجال       (.Sig)الهتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيهة االختبار والقيهة االحتهالية 
 " حسب الجاهعة الهخاطرة الهحسوبة "

 الفقرة 

 جاهعة األزىر الجاهعة اإلسالهية
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تشجعنً إدارة التعلٌم المستمر   .1

على استخدام أسالٌب جدٌدة فً 

 العمل.

5.68 56.76 -1.32 0.096 5 4.04 40.36 
-

6.31 
*0.0
00 

8 

المستمر تمنحنً إدارة التعلٌم   .2

مكافآت لّفكار الجدٌدة 

 المقدمة.

5.20 52.02 -3.64 *0.000 8 4.05 40.55 
-

6.24 
*0.0
00 

7 

تشجعنً إدارة التعلٌم المستمر   .3

فً الحصول على مإهٕت فنٌة 

وعلمٌة تسهم فً تطوٌر 

أسالٌب تقدٌم الخدمات 

 التعلٌمٌة. 

5.50 54.95 -2.47 *0.008 6 4.16 41.64 
-

5.55 
*0.0
00 

6 

تدعم إدارة التعلٌم المستمر   .4

 معنوٌاً اِفكار الجدٌدة المقدمة.
5.45 54.48 -2.83 *0.003 7 4.20 42.00 

-
5.55 

*0.0
00 

5 

تدعم إدارة التعلٌم المستمر مالٌاً   .5

 اِفكار الجدٌدة المقدمة.
6.02 60.19 0.10 0.462 3 4.72 47.22 

-
3.50 

*0.0
00 

3 
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إدارة التعلٌم المستمر  تشجع  .6

والمشـارٌع  المبتكـرة اِفكار

 الطموحة.

6.27 62.67 1.29 0.100 2 4.89 48.91 
-

3.08 
*0.0
02 

1 

 إدارة التعلٌم المستمر إلى تهدف  .7

 روح اْبداع واْبتكار تنمٌـة

التً  التمٌز جوانب خٕل من

 .الجامعة تتضمنها

6.34 63.43 1.58 0.058 1 4.80 48.00 
-

3.47 
*0.0
01 

2 

التعلٌم المستمر تمثل إدارة   .8

مكاناً لتنمٌة روح اْبداع بما 

 ٌعزز دور الرٌادٌة.

5.70 56.95 -1.24 0.110 4 4.36 43.64 
-

4.96 
*0.0
00 

4 

 44.04 4.40  0.106 1.25- 57.72 5.77 جهيع فقرات الهجال هعاً  
-

5.49 
*0.0
00 

 

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * 

، %57.72( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ لمجامعػػة اإلسػػالمية 17) مػػف جػػدوؿ

بدرجػػػػة  وىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة 0.106تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  1.25-قيمػػػػة االختبػػػػار 

بينمػا تبػيف أف المتوسػط الحسػابي النسػبي لجامعػة األزىػر  . مجػاؿال امف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذمتوسطة 

 وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ موافقػػة 0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػة وأف  5.49-قيمػة االختبػار ،  44.04%

ا المجاؿ. وىذا يدؿ عمػى أف درجػة الموافقػة لمجامعػة اإلسػالمية قػد مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذبدرجة قميمة 

تقػّيـ إدارة  " 7الفقػرة ىي وقد تبيف أيضا أف أعمى درجات الموافقة ، ة الموافقة لجامعة األزىرزادت عف درج

، بينما لمجامعة اإلسالمية %63.43 " بنسبة التعميـ المستمر دوريًا نتائج المخرجات الريادية لمبرامج التدريبية

 " البػرامج التدريبيػة والمتعمقػة بالمشػاريع الرياديػةتتبنى إدارة التعميـ المستمر دراسػة أوليػة قبػؿ فػتح  " 6الفقرة 

تػػدعـ إدارة التعمػػيـ المسػػتمر الطػػالب فػػي مشػػاريع  " 2لجامعػػة األزىػػر، وقػػد حصػػمت الفقػػرة % 48.91 بنسػػبة

" عمػى أدنػى درجػة موافقػة لمجامعػة اإلسػالمية بنسػبة  عمى الرغـ مف وجود احتمالية الفشؿ لبعض المشػاريع

"  تسػعى إدارة التعمػيـ المسػتمر إلػى المغػامرة فػي مشػاريع رياديػة واضػحة النتػائج"  1 بينما الفقػرة، % 52.02

 .%40.36بنسبة  لجامعة األزىر عمى أدنى درجة موافقة حصمت
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 نتيجة الفرضية:

التوجو عمى  1015عند هستوى داللة  مهخاطرة الهحسوبةيوجد دور هتوسط ذو داللة إحصائية ل
 في الجاهعة اإلسالهية. الريادي

 التوجو الرياديعمى  1015عند هستوى داللة  مهخاطرة الهحسوبةيوجد دور قميل ذو داللة إحصائية ل
 .جاهعة األزىرفي 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف التعميـ المستمر بجامعة األزىر حديث عيد اإلنشاء والتأسيس بينما التعميـ 
، وبالتالي فإف التعميـ المستمر بجامعة األزىر غير 1997منذ عاـ  المستمر في الجامعة اإلسالمية تأسس

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة، جاىزة لمدخوؿ في مخاطرة مقارنة بالجامعة اإلسالمية
Gurol و Atsan (2006 والتي خمصت إلى وجود لدى الطمبة أصحاب التوجيات الريادية ميوؿ نحو )

 سيطرة وحب اإلنجاز واإلبتكار  أعمى مف الطمبة أصحاب الميوؿ غير الريادية. تبني المخاطرة وال

 الفرضية الثالثة:

 .التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هيم ذو داللة إحصائية لدرجة التنافسية عند هستوى داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.18النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 6وىي 

 (18جدول رقم )

لكل فقرة هن فقرات هجال       (.Sig)الهتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيهة االختبار والقيهة االحتهالية 
 " حسب الجاهعة درجة التنافسية "

 الفقرة 

 جاهعة األزىر الجاهعة اإلسالهية
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 أوضاع بدراسة أهتمام ٌتم  .1
 بٌن الفروقات تحلٌل و المنافسٌن
  المقدمة. الخدمة مستوٌات

6.00 60.00 0.00 0.500 7 4.26 
42.5

9 
-

5.47 
*0.0
00 

8 

 تقوم إدارة التعلٌم المستمر بدراسة  .2
 الخدمة. لتحسٌن المنافسة أوضاع

6.12 61.24 0.59 0.279 5 4.54 
45.3

7 
-

4.35 
*0.0
00 

5 

 بدراسةإدارة التعلٌم المستمر تهتم   .3
 السوقٌة. الحصة وتحلٌل

5.93 59.33 -0.32 0.375 8 4.44 
44.4

4 
-

5.21 
*0.0
00 

6 

 تتبع إدارة التعلٌم المستمر آلٌة  .4
 و حاجات فً التغٌرات لمتابعة
  الزبائن. رغبات

6.18 61.81 0.91 0.181 4 4.69 
46.9

1 
-

3.94 
*0.0
00 

3 

التناف  إدارة التعلٌم المستمر تشجع   .5
من أجل اكتشاف بٌن الطٕب 

 .الرٌادٌٌن والمبدعٌن

6.43 64.29 2.18 *0.016 1 4.76 
47.6

4 
-

3.62 
*0.0
00 

2 

تقدم اِفكار الرٌادٌة المتبناة من   .6
إدارة التعلٌم المستمر منتجات 
 وخدمات ذات جودة عالٌة. 

6.05 60.48 0.25 0.403 6 4.33 
43.2

7 
-

5.18 
*0.0
00 

7 

تواجه المشروعات الرٌادٌة فً   .7
 .الجامعة منافسة شدٌدة

6.30 62.95 1.42 0.080 2 5.29 
52.9

1 
-

2.24 
*0.0
15 

1 

 الرٌادٌة المشروعات تستطٌع  .8

 من الكبٌرة المشروعات منافسة

أسعار  )مثًٕ  معٌنة مٌزات خٕل
  .)مخفضة معتدلة وضرائب

6.23 62.29 1.11 0.134 3 4.60 
46.0

0 
-

4.33 
*0.0
00 

4 

الرٌادٌة  المشروعات تستطٌع  .9
 الجدٌدة اِسواق إلى الدخول

 .بسهولة
5.77 57.71 -1.07 0.144 9 4.05 

40.5
5 

-
6.30 

*0.0
00 

9 

 الصغٌرة المشروعات تستطٌع  .11

 الرٌادٌة والمشروعات الجدٌدة

 .السوق إلى الدخول تكالٌف تحمل
5.70 57.05 -1.47 0.072 10 3.98 

39.8
2 

-
6.34 

*0.0
00 

10 

 4.50  0.328 0.45 60.71 6.07 هعاً جهيع فقرات الهجال  
45.0

0 
-

5.85 
*0.0
00 

 

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * 

، %60.71( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ لمجامعػػة اإلسػػالمية 18مػػف جػػدوؿ )
بدرجػػػػة  وىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة 0.328تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  0.45قيمػػػػة االختبػػػػار 

بينمػا تبػيف أف المتوسػط الحسػابي النسػبي لجامعػة األزىػر  . مجػاؿال امف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذمتوسطة 
 وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ موافقػػة 0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػة وأف  5.85-قيمػة االختبػار ،  45.00%

ا المجاؿ. وىذا يدؿ عمػى أف درجػة الموافقػة لمجامعػة اإلسػالمية قػد نة عمى ىذمف قبؿ أفراد العيبدرجة قميمة 
تشػػجع  " 5الفقػػرة ىػػي وقػػد تبػػيف أيضػػا أف أعمػػى درجػػات الموافقػػة ، زادت عػػف درجػػة الموافقػػة لجامعػػة األزىػػر

لمجامعة  %64.29 " بنسبة إدارة التعميـ المستمر التنافس بيف الطالب مف أجؿ اكتشاؼ الريادييف والمبدعيف
لجامعػة % 52.91 بنسبة " تواجو المشروعات الريادية في الجامعة منافسة شديدة " 7، بينما الفقرة اإلسالمية

 تكاليؼ تحمؿ الريادية والمشروعات الجديدة الصغيرة المشروعات تستطيع " 11األزىر، وقد حصمت الفقرة 
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بنسػبة  -الجامعػة اإلسػالمية، جامعػة األزىػر -" عمى أدنى درجة موافقة لكال الجػامعتيف السوؽ إلى الدخوؿ
 % عمى الترتيب.39.82 و% 57.05

 نتيجة الفرضية:

 التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هتوسط ذو داللة إحصائية لدرجة التنافسية عند هستوى داللة 
 في الجاهعة اإلسالهية.

في  التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور قميل ذو داللة إحصائية لدرجة التنافسية عند هستوى داللة 
 .جاهعة األزىر

ويعزو الباحث ذلؾ إلى كبر حجـ عمادة التعميـ المستمر وخدمة المجتمع الذي يمكنيا مف المنافسة وتقديـ 
دبمومات متنوعة، حيث أنو يعتبر مف  خدمات متنوعة مف دورات تدريبية واستشارية واحتضاف مشاريع و

المراكز ذات خبرة في المجاؿ، ويعزو الباحث دورىا المتوسط لدرجة التنافسية إلى الحصار المفروض عمى 
القطاع وآثاره االقتصادية عمى الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ وعمى الجامعة اإلسالمية بشكؿ خاص 

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات ، السابقة عمى غزةنتيجة تعرضيا لمقصؼ والتدمير في الحروب 
( التي خمصت إلى أف استعجاؿ الريادييف في الحصوؿ عمى الربح يؤدي إلى 0110كدراسة المري )

تفضيؿ العمالة األجنبية وانخفاض ىامش الربح في بداية المشروعات الريادية، وأف الريادييف بحاجة 
 ا فيي تعاني مف ضعؼ في التمويؿ ويتعرضوف لضغوط عمؿ شديدة.ألنظمة تشجع عمى ترويج منتجاتي

 الفرضية الرابعة:

 .التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هيم ذو داللة إحصائية لالستقاللية عند هستوى داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.19النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 6وىي 
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 (19جدول رقم )

لكل فقرة هن فقرات هجال       (.Sig)الهتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيهة االختبار والقيهة االحتهالية 
 "حسب الجاهعة االستقاللية "

 الفقرة 

 جاهعة األزىر الجاهعة اإلسالهية
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إدارة التعميـ المستمر عمى  تشجع ثقافة  .1
 االستقاللية الفكرية في برامجيا الريادية.

6.2
9 

62.86 1.42 
0.07

9 
2 4.30 42.96 -4.73 

*0.0
00 

7 

تشجع ثقافة إدارة التعميـ المستمر عمى   .2
 االستقاللية المادية في برامجيا الريادية.

6.2
0 

62.00 0.97 
0.16

7 
5 4.40 43.96 -4.52 

*0.0
00 

6 

تمنحني إدارة التعميـ المستمر الحرية   .3
بداء األفكار الريادية  الكافية لطرح وا 

 الجديدة.

6.5
0 

65.05 2.54 
*0.00

6 
1 5.13 51.30 -2.33 

*0.0
12 

2 

تمنحني إدارة التعميـ المستمر الحرية   .4
الكاممة في طريقة تنفيذ المشروعات 

 الريادية.

6.2
1 

62.10 0.96 
0.17

0 
4 4.56 45.56 -4.42 

*0.0
00 

5 

تتيح إدارة التعميـ المستمر إمكانية الحوار   .5
بشأف إمكانية تبني مشاريع جديدة دوف 

 تحفظات.

6.0
2 

60.19 0.10 
0.46

2 
7 4.72 47.22 -3.60 

*0.0
00 

3 

 (الفرد تعزز إدارة التعميـ المستمر مسؤولية  .6
 في) المسؤولية الجماعية عوضًاعف

 .إدارةحياتيالخاصة

6.1
4 

61.43 0.75 
0.22

9 
6 4.57 45.74 -4.24 

*0.0
00 

4 

تتشارؾ إدارة التعميـ المستمر معأصحاب   .7
المالية األفكار الريادية باألرباح والعوائد 

 مف المشاريع واألفكار الريادية.

6.2
7 

62.67 1.15 
0.12

7 
3 5.19 51.85 -2.22 

*0.0
15 

1 

6.2 جهيع فقرات الهجال هعاً  
3 

62.33 1.40 
0.08

3 
 4.70 46.99 -4.46 

*0.0
00 

 

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * 
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، %62.33( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ لمجامعػػة اإلسػػالمية 19مػػف جػػدوؿ )
بدرجػػػػة  وىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة 0.083تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  1.40قيمػػػػة االختبػػػػار 

بينمػا تبػيف أف المتوسػط الحسػابي النسػبي لجامعػة األزىػر  . مجػاؿال امف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذمتوسطة 
 وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ موافقػػة 0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػة وأف  4.46-قيمػة االختبػار ،  46.99%

ا المجاؿ. وىذا يدؿ عمػى أف درجػة الموافقػة لمجامعػة اإلسػالمية قػد مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذبدرجة قميمة 
تمنحنػي  " 3الفقػرة ىػي وقد تبيف أيضا أف أعمى درجات الموافقػة ،  ة الموافقة لجامعة األزىرزادت عف درج

بػػػػداء األفكػػػػار الرياديػػػػة الجديػػػػدة لمجامعػػػػة  %65.05 " بنسػػػػبة إدارة التعمػػػػيـ المسػػػػتمر الحريػػػػة الكافيػػػػة لطػػػػرح وا 
الرياديػػة باألربػػاح والعوائػػد أصػػحاب األفكػػار  تتشػػارؾ إدارة التعمػػيـ المسػػتمر مػػع " 7، بينمػػا الفقػػرة اإلسػػالمية

تتػػيح إدارة  " 5لجامعػػة األزىػػر، وقػػد حصػػمت الفقػػرة % 51.85 بنسػػبة "الماليػػة مػػف المشػػاريع واألفكػػار الرياديػػة
" عمػى أدنػى درجػة موافقػة  التعميـ المستمر إمكانية الحوار بشأف إمكانية تبني مشاريع جديػدة دوف تحفظػات

إدارة التعمػػيـ المسػػتمر عمػػى االسػػتقاللية  تشػػجع ثقافػػة"  1نمػػا الفقػػرة بي، % 60.19لمجامعػػة اإلسػػالمية بنسػػبة 
  .%42.96بنسبة  لجامعة األزىر عمى أدنى درجة موافقة حصمت"  الفكرية في برامجيا الريادية

 نتيجة الفرضية:

في  التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هتوسط ذو داللة إحصائية لالستقاللية عند هستوى داللة 
 الجاهعة اإلسالهية.

في  التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور قميل ذو داللة إحصائية لالستقاللية عند هستوى داللة 
 .جاهعة األزىر

ويعزو الباحث ذلؾ إلى قمة اإلمكانات البيئية المتاحة في جامعة األزىر التي تدفع الجامعة إلى عدـ 

بتيا. واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة رمضاف التشجيع لالستقاللية الفكرية والمادية لطم

( والتي أظيرت أف نسبة الطالب الذيف يفضموف العمؿ لحسابيـ الخاص أكبرمف الذيف يفضموف 0110)

 . العمؿ لدى غيرىـ سواء كاف قطاعًا عامًا أـ خاصاً 
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 الفرضية الخاهسة:

 .التوجو الرياديعمى  1015ند هستوى داللة يوجد دور هيم ذو داللة إحصائية لمثقافة الريادية ع

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتـ استخداـ اختبار 
 النتائج موضحة في جدوؿ )؟(. أـ ال. 6وىي 

 (21جدول رقم )

لكل فقرة هن فقرات هجال       (.Sig)الهتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيهة االختبار والقيهة االحتهالية 
 " حسب الجاهعة الثقافة الريادية "

 الفقرة 

 جاهعة األزىر الجاهعة اإلسالهية

بي
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ط 
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ig

).
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وس
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سا
الح

ط 
وس

لهت
ا

 
بي
نس
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بار
الخت

ة ا
قيه

 

هة 
القي

ة )
هالي

الحت
ا

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

الثقافة إدارة التعلٌم المستمر تتبنى   .1
الرٌادٌة وتعمل على دعمها 

 وتنمٌتها.
6.22 62.19 0.95 0.172 7 4.82 

48.1
8 

-
3.12 

*0.0
01 

6 

أهمٌة إدارة التعلٌم المستمر تعطً   .2
 .الرٌادي للتفكٌر ثقافة بناءكبٌرة ل

6.35 63.46 1.48 0.071 5 4.85 
48.5

5 
-

3.07 
*0.0
02 

5 

 بٌئةإدارة التعلٌم المستمر  توفر  .3
 تـدعم ثقافٌة رٌادٌة تربوٌة

 اْبتكار واْبداع والتمٌز
 واْنجـاز. 

6.35 63.52 1.78 *0.039 4 4.96 
49.6

4 
-

2.84 
*0.0
03 

4 

بثقافة إدارة التعلٌم المستمر تتمتع   .4
رٌادٌة تساعد على تؤمٌن فرص 

 اْبتكار واْبداع. 

6.10 61.05 0.49 0.311 8 5.00 
50.0

0 
-

2.75 
*0.0
04 

3 

على إدارة التعلٌم المستمر تعمل   .5
زٌادة الوعً بؤهمٌة رٌادة 

 اِعمال والعمل الحر.

6.48 64.76 2.27 *0.013 2 5.24 
52.3

6 
-

1.91 
*0.0
31 

1 

إدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تدعم  .6
 الفردٌة النجاحات كبٌر بشكل

6.38 63.81 1.79 *0.038 3 4.75 
47.4

5 
-

3.17 
*0.0
01 

7 
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 الشخصٌة على الجهود المبنٌة
 المبذولة.

إدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تإكد  .7
 و وأستقٕلٌة الذاتً أكتفاء على

 .المبادرة الفردٌة
6.31 63.14 1.45 0.075 6 4.44 

44.3
6 

-
4.26 

*0.0
00 

8 

إدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تشجع  .8
 .اِعمال رٌادة فً المجازفة

6.06 60.57 0.26 0.399 9 4.27 
42.7

3 
-

5.17 
*0.0
00 

9 

إدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تشجع  .9
 .وأبتكار اْبداع

6.57 65.71 2.30 *0.012 1 5.18 
51.8

2 
-

2.16 
*0.0
17 

2 

 4.83  0.051 1.65 63.13 6.31 جهيع فقرات الهجال هعاً  
48.3

4 
-

3.44 
*0.0
01 

 

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * 

، %63.13( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ لمجامعػػة اإلسػػالمية 21مػػف جػػدوؿ )
بدرجػػػػة  وىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة 0.051تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  1.65قيمػػػػة االختبػػػػار 

بينمػا تبػيف أف المتوسػط الحسػابي النسػبي لجامعػة األزىػر  . مجػاؿال االعينػة عمػى ىػذمف قبػؿ أفػراد متوسطة 
 وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ موافقػػة 0.001تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػة وأف  3.44-قيمػة االختبػار ،  48.34%

اإلسػالمية قػد ا المجاؿ. وىذا يدؿ عمػى أف درجػة الموافقػة لمجامعػة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذبدرجة قميمة 
 تشػػجع " 9الفقػػرة ىػػي وقػػد تبػػيف أيضػػا أف أعمػػى درجػػات الموافقػػة ، زادت عػػف درجػػة الموافقػػة لجامعػػة األزىػػر

تعمػػؿ  " 5، بينمػػا الفقػػرة لمجامعػػة اإلسػػالمية %65.71 " بنسػػبة واالبتكػػار ثقافػة إدارة التعمػػيـ المسػػتمر اإلبػػداع
لجامعػػػة % 52.36 بنسػػػبة " ريػػػادة األعمػػػاؿ والعمػػػؿ الحػػػرإدارة التعمػػػيـ المسػػػتمر عمػػػى زيػػػادة الػػػوعي بأىميػػػة 

" عمػى أدنػى  األعمػاؿ ريػادة فػي ثقافة إدارة التعميـ المسػتمر المجازفػة تشجع " 8األزىر، وقد حصمت الفقرة 
% عمػػػى 42.73 و% 60.57بنسػػػبة  -الجامعػػػة اإلسػػػالمية، جامعػػػة األزىػػػر -درجػػػة موافقػػػة لكػػػال الجػػػامعتيف

 الترتيب.

 نتيجة الفرضية:

في  التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور هتوسط ذو داللة إحصائية لمثقافة الريادية عند هستوى داللة 
 الجاهعة اإلسالهية.

في  التوجو الرياديعمى  1015يوجد دور قميل ذو داللة إحصائية لمثقافة الريادية عند هستوى داللة 
 .جاهعة األزىر
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ستمر بالجامعة اإلسالمية بالثقافة الريادية وما تبذلو مف جيود ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ التعميـ الم
مف أجؿ تعزيز الريادية وترسيخ مفيوميا لدى طمبتيا، مف أجؿ تشجيعيـ عمى اإلبداع و االبتكار، كما 
يعزو الباحث عدـ اىتماـ التعميـ المستمر بجامعة األزىر بالثقافة الريادية إلى ضعؼ المركز وصغر 

( 0111الجامعة اإلسالمية، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة السامرائي )حجمو مقارنة ب
والتي توصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ وااللتزاـ بمعايير ضماف جودة التعميـ العالي ضرورة ممحة ومطمب 

واالبداعية حتمي لتحقيؽ ونشر الثقافة الريادية واالبداع والتمييز مف خالؿ استغالؿ القدرات الريادية 
 .لمييئات التعميمية وتسخيرىا وتوجيييا في خدمة الريادية والتنمية المستدامة

 

 تحميل جهيع فقرات االستبانة

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.21النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 6وىي 

 (21) جدول رقم

 لكل لجهيع فقرات االستبانة (.Sig)الهتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيهة االختبار والقيهة االحتهالية 

 البند

 جاهعة األزىر الجاهعة اإلسالهية
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 0.000* 5.06- 46.55 4.65 0.284 0.57 60.90 6.09 جهيع فقرات االستبانة

 .α  ≤ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند * 
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، %60.90( تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ لمجامعػػة اإلسػػالمية 21مػػف جػػدوؿ )
بدرجػػػػة  وىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة 0.284تسػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة وأف  0.57قيمػػػػة االختبػػػػار 

بينمػا تبػيف أف المتوسػط الحسػابي النسػبي لجامعػة األزىػر  . مجػاؿال امف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذمتوسطة 
 وىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ موافقػػة 0.000تسػػاوي  (Sig).القيمػػة االحتماليػة وأف  5.06-قيمػة االختبػار ،  46.55%

ا المجاؿ. وىذا يدؿ عمػى أف درجػة الموافقػة لمجامعػة اإلسػالمية قػد مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذبدرجة قميمة 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى عمر الجامعة اإلسالمية التي أنشأت عاـ  ،زادت عف درجة الموافقة لجامعة األزىر

 .عاـ 04أي مف حوالي  1991بينما أنشأت جامعة األزىر عاـ عاـ،  07أي مف حوالي  1978

 

( في هتوسطات α≤0.05الفرضية السادسة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة )
تقديرات الهبحوثين حول واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية، تعزى لمبيانات الشخصية 

هدى االستفادة هن هركز ، التخصص، الهؤىل العمهي، الهستوى الدراسي ،الجاهعة العهر، الجنس،)
 عدد الدورات التدريبية في هجال ريادة األعهال(.، التعميم الهستهر

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وىػو اختبػار لعينتيف مستقمتيفT  تـ استخداـ اختبار "
" التبػػايف األحػػادي ف مػػف البيانػػات. كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " معممػػي يصػػمح لمقارنػػة متوسػػطي مجمػػوعتي

متوسػطات أو  3لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللػة إحصػائية وىػذا االختبػار معممػي يصػمح لمقارنػة 
 أكثر.

 ويشتؽ منيا الفرضيات الفرعية التالية:

تقـديرات الهبحـوثين ( فـي هتوسـطات α≤0.5توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد هسـتوى داللـة ) -
 حول واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية، تعزى لمجنس.

لعينتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 22الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللة " مستقمتيف 

ويعزو ، الجنسذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
الباحث ذلؾ إلى اىتماـ المجتمع الفمسطيني بقطاع غزة بتعميـ كال الجنسيف، حيث أنو مجتمع تكاد تنعدـ 
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( والتي خمصت أنو ال 0118اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الكساسبة، )نسبة األمية فيو، و 
يوجد اختالفات بيف الطمبة المستجيبيف ترجع لمجنس أو العمر أو مستوى السنة الدراسية، وقد اختمفت ىذه 

( والتي خمصت إلى وجود تأثير كبير لمجنس 2009) Wilbardالنتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
الخمفية العائمية عمى النوايا الريادية حيث بينت الدراسة أف الطالب الذكور الذيف عائالتيـ أصحاب خبرة و 

 ريادية سابقة لدييـ ميؿ كبير نحو التوظيؼ الذاتي والعمؿ الحر.

 الجنس –لعينتين هستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:22جدول )

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

 

هة 
القي

ية 
هال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.595 0.532 5.52 5.70 .اإلبداع واالبتكار

 0.391 0.861 5.14 5.43 .المخاطرة المحسوبة

 0.269 1.109 5.35 5.68 .درجة التنافسية

 .االستقاللية
5.90 5.48 1.326 0.187 

 .الثقافة الريادية
5.82 5.78 0.125 0.901 

 0.431 0.789 5.47 5.70 جهيع الهجاالت هعا

  

( فـي هتوسـطات تقـديرات الهبحـوثين α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى داللـة ) -
 حول واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية، تعزى لمعهر.

" المقابمة الختبار" التبايف األحادي  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 23الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللة 

ويعزو الباحث ذلؾ ،  العمرإحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
يسعى لمتعميـ ولالرتقاء المؤىالت العممية كونو مجتمع متعمـ  إلى أف جميع فئات المجتمع الفمسطيني

( والتي خمصت أنو ال يوجد 0118ومثقؼ، واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الكساسبة، )
اختالفات بيف الطمبة المستجيبيف ترجع لمجنس أو العمر أو مستوى السنة الدراسية، وأيضًا واختمفت ىذه 
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( والتي أظيرت وجود تأثير لدور الجامعة ومنيج تعميـ 0111) Meyerض الدراسات كدراسة النتائج مع بع
 ريادة األعماؿ في تعزيز ريادة األعماؿ، باإلضافة لمجنس والخبرة، ومينة األـ.

 العهر –" التباين األحادياختبار " نتائج  (:23جدول )

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

).
 

18-23 
 سنة

24-28 
 سنة

29-33 
 سنة

سنة  34
 فأكثر

 0.646 0.555 5.92 5.59 5.75 5.33 .اإلبداع واالبتكار

 0.716 0.452 5.34 5.50 5.41 5.01 .المخاطرة المحسوبة

 0.440 0.905 5.74 5.53 5.73 5.17 .درجة التنافسية

 .االستقاللية
5.41 5.85 5.50 6.27 1.155 0.329 

 .الثقافة الريادية
5.71 5.87 5.45 6.30 0.623 0.601 

 0.586 0.647 5.91 5.52 5.73 5.33 جهيع الهجاالت هعا

 

( فـي هتوسـطات تقـديرات الهبحـوثين α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى داللـة ) -
 حول واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية، تعزى لمجاهعة.

لعينتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 24الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات  α ≤ 0.05أقؿ مف مستوى الداللة " مستقمتيف 

الجامعة وذلؾ لصالح داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ الجامعة اإلسالمية بتنمية ميارات طالبيا وصقؿ ، الجامعة اإلسالمية

 Meyerىذه النتائج مع دراسة  كما اتفقتاللية و تعزيز ثقافة ريادة األعماؿ لدييـ، مواىبيـ لمعمؿ باستق
( والتي أظيرت وجود تأثير لدور الجامعة ومنيج تعميـ ريادة األعماؿ في تعزيز ريادة األعماؿ، 0111)

 باإلضافة لمجنس والخبرة، ومينة األـ.
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 الجاهعة –لعينتين هستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:24جدول )

 الهجال

 الهتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

).
 

الجاهعة 
 اإلسالهية

جاهعة 
 األزىر

 0.000* 4.075 4.76 6.07 .اإلبداع واالبتكار

 0.000* 4.173 4.40 5.77 .المخاطرة المحسوبة

 0.000* 5.440 4.50 6.07 .درجة التنافسية

 .االستقاللية
6.23 4.70 4.906 *0.000 

 .الثقافة الريادية
6.31 4.83 4.120 *0.000 

 0.000* 4.955 4.65 6.09 جهيع الهجاالت هعا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

الهبحـوثين ( فـي هتوسـطات تقـديرات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة ) -
 حول واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية، تعزى لمهؤىل العمهي.

 يمكف استنتاج ما يمي:( 25الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 

  α ≤ 0.05أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 

" والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا، وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو توجػػد ار، درجػػة التنافسػػيةاإلبػػداع واالبتكػػ لممجػػاليف "

المؤىػػؿ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزى إلػػى 

أمػا بالنسػبة لبػاقي المجػاالت فقػد تبػيف أف القيمػة ، وذلؾ لصالح الذيف مػؤىميـ العممػي دراسػات عميػا العممي

وبػػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة  α ≤ 0.05أكبػر مػػف مسػتوى الداللػة  (.Sig)االحتماليػة 

ويعػػزو لمجػػاالت تعػػزى إلػػى المؤىػػؿ العممػػي، إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه ا

حاب المؤىالت العممية العميا يكوف النمو العقمي والنضوج الفكري قد اكتمؿ الباحث ذلؾ إلى أف الطمبة أص
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لدييـ وبالتالي قدرتيـ عمى التفكير والتوجو الريادي تكوف أكبػر، واختمفػت ىػذه النتػائج مػع بعػض الدراسػات 

( والتي توصمت إلى أف طمبة الجامعػات يبػدوف وبشػكؿ جػوىري 0111)Burkhalter وGibson كدراسة 

 أف لدييـ االستعداد لبدء مشروعات ريادية صغيرة في المستقبؿ أكثر مف طمبة كميات المجتمع.  شعورا

 الهؤىل العمهي –" التباين األحادي اختبار " نتائج  (:25جدول )

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

).
 

ثانوية 
دراسات  بكالوريوس عاهة

 عميا

 0.042* 3.232 6.11 5.62 3.93 .واالبتكاراإلبداع 

 0.152 1.909 5.88 5.24 4.29 .المخاطرة المحسوبة

 0.015* 4.321 6.31 5.45 4.14 .درجة التنافسية

 0.072 2.681 6.10 5.72 4.14 .االستقاللية

 0.250 1.399 6.17 5.80 4.56 .الثقافة الريادية

 0.048* 3.088 6.12 5.57 4.19 جهيع الهجاالت هعا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

( فـي هتوسـطات تقـديرات الهبحـوثين α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة ) -
 حول واقع ريادة األعهال في الجاهعات الفمسطينية، تعزى لمتخصص.

" المقابمة الختبار" التبايف األحادي  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 26الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللة 

ويعزو الباحث ، التخصصإحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 
ذلؾ إلى أف طالب الكميات التجارية واليندسية تبدأ التوجيات الريادية بالتكوف لدييـ منذ مراحؿ الدراسة 
األولى، كوف ريادة األعماؿ أحد أفرع الكميات التجارية، باإلضافة إلى أف المشاريع اليندسية تعتبر النواة 

( والتي أظيرت 0119) Wlibardبعض الدراسات كدراسة األولى لريادة األعماؿ، واتفقت ىذه النتائج مع 
 الدراسة زيادة احتمالية أف يصبح طالب كمية األقتصاد والعمـو اإلدارية أصحاب مشاريع ريادية.
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 التخصص –" التباين األحادي اختبار " نتائج  (:26جدول )

 الهجال

 الهتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

).
 

 تجارة ىندسة
لغة 

 انجميزية
تخصصات 

 أخرى

 0.202 1.557 5.05 5.70 5.85 5.89 .اإلبداع واالبتكار

 0.870 0.238 5.08 5.31 5.43 5.39 .المخاطرة المحسوبة

 0.791 0.347 5.32 5.55 5.53 5.76 .درجة التنافسية

 .االستقاللية
6.20 5.63 5.66 5.41 1.112 0.346 

 .الثقافة الريادية
6.03 5.86 5.58 5.72 0.261 0.854 

 0.599 0.627 5.29 5.57 5.68 5.85 جهيع الهجاالت هعا

 

( فـي هتوسـطات تقـديرات الهبحـوثين α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة ) -
حول واقع ريادة األعهـال فـي الجاهعـات الفمسـطينية، تعـزى لعـدد الـدورات التدريبيـة فـي هجـال ريـادة 

 األعهال.

 يمكف استنتاج ما يمي:( 27الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 

  α ≤ 0.05أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
" والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا، وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو  اإلبػػداع واالبتكػػار، المخػػاطرة المحسػػوبة لممجػػاليف "

عػدد توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعػزى إلػى 
أمػا بالنسػبة لبػاقي دة، وذلؾ لصالح الػذيف حصػموا عمػى دورة واحػ الدورات التدريبية في مجاؿ ريادة األعماؿ

وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج  α ≤ 0.05أكبػػر مػف مسػػتوى الداللػػة  (.Sig)القيمػػة االحتماليػػة  المجػاالت فقػػد تبػػيف أف
أنػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزى 

مجػاؿ ويعزو الباحػث ذلػؾ إلػى قمػة المتخصصػيف فػي  ،عدد الدورات التدريبية في مجاؿ ريادة األعماؿإلى 
لى عدـ وجػود متخصصػيف فػي ريػادة األعمػاؿ فػي جامعػة األزىػر ، ريادة األعماؿ في الجامعة اإلسالمية وا 
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( والتػػي أوضػػحت بػػأف التعمػػيـ لريػػادة 0114واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الدراسػػات كدراسػػة المخالفػػي، )
المتخصصػيف فػي مجػاؿ  األعماؿ في الجامعات الحكومية السعودية التزاؿ صغيرة ومتواضعة، و أف نسػبة

 ريادة األعماؿ مف ىيئة التدريس يكاد يكوف منعدـ.

 عدد الدورات التدريبية في هجال ريادة األعهال–" التباين األحادي اختبار " نتائج  (:27جدول )

 الهجال

 الهتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

S
ig

).
 

لم أتمق 
 أي دورة

دورة 
 واحدة

2-3 
 دورات

دورات  4
 فأكثر

 0.008* 4.052 5.68 6.05 6.19 5.00 .اإلبداع واالبتكار

 0.013* 3.721 5.32 5.82 5.86 4.70 .المخاطرة المحسوبة

 0.062 2.496 5.96 6.03 5.77 5.06 .درجة التنافسية

 .االستقاللية
5.31 6.15 5.77 5.76 1.811 0.147 

 .الثقافة الريادية
5.32 6.10 6.11 6.30 1.757 0.158 

 0.025* 3.206 5.81 5.99 6.01 5.07 جهيع الهجاالت هعا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 الفصؿ السادس

 النتائج والتوصيات
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 هقدهـــة:

تناولت في ضوء ما خمصت إليو الدراسة ومف خالؿ ربطيا باإلطار النظري وبالدراسات السابقة التي 

موضوع "واقع ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية" دراسة مقارنة بيف مركز التعميـ المستمر في 

الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر، يتضمف ىذا الفصؿ ممخصًا ألىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، 

نتائج والتي قد تساىـ في معالجة وكذلؾ أىـ التوصيات المقترحة بناءا عمى ما توصمت إليو الدراسة مف 

 نقاط الضعؼ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 أواًل: النتــــائـــــــج

. أظيرت الدراسة وجود دور متوسط لإلبداع واالبتكار عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في 1

التوجو الريادي في التعميـ  الجامعة اإلسالمية، في حيف تبيف وجود دور قميؿ لإلبداع واالبتكار عمى

المستمر في جامعة األزىر، ولتوضيح النقاط المتعمقة بدور اإلبداع واالبتكار عمى التوجو الريادي في كال 

 فيما يمي:ىا ة اإلسالمية و جامعة األزىر نوردمف الجامع

 ت المستمرة تحرص إدارة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية بشكؿ جيد جدًا عمى إجراء التغييرا

وذلؾ خالفًا لما ىو  في البرامج التدريبية الريادية وفؽ متطمبات السوؽ المحمي والتغيرات البيئية

 موجود في جامعة األزىر حيث ما زاؿ دورىا محدود.

  تمثؿ إدارة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية مكانًا لتنمية روح اإلبداع، بينما التعميـ المستمر

 ر ما زاؿ دورىا محدود.بجامعة األزى

  تساىـ إدارة التعميـ المستمر الجامعة اإلسالمية بشكؿ جيد نوعا ما في دعـ مشاريع البحث

والتطوير لدعـ االبتكار واإلبداع في تقديـ المنتج الجديد، وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ 

 المستمر بجامعة األزىر.
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  اإلسالمية بشكؿ مقبوؿ ماليًا ومعنويًا األفكار الجديدة تدعـ إدارة التعميـ المستمر بالجامعة

 المقدمة، وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر.

  تشجع إدارة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية في الحصوؿ عمى مؤىالت فنية وعممية تسيـ في

لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة  تطوير أساليب تقديـ الخدمات التعميمية، وذلؾ خالفاً 

 األزىر حيث ما زاؿ دورىا محدود جدًا.

  تساىـ إدارة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية بشكؿ جيد في عقد اجتماعات مع ريادييف

 ناجحيف لالستفادة مف تجاربيـ، وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر.

الدراسة وجود دور متوسط لممخاطرة المحسوبة عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في  . أظيرت0

الجامعة اإلسالمية، في حيف تبيف وجود دور قميؿ لممخاطرة المحسوبة عمى التوجو الريادي في التعميـ 

جو الريادي في المستمر في جامعة األزىر، ولتوضيح النقاط المتعمقة بدور المخاطرة المحسوبة عمى التو 

 كال مف الجامعة اإلسالمية و جامعة األزىر نورد أىما فيما يمي:

  تتبنى إدارة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية دراسة أولية قبؿ فتح البرامج التدريبية والمتعمقة

فًا لما ىو بالمشاريع الريادية، كما تقّيـ دوريًا نتائج المخرجات الريادية لمبرامج التدريبية، وذلؾ خال

 موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر حيث ما زاؿ دورىا محدود جدًا.

  تبيف بأف كال مف الجامعة اإلسالمية و جامعة األزىر ال تدعـ إدارة التعميـ المستمر الطالب في

 مشاريعيـ عند وجود احتمالية الفشؿ.

 جيد لتبنػي األفكػار واألسػاليب الجديػدة  تبادر إدارة التعميـ المستمر في الجامعة اإلسالمية بشكؿ

والبحث عف حموؿ لممشكالت، وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر 

 حيث ما زاؿ دورىا محدود جدًا.
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. أظيرت الدراسة وجود دور متوسط لدرجة التنافسية عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في 0

مية، في حيف تبيف وجود دور قميؿ لدرجة التنافسية عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر الجامعة اإلسال

في جامعة األزىر، ولتوضيح النقاط المتعمقة بدور درجة التنافسية عمى التوجو الريادي في كال مف 

 الجامعة اإلسالمية و جامعة األزىر نورد أىما فيما يمي:

  بالجامعة اإلسالمية التنافس بيف الطالب مف أجؿ اكتشاؼ الريادييف تشجع إدارة التعميـ المستمر

 ، وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر. والمبدعيف

  عدـ استطاعة المشروعات الصغيرة الجديدة والمشروعات الريادية المتبناة تحمؿ تكاليؼ الدخوؿ

 .إلى األسواؽ بسيولة في كال الجامعتيفإلى السوؽ، كذلؾ عدـ استطاعتيا الدخوؿ 

. أظيرت الدراسة وجود دور متوسط لدرجة االستقاللية عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في 4

الجامعة اإلسالمية، في حيف تبيف وجود دور قميؿ لدرجة االستقاللية عمى التوجو الريادي في التعميـ 

نقاط المتعمقة بدور درجة االستقاللية عمى التوجو الريادي في كال المستمر في جامعة األزىر، ولتوضيح ال

 مف الجامعة اإلسالمية و جامعة األزىر نورد أىما فيما يمي:

  بداء األفكار الريادية تمنح التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية الحرية الكافية لطالبيا لطرح وا 

مشروعات الريادية، وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في الجديدة وكذلؾ الحرية الكاممة في طريقة تنفيذ ال

 التعميـ المستمر بجامعة األزىر حيث ما زاؿ دورىا محدود جدًا.

  تشجع التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية عمى االستقاللية المادية والفكرية في برامجيا الريادية

 وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر.
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. أظيرت الدراسة وجود دور متوسط لمثقافة الريادية عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في الجامعة 5

اإلسالمية، في حيف تبيف وجود دور قميؿ لمثقافة الريادية عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في 

ى التوجو الريادي في كال مف الجامعة جامعة األزىر، ولتوضيح النقاط المتعمقة بدور الثقافة الريادية عم

 اإلسالمية و جامعة األزىر نورد أىما فيما يمي:

  ،وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في تشجع ثقافة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية اإلبداع واالبتكار

 التعميـ المستمر بجامعة األزىر.

  بشكؿ مقبوؿ المجازفة في ريادة األعماؿتشجع ثقافة إدارة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية ،

 وذلؾ خالفًا لما ىو موجود في التعميـ المستمر بجامعة األزىر.

  تتبنى إدارة التعميـ المستمر الثقافة الريادية وتعمؿ عمى دعميا وتنميتيا وتبدي أىمية متوسطة

 ألزىر قميؿ جدًا.، بينما ما زاؿ دور التعميـ المستمر بجامعة البناء ثقافة لمتفكير الريادي
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 ثانيًا: التوصيـــــــات

مف خالؿ نتائج الدراسة التي سبؽ ذكرىا يورد الباحث فيما يمي أىـ التوصيات المتعمقة بيا، والتي مف 

 شأنيا العمؿ عمى زيادة االىتماـ وتنمية ريادة األعماؿ في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر.

التعميـ المستمر بجامعة األزىر واالرتقاء بمستوى ريادة األعماؿ مف  العمؿ عمى تطوير مركز .1

خالؿ تبني ثقافة ريادة األعماؿ والعمؿ عمى دعميا و تنميتيا بالشكؿ المطموب، مف خالؿ القياـ 

 بما يمي:

تشجيع التنافس بيف الطالب مف أجؿ اكتشاؼ الريادييف والمبدعيف وتبني أفكارىـ  .1.1

 ومواىبيـ.

لقياـ التغييرات المستمرة في البرامج التدريبية الريادية وفؽ متطمبات السوؽ العمؿ عمى ا .1.0

 المحمي والتغيرات البيئية.

بداء األفكار الريادية الجديدة والعمؿ عمى تبنييا وجمب  منح الحرية .1.0 الكافية لمطمبة لطرح وا 

 التمويؿ ليا.

وأكبر في دعـ مشاريع البحث ضرورة مساىمة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية بشكؿ أفضؿ  .0

والتطوير لدعـ االبتكار واإلبداع في تقديـ المنتج الجديد، وضرورة أف يقوـ التعميـ المستمر 

 بجامعة األزىر بتبني مشاريع البحث والتطوير لدعـ االبتكار واإلبداع.

األعماؿ، مف جمب تمويؿ ضرورة توفير البيئة والبنية التحتية المادية والمعموماتية الداعمة لريادة  .0

والتدريب عمى ريادة األعماؿ والخدمات االستشارية في التسويؽ والمجاالت األخرى، في كال مف 

 الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر.
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تعزيز وترسيخ الثقافة الريادية بيف طمبة الجامعة منذ سنواتيـ الجامعية األولى، وتشجيع اإلبداع  .4

 ريادة األعماؿ في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر.واالبتكار، والمجازفة في 

ضرورة عقد اجتماعات مع ريادييف ناجحيف أصحاب شركات ريادية لالستفادة مف تجاربيـ  .5

وخبراتيـ وكذلؾ التعرؼ عمى المشكالت والمعوقات التي واجيتيـ في كؿ مف الجامعة اإلسالمية 

 وجامعة األزىر.

ى التمويؿ لممشاريع الريادية مع التركيز عمى المشروعات الجديدة تحسيف إمكانية الحصوؿ عم .6

 التي تمتمؾ إمكانية النمو والنضوج في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر.

دعـ البرامج واألنشطة واالنجازات الريادية واإلبداعية وتعزيزىا وتذليؿ المعوقات أماميا في كؿ مف  .7

 زىر.الجامعة اإلسالمية وجامعة األ

تعزيز القدرات الريادية لدى طالب الجامعتيف إليجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبمية، مف خالؿ  .8

برامج تعميمية ريادية ودورات في مجاؿ ريادة األعماؿ في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة 

 األزىر.
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 المراجع العربٌةأوال: 

 . الكتب 1  

 النفسٌة فً العلوم اإلحصائً التحلٌل وطرق لبحثا مناهج ،صادق أمال، و فإاد ، حطب أبو 

  2005.، المصرٌة اِنجلو مكتبة ،القاهرة ، واالجتماعٌة والتربوٌة

 ،القاهرة، الشركة العربٌة الصغٌرة المشروعات وإدارة الرٌادة ،نسٌم ،وبرهم مروة أحمد ،

 2010. ، والتورٌدات للتسوٌق المتحدة

  ،مطبعة أبناء الجراح، الطبعة  ، فلسطٌنالقواعد المنهجٌة لبناء االستبٌانالجرجاوي، زٌاد ،

 .2010الثانٌة، 

 ،دراسة مسحٌة :التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً ودورها الرٌادة استراتجٌاتخلف،  بٕل السكارنه 

 2008. أقتصادٌة،  للعلوم بغداد ، كلٌة، بغداداألردنٌة االتصاالت شركات على

 ،2002، والنشر لمطباعة قباء دار ،القاىرة ،بالهعرفة اإلدارة ،عمى السممي. 

 الطبعة اِولى، األعمال رٌادةناصر،  بنت وفاء والمبٌرٌك، الرحمن عبد بن الشمٌمري، أحمد ،

 .2010الوطنٌة،  فهد الملك الرٌاض، مكتبة

 ،الطبعة الثانٌة، األعمال رٌادةناصر،  بنت وفاء والمبٌرٌك، الرحمن عبد بن أحمد الشمٌمري ،

 .2011الوطنٌة،  فهد الملك الرٌاض، مكتبة

 ،ًعمان،تكنولوجً رٌادي منظور :الصغٌرة المشروعات إدارة ،وآخرون شعبان مزهر العان ، 

 . 2010والتوزٌع، للنشر صفاء دار

 ،ًوالجماعً فً الفردي اإلنسانً السلوك دراسة :التنظٌمً السلوك قاسم، محمد القرٌوت 

 2000. والتوزٌع،  للنشر الشروق ، عمان، دارالمختلفة المنظمات

 ،2009.الجامعة،  دار القصٌم، واإلدارة، التؤسٌس :الصغٌرة المنشآت، ناصر بنت وفاء المبٌرٌك 
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 ،دارة الريادةمحمد،  الستار عبد جمعة والعمي، فايز النجار ، عماف، دار الصغيرة األعهال وا 

 .2010والتوزيع،  الطبعة الثانية،  لمنشر الحامد

 ،مراحل العملٌة -تدرٌبه-قٌاسه-نظرٌاته-معاٌٌره-مفهومه اإلبداع الرحمن، عبد فتحً جروان

 .2002، الفكر دار ، عمان،اإلبداعٌة

  ،2012، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزٌع، أساسٌات االسثتمارحردان، طاهر. 

 ،2004.   الكندي، إربد، دار ،ومفاهٌم ونظرٌات أساسٌات القٌادة محمد، ماهر حسن 

 ،القاهرة، المنظمة ة،الوطنٌ لالقتصادات الدافعة القوة :األعمال رٌادة، الدٌن عٕء عمرو زٌدان 

 .2007اْدارٌة،  للتنمٌة العربٌة

 ،مفهومه وأدواته  -البحث العلمً عبٌدات، ذوقان وعد ، عبد الرحمن، وعبد الحق، كاٌد

 .2001، عمان، دار الفكر للنشر والتوزٌع، وأسالٌبه

 ،عالم إربد، العملٌة، والمداخل والنماذج المفاهٌم :األعمال فً الرٌادة عوض، مجدي مبارك 

  2009.الحدٌث، الكتب

 ،إربد، عالم، العملٌة والمداخل والنماذج المفاهٌم :األعمال فً الرٌادة، عوض مجدي مبارك 

 2009. ، الحدٌث الكتب

  ،والمتوسطة وسبل تعزٌزها الصغٌرة األعمال واقع رٌادة "محمد، رسٕن، عبدالكرٌم، نصر

 .2011، سطٌنلف بحث غٌر منشور، جامعة القد  المفتوحة،فً االقتصاد الفلسطٌنً"، 

 ،بحث ،اإلسكندرية ،الهعرفة إدارة هجال في القيهة حمقة نهوذج تطبيق ،محمد نبيؿ مرسى 

 .2007، منشور

  ،2012عمان، دار صفاء للنشر والتوزٌع،  القٌادة وإدارة اإلبتكار،نجم، عبود نجم. 
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  الدورٌات. 2

 ،نظام في التنافسية والهيزة الهعموهات نظم بين العالقة محمد، فادى وبدر، نجيب فؤاد الشيخ 

 . 0114، 0 عددال ، 44مجمدال العامة، اإلدارة دوريةعماف،   ،األردني األدوية قطاه

 ،2005.،11 العدد الرسالة، مجمة دورية، الحاسوب شبكات تطور ،مؤنس الطيب  

 ،اإلنسانية، العمـو مجمة ،العولهة تحديات ظل في التنافسية القدرات إشكالية ،يوسؼ مسعداوى 

 .2007، 05 عددال ،5 مجمدال

 . المواقع اإللكترونٌة3

  :موقع عمادة التعلٌم المستمر بالجامعة اْسٕمٌةhttp://csced.iugaza.edu.ps/. 

 موقع مشروع مبادروف :https://www.facebook.com/Mobaderoon . 

 موقع مشروع مبدعوف: http://www.creatives.ps/. 

 موقع معيد التنمية المجتمعية :http://cdi.iugaza.edu.ps /. 

 قع مركز التعلٌم المستمر بجامعة اِزهر:مو 

www.alazhar.edu.ps/arabic/Ce/home.asp. 

 :صفحة مركز التعلٌم المستمر بجامعة اِزهر على الفٌسبوك 

https://www.facebook.com/ContEdu. 

  على الفٌسبوكصفحة مشروع مبادرون :

https://www.facebook.com/Mobaderoon. 

 . الرسائل الجامعٌة: 4

  ،ثقافة االبداع ودعم لبناء العالي التعميم جودة ضهان هعايير تطبيق "أىهيةالسامرائي، عمار 

، بحث غير نهوذجاً" الخميجية الجاهعة حالة الخاصة: دراسة لمجاهعات والريادة والتهيز

 .0111منشور، جامعة دمشؽ، دمشؽ، 

http://csced.iugaza.edu.ps/
https://www.facebook.com/Mobaderoon
http://www.creatives.ps/
http://cdi.iugaza.edu.ps/
http://cdi.iugaza.edu.ps/
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Ce/home.asp
https://www.facebook.com/ContEdu
https://www.facebook.com/Mobaderoon
https://www.facebook.com/Mobaderoon
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 البترا جاهعة في طمبـة األعهال عمى استكشافية دراسة: لمريادة االستعداد" محمد، ،الكساسبة 

 .0118، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البتراء، األردف، "األردن في

  ،رسالة  السعودية"، الحكوهية الجاهعات في األعهال لريادة  التعميم "واقعالمخالفي، ناصر

 .0114منشورة، جامعة األمير نايؼ العربية لمعموـ األمنية، السعودية، غير دكتوراة 

  ،ريادة األعهال الصغيرة والهتوسطة ودورىا في الحد هن البطالة في المري، ياسر سالـ"

جامعة األمير  دراسة دكتوراة غير منشورة، ،هقارنة"الههمكة العربية السعودية: دراسة تحميمية 

 .0110نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 

 ،نحو سٌاسات لتعزٌز الرٌادة بٌن الشباب فً الضفة الغربٌة ، ، فوزيإرشٌدمهند،  حامد"

 .0117، فمسطيفبحث غير منشور،   وقطاع غزة"،

 ريادة األعهال وخمق الهشاريع الهبتدئة في دور حاضنات األعهال في تطوير " خالد، ،دىميز

 .0119، بحث غير منشور،  فمسطيف، "قطاع غزة

  ،تحميمية  دراسة العالي: االداء هنظهات في الريادي التوجو"رشيد، صالح، السمطاني، عمي

رسالة ماجستير غير الهتحدة"،  العربية اإلهارات جاهعة في اإلدارية القيادات عينة هن آلراء

 .0110جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العيف،  منشورة،

 ،ريادية لمشروع بأعهال نيتيم في األعهال ريادة هن الطالب هوقف تأثير"ريـ،  رمضاف" ،

 .0110بحث غير منشور، جامعة دمشؽ، دمشؽ، 

  ،باستخدان لطالب الجاهعات الريادية بالنية الخارجية ًعالقتيا البيئة "عناصررمضاف، ريـ 

 .0110بحث غير منشور، جامعة دمشؽ، دمشؽ، "، لاألعها لريادة العالهي الهرصد

 ،دراسة مٌدانٌة مقارنة للتوجهات والدوافع الرٌادٌة بٌن الطالب " زيداف، عمرو عالء الديف

 .0111، رسالة ماجستير غير منشورة، الزقازيؽ، "والطالبات فً الجامعات المصرٌة
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 " ،غزة، دراسة  قطاع في الهستداهة التنهية تحقيق في األعهال حاضنات دورسكيؾ، محمد

 .0110، بحث غير منشور،  فمسطيف، حالة حاضنة األعهال والتكنولوجيا بالجاهعة بغزة"

 ،سٌاسات تطوٌر مشاركة المرأة فً رٌادة األعمال فً دولة ، محمد، حتاوي سمٌر، عبدهللا"

 .0114 ،فمسطيفبحث غير منشور،   ،فلسطٌن"

 دراسة وصفية تحميمة "واقع الريادة في بيئة األعهال األردنية: " ،مجدي عوض ،مبارؾ

 .0115رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد،  هيدانية"،

  ،العميا في  الدراسات طمبة لدى الريادة " قياس خصائص، العمري، غساف، جودت محمدناصر

 .0111منشور،  دمشؽ، ، بحث غير الريادية" األعهال في وأثرىا األعهال إدارة

 : التقارٌر. 5

  0110،  ، الجامعة اإلسالمية، فمسطيف0دليؿ مشروع مبادروف. 

  ،0110الجامعة اإلسالمية، فمسطيف، بروشور مشروع مبدعوف. 

 ،0110 الجامعة اإلسالمية، فمسطيف، بروشور دبمـو الريادة وتطبيقات األعماؿ. 

 ،0114 جامعة األزىر، فمسطيف، بروشور التعميـ المستمر بجامعة األزىر. 
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 اِزهر.

 أستاذ مساعد ٌاسر الشرفا. د.  .8
 -كلٌة التجارة -نائب رئٌ  قسم إدارة اِعمال 

 الجامعة اْسٕمٌة.

 أستاذ مساعد وفٌق اِغا.د.   .9
جامعة  - اْدارٌةوالعلوم  أقتصادمحاضر بكلٌة 

 اِزهر.

 الجامعة اْسٕمٌة. –محاضر بكلٌة التجارة  أستاذ مساعد د. خالد دهلٌز.  .10

 

  

(1ملحق رقم )  
 

 قائمة المحكمٌن الستبانة البحث
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 .غزة –الجامعة اإلسالمٌة 

 .اــــالعلٌ اتــعمادة الدراس

 .ارةـــــــــــــــة التجـــــــكلٌ

 .الـــــم إدارة األعمـــــــقس

 استمارة استبٌــــان

 أخً الطالب / أختً الطالبة ......................................... المحترم/ المحترمة ،،،

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 المتعلقة بدراسة البٌانات علً الحصول بهدف أعد الذي أستبٌان هذا ٌدٌك بٌن أضع أن لً ٌطٌب

دراسة مقارنة بٌن قسمً  خٕل من الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة"فً  رٌادة األعمال واقع "عنوانها 

 إدارة فً لنٌل درجة الماجستٌر تكمٌلً كبحث وذلك ،سٕمٌةزهر واْعتً اِالتعلٌم المستمر فً جام

 .بغزة اْسٕمٌة الجامعة من اِعمال
 

 فً مع مراعاة  الدقة المرفقة، أستمارة لتعبئة الثمٌن، وقتكم من جزء بتخصٌص التكرم أرجو لذلك

 إلى الوصول فً والفائدة اِثر عظٌم له سٌكون والذي المطروحة، اِسئلة عن اْجابة

 .فقط ِغراض البحث العلمً ستستخدم كونها دقة أكثر نتائج
 

 مفهوم الرٌادة: 

 شخص بموجبها ٌؤخذوالتً   وأبتكار واْبداع والتقنٌة المجازفة على تعتمد متطورة إنتاجٌة هً عملٌة

 تقنٌة تسخر جدٌدة تكوٌن منشؤة أجل من اقتصادٌة مجازفة عاتقهم على من رواد اِعمال أشخاص عدة أو

 .ولنفسه لُخرٌن قٌمة ذو منتج مستحدث لتولٌد إبداع أو جدٌدة

 شاكرٌن لكم تعاونكم، و أقبلوا منا فائق االحترام والتقدٌر،،،

 

 الباحث/ سعٌد محمد أبو قرن                                                                          

 

 (2ملحق رقم )
 

 االستبانة األولٌة
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  أؤً: البٌانات الشخصٌة

 أنثى  ذكر   الجن 

 العمر
  18 – 23   24 – 28 

  28 – 33   33  فؤكثر 

 جامعة اِزهر   الجامعة اْسٕمٌة   الجامعة

 المستو  الدارسً

  سنة أولى   سنة ثانٌة 

  سنة ثالثة    سنة رابعة 

  سنة خامسة    )دراسات علٌا )ماجستٌر 

 التخصص

  هندسة   إدارة أعمال 

   لغة إنجلٌزٌة    تكنولوجٌا معلومات 

   آخرتخصص    

مد  اْستفادة من 

 مركز التعلٌم المستمر

  دورات تدرٌبٌة   احتضان مشارٌع 

  تدرٌب رٌادي   دبلوم رٌادٌة 

   استفادة أخر  

عدد الدورات 

التدرٌبٌة فً مجال 

 رٌادة اِعمال

  دورة واحدة 

  4 فؤكثر 

  2 – 3 دورات 

  لم أتلقً أي دوة 
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 الدراسةثانٌا: بٌانات 

 تعتبر( 11) القٌمةعلماً بؤن  ،(11 – 1) من التقٌٌم ٌكون ٌث، بحواقع رٌادة األعمال فً الجامعات الفلسطٌنٌة تقٌٌمب القٌام لرجاء: امالحظة

 وتؤثٌراً. فقة( تعتبر األقل موا1موافقة وتؤثٌراً، والقٌمة ) األكثر

 المحور األول: اإلبداع واإلبتكار

 (11-1) البند م

  تشجعنً الجامعة على تجربة أسالٌب جدٌدة فً العمل 1

  تمنحنً الجامعة مكافآت لّفكار الجدٌدة المقدمة من قبلً 2

3 
تشجعنً الجامعة على الحصول على مإهٕت فنٌة وعلمٌة تسهم فً 

 تطوٌر أسالٌب تقدٌم الخدمات التعلٌمٌة 
 

  المقدمة من قبلً.تدعم الجامعة مالٌا ومعنوٌا اِفكار الجدٌدة  4

  والمشـارٌع الطموحة. المبتكـرة اِفكار الجامعة تشجع 5

6 
 جوانب خٕل من روح اْبداع واْبتكار تنمٌـة إلى الجامعة تهدف
 .الجامعة التً تتضمنها التمٌز

 

  تمثل الجامعة معهدا لتنمٌة روح اْبداع بما ٌعزز دور الرٌادٌة 7

8 
لدعم اِبتكار  والتطوٌر البحث مشارٌع دعم فً تساهم الجامعة

 واْبداع فً تقدٌم المنتج الجدٌد.
 

9 

 اْبداعٌة اِفكار لذوي الفرصتعطً إدارة التعلٌم المستمر 
دراسة  ٌتم أن بعد لهم الٕزم المالً توفٌرالدعم خٕل من وأبتكارٌة
 .ِفكارهم أقتصادٌة الجدو 

 

11 
 الرقً بمستو  على المتاحة فً الجامعة الموارد و المصادر تساعد
 واْبداع أبتكار

 

11 

تحرص إدارة التعلٌم المستمر على إجراء التغٌٌرات المستمرة فً 
البرامج التدرٌبٌة الرٌادٌة وفق متطلبات السوق المحلً والتغٌرات 

 البٌئٌة
 

12 
تساهم إدارة التعلٌم المستمر فً عقد اجتماعات مع رٌادٌٌن ناجحٌن 

 لٕستفادة من تجاربهم. 
 

 

 المحور الثانً: المخاطرة المحسوبة

 (11-1) البند م

  تسعى الجامعة إلى المغامرة فً مشارٌع رٌادٌة غٌر واضحة النتائج 1

2 
فً حساب تقوم إدارة التعلٌم المستمر بتبنً الخطوات العقٕنٌة 

 المخاطر
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3 
 تكالٌف الرٌادٌة التً تتبناها إدارة التعلٌم المستمر المشروعات تتحمل
 أحدث التقنٌات التكنولوجٌة استخدام

 

4 
 تكالٌف الرٌادٌة التً تتبناها إدارة التعلٌم المستمر المشروعات تتحمل
 السوق إلى الدخول

 

5 
 الجدٌـدة واِسـالٌب اِفكـار بتبنـً تبادر إدارة التعلٌم المستمر

  للمشكٕت حلول عن البحث و
 

6 
تتبنى الجامعة دراسة أولٌة قبل فتح البرامج التدرٌبٌة والمتعلقة 

 بالمشارٌع الرٌادٌة
 

7 
ٌّم إدارة التعلٌم المستمرر دورٌاً نتائج المخرجات الرٌادٌة للبرامج  تق

 التدرٌبٌة
 

8 
دخول المشروعات  تكالٌف إدارة التعلٌم المستمر تحمل  تستطٌع
 السوق. إلى الرٌادٌة

 

 

 المحور الثالث: درجة التنافسٌة

 (11 - 1) البند م

1 
 بٌن الفروقات تحلٌل و المنافسٌن أوضاع بدراسة أهتمام ٌتم

  المقدمة. الخدمة مستوٌات
 

  الخدمة لتحسٌن المنافسة أوضاع تقوم إدارة التعلٌم المستمر بدراسة 2

  السوقٌة الحصة وتحلٌل بدراسة الجامعةتهتم  3

4 
 رغبات و حاجات فً التغٌرات لمتابعة تتبع إدارة التعلٌم المستمر آلٌة

  الزبائن.
 

5 
تشجع الجامعة التناف  بٌن الطٕب من أجل اكتشاف الرٌادٌٌن 

 والمبدعٌن
 

6 

تقدم اِفكار الرٌادٌة المتبناة من إدارة التعلٌم المستمر منتجات 
وخدمات اِفكار الرٌادٌة ذات جودة عالٌة تكسبها القدرة على 

 المنافسة. 
 

  تواجه المشروعات الرٌادٌة فً الجامعة منافسة شدٌدة  7

8 
 من الكبٌرة المشروعات منافسة الرٌادٌة المشروعات تستطٌع

  ).مخفضة أسعار معتدلة وضرائب )مثًٕ  ٌنةمع مٌزات خٕل
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  بسهولة الجدٌدة اِسواق إلى الرٌادٌة الدخول المشروعات تستطٌع 9

11 
 الرٌادٌة والمشروعات الجدٌدة الصغٌرة المشروعات تستطٌع

 .السوق إلى الدخول تكالٌف تحمل
 

 

 المحور الرابع: االستقاللٌة

 (11 - 1) البند م

  الجامعة على أستقٕلٌة الفكرٌة فً برامجها الرٌادٌة.تشجع ثقافة  1

  تشجع ثقافة الجامعة على أستقٕلٌة المادٌة فً برامجها الرٌادٌة. 2

  تمنحنً الجامعة الحرٌة الكافٌة لطرح وإبداء اِفكار الرٌادٌة الجدٌدة 3

  الرٌادٌة.تمنحنً الجامعة الحرٌة الكاملة فً طرٌقة تنفٌذ المشروعات  4

5 
تتٌح الجامعة إمكانٌة الحوار بشؤن إمكانٌة تبنً مشارٌع جدٌدة دون 

 تحفظات 
 

6 
 فً) المسإولٌة الجماعٌة عن عوضاً  (الفرد مسإولٌة تعزز الجامعة

 .الخاصة حٌاته إدارة
 

7 
تشارك الجامعة بنصٌب من اِرباح والعوائد المالٌة من المشارٌع 

 واِفكار الرٌادٌة.
 

 

 المحور الخامس: الثقافة الرٌادٌة

 (11 - 1) البند م

  تتبنى الجامعة الثقافة الرٌادٌة وتعمل على دعمها وتنمٌتها 1

  .الرٌادي للتفكٌر ثقافة بناءتعطً الجامعة أهمٌة كبٌرة ل 2

3 
اْبتكار واْبداع  تـدعم ثقافٌة رٌادٌة تربوٌة بٌئة الجامعة توفر

 واْنجـاز.  والتمٌز
 

4 
تتمتع الجامعة بثقافة رٌادٌة تساعد على تؤمٌن فرص اْبتكار 

 واْبداع 
 

  تعمل الجامعة على زٌادة الوعً بؤهمٌة رٌادة اِعمال والعمل الحر 5

6 
 على الجهود المبنٌة الفردٌة النجاحات كبٌر بشكل ثقافة الجامعة تدعم

 المبذولة الشخصٌة
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7 
 المبادرة و وأستقٕلٌة الذاتً أكتفاء على ثقافة الجامعة تإكد

 .الفردٌة
 

  .اِعمال رٌادة فً المجازفة ثقافة الجامعة تشجع 8

  .وأبتكار اْبداع ثقافة الجامعة تشجع 9

 ،،لتعاونكم تم بحمد هللا،، مع خالص الشكر

 )وهللا ولً التوفٌق(.

 

 

  



121 

 

 
 هللا الرحمن الرحٌمبسم 

 .غزة –الجامعة اإلسالمٌة 

 .اــــات العلٌــعمادة الدراس

 .ارةـــــــــــــــة التجـــــــكلٌ

 .الـــــم إدارة األعمـــــــقس

 

 استمارة استبٌــــان

 أخً الطالب / أختً الطالبة ......................................... المحترم/ المحترمة ،،،

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 المتعلقة بدراسة البٌانات علً الحصول بهدف أعد الذي أستبٌان هذا ٌدٌك بٌن أضع أن لً ٌطٌب

دراسة مقارنة بٌن قسمً  خٕل من الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة"فً  رٌادة األعمال واقع "عنوانها 

 إدارة فً لنٌل درجة الماجستٌر تكمٌلً كبحث وذلك ،سٕمٌةزهر واْعتً اِالتعلٌم المستمر فً جام

 .بغزة اْسٕمٌة الجامعة من اِعمال
 

 فً مع مراعاة  الدقة المرفقة، أستمارة لتعبئة الثمٌن، وقتكم من جزء بتخصٌص التكرم أرجو لذلك

 إلى الوصول فً والفائدة اِثر عظٌم له سٌكون والذي المطروحة، اِسئلة عن اْجابة

 .فقط ِغراض البحث العلمً ستستخدم كونها دقة أكثر نتائج

 

 مفهوم الرٌادة: 

 شخص بموجبها ٌؤخذوالتً   وأبتكار واْبداع والتقنٌة المجازفة على تعتمد متطورة إنتاجٌة هً عملٌة

 تقنٌة تسخر جدٌدة تكوٌن منشؤة أجل من اقتصادٌة مجازفة عاتقهم على من رواد اِعمال أشخاص عدة أو

 .ولنفسه لُخرٌن قٌمة ذو منتج مستحدث لتولٌد إبداع أو جدٌدة

 شاكرٌن لكم تعاونكم، و أقبلوا منا فائق االحترام والتقدٌر،،،

 

 الباحث/ سعٌد محمد أبو قرن                                                                          

 (3ملحق رقم )
 

 (االستبانة النهائٌة )الُمحّكمة
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  أوالً: البٌانات الشخصٌة

 أنثى  ذكر   الجن 

 العمر
  18 – 23 سنة   24 – 28 سنة 

  29 – 33 سنة   34 سنة فؤكثر 

 جامعة اِزهر   الجامعة اْسٕمٌة   الجامعة

 المإهل العلمً
  ثانوٌة عامة     بكالورٌو 

   ماجستٌر    دكتوارة 

 التخصص

  هندسة   تجارة 

   لغة إنجلٌزٌة    تكنولوجٌا معلومات 

  ................... تخصص آخر، أذكره 

مد  اْستفادة من مركز 

 التعلٌم المستمر
 )ٌمكنك اختٌار أكثر من إجابة(

  دورات تدرٌبٌة   احتضان مشارٌع 

  تدرٌب رٌادي   دبلوم رٌادي 

  ................... استفادة أخر ، أذكرها 

التدرٌبٌة عدد الدورات 

 فً مجال رٌادة اِعمال

   لم أتلق أي دورة 

  2 – 3 دورات 

 دورة واحدة   

  4 دورات فؤكثر 
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 ثانٌا: بٌانات الدراسة

 – 1) من مــالتقٌٌ ونـــــٌك ٌث، بحواقع رٌـــــادة األعمال فً الجامعــــات الفلسطٌنٌة تقٌٌمب القٌام لرجاء: امالحظة

 وتؤثٌراً. فقة( تعتبر األقل موا1، والقٌمة )موافقة وتؤثٌراً  األكثر تعتبر( 11) القٌمةعلماً بؤن  ،(11

 المحور األول: اإلبداع واإلبتكار

 ( 11 – 1)  البند م

  تشجعنً إدارة التعلٌم المستمر على استخدام أسالٌب جدٌدة فً العمل. 1

  الجدٌدة المقدمة.تمنحنً إدارة التعلٌم المستمر مكافآت لّفكار  2

3 
تشجعنً إدارة التعلٌم المستمر فً الحصول على مإهٕت فنٌة وعلمٌة 

 تسهم فً تطوٌر أسالٌب تقدٌم الخدمات التعلٌمٌة. 
 

  تدعم إدارة التعلٌم المستمر معنوٌاً اِفكار الجدٌدة المقدمة. 4

  تدعم إدارة التعلٌم المستمر مالٌاً اِفكار الجدٌدة المقدمة. 5

  والمشـارٌع الطموحة. المبتكـرة إدارة التعلٌم المستمر اِفكار تشجع 6

7 
 خٕل من روح اْبداع واْبتكار تنمٌـة إدارة التعلٌم المستمر إلى تهدف

 .الجامعة التً تتضمنها التمٌز جوانب
 

8 
تمثل إدارة التعلٌم المستمر مكاناً لتنمٌة روح اْبداع بما ٌعزز دور 

 الرٌادٌة.
 

9 
لدعم  والتطوٌر البحث مشارٌع دعم تساهم إدارة التعلٌم المستمر فً

 اِبتكار واْبداع فً تقدٌم المنتج الجدٌد.
 

11 

 اْبداعٌة وأبتكارٌة اِفكار لذوي تعطً إدارة التعلٌم المستمر الفرص

 ٌتم دراسة الجدو  أن بعد لهم الٕزم المالً توفٌرالدعم خٕل من

 .ِفكارهم أقتصادٌة
 

11 
 المتاحة فً إدارة التعلٌم المستمر على الموارد و المصادر تساعد

 واْبداع. أبتكار الرقً بمستو 
 

12 

تحرص إدارة التعلٌم المستمر على إجراء التغٌٌرات المستمرة فً 

البرامج التدرٌبٌة الرٌادٌة وفق متطلبات السوق المحلً والتغٌرات 

 البٌئٌة.
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13 
تساهم إدارة التعلٌم المستمر فً عقد اجتماعات مع رٌادٌٌن ناجحٌن 

 لٕستفادة من تجاربهم. 
 

 

 المحور الثانً: المخاطرة المحسوبة

 ( 11 – 1)  البند م

1 
إلى المغامرة فً مشارٌع رٌادٌة واضحة إدارة التعلٌم المستمر تسعى 

 النتائج.
 

2 
مشارٌع على الرغم من وجود  تدعم إدارة التعلٌم المستمر الطٕب فً

 احتمالٌة الفشل لبعض المشارٌع.
 

3 
 تكالٌف الرٌادٌة التً تتبناها إدارة التعلٌم المستمر المشروعات تتحمل

 أحدث التقنٌات التكنولوجٌة. استخدام
 

4 
 تكالٌف الرٌادٌة التً تتبناها إدارة التعلٌم المستمر المشروعات تتحمل

 السوق. إلى الدخول
 

5 
 الجدٌـدة واِسـالٌب اِفكـار بتبنـً تبادر إدارة التعلٌم المستمر

  للمشكٕت. حلول عن البحث و
 

6 
دراسة أولٌة قبل فتح البرامج التدرٌبٌة إدارة التعلٌم المستمر تتبنى 

 والمتعلقة بالمشارٌع الرٌادٌة
 

7 
ٌّم إدارة التعلٌم المستمرر دورٌاً نتائج المخرجات الرٌادٌة  للبرامج تق

 التدرٌبٌة.
 

8 
دخول المشروعات  تكالٌف إدارة التعلٌم المستمر تحمل  تستطٌع

 السوق. إلى الرٌادٌة
 

 

 المحور الثالث: درجة التنافسٌة

 ( 11 – 1)  البند م

1 
 مستوٌات بٌن الفروقات تحلٌل و المنافسٌن أوضاع بدراسة أهتمام ٌتم

  المقدمة. الخدمة
 

  الخدمة. لتحسٌن المنافسة أوضاع التعلٌم المستمر بدراسةتقوم إدارة  2

  السوقٌة. الحصة وتحلٌل بدراسةإدارة التعلٌم المستمر تهتم  3
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4 
 رغبات و حاجات فً التغٌرات لمتابعة تتبع إدارة التعلٌم المستمر آلٌة

  الزبائن.
 

5 
 التناف  بٌن الطٕب من أجل اكتشافإدارة التعلٌم المستمر تشجع 

 .الرٌادٌٌن والمبدعٌن
 

6 
تقدم اِفكار الرٌادٌة المتبناة من إدارة التعلٌم المستمر منتجات وخدمات 

 ذات جودة عالٌة. 
 

  .تواجه المشروعات الرٌادٌة فً الجامعة منافسة شدٌدة 7

8 
 من الكبٌرة المشروعات منافسة الرٌادٌة المشروعات تستطٌع

  .)مخفضة معتدلة وضرائبأسعار  )مثًٕ  معٌنة مٌزات خٕل
 

  .بسهولة الجدٌدة اِسواق إلى الرٌادٌة الدخول المشروعات تستطٌع 9

11 
 الرٌادٌة والمشروعات الجدٌدة الصغٌرة المشروعات تستطٌع

 .السوق إلى الدخول تكالٌف تحمل
 

 

 المحور الرابع: االستقاللٌة

 ( 11 – 1)  البند م

1 
على أستقٕلٌة الفكرٌة فً برامجها إدارة التعلٌم المستمر تشجع ثقافة 
 الرٌادٌة.

 

2 
على أستقٕلٌة المادٌة فً برامجها إدارة التعلٌم المستمر تشجع ثقافة 
 الرٌادٌة.

 

3 
الحرٌة الكافٌة لطرح وإبداء اِفكار إدارة التعلٌم المستمر تمنحنً 

 الرٌادٌة الجدٌدة.
 

4 
الحرٌة الكاملة فً طرٌقة تنفٌذ إدارة التعلٌم المستمر تمنحنً 

 المشروعات الرٌادٌة.
 

5 
إمكانٌة الحوار بشؤن إمكانٌة تبنً مشارٌع إدارة التعلٌم المستمر تتٌح 

 جدٌدة دون تحفظات.
 

6 
المسإولٌة  عن عوضاً  (الفرد مسإولٌةإدارة التعلٌم المستمر تعزز 

 .الخاصة حٌاته إدارة فً) الجماعٌة
 

7 
باِرباح إدارة التعلٌم المستمر مع أصحاب اِفكار الرٌادٌة تتشارك 

 والعوائد المالٌة من المشارٌع واِفكار الرٌادٌة.
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 المحور الخامس: الثقافة الرٌادٌة

 ( 11 – 1)  البند م

  الثقافة الرٌادٌة وتعمل على دعمها وتنمٌتها.إدارة التعلٌم المستمر تتبنى  1

  .الرٌادي للتفكٌر ثقافة بناءأهمٌة كبٌرة لإدارة التعلٌم المستمر تعطً  2

3 
اْبتكار  تـدعم ثقافٌة رٌادٌة تربوٌة بٌئةإدارة التعلٌم المستمر  توفر

 واْنجـاز.  واْبداع والتمٌز
 

4 
بثقافة رٌادٌة تساعد على تؤمٌن فرص إدارة التعلٌم المستمر تتمتع 

 اْبتكار واْبداع. 
 

5 
على زٌادة الوعً بؤهمٌة رٌادة اِعمال إدارة التعلٌم المستمر تعمل 

 والعمل الحر.
 

6 
 المبنٌة الفردٌة النجاحات كبٌر بشكلإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تدعم

 المبذولة. الشخصٌة على الجهود
 

7 
 و وأستقٕلٌة الذاتً أكتفاء علىإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تإكد

 .المبادرة الفردٌة
 

  .اِعمال رٌادة فً المجازفةإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تشجع 8

  .وأبتكار اْبداعإدارة التعلٌم المستمر ثقافة  تشجع 9

 

 ،،لتعاونكم تم بحمد هللا،، مع خالص الشكر

 التوفٌق(.)وهللا ولً 
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 (4ملحق رقم )
 

 مراسلة الجامعة اإلسالمٌة
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 (5ملحق رقم )
 

 جامعة األزهر تمراسال
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