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 ـــرشكـــــــر وتقديـ
 

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  ﴿
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 لرسل،اوَصل ِّ اللهم على خاتم  ؛وعظمتهليق بجالله حمدًا ي واإلحسان،لحمد هلل ذي المن والفضل ا
أقصى  ا بهاوتبل غن الدرجات،وترفعنا بها أعلى  الحاجات،صالًة تقضي لنا بها  بعده،من ال نبي 

 توفيقه، حسن وأخيرًا، علىوهلل الشكر أواًل  ،المماتفي الحياة وبعد  الخيرات،الغايات من جميع 
 .الدراسةلهذه  من إنجاز  على ما منَّ عليَّ  وكريم عونه،

 

 تفضل لذيا ،لـالهابي لــإسماعي مـــوسي/ الفاضل الدكتور إلى والتقدير الشكر بخالص وأتقدم كما
 منذ جهوالمو  المرشـد نعـم فكان ،والمساندة بالدعم الباحث وأمد الدراسة هذه على اإلشراف بقبول
 الباحث ساعد مما الوجود حيـز لىإ خرجت أن إلى األولى مراحله في الدراسة موضوع كان أن

 .الجزاء خير عني هللا فجزاه ،القيمـة الغالية بالتوجيهات ومسترشدا مستنيرا ثابتة بخطى السير على

 ،خـالــد عبـــد دهليـــز /الفاضل الدكتور والمناقشة الحكم لجنة إلىوالتقدير  الشكر بخالص أتوجه كما
ثرائها بتوجيهاتهم ا  ، و لي مناقشتهما بشرف حظيت فقد ،الصايــــغسنـــاء وفــــا  /ةالفاضل ةالدكتور و 

 .وجه أحسن على الدراسة إخراج فيالكبير  األثر له مما
 

 يوزودن المساعدة يد ومد العون  لي وقدمهذه الدراسة  إتمام في ساعد من لكل موصول والشكر
 .الصورة بهذه الدراسة لتظهر إلتمام الالزمة بالمعلومات

 وأن يجعله ،الكريم ههلوجأن يكون هذا العمل خالصًا  - العلي القدير -أسال هللا وختامًا 
 .متقبالً  وعمالً نافعًا،  علماً 

 .   الباحث

  طارق عادل ثابت
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 ةـــــص الدراســـملخ
 

 

أكثر  الستقطاباستقصاء معايير االختيار ومراحل الفرز للمشاريع الريادية  إلىهدفت الدراسة 
ريع مالئمة لالستفادة من برامج الدعم واالحتضان موضوع الدراسة؛ وتحديد المعايير األشخاص والمشا

 التي تساهم في اختيار المشاريع واألشخاص الريادين.

التحليلي؛ حيث مثل مجتمع الدراسة  الوصفي المنهج باستخدام الباحث من طبيعة الدراسة قام وانطالقاً 
احل الفرز واالختيار لمشروع مبادرون بنسختيه األولى المشاركين في مر  الريادينجميع األشخاص 

باستخدام طريقة الحصر الشامل لجميع المشاركين والذين اختبروا المراحل المختلفة لمراحل  والثانية
على كافة  استبانة 110تقييم خطط(، وذلك بتوزيع  -المقابالت  -الفرز واالختيار )الفرز األولي 

  .%72.7 استجابة استبانة بنسبة 80تم استرداد  (اً شروعم 60) أفراد مجتمع الدراسة

أصالة الفكرة، )وجود عالقة بين العوامل ليها الدراسة إوقد أظهرت النتائج التي توصلت 
التخصص/التعليم، النوع االجتماعي، الخبرة المهنية، القدرة على التنفيذ، دراسة الجدوى، الدراسة 

برنامج ضمن  ةياختيار المشاريع الريادنجاح و  (سة المالية، فريق العملالتسويقية، الدراسة الفنية، الدرا
 مبادرون. 

 %75 مجموعة من العوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشاريع الريادية تشكل النتائج أظهرتو كما 
فريق العمل، ومن ثم الدراسة المالية، ومن ثم الدراسة ): من العوامل مرتبة بحسب التأثير كاآلتي

ماعي، الخبرة التخصص/التعليم، النوع االجت) المتبقية ؛ وتشكل العوامل(سويقية، وأخيرا أصالة الفكرةالت
 .%25عوامل أخرى  إلىباإلضافة ( الدراسة الفنيةالمهنية، القدرة على التنفيذ، دراسة الجدوى، 

ين المبحوثفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء عدم وجود  نتائج الدراسةأظهرت  كذلك
، )العمر، الجنس إلىاختيار المشاريع الريادية تعزى نجاح في  محل الدراسة حول العوامل المؤثرة

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في العمل الريادي(.

ف المشاريع الريادية بما يمثل التوظي ختيارالر محددة يوقد أوصت الدراسة بأهمية وجود واتباع معاي
ر حاجة تاحة الفرصة للريادين األكثإ، كذلك للمشاريع الريادية المقدمةالية والبشرية األمثل للموارد الم

 لالحتضان واالستفادة من برامج ومشاريع االحتضان والتمويل.
 

عـــوامــــــل مــــــؤثــــــرة في نجـــــاح  -مبادرون  -حاضنات األعمال  -األعمال  ريادة مفتاحية:كلمات 
 . االختيــــــار
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ABSTRACT 
 

This study examines the selection criteria and the screening stages of entrepreneur 

projects in order to attract the most suitable people and projects for benefiting from 

Incubation Programs under study. It also aims at determining the criteria that 

contribute to choosing the entrepreneur projects and people. 

Due to the nature of the study, the researcher used the descriptive analytical approach. 

The study population includes all the people whose ideas participated in the screening 

and selection stages for the Mobaderoon Project in its first and second phases by using 

complete census sampling. The total number of the study population is 110 people (60 

projects). The members of the study population went through different stages of 

screening and selection (Primary screening – interviews – plans evaluation). This was 

achieved by distributing (110) questionnaires to the entire study population, (80) of 

which were collected back with a percentage of (72.7%). 

The study findings show a statistically significant relationship between the factors 

affecting the choice of entrepreneur projects (Originality of the idea, 

specialization\education, gender, professional experience, capability of 

implementation, feasibility study, marketing study, technical study, financial study, 

and work team) and the success of choosing these projects in the Mobaderoon 

Program. 

The findings also reveal that four of these factors contribute in a percentage of 75% to 

the success of selecting the entrepreneur projects in the following order: work team, 

the financial study, the marketing study, and finally the originality of the idea. The 

remaining factors affect the success of selection by 25% only. 

In addition, the findings show that there are no statistically significant differences 

between the mean scores of the participants’ opinions about the factors affecting the 

choice of entrepreneur projects in relation to the following variables (age, gender, 

educational qualification, and years of experience in entrepreneur business).  

The study recommends that it is important to specify and follow previously-

determined and measurable criteria for the success of the entrepreneur projects in order 

to maximize the use of the financial and human resources provided to them through 

business incubators. The study also recommends offering opportunities to 

entrepreneurs who are in a greater need for incubation and the funding programs. 

Key words: Entrepreneurship - Business Incubators - Mobadeoon - Factors Affecting 

the Selection of Entrepreneur. 
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 المقدمة: 1.1
المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة من أعمدة االقتصاد في مختلف دول العالم، وتتوجه  ُتعد  
رعاية الريادين وأصحاب األفكار اإلبداعية من خالل برامج ومؤسسات  إلىغلب دول العالم اليوم أ 

 النمو االقتصادي واالستثماري للدول. وذلك لما لهذه المشاريع من أهمية في ؛وهيئات مختلفة
لجديدة، بداعية ابراز األفكار الخالقة واإلإكما تساهم المشاريع الريادية على مختلف أنواعها في 

وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للخريجين، كما تعمل على ربط الدراسة األكاديمية للخريجين 
سوق المحلي والتي تنعكس على التنمية ال إلىدخال صناعات وخدمات جديدة ا  بسوق العمل، و 

المشاريع الريادية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة والمتغيرة  ُتعد  االقتصادية والمجتمعية، و 
من المجاالت الواعدة في اقتصاديات الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء، حيث تتمتع بالعديد 

 لىإخدمة، صغر حجم التمويل المطلوب، إضافة من المزايا من أهمها بساطة التكنولوجيا المست
ثلة األسواق العالمية؛ ومن األم إلىعمال والشركات الكبرى ووصولها كونها هي النواة لتأسيس األ

 %50ن مساهمتها بأكثر مبعلى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثرها في الناتج المحلي 
بتال، الراوي، وعلي، )في جنوب أفريقيا  %61في الهند،  %40في المغرب، و %48في األردن، 

 .(2014منتدى األعمال الفلسطيني، ) في فلسطين %95كما تمثل ما نسبته  ؛(2011
 عوقد تزايدت في اآلونة األخير برامج االحتضان والرعاية ألصحاب األفكار الريادية والمشاري

 ، حيث يتمتع المستفيدون بالدعم الماديعمومًا وفي قطاع غزة خصوصاً  الصغيرة في فلسطين
التقاء  توفير فرص إلىوالفني والحصول على الخبرات العلمية والتسهيالت المختلفة إضافة 

المختصين وأصحاب الشركات لالستفادة من خبراتهم ودعمهم ورعايتهم، كذلك فرص االتصال 
ل المغامرة ومصادر التمويل المختلفة التي تهتم بتمويل المشاريع الصغيرة برؤوس األموا
 والمتوسطة.

ن لدعم وتطوير المبادري "مبادرون "ومن أبرز هذه البرامج التي تعني برعاية الريادين مشروع 
اريع مدرة مش إلىلتحويلها  البرنامج وأصحاب األفكار اإلبداعية والريادية الطموحة، والتي يسعى

والذي يعزز فرص نجاحها حتى تنمو  .من خالل توفيره للدعم المادي، واإلداري والفني دخل؛لل
تنفذه  ضمن مشروع طموحبذاته يمكن تسويقه محليًا أو دوليًا، وذلك  اً قائم اً ناجح وتصبح عمالً 

ك غزة، في إطار العمل لزيادة وعي الشباب بأهمية األعمال الريادية، وامتالبالجامعة اإلسالمية 
 روح المبادرة واالنطالق في أعمالهم الريادية.
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 مشكلة الدراسة: 1.2
ر يالمعاي الذي يتناول من ندرة البحث النظري والميداني -على حد علم الباحث  –تنبع مشكلة الدراسة 

لوصول لألفكار الريادية وعدم قدرتها لحتضان االدعم و الالالزمة الختيار المستفيدين من برامج 
مشاريع  لىإدين القابلين للتوجيه والتطوير والقادرين على تحويل أفكارهم الريادية لألشخاص الريا

تجارية مدرة للدخل من خالل برامج الرعاية واالحتضان بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص وذلك 
ية أن مشروع بنسختي ه األولى والثانال، حيث تبين من خالل تجربة "مبادرون "من خالل تجربة مشروع 

اختيار  محددة وواضحة قادرة على معاييروجود  إلىتيار المشاريع لالستفادة من هذه البرامج تفتقر اخ
حصول أشخاص أو مشاريع ريادية على توقعات عالية  إلىاألنسب من الفئة المستهدفة مما يؤدي 

لبيئة اإضافة إلى افتقار  .عمل المشروعبعد و في النجاح واالستمرار والتي يثبت عكس ذلك أثناء 
عف التنسيق بين ضو ر محددة تصلح للبيئة الفلسطينية، يالريادية الفلسطينية إلى وجود نماذج أو معاي

 الجهات المتعددة ذات العالقة.
عداد الخريجين المتزايدة وقلة الموارد الطبيعية أ في الوقت الذي يعاني منه قطاع غزة من ضخامة و 

 التي أثرت في زيادة معدالت الفقر والبطالة حيث بلغو  .لوالتحوالت السياسة واالقتصادية واالحتال
الجهاز المركزي لإلحصاء ) %41.5في قطاع غزة  2015عام ل األول الربع معدل البطالة في

التي يدي العاملة و كبير للطاقات البشرية واألوالتي تظهر ما تتضمنه من هدر  (2015الفلسطيني، 
ثار االجتماعية واالقتصادية وما يتبعها من مشاكل نتاج، ناهيك عن اآلمن أهم عناصر اإل ُتعد  

 .مجتمعية
بأن ربع السكان الفلسطينيين يعانون  ، أ(2015) الفلسطينيأشارت نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء و 

في قطاع  2011ة حيث بلغت نسبة الفقر بين األفراد خالل عام في قطاع غز  من الفقر خصوصاً 
اختيار الفئة المطلوبة من استثمار أمثل للطاقات البشرية  نجاح ونظرا لما يحققه ،%38.8 إلىغزة 

بداعية خصوصا مع اعتبار المشاريع الصغيرة من أهم أعمدة ولبرامج دعم المشاريع الريادية واإل
عام وفي قطاع غزة بشكل خاص؛ والتي بدورها تسهم مساهمة فاعلة في  االقتصاد الفلسطيني بشكل

 الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
 ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل السؤال التالي:

" لريادة مبادرون " برنامجاختيار المشاريع الريادية ضمن نجاح ما هي العوامل المؤثرة في 
 ؟الاألعم
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 أهداف الدراسة: 1.3
ر االختيار ومراحل الفرز للمشاريع الريادية على اختيار أكثر ياستقصاء أثر استخدام معاي .1

 األشخاص والمشاريع مالئمة لالستفادة من برامج الدعم واالحتضان موضوع الدراسة.
 في اختيار المشاريع واألشخاص الريادين. تأثيرًا ومساهمةً  يريالمعاأكثر تحديد  .2
عرف على القدرات والخصائص والصفات التي تمك ن أصحاب المشاريع الريادية من الت .3

 النجاح واالستمرار.
الخروج بتوصيات يؤمل أن تكون ذات مردود إيجابي لبرامج دعم المشاريع الريادية  .4

 وحاضنات األعمال مو ضع الدراسة.
 

 أهمية الدراسة: 1.4
 ت الممولةال والحاضنات والمؤسساأول: مؤسسات ريادة األعم

تنبع أهمية الدراسة من تركيزها على جانب من أهم جوانب التوظيف األمثل لالستفادة من برامج 
 إلىول توجيه البرامج الريادية في الوصباإلضافة إلى  .التمويل واالحتضان للمشاريع الصغيرة

الالزمة  رمعاييالفئة المستهدفة المطلوبة بما يحقق أفضل فائدة لبرامج االحتضان ووضع ال
رة للدخل، مشاريع تجارية مد إلىالختيار أفضل المشاريع واألفكار الريادية التي يمكن تحويلها 

 خصوصا مع األعداد الكبيرة من الخريجين وتزايد نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة.
 

 ثانيا: الحكومة والمجتمع
الريادين من  ندية ودورها في تمكييابرز الدراسة أهمية برامج االحتضان في رعاية المشاريع الر تُ 

إيجاد فرص عمل خاصة بهم ودخول سوق العمل لما لهذه البرامج من دور في دعم ونمو تلك 
المشاريع والمساهمة في التنمية االقتصادية بشكل عام من خالل ما تحققه من مردود اقتصادي 

اجتماعية والت اقتصادية و ح أسوق جديدة، وكذلك لما لها من مدلتوفتح فرص العمل للخريجين وف
ة أهمية دعم المؤسسات الحكومية واألكاديمي إلىوتكنولوجية في تطوير الفرد والمجتمع، إضافة 
 والمجتمعية والقطاع الخاص إلنجاح عملها.
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 ريادين وأصحاب األفكار اإلبداعيةثالثا: ال
ار المشاريع واألفك نه على الرغم من تزايد برامج االحتضان ورعايةأتسعى الدراسة إلظهار 

عداد الريادين الراغبين باالستفادة من هذه البرامج ما زال أ ال أن إالريادية في قطاع غزة مؤخرا 
ر محددة وواضحة قادرة على اختيار يوجود معاي إلىجدا مما يجعل هناك حاجة ملحة  كبيراً 

ستنزف في التي قد تُ األنسب واألفضل لالستفادة من هذه البرامج خصوصا مع التكلفة الكبيرة 
 األشخاص المالئمين. إلىحال عدم الوصول 

 

 حد لىع –موضوع الدارسة من حيث العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادية ختامًا، فإن 
من أن موضوع الدراسة هو ض إلىإضافة  ،لم يتطرق له الباحثون في قطاع غزة - الباحث علم

ظهار نقاط القوة والضعف والقصور مجال عمل الباحث والذي شجعه على  دراسته واستقصائه، وا 
 في محاولة لتفادي تلك المشاكل وزيادة فعالية وكفاءة البرنامج وتحقيق أهدافه.
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 متغيرات الدراسة: 1.5
 نجاح اختيار المشاريع الريادية ضمن برنامج مبادرون لريادة األعمال. المتغير التابع:

 المتغيرات المستقلة:
 كرة.أصالة الف 
 .التخصص/التعليم 
  جتماعياالالنوع. 
 .الخبرة المهنية 
 .القدرة على التنفيذ 

 

 .دراسة الجدوى 
 .الدراسة التسويقية 
 .الدراسة الفنية 
 .الدراسة المالية 
 .فريق العمل 

 

 
 

 تغيرات الدراسة: م  1شكل 
 فبتصر  األدبية المراجعات خالل من الباحث بواسطة: المصدر

نجاح اختيار 
المشاريع  
الريادية

أصالة الفكرة

مالتعلي/التخصص

النوع الجتماعي

الخبرة المهنية

يذالقدرة على التنف

دراسة الجدوى 

الدراسة 
التسويقية

الدراسة الفنية

الدراسة المالية

فريق العمل



7 

 فرضيات الدراسة: 1.6
 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية الرئيسة األولى(0.05 ≥  α )

 المهنية، رةالخب االجتماعي، النوع التعليم،/التخصص الفكرة، أصالة) بين العوامل المؤثرة
 فريق مالية،ال ةالدراس الفنية، الدراسة التسويقية، الدراسة الجدوى، دراسة التنفيذ، على القدرة
 برنامج مبادرون.الريادية ضمن في نجاح اختيار المشاريع  (العمل

 الفرضية الرئيسة الثانية: ( 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ≥ α للعوامل )
 على لقدرةا المهنية، الخبرة االجتماعي، النوع التعليم،/التخصص الفكرة، أصالة) المؤثرة
 (العمل ريقف المالية، الدراسة الفنية، الدراسة التسويقية، الدراسة ،الجدوى  دراسة التنفيذ،
 برنامج مبادرون. ضمن يةاختيار المشاريع الريادنجاح في 

  توجدالثالثة: الفرضية الرئيسة ( 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α )
ة تعزى يع الرياديبين متوسطات آراء المبحوثين حول العوامل المؤثرة في اختيار المشار 

المعلومات العامة )العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في العمل الريادي،  إلى
عمل مشروع المستجيب حتى اآلن بصفته شركة قائمة، اعتماد المستجيب على نفس 

 الفكرة التي عمل عليها أثناء مبادرون(.
 

 

 حدود الدراسة: 1.7
 في قطاع غزة. 2،1من مشروع مبادرون تشمل المستفيدين  الحدود المكانية: .1
  .م2015 عام حتى م2010تغطى الدراسة الفترة الزمنية من عام  الحدود الزمانية: .2
ادية المشاريع الري اختيارنجاح تتناول الدراسة العوامل المؤثرة في  الحدود الموضوعية: .3

 مبادرون. برنامجضمن 
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 :الخالصــــة

ظهار المشكلة التي تناول الفصل الحالي اإلطار العا م للدراسة من خالل التقديم عن الدراسة وا 
 أظهر الفصل المتغيرات كماهميتها، أ تحاول الدراسة مناقشتها، إضافة إلى أهداف الدراسة و 

 الخاصة بالدراسة والفرضيات التي تحاول الدراسة مناقشتها، مع اظهار حدود الدراسة.
النظري للدراسة من خالل الفصل الثاني، والدراسات وستتناول الفصول التالية مناقشة اإلطار 

السابقة ضمن الفصل الثالث، كما يتناول الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات المتعبة في تنفيذ 
الدراسة، ويتناول الفصل الخامس تحليل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشتها وصوال إلى 

 .اتالفصل السادس والذي يتناول النتائج والتوصي
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 

 المقدمة 2.1
 ريادة األعمالالمبحـث األول:  2.2
  الريادية المشاريع وفحص اختيار ممارسات المبحث الثاني: 2.3
 العوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشروعات الريادية المبحث الثالث: 2.4
 : مشروع مبادرون لريادة األعمالالرابعالمبحث  2.5
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 لمقدمةا 2.1
للخلفية العلمية النظرية عن موضوع الدراسة من المصادر المختلفة، كذلك  عرضاً  الفصل هذا يقدم

ي هذا الفصل يقع ففي مجال الدراسة، حيث  النظرية التصورات على المبني الفكري  لإلنتاج عرضاً 
ا واألهمية هوتعريفات نشأتهاأربعة مباحث، نستعرض في المبحث األول ريادة األعمال متناولين 

ك ادة كذلمل المؤثرة في تكوين الريشكلها إضافة إلى الخصائص الشخصية للريادين والعواالتي تُ 
ثارها االقتصادية واالجتماعية وخصائص الريادين في فلسطين إضافة إلى بعض التجارب آ

 اإلقليمية والدولية في ريادية األعمال.
ار وفحص المشاريع الريادين ضمن نماذج االحتضان أهم ممارسات اختي يتناول الثانيأما المبحث 

ويتناول المبحث الثالث العوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشاريع الريادية كما ، ومناقشتها المختلفة
برنامج "مبادرون" لريادة األعمال والتعريف بأهم  عن بالحديث الرابعمحل الدراسة، ويختم المبحث 

 جوانب البرنامج.
 

 الـــول: ريادة األعمالمبحث األ  2.2
 النشأة: 2.2.1

 العصور الوسطى إلىفي النشاط االقتصادي  العمل أوفي  (Entrepreneur)يعود مفهوم الريادي 
تخدام وفي القرن السابع عشر تم اس .ليصف العمل أو الشخص الذي يدير مشاريع اإلنتاج الكبيرة

لحكومة، ويقوم بموجبها المصطلح نفسه ليدل على الشخص الذي يبرم عقودًا مشروطة مع ا
بتزويدها بسلعة معينة وفق سعر ثابت، متحمالً فروق األسعار سواء كانت خسارة أو ربحًا، والفائدة 

 .(2010العاني، جواد، ارشيد، وحجازي، )الناجمة عن هذه العقود 
وهم أفراد  ما يدعي )المقاولون(بستثمارية واال المنظميةوقد كان المفهوم مسبقاً متجسداً في القدرات 

يتمتعون بقابليات وقدرات تحمل المخاطر، وقبول المجازفة المحسوبة، وريادة الفرص والتخطيط 
 .(2014عبد الرحيم، ؛ 2007زيدان، )العلمي السليم واإلدارة اإلبداعية وتوليد األفكار 

 ستثمرمخرين برأس المال باعتباره يز بين الشخص الذي يزود اآليوفي القرن الثامن عشر تم التم
آخرون، العاني و ) لرأس المال مستخدم رياديباعتباره  لس الماأر  إلىوبين الشخص الذي يحتاج 

ترجع  م الريادي، والذيرن الثامن عشر بمفهو قارتبط مصطلح الريادة منذ منتصف ال، كما (2010
يتولى  ي( الفرد الذEntrepreneurاذ يقصد بالكلمة الفرنسية ) ،االقتصاد الفرنسي إلىجذوره 



11 

( هو بدء األعمال. Undertakeمشروعاً أو نشاطاً مهمًا. ويعني في مضمون األعمال بمصطلح )
م ويدير ويتحمل ( ذلك الفرد الذي ينظEntrepreneur( يمثل الريادي )Websterوفي قاموس )

 .(2014عبد الرحيم، )مخاطر األعمال أو المشروع 
ز ينظر للريادي من وجهة نظر اقتصادية، ولم يتم التميومع دخول القرن التاسع عشر أصبح يُ 

بينه وبين المدير، حيث عرف الريادي بأنه الشخص الذي ينظم المشروع ويديره للحصول على 
ه، جور الموظفين، ومستخدماً مهاراته وخبراتمكتسبات فردية، وذلك بدفع أثمان المعدات واألرض وأ

ن، العاني وآخرو )على أمل أن يحقق مكاسب من خالل تشغيل هذه المصادر، وتعرضه للمخاطرة 
2010). 

نطاق  الستحداث الذي انتشر علىوقد اقترن مصطلح الريادية في بداية القرن العشرين بمفهوم ا
أصبحت الريادة، وبخاصة في مجال األعمال تعني السبق  حتىواسع في عالم األعمال اليابانية، 

 قدام والتصميم والنجاح وتحمل المخاطرة وتحقيق التميز، من خالل الشجاعة واإل(ما)في ميدان 
 .(2007صالح، )

القرن العشرين عرف الريادي بالمبتكر والمبدع الذي يعيد تنظيم شكل اإلنتاج  منتصفوفي 
ل العقدين وخال ،ديدة من خالل تنظيم صناعة جديدةج اباستغالل اختراع معين أو وسيلة تكنولوجي

ا أدى مخرين وجد القليل من الدالئل والشواهد التي تناولت تعريف الريادي من الناحية الفردية، ماآل
قدام على سهولة اإلأو حيث كانت تتعلق باألفكار العظيمة فقط،  ،ىحدوث تداخل في المعن إلى

 موجودة فقط في الشركاتالأو ، على مخاطرة كبيرةهي التي تنطوي أو إقامة األنشطة الريادية، 
 – يتشابه المشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة من حيث )دور الرياد أو التي الصغيرة،

 .(2010العاني وآخرون، ) ( المدخل التاريخي –ارتباط عمل الريادي بالمشروعات الصغيرة 
بناء على  الل العقود األخيرة( تغيرت ثالث مرات خEntrepreneurوالترجمة العربية لمصطلح )

، فقد كانت )منظم( لكون علماء االقتصاد األوائل ركزوا نظرة العالم والتي تغيرت من فترة لفترة
على مهارة الريادي في "التنظيم" وفي "إقامة عمل وشركة"، ثم )مقاول( والسبب هو أن فئة المقاولين 

ريادة( فقد ) إلىن ثم تحولت في التسعينات وم ،على استعدادات رياديةأ كانت الفئة التي أظهرت 
والشابات  ا من الشبابأدرك العلماء أن "االستعدادات الريادية" غير محصورة بالمقاولين، بل إن كثيرً 

 غيرتتشركات كبيرة وأحيانًا عمالقة، لذلك  إلىلوها خالل مدة قصيرة أقاموا شركات صغيرة حوَّ 
 .(2008برنوطي، ) دة""الريا إلىالترجمة العربية مرة أخرى 
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 :(Entrepreneurship) الريادية 2.2.2
تعددت التعاريف ذات العالقة بمفهوم الريادية وطبيعتها في اآلونة األخيرة بالرغم من وجود الكثير 
من التقارب فيما بينها من حيث المعني والمحتوى، فقد جاءت بعض هذه التعاريف على أن الريادة 

دارة األعمال ذات الصلة بها، باإلضافة  لتعاريف ه اشمول هذ إلىهي القدرة والرغبة في تنظيم وا 
 .(2010النجار والعلي، ) االبتكار والقدرة على تحمل المخاطرة :مثل ،على بعض المفاهيم الجديدة

مفهوم الريادية في مطلع القرن الثامن عشر، من قبل  إلىكما تشير بعض األدبيات االقتصادية 
تضمن تشغيال ذاتيا بغض النظر عن الطبيعة واالتجاه نها أي عمل يأ( بم1730ريتشادر كانتلون )

فقد  ،شيء من المخاطرة والمغامرة على على األنشطة االقتصادية التي تنطوي  للداللةكما عرفه 
 ؛تصف التاجر الذي يشترى سلعًا بسعر معين لبيعها في المستقبل، بأنه ريادي ومغامر ومخاطر

ميل  سلعة، وفي السياق نفسه وصف ستيوراتالقابل ألنه ال يعرف الثمن الذي قد يحصل عليه م
د فراية شركة خاصة، وتشمل أصحاب المخاطر واألأنها مثل تسجيل أالريادة ب (م1848) عام

 .(2007حامد وارشيد، ) قل الموارد لتأسيس أعمال جديدةأالذين يأملون تحقيق الثراء من خالل 
قيمة، وتخصيص الوقت والجهد والمال الالزم للمشروع،  ينشاء شيء ذإفالريادية هي عملية 

ه الناتجة، فهي عملية ديناميكية لتأمين الثروة، وهذ الكفاءةوتحمل المخاطرة المصاحبة، واستقبال 
ذين يتخذون المخاطرة في رؤوس أموالهم، وااللتزام بالتطبيق لكي الثروة تقدم عن طريق األفراد ال

بعض المنتجات أو الخدمات وقد تكون جديدة وفريدة أو ال تكون، ولكن يجب  إلىيضيفوا قيمة 
ادية الريخصيص الموارد والمهارات الضرورية. كما أن أن يضيف لها الريادي قيمة من خالل ت

 ،ديدةي على االختالف والتنويع، والتوافقات الجديدة، والطرق الجشكل رئيسبفهي تعتمد  ،هي التفرد
جات تأمين منت إلىستطاع من خالل الريادة الوصول ذ يُ إوليس على النموذج والعادات المتبعة، 
عمل  مانإالنسح المطابق أو اتباع ما يفعله اآلخرون،  توطرق فريدة لعمل األشياء، فهي ليس

 .(2010النجار والعلي، )شيء فريد وجديد 
ية والثقاف واالجتماعيةمنها: االقتصادية  ،أن الريادة تأخذ أبعادًا متنوعة (2002العلي، ) وأشار

القيادة ل، فالمشروع الريادي يرتكز على اإلبداع و وغيرها من خالل تحقيق التوافق الجديد لهذه العوام
ة. ، أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخدماحيث قد يكون له أبعاد تكنولوجية، أو منتجًا جديدً 

كما قد يكون اإلبداع في مجال التسويق وتقديم السلع أو الخدمات، أو في إدارة التنظيم وهيكليته/ 
دخال الطرق الجديدة، وليس االعتماد على النماذج وكذلك تعتمد الريادة على ال تنويع والتمايز وا 
 درها في ثقافات معينة دون غيرها.والعادات المتبعة أو مص
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خبراتهم خلفيات الباحثين والُكتاب: الثقافية واالجتماعية و  إلىويعزى هذه التباين في معنى الريادية 
ا بينما ينظر لهظر اقتصادية أو اجتماعية، الريادة من وجهة ن إلىذ ينظر البعض إالسابقة، 
( Entrepreneurshipن مصطلح ريادة األعمال )إمن وجهة نظر مهنية، وبشكل عام فآخرون 

يعني اإلجراءات اإلبداعية التي يقدمها الفرد داخل المنظمة إليجاد المشروع الريادي 
(Entrepreneurial Venture) ( ،2010العاني وآخرون). 

 

 

 
 ف كلمة رياديلتعري Gartner: نتيجة مسح 2شكل 

 ,Gartner, W.B What Are We talk about When We talk about Entrepreneurshipالمصدر: 
Journal of Business Venture Vol5,1990 pp.15-28 

 

في العهد الحديث وال سيما في القرن العشرين  ارتبط مفهوم الريادة خصوصاً ذلك  إلىإضافة 
بطة بتعددية المشروعات اإلنتاجية المرتبطة بالتطور باكتساب خصائص جديدة ومتنوعة مرت

 .(2011، رسالن ونصر) ا على المخاطرة واالبتكارم قاصرً الصناعي والتكنولوجي فلم يعد المفهو 
ن مفهوم الريادية قد تطور مع تطور نظرة الدول المختلفة لألهداف االقتصادية إ القول يمكنوأخيراً 

، النظر إليه عند يحمل بعض المرونة يمكن أنحيث التي تسعى لتحقيقها؛  والتنموية واالجتماعية
درة ما في الدول النامية فإن من يأخذ روح المباأ ؛والتفرد في الدول المتطورة باالختراعاتيرتبط  إذ

 نشاء عمل جديد يسمى رياديًا.ا  والمخاطرة و 
 

تعريف 
الريادة

الريادي
اإلبداع

تأسيس 
المنظمة

خلق 
منظمة قيمة

ربحية

النمو

التميز

اإلجراءات
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تستطيع أن تعتمد مفهوم الريادة على  خصوصاً  ومما سبق فإن الدول النامية عمومًا، وفلسطين
لمخاطرة ا ، وتخصيص الوقت والجهد والمال الالزم للمشروع، وتحملعملية إنشاء شيء جديد انهأ

ة وقد أضحت الريادية بمفهومها الواسع من القضايا االقتصادي ،الناتجة العوائدالمصاحبة، واستقبال 
واالجتماعية الملحة التي تحظى باهتمام عالمي واسع، نظرا للدور الذي تؤديه في التنمية 

ية في ت المجتمعاالقتصادية واالجتماعية من ناحية ولدورها المتميز في اشراك العديد من الفئا
النشاط االقتصادي من ناحية ثانية، وعلى وجه التحديد فئة الشباب من خالل قائمة المشاريع 

 ومنظمات األعمال الخاصة بهم.
 ضمن الجدول التالي: الريادة ويمكن تلخيص أبرز تعريفات

 أبرز التعريفات للريادة: 1جدول 
 

 الدراسة التعريف #
دارة األعمال ذات الصلة بهاال  .1  (2010، النجار والعلي) .قدرة والرغبة في تنظيم وا 
 (2010، النجار والعلي) .االبتكار والقدرة على تحمل المخاطرة  .2
 (2007 وارشيد، حامد) .أي عمل يتضمن تشغيال ذاتيا بغض النظر عن الطبيعة واالتجاه  .3
 (2007 وارشيد، حامد) .ةالمخاطرة والمغامر األنشطة االقتصادية التي تنطوي على شيء من   .4
الريادية مثل تسجيل أية شركة خاصة، وتشمل أصحاب المخاطر   .5

واألفراد الذين يأملون تحقيق الثراء من خالل أقل الموارد لتأسيس 
 .أعمال جديدة

 (2007 وارشيد، حامد)

قيمة، وتخصيص الوقت والجهد والمال الالزم  يعملية إنشاء شيء ذ  .6
روع، وتحمل المخاطرة المصاحبة، واستقبال الكفاءة الناتجة، للمش

 .فهي عملية ديناميكية لتأمين الثروة
 (2010، النجار والعلي)

التفرد، فهي تعتمد بشكل رئيسي على االختالف والتنويع، والتوافقات   .7
 .الجديدة، والطرق الجديدة، وليس على النموذج والعادات المتبعة

 (2010، النجار والعلي)

الريادة تأخذ أبعادًا متنوعة، منها: االقتصادية واالجتماعية والثقافية   .8
وغيرها من خالل تحقيق التوافق الجديد لهذه العوامل، فالمشروع 
الريادي يرتكز على اإلبداع والقيادة حيث قد يكون له أبعاد تكنولوجية، 

 .مةأو منتجًا جديدًا، أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخد

 (2002، العلي)

اإلجراءات اإلبداعية التي يقدمها الفرد داخل المنظمة إليجاد المشروع   .9
 .الريادي

 (2010 وآخرون، العاني)
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 الريادي: 2.2.3
 عداً ذ بُ بدأت تأخ إذامن القرن السابع عشر وحتى أوائل القرن الحالي،  اءً تطور مفهوم الريادي بد
 اقتصاديا واجتماعيا.

هو الذي لديه القدرة على االبتكار واإلبداع أن الريادي ( Histrich & others, 2005)أوضح وقد 
وأخذ المخاطرة في تقديم منتجات وخدمات جديدة وذلك على مستوى المنظمات، أما على مستوى 

ن يكون أد نه ال بأاألفراد فهو الشخص القادر على تقييم واغتنام الفرص من أجل مخاطرة جديدة، و 
الرؤية و خذ المخاطرة أطلب المرونة واالبتكار و تئد اإلداري الخاصة والتي تلديه خصائص القا
ظم بأنه الشخص الذي يتمتع بصفات أخذ المبادرة وين أيضا كما عرفه؛ المنتجاتالثاقبة في طرح 

اآلليات والمتطلبات االقتصادية واالجتماعية، كذلك القبول بالفشل والمخاطرة، ولدية القدرة على 
د والعاملين والمعدات وباقي األصول ويجعل منها شيئا ذا قيمة، ويقدم شيئا مبدعًا طلب الموار 

كنه من اعية والنفسية التي تموجديدًا، وكذلك يتمتع بالمهارات والخصائص سواء اإلدارية واالجتم
 .ذلك
الريادي بأنه ذلك الشخص الذي يستطيع تمييز الفرص  (Brown & Harvey, 2000) فوعرَّ 

ا بينما اآلخرين ال يستطيعون ذلك، وكذلك هو الذي يمتلك الخصائص النادرة وغير واغتنامه
حالة  عاقته فيإ ومنها: )الحاجة لإلنجاز، الرقابة على األعمال، ال يمكن  ،متوفرة لباقي الناسال

ة يدرة على تجنب المخاطر سواء المادية والعائلية واالجتماعية والمهنقخاطرة، المعدم التأكد، يأخذ ال
يرى الفرص التي ال يراها اآلخرون، لديه التصورات الواضحة لما يمكن عمله،  ،والسيكولوجية

 .(المصادر بما يناسب المشروع وينظم، يجمع المصادر التي تجعل هدفه واضحاً 
( أن مفهوم الريادي هو ذلك الشخص الذي لديه القدرة على أخذ المخاطرة Druid, 2001بين )كما 

أو جزء منها بسعر معين وبيعها من أجل الحصول على الربح، سواء كانت  بشراء البضائع
 (.2008 السكارنة،البضائع جديدة أم قديمة )

دارة األعمال مع Daniel, 2004وبين ) ( أن الريادي هو ذلك الشخص الذي يستطيع تنظيم وا 
نه يتطلب ال أإاله نجاز أعمإاألخذ المخاطرة لتحقيق الربحية، وقد يستعين بالمستشارين من أجل 

 ،ات واألفكاربيع المنتج ،التخطيط المالي، القدرة على التخطيط والتنظيممثل ) ،منه بعض المهارات
لقدرة ا، االقدرة على القيادة أو العمل وحيدً ، القدرة على أخذ المخاطرة، العمل مع اآلخرين، اإلدارة

 لتي تأتي من التدريب والتعليم. إلنجاز األعمال ا (الثقة بالنفس، على االستماع والتعلم
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في النظرية الريادي  مفهومفقد أدخل  (جول باتيست ساي)أستاذ االقتصاد الصناعي الفرنسي  اأم
أن الريادي هو الشخص الذي ينظم العملية اإلنتاجية وعناصر اإلنتاج، ولديه  ورأىاالقتصادية، 

لية هذه العناصر حجر الزاوية في العم لحيث تمثشراف القدرة الفائقة على اإلدارة والتوجيه واإل
 يبأنه المقاول الذي يحول المصادر االقتصادية من مجال ذ - أيضاً  –كما عرفه  ،اإلنتاجية

الشهير جوزيف شومبيتر  وعرف االقتصادي ،مردود أعلى وأعظم يآخر ذ إلىمردود منخفض 
يخ ق من خالل تنفيذ أو ترسفي األسوا ( الريادي بأنه الشخص المبدع الذي يحدث تغيراً 1950)

جال ن هؤالء الر إمعادالت جديدة، ووصف رجال األعمال المبدعين بوكالء للتدمير اإلبداعي حيث 
يقومون بتعطيل الوضع التوازني في السوق )العرض والطلب( عن طريق طرح منتجات ابتكارية 

 أما حتى ولو كان مؤقتا(.من ورائها أرباحًا كبيرة، ويحتكرون السوق لمدة معينة ) يجنون جديدة 
نسان الذي يعمل عماًل مبدعًا اإل هوالمبادر الفردي أو الريادي فيرى أن ( 1994جيفري تيمنز )

أو عمال متميزًا من ال شيء، وهو شخص يغتنم الفرص بغض النظر عما هو متاح من ظروف 
 .(2007حامد وارشيد، )أو مصادر 

أن الريادي هو من يتمتع بروح اإلدارة والقيادة، ويركز على الريادة في القطاع  (هوزيلتر)نظر و 
الصناعي الذي يمثل مزيجًا من تصنيع األشياء وتسويقها دون التنبؤ بمدى قبولها لدى االخرين، 

 .(2011رسالن ونصر، )يبقى عنصر المخاطرة مالزما لسلوك الريادي مر الذي يعني أن األ
أن الريادي هو الذي يأخذ أو يتوسط بين شيئين ولديه القدرة  إلى( Peggy, 2001وقد أشار )

 ل على تحويلبين المورد والزبون، وكذلك القدرة على أخذ المخاطرة والعم (ما)على أخذ موقع 
 .مستوى أعلى من اإلنتاجية إلىالموارد من مستوى أدنى 
( 2007ورد كتاب مصطلحات مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني )أومن التعريفات العربية 

نه شخص لديه القدرة على تحقيق شيء من ال شيء، ويقوم بمبادرات مدروسة، ألريادي بتعريف 
 .(2007حامد وارشيد، )تنم عن بعد نظر 

 من ال شيء،هو ذلك الشخص الذي يبنى ويبتكر شيئًا ذا قيمة  أنه (2008السكارنه، ) ويرى 
 .بالرؤيا وذلك أخذ عنصر المخاطرة واالستمرارية في أخذ الفرص المتعلقة بالموارد وااللتزام

 ويمكن تلخيص وجهات النظر المرتبطة في تعريف الريادي ضمن الجدول التالي:
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 الريادي تعريف في المرتبطة النظر وجهات: 2جدول 
 الدراسة التعريف #
الشخص الذي لديه القدرة على االبتكار واإلبداع وأخذ المخاطرة في تقديم   .1

منتجات وخدمات جديدة وذلك على مستوى المنظمات، أما على مستوى 
األفراد فهو الشخص القادر على تقييم واغتنام الفرص من أجل مخاطرة 
جديدة، وأنه ال بد أن يكون لديه خصائص القائد اإلداري الخاصة والتي 
تتطلب المرونة واالبتكار وأخذ المخاطرة والرؤية الثاقبة في طرح 

 .المنتجات

)Hisrich & Peter, 2005) 

الشخص الذي يتمتع بصفات أخذ المبادرة وينظم اآلليات والمتطلبات   .2
االقتصادية واالجتماعية، كذلك القبول بالفشل والمخاطرة، ولدية القدرة 

دات وباقي األصول ويجعل منها شيئا على طلب الموارد والعاملين والمع
ذا قيمة، ويقدم شيئا مبدعًا وجديدًا، وكذلك يتمتع بالمهارات والخصائص 

 .سواء اإلدارية واالجتماعية والنفسية التي تمكنه من ذلك

)Hisrich & Peter, 2005) 

الشخص الذي يستطيع تمييز الفرص واغتنامها بينما اآلخرين ال   .3
 .يستطيعون ذلك

(Brown & Harvey, 2000) 

الذي يمتلك الخصائص النادرة وغير المتوفرة لباقي الناس، ومنها:   .4
)الحاجة لإلنجاز، الرقابة على األعمال، ال يمكن إعاقته في حالة عدم 
التأكد، يأخذ المخاطرة، القدرة على تجنب المخاطر سواء المادية والعائلية 

رون، لفرص التي ال يراها اآلخواالجتماعية والمهنية والسيكولوجية، يرى ا
لديه التصورات الواضحة لما يمكن عمله، يجمع المصادر التي تجعل 

 .هدفهم واضحا، وينظم المصادر بما يناسب المشروع

(Brown & Harvey, 2000) 

الشخص الذي لديه القدرة على أخذ المخاطرة بشراء البضائع أو جزء   .5
على الربح، سواء كانت منها بسعر معين وبيعها من أجل الحصول 

 .البضائع جديدة أم قديمة
 (2005، السكارنه(

دارة األعمال مع األخذ المخاطرة لتحقيق   .6 الشخص الذي يستطيع تنظيم وا 
الربحية، وقد يستعين بالمستشارين من أجل إنجاز أعماله إال أنه يتطلب 

القدرة على التخطيط والتنظيم، التخطيط منه بعض المهارات، مثل )
بيع المنتجات واألفكار، اإلدارة، العمل مع اآلخرين، القدرة على  مالي،ال

أخذ المخاطرة، القدرة على القيادة أو العمل وحيدا، القدرة على االستماع 
 .إلنجاز األعمال التي تأتي من التدريب والتعليم والتعلم، الثقة بالنفس(

 (2005، السكارنه(
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ة وعناصر اإلنتاج، ولديه القدرة الشخص الذي ينظم العملية اإلنتاجي  .7
الفائقة على اإلدارة والتوجيه واإلشراف حيث تمثل هذه العناصر حجر 

 .الزاوية في العملية اإلنتاجية
 (2007 وارشيد، حامد)

المقاول الذي يحول المصادر االقتصادية من مجال ذو مردود منخفض   .8
 .إلى آخر ذو مردود أعلى وأعظم

 (2007 وارشيد، حامد)

الشخص المبدع الذي يحدث تغيراً في األسواق من خالل تنفيذ أو ترسيخ   .9
 .معادالت جديدة

 (2007 وارشيد، حامد)

اإلنسان الذي يعمل عماًل مبدعًا أو عمال متميزًا من ال شيء، وهو   .10
 .شخص يغتنم الفرص بغض النظر عما هو متاح من ظروف أو مصادر

 (2007 وارشيد، حامد)

وح اإلدارة والقيادة، ويركز على الريادة في القطاع هو من يتمتع بر   .11
الصناعي الذي يمثل مزيجًا من تصنيع األشياء وتسويقها دون التنبؤ 

مر الذي يعني أن يبقى عنصر المخاطرة بمدى قبولها لدى االخرين، األ
 .مالزما لسلوك الريادي

 (2011 ونصر، رسالن)

موقع  ولديه القدرة على أخذ الريادي هو الذي يأخذ أو يتوسط بين شيئين  .12
)ما( بين المورد والزبون، وكذلك القدرة على أخذ المخاطرة والعمل على 

 .تحويل الموارد من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى من اإلنتاجية
(Peggy,2001) 

شخص لديه القدرة على تحقيق شيء من ال شيء، ويقوم بمبادرات   .13
 .مدروسة، تنم عن بعد نظر

 (2007حامد وارشيد، )

الشخص الذي يبنى ويبتكر شيئًا ذا قيمة من ال شيء، واالستمرارية في   .14
أخذ الفرص المتعلقة بالموارد وااللتزام بالرؤيا وذلك أخذ عنصر 

 .المخاطرة
 (2008، السكارنه(
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 الخصائص الشخصية للريادين )مواصفات الريادي(: 2.2.4
والتي  األعمال والتي تميزه عن غيره رياديتتنوع الصفات الشخصية التي يجب أن تتوافر في 

( مجموعة Peggy, 2001كما أوضح ). نجاحه ولها األثر على نجاح عمله من أسبابتكون 
 ،الرغبة في إدارة األعمالوهي:  ،اح الرياديمن الصفات المترابطة التي ال بد أن تتوافر لنج

، إدارة المخاطرة القدرة على، دوافع نفسية وشخصية، الثقة بالنفس، االستمرارية والمثابرة على العمل
ادرة والقدرة المب، القدرة على التأقلم مع الغموض، القدرة على التأقلم مع الفرص والبيئة الخارجية

 لمادية.الدوافع ا، االنفتاح واألفق الواسع، االبتكار، إدراك الوقت ،الدقة والوضوح، على اإلنتاج
( أن الخصائص النادرة والتي تجعل من الشخص ,Harvey & Donald 2001كذلك بين )

عاقته في حال عدم التأكد، يأخذ المخاطرة، إ : الحاجة لإلنجاز، الرقابة على األعمال، ال يمكن اً ريادي
سواء المادية والعائلية واالجتماعية، والمهنية والسيكولوجيا، يرى الفرص  القدرة على تجنب المخاطرة

خرون، لديه التصورات الواضحة لما يمكن فعله، يجمع المصادر التي تجعل التي ال يراها اآل
 .(2008السكارنه، ) هدفهم واضحًا، تنظيم المصادر بما يتناسب مع المشروع الجديد

( أن هناك بعض الصفات 2007، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس ويرى 
 تحمل على القدرةتتمثل في الريادي  الشخص في توافرها بضرورة الخبراء من كثير التي يجزم
 األعمال العمل وينجز متطلبات تتجاوز بأفعال نفسه، تلقاء من يقوم ،المدروسة، المبادرة المخاطرة

 االنتباه ،جديدة خدمات أو منتجات ليغطي العمل توسيع على ذلك، كما يعمل منه يطلب أن قبل
 الالزمة المعلومات عن والمتابعة، البحث بالعمل وااللتزام والمثابرة واقتناصها، اإلصرار للفرص

 واستخدام المشكالت، اإلقناع المنظم، حل خطيطوالت والنوعية، الفاعلية بالجودة للعمل، االهتمام
 .التأثير استراتيجيات

 

 أهمية الريادية: 2.2.5
ة يالت الحياة المختلفة، وبخاصة السياسامجليوم بحدوث التغيرات السريعة في يسارع العالم ا

واالقتصادية والتكنولوجية، مما يؤكد أهمية وجود أشخاص ريادين قادرين على االستجابة لهذه 
رات، وبحيث تكون استجابتهم على شكل إيجاد مشاريع جديدة، وفرص عمل جديدة تسهم في التغي

 تحقيق النمو االقتصادي.
وجود عالقة  إلى (2010العاني وآخرون، ) كما وردت لدى ويشير تقرير مراقبة الريادة العالمية

التقرير  الدول التي شملها اقتصاديات طردية بين الزيادة في أنشطة الريادة وبين الزيادة في نمو
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حداث إ) يتتمثل ف ،تحدثه من آثار إيجابية اعتبر الريادة مهمة في المجتمعات المعاصرة لما حيث
إيجاد  ،مهمة لتطوير االقتصاد وتنميته ُتعد  إيجاد العديد من المشروعات التي ، التغير والتحول

 حداثإ، ادة الكفاءة من خالل زيادة التنافسزي، مل ذات األهمية على المدى الطويلفرص الع
التنوع ، ةع التنظيمي والتكنولوجيا الحديثالسوق والعمل من خالل زيادة تبنى اإلبدا  لالتغير في هيك

 .(الكبير في الجودة والنوعية
 

 :للريادةالجتماعية و ثار القتصادية اآل 2.2.6
أتت كنتيجة  اهتمام الدول بالريادية والتي تمثل اآلثار االقتصادية للريادية العنصر األبرز في توجيه

حتمية لدور الريادة في دفع عجلة االقتصاد. وُيعد  النمو االقتصادي على المستوى الكلي من أهم 
اآلثار االقتصادية التي تشكلها الريادة، وذلك بناء على الدور الذي يلعبه الرياديون في دفع عجلة 

تطورة والنامية على حد سواء، إضافة إلى اعتبار خلق فرص النمو االقتصادي في معظم الدول الم
ثار االقتصادية ذات األهمية البالغة، خاصة في ظروف التقلبات العمل والتشغيل الذاتي من اآل

االقتصادية المختلة للدول، كما تساهم الريادة في تقليل نسبة الفقر والحد من انتشاره خصوصا في 
، النتشة، عبدهللا)اع المعيشية ونوعية الحياة في مختلف المجتمعات الدول النامية، وتحسين األوض

 .(2014وحتاوي، 
 المجتمعو متوسط الدخل للفرد، والتغير في هياكل األعمال  من خالل زيادة وتؤثر الريادة اقتصادياً 

بنمو وزيادة في المخرجات والتي تسمح بتشكيل  ا، وما يكون مصحوبً زيادة متوسط دخل الفردب
 والطلب الزيادة في جانبي العرض، كذلك ع مكاسب التنميةالثروة لألفراد مما يحقق العدالة في توزي

جيه األنشطة تو إلى ، إضافة على ردم الهوة بين المعرفة وحاجات السوق  ةالتجديد واالبتكار والقدر و 
رواج و  تنمية الصادرات والمحافظة على استمرارية المنافسةو  للمناطق التنموية المستهدفة

 .(2010النجار والعلي، )تعظيم العائد االقتصادي ، و االمتيازات
تبين أن ما بين  (Global Entrepreneur Monitor)مركز مراقبة الريادة العالمية لفي دراسة و 

التباين  لىإثلث ونصف التباين الحاصل بين معدالت النمو بين الدول الصناعية، يمكن أن يعود 
زيادة  إلىك ، يؤدي ذل(ما)زيادة عدد الرياديين في بلد  البلدان فعندبين هذه في مستويات الريادة 

في النمو االقتصادي في ذلك البلد، وهذه ترجمة حقيقية للمهارات التي يتمتعون بها من ناحية، 
لىو   . (2007حامد وارشيد، ) أخرى  ناحية قدرتهم على التجديد من ا 
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 في: للريادة، ثار االجتماعيةيمكن تلخيص اآلأنه  (2010العاني وآخرون، )يرى 
ومن خالل مشروعاتهم  الرياديون  ُيعد  حيث  ية الجتماعية وتوزيع الثروة:عدالة التنم .1

على تهيئة تنمية إقليمية شاملة كفؤ ومتوازنة يساعدها في ذلك استغالل الموارد قادرين 
بنية تحتية كبيرة مما يجعلها تساهم في  إلىمكانيات المحلية المتاحة، وعدم الحاجة واإل

 . تحقيق العدالة االجتماعية
رص يادة فحيث يلعبون دورًا رئيسيًا في ز  مين فرص عمل جديدة:أامتصاص البطالة وت .2

 .العمل، وامتصاص البطالة
 شغال التيدخال العديد من األإ: من خالل دورها الفعال في المساهمة في تشغيل المرأة .3

 .تتناسب مع عمل المرأة
بناء طبقة متوسطة في حيث تعمل على  المدن: إلىالحد من هجرة السكان من الريف  .4

  المدن. إلىاألرياف بدال من الهجرة 
 

 العوامل المؤثرة في تكوين الريادة: 2.2.7
عوامل رئيسية تسهم في دفع الشخص للعمل الريادي: وهي العوامل الشخصية،  مجموعةتوجد 

 . (2010العاني وآخرون، ) العوامل الخارجيةو العوامل التي تتعلق بالمنظمة، 
ياة ئلة، التعليم، العمر، الحالصفات الشخصية، بيئة الطفولة، العا العوامل الشخصيةتشمل 

داخلية العوامل ال . كما تتأثر الريادة بالتطور االجتماعي ببعضالوظيفية السابقة، األصدقاء
مثل:  ،والعامل المكتسب .الشخصيةالذكاء، الخلق،  :مثل ،ممثلة في العامل الفطري  والمكتسبة
ية، الطبقة االجتماعية واالقتصادو مثل: ترتيب الوالدة،  ،التدريب. والعامل االجتماعيو التعليم 

وظائف الوالدين، والثقافة. ويعطي هذا النموذج صورة واضحة عن سلوك الريادي أكثر من تلك و 
 تفترض الميل نحو الوراثة، فالريادي يتطور وال يولد. التي
ومي دور إيجابي في االقتصاد الق بلعبالمنظمات الريادية  كانيةبإمفتظهر  العوامل المنظميةأما 

ل العوامل الخارجية من أكثر العوام ُتعد  و الريادية.  األعمالمن خالل استخدام قدرتها على تنظيم 
السبب في ذلك أن معظم هذه العوامل خارجة عن يعود تأثيرا في التوجه نحو األعمال الريادية و 

الريادة  ورادته. وقد ظهرت فروقات كبيرة بين المجتمعات بتوجهها نحا  قدرة الشخص الريادي و 
منها: عوامل ثقافية، القدرات التكنولوجية، نمط التربية، نظام التعليم،  ،عوامل عدة إلىوالتي تعزى 

ياسات العوامل التي تتعلق بالس إلىالرغبة في التغير، القبول بالفضل، روح المغامرة، إضافة 
تؤثر  بيئية العامة التيهناك بعض العوامل ال ،ما سبق إلىإضافة الحكومية والقانونية السائدة. 
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لمؤسسية القاعدة ا، السمات العامة في للمجتمع :ومنها ،في األشخاص أو تقبلهم لألنشطة الريادية
السياسات و مع، توافر أجواء الحرية في المجتو ، للبحث والتطوير في المجتمع وتتعلق بالبنية التحتية

 في المجتمعات.والقوانين واألنظمة التي تساعد على وجود ثقافة ريادية 
 

 

 واقع ريادة األعمال في فلسطين:  2.2.8
عمال في فلسطين بشكل أساسي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم ترتكز ريادة األ

 فقدإلقليمية، ا دول األخرى خصوصاً في المن الفروقات الكبيرة بن الحالة الفلسطينية وبين الحالة 
تفكيك  إلىم ومازال لسياسيات قسرية أدت 1976عام تعرض االقتصاد الفلسطيني منذ احتالل 

هد حيث بدأ حديثة الع فلسطينالريادة في  ُتعد  ذلك بقطاعاته المختلفة، و  نروابط التشابك بي
االهتمام الرسمي بها بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع الخطط وسن القوانين والتشريعات، 

. وقد ظهر أثر ذلك جليا (2011رسالن ونصر، ) بنية التحتيةوبناء المؤسسات العامة، وتطوير ال
منشأة في العام  85,809من  (، ب2015) وفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 (2015، 2014فلسطين في أرقام   -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)م. 2012 منشأة عاملة عام 151,066حوالي  إلىم 1997

غياب من اإلشكاليات المرتبطة بالجانب التشريعي ك كثيراً ومازال العمل الريادي الفلسطيني يعاني 
التشريعات الخاصة بالريادية وضعفها، كذلك غياب بعض القوانين التي قد يرتكز عليها مفهوم 

رسالن )الصغيرة  ةيادة، وعدم مالئمة التشريعات المالية الفلسطينية لفكرة تمويل المشاريع الريادالري
كذلك عدم مالئمة المنهاج الفلسطيني وأساليب التعليم لفكرة تشجيع العمل  .(2011ونصر، 

الريادي، وتعقيد اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة بالعمل الريادي، وعم توجيه األنظار بشكل جدي 
لتوجيه وخطط التنمية، وغياب اطة الوطنية الفلسطينية، للتشجيع العمل الريادي في موازنات الس

 .(2009البرغوثي، ) رشادي والخدمات المساندةالمهني واإل
من مختلف  ةولقد أظهرت االستطالعات التي أجريت على طالب خمس جامعات فلسطيني

 %33والي ية بلغ حالتخصصات العلمية واألدبية، أن معدل الطلبة الذين لم يسمعوا بمفهوم الرياد
ن نسبة الطلبة الذين ال يرغبون بإقامة مشاريع خاصة بهم بلغت أكثر من أفي أغلب الجامعات، و 

أما نسبة الطلبة الذين ال يدركون أهمية األعمال الريادية من الناحيتين  ،في معظم الجامعات 50%
 .(2009شريعه، ) أيضاً  %50حوالي  إلىاالقتصادية واالجتماعية، فقد وصلت 

يب اإلدارية تطبيق األسال ضعفومن أبرز المعوقات التي تعترض المشاريع الريادية الفلسطينية 
الحديثة، واعتمادها على الخبرات العائلية الموروثة، واستخدام األيدي العاملة غير المدربة والمؤهلة، 
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لمنافسة ا إلى تعرض منتجات المشروعات الريادية إلىواألساليب التكنولوجية القديمة، إضافة 
التحتية  ضعف البنية إلىالشديدة من قبل السلع األجنبية الرخيصة التي تغرق السوق، إضافة 

ومعوقات الحصول على المواد الخام، والقدرة على التسوق، والحصول على التمويل الالزم، كذلك 
ضعاف ا  دية و صاالظروف االقتصادية والسياسية واالقتصادية وأثرها على غياب الخطط االقت يترد

 .(2011رسالن ونصر، )الرؤية لدى أصحاب المشاريع الريادية 
 

 :فلسطينخصائص الريادين في  2.2.9
مرصد ضمن تقرير ( 2013، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماسلدراسة  أظهرت

تي وفرتها المشاريع الريادية في األراضي الفلسطينية عدد الوظائف الأن  2012الريادة الفلسطيني 
ألف  273ما مجموع  إلىألف فرصة عمل جديدة في جميع المراحل، هذا باإلضافة  849حوالي 

وقد جاءت معظم هذه الفرص من خالل أصحاب المشاريع  ،فرصة عمل ألصحاب هذه الشركات
 الهم، مما تسبب في فقدان سوق العملومع ذلك هناك بعض الريادين اضطروا لوقف أعم ،الناشئة
 ألف وظيفة. 207لحوالي 
يراوح معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة في األراضي الفلسطينية حول الوسيط كما و 

، 2009مع بعض االختالفات البسيطة خالل فترة السنوات ) لدول مرصد الرياديةالمرصود 
عمال، والفجوة في المراحل المبكرة، ووقف األ ( حيث كان معدل النشاط الريادي2012، 2010

د منها ال أن العديإبين الجنسين سلبيًا، وعلى الرغم من أن هناك العديد من المشاريع الناشئة، 
التوقف نتيجة النخفاض الربحية وصعوبة الحصول على التمويل واضطرار العديد  إلىيضطر 
 ناث لترك العمل ألسباب شخصية.من اإل

فة الغربية رة بين الضكالفجوة بين معدل النشاط الريادي في المراحل المبرير تقلص وأظهر التق
، أما %10 إلى %3وذلك لنتيجة ارتفاع المعدل في قطاع غزة من ؛2012وقطاع غزة في عام 

عمال الريادية في قطاع غزة في ن ظلت األك؛ ول%10 إلى %14الضفة الغربية فقد انخفض من 
ر فرص عمل في قطاع غزة يعزى جزء كبير فورة، وال شك في أن عدم توامعظمها مدفوعة بالضر 

استمرار الحصار الذي يجعل من المستحيل تطبيق األفكار الريادية الخالقة نظراً لصعوبة  إلىمنه 
 استيراد المواد الخام.

 اث( قدنما بخصوص الفجوة بين الجنسين )معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة لدى اإلأ
اتسعت في األراضي الفلسطينية، ال سيما في قطاع غزة، حيث كان معظم التحسن في قطاع غزة 

وعلى الرغم من أن معدالت النشاط الريادي  ،نتيجة لنمو معدل النشاط الريادي في أوساط الذكور
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لكل منهما(،  %10في المراحل المبكرة كانت متقاربة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة )
 أنهنو المشاريع للتغلب على الظروف الصعبة  إطالق إلىما يكن مضطرات  غالباً ناث اإل توكان
عمال ا ما يوجهن صعوبات في اقتناص الفرصة المتاحة لهن، في حين أن معدالت توقف األغالبً 

ناث أقل مما هي عليه في أوساط الذكور على مستوى األراضي الفلسطينية ككل، في أوساط اإل
 غزة.رة معكوسة في قطاع ن الصو أال إ
(، ولكنه 24-18في أوساط الفئة األصغر سنًا ) م2012قد ازداد النشاط الريادي في عام و 

ن نصف الريادين الشباب ال يزالون إ(، ومع ذلك ف44-25انخفض في الفئة العمرية المتوسطة )
 عمال الريادية بدافع الضرورة.األ إلىيلجؤون 

بتكار أن نظرة المجتمع للريادين والبنية التحتية المادية واالهتمام باال اً نتائج التقرير أيضوقد أظهرت 
يرى الخبراء الوطنيون أن السياسات حيث  ،هي من العوامل اإليجابية المشجعة للنشاط الريادي

 الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والتعليم والتدريب هي من أهم العوامل المعيقة للنشاط الريادي. 
 ين أن التعليم االبتدائي والثانوي في األراضييمن الخبراء الوطن ىة العظميتقد الغالبوتعكما 

دعم روح تدريب و  إلىن البرامج الحكومية الهادفة أالفلسطينية متاح للجميع، كما يتفقون على 
دين ن الرياإالريادة لدى الشباب )بما فيهم النظام التعليمي( ليست فاعلة بما فيه الكفاية. ولذلك ف

الشباب يعتمدون في تطوير أعمالهم على الخبرة والعالقات الشخصية، وخصوصا عالقاتهم مع 
هناك نقص في تسهيالت التمويل وحاضنات األعمال للريادين الشباب، كذلك العائلة واألصدقاء. 

العمل  فرصو أالحياة  يعدون من الخبراء أن الشباب  36من أصل  34خصوصا مع اعتقاد 
 خارج.الهجرة للبحث عن فرص في ال إلىأكثر جاذبية، مما يدفع المبدعين من الشباب  دالبالخارج 

عمال، صعوبة الحصول على التمويل ومحدودية الربحية األسباب الرئيسية وراء توقف األ ُتعد  و 
ن البرامج التي تساعد الريادين المحتملين على دراسة جدوى المشاريع المختلفة إوفي هذا اإلطار ف

شأنها أن تزودهم بالمعلومات الالزمة قبل أو أثناء بدء النشاط التجاري، كما أن توسيع الموارد  من
اجات رأس المال التأسيس المالية القائمة من شأنها مساعدة الشركات الواعدة على تلبية احتي

 .(2013داود، صادق، حتاوي، وغزاونه، )والتشغيل 
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 التجارب اإلقليمية والدولية في ريادة األعمال: 2.2.10
شهد اقتصاد العديد من الدول التي تتمتع بالمناخات المالئمة والمستقرة، تجارب ونجاحات كبيرة 

 مجال الريادية بما ذلك العديد من الدول العربية، ومن هذه التجارب:في 
 

  تجربة الهند:
والصغيرة  اتمثلت التجربة الهندية في دعم المبادرة والريادية وتعزيزها في المنشآت الصغيرة جدً 

والمتوسطة، بإنشاء المجلس الوطني للمنشآت الصغيرة في مختلف األقاليم، وعلى الصعيد المالي 
صدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة والذي بموجبه تعمل الهيئات المختلفة في إملت الهند على ع

( SIDBIالهند على دعم المشروعات الصغيرة وتشجيعها، تأسيس بنك تنمية الصناعات الهندية )
-75لتقديم الحوافز المالية والقروض، ووضعت برنامج لضمان القروض للمنشآت الناشئة بنسبة 

عفاء إ في حال ملكية النساء للمشروع، وتعمل الحكومية الهندية لدعم المشاريع الريادية على  80%
شآت عفاء من الضرائب للمنا  المنشآت من الضرائب المحلية والضرائب المقررة على المواد الخام، و 

من اإلنتاج، كذلك قامت الحكومة بإعداد  %50، وفي حدود $10,000نتاجها عن إالتي يقل 
 .(2011رسالن ونصر، ) نتاجها على المشاريع الصغيرةإسلعة صناعة اقتصر  800ة شملت قائم

 

 التجربة التونسية:
تمثلت التجربة التونسية في ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في قيام وكالة تشجيع االستثمار 

تشجيع  لىإعلى تأسيس مكتب لتقديم الخدمات اإلدارية والقانونية للمشروعات الصغيرة، يهدف 
مشروعاتهم بشكل رسمي ومنظم بحيث تجرى اإلجراءات في غضون  فراد على تأسيسالشركات واأل

روعات تشجيع الريادية في المش إلىساعة، كذلك وضعت الحكومة التونسية استراتيجية هادفة  24
عمال على األ عفاءاتالصغيرة تمثلت في القوانين الخاصة بتوفير حوافز للمنشآت الصغيرة واإل

 .(2009حامد، أبو هنطش، ووآخرون، ) الخاصة بهم
 

 التجربة األردنية:
حرصت األردن على دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل االهتمام بالحاضنات 

ليات لمساعدة رواد األعمال على تنفيذ مشروعاتهم من خالل توفير المقومات المالية آالتقنية ك
و الالزمة لتنفيذ مشروعاتهم واعتمادهم على أنفسهم ومواصلة مسيرة نم والفنية واإلدارية والتسويقية
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المشروع بنجاح بعد خروجه من الحاضنة، ومن ثم تعد الحاضنات في األردن من أهم مدخالت 
 (2013المري، )نشر ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

يع المشار  وترقية دعم إلى تهدف التي اإلجراءات من مجموعة األردنية السلطات اتخذت لقد
، الصناعية للسياسة العام اإلطار وضع أهمها  من الهاشمية، األردنية المملكة في الصغيرة

 فائدة بأسعار رالميس التمويل توفير، الصناعة قطاع مساعدة برامج لتنفيذ المساعدات تخصيص
 السلطات اعتمدت ،األردنية التجارية والمراكز الصادرات تنمية مؤسسة تنفيذ للصناعات، منخفضة
؛ 2010الدماغ، ) االقتصادي واالجتماعي التحول برنامج بينها من البرامج من مجموعة األردنية
 .(2006يعقوبي، 

 

  :التجربة المغربية
من   95%حيث تمثل المغرب،تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس النسيج الصناعي في 

نمية حيوي واألساسي في التلذا فإنه من المنتظر أن يلعب هذا القطاع الدور ال ،مجموع المؤسسات
 .االقتصادية

 طة،والمتوس ميثاق المشاريع الصغيرة :أهمها ،قامت السلطات المغربية بمجموعة من اإلجراءات
أهيل الدولة لت ويتضمن هذا الميثاق مجموعة من اإلصالحات البنيوية للقطاع والتي تنتهجها

نعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل الوكالة الوطنية إلنعاش المشاريع  اء)إنش وا 
 -الحكومة المغربية تسهيالت مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم - الصغيرة والمتوسطة

ة الحكومة إشراك القطاع الخاص في تنمي تبني -المالإنشاء الصناديق الجماعية لالستثمار ورأس 
 .(2010الدماغ، ) (الصغيرةالمشاريع 
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 المبحث الثاني:  2.3
 لريادية ضمن نماذج الحتضانممارسات اختيار وفحص المشاريع ا

 

 القةضمن األدبيات ذات الع موضوع الفحص واالختيار من المواضيع التي نوقشت كثيراً  ُيعد   
ملية عدبيات األمعظم قد عرفت والمشاريع الريادية؛ و  األعمالرواد  ألهميتها في عملية اختيار

نات حاضة أكثر من وجهة نظر اختيار المشاريع الريادية من وجهة نظر المشاريع االستثماري
وكأنه مشروع استثماري  ضانات الختيار المشاريع الرياديةقبول الح مدى هاأنحيث رأت  األعمال
 ,Colombo & Grilli, 2010; Duff, 1994; Hackett & Dilts)) به االستثماريمكن 

2004; MacMillan, Zemann, & Subbanarasimha, 1987; Shane, 2009) 
 ,Bergek & Norrman) نه القرار لالنضمامأعلى  عرفت االختيارليل من الحاضنات وهناك الق
من مجموعة، ويعرف  (ما)ويعرفها قاموس أكسفورد على انها عملية اختيار شيء كما ، (2008

Ganamotse الختيار راود األعمال وفرق عملهم  ةنها مقايس مساعدأاالختيار على  معايير
 .(Ganamotse, 2011) لالحتضان

اقترحت مراحل و عن مراحل عمليات االحتضان  األدبياتومن هذا المنطلق تحدثت العديد من 
 :منهامختلفة الختيار المشاريع الريادية وقدمت نماذج لذلك 

)Aerts, Matthyssens & Vandenbempt, 2007; Bergek & Norrman, 2008; 
Lumpkin & Ireland, 1988; Merrifield, 1987( 

حاضنات األعمال على اختيار المشاريع الريادية كما يعمل المستثمرون على اختيار تعمل و 
 عالية للنمو والنجاح من خالل الدعم مع نسبفرص  عن بالبحثلالستثمار  ةمشاريع جديد

(Colombo & Grilli, 2010; Shane, 2009) ووفقا لممارسات اختيار المشاريع من خالل ،
عائد الو ألموال يركزون على صاحب المشروع ومهاراته الريادية، ا رؤوسن أصحاب إاألدبيات ف

على االستثمار، وبراءات االختراع، وقبول السوق وعما إذا كان يمكن تطوير المنتج من خالل 
ما  إلىكما أن هناك حاضنات باإلضافة ،  (Allampalli & Gibbons, 1999)النموذج األولي

خصائص المالية، وخصائص تمايز المنتجات خصائص إدارة الفريق، و سبق تركز على 
 .((Ratinho, Harms & Groen, 2010 وخصائص السوق 
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االختيار هي إشارات  عواملن فإأدبيات أصحاب رؤوس األموال، ومن المنطلق الذي يتماشى مع 
اله المذكورة أع إن العواملاألدبيات الحديثة حيث تقول مهمة لنمو الشركات الناشئة المحتملة، 

 (.Fritsch & Schroeter, 2009) وفرص نجاحه الجديدد نوعية المشروع تحد
ختيار على أساس االاالختيار المستخدمة من قبل حاضنات األعمال  معاييرواحدة من كما وأن 

 (.Hackett & Dilts, 2008) إدارة الحاضنةفريق ل والمهارات الخصائص
نشاء مشروع ريادي ناجح إن إ حيثة يقوم على الخصائص الرياديالبعض أن االختيار  ويرى 

المشروع  إنشاء فإن في رجل أعمال واحد، وبالتالي التي قد ال تتجسديتطلب المزيد من المهارات 
المشاريع الجديدة على  اختيارويتيح  ؛(Wright & Vanaelst, 2009) يبجهد جماع يتمالجديد 

ة تجربتهم اإلداري ما بينعلى أن يقسم  المشروع الرياديفريق  ومواصفات أساس خصائص
 .(Bergek & Norrman, 2008) ناجحالريادي المشروع لأساسية ل ُتعد  التقنية، التي تجربتهم و 
أن اختيار المشاريع على خاطر وحاضنات األعمال من االستثمار برأس المال المُ  كل   يتوافقو 

 ادية ناجحةري شركاتنشاء إالريادية مع فرص عالية للنجاح تساهم بشكل كبير في 
(Ganamotse, 2011). 

 الحاضناتمن  (%15)أن  دراسات في مجال اختيار المشاريع الرياديةأظهرت ما سبق  إلىإضافة 
تتم عمليات االختيار  ؛(%45)محددة في عمليات الفرز واالختيار، أما األغلبية  معاييرال تستخدم 

 "السوق " :التي تطلبت عوامل نجاح مثلو  ،ا في عمليات التقييمدقيقة جدً  معاييرمن خالل  لديهم
 الخارجية وعواملمصلحة في مطابقة الفرص  على وجود يدل وهذا"، الخصائص الشخصية"و

 لمطابقةاهذا النوع من عملية و  ،الخصائص الشخصية تمثلهاي تلك التقدراتها الداخلية(  (السوق 
ني أكبر ثا تأشار كما  ،الفعالة االستراتيجيةممارسات اإلدارة حد كبير مع ما تمليه  إلى يتفق

ركزت  حيث ،شاملةعملية فحص ( أنها تجري %24.2بنسبة مديري الحاضنات )مجموعة من 
وشكل  ،يعتقد أنها ستكون حاسمة بالنسبة لنجاح السوق التي هذه المجموعة على العوامل المالية 

د بعض مراقبي مع اعتقا ير؛القصالتدابير المالية التي تعكس قدرة الشركة على المنافسة في المدى 
دى قدرة الشركة على تحقيق النجاح على الم علىمؤشرا كافيا  قد ال تكون  هذه التدابيرأن  األعمال
 (.Lumpkin & Ireland, 1988; Peters et al., 2004) الطويل
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 :Hackett & Diltsاستراتيجية الختيار ضمن نموذج  2.3.1
نموذجين  إلىأهم نماذج عمليات االحتضان، وينقسم من Hackett & Dilts (2004 )نموذج  ُيعد

يمكن استخدامه في ، والذي وهو نموذج االحتضان العالمي اً واحد اً لكن يمكن اعتبارها نموذج
 .نماذج االحتضانبين أغراض الشركات أو الحاضنات ويمكن اعتباره األنجح من 

 من األعمال، كما أن واحدة مهام حاضناتمن أهم النموذج أن عملية اختيار الرواد هي  يرى 
هي ارتباط أداء حاضنات األعمال  Hackett & Diltsثالث فرضيات قامت عليها استراتيجية 

 بشكل إيجابي على أداء االختيار.

 نموذج الحتضان

 تدخل دعم األعمال الختيار
 

 لحاضنات األعمال Hackett & Dilts: نموذج 3شكل 
Ryzhonkov, V. (2013). Business Models  :المصدر 

أن أداء حاضنات األعمال يرتبط إيجابيا مع عمليات  Hackett & Diltsويظهر النموذج الثاني لـ 
 فإن وجود آلية اختيار المرشحين المحتملين يجعلهم أكثر تطلباً االختيار والترشيح لرواد األعمال، 

ين ن عملية االختيار تساهم في جعل المرشحإيحية، فتدابير تصح إلىمع أنفسهم، مما يؤدي بهم 
 & Hackett. كما يبن (Ryzhonkov ،2013)مخاطرة المشروع الجديد ب شبيهينالمحتملين 

Dilts مل أي حاضنة أعمال أو مشروع ناجحأن اختيار رأس المال البشري هو األساس لنجاح ع. 
يشير النموذج الختيار المحتضنين من مجموعة من المرشحين والعمل على مساعدتهم على كما 

تائج ن إلىالتطوير في مرحلة مبكرة وصوال  إلىخضاع المشاريع إنجاح مشاريعهم، من خالل 
ليمية االختالفات اإلقتشير بنجاح أو فضل المشاريع في وقت خروجها من االحتضان مع شمول 

 ومستوى التنمية وحجم الحاضنة. 
 صيغة تحديد األداء لحاضنات األعمال:  إلىبناء على دراسته  Hackett & Diltsتوصل وقد 

BIP =  ∫  (SP + M&BAI + RM) 
 لتحديد أداء حاضنة األعمال Hackett & Dilts: صيغة 4شكل 

 BIP =األعمال، أداء حاضنات SP  =في االختيار األداء ، M&BAI = ألعماللمساعدة المراقبة و التدخل عبر ال، 

RM  = المواردإدارة 
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 :Bergek & Norrmanاستراتيجية الختيار ضمن نموذج  2.3.2
ذج نمو لألفكار التي تم تطويرها من خالل  استكماالً Bergek & Norrman (2008 )نموذج  ُيعد  

(Hackett & Dilts, 2004)،  نه من ناحية يرتكز على نتائج الحاضنات ومن ناحية أحيث
 بقى أحد نماذج مراحل االحتضان لذلك من السهل تطبيقه من خالل حاضنات األعمال.أخرى يُ 
عملية اختيار المشاريع من أهم مراحل اختيار المشاريع  Bergek & Norrmanنموذج  ُيعتبر

 جب أن ترتبط مباشرة بخصائص الحاضنة وأهدافها حيثاالختيار ي معاييرالريادية، حيث يرى أن 
 عرف توجهين لعملية االختيار:

 .)االختيار بناء على الفكرة )الفكرة التجارية 
 .)االختيار بناء على الصفات الريادية )لألشخاص 
يفترض في األولى أن الحاضنة لديها المعرفة في التكنولوجيا أو األعمال التجارية والخلفية حيث 
احب بناء على صفات صما الثانية فإن االحتضان يجب أن يكون أزمة لتقييم جدوى األفكار، الال

 .المشروع ومهاراته الشخصية والقدرات المتصلة بالمشروع الجديد
 

 :Bergek and Norrman تفاصيل استراتيجية الختيار لـ
 

 
 

 Bergek and Norrman: استراتيجية الختيار لـ 5شكل 
(Bergek & Norrma, 2008) : المصدر   

 اختيار الفائزين البقاء لألصلح 

الختيار بالتركيز 
  (3)  (1) على الفكرة

الختيار بالتركيز 
على الصفات 

 الريادية
(2)  (4)  
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األول  ؛لمحتضنين الجدداختيار مختلفان ال نتوجهاBergek & Norrman (2008 ) يقدم
تم تقسيم الصفات الريادية حيث يعلى  بناءً الثاني على الفكرة و  بالتوجه الختيار األشخاص بناءً 

 أربعة مجموعات: إلىالمرشحين 
: والذي يكون نتيجة وجود عدد كبير من لألفكار األصلح بين استراتيجية النجاة من (1)

ناضجة الأصحاب األفكار الريادية أو الريادين الجدد مع عدد كبير من األفكار غير 
 متعلقة بمجاالت واسعة.الو 

استراتيجية النجاة لألصلح من الريادين: وهو ناتج عن مجموعة متنوعة من الريادين  (2)
ريادين مع قوة دافعة عالية يمثلون مجموعة واسعة من والمكونين من فرق أعمال و 

 المشاريع.
ار ن خالل فحص األفكماستراتيجية قطف الفائزين واألفكار: وهي نتاج قطاع محدد جدا  (3)

، وعادة ما تكون نتاج األبحاث من الجامعات ةضيق تكنولوجيةبعناية من خالل منطقة 
 المتقدمة.

 ن: وتتكون من مجموعة من الريادين المختارين بعنايةاستراتيجية اختيار الريادين الفائزي (4)
 أبحاث علمية. إلىوعادة ما تكون مع أفكار إضافة 

 

ويتكون هذا النموذج من مكونات عالمية ويترك لكل حاضنة مسؤولية تطبيق مختلف لمكونات 
 النموذج والتكيف مع تعقيدات كل واقع.
رمة يتطلب عدة مستويات من التحكم تلبي الصا معاييرومن ذلك يظهر أن اختيار الحاضنة لل

توجهات الحاضنة، أما االختيارات المرنة تسمح بدخول أفضل المشاريع للسوق، وفي دراسة لـ 
Aerts et al, 2007))  وجد أن معدالت النجاة للمشاريع نظريا مرتبط بعمليات االختيار أكثر

تبين أن الحضانات التي تستخدم  (Geenhuizen & Soetanto, 2005) دراسة ، بالمثلاعتداالً 
 على أوضاع أكثر مرونة. تحصل معاييرمجموعة واسعة من ال

للحد من المخاطر في  عامل Bergek & Norrmanضمن نموذج ويرى في عوامل االختيار 
  .(Ryzhonkov, 2013) نشاط الحاضنة

 



32 

 :Lumpkin  &Irelandاستراتيجية الختيار ضمن نموذج  2.3.3
على دراسة أهم العوامل التي تعمل على  Lumpkin  &Ireland (1988)ن عمل كل من الباحثي

تقليل فشل المشاريع الريادية عند انضمامها للحاضنات وزيادة فرصة نجاحها من خالل وضع أهم 
 محددة. معاييرية االختيار من خالل حيث اقترحا عمل ،االختيارو ممارسات الفحص 

هي بعض األشياء التي يجب أن تتمثل (: Chung) قولر النجاح الحرجة ييلمعايفهم يوفي تعر 
ألعمال لة متابعهي  – أيضاً  –بشكل جيد للتأكد من النجاح سواء للمدراء أو المؤسسات، كما يقول 

أن  ويمكن ،أهميتهااألحداث والظروف والشروط، أو األنشطة التي تتطلب اهتماما خاصا بسبب 
طابعها األساسي هو و  ،نجاح إما سلبا أو إيجاباالي تكون داخلية أو خارجية، ويمكن أن تؤثر ف

 .أو الفرص الضائعة السيئةوعي خاص أو نظام لإلنذار المبكر لتجنب المفاجآت  إلىالحاجة 
عليها نجاح أو فشل  يترتبعلى وضع العوامل التي  Lumpkin  &Ireland انوقد عمل الباحث

 المشاريع الريادية والتي شملت على:
ويشمل اإلدارة، التسويق، المهارات التقنية والمالية،  )خبرة اإلدارة للفريق(:الجزء األول  -

 ة،الفني المهارات الجنس، العمر،)وذلك ضمن العناصر  الخبرة، نسبة النمو المتوقعة
 لذاتي،ا التطوير اإلبداع، المثابرة، التسويق، مهارات المالية، المهارات اإلدارية، المهارات
 .(المعرفين

وذلك ضمن العناصر االستثمار الشخصي، حجم المؤسسة  الثاني )القوة المالية(:الجزء  -
 (.الدين السوقية، القيمة األصول، استخدام األرباح، المالية، السيولة)

إمكانية التسويق، التفرد في المنتج أو الخدمة  الجزء الثالث )السوق والعوامل الشخصية(: -
 ردتف النمو، معدل للسوق، الحالي الحجم) صروذلك ضمن العنا ووجود خطة عمل مكتوبة

 .(مكتوبة عمل خطة وجود الخدمة،/  المنتج تسويق إمكانية الخدمة،/  المنتج
 

 :Merrifieldاستراتيجية الختيار ضمن نموذج  2.3.4
 إلىموجه منها  السؤال األول والثاني ،من ثالثة أسئلةمكونًا نهجا  Merrifield (1987)قدم  

هل لديه فرصة ، و شراكهإهل هذ عمل ناجح يجب ) وهي)للحاضنة(  االحتضانمرحلة تقديم طلب 
قة بجاذبية من البنود المتعلصليتم تفعيلها على عدد  حيث تشكل هذه األسئلة أساساً ( للمنافسة

وتشكل هذه  ،أما السؤال الثالث "ما هي أفضل طريقة للدخول أو النمو" بشكل عام عمال.األ
قة عدد من البنود المتعلمن األسئلة األخرى التي يمكن وضعها لقياس  األسئلة أساسًا لمجموعة

ومع تأكيده على القدرة التصنيعية للشركة كونها عامال أساسيا في  .ومناسبتهاجاذبية األعمال ب
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نهجه إن فذلك،  إلىباإلضافة  ،تحديد صالحيته ما يحول دون إمكانية االستعانة بمصادر خارجية
 في الثقة في النفس في نجاح االحتضان مما يجعله غير واقعي اً اطبعض الشيء يقدم افر 

(Hackett & Dilts, 2004). 
 

  :Kuratko & LaFolletteاستراتيجية الختيار ضمن نموذج  2.3.5
 

أن عمليات الفرز  إلىKuratko & LaFollette (1987 ) نموذج ضمناالختيار  يتلخص
حيث ، داً أو قوية ج من خالل كونها ضعيفة جداً  فشل المشاريع المحتضنة إلىواالختيار قد تقود 

( والذي عمل على تنفيذ مقارنة بين اختيار 1998) Bearseالمفهوم تم تطويره من خالل  اهذأن 
والذي استمد من مقارنة اختيار المحتضنين واختيار الطالب للقبول  (هارفرد)الطالب في جامعة 

و بسبب أ( هارفرد)الب بسبب التحاقهم بجامعة في جامعة هارفارد، فكان السؤال هل ينجح الط
ومن هذا  بغض النظر عما تقدمه الجامعة.( هارفرد)اختيار الطالب المميزين من قبل جامعة 

دة احتضان وخدمات المساعو يؤكد العلماء على أهمية وجود مالئمة جيدة بين االحتياجات المنطلق 
 .(Kuratko & LaFollette, 1987)نة في األعمال التجارية القادرة على توفيرها الحاض

 

 نماذج احتضان لم تولي عملية الختيار األهمية: 2.3.6
تفاصيل العمل داخل الحاضنة أكثر ب االهتمام إلىعمدت مجموعة أخرى من نماذج االحتضان 

 ومن هذه النماذج: والفرز في بداية العمل، من إعطاء األهمية لعلمية االختيار
 .)Nijkamp  &Smilers )1988 نموذج .1
 .)Smilor’s )1987 نموذج .2
 .Carter & Jones-Evans  (2000)نموذج .3
 .Nowak and Grantham (2000)نموذج  .4
 (.2000لحاضنة الشركات ) Booz  & Allen & Hamiltonنموذج  .5
 (.2000)لحاضنات األعمال التكنولوجية( ) Lalkakaنموذج  .6
 NBIA (2002.)نموذج  .7
 Lazarowich & Wojciechowski (2000.)نموذج  .8
 Gibson & Wiggins (2003.)نموذج  .9
 Sahay  (2004.)نموذج  .10
 InfoDev  (2009.)نموذج  .11
 Chain (2010.)نموذج  .12
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  العوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشروعات الريادية المبحث الثالث: 2.4
 

 ة:ــــالمقدم
ل المشاريع إلى أفضالوصول  تشكل العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادية عنصرًا هامًا في

بحث يسلط المالريادية وتحقيق الدور األمثل من دور حاضنات األعمال ومشاريع دعم الريادين؛ و 
ألدبية مظهرًا التعريفات اللغوية وا التالي الضوء على الجوانب المختلفة للمتغيرات محل الدراسة

 وهي: ذات العالقة، إضافة إلى مناقشة أهم الجوانب التي يحملها كل متغير
 

 .أصالة الفكرة 
 .التخصص/التعليم 
 .النوع االجتماعي 
 .الخبرة المهنية 
 .القدرة على التنفيذ 

 .دراسة الجدوى 
 .الدراسة التسويقية 
 .الدراسة الفنية 
 .الدراسة المالية 
 .فريق العمل 

 

 :أصالة الفكرة 2.4.1
َيْمتاُز ل أيضا ويقا، إِّْحكاُمُه  َأصاَلة  في الرَّْأيِّ : َجْوَدُتهُ ف ؛" مصدر أُصَل في معجم "الغني"أصالة"

 .(2013أبو العزم، ) لوبِّ : باْبتِّكار  في اأُلْسلوبِّ بِّأصاَلةِّ األسْ 
رة على توليد أفكار جديدة، أو أنها تعبير عن نزوع يعكس القدرة ويقصد باألصالة عند المبدع القد

  .(1995سالمة، )األفكار ، والمباشر، والمألوف من وراء الواضحما  إلىعلى النفاذ 
ر سابقة امرتبطة بتكرار أفكال وهي المقدرة على اإلتيان باألفكار الجديدة والنادرة والمفيدة وغير

والمبدع صاحب  .(2002السرور، ؛ 2004أبوندي، ) المدىوهي إنتاج غير المألوف وبعيد 
ة في د والجد  التفر  إلىر اآلخرين والحلول التقليدية للمشكالت ويميل ل من تكرار أفكااألصالة يمَ 

 .(2004أبوندي، ) أفكاره وحلوله
نها القدرة على التجديد في إصالة بتعريفه عن األ (2007)ويقول األستاذ الدكتور عبد هللا النافع 

ويوصف األشخاص ذووا األصالة المرتفعة  ،ة ونادرة وغير مألوفةاألفكار واإلتيان بأفكار جديد
بأنهم أولئك الذين يستطيعون االبتعاد عن الشائع والمألوف ويدركون العالقات ويفكرون في أفكار 

وليس المهم في األصالة كمية األفكار  ،وحلول جديدة وأصيلة عن تلك التي يفكر بها اآلخرون 
وجدة تلك األفكار ومدى اختالفها عن أفكار اآلخرين، ويضيف أيضا اإلبداعية بل قيمة ونوعية 

 ا األفكار التي تتميز بـ:بأنهصالة عن األ (2007النافع، )
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 .)الجدة أو )فكرة غير مسبوقة 
 دهشة أو االبتسامة(الطرافة أو )فكرة طريفة أو مثيرة لل 
 تخطر على بال الكثيرين(. الندرة أو )فكرة يندر التفكير فيها أو ال 
 .)تجاوز الواقع )فكرة تتسم بالخيال النشط وجمع عناصر متباعدة 

ن تكون جديدة لم يتطرق إليها أحد من قبل أو لم أ الفكرةصالة أوترى مؤسسة موهبة لإلبداع أن 
 .(2015مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، ) يتم استكمال بحثها في السابق

 

 :)األصيلة( ر )وعناصر( الفكرة الستثماريةيمعاي
شكل  لىع نجاح المشروع الصغير على وجود فكرة جذابة قابلة للتغير، ويمكن أن تترجميعتمد 

وق التكاليف يستطيع أن يف خدمة تشبع حاجات المستهلكين، وتحقق في نفس الوقت دخالً  سلعة، أو
 حد كبير على الدقة في اختيار الفكرة الجذابة إلىالخاصة باإلنتاج، حيث يعتمد نجاح المشروع 

 سلع وخدمات ناجحة. إلىالتي يمكن تحويلها 
 معاييرلاالصغير، هناك العديد من عند البحث عن فرص استثمارية وأفكار لمنتجات لمشروعك و 

  (:IDF ،2012 مبرة المؤسسة العالمية للتنمية) وهي ،تساعد في ذلك التي

 
 )وعناصر( الفكرة الستثمارية )األصيلة(معايير: 6شكل 

 (IDF، 2012 للتنمية العالمية المؤسسة مبرة)المصدر: 

لى ن الفكرة االستثمارية الجيدة تعتمد عأ إلىر ييش المعيارهذا و  أول: القدرة على اختراق السوق:
تقديم نفس المنتج )السلعة أو الخدمة( الموجودة في السوق، ولكن بميزات وخصائص أفضل، 

 .صئهذه الخصا إلىفي السوق استنادا  والمناسبةوبالتالي يمكن تحقيق المبيعات 

القدرة على 
اختراق 
السوق 

وجود طلب 
يفوق 

المعروض من 
السلع

اشباع 
حاجة غير 
معلومة 
حاليا
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دراسة األسواق المتاحة يمكن اكتشاف هذه بعد  عروض من السلع:مثانيا: وجود طلب يفوق ال
عبارة  وهي سوقيةاألسواق أو بعضها وفي هذه الحالة يمكن لرائد األعمال أن يحصل على حصة 

 عاييرمعن ال المعيارمن المنافسين(، ويتميز هذا  المعروض –عن الفرق بين )الطلب الحالي 
قطاع  إشباعبمن السوق نظرا لقيامه السابق )اختراق السوق( بإمكانية الحصول على نصيب أكبر 

آخرين يتعاملون مع إضافة إلى إمكانية جذبه لعمالء سوقي يزيد الطلب فيه عن العرض، 
 المنافسين.

غير الصيعطي المشروع  ألنه ًا؛جيد يارهذا المع ُيعد   :شباع حاجة غير مخدومة حالياا إثالثا: 
 بخدمة العميل في مجاالت لم يدخل فيها عن غيره من المشروعات، حيث انه سيقوم ةنسبي ميزة

هو جديد ويمكن تقديمه للمستهلك وتختلف درجة الجدة  ما يحددمنافسة، وعلى رائد المشروع أن 
الحالية،  في األسواق بإشباعهاالحاجة موجودة ولكن لم يقم أحد المنافسين )تكون: أو الحداثة، فقد 

 والحاجة موجودة ولكن ال يوجد المناخ أ -مثال الحاجة عن طريق سلع مستوردة شباع إولكن يتم 
 كامنة ومستقرة ولم يتم اكتشافها(. الحاجة -البيئة المناسبة لتقديم السلعة 

 

 :)التعليم( التخصص 2.4.2
عملية منظمة يتم من خاللها إكساب المتعلم األسس البنائية العامة للمعرفة عرف التعليم بأنها يُ 

، أنشئت المدارس أو ما وتطورها وبظهور المدنية .هدافومحددة األبطريقة مقصودة ومنظمة 
 والتي تتفق" تعليمواليعرف بالتعليم النظامي الذي يطلق عليه في مجتمعاتنا العربية لفظ "التربية 

والرعاية بمعنى اإلنماء ( Education)تماما مع أصول التركيب اللغوي للترجمة اإلنجليزية 
 .  (2015العالي، )

يتوزع الرياديون الشباب بين أربع فئات، من لم يتعلمو أو من هم خريجو مرحلة من المراحل 
 (2007 حامد وارشيد،) ويرى  ،التعليم العالي خريجوو أون شهادة الثانوية العامة المدرسية أو يحمل

ساهمة كون مت التوقع بأنالجامعات ال يشكلون النسبة األهم بين الريادين الشباب، مع  خريجيأن 
نهم أل ؛خريجي الجامعات، المؤهلين والمطلعين على التطورات التكنولوجية هي المساهمة األكبر

ى ال تتوفر لد ومهارات عالماتن لديهم أالتطور ومن المفترض  مسؤولياتاألقدر على تحمل 
أعمال  نشاءإلز ذلك السبب الرئيس لتوجه الشباب ر ببالتعليم العالي، وربما يُ  يتحلقواالذين لم 

الريادين الشباب الذين يحملون عدد وهذا يفسر انخفاض  ،خاصة هو البحث عن مصدر للدخل
فرصة عمل لدى الغير في سوق العمل، على  علىنه يمكنهم الحصول أذ ا  الشهادات العليا، و 

 .جامعية شهاداتعكس من ال يحملون 



38 

ي غاية األهمية مقارنة بالطريقة الت في توفر المعرفة والمهارة أمراً  ُيعد   (William Stolze)يقول 
 اقد تكون العديد من الدرجات العلمية عائقً  حيث تم من خاللها اكتساب هذه المعرفة والمهارة.

فقد ذكر أحد الباحثين أن درجة الدكتوراه تمثل واحدة من أكبر المعوقات  ،أكثر منها عامال مساعدا
 .(Stolze, 1996)جديد التي قد تقابلك عند إنشاء مشروع 

المناسب لطبيعة  والتعليم ا؛التعليم يصقل الشخصية ويوسع مداركهأن المبيريك وترى الدكتور وفاء 
التأهيل  نمن األمور المفيدة، فالتعليم الزراعي يثمر عن المشروعات الزراعية، كما أ ُيعد  النشاط 

 .(2006المبيريك والشميمري، ) العلمي بصفة عامة ينمي معارف المرء بشؤون عمله
 ري المطو طيني الفتي، حيث يساهم في التطور التقنا في االقتصاد الفلسا بارزً ويلعب التعليم دورً 

كما يساهم في  ،وة بين المسارين التقني والتربوي ألساليب التربية الحديثة في البالد، وتقليص الفج
قبال إضافة عداد المتزايدة من اإلاألتعميم الخبرات والمعرفة وتعميقها وزيادة القدرة على استيعاب 

ة والفنية والعملية بأشكالها المتعددة وبرامجها المتطورة، لتساعد على تعزيز المهارات المهني إلى
 .(2007حامد وارشيد، )تطوير إمكانيات التعليم باستخدام التقنيات الحديثة 

 

 النوع الجتماعي: 2.4.3
تصور لألدوار والعالقات االجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لى أنه يعرف النوع االجتماعي ع

ماعية والحاجات االجت معاييرلكل من الجنسين )المرأة والرجل( والنابعة من الثقافة والدين والتقاليد وال
 .(2006االسكوا، )االقتصادية 

 ينلفلسطينيا ن الريادينأفي دراسة لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( أظهرت و 
 %5.9(، وتشكل الشابات ما نسبته %94.1( في معظمهم شباب )29-15) العمرية من الفئة

ألعمال خصوصًا، كما أن ذلك فقط. ولعل ذلك انعكاس لمواصفات مجتمعية عمومًا، وفي بيئة ا
أن الشابات اللواتي ينشئن أعمالهن الخاصة يبقين نشاطهن داخل المنزل، وال ينشئن  إلىيشير 

جبات وا المختلفةوهذا يحتم على الجهات  ،اجتماعية أومالية  ألسبابإما  ؛مشاريع داخل السوق 
 لىا  اج في هذه المجاالت، و سياسات تشجيعية لالندم إلىنهن بحاجة أذ إأكبر اتجاه الشابات، 

 .(2007حامد وارشيد، ) واقتصادية خاصة بهن اجتماعيةتوفير ظروف 
 سة حول صاحباتفي درا المشاكل المتعلقة بأدوار النوع االجتماعيلقاء الضوء على إوقد تم 
ن من المشاكل المهمة التي تواجه النساء العبء أوجد  حيث ،(2005) الفلسطينياتاألعمال 

ن غالبية النساء المبادرات يفضلن المشاريع المالصقة للمنزل للتمكن إذ إالمنزلي ورعاية األطفال، 
القات النوع تكريس عحدى المشاكل تتعلق بإالبيتية. كما أن  والمسؤولياتمن الجمع بين المشروع 
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مشروع ا يتطور المن النساء يلتزمن بالعمل في المشروع في بدايته، أما عندإاالجتماعي، حيث 
وجد لديهن الت النساء اللواتي ال ياالرجل ويستثنى من هذه الح إلى (ما)ن السيطرة تنتقل بشكل إف

 .(2005)ماس،  رجل في العائلة
 

 :الخبرة 2.4.4
 )خبرة مكتسبة في مزاولة األعمال بصفة عامة، وخبرة مكتسبة نوعين إلىقسم الخبرة المكتسبة تن

ومما ال شك فيه أن الخبرة المكتسبة في مزاولة في مزاولة النشاط الذي سوف يمارسه الشخص(. 
األعمال عامة تفيد في صقل المرء، وتساعد عند أداء األعمال المختلفة والتعامل مع األخرين 

ما أ األعمال بنجاح. ألداءتتحلى به من مواصفات وشروط الزمة  نأواكساب الشخصية ما يجب 
مزاولة النشاط نفسه فهو يتيح للمرء التعرف على ما يسمى بأسرار المهنة، فيعرف تفاصيلها، 

ما  لىا  موردين أم مستهلكين، ومعرفة الطرق الفنية في اإلنتاج و  أكانواالمتعاملين سواء و ونوعها 
قع مدى تو بالمرء أن يقوم ذاته  يستطيعقصى درجة، ومنها أ إلىمة والخبرة المكتسبة مه ذلك.

 .(2006المبيريك والشميمري، ) مزاولة نفس نوع النشاط إلىنجاحه، وهي األساس الذي يدفعه 
 

 :القدرة على التنفيذ 2.4.5
 ويصح َأنْ  يفعل، فالقادر هو الذي يصح َأنْ  والتَّرك،حة الفعل أنها صعلى  لغوياً  القدرة تعرف
 يفعل،لم  وا ِّْن شاء فعل،إِّْن شاء  عدمها.  فالقادر من والترك عند المشيئة،الفعل عند وهي  .يترك

 .(1991السبحاني، )يفعْل َأو إِّْن لم يَشْأ لم 
لق القدرة على التنفيذ في العمل الريادي من خالل محاولة تحويل األفكار من مجرد أفكار وتنط
 مشاريع تجارية مدرة للدخل. إلى

 يتمتع نأ بد ال ريادياً  يكون  حتى الصغير للمشروع المالك الشخص( أن 2007ويرى السكارنه )
 .المشاريع هذه وتنفيذ ارةإد على القدرة من تمكنه حتى عينةوقدرات ومهارات م وخصائص بصفات

 األفكارو  االبتكارات تحويل على القدرة لديه الذي الشخص بأنه الريادينظر إلى الشخص ويُ 
 وا عطائها كرةالف بتطبيق للمخاطرة الكافية الجرأة ويملك اقتصاديا، مربحة ناجحة أعمال إلى الجديدة

 (.2015، البشرية الموارد إلدارة العربي المنتدى) ومال وجهد وقت من يلزم ما
 :دراسة الجدوى  2.4.6

الخاصة بدراسات الجدوى االقتصادية والتي استمدت مضامينها من  التعريفاتهناك العديد من 
جزيء والكلي، من النظرية االقتصادية بشقيها ال ومنهجيتهاالقتصاد التطبيقي والذي يستمد فلسفته 
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مال والمحاسبة والقانون وبحوث العمليات إدارة األع :مثل ،ويتكامل في مجاالته مع العلوم األخرى 
إمكانية ترشيد القرارات االستثمارية الخاصة بجدوى  إلىظم المعلومات، وذلك بهدف التواصل نو 

 .(2006الحسيني، )المشروع االقتصادي 
دراسة الجدوى االقتصادية بأنها أسلوب علمي لتقدير احتماالت نجاح فكرة استثمارية قبل  تعرف

التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المشروع أو الفكرة االستثمارية على تحقيق أهداف معينة 
 لللمستثمر، وبالتالي فإن دراسة الجدوى االقتصادية ُتعد أداة عملية ُتجنب المشروع المخاطر وتحم

الدحام، ) الخسائر، حيث يسبق الدراسة اتخاذ أي قرار استثماري كما تسبق الدراسة عمليات التشغيل
بأنها تلك األساليب العلمية المحددة  (ما)االقتصادية لمشروع  ويقصد بدارسة الجدوى  .(2009

ئج قاطعة عن نتا إلىوالمستخدمة في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة وتحليلها بهدف التوصل 
 (.1996 شاكر،) مدى صالحية المشروع موضع الدراسة من عدمه

يد مدى صالحية مشروع تتمثل دراسة الجدوى في مجموعة من الدراسات التي تسعى لتحدو 
، مالية، فنية، أو مجموعة من المشروعات االستثمارية من جوانب عدة: سوقية (ما)استثماري 
وذلك تمهيدًا الختيار تلك المشروعات التي تحقق أعلى منفعة  .اقتصادية واجتماعيةتمويلية، 

عى لتحديد مدى وهكذا فإن دراسة الجدوى تس ،عدد آخر من األهداف إلىصافية ممكنة، إضافة 
أو مجموعة من المشروعات االستثمارية المقترحة تمهيدًا التخاذ  (ما)صالحية مشروع استثماري 

تعلق إجابات محددة عن نواح عدة ت إلىقرار بشأن قبول أو رفض االستثمار فيها، إضافة للتوصل 
 (.2001)عثمان، بالمشروع المتوقع إقامته 

 نها تلك المنهجية التخاذ القرارات االستثمارية والتي تعتمدأبويقصد بدراسة الجدوى االقتصادية 
سس العلمية، التي تعمل على المعرفة على مجموعة من األساليب واألدوات واالختبارات واأل

الدقيقة الحتماالت فشل مشروع استثماري معين، واختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق 
على عائد ومنفعة للمستثمر الخاص واالقتصاد القومي أ  ىإلأهداف محددة، تتمحور حول الوصول 
 .(2006الحسيني، ) أو لكليهما على مدى عمره االفتراضي

احه أو أهم عوامل نجوتحدد ل دراسة الجدوى باعتبارها الدراسات التي تسبق قيام المشروع تمثو 
ط، فمن ة، وال تقتصر على السنة القادمة فقمويلة قادطترسم مستقبل المشروع لفترة  ألنها ؛فشله
ي ف سلم به أنه ال يمكن إقامة المشروعات اليوم وتجريدها غدا حتى ال تضيع األموال المستثمرةمال

تعرف على أنها " الكفاءة )أو الكفاية( من استثمار مخطط ؛ و (1975حجازي، ) هذه المشروعات
معروف، )يجري تعيينها بناًء على أسس تحليلية للبدائل المتاحة بغرض تبني القرار األفضل 

2004). 
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وعليه فدراسة الجدوى االقتصادية هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار االستثمار المناسب 
 .الذي يحقق األهداف المنشودة

وبعبارة أخرى فهي دراسة نظرية وعملية تبحث في مدى الفوائد التي يمكن تحقيقها من مشروع 
 .(2007زويل، )لقرار السليم على أسس تحليلية للبدائل المتاحة، بغرض تبني ا (ما)

سبيل المثال  فعلىالمشروعات بعض المفاهيم والتعبيرات المتشابهة،  تقييموتستخدم في مجال 
( وهما Appraisal Evaluation – Assessment)مصطلحات الفي اللغة اإلنجليزية يوجد 
تقويم "عض بين ويفرق الب ،ستخدم في بعض األحيان بنفس المعنيمعنى متقارب وبل تُ  إلى يشيران
وع الذي يتم على أساس تحليل المشر و ويقصد به تحليل جدوى المشروع االستثماري،  "المشروع

لمشاريع ويقصد به التحليل الخاص بإنجاز ا "تقويم األداء"بين  وأفي تنفيذه،  المقترح قبل البدء
وكل تلك  ،للتشغيل، ومن ثم فهو تقويم الحقاً القائمة، ويعتمد على البيانات الفعلية المميزة 

يل وتقويم األفكار االستثمارية والمشروعات لالمصطلحات مسميات لعملية واحدة مضمونها تح
قرير مدى صالحيتها للتنفيذ من النواحي التسويقية والفنية والمالية واالقتصادية الجديدة بهدف ت

المفاضلة  خاصة يتم وفقا لها معاييروذلك باستخدام  ،واالجتماعية والتنظيمية )اإلدارية( والقانونية
عا لنوع لك تبعليها، وذ باإلنفاقبين تلك المشروعات ومن ثم تحديد المشروعات ذات األولوية 

  (.1979)عثمان،  لمشروع والهدف منها
ن الغرض من تقويم ومفاضلة المشروعات الريادية هي محاولة التأكد إوبصفة عامة يمكن القول: 

من أن المشروع أو المشروعات التي سيتم اختيارها في زمن معين تمثل أفضل استخدام ممكن 
دة ال فكرة محدإر، فالمشروع ما هو من االستثما المتوخاةللموارد، ومن منظور الهدف أو األهداف 

 .الستخدام موارد معينة ولفترة معينة
 

 الدراسة التسويقية: 2.4.7
ية من دراسة الجدوى، حيث تتم المفاضلة بين الفرص االستثمار  اً دراسة الجدوى التسويقية جزء ُتعد  

منتج الالمطروحة الختيار أفضلها، وكذا تحديد مدى تجاوب السوق لفكرة المشروع الجديد أو 
ة التي طرق األساليب الكميلتسويقية إحدى ادراسة الجدوى  ُتعد  الجديد أو الخدمة الجديدة، وعليه  

 .(2009لغرسة، ب)إلدارية عامة و قراراتها التسويقية خاصة افي اتخاذ قراراتها  الشركةتعتمد عليها 
أي بهدف  ؛تبدأ دراسات الجدوى التفصيلية بتحديد الصالحية التسويقية للمشروع تحت الدراسة

 لتي يسعى المشروعتحديد احتماالت تجاوب السوق لفكرة المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة ا
لتقديمها، وبناء على تلك الدراسة يتم اتخاذ القرار المناسب، إما باالستمرارية في دراسة جدوى 
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أي أن  ؛دراسة إمكانية تنفيذ الفكرة فنياً  إلىيجابية، وذلك باالنتقال إالمشروع، إذا كانت النتائج 
ة للمشروع يالجدوى الفنية والهندس مخرجات الدراسة التسويقية في هذا الوضع تمثل األساس لدراسة

 خر إذا كانت نتائج الدراسةوما يليها من دراسات مالية واقتصادية واجتماعية، وفي االتجاه اآل
وقف عن استكمال مراحل دراسة الجدوى، ويبدأ البحث مرة تالتسويقية غير مشجعة فيتخذ قرار بال

اسات الجدوى هي إجراء الدراسة التسويقية فنقطة البداية لجميع در  أخرى عن أفكار مناسبة، إذاً 
ب منشأة قائمة ويتطل أو توسعةَ  اً ، جديداً أو خاص اً ، حكومياً أو خدمي اً سواء كان المشروع إنتاجي

األمر إلجراء الدراسة التسويقية إعداد إطار تفصيلي لألهداف المطلوب الوصول إليها والتي 
 .(1996 شاكر،) و تقديم الخدمةتتضمن جميع األنشطة السابقة إلنتاج السلعة أ

الهدف الرئيسي لدراسة الجدوى التسويقية في قياس حجم السوق الفعلي والمتوقع لمنتجات  ينصب  و 
دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة  ُتعد  حيث  ،المشروع محل الدراسة

لسلعة حددة للطلب والعرض بالنسبة لدراسة العوامل المجوانب ) التسويقية  وتتضمن هذه الدراسة 
وحجمه وخصائصه   (Market Structure) التعرف على هيكل السوق  - التي سينتجه المشروع

قدير ت - تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره - واإلجراءات المنظمة للتعامل فيه
ه منافسين لنصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام ال

 .(2009الدحام، ) (وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر أتباعها
اسة السوق والتنبؤ بالطلب ونمط االستهالك هي ومنه فإنه يجب مراعاة أن الدراسات الخاصة بدر  

في الغالب النواحي التسويقية فيما يختص بتوصيف السلعة وكمية المنتج منها والسعر  تحددالتي 
راسة ضح أن نقطة البداية لجميع دراسات الجدوى هي الدالمقترح للبيع وهيكل التسويق، ومن ذلك يتَ 

 .(1997نبوي، )ات أخرى لتغطية جوانب المشروع المختلفة التسويقية قبل البدء في إجراء أي دراس
وتظهر أهمية معرفة حجم السوق أو تقدير الطلب على منتجات المشروع في جميع الدول وخاصة 
الدول النامية التي تعاني من ندرة الموارد المتاحة وضرورة االستخدام الرشيد لها، وهذا يعني أن 

سلع غير  إلىالموارد المحدودة توجيه  إلىعدم وجود دراسات سليمة لحجم السوق قد يؤدي 
ن حاجات المستهلكين، وفي الحالة األولى عنتاج كميات من السلع تزيد أو تقل إو أمطلوبة، 

يتراكم المخزون وتزيد الخسائر. وتواجه دراسة الجدوى التسويقية صعوبات عديدة في الدول النامية، 
الوصول لمؤشرات عامة عن حجم  صعوبة إلىقطاعات، وهذا يؤدي  إلىمنها أن األسواق مجزأة 

تفاوت في صفات كل قطاع، وكذلك عدم توافر اإلحصاءات والبيانات األساسية الالطلب بسبب 
 :مثل ،بالقرارات الحكومية ثيراً كعن الطلب واالستهالك، كما أن الطلب في الدول النامية يتأثر 

 .(2006المبيرك، ) حماية الجمركية والدعم والتسعير الجبري ال
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 الدراسة الفنية: 2.4.8
البحث  لىإوتهدف دراسة الجدوى الفنية ، لدراسات الجدوى  اأساسيً ا الفنية ركنً تمثل دراسة الجدوى 

 لىإعن مدى إمكانية تأسيس المشروع االستثماري من الناحية الفنية أم رفضه، هذا باإلضافة 
اليف ، بأساس واضح ومحدد في تحليل التكتزويد القائمين على دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع

راسة وتعرف د دد مخاطر أساسية ذات صلة بهذه المشروعات.حوالتشغيلية، كما تاالستثمارية 
نها "مجموعة من االختبارات والتقديرات والتصورات المتعلقة ببحث أالجدوى الفنية للمشروع على 

على مجموعة من الدراسات التي يمكن  وتنطوي مدى إمكانية إقامة المشروعات االستثمارية فنيًا، 
تتضمن و  لتأكد من جدوى وسالمة تنفيذ المشروع المقترح من الناحية الفنية من عدمه".من خاللها ا

دراسة الجدوى الفنية العديد من الجوانب من أهمها، تحديد حجم اإلنتاج، وتحديد حجم المشروع 
األساسية، واختيار موقع المشروع، واختيار أسلوب اإلنتاج المالئم  ومكوناتهاالستثماري المقترح 

 حديد العمليات والمعدات، والتخطيط الداخلي للمشروع، وتحديد االحتياجات من المواد العماليةوت
 .(2006الحسيني، )

دراسة معالم الدراسة الفنية للمشروع، والمقصود بال تحديدة ما يتم على ضوء الدراسة التسويقية وعاد
قامة آالته وتحديد احتياجاته من  الفنية كل ما هو مرتبط بإنشاء المشروع وتشييد أقسامه وا 

امة عمستلزمات اإلنتاج وتقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل للسنة القياسية، وبصفة 
تحليل الدراسة الهندسية للمشروع: وتشمل )دراسة و  تتناول الدراسة الفنية للمشروع الجوانب التالية:

روع احتياجات المش المطلوبة، تحديدموقع المشروع، دراسة العملية اإلنتاجية وتحديد المساحات 
 احتياجات روالمستلزمات، تقديمن اآلالت والمعدات، تحديد احتياجات المشروع من الخامات 

المشروع من الطاقة، تقدير احتياجات المشروع من األثاث ووسائل النقل، تقدير احتياجات المشروع 
مشروع تقدير تكاليف الشرافية واإلدارية وهيكل تنظيمها(؛ من العمالة المباشرة واالحتياجات اإل

الدحام، ) قياسية( نةقدير تكاليف التشغيل لست ير التكاليف االستثمارية للمشروع،تقد)وتتضمن 
2009). 

 

 الدراسة المالية: 2.4.9
ها في شكل نتقديرات مالية يتم التعبير ع لتصب المجاالت التسويقية والفنية السابقة في شك

ن أ إلى اذ قرار منح القروض استنادً اوهي التي تساعد المنظمات المالية في اتخ ،الدراسة المالية
دار الربح أو الخسارة في المشروع، حيث إذا ما تم تقدير التكاليف الدراسة المالية ستحدد مق



44 

مويلي المناسب يكل التاالستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح اله
 .للمشروع

تمويل داخلي )أموال المالك( أو تمويل خارجي )تسهيالت ائتمانية وقروض  إلىوقد ينقسم التمويل 
داخلية أو خارجية(، فإذا ما كان المشروع قابل للتمويل، بمعنى أن رأس المال المطلوب من 

، ربحية المشروع ،التدفقات النقديةقديرية، الت قائمة الدخلإعداد القوائم المالية )بالممكن توفيره، يبدأ 
 .(2009الدحام، )( مصادر التمويل، التكاليف االستثمارية

 

 :فريق العمل  2.4.10
ف ا لتحقيق هدجم )عربية عامة( فريق العمل على أنه مجموعة من األفراد تعمل معً المعتعرف ا

عرف معجم )لسان العرب( الفِّْرُق والفِّْرقُة والَفرِّيُق: الطائفة من الشيء الُمَتَفر ِّق، مشترك؛ كما يُ 
 والفِّْرقُة: طائفة من الناس، والَفرِّيُق َأكثر منه. 

 من صغيرة مجموعة أنها على (Katzenbach & Smith, 1993) من كل وقد عرفها
لهم مهارات متكاملة، كما أنهم ملتزمون بتحقيق غرض مشترك، ومجموعة من أهداف  األشخاص

 هي العمل فرق  بأن (2000) الرشيد عرفها بينما األداء وأسلوب معين يلزمون أنفسهم القيام به.
 من البد مشتركة مهمة ولديهم معينة، ومهارة خبرة منهم لديه كل األفراد من جماعة عن عبارة

الفريق  من المطلوبة المناسبة االستجابة على تساعد التي لتبادل المعلومات امعً  يجتمعون  إنجازها،
 .(2013عفانه، )

كما ُعرف فريق العمل بأنه مجموعة من العاملين الذين يمتلكون المهارات المتكاملة التي تمكنهم 
 بأنه مجموعة األفراد الذين يجمعهم هدف مشترك أيضاً  هل معًا، لتحقيق هدف معين. وعرفمن العم

ويسعون لتحقيقه من خالل التعاون والتكامل في العمل معًا، والتخطيط للتغيرات التي من الممكن 
 .(2002اللوزي، )مستوى عال  من الكفاية  إلىأن توصلهم 
 يلتزمون  الذين أعضائها مهارات تتكامل عةجما ابأنه العمل ( فريق2001)  Baronويعرف  

 . (2013عفانه، )بتحقيقها  أنفسهم ألزموا التي األداء أهداف من مجموعة أو مشترك، بهدف
 يعملون عمالً  األفراد من مجموعة بأنها العمل فرق  مفهوم خصيل فإنه (2005جادالرب، ) أما

 التنظيمية، ويحققون  واألهداف أهدافهم إلنجاز والتعاون  المشاركة خالل من ويحاولون  محدداً 
 .المرغوبة المكاسب
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كل  مهارات تكمل األفراد من صغير عددعبارة عن  الحقيقي الفريق أن (2008الفايدي، ) ويرى 
 ون أنفسهمعد  يو  ومنهج، أداء وأهداف مشتركة غاية بتحقيق لتزمون م وهم اآلخرين، مهارات منهم

 .متبادل بشكل بعضهم أمام مسؤولين
 

ت ذية العكسية ومدخل االستشاراخليط من التغ على أنها بناء فريق العمل (2010السديري، )ويرى 
تحسين فاعلية عمل الجماعة اإلنتاجي والسلوكي من خالل التركيز  إلىاإلجرائية الذي يهدف 

على أنها سلسلة من النشاطات المصممة  ة،جراءات العمل والعالقات الشخصيا  على أساليب و 
ير أنها طريقة للتأث أنشطة بناء فريق العمل على إلىوينظر ، كما بهدف تحسين أداء األفراد

هم نحو األفضل وتوحيد جهودهم نحو المهام ئاإليجابي في العالقات بين األفراد بهدف رفع أدا
عملية بناء فريق  ُتعد  و  .أهداف المؤسسة بأفضل الطرق والسبل الممكنة إلىالموكلة إليهم للوصول 

 ا بهدف تحسين الطرق ن معً له بعناية لمجموعة من األفراد الذين يرتبطو  اً مخطط اً العمل حدث
لذلك فالهدف من األخذ بالمنهجية الجيدة لبناء فريق العمل  ،واألساليب التي يتم بها أداء العمل

تجعل من الجماعة وحدة متماسكة ومتجانسة تمتاز بالفاعلية والتفاعل المثمر بين األعضاء لتكون 
 دة.محدزمة بالعمل على تحقيق أهداف في النهاية جماعة مندمجة ملت

 

 :حياتها ودورة الفعالة العمل فرق  بناء مراحل
 النمو والنضج نحو خاللها من يتقدم التي والتلقائية التطويرية المراحل من بعدد العمل فرق  تمر

 أداء تقدمه في أثناء العمل فريق بها يمر التي المراحل ترتيب في الباحثون  اختلف قدل، و والكما
 وهي المراحل، من بعدد تمر العمل فرق  إن حيث المنشودة، دافهأه وتحقيق بها، المنوط مهامه

 التوجيه مرحلة نهاأب المرحلة هذه وتوصف( التكوين) األولى المرحلة (2005جادالرب، )كالتالي 
 الشخصيات فيها تندمج التي المرحلة تلك وهي ،(العصف) الثانية المرحلة .الشخصية والمعرفة
 األفراد ويصبح العمل، جماعة في تنصهر حيث والنتائج والصراعات، واألدوار لألفراد المستقلة

 هذه في( المعايير ووضع الصياغة) الثالثة المرحلة. بوضوح معرفه أدوارهم علىإصرارًا  أكثر
 وحدته وتكتمل الفريقيتألف  كما السابقة، المرحلة صراعات حل الفريق أعضاء يحاول المرحلة

نجاز المشكالت، بحل األعضاء يقوم حيث( األداء) الرابعة المرحلة. واندماجها  المحددة المهام وا 
 معالجة ويتم البعض، بعضهم بين وينسقون  ويرتبطون  برسالته، أعضاء الفريق ويلتزم للفريق،
 التفكك مرحلة تحدث( نتهاءاال أو التفكك) الخامسة المرحلة. ورشيدة بطريقة مدروسة االتفاق عدم
 أعضاء يتفرق  ذلك ثم بعد معينة، مهمة بتأدية محددة تكون  التي العمل فرق  في االنتهاء أو

  .الفريق



46 

 لريادة األعمال "مبادرون " برنامجالرابع: المبحث  2.5
 

 نبذة عن البرنامج: 2.5.1
، طموحةادية اللريدعم وتطوير المبادرين وأصحاب األفكار اإلبداعية وال اً برنامج "مبادرون"يمثل 

من خالل توفير الدعم المادي، واإلداري والفني،  مشاريع مدرة للدخل؛ إلىوالتي يمكنها أن تتحول 
ًا أو بذاته يمكن تسويقه محلي اً قائم اً ناجح والذي يعزز فرص نجاحها حتى تنمو وتصبح عمالً 

 إقليميا.
عة اإلسالمية، بالشراكة مع حاضنة فذ المشروع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامنَ 

بالتعاون مع  األعمال والتكنولوجيا، والجمعية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "بكتا"،
مشروع مبادرون، ) مؤسسة التعاون وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

2015). 
شروع الشباب والخريجين أصحاب األفكار الريادية في قطاع غزة من كال الجنسين، يستهدف الم

 .(2015مشروع مبادرون، ) عام 29-19ومختلف التخصصات في الفئة العمرية من 
 :(2015مشروع مبادرون، )يسعى المشروع لتحقيق جملة من األهداف على الشكل التالي كما 

  ومتابعة تطويرها. المشروعات الرياديةدعم 
 وآلياتها  ،من خالل نشر ثقافة الريادية ومفاهيمها ؛تحفيز الشباب على العمل الريادي

 المختلفة.
 ع ي مشاريوتجسيدها ف ،مساعدة رواد األعمال الشباب على تطوير أفكارهم الريادية

 تنموية مدرة للدخل وقابلة للحياة.
 .فتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للخريجين من مختلف التخصصات 

 

 :(2014، 2مبادرون ؛ 2012، 1مبادرون ) تحقيقها تم التي المشروع مخرجات 2.5.2
 طالقها في السوق المحلي.ا  شركة ريادية و  60نشاء إ .1
 خريج/ة وصاحب فكرة ريادية. ( 120)خلق فرص عمل مستدامة ألكثر من  .2
 .اً ريادي( 200)تنفيذ مخيم رواد األعمال لـ  .3
المهارات اإلدارية  –الريادية واإلبداع ) ضيعفي موا اً مبادر ( 240) ـتنفيذ التدريب اإلداري ل .4

-ICT Marketing -ساعة تدريبية.( 360)من خالل ( وكتابة خطط األعمال 
 شهرًا وتوفير الدعم الفني واإلداري والمالي لها. ( 12)فكرة ريادية لمدة ( 60)احتضان  .5
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ن خالل فترة احتضا اً مبادر ( 120)ساعة تدريب فني متخصص لعدد ( 600)تنفيذ  .6
 المشاريع الريادية.

 رشادية للريادين.ا  ساعة استشارية و ( 400)تنفيذ  .7
خطة تسويقية من قبل المبادرين وتوفير المتابعة واإلشراف  (60و) خطة عمل( 60)عداد إ  .8

 على تنفيذها من خالل مجموعة من المستشارين والمختصين. القدرةاإلداري و 
لوتا( في ين، المقاومة الحيوية آلفة التوتا أبستسجيل براءتي اختراع )النظارة الذكية للمكفوف .9

 وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني. 
طالق مجلة "مبـــادرون" ( 30)صدار كتيب شركات مشروع مبادرون الثاني إ .10 قصة نجاح، وا 

 المختصة في ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة.
طالق  األول والثانيبداعات مشاريع مبادرون إتنفيذ معرض  .11  الشركات الريادية.وا 

 

 :(2014، 2مبادرون ؛ 2012، 1مبادرون ) المشروع أثر 2.5.3
األراضي الفلسطينية حيث ساهم في التخفيف من  نواة للعمل الريادي فيمثل مشروع مبادرون 

 العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني ومن أهمها:
المساهمة في حل مشكلة البطالة في صفوف الخريجين بإنشاء الشركات الناشئة وتوفير  .1

 فرص عمل مستدامة للشباب.
 شركات. لىإشباب وتحويلها المساهمة في انتشار ثقافة احتضان األفكار الريادية لدى ال .2
دارة المشاريع الخاصة.إتفعيل دور المرأة في المشاركة في  .3  نشاء وا 
المساهمة في تعزيز الناتج المحلي من خالل تطوير واستغالل الموارد الطبيعية والبشرية  .4

 المحلية.
خلق فرصة تعارف وتبادل للخدمات بين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  .5

 االتصاالت.و 
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 مدى تحقيق أهداف المشروع: 2.5.4
 : مدى تحقيق أهداف مشروع مبادرون 3جدول 

 مدى تحقيق الهدف أهداف المشروع

، ومتابعة اً ريادي اً مشروع( 60)دعم  .1
 .رهاطويتَ 

 شركة فلسطينية.( 60)تكوين 

تحفيز الشباب على العمل الريادي من  .2
ية ومفاهيمها خالل نشر ثقافة الرياد

 وآلياتها المختلفة.

دفت استهأعوام  ثالثةعلى مدار  توعوية حمالتتنفيذ 
شاب من كال الجنسين، في الفئة العمرية  100,000

عامًا من مختلف محافظات قطاع  29 إلى 19من 
 غزة.
( 1341( فكرة ريادية لـ )780م أكثر من )دَ تقكما 

كثر من و أ( 2ن)رياديًا للمشاركة في مشروع مبادر 
ضمن رياديًا  850يمثلها  فكرة مشروع ريادي( 360)

 .(1)مشروع مبادرون 
إقامة معرضين للمشاريع الريادية ضمن المشروع زارهم 

خالل ثالثة أيام لكل  اً زائر  (15,000)أكثر من 
 معرض.

مساعدة رواد األعمال الشباب على  .3
تطوير أفكارهم الريادية وتجسيدها في 

 .للدخل وقابلة للحياةمشاريع تنموية مدرة 

ساعة ( 200)ساعة تدريب فني واداري و( 490)تنفيذ 
 استشارية وارشادية مختلفة.

 لىإفكرة مشروع ريادي وتحويلها ( 60)احتضان ودعم 
 مشاريع مدرة للدخل بشكل مستدام.

فتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل  .4
 للخريجين من مختلف التخصصات.

ة عمل مستدامة فرص( 120)توفير ما ال يقل عن 
لخريجين جدد وأصحاب األفكار الريادية في قطاع 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 

 .الجامعة اإلسالمية بغزة :فلسطين -غزة . مالي(-التقرير النهائي )فني (.2012) 1مبادرون المصدر: 
 .معة اإلسالمية بغزةالجا :فلسطين -غزة . مالي(-التقرير النهائي )فني (.2014) 2مبادرون           
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 :(2014، 2مبادرون ؛ 2012، 1مبادرون ) الختيار والترشيح لمشروع "مبادرون" 2.5.5
ج المشروع لما يترتب عليها من نتائ أنشطةتيار والفرز لمشروع مبادرون من أهم مراحل االخ ُتعد

كن أن التي يم الفئات المستهدفة المطلوبةالوصول إلى في الحقًا على إنجاح أهداف المشروع 
 تستفيد من خدمات وأنشطة المشروع.

 
 1،2ون : مراحل الختيار والترشيح لمشروع مبادر 7شكل 

 .الجامعة اإلسالمية بغزة :فلسطين -غزة . مالي(-التقرير النهائي )فني (.2014) 2مبادرون المصدر: 
 

يعمل برنامج مبادرون على اختيار المستفيدين من خالل خمسة مراحل مختلفة تعمل كل مرحلة و 
 ييراالمععلى تقليص عدد المرشحين للحصول على منحة مشروع مبادرون من خالل مجموعة من 

 تتالئم مع كل مرحلة وتساهم في اختيار المشاريع األكثر مالئمة، وفيما يلي عرض لهذه المراحل:
 

 استقطاب الروادالمرحلة األولى: 
المشروع،  الراغبين بالمشاركة في للتعريف بالمشروع واستقطاب الرواد األولى حيث تهدف المرحلة

( فكرة ريادية 360عن استقطاب أكثر من ) (1)أثمرت المرحلة األولى لمشروع مبادرون حيث 
وخضعت جميع المشاريع للفرز األولي من خالل لجنة استشارية مختصة، ، ( ريادياً 850يمثلها )
 .المراحل األخرى للمشروع( مشروعًا منها لدخول 120بدورها ترشيح ) تولت
فكرة ريادية  (750عن استقطاب أكثر من ) (2) أثمرت المرحلة األولى لمشروع مبادرون كما 

( رياديًا، وتنوعت تخصصات المتقدمين بين: الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، 1341يمثلها )
( من نسبة المتقدمين، كما تنوعت موضوعات المشاريع %60والتجارة التي شكلت أكثر من )

يم مالمقدمة، بين: اإللكترونيات، والبرمجيات، وتطبيقات اإلنترنت، واألجهزة الذكية، والتص
 والمونتاج، واأللعاب االلكترونية، ومشاريع التجارة اإللكترونية.

(، ومثلت مشاركة الطلبة من مستوى البكالوريوس %30وتجاوزت نسبة مشاركة اإلناث )
أغلبية المشاريع المتقدمة أفكارًا جديدة لم يبدأ  ُتعد  (، و %45( والخريجين )%53والماجستير )
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( مقابل %2من قبل تمثل ) اً ة، ونسبة المشاريع التي تلقت دعمبتطبيقها من قبل في قطاع غز 
 الدعم. إلى( تحتاج 98%)

رشيح بدورها ت تولتوخضعت جميع المشاريع للفرز األولي من خالل لجنة استشارية مختصة، 
 د األعمال لمشروع مبادرون.( مشروعًا منها لدخول مخيم روا120)

 

 يم رودا األعمال  مخ –المرحلة الثانية: الفرز التشاركي 
( ريادي من أصحاب 200عمال " حيث استهدف )"رواد األ عمل مشروع مبادرون على تنفيذ مخيم

 ( فكرة مشروع ريادي.100األفكار اإلبداعية من كال الجنسين، يمثلون )
وجرى خالل المخيم تنفيذ عملية الفرز واختيار المشاريع المؤهلة لدخول مرحلة التدريب اإلداري 

الل تشكيل ثالث لجان تقييم مختلفة من مختصين عملت على استعراض وتقييم األفكار من خ
  ( فكرة ريادية لدخول مرحلة التدريب اإلداري.60الريادية، وترشيح أفضل )

 

 التدريب اإلداري رحلة الثالثة: الم
األفكار  من الريادين وأصحاب( 120)مستهدفًا  أسابيع (8)البرنامج التدريبي على مدار  تم ضمن

حول إدارة المشروعات  لكل مرحلة من المشروع مبادرة شبابية( 60)اإلبداعية الطموحة يمثلون 
 .لكل مرحلة من المشروع صغيرة وكيفية بدء المشاريع الخاصال

تحسين مهارات المشاركين والتي تؤهلهم لدخول سوق األعمال الخاصة  إلىحيث يهدف البرنامج 
المختصين وأصحاب الخبرات والقدرات لتنفيذ البرنامج  من خاللة والبدء بمشاريعهم الصغير 

 .التدريبي للمشروع
 

 : مرحلة خطط األعمالالرابعةالمرحلة 
مرحلة وهي اليتم خالل هذه المرحلة المنافسة بين المشاركين ضمن مرحلة تقديم خطط األعمال 

ع يع الريادية حيث عمل كل مشرو ما قبل األخيرة، والتي تعد من المراحل الفارقة في حياة المشار 
منهج من خالل عدة خطوات ومراحل اختتمت بتقديم على تشكيل فكرته ووضعها بشكل علمي مُ 

خطط األعمال لألفكار الريادية الخاصة بهم، حيث عملت لجنة مختصة من استشاريين ومختصين 
 .واالختيارعلى تقييم خطط األعمال المقدمة لدخول المرحلة النهائية لعملية الفرز 
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 : التصفيات النهائية لرواد األعمالالخامسةالمرحلة 
مراحل الفرز واالختيار بمرحلة المقابالت النهائية للريادين البالغ عددهم  مشروع مبادرون  أنهى

 لكل مرحلة من المشروع. ( فكرة ريادية مبدعة60) لـ( رياديًا 120)
ودخول االحتضان  1،2ركة بمشروع مبادرون من نجح في هذه المرحلة بالفوز بالمشاكل ورشح 

شتراك في الموسم الثاني االوالحصول على الدعم المادي، وعلى الرغم من تقدم مئات طلبات 
من حصلوا على منحة المشروع مبادرون، لفكرة ريادية هي ( 30)لمشروع مبادرون، إال أن أفضل 

 ودخول مرحلة االحتضان.
ريادية الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم من خالل عروض عرض خاللها المشاركون األفكار ال

من أبرز المختصين واالستشاريين على مستوى قطاع  مة، حيث ضمت لجنة التحكيم مجموعةً تقدي
دارة األ  عمال التجارية.غزة في مجاالت ريادة األعمال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا 

 

 
 اريع المرشحة ضمن مراحل الفرز والختيار: عدد المش8شكل 

 .الجامعة اإلسالمية بغزة :فلسطين -غزة . مالي(-التقرير النهائي )فني (.2014) 2مبادرون المصدر: 
 

 :(2013مبادرون، ؛ 2014، 2مبادرون ؛ 2012، 1مبادرون ) لمشروعا ثرأ 2.5.6
بشكل مباشر للمستفيدين مباشرة  اً شخص( 120)ساهم برنامج مبادرون بخلق وظائف ألكثر من 

 على توسع عمل الشركات الريادية. أخرى بناءً وظيفة ( 200)من البرنامج وأكثر من 
وتعمل شركات المشروع في تخصصات مختلفة متنوعة بين الشركات التي تعمل في مجال 

التصميم والبرمجة للمواقع اإللكترونية والشركات التي تعمل في  وفي مجالالتصنيع )صناعي( 

750

فكرة

120

فكرة مشروع

صغيرة

70

خطة عمل

30

مشروع ريادي
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كات في ذلك هو عدم اعتماد الشر  هم األسباب التي ساهمتأ تنفيذ تطبيقات األجهزة الذكية؛ ومن 
 على العمل في السوق المحلي ولكنها قدمت خدامتها لألسوق العربية مما ساهم في توسيع عملها.

 تأهم اإلنجازات التي حققها مشروع مبادرون زرع روح المبادرة واإلصرار على النجاح وكان ومن
وح هاء المشروع، وتم تنمية هذه الر من أهم األسباب التي ساهمت في إنجاح عمل الشركات بعد انت
بر ث روح العمل والمشاركة والصبخالل فترات االحتضان لما لها من رعاية وتحفيز للمشاركين و 

 على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في سوق العمل.
 

 :جديدة أضافها المشروع قطاعاتو  مجالت
، 2مبادرن )ا: ومنه ،ت جديدةلقد أضاف مشروع مبادرون مساهمة فاعلة في إضافة قطاعا

:(2012، 1مبادرون )،(2013مبادرون، )،(2013  
 ( تصنيع مكائن الحفر على الخشبCNC)  من خالل تصنيع مجموعة  :قص الحديدومكائن

ورش تسهل عمل الشركات والأن من النماذج المالئمة للسوق الفلسطيني وتوفير آالت يمكن 
وتقديم تقنيات جديدة للسوق المحلي  وقص الحديد شبالمتخصصة في الحفر على الخ

 (.المجدو) (CNC Tech) الشركتين الريادتينوذلك من خالل 
  لفريق اتصميم وبرمجة األلعاب اإللكترونية: وهي من أولى التجارب في المنطقة حيث عمل

على  صة في برمجة األلعاب اإللكترونيةوالمتخص( Game Madness) الريادي لشركة
ذ مجموعة من األلعاب من خالل استخدام لغات البرمجة والتطبيقات المالئمة لتصميم تنفي

 .المستهدفةوتنفيذ األلعاب ونشرها في األسواق 
 شركة  تتصميم وبرمجة تطبيقات الجوال: حيث كان(Glocal ) دخال هذا التوع إفي سب اقة

ي هذا ق عمل متخصص فوهم أول فري ،من التطبيقات للجوال واألجهزة الذكية في فلسطين
واستطاعت الشركة أن تحقق نجاحات مميزة خالل األسابيع األولى من انطالق  ،المجال

 عملها ضمن السوق.
  شركة  ساهمتأجهزة ومعدات لذوي االحتياجات الخاصة: حيث(HelpingHand )في 

 تنفيذ منتجات تسهل حياة ذوي االحتياجات الخاصة خصوصًا المكفوفين؛ وحصل المشروع
 على براءة اختراع من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.

  المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية: حيث عملت شركة(Agribitocis ) في تقديم أول منتج
حيوي فلسطيني لمعالجة آفة التوتا أبسلوتا، وتقدم المشروع للحصول على براءة اختراع 

 للمنتج.
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 الستدامة: 2.5.7
مبادرون، ) %53.4 تمثل حوالي شركة كاملة ان بصفتهحتى اآلمرة نسبة المشاريع المستتمثل 
2013). 

يذ ئة التي تتعرض لها منطقة التنفالظروف الطار  فهي أما أبرز التحديات التي واجهت المشروع
 ،2مبادرون  ؛2012 ،1مبادرون ) (، الحصار، تنفيذ المعامالت المالية االلكترونيةالحروب)

 .(2013 مبادرون، ؛2014
 هي: الريادينما أبرز التحديات التي كانت ومازالت تواجه أ

  الدعم المادي والفني الالزم الستمرار في عملهم.نقص 
 ية والمهارية الالزمة لتقديم وتطوير أعمالهم.نقص المعرفة الفن 
  القدرة على تسويق منتجاتهم وخدماتهم.تدني 
 .الثقافة المجتمعية السائدة بالتوجه للوظائف وترك العمل الخاص 

 

ويعتبر استمرارية العمل على معالجة هذه التحديات والتقليل منها من األمور الهامة في نجاح 
ابعة المتحيث يحرص المشروع على تحقيق ذلك من خالل  لمشاريع.استمرارية واستدامة عمل ا
 ريادية.والتقييم الدوري للمشاريع ال

 
 

 :الخالصــــة

مباحث رئيسية  أربعة الجانب النظري للدراسة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى الثاني ناول الفصلت
 واملالعحاضنات األعمال، ضمن  الريادية المشاريع وفحص اختيار ممارسات، األعمال ريادةهي )
(، حيث عمل األعمال لريادة مبادرون  مشروع، الريادية المشروعات اختيار نجاح في المؤثرة

الباحث على تقديم كل مبحث على حدة أظهر من خالله التدرج التفصيلي لكل محور مظهرًا أهم 
محاور  ًا ربطها معالتعريفات والمعلومات، كذلك الخصائص والنظريات والخلفيات العلمية مدعم

 إلى مجموعة من أهم المراجع واألدبيات ذات العالقة. في ذلك ؛ وقد استند الباحثالدراسة
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 

 مقدمةال 3.1
 ـةـــالدراسات العربي 3.2
 األجنبيةالدراسات  3.3
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 :مقدمةال 3.1
الدراسات العربية  راسة باستعراضالد بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات الفصل هذا يتناول

 في تدورُ  لتيا لألسئلة جوبةاأل عن البحث سياق في والتي تأتي ،ذلكتبت حول واألجنبية التي كُ 
 إلىة ومجاالتها باإلضاف بعادهاأ وتحديد البحث مشكلة بلورةو  حول موضوع الدراسة، الباحث خلد
 إلماماً  الباحث إعطاء في أهم ي تها تبرزوالتي  ،ذات العالقة والمصادر بالمراجع الباحث تزويد
 الدراسة. قيد بالموضوع وشامالً  كامالً 
 

 :ـةـــالدراسات العربي 3.2
: الةح دراسة الناشئة المشاريع استدامة على األعمال تسريع برامج " تأثير (2015أبوشمالة ) (1

 فلسطين" في األعمال حاضنات
قطاع في  اريععملت الدراسة على دراسة العالقة بين برامج تسريع المشاريع واستدامة تلك المش

فت الناشئة المستفيدة، حيث هد والمشاريعبدراسة حالة مسرعات األعمال  االستعانةغزة، حيث تم 
 األولى مروراً  االختيارالدراسة إلى تسليط الضوء على عمل مسرعات األعمال بدًء من مرحلة 

 بمراحل االرشاد والتوجيه وصواًل إلى فوائد ما بعد التخرج.

المعالم الرئيسية التي تسهم في تحقيق االستدامة، وقد تم تقييم مسرعات  الدراسة حددتوقد 
واستنادًا إلى الخدمات الفعلية المقدمة لمؤسسي هذه الشركات  المعاييراألعمال في غزة وفقًا لتلك 

 الناشئة، وبالتالي فان تلك التحسينات مطلوبة لتحقيق نمو مستدام في االقتصاد الفلسطيني.

مؤسسي تلك المشاريع، وشركائهم وأعضاء فرقهم. وقد تم اختيار مؤشرات لدراسة وشملت عينة ا
لقياس أداء مسرعات األعمال من البحوث والدراسات السابقة. وقد أجريت الدراسة باستخدام منهجية 

ها لاستطالع آراء مجتمع الدراسة حيث تم توزيع االستبيان على عينة الدراسة، حيث استجاب 
 .اً شخص 111

لصت الدراسة إلى أن هناك عالقة مباشرة بين مسرعات األعمال واستدامة الشركات الناشئة. وخ
كما أن وفرة المستثمرين، التسويق، المنافسة السوقية، مهارات المؤسس وكفاءته والتشبيك وبناء 
العالقات أمر حيوي لتحقيق تلك االستدامة، إال أن المشاركين عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى 

غزة قياسًا على المعايير المذكورة أعاله، مما يشير قطاع لخدمات المقدمة من برامج التسريع في ا
 إلى الحاجة إلى تحسين تلك الخدمات على مختلف الجهات.
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وتلخصت توصيات الدراسة في زيادة االستثمارات، متابعة الدعم والتمويل، تحليل السوق ودعم 
مؤسسين وفرقهم وأخيرًا تعزيز فرص التشبيك المحترف التسويق، تطوير مهارات وكفاءات ال

 للشركات الناشئة.

 تكنولوجيا مجال في المحتضنة للشركات الحرجة النجاح عوامل ترتيب "(2015عبدالنبي ) (2
 "(AHP) الهرمي التحليل عملية باستخدام غزة في المعلومات والتصالت

هدفت الدراسة إلى تحديد وترتيب عوامل النجاح الحرجة والرئيسية التي تؤثر على الشركات 
في مجال المعلومات واالتصاالت في قطاع غزة، حيث تم استطالع  الناشئةو الصغيرة المحتضنة 

العوامل محل الدراسة من خالل الدراسات السابقة ومن ثم أخذ رأي مجموعة مختارة بعناية من 
البشرية، السمات الشخصية  المواردعوامل هي:  8الخبراء والمرداء العاملين في المجال الختيار 

مميزات الخدمات / المنتجات، التسويق، دور حاضنات األعمال،  للمبادرين، األمور المالية،
من العوامل الفرعية المرتبطة بالعوامل الرئيسية،  23ة وأخيرًا خصائص الشركة مع الظروف البيئي

وتم استخدام أداة عملية التحليل الهرمي لتحقيق الهدف، وأظهرت نتائج الدراسة أن السمات 
ومن ثم عامل التسويق مع  %20.9في المرتبة األولى بنسبة الشخصية لرواد األعمال تأتي 

، بينما في مستوى العوامل الفرعية فكان عاملي التسويق وخبرة الرواد من أهم العوامل 19.1%
على التوالي، وقد أجريت تحليل الحساسية على النتائج بزيادة مقدراها  %9.86و %11.23بنسب 
بالتساوي بين العوامل الفرعية ذات العالقة لكل معيار  األساسية وتوزيعها المعاييرعلى  10%

 ومن ثم مالحظة تغير الترتيب.

ن خالل م الطالبوقد أوصت الدراسة التي قدمها البحث تعزيز المهارات والسمات الريادية بين 
تشجيع طرق مبتكرة لعملية التعليم ووضع خطط تسويق منفصلة للشركات إلى جانب خطط 

 لمالية.األعمال والخطط ا

دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكله البطالة لرياديي األعمال " (2014برهوم ) (3
 "سبارك(-قطاع غزة دراسة حالة: مشاريع حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية بغزة )مبادرون 

 

التعرف على فاعلية حاضنات األعمال في كونها أداة لحل مشكلة البطالة لدى  إلىهدفت الدراسة 
مشاريع ناجحة مدرة  إلىعية ي األعمال من خالل تحويل أفكارهم اإلبدا الشباب وخاصة ريادي

، من خالل دراسة حالة حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية بغزة ضمن للدخل
 .سبارك( - مشروعي )مبادرون 
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 لجمع سةرئي كأداة واالستبانة الدراسة إلجراء التحليلي الوصفي المنهجوقد عملت الباحثة باعتماد 
 في هااحتضان فترة نهتأ والتي المحتضنة المشاريع من الدراسة مجتمعحيث مثل  المعلومات،

 .%87.8بنسبة مشاركة في تعبئة االستبانة  90 عددهم والبالغ والتكنولوجيا األعمال حاضنة
 مستوى تقديم الخدمات المقدمة من قبل حاضنة األعمالاعتبار  في الدراسة نتائج أهم وتمثلت

 اعتبارو ، رجهذا المستوى بعد التخكانت متوسطة بعض الشي بينما تدنى التي والتكنولوجيا 
بة نجاح نس ازدياد ،االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات األنسب في الحالة الفلسطينية

رص زيادة ف إلىالمشروعات بزيادة نسبة الخدمات المقدمة لها من قبل حاضنة األعمال مما يؤدي 
المستهدفة أن تكون ملكية حاضنات األعمال للقطاعات المشتركة  الفئةأغلبية وقد فضلت   ل.مالع

 .تفضل أن تكون ملكية حاضنة األعمال للقطاع الخاص، و %40.5و %44.3بنسبة 
ي الغرس فو ، ضرورة التوسع في تقديم الخدمات من قبل حاضنات األعمالوقد أوصت الدراسة 

اضنة بين عمل الح أهمية التنسيق إلىباإلضافة مع حاضنات األعمال،  المشاركةالريادين أهمية 
العمل على تخصيص دعم من قبل الحكومة لحاضنات األعمال وتسهيل و ، وبين القطاع الخاص

 .برامج اإلقراض والتمويل للمشاريع الجديدة
 

 

دراسة غزة ) قطاع في المستدامة التنمية تحقيق في األعمال حاضنات ( "دور2013سكيك )  (4
 حالة حاضنة األعمال والتكنولوجيا الجامعة اإلسالمية بغزة("

قياس دور حاضنات األعمال في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة من  إلىسعت الدراسة 
شاف اكت إلىعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية بغزة، حيث هدفت خالل دراسة حاضنة األ

ديد تح إلىعمال والشركات الناشئة في قطاع غزة، باإلضافة المشكالت التي تواجه رواد األ
الخدمات التي تقدمها حاضنة األعمال، ودراسة أسباب الفشل والنجاح للشركات المحتضنة 

 .والمتخرجة مبرزة دور حاضنات األعمال في دفع عجلة التنمية االقتصادية في فلسطين
رجة، وطاقم حاضنة األعمال والتكنولوجيا وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المحتضنة والمتخ

 80والمدربين والخبراء والمرشدين لرواد األعمال من خالل المسح الشامل لمجتمع الدراسة والبالع 
الدراسة المنهج التحليل الوصفي من خالل اعتماد الباحث  تبنتحيث  71مشاركا، استجاب منهم 

 .ت السابقةعلى المؤشرات التي استخلصها الباحث من الدراسا
محركا أساسيا في عملية التنمية المستدامة  ُتعد  أن حاضنات األعمال  إلىوقد خلصت الدراسة 

من خالل تعزيز جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أظهر المشاركون أن الحاضنات 
 اً نة دور حاضشركات ناشئة وناجحة، كما أن لل إلىساعدت في تحويل أفكارهم اإلبداعية والريادية 
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اعدت أفكار شركات ناجحة، كما س إلىفي دعم ورعاية مشاريع التخرج المتميزة عبر تحويلها  اً بارز 
 .وبشكل جيد على ربط المؤسسات األكاديمية بالقطاع الخاص والصناعي

وقد اقترحت الدراسة إطار عمل الحتضان األفكار الريادية اإلبداعية من أجل تحقيق نتائج أفضل، 
التقييم من أجل عملية تقييم شاملة  معاييراقتراح مجموعة متكاملة من مؤشرات و  إلىافة باإلض

ي تحقيق النجاح المنشود والذ إلى للخدمات والعمليات التي تجرى في حاضنات األعمال وصوالً 
 تعزيز التنمية المستدامة. إلىسيؤدي 

 

وسبل تعزيزها في القتصاد  ةواقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسط ( "2011) رسالن ونصر (5
 الفلسطيني"

تشخيص واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الفلسطيني من  إلىالدراسة  هدفت
خالل تشخيص أبرز المعوقات الماثلة أمامهما، باعتبارها نواة العمل الريادي الفلسطيني، ووضع 

ب قات، وبالتالي نموها وتطورها في ضوء التجار تذليل هذه المعو  إلىالمقترحات الممكنة والهادفة 
 العالمية واإلقليمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها.

استخدم الباحثان في الدراسة منهجية التحليل الوصفي باالعتماد على البيانات الرسمية الصادرة 
ختصة وملفات الدوائر الم عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية،

لوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني، وكذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي أجراها 
 باحثون فلسطينيون سابقا.

العديد من النتائج تفيد بمجملها بوجود العديد من المعوقات التي تعترض  إلىوتوصلت الدراسة 
في ضوئها قدم الباحثان عددًا من التوصيات التي تسعى ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة، 

 للمساهمة في إحداث نقلة نوعية للعمل الريادي الفلسطيني في حال تطبيقها.
 

( "نحو سياسات لتعزيز الريادة بين الشباب في الضفة الغربية وقطاع 2011)حامد، وارشيد  (6
 غزة"

الفئة  لى خصائص الشباب الريادي فيموضع الريادة في فلسطين والتعرف ع إلىتطرقت الدراسة 
( من خالل المقابالت والتحليل للبيانات األولية والثانوية، والتعرف على البرامج 29-15العمرية )

اعداد الشباب الريادي؛ كما تمت دراسة بعض تجارب الدول في مجال الريادة،  إلىالتي تهدف 
 وبخاصة ما بين الشباب. 
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ت مع طالب التعليم العالي، وأصحاب األعمال الصغار من جهة، اتبعت الدراسة إجراء مقابال
جهونها في إنشاء المشاريع واالستمرار بها، ومن جهة أخرى فقد اللتعرف على الصعوبات التي يو 

تم إجراء مقابالت مع المؤسسات ذات العالقة للتعرف على البرامج واألدوات المتاحة للشباب في 
 هذا المجال.

ة بهم، فكرة انشاء أعمال خاص إلىأن الشباب في األراضي الفلسطينية ال يميلون وأظهرت الدراسة 
وانب وجود قصور في ج إلىالسبب في ذلك  الغير، ويعودويفضلون البحث عن فرص عمل لدى 

عدة، منها التعليم والتدريب والتمويل وحتى في القوانين ذات العالقة. فقد لوحظ أن نسبة الريادين 
، كما ال يوجد إقبال لدى الشابات على %14.2عاملين في االقتصاد لم تتجاوز بين الشباب ال

 فقط من الريادين الشباب. %6انشاء مشروعات خاصة بهن، حيث تشكل نسبتهن 
زال مراحل ، وال تن والحفظأن أسلوب التعليم ال يزال يعتمد على التلقي إلىوقد خلصت الدراسة 

عداد الطالب لشق طريقه في مجاالت التوظيف في سوق التعليم العالي ترتكز حصريا على إ 
 .العمل، وال ترتكز على اعدادهم للدخول في مجال إنشاء أعمال ريادية خاصة بهم

وقد اقترحت الدراسة سياسات عدة تعالج أهم المشاكل المحيطة بريادة الشباب في األراضي 
ج لتمويل شجيع البنوك على عمل برامالفلسطينية، منها تشجيع الريادة في المراحل التعليمية، وت

المشاريع الريادية للشباب، وعمل قانون يختص بالرياديين الشباب يغطي النواحي التشجيعية 
 واإلعفاءات وغيرها من المعيقات التي تواجههم في عمل مشاريع خاصة.

 

 ( " الريادة القتصادية والمشروعات الصغيرة في األردن"2011خضيرات ) (7
دراسة تحليل ظاهرة الريادة والمشروعات الصغيرة، وذلك من خالل الربط  إلىة تهدف الدراس

نهما إوالجمع بين المفهومين ألهميتهما في التنمية التي تسعى لها مختلف المجتمعات، حيث 
يقومان بدور بارز في عملية التنمية االقتصادية وتحقيق األهداف اإلنمائية األساسية من خالل 

 في توفير فرص عمل أكبر تسهم في الحد من تفاقم ظاهرة البطالة. دورهما المتزايد
وقد تناولت الدراسة مفهوم الريادة والريادين وصفاتهم وخصائصهم واآلثار االقتصادية واالجتماعية 

 العالقة واالرتباط ما بين مفهوم العولمة إلىللريادة والمشروعات الصغيرة؛ كما تطرقت الدراسة 
ية والريادة العالمية، وتناولت مفهوم المشروعات الصغيرة من حيث أهميتها والمنظمات الرياد

ها لدراسة تناول إلىوخصائصها ودور القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع الصغيرة؛ إضافة 
أسباب ريادة األعمال في األردن وأنواع  إلىالريادية في األردن كحالة دراسية، حيث تطرقت 

مجموعة من النتائج والتوصيات والتي من أهمها  إلىية الريادية وتوصلت القطاعات االقتصاد
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من أركان االقتصاد في أية دولة سواء أكانت من  مهمأهمية الريادية والمشروعات الصغيرة كركن 
الدول المتقدمة أم النامية، كما أن األردن باعتباره من أحد الدول النامية بدأ يهتم وبشكل كبير 

 .على الصعيدين الرسمي وغير الرسميدية والمشروعات الصغيرة بموضوع الريا
وقد أوصت الدراسة بضرورة سن التشريعات الحكومية الالزمة لتسهيل وتشجيع التوسع في المشاريع 
الريادية والمشاريع الصغيرة، وتشجيع عقد المؤتمرات والندوات التي تجمع بين الباحثين والمهتمين 

ع بلورة المفاهيم الضرورية في هذا الموضو  إلىروعات الصغيرة، وصوال في مجال الريادية والمش
 بمشاركة فاعلة من الريادين وأصحاب المشاريع بتجاربهم الميدانية في هذا الموضوع.

( "واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة 2010القواسمة ) (8
 الغربية"

اقع حاضنات األعمال في الضفة الغربية وقياس دور حاضنات التعرف على و  إلىهدفت الدراسة 
األعمال في تقديم المساعدة والعون للمشاريع وخاصة الصغيرة والمساهمة في توفير قاعدة 
معلومات عملية لمساعدة الحاضنات في توفير الدعم المناسب للمشاريع الصغيرة واستخالص 

 نات األعمال في أداء خدماتها للمشاريعبعض التوصيات التي تسهم في تحسين فاعلية حاض
الصغيرة، وقد تكونت عينة الدراسة من العاملين في حاضنات األعمال في الضفة الغربية )نابلس، 
رام هللا، الخليل( من المدراء والعاملين في المشاريع التي تم احتضناها من قبل هذه الحاضنات 

لجمع البيانات واستخدام المنهج الوصفي  عامل(، حيث تم استخدام االستبانة 31مدير،  11)
 نتائج الدراسة. إلىالتحليلي لغرض الوصول 

ومن نتائج الدراسة حرص الحاضنات على دعم وتطوير المشاريع الصغيرة لما له من دور في 
شاريع صغيرة م إلىتقليل نسبة البطالة وتحويل األفكار اإلبداعية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

كما اتسم مستوى تقديم الخدمات أثناء فترة االحتضان بمستوى متوسط بعض الشيء،  وتنميتها،
أما بعد التخرج فقد اتسم المستوى العام بالتدني، وكانت الخدمات المقدمة أثناء االحتضان أفضل 

أن مستوى تقديم الخدمات من قبل حاضنات األعمال  إلىبكثير مما قدم بعد االحتضان، إضافة 
 ني وعدم دعم المشاريع بشكل كبير.اتسم بالتد

ومن أهم توصيات الدراسة العمل على توفير المزيد من الخدمات المالية والتسويقية للمشاريع 
الصغيرة وضرورة التوسع في الخدمات اإلدارية، والمالية، والتسويقية، والفنية، واالستشارية، 

 لىإب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي هذه الخدمات من األسبا ُتعد  والمعلومات بشكل عام حيث 
نجاح المشاريع أو فشلها، كما يجب على حاضنة األعمال أن تعمل على تقييم أعمالها بشكل 
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، وذلك من أجل أن تقوم بتحقيق الهدف الذي أنشئت اتفاديهدوري، ومعرفة أوجه اإلخفاق ومحاولة 
 من أجله.

 

ألعمال في إنجاح المشاريع الريادية في تأثير استخدام حاضنات ا ( "2010العزام وموسى )  (9
 األردن"

التعرف على واقع حاضنات األعمال في األردن، وما تلعبه من دور مهم في  إلىهدفت الدراسة 
سهامها في نمو االقتصاد الوطني والذي يتمثل في تقديم  دعم وتطوير المشاريع الريادية الناشئة وا 

وما لدى حاضنات األعمال من إدارات كفؤة ومؤهلة، ورؤيا خدمات إدارية وفنية للمشاريع الريادية، 
وم به حاضنات ما تق إلىواضحة في سياساتها تجاه احتضان وقبول وتقييم تلك المشاريع، إضافة 

األعمال في لعب دور وسيط لدى الجهات المختلفة )الحكومة، والمؤسسات المالية والمصرفية، 
البحث العلمي( للحصول على دعم تلك الجهات لصالح والشركات والمصانع، والجامعات ومراكز 

الريادية من حيث قدرتها على تحقيق النمو،  المشاريع الريادية، وأثر ذلك الدعم في نجاح المشاريع
 وتوليد الدخل وتوفير فرص عمل. 

وَتمث ل مجتمع الدارسة في حاضنات األعمال األردنية، والمشاريع الريادية التي تخرجت من تلك 
حاضنات، والمشاريع المحتضنة، ومشاريع ريادية لم تدخل حاضنات، وعينتها المشاريع الريادية ال

 58مديرًا استجاب منها  69مشروعًا، فقد شملت  69المحتضنة، والمتخرجة، والتي يبلغ عددها 
 شخصا. 

مشاريع ح الوأظهرت الدراسة وجود أثر لعوامل اإلسناد الخدمية بأبعاده )اإلدارية والفنية( في نجا
الريادية من حيث القدرة على النمو، والقدرة على توليد الدخل، والقدرة على توفير فرص عمل؛ 

وجود أثر ذي داللة إحصائية لعوامل الرؤية بأبعاده )الرؤية االستراتيجية، والقيادة االستراتيجية، و 
ى النمو، حيث القدرة علواستراتيجية االحتضان )قبول وتقييم(( في نجاح المشاريع الريادية من 

 والقدرة على توليد الدخل، والقدرة على توفير فرص عمل. 
الحاجة لدعم وتنظيم حاضنات األعمال إداريًا، وقانونيًا،  إلىولقد خرجت الدراسة بالتوصيات 

وماليًا وغيرها بهدف أن يصبح لديها القدرات الكافية في تحقيق أهدافها لدعم وتطوير المشاريع 
إنشاء جمعية لحاضنات األعمال في األردن لتكون بمثابة مظلة  إلىة في األردن، باإلضافة الريادي

 داعمة لتلك الحاضنات.
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 سمات وخصائص" ( " صاحبات األعمال الرياديات في األردن:2009الشيخ وملحم والعكاليك ) (10
األردنيات،  ياتهدفت الدراسة للكشف عن الخصائص والسلوكيات الريادية التي يمتلكنها الرياد

من خالل دراسة أثر الخلفية الشخصية واالجتماعية والوظيفية للرياديات األردنيات في الخصائص 
والسلوكيات الريادية التي يمتلكنها. وقد شملت الدراسة عينة من الرياديات األردنيات اللواتي يمتلكن 

مملكة، حيث تم اختيارهن مشاريع ناجحة في مجاالت األعمال المتنوعة، ومن مختلف مناطق ال
 ( استبانة. 71وفق مجموعة من المعايير؛ وقد ُجمعت بيانات هذه الدراسة من خالل )

أن الرياديات األردنيات يعكسن الكثير من صفات الرياديين على نحو  عام  إلىوتوصلت الدراسة 
االبتكار و  بخصائصهم السلوكية؛ فهن يتمتعن بدرجة عالية من الثقة بالنفس، وحب اإلنجاز،

هن في رغبت إلىواإلبداع، والمبادرة، والقدرة على بناء شبكة عالقات مع جهات مختلفة، إضافة 
االستقاللية والقدرة على تحمل المسؤولية، وبينت الدراسـة أيضًا أن الرياديات األردنيات يسعين 

 من روح وضع الخطط واغتنام الفرص، إال أنهن يمتلكن درجة منخفضة إلىبدرجة متوسطة 
 المخاطرة. 

( بين المستوى   P≥ 05. وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ) إلىوقد خلصت الدراسة 
التعليمي، وخاصية المبادرة لدى الرياديات من حملة الشهادات العليا، كما توجد فروق ذات داللة 

يط، وبناء شبكة بين سنوات الخبرة وخاصتي التخط (  P≥ 05. )إحصائية عند مستوى داللة 
 ≤ P) العالقات للرياديات األردنيات. وأخيرًا هنالك تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

 يعزى لعمل الوالد على خاصية القدرة على بناء شبكة العالقات. (0.05
وقد أوصى الباحث ضرورة االهتمام بنوعية البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات المختلفة 

ة ضرورة أن تعي الرياديات أهمي إلىديات، التي يجب أن تتماشى مع متطلباتهن، إضافة للريا
أهمية االطالع المستمر على أحدث  إلىعملية التخطيط في زيادة نجاح مشروعها ونموه، إضافة 

خاطرة وأهمية التميز بروح الم وتوسعه شروعهاالمتغيرات والتطورات في بيئة األعمال في نمو م
جرافي اكتشا ها على ئف الفرص والمبادرة في تنفيذها؛ كما أوصى الباحث تكرار هذه الدراسة وا 

 الرياديات في قطاعات اقتصادية مختلفة.
 
 
 



63 

نشاء األع2009دهليز )  (11 مال الجديدة الناشئة ( "دور حاضنات األعمال في تنمية روح المبادرة وا 
 "في قطاع غزة
ألعمال نشاء اإفي تنمية مهارات الريادين وتشجيع دراسة دور حاضنات األعمال  إلىهدف البحث 

نشاء الحاضنات وما يرتبط بها من مفاهيم إالصغيرة في قطاع غزة، وتحديد ودراسة مبادرات 
 .وكذلك الميول الريادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

األخير  سيتكونت عينة الدراسة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة الذين يدرسون المستوى الدرا
في مرحلة البكالوريوس في كليات الهندسة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات بمختلف التخصصات 

ي ميول ريادية وغير ذوي ميول ريادية من خالل و طلبة ذ إلىالدراسية، حيث تم تصنيف الطلبة 
 .معرفة توجهاتهم الوظيفية بعد التخرج

ية إدارة الريادية للطلبة الموجودين في كلية الهندسة وكلولقد أفرز التحليل أن النسبة األكبر للميول 
األعمال، وتحقيق رضا النفس هو الدافع الرئيسي إلنشاء أعمالهم الخاصة، ولم تظهر الدراسة 
فروق بين فئة الريادين وغير الريادين فيما يتعلق في المهارات الريادية بينما يوجد فروق بين 

و  يوجد ميول للطلبة نحاألعمال، كما أظهرت الدراسة أنه الالفئتين في المهارات المرتبطة ب
 لوظيفةان مع تخصصهم األكاديمي، كما تبين وجود ارتباط بين نوع ، بينما يوجد ارتباط بي  الريادية

التي يشغلها األب والميول الريادية لدى الطلبة، بينما ال يوجد ارتباط بين تلك الميول والمستوى 
اعتبرت الدراسة المساقات الدراسية وورش العمل ذات العالقة أهم وسيلتين  العلمي لألبوين؛ كما

حصل من خاللهما الطلبة على معلومات عن حاضنات األعمال، وال يوجد ارتباط بين ميول 
كما يعتقد الطلبة ذوي الميول  .عمالالطلبة الريادية وكونه يمتلك معلومات عن حاضنات األ

لتمويل المباشر هما من أهم الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال الريادية أن توفر المكان وا
 .والتدريب على مهارات التفكير اإلبداعي المنظم من أهم الخدمات التدريبية التي تقدمها الحاضنات

نشاء عالقات شراكة وتقاسم األرباح مع إمن الريادين يفضلون  %44.2وأظهرت الدراسة أن 
 %45.5منهم الخروج من الحاضنة بمجرد تحقيق الربح، كما يرى  %58.6يفضل  بينماالحاضنة 

العوائق  غالقون الحصار واإلُيعد  لكترونية هي أفضل مكان إلنشاء الحاضنات، كما أن الحدائق اإل
 .نشاء حاضنات األعمال وتطويرها وتفعيلهاإاألساسية في طريق 

ة وطنية شاملة للنهوض بقطاع ليها الباحث ضرورة وجود خطإومن أهم التوصيات التي خلص 
األعمال الصغيرة وحاصنات األعمال وتحقيق التعاون بين المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص 

 .والصناعات والجهات الحكومية الرسمية
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 المشاريع الصغيرة والريادة" ( "2006السكارنة )  (12
مشاريع يادة والتعرف على التهدف الدارسة إللقاء الضوء على الربط بين المشاريع الصغيرة والر 

الصغيرة بكونها تشكل ميدانًا متطورًا لتحسين المهارات والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية؛  وانطالقا 
وبارز في تطوير أفكار هذه المشاريع وقدراتها بحيث تصبح  مهممن ذلك ولما للريادة من دور 

 ا االستمرارية والديمومة والتطور وكذلكوقدرات بحيث يكون له اً مشاريع أعمال ناجحة وتأخذ أبعاد
قد رجع هداف الدراسة فأ نواة لمشاريع كبيرة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي، ولتحقيق 

البيانات الرسمية المتعلقة بها وكذلك مجموعة من الدراسات الميدانية والنظرية وما  إلىالباحث 
جل توضيح العالقة ما بين أكترونية من لرشفة اإلكتب عن هذا الموضوع في المكتبات واأل

 . المشاريع الصغيرة والريادة
ليها أن مشاريع األعمال الصغيرة في األردن ذات أهمية ولها إومن أهم النتائج التي تم التوصل 
ن الشخص المالك للمشروع الصغير حتى يكون رياديًا ال بد أدور في االقتصاد الوطني ونموه، و 

ئص وقدرات ومهارات معينة حتى تمكنه من القدرة على إدارة هذه ن يتمتع بصفات وخصاأ
من المشاريع الصغيرة حتى تكون ريادية ال بد من وجود مراحل وخطوات معينة  اً ن أيأالمشاريع، و 

لتمكنها من القدرة على االستمرار والبقاء والنجاح، كما أن المشاريع الصغيرة ال بد من االستفادة 
خدام و في تقديم خدمات اإلنتاج سواء باستأجراءات اإلنتاج إجي واستخدامه في من التطور التكنولو 

 و غيره لتكون ريادية.أاإلنترنت 
اإلنتاج المحلي وزيادة الطاقة اإلنتاجية الناتجة عن المشاريع الصغيرة  بتحفيزوتوصي الدراسة 

مشاريع ي لمثل هذه المما يعمل على تقليص المستوردات األجنبية وكذلك تطوير المفهوم الرياد
جراء دراسات الجدوى االقتصادية والتقييم المالي للمشاريع الصغيرة وتوفير إالصغيرة والعمل على 
و إعادة تنظيمها ما بين مالكي المشاريع حتى تصبح أكثر ريادية والعمل أعمليات الضمان لها 

ية وكيفية نواحي اإلدارية والمالعلى تدريب وتأهيل مالكي المشاريع الصغيرة في األردن على كافة ال
إدارة هذه المشاريع حتى تكون أكثر ريادية وناجحة وا عطاء فرص أكثر طموحًا لذوي األفكار 

تصادية ن يتم دراسة الجدوى االقأاإلبداعية واالبتكارية من خالل توفير الدعم المالي الالزم لهم بعد 
 ألفكارهم.
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 ات األجنبية: ــالدراس 3.3
 

1)  Gertner  (1320 ) “Unpacking Incubation: Factors affecting incubation 
processes and their effects on new venture creation” 

 الحتضان عمليات على المؤثرة العوامل: الحتضان فهمGertner (2013" )دراسة 
 "جديد مشروع خلق على وتأثيراتها

 

ج تتم بها مراحل االحتضان، من خالل اعتماد منهتحاول الدراسة تسليط الضوء على الكيفية التي 
يتضمن تحليل أثر العملية من خالل األهداف والموارد ودعم الحاضنة والخبرة والخلفية األكاديمية 

دراسة عملية االحتضان من خالل اإلجابة  إلىللمشاركين حيث سعى الباحث في هذه الدراسة 
ات بين : ما هي الفروقثانياً  ،حل عملية االحتضان: كيف تتم مراعلى خمسة أسئلة رئيسية، أوالً 
: كيف تؤثر توجهات الحاضنة وموردها في عملية االحتضان، ثالثاً  ،عمليات االحتضان المختلفة

مثل )الخبرة  ،: أثر خبرة الريادين وخلفياتهمرابعاً  ،نشاء المشاريع الريادية الجديدةإوأثرها على 
روع جديد نيع، التعليم، الخلفية العائلية( في قدرتهم على البدء بمشالريادية السابقة، الخبرة في التص

 : الكيفية والطريقة لتنفيذ العناصر الرئيسية لنظام االبتكار اإلقليميخامساً  ،خالل االحتضان
(RIS )هذه األسئلة تم معالجتها من خالل مرحلتين ،المحتمل في إنشاء المشروع الجديد والتأثير 

دمج األدبيات الرئيسية في االحتضان، ونقل التكنولوجيا، وتعليم ريادة األعمال  :اتبعها الباحث أوال
وروح المبادرة لنظام االبتكار اإلقليمي لوضع دراسة وتشكيل اإلطار المفاهيمي للدراسة؛ ثانيا: 

ل من عمليات االحتضان )اإلقليمية، حاضنات الطالب، تنفيذ تحليل عملي معمق لثالث أشكا
حاضنات الجامعات(، وذلك باستخدام مجموعة من حاالت الدراسة والمقابالت مع الفئات المعنية 

 النتائج المطلوبة. إلىللوصول 
وأظهر التحليل التجريبي تسليط الضوء على أهمية درجة مشاركة مديري الحاضنات في عمليات 

عالة تساهم الفئة المطلوبة بطريقة ف إلىهمية استخدام معايير مختلفة لالختيار للوصول االختيار، وأ 
في تحسين احتماالت إنشاء مشروع جديد، كذلك أظهرت الدراسة أن توافر الموارد المطلوبة بكثرة 

، كذلك أظهرت الدراسة أن وجود الصفات الريادية شكل كبير في تحقيق أهداف الحاضنةيساهم ب
لى الريادين ع جربة المشاريع السابقة، والخبرة العملية والتعليم والخلفية العائلية تؤثر إيجابياً مثل ت

أثناء عملية االحتضان وتساهم في زيادة احتمال إنشاء مشروع جديد ناجح،  وفيما يتعلق بنظام 
إلقليمية فاعلة ا( تبين أن عناصرها الرئيسية، وتحديدا المنظمات والجهات ال(RISاالبتكار اإلقليمي 

نشاء إواإلعداد االجتماعي واالقتصادي والثقافي تلعب دورا في عملية االحتضان ولها األثر في 
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المشاريع الريادية. ووجد أيضا أن هناك اختالفات واضحة بين مختلف عمليات االحتضان، حيث 
 التي تمثلنظم مشتقة، كما قدمت الدراسة شرحًا لمراحل االحتضان و  ةتم العثور على خمس

 .المساهمة الرئيسية في الدراسة
 

2) Blanchard (2013) “Entrepreneurial Characteristics in SMEs: A Rural, 
Remote Rural, and Urban Perspective of Lincolnshire Businesses” 

 :الحجم ومتوسطة الصغيرة الشركات في الريادية المميزاتBlanchard (2013" ) دراسة
 "لنكولنشاير أعمال عن وحضري  نائي وريفي يفير  منظور

 

صلة بثالث مناطق محددة من االختبار: االبتكار،  يللدراسة تقديم مؤشر مركب ذ الهدف العام
مشاريع ال-من خالل التركيز على الهدف الرئيسي من هذا البحث  ةواكتشاف الفرص، والمخاطر 

 .الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية
منطقة من الخصائص والسمات الريادية، والتي  (100)ت الدراسة مراجعات األدبيات لـ ولقد اتبع

 3600شكلت أساس منهجية البحث حسب الموقع الجغرافي، من خالل جمع البيانات لمسح لـ 
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقع في مقاطعة "لينكولنشاير" شرق إنجلترا؛ ولقد ركزت من 

ائص الريادية المعروفة من قبل رواد األعمال للمناطق الجغرافية من أجل الدراسة على الخص
 تحديد إذا ما كان موقع معين لديه أي تأثير على النشاط الريادي.

يضاح عناصر مختلفة للسلوك الريادي والعادات التجارية لألعمال الواقعة إولقد أظهرت الدراسة 
ة، أن بعض المناطق تسيطر عليها نظرة معين إلى ضمن المناطق الريفية؛ ومع هذه النتائج تشير

وتشير هذه النتائج أن بعض شركات األعمال تبدي مستوى من القدرة الريادية ضمن األنشطة 
شارت نتائج الدراسة أن هناك مزيجا من األعمال الجديدة أالتجارية اليومية واالستراتيجية؛ كما 

أن  لىإشارة الدالئل إب أنشطة تجارية عريقة، مع جان إلىالتي يجري إنشاؤها من قبل المهاجرين 
األعمال الجديدة تقيد السلوك الريادي للمناطق، كما أن بعض األشخاص التي تستخدم هذه 

باحث حيث اعتبر ال، أنفسهم بأنهم ريادين لكنهم أصحاب أعمال صغيرة إلىاألعمال ال ينظرون 
خاص بدأ بعمل ويشغلونه ومن ثم ينمو ليسوا هم االشن الناس التي تألالهتمام، حيث  اً مثير  اً ذلك رأي

 .عمالأ نهم رواد أهم يلإالذين ينظر 
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3) BULUT   & SAYIN (2010) “An Evaluation of Entrepreneurship 
Characteristics of University Students: An Empirical Investigation from 
the Faculty of Economic and Administrative Sciences in Adnan Menderes 
University” 

( "تقييم مميزات العمل الريادي لطلبة الجامعة: بحث 2010) BULUT  &SAYINدراسة 
 تجريبي من كلية القتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة عدنان مندريس"

 

صوال و  دراسة الخصائص الريادية التي تؤثر على التوجه لريادة األعمال لألفراد إلىالبحث  هدف
لتحديد الشخصية الريادية لألعمال في تركيا؛ بهذا الصدد، قام الباحث بدراسة الخصائص 
الشخصية لطالب الجامعات من الريادين المحتملين، من خالل إجراء دراسة مقارنة حول آثار 
الخصائص الشخصية للطالب المسجلين في جامعة "عدنان مندريس" تركيا، كلية االقتصاد والعلوم 

 .دارية على توجهات ريادة األعمال الخاصة بهماإل
وبالتالي فهم من الشباب،  25 إلى 19وقد أظهرت الدراسة أن الفئات العمرية للطالب تتراوح من 
 رسوايدسرهم، كما أن معظم الطالب لم أوأن ما يقرب من نصف الطالب لديهم شخص ريادي في 

أي كتاب عن ريادة  يقرأن معظم الطالب لم أي من المقررات على ريادة األعمال وبالمثل، فإ
عدم وجود معلومات كافية عن فرص رعاية األعمال الريادية التي تقدمها  إلىضافة إاألعمال، 

 .الحكومة ولم يتم إعالم الطالب بما فيه الكفاية حول دعم المؤسسات الخاصة والعامة
كذلك  ،التي ترغب في العمل فيها المناطقكما أظهرت الدراسة أن هناك عالقة بين قسم الطالب و 

أكثر من نصف الطالب الملتحقين في قسم اإلدارة والذين لديهم توجهات ريادية يعيشون في المدن، 
، لى األحداث التي تحدث من حولهمكما أن معظم الطالب يعتقدون أنه يمكن أن يكون لها تأثير ع

 الحظ ليس لهعظمهم يعتقدون أن ، وأن مبوهذا مؤشرا على خصائص القيادة في هؤالء الطال
جود و تعبيرهم عن تصميمهم لتحقيق هدف على الرغم من  إلىاضافة  ،دور في سياق األحداث

وهذا هو دليل على خصائص ريادة  ،كما أنهم اتخذ قرارهم حول حياتهم المهنية ،عناصر صعبة
ونها ب ال تمتنع عن كمعظم الطال ،نهم يصرون على الدفاع عن أفكارهم الخاصةأاألعمال فيها، و 

ن إالقول بأن هؤالء الطالب لديهم سمات ريادة األعمال حيث  إلىوقد خلص الباحث  ،مختلفة
 .معظم هذه األسئلة تلقت إجابات إيجابية

أيضا  همريادة األعمال ولكنفي قدرات  معلى الرغم من أن الطالب لديه هوصى الباحث بأنأوقد 
يح، ويمكن تحقيق ذلك من خالل تزويدهم الدورات والندوات الرعاية والتوجيه الصح إلى بحاجة

 عمالهم الخاصة.أ  ءلرواد األعمال، وتقديم التسهيالت التمويلية للراغبين منهم ببد
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4) Greblikaitė & Daugėlienė (2009) “Cluster Analysis of Expression of 
Entrepreneurship Characteristics In The EU Innovative Projects For 
SME’s And KTU Regional Science Park” 

( "تحليل عنقودي لصيغة مميزات العمل 2009) Greblikaitė & Daugėlienėدراسة 
الريادي في المشاريع البتكارية األوروبية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وحديقة العلوم 

 "KTUاإلقليمية التابعة لجامعة 
 

وربي في التحاد األابير عن الخصائص الريادية وخصوصيتها في ي التعفتبدأ مشكلة البحث 
 إلىللعلوم، حيث يستند البحث  KTU المشاريع المبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحديقة

 جراء مقابالتإتحليل مجموعة من خصائص ريادة األعمال وتحليل مكونات المشاريع من خالل 
، واألنشطة المحيطة في ةواإلدارية، واالجتماعي في المجاالت االقتصادية KTU في حديقة

 .المؤسسات الناشئة
وتقوم مشكلة الدراسة على كيفية تقييم التعبير على الصفات الريادية، تناقش الدراسة البحوث في 

 FP 6 المشاريع الريادية لالتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج
هي مجموعة من الخصائص  :ت مجموعتين، المجموعة األولىوالتي أوجد (2002-2006)

ية هي مجموعة من الخصائص الرياد :المجموعة الثانيةو اإلنتاج؛  إلىالريادية التي تعكس التوجه 
 .التي تعكس التوجه لالبتكار

ة لحديثة، الثانيقد عثر البحث على ثالث مجموعات؛ األولى تكتل من الخصائص اإلدارية او 
لثة تنمية المجتمع واالستجابة له، أما الثا إلىالخصائص الريادية التي تعكس التوجه من مجموعة 

 .ن تكون قادرة على المنافسة ومسؤولة اجتماعياأ إلىمجموعة من الخصائص الريادية تسعى ف
وقد أوصى الباحث بالربط بين خصائص مختلفة للريادين حيث يقدم فرصة جيدة ألبحاث مستقبلية 

 عن روح المبادرة.في التعبير 
 

5) Bergek & Norrman (2008) “Incubator best practice: A framework” 
 ( "أفضل ممارسات حاضنات المشاريع: إطار عمل"2008) Bergek & Norrmanدراسة 

 

وضع إطار يكون األساس لتحديد أفضل نماذج الممارسات لحاضنات األعمال  إلىهدفت الدارسة 
كمية األموال المستثمرة في عمل الحاضنات  إلىتقييم أدائها، بالنظر  إلىوآلية عملها إضافة 

 ولتحديد أفضل نماذج ممارسات لذلك.
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تكمن مشكلة الدراسة في نقطتين األولى: أنه على الرغم من أن الدارسات السابقة لموضوع 
االحتضان نجحت في وضع تحديد مؤشرات المخرجات المالئمة بدون أن تشمل اختالفات 

هداف بين الحاضنات في تفسيراتهم؛ لذلك قاموا بقياس النتائج بدال من التركيز على األداء، األ
والتي نتج عنها )من خالل الدراسة( وجوب إجراء مقارنات بين الحاضنات التي لها نفس الهدف 
مع اختيار مؤشرات المخرجات بعناية لتتوافق مع هذه األهداف؛ الثانية: تركيز الحاضنات على 

 طر العمل والدعم التي تعمل عليها الحاضنات موضوع الدراسة.أهمال فروقات ا  مخرجات و ال
لعملية االحتضان يحوي ثالثة مكونات: االختيار، دعم  اً وبناء على ذلك طور الباحث إطار 

حاضنة سويدية وتصنيفها  16األعمال، وعمليات التدخل والتطوير؛ حيث تم دراسة النموذج على 
لنماذج االحتضان لمختلف  اً ات اإلطار المقترح، حيث قدم اإلطار توصيفبناء على معطي

ختلفة لنماذج الماالحاضنات مع دمجها مع مؤشرات النجاح والتي يمكن استخدامها للتفريق بين 
تقديم أدوات لمختلف عمليات االحتضان مع  إلىوالتي تحقق نفس القدر من الفعالية، إضافة 

لمختلفة والتي ذج اا للتعريف بأفضل الممارسات، والتفريق بين النماوضع مؤشرات يمكن استخدامه
 في تحقيق أهداف محددة.  لها أثر متساو

فرقت الدراسة بين عمليات االختيار التي ترتكز على الفكرة الريادية وبين التي يمكن أن تكون و 
سة متصلة، كذلك ، كما رأت الدراسة أن عمليات الدعم هي عبارة عن سلاً ناجح اً تجاري عمالً 

 عمليات التدخل والتي تنوعت بين مختلف األنظمة االبتكارية.
الحاضنات موضوع الدراسة إجمالي من  6وأظهرت الدراسة )بناء على النموذج المقترح( أن  

على مزيج من الصفات  3على األفكار و 7تركز في اختيارها للمستفيدين على الصفات الريادية و
 ة.الريادية وقوة الفكر 

و أالدعم  إلىالباحث واضاعي السياسيات تحديد أي من الحاضنات التي تحتاج  وقد أوصى
 إعطاء التوجيهات لمدراء الحاضنات ضمن استراتيجيات العمل المتبعة من خالل الدراسة.
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6) Aerts & Matthyssens & Vandenbempt (2007) “Critical role and screening 
practices of European business incubators” 

( "الدور الحرج وممارسات 2007) Aerts & Matthyssens & Vanenbemptدراسة 
 الفرز لحاضنات األعمال األوروبية

 

ترسم الدراسة مشهدا من عمل حاضنات األعمال األوربية، من خالل دراسة ممارسات االختيار 
( ومقارنة هذه النتائج مع عمل 2003والترشيح التي تتبعها حاضنات األعمال األوربية )في عام 

اكتشاف الروابط بين ممارسات الفحص  إلى(، إضافة 1980الحاضنات األمريكية في الثمانينات )
 واألداء وقياسها من ناحية فشل المشاريع المحتضنة بين الفئتين. 

حيث أظهرت أن  2003بية خالل عام و حاضنة أور  (140)وقد نفذت الدراسة على عينة شملت 
معظم حاضنات األعمال ال تعمل على تنفيذ ممارسات االختيار للمشاركين من خالل مجموعة 

لعمل؛ ايكون التركيز على خصائص السوق للمشاركين أو مواصفات فريق  يمحددة من العوامل لك
ومع ذلك وجدت الدراسة أن معدل نجاح المشاريع يرتبط بشكل إيجابي مع ممارسات فحص 

الت اى ذلك تقترح الدراسة بعض التوصيات ألصحاب المصالح الرئيسية في مجمتوازنة، وبناء عل
 الريادين.و الحاضنات، و الحوكمة والضوابط، 

 

7) Sebora  & Lee  & Sukasame (2007) “Critical Success Factors for E-
commerce Entrepreneurship: an empirical study of Thailand” 

عوامل النجاح المهمة للريادة في "Sebora & Lee & Sukasame (2007 )دراسة 
 التجارة اإللكترونية: دراسة تجريبية عن تايالند"

 

 

مخاطرة، نجاز، الميل لللإلالدراسة للتعرف على العالقة بين الخصائص الريادية )التوجه  هدفت
وثوقية ة )الملكتروني، والقدرة على التشبيك(، مع خدمات األعمال التجارية اإلوالقيادة السيطرة

الدعم الحكومي ونجاح  إلىوسرعة االستجابة، وسهولة االستخدام، والخدمة الذاتية( باإلضافة 
ريادي في قطاع التجارة  (1,794)لكترونية؛ وتكون مجتمع الدراسة من رجال أعمال التجارة اإل

د اختيار العينة ، واستنلكترونية والمسجلين لدى قسم تطوير األعمال لدى وزارة التجارة التايالنديةاإل
 ن على األقل لضمان نجاح عملها.ااألعمال التي لها عام إلى

وتظهر نتائج الدراسة أن الخصائص الريادية )التوجه اإلنجاز، السيطرة( من المؤسسين والتركيز 
لكترونية ذات الثقة وسهولة استخدام الخدمات اإللكترونية ترتبط إيجابيا بنجاح على األعمال اإل



71 

ة والقدرة الدراسة أن األخذ بالمخاطر  تكما أثبت ،تجارة اإللكترونية للمشاريع الريادية في تايالندال
الدعم  إلىلكترونية والخدمات الذاتية باإلضافة على التشبيك وسرعة االستجابة للخدمات اإل

 لكترونية.في نجاح األعمال الريادية من خالل التجارة اإل الحكومي غير ذات أهمية
ن نجاح األعمال الريادية م إلىصى الباحث بأهمية تكثيف دراسة العوامل الحرجة التي تؤدى وأو 

لكترونية في قطاعات اقتصادية مختلفة مع استهداف نطاق أوسع للفئة المستهدفة خالل التجارة اإل
نتائج لفي تايالند وغيرها في جنوب شرق آسيا لتعزيز فهم تأثيراتها وأيضا لتزيد من قابلية تطبيق ا

  توزيعات جغرافية أوسع من رجال األعمال والرواد. على
 

8) Venesaar & Kolbre & Piliste  (2006 ) “Students’ Attitudes and Intentions 
toward Entrepreneurship at Tallinn University of Technology” 

اريع ( "مواقف وأهداف الطالب من المش2006) Venesaar&Kolbre&Pilisteدراسة 
 الريادية في جامعة تالين للتكتولوجيا"

 

لتحديد توجهات الطلبة نحو ريادة األعمال، وتحديد الخصائص الشخصية والخطط  الدراسة هدفت
عداد خريجي برنامج إ المستقبلية وربطها مع ريادة األعمال، وذلك من خالل تقييم برنامج 

ل ات مختلفة( للبدء في ريادة األعماالبكالوريوس وطلبة الماجستير من جامعة تالين )لتخصص
 .واحتياجات الدعم الممكنة، بما في ذلك دور الجامعة في تعزيز المبادرة الريادية بين الطالب

قد استخدم الباحث مقياس "ليكرت" لقياس توجهات الطالب بناًء على آرائهم الخاصة حول و 
هم يادية والعادات السلوكية لديدوافعهم للبدء بأعمالهم التجارية، حيث تم ربط خصائصهم الر 

 بالعالقات التجارية والتنظيم.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه على الرغم من الحصة الكبيرة للمشاركين في التفكر في بدء عمل 
تجاري، لكن معظمهم ال يريدون القيام بذلك بعد التخرج ويحبذون تأجيله للمستقبل، ألسباب مختلفة 

روح المبادرة والمهارات، ومشاكل بيئة األعمال؛ كما و ة، والمعرفة مرتبطة بالسمات الشخصي
 اجتمعت آراء المستطلعين حول عقبات البدء في األعمال التجارية.

وبناء على أفكار الطالب السابقة وروابطهم حول ريادة األعمال أو خططهم للمستقبل، يمكن 
امل لطموح للعمل الحر، وتحقيق الذات، وعو تحديد الفروق في الدوافع لبدء األعمال التجارية )مثل ا

محفزة(، وكذلك الخصائص الشخصية والمهارات للمشاركة في عالقات تجارية؛ كما أظهرت 
الدراسة ارتباط الخصائص الشخصية والسلوكية النموذجية للريادين بإيجابية مع النية لبدء مشروع 
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الهتمام بعض االستثناءات المثيرة ل - اأيض –جديد في المستقبل القريب؛ ومع ذلك، يمكن أن نجد 
 .على أساس حالة الطالب، والتخصص )اقتصادي أو الفني( والدرجة العلمية

الحاجة لزيادة دور الجامعات في تطوير سلوك الطالب للريادية،  إلىكما أشارت نتائج الدراسة 
ص التجارية لى البحث عن الفر وتزويدهم بالمعارف لروح المبادرة، وتوليد األفكار الريادية، والقدرة ع

 .يوتقيمها، وكذلك المعرفة بمراحل بدء العمل الرياد
وقد أوصى الباحث بأن الموضوعات المقدمة وأساليب التدريس في الجامعة يجب أن تساهم في 

المبادرة، و تطوير السمات الشخصية للطالب والمهارات، وتطوير مواقفهم وتوجهاتهم تجاه السلوك 
ن سياسات ريادة األعمال من قبل الحكومة من أجل تحفيز مبادرة ريادة األعمال كما يتم تحسي

زيادة المبادرة  إلىروح المبادرة وتسهيل اإلجراءات واألنشطة التي تهدف  بين الطالب وتعزيز
 .الريادية بين الطالب في مختلف مستويات التعليم

 

9) Albadvi & Saremi (2006) “Business Incubation Process Framework: The 
Case of Iranian High-Tech innovations” 

( "إطار عملية احتضان األعمال: موضوع البتكارات 2006) Albadvi &Saremi دراسة 
 اإليرانية عالية التقنية"

 

تهدف الورقة لدراسة تطوير حاضنات األعمال لمراكز "تطوير األعمال اإليرانية" من خالل تحليل 
االحتضان حول العالم، ومراجعة األدبيات ذات الصلة وتحليل األوضاع في إيران معمق لمراحل 

 بما يتعلق بالفرص والقيود القائمة.

تحليل مقارنة بين آلية عمل وأنشطة حاضنات األعمال  إجراءبالباحث خالل الدراسة  قاموقد 
تخدم ير إطار عمل ُاسومركز االبتكار العالمية مع الحاضنة موضوع الدراسة والتي نتج عنها تطو 
التقييم، االختيار و  معاييركمرجع في خطوات الدارسة، تلى ذلك تحليل المكونات الثالثة لالطار )

الكيانات المعنية ودورها في عملية االحتضان، أنشطة ومراحل االحتضان(، من خالل تحليل 
رص للوضع الحالي للحاضنة موضوع الدراسة من أجل فهم القيود و الف ”As-Is“الوضع القائم 

 عاييرموالتي شملت جميع العناصر ذات العالقة في مختلف المراحل واألنشطة، كما تم إضافة 
طار المقترح بنا على ذلك؛ ولقد نفذت التحليل عن طريق اختيار وتقييم األفكار الريادية في اإل

األخذ بعين  معاستبانة صممت لهذا الغرض استهدفت المستفيدين السابقين من خدمات الحاضنة 
 االعتبار دراسة جانبي القيود وفرص التطوير.
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خرجت الدارسة بوضع مراحل احتضان جديدة لـ "مركز تطوير األعمال الصغيرة" مكونة من أربع و 
أعمال تجارية مستقلة، خالل هذه المراحل تم تحديد  إلىمراحل تساعد في تحويل األفكار الريادية 

تنفيذي للتحكم في المرشحين لالحتضان وزيادة فرص نجاحهم إضافة للفريق ال خدمات محددة سلفاً 
 عملية تقييمية بعد كل مرحلة تساعد إدارة الحاضنة في االستمرار مع المشاريع األكثر نجاحا. إلى

 

10) Hackett    & Dilts  (2004 ) “A Systematic Review of Business Incubation 
Research” 

 "مراجعة منهجية لألبحاث المتعلقة باحتضان األعمال" Hackett  &Dilts  (2004)دراسة
 

مراجعة منهجية الكتابات عن حاضنات األعمال من خالل التركيز على  إلىتهدف الدراسة 
وأثر  ،المحتضنينو اعداد الحاضنات و البحوث الرئيسية مثل الدراسات التي تركز على تطوير 

بحوث وتحديد فرص المع الدراسات الموجودة  االحتضان على المشاريع الريادية وتحليل المشاكل
لكترونيا من إقد اتبع الباحث منهجية مراجعة البحوث والدراسات والمجالت المنشورة المستقبلية، و 
من خالل البحث على كلمات مفتاحية "حاضنة" و  ProQuest-ABI/Informخالل مكتبة 

ترة جليزية ذات العالقة والمنشورة في الفجميع الدراسات باللغة اإلن إلىالوصول  "احتضان" محاوالً 
 هداف البحث.أ ترتيبها بما يتالءم مع  عادةا  و  وتصنيفها 2002حتى  1984من 

وقد أظهرت الدراسة أنه على الرغم من أن مجموعة كبيرة من األبحاث التي طورت في السنوات 
حاضنات، فمن حيث وضع معايير لوصف مكونات ال ،(1984التي تلت دراسة إيميلي وكامبل )

الواضح أن البحوث اهتمت بظاهرة االحتضان من خالل إيالء مرافق الحاضنات اهتمامًا كبيرا 
مقابل اهتمام أقل للرواد واالبتكارات التي يسعون لنشرها ونتائج االحتضان التي تم تحقيقها، وقدمت 

قعة والتي تقدم لعملية إدارة االحتضان موضحة مجموعة من المخرجات المتو  اً الدراسة نموذج
دارة  انعكاسات على الممارسات اإلدارية وصنع السياسات، وفشل تنظيم المشاريع الريادية وا 

 وقد أوصى الباحث أن يولى المزيد من االهتمام في مراحل وعملية االحتضان. ،الحاضنات
 

11) Aernoudt (2002) “Incubators: Tool for Entrepreneurship?” 
 "حاضنات األعمال: أداة نحو الريادة" Aernoudt  (2002)دراسة

 

الواليات  نكل م الواقع االقتصادي سواء فيو الجمع بين التحليل النظري  إلىتهدف هذه الورقة  
المتحدة األمريكية وأوروبا لحاضنات األعمال، وتركز الورقة على عملية ديناميكية من االحتضان؛ 

ات في أوروبا عدم وجود روح المبادرة وعدم تطوير واحدة من أكبر العوائق لتطوير الحاضن ُتعد  و 
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تمويل البذور وشبكات مالك األعمال حيث يتزايد استخدام الحاضنات بوصفها أداة لتعزيز روح 
تحفيز سياسة جديدة لذلك، وأصبح مضمون هذه الصفات  إلىالمبادرة والمشاريع الجديدة مما أدى 

 ة.ضناأن تكون مرتبطة مع مفهوم الح إلىا أكثر تعددية حيث هناك مقاربات مختلفة تمام
الدراسة على أهمية الروابط الوثيقة بين الحاضنات وشبكات مالئكة األعمال؛ كما أن  شددتوقد 

عدم وجود روح المبادرة وتخلف تمويل البذور وشبكات األعمال من أكبر العوائق لتطوير 
خذ بعين ؤ لتأثير الحاضنات إذا لم يُ أي تقييم دقيق الحاضنات في أوروبا؛ وقد حذر الباحث من 

كما أن حاضنات األعمال هي أداة لسد الفجوة الريادية ويمكن االعتبار مختلف أنواع الحاضنات، 
 أن تساهم في تطوير االقتصاد والتي هي جزء ال يتجزأ منها. 

 

12) Lumpkin & Ireland (1988) “Screening Practices of New Business 
Incubators: The Evaluation of Critical Success Factors” 

 

( "ممارسات الفرز لحاضنات األعمال الجديدة: تقييم 1988) Lumpkin& Irelandدراسة 
 عوامل النجاح األساسية"

 

سعت الدراسة للتحقيق في ممارسات التقييم واالختيار والمراقبة التي تتبعها حضانات األعمال، 
ال تضمن النجاح في المشروع التجاري، لكن تقييم المرشحين باالفتراض أن عملية االحتضان 

 نجاح محددة يمكن أن تقلل نسبة الفشل للشركات الناشئة في الحاضنات. معاييرلالحتضان ضمن 
ويظهر الغرض من الدراسة في معرفة أثر تنفيذ مدراء الحاضنات لعملية االختيار والمراقبة 

 إلىات أوال: هل يمكن تصنيف الحاضن ؛ة أسئلة رئيسيةحول ثالث تدورللمشاريع المحتضنة حيث 
التقييم واالختيار المتبعة، ثانيا: هل يوجد عالقة بين هذه المجموعات  معاييرمجموعات بناء على 

وجهة الرعاية )التمويل( التي تحصل عليها، ثالثا: هل هناك مواصفات أخرى للحاضنات يمكن 
 أن تميز بين هذه األنواع.

هذا عدادها بإ الباحث خالل دراسته منهجية تجميع المعلومات من خالل استبانة تم بع قد ات  و 
الخصوص وتم توزيعها على عينة من الحاضنات الرئيسية في الواليات المتحدة األمريكية شملت 

في ثالثة مجاالت  الحاسمةتم خاللها تقييم عوامل النجاح  %53.3حاضنة بنسبة استجابة  75
ب المالية، السيولة، الربحية ، استخدام األصول ،القيمة السوقية ، استغالل هي المالية )النس

الدين(، الخصائص الشخصية إلدارة الفريق )العمر، الجنس، المهارات الفنية، المهارات اإلدارية 
، المهارات المالية ، مهارات التسويق ، االستمرارية، اإلبداع، االستثمار الشخصي، وجود أشخاص 
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وعوامل السوق )الحجم الحالي للسوق، معدل النمو، تفرد المنتج / الخدمة، تسويق  معرفين(،
 المنتج / الخدمة، وجود خطة عمل مكتوبة(.

 أربع مجموعات، المجموعة إلىقد نتج عن الدراسة تقسيم عمل الحاضنات في عملية االختيار و 
حول  التقييم لديهم معايير األولى أظهرت أن النسبة األكبر من مدراء الحاضنات تتمحور أغلب

ال يستخدمون   %15السوق والموصفات )العوامل( الشخصية، أما المجموعة الثانية أظهرت أن 
 إلىتعطى االهتمام في االختيار  %24.2اختيار محددة، والمجموعة الثالثة أظهرت أن  معايير

عة األولى(، و في المجموعة خذ باالعتبار العوامل األخرى )كما في المجمو العوامل المالية مع األ
ال تأخذ باالعتبار العوامل المالية وتستخدم الخبرة )الفنية ، المالية،  %24.2الرابعة أظهرت أن 

العملية( والمواصفات الشخصية )خطة العمل، المعرفين( في االختيار، كما قسمت الدراسة 
هي: الحكومية،  ،مجموعاتأربع  إلىالحاضنات بناء على أنواع الممولين )الجهات الراعية( 

ربحية، الشركات الخاصة. كما أظهرت الدراسة أن عملية التقييم الاألكاديمية، الخاصة غير 
مادية أو أهداف حاضنة الخصائص ال إلىنوع التمويل )الجهة الراعية( وال تتبع  إلىواالختيار َتْتَبع 

 الحاضنة.
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 : سابقةال الدراسات تناولتها التي العوامل همملخص أل   3.4
 

 السابقة الدراسات تناولتها التي العوامل أهم: 4جدول 
 

 أهم العوامل محل الدراسة السنة الباحث الدراسة #
 على األعمال تسريع برامج تأثير  .1

 دراسة الناشئة المشاريع استدامة
 في األعمال حاضنات: حالة

 فلسطين

 2015 شمالة أبو

 ةالمنافس التسويق، المستثمرين، وفرة
وكفاءته،  المؤسس مهارات السوقية،
 العالقات. وبناء التشبيك،

 الحرجة النجاح عوامل ترتيب  .2
 مجال في المحتضنة للشركات
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 التحليل عملية باستخدام غزة في
 الهرمي

 2015 النبي عبد

الموارد البشرية، السمات الشخصية 
ألمور المالية، مميزات للمبادرين، ا

الخدمات / المنتجات، التسويق، دور 
حاضنات األعمال، الظروف البيئية وأخيرًا 

 خصائص الشركة
 

فهم االحتضان: العوامل المؤثرة على   .3
عمليات االحتضان وتأثيراتها على 

 خلق مشروع جديد
Gertner 2013 

 .كفاءة صاحب المشروع، فكرة العمل

ي الشركات المميزات الريادية ف  .4
الصغيرة ومتوسطة الحجم: منظور 
ريفي وريفي نائي وحضري عن 

 أعمال لنكولنشاير

Blanchard 2013 

 االبتكار، اكتشاف الفرص، المخاطرة.

نحو سياسات لتعزيز الريادة بين   .5
الشباب في الضفة الغربية وقطاع 

 غزة
 2011 حامد، وارشيد

التعليم، التدريب، التمويل، القوانين ذات 
 .عالقةال

تقييم مميزات العمل الريادي لطلبة   .6
الجامعة: بحث تجريبي من كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة 

 عدنان مندريس

BULUT   &
SAYIN 

2010 

الخصائص الشخصية، األسرة، مكان 
 السكن وفرص العمل البديلة.



77 

واقع حاضنات األعمال ودورها في   .7
دعم المشاريع الصغيرة في الضفة 

 لغربيةا
 2010 القواسمة

الخدمات المالية والتسويقية الخدمات 
اإلدارية، والفنية، واالستشارية، 

 .والمعلومات
تأثير استخدام حاضنات األعمال في   .8

 إنجاح المشاريع الريادية في األردن

 2010 العزام وموسى

عوامل اإلسناد الخدمية بأبعاده )اإلدارية 
قدرة مو، والوالفنية( من حيث القدرة على الن

على توليد الدخل، والقدرة على توفير فرص 
عمل؛ عوامل الرؤية بأبعاده )الرؤية 
االستراتيجية، والقيادة االستراتيجية، 
واستراتيجية االحتضان )قبول وتقييم(( من 
حيث القدرة على النمو، والقدرة على توليد 

 الدخل، والقدرة على توفير فرص عمل.
اديات في صاحبات األعمال الري  .9

 األردن: "سمات وخصائص"
الشيخ وملحم 
 2009 والعكاليك

المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، 
 التخطيط، بناء شبكة العالقات.

دور حاضنات األعمال في تنمية   .10
نشاء األعمال الجديدة  روح المبادرة وا 

 2009 دهليز الناشئة في قطاع غزة

تحقيق رضا النفس، المهارات الريادية، 
ارات المرتبطة باألعمال، الوظيفة التي المه

يشغلها األب، الدراسة، توفر المكان 
 .والتمويل المباشر، التدريب

تحليل عنقودي لصيغة مميزات   .11
العمل الريادي في المشاريع 
االبتكارية األوروبية للشركات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم وحديقة 

 KTUالعلوم اإلقليمية التابعة لجامعة 

Greblikaitė  
& 

 Daugėlienė 
2009 

المجاالت االقتصادية واإلدارية، 
واالجتماعية، واألنشطة المحيطة في 

 المؤسسات الناشئة.
 التوجه إلى اإلنتاج، التوجه لالبتكار.

القدرة على منافسة، والمسؤولية 
 االجتماعية.

أفضل ممارسات حاضنات   .12
 المشاريع: إطار عمل

Bergek & 
Norrman 

2008 
ادية الصفات الري، فكرة التجارية(الفكرة )ال

 )لألشخاص(.
الدور الحرج وممارسات الفرز   .13

 لحاضنات األعمال األوروبية
Aerts 

& 
Matthyssens 

& 
Vanenbempt 

2007 

ق العمل )الفريق عوامل فري، عوامل السوق 
 العوامل المالية.، اإلداري(
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عوامل النجاح المهمة للريادة في   .14
ية راسة تجريبالتجارة اإللكترونية: د

 عن تايالند

Sebora & 
Lee & 

Sukasame 
2007 

لقدرة ا، والسيطرة والقيادة ،التوجه لإلنجاز
 أخذ المخاطرة.، على التشبيك

مواقف وأهداف الطالب من المشاريع   .15
 الريادية في جامعة تالين للتكنولوجيا

Venesaar & 
Kolbre & 

Piliste 
2006 

ادرة لمبالسمات الشخصية، والمعرفة وروح ا
 والمهارات، ومشاكل بيئة األعمال.

 المشاريع الصغيرة والريادة  .16
 2006 السكارنة

التطور التكنولوجي، إجراء دراسات الجدوى 
 االقتصادية والتقييم المالي، الدعم المالي.

إطار عملية احتضان األعمال:    .17
موضوع االبتكارات اإليرانية عالية 

 التقنية

Albadvi  
&  

Saremi 
2006 

 ،األهداف، الخطة التنفيذية، قدرة الفريق
المهارات ، الجدوى القانونية ،التوقيت
مستوى ، الجدوى التسويقية ،اإلدارية
 .الجدوى المالية ،الجدوى الفنية ،االبتكار

ممارسات الفرز لحاضنات األعمال   .18
الجديدة: تقييم عوامل النجاح 

 األساسية

Lumpkin 
 &   

Ireland 
1988 

المالية، األرباح،  تشمل )السيولةالمالية و 
 .الدين( استخدام األصول، القيمة السوقية،

الخصائص الشخصية للفريق اإلداري 
وتشمل )العمر، الجنس، المهارات الفنية، 
المهارات اإلدارية، المهارات المالية، 
مهارات التسويق، المثابرة، اإلبداع، التطوير 

 .الذاتي، المعرفين(
ل )الحجم الحالي عوامل السوق وتشم

للسوق، معدل النمو، تفرد المنتج / الخدمة، 
إمكانية تسويق المنتج / الخدمة، وجود 

 خطة عمل مكتوبة(
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.5
 الدراسة بموضوع المتعلقة البحثية الجوانب على للتعرف السابقةالدراسات استعراض  خالل من

( دراسة أجنبية 12( دراسة عربية و)12اسة سابقة، منها )( در 24) الباحث استعرض الحالية
 تلك من الباحث استفاد وقد ،إلى األقدم األحدث من زمني ترتيب وفق الدراسات هذه رضتعُ 

، الباحث إليها توصل التي النتائج تفسير وفي الحالية، للدارسة النظري  اإلطار الدراسات في إثراء
 التالي: النحو قة علىويمكن التعقيب على الدراسات الساب

 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: نقاط التشابه
 يع ر الختيار المشار يأهمية وجود معايفي سة الحالية مع الدراسات السابقة اتفقت الدرا

 الريادية والتي تشكل نواة لنجاح عمل الشركات الحقًا.
  احل لعملية اختيار المشاريع كما اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة بأهمية وجود مر

تحليل أثر العملية من خالل األهداف  تتضمن مناهجاعتماد الريادية ومراحل لالحتضان ب
 ,Bergek & Norrman) ،(Gertner, 2013) في دراسة كماالحاضنة والموارد ودعم 

2008) ،(Hackett & Dilts, 2004). 
  ات في حاضن يةلمشاريع الرياداختيار ا يلعبهأهمية الدور الذي تشاركت في اظهار

هاني، الحوري، )كما في دراسة   المشاريع الريادية المميزة إلىاألعمال للوصول 
، كذلك التوافق على أن معدل نجاح المشاريع يرتبط بشكل إيجابي (2009والسكارنه، 

 ,.Aerts et al)مع ممارسات فحص متوازنة تقوم بها حاضنات األعمال كما في دراسة 
2007). 

 ( 2011 ونصر، رسالن)و( 2014 برهوم،) من كل دراسة مع الدراسة اتفقت وقد
 لدراسةا موضوع الظاهرة فلوص التحليلي الوصفي المنهاج ابتاع في( 2013و)سكيك، 

 تتضمنها لتيا والعمليات حولها تطرح التي واآلراء مكوناتها بين والعالقة بياناتها وتحليل
 .تحدثها التي واآلثار

  القواسمة، )( و2013و)سكيك، ( 2014 برهوم،)واتفقت الدراسة مع كل من دراسة
من المشاريع المحتضنة والتي في مجتمع الدراسة  (2010العزام وموسى، )و (2010

 انهت فترة احتضانها ضمن حاضنات األعمال.
  االفتراض أن عملية االحتضان ال تضمن النجاح في المشروع التجاري، لكن تقييم

ير نجاح محددة يمكن أن تقلل نسبة الفشل للشركات يالمرشحين لالحتضان ضمن معا
 .(Lumpkin & Ireland, 1988)الناشئة في الحاضنات كما في دراسة 
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 يد، حامد وارش)في دراسة  كمار األساسية للريادين الشباب يالتوافق في بعض المعاي
ية لهم صأهمية تحليل ظاهرة الريادة والربط بين الصفات الشخ إلىباإلضافة  (2007

، كذلك (2010القواسمة، )، (2011 يرات،خض)وأثرها على الريادين كما في دراسة 
 .(Bulut & Sayin, 2010)و  (Blanchard, 2013)دراسة كل من 

  عدم وجود فروق بين الريادين تعزى للجنس والمهارات المرتبطة باألعمال كما في دراسة
(Dahleez, 2009). 

  تتفق مع معظم الدراسات السابقة في طريقة جمع البيانات من خالل استخدام االستبانة
معظم  يكأداة لتحقيق أهداف الدراسة البحثية، كما اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي كما ف

 الدراسات لتحليل معطيات الدراسة.
 

 والدراسات السابقة: الحالية بين الدراسة نقاط الختالف
 بيئات اختالف ال إلىويعزى ذلك  ،يوجد اختالف في متغيرات الدراسة والدراسات السابقة

للدراسات المختلفة كذلك الفترات الزمنية لكل دراسة واهتمام الجهات الراعية للمشاريع 
 يادية لكل فترة.الر 

  وز ن الشباب، وأهمية تعزيز التدريب في تجايمختلفة للريادي معاييرالتفاوت في وجود
 .(2009الشيخ، ملحم، والعكاليك، )القصور في المهارات الريادية كما في دراسة 

  ًيةعوامل تحليل األعمال التجار من  تركيز بعض الدراسات على الصفات الشخصية بدال 
 مثل خطط األعمال والدراسة الفنية والمالية.

 

 مميزات الدراسة الحالية:
  ات تختلف ن ومتطلبنماذج احتضا إلىاستهداف الدراسة للبيئة الفسطينية  والتي تحتاج

 عن الحاضنات األخرى.
  لبيئات اختالف ا إلىختالف في متغيرات الدراسة والدراسات السابقة ويعزى ذلك االمراعاة

للدراسات المختلفة كذلك الفترات الزمنية لكل دراسة واهتمام الجهات الراعية للمشاريع 
 الريادية لكل فترة.

  ر أساسية في عمليات ياضنات األعمال كمعايعوامل تتخذها ح 10قيام الدراسة بدراسة
 تحديد أكثر العوامل نجاحًا في اختيار المشاريع الريادية إلىالفرز واالختيار حيث تهدف 

أفضل  ىإلودراسة العالقة فيما بينها وهو بما لم تتطرق له الدراسات السابقة؛ وصواًل 



81 

للحصول على الرعاية ثرها اختيار المشاريع الريادية أالتي يمكن على  معاييرال
 واالحتضان.

  توافر بعض المعلومات االقتصادية والسجالت المتنوعة من الدراسات على فترات دراسة
 ر أكثر دقة لالختيار للبيئات ذات العالقة.يطويلة مما ساعد في وضع معاي

 فة للدراسة بين المتغيرات المختل عالقة تدرس تحليلية وصفية منهجية وفق الدارسة تنفيذ
 بما يعطي مؤشرات فيمية كمية للوصول إلى نتائج حقيقة ودقيقة.

 

 

 

 :الخالصــــة

الدراســـات العربية  الدراســـة باســـتعراض بموضـــوع المتعلقة الســـابقة لدراســـاتا الثالث تناول الفصـــل
ومقارنتها مع الدراســـــة الحالية ودراســـــة الجوانب المختلفة للعالقة  ذلك،تبت حول واألجنبية التي كُ 

 .بينهم
 لمؤثرةافي كونها تختص بالعوامل  بعض الدراســـات الســـابقةكما أظهر الفصـــل تفرد الدراســـة عن 

في حين ركزت الدراســـــــات الســـــــابقة على االهتمام بوضـــــــع الريادية، اختيار المشـــــــاريع نجاح في 
إضــــافة إلى تركيزها على دراســــة مجموعة من العوامل  الشــــخصــــية،ر بناء على الصــــفات يالمعاي

ر التي يمكن اختيار المشـــــاريع الريادية بناء عليها، خصـــــوصـــــا يمجموعة من المعاي والتي تشـــــكل
 وسياسة تختلف عن البيئات ظروف اقتصاديةفي  والمتواجددراسة مشروع مبادرون  إطارضمن 
 .األخرى 

ال  ،خصــوصــاً جديدة على الصــعيد المحلي  -على حد علم الباحث  – هذه الدراســة ُتعد  ومن هنا 
 عوامل ذات أهمية في التأثير على نجاح عمل المشاريع الريادية. إلىطرقت ما أنها تيس
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 المقدمة: 4.1
جراءاتها محورا رئيستُ  راسة، نجاز الجانب التطبيقي من الدإيتم من خالله  اً يعد منهجية الدراسة وا 

لنتائج التي ا إلىحيث يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل 
لتي ايتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق األهداف 

 تحقيقها.  إلىتسعى 
وبناء على ذلك يتناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع الدراسة، وكذلك أداة الدراسة 
المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صدقها وثباتها، وينتهي بالمعالجات 

هذه فيما يلي وصف لاإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج، و 
 اإلجراءات.

 

 :الدراسةمنهج  4.2
الدراسة والتي تسعى للتعرف على "العوامل  أهداف تحقيق من طبيعة الدراسة ومن أجل انطالقاً 

المؤثرة في نجاح اختيار المشاريع الريادية ضمن برنامج مبادرون"، وبناء على اإلجابات التي 
 من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج خدامباست الباحث سعت الدراسة لإلجابة عنها، قام

 تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله
 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها
مات كافية و نه "أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلأالمنهج الوصفي التحليلي ب ويعرف

ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد ومن خالل فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل 
الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية 

 .(1982عبيدات، عبد الحق، وعدس، )للظاهرة" 
وصفًا كميًا وكيفيًا من خالل جمع المعلومات وتصنيفها، ومن ثم  كما ويصف الظاهرة المدروسة

استنتاجات  لىإتحليلها وكشف العالقة بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها تفسيراً كافياً والوصول 
 .(2006العساف، )عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابه 
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

مصادر  إلىالباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة : حيث اتجه المصادر الثانوية .1
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
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والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

بيانات جمع ال إلى: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث المصادر األولية .2
 كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض. االستبانةاألولية من خالل 

 

 مجتمع الدراسة:  4.3
الدراسة  ةمجتمع الدراسة والذي يمثل جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناًء على مشكل

وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من جميع األشخاص أصحاب األفكار المشاركين في 
مراحل الفرز واالختيار لمشروع مبادرون لريادة األعمال بنسختيه األولى والثانية والبالغ عددهم 

ركين ا(؛ حيث قام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل لجميع المشاً مشروع 60) اً شخص 110
تقييم  -المقابالت  -والذين اختبروا المراحل المختلفة لمراحل الفرز واالختيار )الفرز األولي 

استبانة  80وقد تم استرداد  ،استبانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة 110خطط(، وذلك بتوزيع 
  .% 72.7بنسبة 

 

 :أداة الدراسة 4.4
اختيار المشاريع الريادية ضمن برنامج مبادرون"  " العوامل المؤثرة في نجاححول استبانةتم إعداد 

 الدارسة من ثالثة أقسام رئيسة: استبانةتتكون  حيث
  :العمر، الجنس، المؤهل وهو عبارة عن البيانات العامة عن المستجيبين )القسم األول

العلمي، سنوات الخبرة في العمل الريادي( والبيانات العامة عن الشركة الخاصة )هل مازال 
عمل مشروع المستجيب حتى اآلن بصفته شركة قائمة؟، هل ما يزال يعتمد نفس الفكرة ي

 التي عمل عليها أثناء مبادرون؟(.
 :ويتكون  ،يةاختيار المشاريع الريادنجاح العوامل المؤثرة في  وهو عبارة عن القسم الثاني

 هي: ،مجاالت 10فقرة، موزع على  58من 
  :( فقرات7يتكون من )و ، أصالة الفكرةالمجال األول. 
 )( فقرات.5، ويتكون من )المجال الثاني: التخصص)التعليم 
 ( فقرات.6، ويتكون من )المجال الثالث: النوع الجتماعي 
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  :( فقرات.6ويتكون من )، الخبرة المهنيةالمجال الرابع 
  ،( فقرات.6ويتكون من )المجال الخامس: القدرة على التنفيذ 
 ( فقرات.6ويتكون من )لجدوى، المجال السادس: دراسة ا 
  ،( فقرات.5ويتكون من )المجال السابع: الدراسة التسويقية 
  ،( فقرات.5ويتكون من )المجال الثامن: الدراسة الفنية 
  ،( فقرات.6ويتكون من )المجال التاسع: الدراسة المالية 
  ،( فقرات.6ويتكون من )المجال العاشر: فريق العمل 
ة ر المستخدميت أعاله بناء على اإلطالع على الدراسات والمعايتحديد المجاال وقدم تم

 لمستخدمةا المعاييرالسابقة وبناء على  األدبياتالختيار وفرز المشاريع الريادية ضمن 
ة والتي يادية في نسختيه األولى والثانيفي اختيار وفرز المشاريع الر  ضمن برنامج مبادرون 

 .شكلت مجموعة المجاالت محل الدراسة
  :( فقرات.10ويتكون من )نجاح اختيار المشاريع الريادية،  وهو عبارة عنالقسم الثالث 

 

 10( لفقرات االستبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من 10-1وقد تم استخدام المقياس )
( التالي 5) دل على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح، والجدول

 يوضح ذلك:
 

 الستبانة في المستخدم المقياس درجات: 5 جدول
 

 الستجابة
موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

 
موافق 

بدرجة كبيرة 
 جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
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 :الستبانةخطوات بناء  4.5
ة ضمن يلعوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشاريع الريادلمعرفة "قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 

 برنامج مبادرون"، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها األدب اإلداري والدراسات طالع على اال .1

 وصياغة فقراتها. االستبانةفي بناء 
 االستبانة يد مجاالتاستشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحد .2

 .وفقراتها
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .4
 في صورتها األولية.  االستبانةتم تصميم  .5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .6
لجامعة اإلسالمية، ( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في ا8تم عرض االستبانة على ) .7

 وجامعة األزهر بغزة.
من حيث الحذف أو اإلضافة  االستبانةراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات آفي ضوء  .8

 (.3والتعديل، لتستقر االستبانة في صورتها النهائية، ملحق )
 

 صدق الستبانة: 4.6
، كما يقصد (2010الجرجاوي، )يقصد بصدق االستبانة "أن تقيس االستبانة ما وضعت لقياسه" 

بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح 
آخرون، عبيدات و )فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" 

 بطريقتين: االستبانةوقد تم التأكد من صدق  (1982
 

 الصدق الظاهري "صدق المحكمين":  4.6.1
مجال  في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "هو

على مجموعة  االستبانةحيث تم عرض  (2010الجرجاوي، )الدراسة"  موضوع المشكلة الظاهرة أو
متخصصين في مجال اإلدارة واإلحصاء وريادة األعمال  وأسماء  8من المحكمين تألفت من 
(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف 2المحكمين بالملحق رقم )
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انظر الملحق  -يل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية وتعد
 (.3رقم )

 صدق المقياس: 4.6.2
 (:Internal Validity) أول: التساق الداخلي

نتمي مع المجال الذي ت االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
لباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب إلية هذه الفقرة، وقد قام ا

قد تم والدرجة الكلية للمجال نفسه، و  االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
 مفردة. 30ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 

لفكرة" والدرجة الكلية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "صالة ا6يوضح جدول )
وبذلك    α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه. ُيعد  
 

 : معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "أصالة الفكرة" والدرجة الكلية للمجال6جدول 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

 0.026* 309. يؤثر امتالك أفكار جديدة ونادرة في اختيار الفكرة الريادية.  .1
 0.000* 783. يساهم جمع وتحليل البيانات عن الفكرة بمنهجية علمية في تعزيز أصالة الفكرة.  .2

3.   
يقم أحد المنافسين بإشباعها فكرة  شباع حاجة لمإالفكرة التي تعمل على  ت عد 
 صيلة.أ

.415 *0.004 

 0.000* 785. ي عبر المشروع الريادي عن فكرة أصيلة إذا تم تنفيذه بطريقة جديدة.  .4

5.   
األشخاص ذوي التخصصات المهنية أكثر قدرة على تقديم أفكار ريادية أصيلة  ي عد 

 أكثر من غيرهم.
.711 *0.000 

6.   
مشكالت في حياتهم اليومية أكثر قدرة على توليد  إلىضين األشخاص المعر  ي عد 

 أفكار ريادية.
.494 *0.001 

سلع  إلىاعتمد مشروع مبادرون في اختيار الفكرة على مدى إمكانية تحويلها   .7
 وخدمات ناجحة.

.547 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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ة الكلية " والدرجلتخصص)التعليم(بين كل فقرة من فقرات مجال "ا( معامل االرتباط 7جدول )يوضح 
 ُيعد  وبذلك    α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال،

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 الللمج الكلية والدرجة(" التعليم)تخصصال" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 7 جدول

 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Sig

.
) 

 0.000* 646. في نجاح المشاريع الريادية. مهماا المستوى التعليمي لفريق العمل عنصراا  ي عد    .1

2.  
نجاح ال ]على التطورات التكنولوجية ون والمطلع ون المؤهل[الجامعات  وخريجيستطيع 

 0.000* 652. في المشاريع الريادية أكثر من غيرهم.

يقل توجه حملة الشهادات العليا للعمل الريادي بسبب حصولهم على فرص عمل   .3
 0.000* 630. أكثر من غيرهم.

4.   
ارتباط )انسجام( التخصص األكاديمي مع مجال المشروع الريادي ألحد أعضاء  ي عد 

 0.000* 673. لنجاح المشروع الريادي.الفريق على األقل عنصرا مؤثرا 

 0.000* 853. ساهمت درجتك العلمية في قبول فكرة مشروعك ضمن مشروع مبادرون.  .5

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

ية " والدرجة الكلالنوع االجتماعي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "8جدول )يوضح 
 ُيعد  وبذلك   α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية للمجال، 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 للمجال الكلية والدرجة" الجتماعي النوع" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 8 جدول
 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
رتب
لال

 اط

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

 0.000* 797. ي عد الذكور أكثر فرصة للنجاح في العمل الريادي من اإلناث.  .1
 0.000* 625. العمل الريادي أكثر من اإلناث. إلىالذكور مدفوعين بالحاجة  ي عد    .2
 0.000* 727. يتحمل الذكور مشاق العمل الريادي أكثر من اإلناث.  .3
 0.000* 676. وبة أكثر من الذكور في اقتناص فرص العمل الريادي.صع تواجه الناث  .4

5.  
يزداد معدل النشاط الريادي في المراحل العمرية المبكرة لدى الناث أكثر من المراحل 

 المتأخرة.
.514 *0.000 

 0.000* 564. تساعد البيئة المجتمعية الفلسطينية في إنجاح العمل الريادي للذكور أكثر من اإلناث.  .6

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الخبرة المهنية" والدرجة الكلية 9جدول )يوضح 
 ُيعد  وبذلك  α ≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسه.المجال صادقًا لما وضع 
 

 للمجال الكلية والدرجة" المهنية الخبرة" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 9 جدول
 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

 0.000* 650. يترتب على الزيادة في الخبرة العملية زيادة في فرص نجاح المشروع الريادي.   .1
 0.000* 609. تأسيس مشاريع ذات عالقة بالقطاع الذي لديهم خبرة سابقة به. إلىيميل األفراد   .2
 0.000* 511. التعليم المهني في مجال المشروع الريادي بديالا عن الخبرة المكتسبة. ي عد    .3
 0.000* 663. .الخبرة العملية في مجال المشروع الريادي بديل عن الدراسة األكاديمية ت عد    .4

وع في إيجاد المشر  المهمةالخبرة السابقة التي يمتلكها الريادي من العوامل  ت عد    .5
 وانشائه.

.571 *0.000 

الخبرة التي يكتسبها الشخص من التجربة في العمل الريادي يصعب الحصول عليها   .6
 من الدارسة األكاديمية.

.440 *0.002 

 .α  ≤ 0.05ستوى داللة االرتباط دال إحصائيًا عند م   *
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لدرجة " وا القدرة على التنفيذ ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "10جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه. ُيعد  
 لكليةا والدرجة"  التنفيذ على القدرة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 10 جدول

 للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

 0.000* 591. توف ر الطاقات البدنية والمالية يحفز الشخص على تنفيذ مشروعه الريادي.  .1

2.  
هارات الفنية الالزمة من أهم عوامل القدرة على تنفيذ المشروع امتالك الم ي عد  

 0.000* 855. الريادي.

3.  
التأقلم مع المواقف الجديدة التي يتعرض لها العمل الريادي من أهم عوامل  ي عد  

 0.000* 698. نجاح المشروع الريادي.

4.  
رة على وضوح معالم خطة المشروع الريادي من العناصر الرئيسية للقد ي عد  

 0.000* 636. التنفيذ.

5.  
قدرة الريادي على التكيف مع األمور الطارئة من العوامل المؤثرة على  ت عد  

 0.000* 752. التنفيذ.

 0.000* 838. القدرة على معالجة المشاكل من العناصر الرئيسية لتنفيذ المشروع الريادي. ت عد    .6

 .α  ≤ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *
 

ية " والدرجة الكل دراسة الجدوى  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "11جدول )يوضح 
 ُيعد  وبذلك  α ≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 للمجال الكلية والدرجة"  الجدوى  دراسة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :11 جدول

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

ساعدتك دراسة الجدوى في تقدير احتمالت نجاح الفكرة الريادية قبل البدء   .1
 بتنفيذها.

.914 *0.000 

 0.000* 832. عن السوق المستهدف خالل تنفيذ دراسة الجدوى. توفرت لديك معلومات دقيقة  .2

3.  
ساعدتك دراسة الجدوى الخاصة بمشروعك في تحديد العوائد المتوقعة مقارنة 

 بالتكاليف بدقة.
.848 *0.000 

 0.000* 869. عداد دراسة جدوى دقيقة قبل البدء بالمشروع.إتوفرت لديك القدرة الكافية في على   .4

سة الجدوى الخاصة بمشروعكم الريادي ضمن مشروع مبادرون في مرحلة درا ت عد    .5
 الفرز والختيار دقيقة وذات معلومات قيمة.

.935 *0.000 

6.  
لعبت دراسة الجدوى المقدمة لمشروع مبادرون الدور األبرز في قرار قبول 

 مشروعك لالحتضان. 
.864 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
 

 لمجالل الكلية والدرجة"  التسويقية الدراسة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 12جدول 

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
مة  

القي
ية 
مال
لحت

ا (
Si

g.
) 

 0.000* 807. ساهمت دراستك للسوق في تحديد مدى تجاوب السوق لفكرة مشروعك.  .1

2.  
ساهمت الدراسة التسويقية الخاصة بمشروعكم تحديد السعر المناسب للمنتج / 

 0.000* 697. الخدمة التي تقدمها.

استطاعت الدراسة التسويقية لمشروعك تحديد كيفية ممارسة نشاط الدعاية   .3
 0.000* 728. والعالن.

 0.000* 773. قة. بد استطاعت الدراسة التسويقية الخاصة بكم تحديد آلية توزيع المنتج  .4

5.  
اعتمدت لجان التقييم في مشروع مبادرون على دراسة الجدوى التسويقية في 

 اتخاذ قراراتها لقبول مشروعك.
.844 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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لدرجة " وا يقيةالدراسة التسو  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "12جدول )يوضح و 
وبذلك  α ≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه. ُيعد  
 

جة " والدر  الدراسة الفنية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "13جدول )يوضح كما 
وبذلك  α ≤ 0.05أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  الكلية للمجال، والذي يبين

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه. ُيعد  
 

 للمجال الكلية والدرجة"  الفنية الدراسة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 13 جدول

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
Si

g.
) 

 0.000* 704. ساهمت دراستك الفنية في تحديد إمكانية تأسيس مشروعك من الناحية الفنية.  .1

 0.000* 863. ساعدت الدراسة الفنية للمشروع في تحليل التكاليف الستثمارية بدقة.  .2

 0.000* 900. ساعدت دراستك الفنية في تحديد التكاليف التشغيلية بدقة.  .3

 0.000* 755. دراستك الفنية في تحديد العدد واآللت الالزمة لمشروعك بدقة.ساعدت   .4

 0.000* 775. ساعدت دراستك الفنية في تحديد القوى العاملة المطلوبة للمشروع بدقة.  .5

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 
لية " والدرجة الك الدراسة المالية مجال " ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات14جدول )يوضح 

 ُيعد  وبذلك  α ≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 " المالية الدراسة" مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل: 14 جدول

 للمجال الكلية والدرجة

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

 0.000* 874. استطاعت دراستك المالية تحديد مقدار الربح والخسارة بمشروعك بدقة.  .1

2.  
ساهمت دراستك المالية في تحديد الفترة الزمنية لسترداد رأس المال المستثمر 

 0.000* 913. بدقة.

تك الدراسة المالية في معرفة احتياجات المشروع من الموارد المالية قبل ساعد  .3
 البدء بتنفيذه.

.374 *0.009 

 0.000* 694. توافقت تقديراتك المالية للسنوات األولى من مشروعك مع ما كان واقعاا بعد التنفيذ.  .4
 0.000* 722. ساهمت دراستك المالية في قبول فكرتك الريادية ضمن مشروع مبادرون.  .5
 0.000* 645. است طعت تنفيذ دراسة مالية دقيقة في بداية مشاركتك في مشروع مبادرون.  .6

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
 

" والدرجة الكلية فريق العمل( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "15جدول )يوضح 
 ُيعد  وبذلك  α ≤ 0.05ت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية للمجال، والذي يبين أن معامال

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 للمجال الكلية والدرجة" العمل فريق" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 15 جدول

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

 0.000* 734. .امتلكت الخبرة الكافية ضمن مشروع مبادرون الختيار أعضاء الفريق بدقة  .1

استَطعت جذب األشخاص اآلخرين وتشجيعهم على البدء بممارسة األنشطة   .2

 0.000* 624.  .الريادية، وتأسيس مشاريعهم الريادية

3.  
ادل، على أمام بعضهم بشكل متب لونيساهم اعتبار فريق العمل بأنهم مسؤو

 0.000* 821. .استمرار فريق العمل المشترك وانجاح المشروع الريادي

 0.000* 605. .يساهم تنوع المهارات لدى فريق العمل في إنجاح المشروع الريادي  .4
 0.015* 342. .تقارب عمر أعضاء الفريق مؤثرا في نجاح المشاريع الريادية يُعد    .5
 0.027* 307.  .امل المؤثرة على فشل المشاريع الرياديةتفكك فريق العمل من العو يُعد    .6

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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" ةاختيار المشاريع الريادي نجاح( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "16جدول )يوضح 
 ≤ 0.05دالة عند مستوى معنوية والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة 

α  المجال صادقًا لما وضع لقياسه. ُيعد  وبذلك 
 والدرجة" الريادية المشاريع اختيار نجاح" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: 16 جدول

 للمجال الكلية

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

استمرار بعض فريق العمل في العمل سوياا حتى اليوم ناتجاا عن النجاح في  ي عد    .1
 0.002* 441. اختيار فريق العمل المالئم.

مساعدتك على التكيف مع المشاكل التي  فيساهمت خطة العمل لمشروعك   .2
 0.000* 762. واجهتك لحقاا.

كل الدقيق للسوق ساهم وضوح الخطة التسويقية لمشروعك بتوجيهك بالش  .3
 0.000* 819. المستهدف.

 0.000* 768. انعكس وضوح الدارسة المالية لمشروعك في استخدام الموارد المالية بكفاءة.  .4

استطاعت لجان التحكيم بناءا على الخطة التسويقية الخاصة بكم من بناء تقديرات   .5
 0.000* 625. واضحة على مدى قدرة مشروعكم على اختراق السواق.

ساهمت اصالة فكرتك بإقناع لجنة تحكيم مشروع مبادرون بقدرة فكرتك على النجاح   .6
 0.002* 446. والستمرار. 

7.  
عك على تنفيذ مشرو  لقدرتك مهماا اعتبرت لجان التحكيم خبرتك السابقة مؤشراا 

 الريادي.
.502 *0.000 

 0.000* 601. ادية.رتك الريأثر النوع الجتماعي للفريق في قرار لجان التحكيم في اختيار فك  .8

األهداف التي وضعتها لجان التحكيم لختيار األفكار الريادية من خالل مراحل  ت عد    .9
 0.000* 604. التقييم دقيقة.

 0.000* 689. ر اختيار المشاريع ضمن مشروع مبادرون كانت واقعية بدرجة كبيرة.يمعاي  .10

 .α  ≤ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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 (:Structure Validity)ثانيا: الصدق البنائي 

الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة  ُيعد  
، الستبانةاالوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 مفردة. (30)االستطالعية المكونة من  وقد تم ذلك على العينة
 

 عنددالة إحصائيًا  االستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 17يبين جدول )
 صادقه لما وضعت لقياسه. االستبانةجميع مجاالت  ُتعد  وبذلك  α ≤ 0.05مستوى معنوية 

 

 لالستبانة الكلية والدرجة الستبانة مجالت من مجال كل درجة بين الرتباط معامل: 17 جدول
 

 (.Sig)القيمة الحتمالية الرتباطل معامل بيرسون  المجال

 0.000* 563. أصالة الفكرة
 0.000* 686. التخصص)التعليم(
 0.015* 343. النوع االجتماعي
 0.000* 521. الخبرة المهنية

 0.005* 404. القدرة على التنفيذ
 0.000* 722. سة الجدوى درا

 0.000* 837. الدراسة التسويقية
 0.000* 719. الدراسة الفنية
 0.000* 768. الدراسة المالية
 0.000* 524. فريق العمل
 0.000* 988. يةمؤثرة في اختيار المشاريع الريادالعوامل ال

 0.000* 802. اختيار المشاريع الريادية نجاح

 .α  ≤ 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة االرتباط  *          
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 : (Reliabilityالستبانة )ثبات   4.7
متتالية،  مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن

أو ما  ها،فيأي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم  إلىويقصد به أيضا 
رجاوي، الج)ساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة هي درجة ات

 مفردة.  30حيث تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من ، (2010
 Cronbach’sكرونباخ لدراسة من خالل معامل ألفا ا استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

Alpha Coefficient( 18، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
 الستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل: 18 جدول

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.881 0.777 7 أصالة الفكرة
 0.850 0.723 5 التخصص)التعليم(
 0.855 0.732 6 النوع االجتماعي
 0.861 0.742 6 الخبرة المهنية

 0.905 0.819 6 القدرة على التنفيذ
 0.969 0.940 6 دراسة الجدوى 

 0.910 0.828 5 الدراسة التسويقية
 0.928 0.860 5 الدراسة الفنية
 0.903 0.816 6 الدراسة المالية

 0.766 0.587 6 لعملفريق ا
 0.958 0.918 58 ةيمؤثرة في اختيار المشاريع الريادالعوامل ال

 0.907 0.823 10 اختيار المشاريع الريادية نجاح
 0.966 0.933 68 جميع المجالت معا

 *الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ     

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال 18من النتائج الموضحة في جدول ) ويتضح
(. وكذلك قيمة 0.933) االستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.940-0.587)حيث تتراوح بين 
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(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.969-0.766الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح )
  إحصائيا. ( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال0.966) االستبانة

( قابلة للتوزيع. ويكون الباحث 3في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةوبذلك تكون 
صالحيتها و  االستبانةالدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة  استبانةقد تأكد من صدق وثبات 

 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 

 إلحصائية المستخدمة:األساليب ا 4.8
 Statistical Package forمن خالل برنامج التحليل اإلحصائي  االستبانةتم تفريغ وتحليل 

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
تبار الخ K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -اختبار كولمجوروف  تم استخدام

 دناه:أنت النتائج كما هي مبينة ، وكاما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوضح: 19 جدول
 (.Sig)القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال

 0.589 0.773 أصالة الفكرة.
 0.762 0.669 .التخصص)التعليم(
 0.868 0.597 .النوع االجتماعي
 0.556 0.792 الخبرة المهنية.

 0.721 0.694 .القدرة على التنفيذ
 0.426 0.877 .دراسة الجدوى 

 0.217 1.053 .الدراسة التسويقية
 0.525 0.812 .الدراسة الفنية
 0.680 0.719 .الدراسة المالية
 0.256 1.013 .فريق العمل

 0.969 0.492 .ةيي اختيار المشاريع الريادالعوامل المؤثرة ف
 0.586 0.775 .اختيار المشاريع الريادية نجاح

 0.986 0.454 جميع مجالت الستبانة



98 

جميع مجاالت الدراسة ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 19واضح من النتائج الموضحة في جدول )
ت لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلك فإن توزيع البيانا 0.05مستوى الداللة أكبر من 

 حيث تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. 
 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

لوصف عينة (: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 الدراسة.

 واالنحراف المعياري. بيالمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النس  .2
 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4

 إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5

اب االتساق لحس الباحثوقد استخدمته  ،يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين
 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.

ة ( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .6
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمه الباحث  6الدرجة المتوسطة وهي  إلىقد وصلت 

 االستبانة.للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات 
 .(Linear Stepwise Regression-Model)نموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي  .7
لمعرفة ما إذا كان ( Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .8

 هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 
( (One Way Analysis of Variance -ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي  .9

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 
روق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات استخدمه الباحث للف البيانات.
 فأكثر.
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 :الخالصــــة

جاز الجانب نإل الحديث عن الطريقة واإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسةالرابع تناول الفصل 
التطبيقي من الدراسة، حيث يتم من خاللها الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل 

 . سيرها في ضوء الدراسةلنتائج التي يتم تفلصل تو والاإلحصائي 
، حيث ةالدراس موضوع لظاهرةالباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف اوقد عمل 

تمثل مجتمع الدراسة جميع األشخاص أصحاب األفكار الريادية المشاركين في مراحل الفرز 
باستخدام الحصر الشامل. وتم استخدام  واالختيار لمشروع مبادرون بمرحلتيه األولى والثانية

 طريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صدقهااالستبانة كأداة للدراسة حيث أظهر الفصل 
 .المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائجوصوالً إلى وثباتها، 

  



100 

 

 

 

 

 

 

ر : تحليل البيانات واختباالخامسالفصل 
 فرضيات الدراسة ومناقشتها

 

 المقدمة 5.1
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة  5.2
 تحليل فقرات الستبانة 5.3
 اختبار فرضيات الدراسة 5.4
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 :المقدمة 5.1
الل اإلجابة ، وذلك من ختحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيأتي هذا الفصل ليقدم عرضًا ل

قراتها، والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل ف تبانةاالسعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
أو تؤكد  لدراسةاواستخراج األدلة والمؤشرات العلمية الكمية والكيفية التي تبرهن على إجابة أسئلة 

قبول فروضه أو عدمه؛ والوقوف على المعلومات العامة عن المستجيبين التي اشتملت على 
ات الخبرة في العمل الريادي، هل مازال يعمل مشروع العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنو )

المستجيب حتى اآلن بصفته شركة قائمة؟، هل ما يزال يعتمد نفس الفكرة التي عمل عليها أثناء 
مبادرون؟( كذلك دارسة العوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشاريع الريادية والتي شملت )أصالة 

لخبرة المهنية، القدرة على التنفيذ، دراسة الجدوى، الدراسة الفكرة، التخصص، النوع االجتماعي، ا
 لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائيةالتسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، فريق العمل(، 

للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، حيث تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات 
 على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  للحصول (SPSS)االجتماعية 

 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة 5.2
 وفيما يلي توزيع خصائص عينة الدراسة حسب المعلومات العامة

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب العمر20جدول 
 

 النسبة المئوية % العدد العمر

 3.8 3 سنة 22أقل من 
 41.3 33 سنة 26-22من 
 48.8 39 سنة 30-27من 

 6.3 5 سنة 30أكثر من 
 100.0 80 المجموع
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 %41.3سنة،  22من عينة الدراسة أعمارهم أقل من  %3.8( أن ما نسبته 20يتضح من جدول )
 %6.3سنة، بينما  30-27ح أعمارهم من تتراو  %48.8سنة،  26-22تتراوح أعمارهم من 
 سنة.  30أعمارهم أكثر من 

الفئة  إلىويعزى ذلك  ،سنة 30-22ن الفئة العمرية األكبر للمشاركين ما بين أويظهر من النتائج 
 30-18الرئيسية التي يستهدفها المشروع، وذلك باشتراط قبول المشاركين في الفئة العمرية ما بين 

 سنة.

 لدراسة حسب الجنستوزيع عينة ا -
 الجنس: توزيع عينة الدراسة حسب 21جدول 

 

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 68.8 55 ذكر

 31.3 25 أنثى

 100.0 80 المجموع

 

 إناث.  %31.3من عينة الدراسة ذكور، بينما  %68.8( أن ما نسبته 21يتضح من جدول )

هذه النسبة المشاركات الفعلية للمشروع حيث شكلت نسبة مشاركة  ومن وجهة نظر الباحث تعكس
 جمالي المشاركين.إمن  %30ناث اإل

 %78.8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم،  %10.0( أن ما نسبته 22يتضح من جدول )و 
 مؤهلهم العلمي دراسات عليا.  %11.3مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما 

لنسبة تعكس حالة المجتمع الفلسطيني حيث تمثل الفئة المتعلمة النسبة ويرى الباحث أن هذه ا
ن نسبة إالفلسطيني ف ءاألكبر من الشباب الفلسطيني وبحسب مؤشرات التعليم لمركز االحصا

؛ كذلك %96.4( 2014سنة فأكثر لعام ) 15الشباب الذين لديهم معرفة القراءة والكتابة لألفراد 
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( من إجمالي الشباب 2013لعام ) %41.6سنة الملتحقون بالتعليم  29-15بلغت نسبة الشباب 
 .، ج(2015) الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز بناًء على تقرير في هذه الفئة العمرية

 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 : توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي22جدول 
 

 النسبة المئوية % العدد علميالمؤهل ال
 - - ثانوية عامة فما دون 

 10.0 8 دبلوم متوسط
 78.8 63 بكالوريوس
 11.3 9 دراسات عليا
 100.0 80 المجموع

 

 %78.8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم،  %10.0( أن ما نسبته 22يتضح من جدول )
 لعلمي دراسات عليا. مؤهلهم ا %11.3مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما 

ويرى الباحث أن هذه النسبة تعكس حالة المجتمع الفلسطيني حيث تمثل الفئة المتعلمة النسبة 
ن نسبة إالفلسطيني ف ءاألكبر من الشباب الفلسطيني وبحسب مؤشرات التعليم لمركز االحصا

؛ كذلك %96.4( 2014سنة فأكثر لعام ) 15الشباب الذين لديهم معرفة القراءة والكتابة لألفراد 
( من إجمالي الشباب 2013لعام ) %41.6سنة الملتحقون بالتعليم  29-15بلغت نسبة الشباب 
 .(ج 2015 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز) في هذه الفئة العمرية

عن امتالك  همبحثمن و ويعزو الباحث النسبة األكبر لخريجي البكالوريوس للمشاركة في المشروع 
لبحث عن لهم ل اً ذلك محفز  ُيعد  حيث  .لخاص نتيجة لزيادة نسبة البطالة في هذه الفئةعملهم ا

 إلىسنة من التعليم  29-15نته نتائج مسح )انتقال الشباب العمل الريادي؛ ويتوافق ذلك مع ما بي  
الل خحيث أظهر المسح المنفذ  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيسوق العمل( الذي نفذه 

أن معدالت البطالة ترتفع بين الشباب كلما زاد مستوى التعليم حيث بلغ معدل  إلى 2013 العام
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البطالة بين الشباب الخريجين ضعف ونصف معدل البطالة بين الشباب غير المتعلمين.  وأن 
ابتة سوق العمل ليعملوا في وظائف ث إلىفقط من فئة الشباب أكملوا االنتقال من التعليم  22.6%
لم يبدأوا عملية االنتقال بمعنى أنهم ال يزالون خارج  %45.6، وما يقارب نصف الشباب ودائمة

ين أي ما زالوا عاطل ؛من الشباب الفلسطيني يمرون بمرحلة انتقالية %31.8مقابل القوى العاملة، 
 الجهاز) شهر 12غير دائمة مؤقتة أو غير مرضية تدوم أقل من  عن العمل، أو يمارسون أعماالً 

 .(ب 2015 الفلسطيني، لإلحصاء مركزي ال

 
 :توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في العمل الريادي -

 

 : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في العمل الريادي23جدول 
 

 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة في العمل الريادي

 21.3 17 أقل من سنتين

 48.8 39 سنوات 3أقل من  إلى 2من 

 22.5 18 سنوات 5أقل من  إلى 3من 

 7.5 6 سنوات فأكثر 5

 100.0 80 المجموع

 

من عينة الدراسة سنوات خبرتهم في العمل الريادي  %21.3( أن ما نسبته 23يتضح من جدول )
سنوات،  3من أقل  إلى 2تتراوح سنوات خبرتهم في العمل الريادي من  ،%48.8أقل من سنتين، 

 %7.5سنوات، بينما  5أقل من  إلى 3تتراوح سنوات خبرتهم في العمل الريادي من  22.5%
 سنوات فأكثر.  5سنوات خبرتهم في العمل الريادي 
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ن الفئة م والذي نتج سنوات،( 5-2)األكبر لخبرة الفئة المستهدفة ما بين  النسبةويعزو الباحث 
لمشاركين حديثي التخرج مع أهمية بحث المشروع عن ذوي أغلب اأن المستهدفة للمشروع حيث 

 الخبرة.

 :توزيع عينة الدراسة حسب عمل المشروع حتى اآلن بصفته شركة قائمة -
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب عمل المشروع حتى اآلن بصفته شركة قائمة24جدول 
 

 النسبة المئوية % ددالع عمل المشروع حتى اآلن بصفته شركة قائمة
 51.3 41 نعم

 48.8 39 ال

 100.0 80 المجموع
 

من المستجيبين أجابوا أن مشاريعهم تعمل حتى  %51.3( أن ما نسبته 24يتضح من جدول )
 أجابوا عكس ذلك.  %48.8اآلن بصفته شركة قائمة، بينما 

ضان جحة بعد انتهاء االحتن كمشاريع تجارية ناويرى الباحث استمرارية عمل المشاريع حتى اآل
 سنوات لفرق المرحلة األولى من مشروع مبادرون، وعامين من المرحلة الثانية مؤشراً  3والتمويل بـ 

 مؤشرا إيجابياً  ذلك ُيعد  ، كما المالئمة واألكثر فرصة للنجاح على اختيار المشاريع الريادية إيجابياً 
 رفع نسبة المشاريع ذات الفرصة األكبر في النجاحوأهمية  ستقدمه الدراسة الحالية من نتائجلما 

 واالستمرارية.

من المستجيبين أجابوا أن مشاريعهم مازالت تعتمد  %75.6( أن ما نسبته 25من جدول )ويظهر 
جمالي إأجابوا عكس ذلك، ويظهر  %24.4نفس الفكرة التي عملوا عليها أثناء مبادرون، بينما 

جمالي المشاركين في اإلجابة على االستبانة حيث إمن  اً شخص 41الذين أجابوا على السؤال بـ 
تي تظهر حتى اليوم وال مستمرةن هذا السؤال خصص في وضع االستبانة للمشاريع التي ما زالت إ

عن المشاريع التي مازالت  باإلجابة على هذا السؤال ( تتطابق مع المشاركين24من الجدول )
 مستمرة حتى اليوم.
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 راسة حسب اعتماد نفس الفكرة التي عمل عليها المستجيبين أثناء مبادرون توزيع عينة الد -
 

 : اعتماد نفس الفكرة التي عمل عليها المستجيبين أثناء مبادرون 25جدول 
 

اعتماد نفس الفكرة التي عمل عليها 
 المستجيبين أثناء مبادرون 

 النسبة المئوية % العدد

 75.6 31 نعم
 24.4 10 ال

 100.0 41 المجموع
 

من المستجيبين أجابوا أن مشاريعهم مازالت تعتمد  %75.6( أن ما نسبته 25يتضح من جدول )
جمالي إأجابوا عكس ذلك، ويظهر  %24.4نفس الفكرة التي عملوا عليها أثناء مبادرون، بينما 

جابة على االستبانة حيث جمالي المشاركين في اإلإمن  اً شخص 41الذين أجابوا على السؤال بـ 
تي تظهر حتى اليوم وال مستمرةن هذا السؤال خصص في وضع االستبانة للمشاريع التي ما زالت إ

عن المشاريع التي مازالت  باإلجابة على هذا السؤال ( تتطابق مع المشاركين24من الجدول )
 مستمرة حتى اليوم.

به عوامل أخرى غير الفكرة الريادية في ويظهر ذلك من وجهة نظر الباحث الدور الذي قد تلع
امتالك بعض األشخاص عوامل أخرى تمكنه من تأسيس شركة ريادية ناجحة، كما وتظهر هذه 
النتائج أن الفكرة الريادية جزء من نجاح المشروع وأهمية ربطها مع العوامل األخرى للنجاح في 

يتكبده  لما قدو لتكلفة الالزمة للنجاح اختيار أفضل األشخاص واألفكار في تقليل الوقت والجهد وا
 صاحب المشروع الريادي من خسائر في حالة عدم نجاح الفكرة والبحث عن بدائل أخرى.

كما ويظهر من ذلك الدور الذي تلعبه عملية االحتضان للمشاريع واألنشطة المنفذة داخلها من 
مل الذي وتحسين نظرتهم للع عمليات التدريب والتوجيه واالرشاد في تطوير األشخاص الريادين

فق جديد وقد تفتح له أكما ، أفكارهم وزيادة فرص نجاحهافي إعادة صياغة  ومساعدتهميقومون به 
بداية عمله مما يساعده على انشاء شركة خلق فرص جديدة لم تكن واضحة له في  وتمكنه من

 تجارية ناجحة.
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 :تحليل فقرات الستبانة  5.3
لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tم استخدام اختبارلتحليل فقرات االستبانة ت
 Sig > 0.05إذا كانت فأم ال.  (6)درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلىاالستجابة قد وصلت 

(Sig  فإن 0.05أكبر من ) متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا
ن إ( ف0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05أما إذا كانت ، (6)عن موافق بدرجة متوسطة وهي 

حديد ، وفي هذه الحالة يمكن ترجة الموافقة المتوسطةعن دآراء األفراد يختلف جوهريًا متوسط 
وذلك  ،الموافقة المتوسطةما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة 

تبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة من خالل قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االخ
 يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 

 :"أصالة الفكرة  تحليل فقرات مجال " -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 استخالص ما يلي:، حيث يمكن (26النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6المتوسطة وهي 

ي يساهم جمع وتحليل البيانات عن الفكرة بمنهجية علمية فللفقرة الثانية " المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ؛(10)الدرجة الكلية من  8.73تعزيز أصالة الفكرة " يساوي 

وهذا يعني أن هناك  ،Sig < 0.05القيمة االحتمالية وأن ، 13.44االختبار ، قيمة 87.25%
 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

األشخاص ذوي التخصصات المهنية أكثر قدرة على  ُيعد  " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ؛6.64تقديم أفكار ريادية أصيلة أكثر من غيرهم" يساوي 

وهذا يعني أن  0.007تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 2.51قيمة االختبار ، 66.38%
 هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
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 ( لكل فقرة من فقرات مجال " أصالة الفكرة ".Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )26جدول 
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) 
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1.  
يؤثر امتالك أفكار جديدة ونادرة في اختيار 

 الفكرة الريادية.
8.35 2.08 83.50 10.13 *0.000 3 

2.  
يساهم جمع وتحليل البيانات عن الفكرة 

 .أصالة الفكرة بمنهجية علمية في تعزيز
8.73 1.81 87.25 13.44 *0.000 1 

3.  
الفكرة التي تعمل على اشباع حاجة لم  ُتعد  

 يقم أحد المنافسين بإشباعها فكرة أصيلة.
8.43 2.04 84.25 10.65 *0.000 2 

4.  
ُيعبر المشروع الريادي عن فكرة أصيلة إذا 

 تم تنفيذه بطريقة جديدة.
8.20 1.91 82.00 10.29 *0.000 5 

5.  

األشخاص ذوي التخصصات المهنية  ُيعد  
أكثر قدرة على تقديم أفكار ريادية أصيلة 

 أكثر من غيرهم.
6.64 2.27 66.38 2.51 *0.007 7 

6.  

ي مشكالت ف إلىاألشخاص المعرضين  ُيعد  
حياتهم اليومية أكثر قدرة على توليد أفكار 

 ريادية.
6.96 2.36 69.63 3.64 *0.000 6 

7.  

مبادرون في اختيار الفكرة اعتمد مشروع 
 سلع وخدمات إلىعلى مدى إمكانية تحويلها 

 ناجحة.
8.29 1.84 82.88 11.14 *0.000 4 

  0.000* 13.63 79.41 1.27 7.94 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.94ساوي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي ي
مجال  ُيعد  لذلك  ،Sig < 0.05، وأن القيمة االحتمالية 13.63، قيمة االختبار %79.41يساوي 

، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤ 0.05"أصالة الفكرة" دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة  االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

 

ويعزو الباحث األهمية التي يوليها الرواد للحصول على فكرة ريادية مميزة من خالل اتباع الطرق 
تج أو خدمة من إلىالعلمية، مع نبع أصالة الفكرة من الحاجة الفعلية للسوق وقدرتها على التحول 

قابلة للتسوق، كما وينعكس ذلك في اختيار وقبول األفكار المميزة لدخول برامج الرعاية واالحتضان 
 على أهمية أصالة الفكرة.

كما ويعزو ظهور عدم موافقة كبيرة من الفئة المستطلعة على اعتبار األشخاص ذوي التخصصات 
، ريادية فكارأ توليد على قدرة أكثرم اليومية المهنية واألشخاص المعرضين إلى مشكالت في حياته

إلى سببين رئيسيين األول القطاع الذي يعمل به مشروع مبادرون والذي يغلبه قطاع تكنولوجيا 
عن التخصصات المهنية، كذلك كون الفئة المستهدفة من  قليالً المعلومات واالتصاالت والبعد 

مشاكل في حياتهم التي قد يكونوا تعرضوا لها خريجي الجامعات وحديث التخرج مما يقلل عدد ال
األفكار بتيان اإلهمية أ  علىكما وأظهرت النتائج الجديدة.  والتي تشكل الحافز لتوليد األفكار

أبوندي، )و  (2007النافع، )اتفقت هذه النتائج مع ما قدمه كل من عبد هللا النافع  حيثالريادية، 
 في دراستهم. (2004
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 :تحليل فقرات مجال " التخصص )التعليم(" -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.27النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6متوسطة وهي ال

( لكل فقرة من فقرات مجال " .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )27جدول 
 التخصص)التعليم( "
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1.  
 هماً مالمستوى التعليمي لفريق العمل عنصرًا  ُيعد  

 في نجاح المشاريع الريادية.
6.94 2.16 69.38 3.88 *0.000 3 

2.  
المؤهلون والمطلعون [الجامعات  يستطيع خريجو

النجاح في المشاريع ]على التطورات التكنولوجية
 الريادية أكثر من غيرهم.

7.08 2.35 70.75 4.09 *0.000 2 

3.  
يقل توجه حملة الشهادات العليا للعمل الريادي 

بسبب حصولهم على فرص عمل أكثر من 
 غيرهم.

6.86 2.71 68.63 2.84 *0.003 4 

4.  

ارتباط )انسجام( التخصص األكاديمي مع  ُيعد  
مجال المشروع الريادي ألحد أعضاء الفريق 

على األقل عنصرا مؤثرا لنجاح المشروع 
 الريادي.

8.00 2.19 80.00 8.18 *0.000 1 

5.  
ساهمت درجتك العلمية في قبول فكرة مشروعك 

 ضمن مشروع مبادرون.
6.13 2.97 61.25 0.38 0.354 5 

  0.000* 5.04 70.00 1.78 7.00 جميع فقرات المجال معا 
 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 الص ما يلي:( يمكن استخ27من جدول )

وع ارتباط )انسجام( التخصص األكاديمي مع مجال المشر  ُيعد  المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة "  -
 8.00الريادي ألحد أعضاء الفريق على األقل عنصرا مؤثرا لنجاح المشروع الريادي " يساوي 

 ،8.18ر ، قيمة االختبا%80.00أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ؛(10)الدرجة الكلية من 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ،0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).

  قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
 

ساهمت درجتك العلمية في قبول فكرة مشروعك ضمن للفقرة الخامسة " المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %61.25بي أي أن المتوسط الحسابي النس ،6.13مشروع مبادرون " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  0.354تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.38
 متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.00بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  
لذلك  ،0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،5.04، قيمة االختبار %70.00يساوي 

، مما يدل على أن α ≤ 0.05مجال " التخصص)التعليم( " دال إحصائيًا عند مستوى داللة  ُيعد  
متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن 

 فراد العينة على فقرات هذا المجال. هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أ
 

أكدت جميع المعطيات على أهمية التعليم في تحسين فرص نجاح العمل الريادي وتعزيز وقد 
فرصة قبوله ودخوله ضمن برنامج االحتضان والتمويل، كما أظهرت النتائج أهمية كون أحد 

فق ريادية وذلك بما يتواأعضاء الفريق على األقل ذو تخصص أكاديمي في مجال عمل الفكرة ال
والتي رأت أثر التخصص على نوعية المشروع الريادي،  (2006المبيريك والشميمري، )مع دراسة 

على الجانب اآلخر أظهرت النتائج قلة أثر الدرجة العلمية للمشاركين في قبول المشروع أو 
 استمراريته.

ويعزو الباحث أهمية أثر التخصص والدراسة األكاديمية للفريق على قدرة الفريق على مواجهة 
تغلب عليها وتقديم المنتج الخاص بهم بالشكل األمثل بما ينعكس على مشاكل العمل الريادي وال
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اب منح الفريق المرونة الالزمة للقدرة على التعلم واكتس إلىنجاح المشروع الريادي الحقًا، باإلضافة 
 من الصفات المميزة للشخص الريادي. ُتعد  المعارف لالزمة إلنجاح مشروعهم والتي 

ة فقرة توجه حملة الشهادات العليا للعمل الريادي إلى كون الفئاالستجابة لكما ويعزو الباحث تدني 
تشكل فئة طلبة الجامعات في  عاماً  (30-19العمرية التي يستهدفها المشروع محل الدراسة )

من  %11.3من المشاركين مقابل  %78.8النسبة األكبر منها حيث شكلت  مراحل البكالوريوس
من تفسير انخفاض  (2007حامد وارشيد، )دراسة لك توافق أيضا مع الدراسات العليا، ويظهر ذ

دى نه يمكنهم الحصول على فرصة عمل لإالريادين الشباب الذين يحملون الشهادات العليا، حيث 
، مما يقل توجههم للعمل العمل، على عكس من ال يحملون شهادات جامعيةالغير في سوق 

 الريادي.

على الدرجة  المشاريع بناء قبولالتي أولها المشروع في  القليلةكما وأظهرت النتائج أيضا األهمية 
العلمية للمشاركين، ويعزو الباحث ذلك إلى تنوع التخصصات العملية للمشاركين في كل مشروع 

د الدور الذي قد يلعبه التخصص، إضافة إلى استهداف المشروع على الشباب في قطاع مما يحي
ما يحيد بو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يجعل نسبة كبيرة من المشاركين في نفس المجال 

 الدور الذي قد يلعبه التخصص في اختيار المشاركين.
  



113 

 تحليل فقرات مجال " النوع الجتماعي" -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tدام اختبار تم استخ

 (.28أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 6المتوسطة وهي 

( لكل فقرة من فقرات مجال " النوع .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )28جدول 
 الجتماعي "
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ُيعد الذكور أكثر فرصة للنجاح في العمل الريادي   .1
 من اإلناث.

5.54 2.72 55.38 -1.52 0.066 6 

 العمل الريادي إلىالذكور مدفوعين بالحاجة  ُيعد    .2
 أكثر من اإلناث.

6.95 2.41 69.50 3.53 *0.000 1 

يتحمل الذكور مشاق العمل الريادي أكثر من   .3
 اإلناث.

6.46 2.93 64.63 1.41 0.081 4 

ناث صعوبة أكثر من الذكور في اقتناص تواجه اإل  .4
 فرص العمل الريادي.

5.63 2.69 56.25 -1.25 0.108 5 

يزداد معدل النشاط الريادي في المراحل العمرية   .5
 ناث أكثر من المراحل المتأخرة.لدى اإل المبكرة

6.89 2.50 68.88 3.17 *0.001 2 

تساعد البيئة المجتمعية الفلسطينية في إنجاح العمل   .6
 الريادي للذكور أكثر من اإلناث.

6.66 2.63 66.63 2.25 *0.013 3 

  0.037* 1.81 63.54 1.75 6.35 جميع فقرات المجال معاا  

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

 ( يمكن استخالص ما يلي:28من جدول )

ي أكثر من العمل الرياد إلىالذكور مدفوعين بالحاجة  ُيعد  للفقرة الثانية " المتوسط الحسابي  -
، %69.50أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،(10)الدرجة الكلية من  6.95اإلناث " يساوي 
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وهذا يعني أن هناك ، 0.000 تساوي  (Sig).ية القيمة االحتمالوأن  ،3.53قيمة االختبار 
 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 ُيعد الذكور أكثر فرصة للنجاح في العمل الريادي من اإلناث للفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
وأن  ،1.52-، قيمة االختبار %55.38أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،5.54" يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل  0.066تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
 أفراد العينة على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.35بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.037تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ن وأ ،1.81، قيمة االختبار %63.54يساوي 

مما يدل على أن ، α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة النوع االجتماعي" مجال  ُيعد  
متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن 

 نة على فقرات هذا المجال. هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العي

ُيعد الذكور أكثر فرصة للنجاح في العمل الريادي من  ويعزو الباحث تدني النسب في كل من "
 "تساعد البيئة المجتمعية الفلسطينية في إنجاح العمل الريادي للذكور أكثر من اإلناث " و "اإلناث
 قصص ودووج الريادية األعمال مختلف في الفلسطيني األراضي في المشاركين في التنوع إلى

 ليستو  والتجاري  الريادي العمل في النجاح بعوامل مرهونة وكونها الجنسين لكال مختلفة نجاح
 الحتضانا وبرامج الريادية األنشطة من أي في الجنسين كال مشاركة سهولة كذلك بالجنس، مرهونة
يام ، كما أن قذلك في مشاركةبال الرغبة لديهم ممن للجميع متاحة الفرص يجعل مما المختلفة

أغلب مشاريع االحتضان والرعاية على تمويل خارجي يشترط في كثير من الحاالت تساوي الفرص 
سة بالمناف الجنسيينوعدم خلق أي حاجز بناء على الجنس مما يخلق أرضية جيدة أيضا لكال 

 على الفرص المختلفة.
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 تحليل فقرات مجال " الخبرة المهنية " -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tدام اختبار تم استخ

 (.29النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6المتوسطة وهي 

( لكل فقرة من فقرات مجال " الخبرة .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )29جدول 
 المهنية "
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يترتب على الزيادة في الخبرة العملية زيادة في   .1
 فرص نجاح المشروع الريادي. 

8.78 1.57 87.75 15.76 *0.000 2 

تأسيس مشاريع ذات عالقة  إلىيميل األفراد   .2
 ي لديهم خبرة سابقة به.بالقطاع الذ

8.41 1.88 84.13 11.47 *0.000 4 

التعليم المهني في مجال المشروع الريادي  ُيعد    .3
 بدياًل عن الخبرة المكتسبة.

5.66 2.25 56.63 -1.34 0.092 6 

الخبرة العملية في مجال المشروع الريادي  ُتعد    .4
 بديل عن الدراسة األكاديمية.

7.10 2.44 71.00 4.03 *0.000 5 

الخبرة السابقة التي يمتلكها الريادي من  ُتعد    .5
 العوامل الهامة في إيجاد المشروع وانشائه.

8.61 1.55 86.13 15.03 *0.000 3 

الخبرة التي يكتسبها الشخص من التجربة في   .6
العمل الريادي يصعب الحصول عليها من 

 الدارسة األكاديمية.

9.10 1.74 91.00 15.93 *0.000 1 

  0.000* 14.34 79.44 1.21 7.94 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:29من جدول )

ادي الخبرة التي يكتسبها الشخص من التجربة في العمل الري للفقرة السادسة "المتوسط الحسابي  -
أي أن  ؛(10)الدرجة الكلية من  9.10ن الدارسة األكاديمية " يساوي يصعب الحصول عليها م
 (Sig).القيمة االحتمالية وأن ، 15.93االختبار ، قيمة %91.00المتوسط الحسابي النسبي 

 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 0.000تساوي 

ن التعليم المهني في مجال المشروع الريادي بدياًل ع ُيعد   "الثة الثللفقرة المتوسط الحسابي   -
-، قيمة االختبار %56.63أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،5.66الخبرة المكتسبة " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة  ،0.092تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  1.34
 ه الفقرة. من قبل أفراد العينة على هذ

ويعزو الباحث ذلك إلى كون التعليم المهني ما هو إال نوع من التعليم بطرق مختلفة وال يشكل 
 بديل عن الخبرة التي يحصل عليها الشخص الريادي أثناء ممارسة عمله والتي قد تختلف بناءً 

كثير ي ف يتشاركعلى طبيعة عمل المشروع الريادي ونوعه على خالف التدريب المهني الذي 
من تفاصيله، كما أنه في كثير من األحيان يركز التعليم المهني على تعليم الشخص الحرفة 
بشكل متقن لكن ينقصه في كثير من األحيان الخبرة الالزمة النطالق الشخص في عالم ريادة 

 األعمال وامتالك عمله الخاص وامتالك المهارات الالزمة إلدارة علمه والنجاح به.
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.94يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  بشكل عام -
لذلك  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،14.34، قيمة االختبار %79.44يساوي 

، مما يدل على أن متوسط α ≤ 0.05مجال " الخبرة المهنية " دال إحصائياً عند مستوى داللة  ُيعد  
بة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك درجة االستجا

 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 
 

الخبرة في نجاح أي مشروع ريادي خصوصًا الخبرة  تلعبهالدور الذي  إلىويعزو الباحث ذلك 
لريادي، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات الناتجة عن العمل في نفس مجال المشروع ا

والتي رأت أثر الخبرة في صقل المرء، وتساعد عند أداء  ،(2006يريك والشميمري، المب)كدراسة 
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 شروط الزمة ألداءن تتحلى به من مواصفات و أكساب الشخصية ما يجب ا  األعمال المختلفة و 
 األعمال بنجاح.

 :"القدرة على التنفيذتحليل فقرات مجال " -
درجة الموافقة  إلىرجة االستجابة قد وصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط د Tتم استخدام اختبار 

 (.30النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6المتوسطة وهي 

 ( لكل فقرة من فقرات مجال "القدرة على التنفيذ".Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )30جدول 
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توُفر الطاقات البدنية والمالية يحفز الشخص على   .1
 تنفيذ مشروعه الريادي.

8.58 2.00 85.75 11.49 *0.000 4 

امتالك المهارات الفنية الالزمة من أهم عوامل  ُيعد    .2
 القدرة على تنفيذ المشروع الريادي.

8.46 1.72 84.63 12.80 *0.000 5 

التأقلم مع المواقف الجديدة التي يتعرض لها  ُيعد    .3
العمل الريادي من أهم عوامل نجاح المشروع 

 الريادي.

8.86 1.46 88.63 17.48 *0.000 3 

وضوح معالم خطة المشروع الريادي من  ُيعد    .4
 العناصر الرئيسية للقدرة على التنفيذ.

8.38 1.86 83.75 11.39 *0.000 6 

قدرة الريادي على التكيف مع األمور الطارئة  ُتعد    .5
 من العوامل المؤثرة على التنفيذ.

8.90 1.41 89.00 18.39 *0.000 1 

القدرة على معالجة المشاكل من العناصر  ُتعد    .6
 الرئيسية لتنفيذ المشروع الريادي.

8.88 1.69 88.75 15.25 *0.000 2 

  0.000* 16.98 86.75 1.41 8.68 اا جميع فقرات المجال مع 
 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:30من جدول )

قدرة الريادي على التكيف مع األمور الطارئة من  ُتعد   للفقرة الخامسة "المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي  ؛(10لدرجة الكلية من )ا 8.90العوامل المؤثرة على التنفيذ" يساوي "

وهذا  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن ، 18.39االختبار ، قيمة %89.00النسبي 
 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

الرئيسية  روع الريادي من العناصروضوح معالم خطة المش ُيعد   " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %83.75أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،8.38للقدرة على التنفيذ " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  11.39
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 8.68ل بأن المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القو  -
لذلك  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،16.98، قيمة االختبار %86.75يساوي 

، مما يدل على أن α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  القدرة على التنفيذمجال "  ُيعد  
ا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذ

  هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

الدور المنوط بالشخص الريادي بأهمية سهولة التأقلم مع الظروف  إلىويعزو الباحث ذلك 
ك لمشروع الريادي لتحقيقها، كما وينعكس ذلالمختلفة، والقدرة على تحقيق األهداف التي يعمل ا

 من خالل قدرة الريادي على التأقلم مع الظروف المختلفة والتعامل معها.

 

 :"دراسة الجدوى تحليل فقرات مجال " -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.31موضحة في جدول ) النتائج أم ال. 6المتوسطة وهي 
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( لكل فقرة من فقرات مجال "دراسة .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )31جدول 
 الجدوى"
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1.  
سة الجدوى في تقدير احتماالت نجاح ساعدتك درا

 الفكرة الريادية قبل البدء بتنفيذها.
6.78 2.56 67.75 2.71 *0.004 2 

2.  
توفرت لديك معلومات دقيقة عن السوق 

 المستهدف خالل تنفيذ دراسة الجدوى.
6.29 2.23 62.88 1.15 0.127 5 

3.  
ساعدتك دراسة الجدوى الخاصة بمشروعك في 

 وقعة مقارنة بالتكاليف بدقة.تحديد العوائد المت
6.35 2.27 63.50 1.38 0.086 4 

4.  
توفرت لديك القدرة الكافية في على اعداد دراسة 

 جدوى دقيقة قبل البدء بالمشروع.
6.10 2.42 61.00 0.37 0.356 6 

5.  

دراسة الجدوى الخاصة بمشروعكم الريادي  ُتعد  
ضمن مشروع مبادرون في مرحلة الفرز 

 قة وذات معلومات قيمة.واالختيار دقي
6.64 2.30 66.38 2.48 *0.008 3 

6.  
لعبت دراسة الجدوى المقدمة لمشروع مبادرون 
 الدور األبرز في قرار قبول مشروعك لالحتضان. 

6.84 2.29 68.38 3.27 *0.001 1 

  0.014* 2.23 64.98 2.00 6.50 جميع فقرات المجال معاا  

 .α  ≤ 0.05ند مستوى داللة * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا ع

 ( يمكن استخالص ما يلي:31من جدول )

لعبت دراسة الجدوى المقدمة لمشروع مبادرون الدور األبرز للفقرة السادسة " المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط  ؛(10)الدرجة الكلية من  6.84في قرار قبول مشروعك لالحتضان" يساوي 
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 ،0.001تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية أن ، 3.27الختبار ، قيمة ا%68.38الحسابي النسبي 
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ل توفرت لديك القدرة الكافية على إعداد دراسة جدوى دقيقة قب " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %61.00لمتوسط الحسابي النسبي أي أن ا ،6.10البدء بالمشروع " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة  ،0.356تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.37
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.50بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 ُيعد  لذلك  0.014تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  2.23، قيمة االختبار %64.98يساوي 
، مما يدل على أن متوسط α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  دراسة الجدوى مجال " 

درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
 ة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. موافقة بدرج

عدة عوامل للفئة المستهدفة منها، عمل  محور بناءً البنود  بعض ويعزو الباحث التدني في
األشخاص الريادين على تنفيذ دراسات جدوى دون وجود الخبرة أو التدريب الكافي لديهم للقيام 

تنفيذ أو تظهر خالل فترة ال تصورات خاطئةقد يبني  والذي مالئمة لمشروعهبتنفيذ دراسة جدوى 
أنشطة العمل التجاري، كما أن اعتماد المشروع الريادي على وضع الدراسة في بداية  على شكل

المشروع دون العمل على تطويرها وتحويرها خالل فترة عمل المشروع خصوصًا في المراحل 
  دراسة في االعتماد على النجاح في العمل الريادي.األولى مما يقلل حجم األهمية التي قد تشكلها ال

كما أنه ضمن مراحل الفرز واالختيار يشكل قرار دراسة الجدوى بنجاح المشروع أو فشله هو 
من أحد المراحل الهامة التي قد يستمر  كونهاخصوصا  في دراسة الجدوى  النقطة األهم للريادين

ي له يغفل على الكثير من النقاط التي قد تساهم فتمويل واحتضان مشروعه بناء عليها، مما يجع
، الدراسة الحقا تلعبهنجاح مشروعه الحقًا ويقلل األهمية من وجهة نظره عن الدور الذي قد 

لعبت دراسة الجدوى المقدمة لمشروع مبادرون الدور األبرز في قرار  ويظهر ذلك جليًا من فقرة "
 ات ضمن محور دراسة الجدوى." على أعلى التقدير قبول مشروعك لالحتضان
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أهمية متوسطة للدور الذي ساهمت به دراسة الجدوى في تقدير نجاح الفكرة  المبحوثينوقد أعطى 
قد يتنافى مع الدور الرئيس الذي تساعد به دراسة الجدوى في بناء القرار  بماقبل البدء بتنفيذها 

 على االستمرار بنفس الفكرة أو عدمه. 

في عدم توافر معلومات واضحة  الرياديون ح المشكلة التي يعاني منها كما وظهر بشكل واض
ودقيقة عن السوق المستهدف تساعدهم في تنفيذ دراسة الجدوى والذي ينعكس الحقا على دقة 
دراسة الجدوى بما يخص المشروع الريادي. كذلك أيضا أظهرت النتائج ضعف دراسات الجدوى 

 العوائد المتوقع مقارنة بالتكاليف. من منح الريادي المساعدة في تحديد
 

. (2007زويل، ). (2006الحسيني، )مع مجموعة من الدراسات منها  نتائج المحورواتفقت 
ها ميتهأ الجدوى و  من حيث األدوار التي تعلبها دراسة (1979ع. م. عثمان، ). (2004معروف، )

 .في البدء بالمشروع التجاري 
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 :"الدراسة التسويقيةتحليل فقرات مجال " -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.32النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي

( لكل فقرة من فقرات مجال " الدراسة .Sigتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ): الم32جدول 
 التسويقية "

 الفقرة م
بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 
حرا
الن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا
قيم
ال

Si
g.

) 

يب
لترت
ا

 

1.  
ساهمت دراستك للسوق في تحديد مدى تجاوب 

 السوق لفكرة مشروعك.
7.29 1.98 72.88 5.83 *0.000 1 

2.  

ساهمت الدراسة التسويقية الخاصة بمشروعكم 
تحديد السعر المناسب للمنتج / الخدمة التي 

 تقدمها.
7.25 2.25 72.50 4.96 *0.000 2 

3.  
استطاعت الدراسة التسويقية لمشروعك تحديد 

 كيفية ممارسة نشاط الدعاية واالعالن.
7.21 2.24 72.13 4.85 *0.000 3 

4.  
استطاعت الدراسة التسويقية الخاصة بكم تحديد 

 آلية توزيع المنتج بدقة. 
6.93 2.26 69.25 3.66 *0.000 4 

5.  

اعتمدت لجان التقييم في مشروع مبادرون على 
دراسة الجدوى التسويقية في اتخاذ قراراتها لقبول 

 مشروعك.
6.83 2.20 68.25 3.35 *0.001 5 

  0.000* 5.73 71.00 1.72 7.10 جميع فقرات المجال معاا  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:32من جدول )

ساهمت دراستك للسوق في تحديد مدى تجاوب السوق لفكرة  " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
، %72.88توسط الحسابي النسبي أي أن الم ؛(10)الدرجة الكلية من  7.29مشروعك" يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن ، 5.83قيمة االختبار 
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

اعتمدت لجان التقييم في مشروع مبادرون على دراسة  " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي  ،6.83ويقية في اتخاذ قراراتها لقبول مشروعك " يساوي الجدوى التس

وهذا  ،0.001تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،3.35، قيمة االختبار %68.25النسبي 
 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.10الحسابي يساوي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط -
لذلك  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،5.73، قيمة االختبار %71.00يساوي 

، مما يدل على أن α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة الدراسة التسويقية"مجال  ُيعد  
عني أن وهذا ي ،هريًا عن درجة الموافقة المتوسطةمتوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو 

  هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

يظهر من النتائج أن نتائج محور الدراسة التسويقية بشكل عام موافقة متوسطة خصوصا في 
ن الفرص المفاضلة بي علىجوانب المزيج التسويقي ومما قد يكون له أثر على المشروع من القدر 

قدرة  ويظهر من النتائج، كما جاوب السوق لفكرة المشروع الجديد، وكذا تحديد مدى تالتسويقية
الريادين بشكل متوسط من تنفيذ الدراسة التسويقية والقدرة على تحديد الصالحية التسويقية لمنتجاتهم 

ا، لجديدة التي يسعى المشروع لتقديمهالسوق لفكرة المنتج الجديد أو الخدمة ا احتماالت تجاوبو 
ويعزو الباحث ذلك إلى النقص في المعلومات المتوفرة لدة الريادين عن األسواق المستهدفة وقلة 

لسطيني خصوصًا عن السوق الف المعلومات السوقية الدقيقة والتي يمكن البناء عليها بشكل فعال
 في دراسات السوق. اً الذي يعاني فقر 
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 " الدراسة الفنية ت مجال "تحليل فقرا -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.33النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي

 ( لكل فقرة من فقرات مجال.Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )33جدول 
 "الدراسة الفنية " 
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1.  
ساهمت دراستك الفنية في تحديد 
إمكانية تأسيس مشروعك من 

 الناحية الفنية.
7.51 2.02 75.13 6.70 *0.000 3 

2.  
ي لمشروع فساعدت الدراسة الفنية ل

 تحليل التكاليف االستثمارية بدقة.
7.25 2.10 72.50 5.32 *0.000 4 

3.  
ساعدت دراستك الفنية في تحديد 

 التكاليف التشغيلية بدقة.
7.04 2.22 70.38 4.17 *0.000 5 

4.  
ساعدت دراستك الفنية في تحديد 
العدد واآلالت الالزمة لمشروعك 

 بدقة.
7.91 1.74 79.13 9.81 *0.000 1 

5.  
ساعدت دراستك الفنية في تحديد 
القوى العاملة المطلوبة للمشروع 

 بدقة.
7.56 1.92 75.63 7.27 *0.000 2 

  0.000* 7.91 74.55 1.65 7.46 جميع فقرات المجال معاا  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:33من جدول )
ساعدت دراستك الفنية في تحديد العدد واآلالت الالزمة  " الرابعةللفقرة لحسابي المتوسط ا -

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ؛(10)الدرجة الكلية من  7.91لمشروعك بدقة" يساوي 
وهذا يعني أن ، 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،9.81االختبار ، قيمة 79.13%

 رة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.هناك موافقة بدرجة كبي

دقة" ساعدت دراستك الفنية في تحديد التكاليف التشغيلية ب " الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأن ، 4.17، قيمة االختبار %70.38أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.04يساوي 

وافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة وهذا يعني أن هناك م 0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
 على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.46بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،7.91، قيمة االختبار %74.55يساوي 

، مما يدل على أن متوسط α ≤ 0.05ائياً عند مستوى داللة إحص " داالً  الدراسة الفنيةمجال "  ُيعد  
اك وهذا يعني أن هن ،درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة

 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

في جوانب  (2006الحسيني، )، (2009الدحام، ) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
مية للمشروع األه بسيط تشكل جزء حيثلدراسة الفنية خصوصًا مع المشاريع الريادية الصغيرة ا

عتمد ريادية الصغيرة تمقارنة مع الجوانب األخرى، ويعزو الباحث ذلك إلى كون معظم المشاريع ال
بشكل أساسي على الموارد واإلمكانيات التي يمتلكها فريق العمل ومحاولة التكيف مع أقل 

 اإلمكانيات الفنية للنجاح بالمشروع الريادي.
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 :"الدراسة المالية تحليل فقرات مجال " -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.34النتائج موضحة في جدول ) أم ال. (6) المتوسطة وهي

( لكل فقرة من فقرات مجال " الدراسة .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )34جدول 
 المالية "
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استطاعت دراستك المالية تحديد مقدار الربح   .1
 والخسارة بمشروعك بدقة.

6.20 2.39 62.00 0.75 0.229 4 

ساهمت دراستك المالية في تحديد الفترة الزمنية   .2
 السترداد رأس المال المستثمر بدقة.

6.23 2.34 62.25 0.86 0.197 3 

ة المالية في معرفة احتياجات ساعدتك الدراس  .3
 المشروع من الموارد المالية قبل البدء بتنفيذه.

7.35 1.84 73.50 6.55 *0.000 1 

توافقت تقديراتك المالية للسنوات األولى من   .4
 مشروعك مع ما كان واقعًا بعد التنفيذ.

6.03 2.54 60.25 0.09 0.465 6 

ساهمت دراستك المالية في قبول فكرتك   .5
 دية ضمن مشروع مبادرون.الريا

6.86 2.07 68.63 3.73 *0.000 2 

اسَتطعت تنفيذ دراسة مالية دقيقة في بداية   .6
 مشاركتك في مشروع مبادرون.

6.10 2.35 61.00 0.38 0.352 5 

  0.011* 2.34 64.60 1.76 6.46 جميع فقرات المجال معاا  

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

 ( يمكن استخالص ما يلي:34من جدول )

ساعدتك الدراسة المالية في معرفة احتياجات المشروع من  " الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي  (؛10)الدرجة الكلية من  7.35الموارد المالية قبل البدء بتنفيذه " يساوي 
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وهذا  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،6.55 ، قيمة االختبار %73.50النسبي 
 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

ا توافقت تقديراتك المالية للسنوات األولى من مشروعك مع م " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %60.25الحسابي النسبي  أي أن المتوسط ،6.03كان واقعاً بعد التنفيذ " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة  ،0.465تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.09
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.46بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 ُيعد  لذلك  0.011تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  2.34قيمة االختبار ، %64.60يساوي 

، مما يدل على أن متوسط α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  الدراسة الماليةمجال  " 
اك وهذا يعني أن هن ،درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة

  كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. موافقة بدرجة

قدرة على تنفيذ ل الوقد أظهرت النتائج بعض الفقرات الغير دالة احصائيًا للمتوسطات الحسابية مث
دراسة مالية، ومدى دقة التقديرات المالية للسنوات األولى من عمر المشروع ومدى قدرة الدراسة 

ح والخسارة وتحديد الفترة الزمنية السترداد رأس المال، ويعكس ذلك المالية على تحديد مقدار الرب
الدور المناط بعمليات التوجيه واإلرشاد منها من وجهة نظر الباحث مجموعة من اإلشكاليات 

أتي كعملية والتي ت دراسات مالية دقيق لمشروعاتها بمساعدة المشاريع على إعدادللمشاريع الريادية 
  لتجعلها ةريب التي تقوم بها برامج االحتضان والتي تعطي الشركة الريادية دفعمتتمة لعمليات التد

كما ويظهر الدور في أهمية اعداد دراسات مالية دقيق للمشاريع  فاعلية الحقا خالل عملها. أكثر
حيث من النتائج يظهر أن أكبر دور استطاعت تحقيقه الدراسة المالية هي تقدير احتياجات 

قل أهمية والتي ال ت موارد المالية قبل البدء على خالف بقية األمور المتوقعة الحقاً المشروع من ال
 عن باقي الجوانب في تحديد نجاح المشروع وفشله أو حتى قبوله لالحتضان.
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 " فريق العمل تحليل فقرات مجال " -
 ة الموافقةدرج إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.35النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي

فريق ( لكل فقرة من فقرات مجال ".Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )35جدول 
 "العمل
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1.  
امتلكت الخبرة الكافية ضمن مشروع مبادرون 

 الختيار أعضاء الفريق بدقة.
7.40 2.34 74.00 5.36 *0.000 5 

2.  
اسَتطعت جذب األشخاص اآلخرين وتشجيعهم على 
البدء بممارسة األنشطة الريادية، وتأسيس مشاريعهم 

 الريادية.
7.43 2.41 74.25 5.30 *0.000 4 

3.  
يساهم اعتبار فريق العمل بأنهم مسؤولين أمام 
بعضهم بشكل متبادل، على استمرار فريق العمل 

 المشترك وانجاح المشروع الريادي.
8.50 2.47 85.00 9.05 *0.000 3 

4.  
يساهم تنوع المهارات لدى فريق العمل في إنجاح 

 المشروع الريادي.
8.95 1.81 89.50 14.55 *0.000 1 

5.  
عمر أعضاء الفريق مؤثرا في نجاح تقارب  ُيعد  

 المشاريع الريادية.
7.23 2.25 72.25 4.87 *0.000 6 

6.  
تفكك فريق العمل من العوامل المؤثرة على فشل  ُيعد  

 المشاريع الريادية.
8.76 2.14 87.63 11.53 *0.000 2 

  0.000* 12.19 80.44 1.50 8.04 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة * المتوسط الحسابي 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:35من جدول )

يساهم تنوع المهارات لدى فريق العمل في إنجاح المشروع  " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، %89.50أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ؛(10)الدرجة الكلية من  8.95الريادي " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  14.55االختبار قيمة 
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

تقارب عمر أعضاء الفريق مؤثرا في نجاح المشاريع  ُيعد   " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن  ،4.87، قيمة االختبار %72.25بي أي أن المتوسط الحسابي النس 7.23الريادية " يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  ،Sig < 0.05القيمة االحتمالية 
 على هذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 8.04بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
مجال  ُيعد  لذلك  Sig < 0.05القيمة االحتمالية ن وأ ،12.19، قيمة االختبار %80.44يساوي 

، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة العمل فريق"
االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 

  ذا المجال.بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات ه
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تحليل جميع فقرات " العوامل المؤثرة في نجاح اختيار المشاريع الريادية ضمن برنامج  -
 "مبادرون 

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (.36النتائج موضحة في جدول ) أم ال. (6)المتوسطة وهي 

( لجميع فقرات "العوامل المؤثرة في .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )36جدول 
 نجاح اختيار المشاريع الريادية ضمن برنامج مبادرون"
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 4 0.000* 13.63 79.41 1.27 7.94 لفكرة.أصالة ا

 7 0.000* 5.04 70.00 1.78 7.00 .التخصص)التعليم(

 10 0.037* 1.81 63.54 1.75 6.35 النوع االجتماعي.

 3 0.000* 14.34 79.44 1.21 7.94 الخبرة المهنية.

 1 0.000* 16.98 86.75 1.41 8.68 .القدرة على التنفيذ

 8 0.014* 2.23 64.98 2.00 6.50 .دراسة الجدوى 

 6 0.000* 5.73 71.00 1.72 7.10 .الدراسة التسويقية

 5 0.000* 7.91 74.55 1.65 7.46 .الدراسة الفنية

 9 0.011* 2.34 64.60 1.76 6.46 .الدراسة المالية

 2 0.000* 12.19 80.44 1.50 8.04 .فريق العمل

العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع 
 .ةيالرياد

7.37 1.14 73.66 10.68 *0.000  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة          
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 ةييادالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الر المتوسط الحسابي لجميع فقرات ( تبين أن 36جدول )
، قيمة االختبار %73.66أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،(10)الدرجة الكلية من  7.37يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.68

  .بشكل عام "ةيالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادمن قبل أفراد العينة على جميع فقرات "
 

 ":نجاح اختيار المشاريع الرياديةتحليل فقرات مجال " -
درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tدام اختبار تم استخ

 (.37النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي

( لجميع فقرات "العوامل المؤثرة في .Sig: المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال )37جدول 
 ادية ضمن برنامج مبادرون"نجاح اختيار المشاريع الري
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1.  

استمرار بعض فريق العمل في العمل سويًا  ُيعد  
حتى اليوم ناتجًا عن النجاح في اختيار فريق 

 العمل المالئم.
8.35 2.11 83.50 9.98 *0.000 1 

2.  
ساهمت خطة العمل لمشروعك من مساعدتك 
 على التكيف مع المشاكل التي واجهتك الحقًا.

7.19 2.27 71.88 4.67 *0.000 5 

3.  
ساهم وضوح الخطة التسويقية لمشروعك 

 بتوجيهك بالشكل الدقيق للسوق المستهدف.
6.90 2.31 69.00 3.48 *0.000 8 

4.  
ية لمشروعك في انعكس وضوح الدارسة المال
 استخدام الموارد المالية بكفاءة.

7.10 2.02 71.00 4.88 *0.000 7 
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5.  

استطاعت لجان التحكيم بناًء على الخطة 
التسويقية الخاصة بكم من بناء تقديرات واضحة 
 على مدى قدرة مشروعكم على اختراق السواق.

6.80 2.19 68.00 3.27 *0.001 9 

6.  
روع جنة تحكيم مشصالة فكرتك بإقناع لأساهمت 

 مبادرون بقدرة فكرتك على النجاح واالستمرار. 
8.33 1.56 83.25 13.35 *0.000 2 

7.  
اعتبرت لجان التحكيم خبرتك السابقة مؤشرًا هاما 

 لقدرتك على تنفيذ مشروعك الريادي.
7.65 2.33 76.50 6.32 *0.000 3 

8.  
أثر النوع االجتماعي للفريق في قرار لجان 

 ختيار فكرتك الريادية.التحكيم في ا
5.81 2.86 58.13 -0.59 0.280 10 

9.  
األهداف التي وضعتها لجان التحكيم الختيار  ُتعد  

 األفكار الريادية من خالل مراحل التقييم دقيقة.
7.15 2.09 71.50 4.93 *0.000 6 

10.  
اختيار المشاريع ضمن مشروع مبادرون  معايير

 كانت واقعية بدرجة كبيرة.
7.38 2.12 73.75 5.80 *0.000 4 

  0.000* 7.23 72.65 1.56 7.27 جميع فقرات المجال معاا  

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

 ( يمكن استخالص ما يلي:37من جدول )

 وماستمرار بعض فريق العمل في العمل سويًا حتى الي ُيعد   "األولى للفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن  ؛(10)الدرجة الكلية من  8.35ناتجًا عن النجاح في اختيار فريق العمل المالئم " يساوي 

 ،Sig < 0.05القيمة االحتمالية وأن ، 9.98االختبار ، قيمة %83.50المتوسط الحسابي النسبي 
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

تيار أثر النوع االجتماعي للفريق في قرار لجان التحكيم في اخ " الثامنةللفقرة الحسابي  المتوسط -
-، قيمة االختبار %58.13أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،5.81فكرتك الريادية " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة  ،0.280تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  0.59
 أفراد العينة على هذه الفقرة.  من قبل
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.27بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  ،0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،7.23، قيمة االختبار %72.65يساوي 

، مما يدل α ≤ 0.05مستوى داللة إحصائيًا عند  " داالً نجاح اختيار المشاريع الريادية" مجال ُيعد  
على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا 

 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

ى القيمة التي عل بناءً  ويعزو الباحث تحقيق استمرارية فريق العمل كأهم مؤشر نظر له المشاركون 
ك على حيث ينعكس ذل ،النجاح في اختيار فريق العمل من النجاح في المشروع الحقاً  يضيفها

استمرارية المشروع، كما أن النقاط ذات العالقة بدراسة الجدوى  إلىاستمرارية فريق العمل باإلضافة 
مله ضمن ن الفريق في بداية عإحيث  )الدراسة السوقية، المالية، الفنية( لم تكن ذات األثر الكبير

المشاريع الريادية قد ال يمتلك القدرات الكافية لتؤهله ليقدم معلومات دقيقة بشكل كبير تبقى لفترات 
 طويلة منذ تأسيس المشروع.

وقد أظهرت النتائج أثر النظرة الحيادية للجان في أثر الجنس على اختيار المشاريع الريادية حيث 
 النقاط في األثر على نجاح اختيار المشاريع الريادية.حصلت على أقل 



134 

 اختبار فرضيات الدراسة 5.4
 الفرضية الرئيسة األولى: 

)أصالة  ( بين العوامل المؤثرةα  ≥0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى )
ة سالفكرة، التخصص/التعليم، النوع الجتماعي، الخبرة المهنية، القدرة على التنفيذ، درا

اختيار  نجاحفي  الجدوى، الدراسة التسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، فريق العمل(
 في برنامج مبادرون.  يةالمشاريع الرياد

أقل من ( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.836( أن معامل االرتباط يساوي 38جدول )يبين 
ت داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في وهذا يدل على وجود عالقة ذا، 0.05الداللة مستوى 

 . ة ونجاح اختيار هذه المشاريع في برنامج مبادرون ياختيار المشاريع الرياد

 ة ونجاح اختياري: معامل الرتباط بين العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد38جدول 
 هذه المشاريع

 طتبالالر  معامل بيرسون  الفرضية
القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000* 648. اختيار المشاريع الريادية. نجاحالعالقة بين أصالة الفكرة وبين 

 0.000* 396. ادية.اختيار المشاريع الرينجاح وبين  التخصص)التعليم(العالقة بين 

 0.015* 243. اختيار المشاريع الريادية.نجاح وبين  النوع االجتماعيالعالقة بين 

 0.000* 588. اختيار المشاريع الريادية.نجاح العالقة بين الخبرة المهنية وبين 

 0.000* 670. يادية.اختيار المشاريع الر نجاح وبين  القدرة على التنفيذالعالقة بين 

 0.000* 635. اختيار المشاريع الريادية.نجاح وبين  دراسة الجدوى العالقة بين 

 0.000* 754. ادية.اختيار المشاريع الرينجاح وبين  ويقيةالدراسة التسالعالقة بين 

 0.000* 652. اختيار المشاريع الريادية.نجاح وبين  الدراسة الفنيةالعالقة بين 

 0.000* 715. اختيار المشاريع الريادية.نجاح وبين  الدراسة الماليةالعالقة بين 

 0.000* 744. الريادية. اختيار المشاريعنجاح وبين  فريق العملالعالقة بين 
جاح ة ونيالعالقة بين العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

 0.000* 836. برنامج مبادرون. ضمناختيار هذه المشاريع 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        
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ار المشاريع على التأثير في اختيالعالقة بين المتغيرات المستقلة وقدرتها  إلىويعزو الباحث ذلك 
أصالة )الريادية على اختالف قدر نسبة العالقة بين كل منها، وتظهر العالقة قوية للعوامل 
الخبرة  ،الفكرة، دراسة الجدوى، الدراسة التسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، فريق العمل

 اعي(.( وأقل لـ )التخصص / التعليم، النوع االجتمالمهنية

ويستنج من ذلك الدور الذي يلعبه كل متغير من متغيرات الدراسة في اختيار وفرز المشاريع 
مليات اختيار المشروع للمتابعة في ع أثرهالريادية حيث يشكل كل متغير عنصر هام يتحدد على 

 اسةمع بعض الدراسات كدر  المعاييرووجود هذه  اتفقت هذه النتائج، حيث الرعاية واالحتضان
 (Sebora, Lee, Sukasame, 2009) (Gertner, 2013) (2009الشيخ وآخرون، )
(Blanchard, 2013)  و(Lumpkin & Ireland, 1988)  و  (2010النجار والعلي، )و
ة؛ ح قبول المشاريع الرياديار ونجافي تحديد العوامل المؤثرة على اختي (2010العاني وآخرون، )

 عن المهارات الالزمة للشخص الريادي. (2008السكارنه، )كما اتفقت مع دراسة 

في  (ماعينوع االجت)التخصص / التعليم، الكما وأظهرت النتائج ضعف العالقة بين المتغيرات 
 ، ويعزو الباحث ذلكنجاح اختيار المشاريع الريادية

وجود العالقة بين مجموعة من العوامل واختيار المشاريع الريادية  يرى الباحث ومن هذا المنطلق
ضانه أو دعمه وتمويله واحت بهدف الرياديةعملية منهجية يتم من خاللها تقييم المشاريع تشكل 

ي العوامل التواتخاذ القرار بناء على اخضاع المشروع لمجموعة من العوامل  غير ذلك، من خالل
 تتوافق مع المشروع.
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 الفرضية الرئيسة الثانية:

 الفكرة، أصالة) للعوامل المؤثرة (α  ≥0.05)يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى  
 جدوى،ال دراسة التنفيذ، على القدرة المهنية، الخبرة الجتماعي، النوع التعليم،/التخصص
 اريعفي نجاح اختيار المش (العمل فريق المالية، الدراسة الفنية، الدراسة التسويقية، الدراسة

 برنامج مبادرون.  الريادية ضمن

 يمكن استنتاج ما يلي: Stepwise من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة

الدراسة هي:  ،ع "نجاح اختيار المشاريع الريادية"تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التاب -
يرها . وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثأصالة الفكرة ،الدراسة المالية، فريق العمل، التسويقية
 ضعيف.

من  %74.8، وهذا يعني أن 0.748، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.872معامل االرتباط =  -
لخطية )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة ا "ياديةنجاح اختيار المشاريع الر "التغير في 

 عوامل أخرى تؤثر على نجاح اختيار المشاريع الريادية.  إلىقد ترجع  %25.2والنسبة المتبقية 
 

 : تحليل النحدار المتعدد لمعامالت النحدار39جدول 

 المتغيرات المستقلة
معامالت 
 النحدار

مة اختبار قي
T 

القيمة الحتمالية 
Sig. 

 0.275 1.099 0.648 المقدار الثابت

 0.007 2.786 0.233 الدراسة التسويقية

 0.000 4.597 0.367 فريق العمل

 0.003 3.059 0.231 الدراسة المالية

 0.013 2.555 0.229 أصالة الفكرة

ل=  0.872 معامل االرتباط =  0.748معامل التحديد المُعدَّ
 

*  0.367+  الدراسة التسويقية*  0.233 + 0.648نجاح اختيار المشاريع الريادية = 
 * أصالة الفكرة 0.229+  الدراسة المالية*  0.231+  فريق العمل
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( تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " نجاح اختيار المشاريع 39من خالل جدول )
فريق العمل، ومن ثم الدراسة المالية، ومن ثم الدراسة التسويقية، هي:  ،Tالريادية" حسب قيمة اختبار 

 أصالة الفكرة.وأخيرا 

 وفي ضوء ذلك يمكن استنتاج ما يلي:
توجد مجموعة من العوامل المهمة والتي يجب أن يمتلكها الريادي تمكنه من االستفادة بالشكل األمثل  .1

 على امتالك مشروعه الخاص.من برامج التمويل واالحتضان، والقدرة الحقا 
 %75والتي تمثل حوالي  توجد مجموعة من العوامل المهمة تؤثر في نجاح اختيار المشاريع الريادية .2

 وهي على الشكل التالي: ،من العوامل محل الدراسة
 التالية معاييرفريق العمل: وتشمل ال .أ

 الخبرة الكافية الختيار أعضاء الفريق بدقة. (1
خاص اآلخرين وتشجيعهم على البدء بممارسة األنشطة القدرة على جذب األش (2

 الريادية، وتأسيس مشاريعهم الريادية.
 أمام بعضهم بشكل متبادل. مسؤولون اعتبار الفريق بأنهم  (3
 تنوع المهارات لدى فريق العمل في إنجاح المشروع الريادي. (4
 تقارب عمر أعضاء الفريق. (5

 الدراسة المالية: وتشمل المعايير التالية .ب
 دار الربح والخسارة للمشروع الريادي.مق (1
 الفترة الزمنية السترداد رأس المال المستثمر بدقة. (2
 احتياجات المشروع من الموارد المالية قبل البدء بتنفيذه. (3
 المالية للسنوات األولى من المشروع. التقديرات (4
 القدرة على تنفيذ دراسة مالية دقيقة في بداية المشروع. (5

 التالية معاييروتشمل ال الدراسة التسويقية: .ج
 مدى تجاوب السوق لفكرة المشروع الريادي. (1
 السعر المناسب للمنتج / الخدمة. (2
 عالن.كيفية ممارسة نشاط الدعاية واإل (3
 آلية توزيع المنتج بدقة.  (4
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 التالية معاييرأصالة الفكرة: وتشمل ال .د
 امتالك أفكار جديدة ونادرة. (1
 علمية. جمع وتحليل البيانات عن الفكرة بمنهجية (2
 اشباع حاجة لم يقم أحد المنافسين بإشباعها. (3
 تنفيذ المشروع بطريقة جديدة. (4
األشخاص ذوي التخصصات المهنية أكثر قدرة على تقديم أفكار ريادية  ُيعد   (5

 أصيلة أكثر من غيرهم.
 التعرض لمشكالت الحياة اليومية والقدرة على مالحظتها.  (6
 دمات ناجحة.سلع وخ إلىمدى إمكانية تحويل الفكرة  (7

 ليها الدراسة في مجال "نجاح اختيار المشاريع الريادية" بأنإويمكن تفسير النتائج التي توصلت 
مجموعة من العوامل لها األثر األكبر في نجاح اختيار المشاريع الريادية، بالتشارك مع  هناك

مكن التي ي اييرمعمجموعة أخرى من العوامل ذات األثر األقل، بما يشكل أرضية قوية لوضع ال
على أثرها اختيار المشاريع الريادية في برامج االحتضان الفلسطينية والمتمثلة في )الدراسة 

أهمية  لىإويعزو الباحث ذلك التسويقية، فريق العمل، الدراسة المالية، وأصالة فكرة المشروع(؛ 
فريق العمل  أنشطة بناء إلىنظر تشكيل فرق العمل في المشروع الريادي حيث يُ  يلعبهالدور الذي 

للتأثير في العالقات بين األفراد بهدف تحقيق نجاح المشروع الريادي  يعلى أنها الوجه الحقيق
السديري، )حيث اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  ،بتوافق السبل المختلفة من الفريق

، كما وتمثل (2008السكارنه، ) (2010النجار والعلي، ) (2010العاني وآخرون، ) (2010
 ن أغلب هذه المشاريع قائمة علىإحيث  مهماً الدراسة المالية ضمن المشاريع المحتضنة عنصرا 

لى ع مهماً  اً يترك أثر  وهذاحجم المنحة المخصص لكل مشروع تمويل من مؤسسات مانحة تقيد 
محتضن لنجاح المشروع ال مهماً  الدراسة التسويقية رافداً  ُتعد  مدى قبول أو رفض المشاريع، كما و 

لدى الجهات المعنية على التحقق بدقة من كون مدى قدرة المشروع  اً الحقا بما يجعل هناك حرص
روع يدور حوله المش كمحرك رئيسياح له، وتأتي أصالة الفكرة على دخول السوق الحقا والنج

 .(2007النافع، )ككل حيث تتفق في ذلك مع دراسة 
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  الفرضية الرئيسة الثالثة:

( بين متوسطات آراء المبحوثين α ≤ 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات دللة إحصائية
س، العمر، الجنالمعلومات العامة ) إلىتعزى  العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياديةحول 

عمل مشروع المستجيب حتى اآلن بصفته  المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في العمل الريادي،
 فكرة التي عمل عليها أثناء مبادرون(.شركة قائمة، اعتماد المستجيب على نفس ال

 

 ،" لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيةTتم استخدام اختبار "
ار كذلك تم استخدام اختب ؛وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات

اللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح "التباين األحادي" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات د
 متوسطات أو أكثر. 3لمقارنة 

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات آراء المبحوثين α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  -
 .عمرال إلىتعزى  يةالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادحول 

- Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 40من النتائج الموضحة في جدول )
 ،لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  0.05" أكبر من مستوى الداللة  مستقلتين لعينتين

اسة ر وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الد
 .العمر إلىحول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 

ئة عمرية نها مجموعة تمثل فإتقارب العمر للفئة المستهدفة بالدراسة حيث  إلىويعزو الباحث ذلك 
أجراها كل واتفقت هذه الدراسة مع دراسة  ،اإلطاريقلل ظهور أي فروقات ضمن هذا  واحدة ما

لمعرفة العوامل التي تدفع  (2010العاني وآخرون، ) Blanch Flower and Oswaldمن 
اث حدعدم وجود ارتباط بين العوامل الشخصية ومنها العمر واأل إلىالشخص ليكون رياديا، 

 المهمة التي يعيشها الشخص وبين أن يكون لديه الرغبة في أن يكون رياديا، كذلك اتفقت مع 
(  2012االقتصادية الفلسطيني )ماس( )مرصد الريادة الفلسطيني  دراسة معهد أبحاث السياسات

أوساط الفئة األصغر سنًا النشاط الريادي في  ازديادوالتي أظهرت   (2013داود وآخرون، )
(18-24). 
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 العمر –لعينتين مستقلتين"  -  T: نتائج اختبار "40جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

سنة  26
 فأقل

سنة  27
 فأكثر

 0.825 0.222 7.91 7.98 أصالة الفكرة.

 0.482 0.706- 7.13 6.84 .التخصص)التعليم(

 0.711 0.372- 6.42 6.27 .النوع االجتماعي

 0.517 0.651 7.86 8.04 الخبرة المهنية.

 0.530 0.630- 8.77 8.56 .القدرة على التنفيذ

 0.731 0.346- 6.57 6.41 دراسة الجدوى.

 0.959 0.052- 7.11 7.09 .الدراسة التسويقية

 0.852 0.187- 7.49 7.42 .الدراسة الفنية

 0.478 0.713 6.33 6.62 .الدراسة المالية

 0.952 0.061- 8.05 8.03 فريق العمل.

 0.905 0.120- 7.38 7.35 ة.يالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

 0.750 0.320- 7.32 7.20 .اختيار المشاريع الريادية نجاح

 0.871 0.162- 7.37 7.33 جميع المجالت معا

 

( بين متوسطات آراء المبحوثين α ≤ 0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) توجد -
 .الجنس إلىتعزى  ةيالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادحول 

 ( يمكن استنتاج ما يلي:41)من النتائج الموضحة في جدول 

أقل من مستوى الداللة  لتين"لعينتين مستق -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة  ،"الدراسة المالية ،دراسة الجدوى للمجالين " 0.05

ذلك و  الجنس إلىإحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين تعزى 
 لصالح اإلناث.
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نفيذ دراسات ن لتيالمقترحة لتأهيل الريادي سوء تطبيق البرامج والحلول إلىويعزو الباحث ذلك 
دوى جالجدوى أو عدم تناسبها مع المشاكل التي تحاول المشاريع الريادية معالجتها لتكون ذات 

ن الخلفية األكاديمية للمشاركين في برنامج مبادرون محل الدراسة إللمشروع الريادي؛ كذلك حيث 
 لىإفيذ دراسات الجدوى وما يتعلق بها مما أدى تن إلىحيث قل ما تتطرق  ،ذات طابع تكنولوجي

 ظهور فروقات في هذا اإلطار. 

أكبر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.05من مستوى الداللة 

نس. الج إلىات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى متوسطات تقدير 
 .(2010العاني وآخرون، )وذلك بما بتوافق مع دراسة 

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  T: نتائج اختبار" 41جدول 

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
مة  

القي حتم
ال

ية 
ال

(
Si

g.
) 

 أنثى ذكر

 0.741 0.331- 8.01 7.91 أصالة الفكرة.

 0.419 0.813- 7.24 6.89 .التخصص)التعليم(

 0.104 1.647 5.88 6.57 .النوع االجتماعي

 0.609 0.514 7.84 7.99 الخبرة المهنية.
 0.794 0.262 8.61 8.70 .القدرة على التنفيذ
 0.027* 2.255- 7.23 6.17 دراسة الجدوى.

 0.134 1.514- 7.53 6.91 .الدراسة التسويقية
 0.951 0.062- 7.47 7.45 .الدراسة الفنية
 0.041* 2.076- 7.05 6.19 .الدراسة المالية
 0.569 0.572- 8.19 7.98 فريق العمل.

 0.424 0.804- 7.52 7.30 ة.ياختيار المشاريع الرياد العوامل المؤثرة في
 0.199 1.296- 7.60 7.11 .اريع الرياديةنجاح اختيار المش
 0.360 0.921- 7.53 7.27 جميع المجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة             
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( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  -
 .المؤهل العلمي إلىتعزى  ةيتيار المشاريع الريادالعوامل المؤثرة في اخ

 ( يمكن استنتاج ما يلي:42من النتائج الموضحة في جدول )

المقابلة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
ين داللة إحصائية بوبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات  ،الخبرة المهنية"لمجال " 0.05

المؤهل العلمي وذلك لصالح الذين  إلىمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى 
حيث تتفق مع دراسة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  ،مؤهلهم العلمي دراسات عليا

ن في تطوير ( أن الريادين الشباب يعتمدو 2013( )2012)ماس( )مرصد الريادة الفلسطيني 
أعمالهم على الخبرة والعالقات الشخصية، مما يعطى الفرصة أكبر لخريجي الدراسات العليا من 

 القدرة على اكتساب خبرة أكبر من الخريجين الجديد.

أكبر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05من مستوى الداللة 

ؤهل الم إلىمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 
 العلمي.
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 المؤهل العلمي –"التباين األحادي"  : نتائج اختبار42جدول 

 المجال

 المتوسطات
لخ
ة ا
قيم

بار
ت

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
) 

دبلوم 
 متوسط

 بكالوريوس
دراسات 
 عليا

 0.737 0.306 8.25 7.91 7.86 أصالة الفكرة.

 0.777 0.253 7.00 7.05 6.58 .التخصص)التعليم(

 0.749 0.290 6.78 6.30 6.31 .النوع االجتماعي

 0.047* 3.174 8.61 7.95 7.17 الخبرة المهنية.

 0.215 1.566 9.07 8.71 7.92 .التنفيذ القدرة على

 0.175 1.782 7.46 6.29 7.08 دراسة الجدوى.

 0.118 2.197 8.20 6.94 7.15 .الدراسة التسويقية

 0.135 2.052 8.47 7.30 7.55 .الدراسة الفنية

 0.106 2.307 7.57 6.27 6.69 .الدراسة المالية

 0.264 1.354 8.63 8.04 7.44 فريق العمل.

 0.190 1.695 8.02 7.30 7.19 ة.يالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

 0.171 1.808 8.19 7.14 7.20 .اختيار المشاريع الريادية نجاح

 0.172 1.802 8.04 7.27 7.19 جميع المجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
 

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات دال -
 سنوات الخبرة في العمل الريادي. إلىتعزى  يةالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

"التباين  المقابلة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 43من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن  ،لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  0.05مستوى الداللة األحادي" أكبر من 

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه 
 في العمل الريادي. سنوات الخبرة إلىالمجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 

لألغلبية  ُتعد  ريادية لجميع الفئة المستهدفة بالدراسة حيث حجم الخبرة ال إلىويعزو الباحث ذلك 
 العظمى من المشاركين تجربة مشروع مبادرون هي التجربة الريادية األولى.
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 سنوات الخبرة في العمل الريادي –: نتائج اختبار " التباين األحادي" 43جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

الق
ية 
مال
لحت

ة ا
يم (

Si
g.

) 

سنة 
 واحدة

 3-2من 
 سنة

أكثر من 
 سنوات 3

 0.668 0.406 7.83 8.07 7.80 أصالة الفكرة.

 0.879 0.129 7.02 6.91 7.18 .التخصص)التعليم(

 0.389 0.956 6.65 6.08 6.58 .النوع االجتماعي

 0.663 0.414 7.84 7.91 8.18 الخبرة المهنية.

 0.587 0.536 8.91 8.62 8.47 .يذالقدرة على التنف

 0.339 1.098 5.99 6.72 6.70 دراسة الجدوى.

 0.623 0.476 6.84 7.28 7.06 .الدراسة التسويقية

 0.808 0.213 7.33 7.58 7.34 .الدراسة الفنية

 0.077 2.651 6.21 6.89 5.82 .الدراسة المالية

 0.906 0.098 8.10 8.07 7.90 فريق العمل.

 0.880 0.128 7.29 7.43 7.32 ة.يل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادالعوام

 0.259 1.377 7.37 7.44 6.71 .اختيار المشاريع الريادية نجاح

 0.815 0.205 7.30 7.43 7.23 جميع المجالت معا

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) -
عمل المشروع حتى اآلن بصفته شركة  إلىتعزى  يةامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادالعو 
 .قائمة

 ( يمكن استنتاج ما يلي:44من النتائج الموضحة في جدول )

لعينتين مستقلتين" أقل من مستوى الداللة  -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
بذلك يمكن و  "،اختيار المشاريع الرياديةنجاح  ،فريق العمل ،على التنفيذ القدرةللمجاالت " 0.05

استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه 
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عمل المشروع حتى اآلن بصفته شركة قائمة وذلك لصالح الذين يعملون  إلىالمجاالت تعزى 
 كة قائمة.بالمشروع حتى اآلن بصفته شر 

أكبر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05من مستوى الداللة 

 عمل إلىمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 
 المشروع حتى اآلن بصفته شركة قائمة.

عمل المشروع حتى اآلن بصفته  –لعينتين مستقلتين "  -  T"  : نتائج اختبار44جدول 
 شركة قائمة

 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
 ل نعم (

 0.170 1.385 7.74 8.13 أصالة الفكرة.

 0.271 1.110- 7.23 6.79 .التخصص)التعليم(

 0.864 0.172- 6.39 6.32 .النوع االجتماعي

 0.070 1.837 7.69 8.18 الخبرة المهنية.

 0.038* 2.107 8.34 8.99 .القدرة على التنفيذ

 0.993 0.009- 6.50 6.50 دراسة الجدوى.

 0.319 1.002 6.90 7.29 .الدراسة التسويقية

 0.153 1.443 7.18 7.71 .نيةالدراسة الف

 0.158 1.425 6.18 6.73 .الدراسة المالية

 0.016* 2.469 7.63 8.43 فريق العمل.

 0.187 1.333 7.19 7.53 .ةيالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

 0.005* 2.922 6.76 7.74 .اختيار المشاريع الرياديةنجاح 

 0.100 1.667 7.13 7.56 جميع المجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة             
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( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) -
اعتماد المستجيب على نفس الفكرة التي  إلىتعزى  ةيالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

 .ل عليها أثناء مبادرون عم
اعتماد المستجيب على نفس الفكرة  –لعينتين مستقلتين "  -  T: نتائج اختبار" 45جدول 

 التي عمل عليها أثناء مبادرون 

 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
 ل نعم (

 0.987 0.016 8.13 8.13 أصالة الفكرة.

 0.908 0.116- 6.84 6.77 .التخصص)التعليم(

 0.354 0.939- 6.75 6.18 .النوع االجتماعي

 0.315 1.017 7.97 8.25 الخبرة المهنية.
 0.967 0.042- 9.00 8.99 .القدرة على التنفيذ
 0.711 0.373 6.30 6.56 دراسة الجدوى.

 0.371 0.906 6.92 7.41 .الدراسة التسويقية
 0.793 0.265- 7.82 7.68 .الفنيةالدراسة 

 0.210 1.274 6.23 6.89 .الدراسة المالية
 0.499 0.682 8.25 8.49 فريق العمل.

 0.675 0.423 7.44 7.56 .ةيالعوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد
 0.305 1.040 7.43 7.84 .اختيار المشاريع الريادية نجاح

 0.564 0.582 7.44 7.60 جميع المجالت معا
 

 -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 45من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك  0.05لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة 

اسة حول ت عينة الدر يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرا
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اعتماد المستجيب على نفس الفكرة التي عمل  إلىهذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 
 عليها أثناء مبادرون. 

ن المشروع غيرها لكو  ونظرة الريادي للمشروع كان سواء على نفس الفكرة أ إلىويعزو الباحث ذلك 
 استمرارية المشروع، كذلك إلىيعمل عليها الريادي غير مقتصر على الفكرة أو الخدمة التي 

 شتراكال اً تخصيص السؤال للفئات التي ما زالت ناجحة ومستمرة حتى وقت الدراسة يعطي مؤشر 
 المجيبين على السؤال بنفس الصفات والرؤى للعمل الريادي.

 
 
 

 الخالصــــة:
ل اإلجابة وذلك من خال ،تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةعرضًا ل الخامس الفصل تناول

عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، 
أو تؤكد  لدراسةاواستخراج األدلة والمؤشرات العلمية الكمية والكيفية التي تبرهن على إجابة أسئلة 

 إجراء. حيث تم عن المستجيبينالمعلومات العامة  قبول فروضه أو عدمه؛ والوقوف على
تم استخدام برنامج الرزم و المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، 

للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 في الفصل. 
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات
 

 ة ـــــــقدممال 6.1
 ائج الدراسةــــــــنت 6.2
 الدراسة توصيات 6.3
 ةـات مقترحـدراس 6.4
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 مقدمة:ال 6.1

 ليها من خالل هذه الدراسة، كذلكإ تم التوصلل ملخصًا ألهم النتائج التي صيتضمن هذا الف
التوصيات المقترحة في ضوء النتائج والتي قد تساعد على زيادة النجاح في اختيار المشاريع 

 الريادية.
 

 تائج الدراسة:ن 6.2
بعد تحليل مختلف فقرات وفرضيات الدراسة والتي تم الحصول عليها من أفراد مجتمع الدراسة تم 

 النتائج التالية: إلىالتوصل 

أصالة الفكرة، التخصص/التعليم، النوع ( بين العوامل المؤثرة عالقةأظهرت النتائج وجود  .1
ة دراسة الجدوى، الدراسة التسويقية، الدراس االجتماعي، الخبرة المهنية، القدرة على التنفيذ،

 في نجاح اختيار المشاريع في برنامج مبادرون.  )الفنية، الدراسة المالية، فريق العمل
 مبادرون من المشاريع التي تم احتضانها ضمن مشروع  %51.3أظهرت النتائج أن ما نسبته  .2

أجابوا عكس  %48.8ة، بينما شركة قائم اتعمل حتى اآلن بصفته بنسختيه األولى والثانية
كما  ؛أعوام على انتهاء المرحلة األولى للمشروع وعامين للمرحلة الثانية ةذلك، وذلك بعد ثالث

اء نفس الفكرة التي عمل عليها أثن استمرارية عمل المشاريع علىأظهرت النتائج أن نسبة 
للمشاريع  كأجابوا عكس ذل %24.4، بينما %75.6قبوله ضمن مشروع مبادرون تمثل 

 التي مازالت قائمة.
)أصالة الفكرة، التخصص/التعليم، النوع االجتماعي، الخبرة أظهرت النتائج وجود أثر للعوامل  .3

المهنية، القدرة على التنفيذ، دراسة الجدوى، الدراسة التسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، 
 متفاوتة. بنسب مبادرون نامج هذه المشاريع في بر  في نجاح اختيار فريق العمل(

أظهرت النتائج أن العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريادية حسب أهميتها في تفسير كما  .4
 هي: فريق العمل، ومن ثم الدراسة المالية، ومن ثم الدراسة ،"نجاح اختيار المشاريع الريادية"
المؤثرة؛ وتشكل العوامل  من العوامل %75، حيث تشكل التسويقية، وأخيرا أصالة الفكرة

 .%25عوامل أخرى  إلىالمتبقية باإلضافة 
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التالية  عاييرمنجاح اختيار المشاريع الريادية: وتشمل ال عامال مؤثراً فيالدراسة التسويقية  ُتعد   .5
فية كي -السعر المناسب للمنتج / الخدمة  ،)مدى تجاوب السوق لفكرة المشروع الريادي

 آلية توزيع المنتج بدقة(. ،االعالنممارسة نشاط الدعاية و 
ر التالية يالمعاي ويشملنجاح اختيار المشاريع الريادية:  في مؤثراً  عامالً فريق العمل  ُيعد   .6

هم القدرة على جذب األشخاص اآلخرين وتشجيع ،الكافية الختيار أعضاء الفريق بدقة )الخبرة
أنهم اعتبار الفريق ب ،م الرياديةوتأسيس مشاريعهعلى البدء بممارسة األنشطة الريادية، 

تنوع المهارات لدى فريق العمل في إنجاح المشروع  ،أمام بعضهم بشكل متبادل مسؤولون 
 تقارب عمر أعضاء الفريق(. ،الريادي

التالية  العناصر ضمنفي نجاح اختيار المشاريع الريادية عاماًل مؤثرا الدراسة المالية  ُتعد   .7
 ،دقةسترداد رأس المال المستثمر بالفترة الزمنية ال ،لمشروع الريادي)مقدار الربح والخسارة ل

نوات األولى مالية للسال التقديرات ،موارد المالية قبل البدء بتنفيذهاحتياجات المشروع من ال
 القدرة على تنفيذ دراسة مالية دقيقة في بداية المشروع(. ،من المشروع

كار اريع الريادية وتشمل المعايير التالية )امتالك أفتؤثر أصالة الفكرة في نجاح اختيار المش .8
 اشباع حاجة لم يقم أحد ،جمع وتحليل البيانات عن الفكرة بمنهجية علمية ،جديدة ونادرة

كالت والقدرة مشلالتعرض ل ،التخصص ،تنفيذ المشروع بطريقة جديدة ،المنافسين بإشباعها
 خدمات ناجحة(.سلع و  إلىإمكانية تحويل الفكرة  ،على مالحظتها

ة الدراس ،دراسة الجدوى "راء الذكور واإلناث للدور الذي تلعبه آأظهرت النتائج اختالف  .9
 ي نجاح اختيار المشاريع الريادية، وذلك لصالح اإلناث.ف المالية"

 ضعيفة" ملالع فريق تفكك"  و" الفريق أعضاء عمر تقارب" من كل ارتباط أن النتائج أظهرت .10
 .العمل فرق  ضمن الريادية مشاريعال اختيار نجاح في

 قدرة رأكث المهنية التخصصات ذوي  األشخاص العتبار النسبة تدنى النتائج أظهرت كما .11
 عرضينالم األشخاص اعتبار تدنى كذلك غيرهم، من أكثر أصيلة ريادية أفكار تقديم على
 .ريادية أفكار توليد على قدرة أكثر اليومية حياتهم في مشكالت إلى

 حصولهم بسبب الريادي للعمل العليا الشهادات حملة توجه نسبة تدنى النتائج رتأظهكما  .12
 .غيرهم من أكثر عمل فرص على



151 

 لذكورا من أكثر صعوبة اإلناث لمواجهة العينة أفراد من متوسطة موافقة النتائج وأظهرت .13
 .ناثإلا من أكثر الريادي العمل مشاق الذكور تحمل كذلك الريادي، العمل فرص اقتناص في

 لرياديا المشروع مجال في المهني التعليم اعتبار على متوسطة موافقة النتائج أظهرت كما .14
 .المكتسبة الخبرة عن بديالً 

 الذي اعبالقط عالقة ذات مشاريع تأسيس إلى األفراد لميل متوسطة موافقة النتائج وأظهرت .15
 الخبرة، عن بديالً  الريادي المشروع مجال في المهني التعليم واعتبار به، سابقة خبرة لديهم
 .األكاديمية الدراسة عن بديل الريادي المشروع مجال في العملية الخبرة اعتبار كذلك

 التسويقية ةالدراس الستطاعة متوسطة بدرجة الموافقة التسويقية الدراسة ضمن النتائج أظهرت .16
 مبادرون  عمشرو  يف التقييم لجان اعتماد ضعف إلى إضافة بدقة، المنتج توزيع آلية تحديد
 .المشروعات لقبول قراراتها اتخاذ في التسويقية الجدوى  دراسة على

 األولى لسنواتل المالية التقديرات لتوافق المالية الدراسة ضمن متوسطة موافقة النتائج وأظهرت .17
 في قيقةد مالية دراسة تنفيذ على الريادي قدرةو  التنفيذ، بعد واقعاً  كان ما مع المشروع من
 مقدار حديدت على المالية الدراسة لقدرة متوسطة والموافقة بدرجة. مشروعال في مشاركته يةبدا

 .بدقة بمشروعك والخسارة الربح
ال توجد فروق بين متوسطات آراء المبحوثين حول العوامل المؤثرة في أظهرت الدراسة أنه  .18

 الخبرة في العملسنوات  -العمر  –الجنس ) إلىة تعزى ياختيار المشاريع الريادنجاح 
تماد ، أو العبعد انتهاء االحتضان بعامين عمل المشروع بصفته شركة قائمة -الريادي 

 .(البدء بالمشروع الرياديالمستجيب على نفس الفكرة التي عمل عليها أثناء 
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 :توصيــات الدراســــة 6.3

لدراسة، ا المتعلقة والموضوعات واستعراض المباحثنتائج الدراسة والدراسات السابقة  في ضوء
 الباحث بما يلي: يوصي

 ر دقيقة لختيار المشاريع الرياديةيأول: بما يتعلق بأهمية وجود معاي

المشاريع الريادية بما يمثل التوظيف  لنجاحر محددة ومعلومة وقابلة للقياس يأهمية وجود معاي
ذلك عمل حاضنات األعمال، ك األمثل للموارد المالية والبشرية المدفوعة للمشاريع الريادية وضمن

تضان برامج ومشاريع االحن األكثر حاجة لالحتضان واالستفادة من خدمات يتاحة الفرصة للرياديإ
 اضناتح عمل ضمن الريادية للمشاريع واالختيار الفرزلعملية ( مقترح 4ملحق )ويظهر ، والتمويل
 .األعمال

 ديةثانيا: العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الريا

 :في اختيار المشاريع الريادية باالعتبار العوامل التالية األخذ .1
o :ادياوب السوق لفكرة المشروع الريتج) ر التاليةيالمعاي ضمن الدراسة التسويقية، 

ية آل ،واالعالنكيفية ممارسة نشاط الدعاية  ،السعر المناسب للمنتج / الخدمة
 .(توزيع المنتج

o القدرة  ،كافية الختيار أعضاء الفريقالخبرة ال) اليةالت معاييرال ضمن: فريق العمل
 ،اديةيعلى جذب األشخاص اآلخرين وتشجيعهم على البدء بممارسة األنشطة الر 

 ،لعملا تنوع المهارات لدى فريق ،متبادل أمام بعضهم بشكلالفريق  مسؤولية
 (.تقارب عمر أعضاء الفريق

o :نية الفترة الزم ،الربح والخسارة رمقدا) ر التاليةيالمعاي ضمن الدراسة المالية
بدء لاحتياجات المشروع من الموارد المالية قبل ا ،سترداد رأس المال المستثمرال

سة يذ دراالقدرة على تنف ،مالية للسنوات األولى من المشروعال التقديرات ،بتنفيذه
 (مالية دقيقة في بداية المشروع
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o ليل جمع وتح ،ك أفكار جديدة ونادرةامتال) التالية معاييرال ضمن :أصالة الفكرة
 ،هاعاشباع حاجة لم يقم أحد المنافسين بإشبا، لبيانات عن الفكرة بمنهجية علميةا

ى ة اليومية والقدرة علالتعرض لمشكالت الحيا ،تنفيذ المشروع بطريقة جديدة
 (سلع وخدمات ناجحة إلىويل الفكرة مدى إمكانية تح ،مالحظتها

سنوات الخبرة في  ،المؤهل العلمي ،الجنس، )العمر عوامل باراألخذ بعين االعت عدم .2
 .ية( في اختيار المشاريع الريادالعمل الريادي

 حاضنات األعمالثالثا: توصيات 

نشاء نظام متكامل قادر على توفير إالعمل على زيادة البحث والدراسة في محاولة  .1
ا تالئم مع الظروف التي يعيشهالمعلومات الالزمة للجهات القائمة على إدارة الحاضنات ي

 الوضع الفلسطيني.
من وجود  ى تعزيز االستفادة القصو  إلىتبنى سياسات اجتماعية ومؤسسية تثقيفية تهدف  .2

 حاضنات األعمال والمشاريع الريادية المختلفة.
نما أيضا إتفعيل دور حاضنات األعمال ليس فقط في الدعم والتمويل للمشاريع الريادية  .3

 سة وتحديد أفضل السبل إلنجاحها ودخولها سوق العمل.في مجال درا
 

 عامة: توصيات رابعاا 

أهمية التبني الحكومي لمساعدة حاضنات األعمال وتوحيد جهودها لتحقيق األهداف  .1
 المختلفة في إنجاح العمل الريادي في فلسطين.

ني دتعزيز العالقات وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الم .2
لزامهم بعملية التطوير  والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص في اعداد سياسات وا 

 المشاريع الريادية وحاضنات األعمال المختلفة. نجاحلتحسين  والتنمية
 ملها.نجاح عا  تعزيز البحث العلمي في األراضي الفلسطينية في مجال ريادة األعمال و  .3
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 دراسات مقترحة: 6.4

 ة:الدراسات المستقبلية التالي وما توصلت إليها من نتائجء الدراسة يقترح الباحث في ضو 

 الممارسات السليمة في اختيار المشاريع الريادية. .1
 فعالية اختيار المشاريع الريادية في التنمية االقتصادية الفلسطينية. .2
ت اأثر النجاح في اختيار المشاريع الريادية على نجاح المشاريع الريادية وتحويلها لشرك .3

 ناجحة.
مدى نجاح حاضنات األعمال المختلفة في قطاع غزة في اختيار المشاريع الريادية  .4

 المالئمة.
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30 . 

 قتصاداال في تعزيزها وسبل والمتوسطة الصغيرة األعمال ريادة واقع(. 2011) الكريم عبد، نصر، و محمد، رسالن
 . 82-43(، 23)2، والدراسات أللبحاث املفتوحة القدس جامعة مجلة. الفلسطيني

 القدس جامعة مجلة. المؤسسي األبداع تطوير في األعمال ريادات دور(. 2014) طه جابر عاطف، الرحيم عبد
 . 32، والدراسات لألبحاث المفتوحة
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 في واثرها التنظيمـي الدعـم إدراك محـددات(. 2009) لفخ بالل، السكارنه، و فالح، الحوري ، بني جهاد، هاني
 ،االقتصادية افاق مجلة(.  األردن في الصناعية الشركات على ميدانية دراسة)  اإلنجــاز دافعيـة
29(116 ،)214-177 . 

 

 الجامعية واألطروحات لرسائلا .3
 :حالة دراسة الناشئة المشاريع استدامة على األعمال تسريع برامج تأثير(. 2015. )رمضان أمل ،أبوشمالة

 .   فلسطين - غزة, بغزة اإلسالمية الجامعة ،(ماجستير. )فلسطين في األعمال حاضنات
 الميذت لدى الطموح ومستوى  السببي العزو من بكل   وعالقته اإلبداعي التفكير(. 2004) محمود خالد، أبوندي

 .  فلسطين - غزة، اإلسالمية معةالجا(، ماجستير) .االبتدائيين والسادس الخامس الصفين
 .قيرةالف الفلسطينية لألسر االقتصادي التمكين في الصغيرة المنح فاعلية(. 2013) عطية دعاء، الثالثيني

 .   فلسطين - غزة، اإلسالمية الجامعة(، ماجستير)
    .غزة، األزهر جامعة(، ماجستير) .رةيالصغ عيالمشار  ةيتنم في ليالتمو  دور(. 2010) جالل نيحن، الدماغ
 مدرائهم مهارات عن عمان سلطنة في الخاص القطاع في العاملين آراء(. 2010) خميس محمد أحمد، السديري 

 سلطنة لمتحدةا المملكة العالي للتعليم البريطانية العربية األكاديمية(، ماجستير) العمل فريق قيادة في
 . عمان

 ينب مقارنة دراسة: األمنية األجهزة في العاملين بأداء وعالقتها لعملا فرق (. 2008) براك بركة بن سالم، الفايدي
 العربية ةالمملك، األمنية للعلوم العربية نايف جامعة(، دكتوراه) .الرياض بمدينة األمنية األجهزة بعض

 . الرياض-السعودية
 .يةالغرب الضفة في غيرةالص المشاريع دعم في ودورها األعمال حاضنات واقع(. 2010) محمد ميسون ، القواسمة

 .   فلسطين، الخليل جامعة(، ماجستير)
 بيةالعر  المملكة في البطالة من الحد في ودورها والمتوسطة الصغيرة األعمال ريادة(. 2013) سالم ياسر، المري 

 .   الرياض، األمنية للعلوم العربية نايف جامعة(، دكتوراه) .السعودية
 قارنةم دراسة - الصغيرة المشاريع وتطوير دعم في ودورها التكنولوجية لحاضنةا(. 2015) رضوان منى، النخالة

 والسياسة اإلدارة أكاديمية(، ماجستير) .ةالجامعي الكلية وحاضنة االسالمية الجامعة حاضنة بين
 .   فلسطين - غزة، األقصى وجامعة العليا للدراسات

 عمالاأل لرياديي البطالة مشكله حل في والتكنولوجيا لاألعما حاضنات دور"(. 2014) عوض فتحي بسمة، برهوم
(، رماجستي) (".سبارك- مبادرون ) بغزة اإلسالمية الجامعة أعمال حاضنة مشاريع: حالة دراسة غزة قطاع

 .   فلسطين - غزة، بغزة اإلسالمية الجامعة
 عينة دىل اإلبداعي التفكير تحضير في االبداع على للتدريب برنامج أثر(. 1995) يوسف محمد إيمان، سالمة

 .   األردن –عمان، األردنية الجامعة(، ماجستير) .سنوات( 10-9) سن بين ما االردنيين االطفال من
 تكنولوجيا مجال في المحتضنة للشركات الحرجة النجاح عوامل ترتيب(. 2015. )رياض نادر ،عبدالنبي

 الجامعة ،(ماجستير. )الهرمي التحليل عملية باستخدام غزة في واالتصاالت( AHP) المعلومات
  .   فلسطين, بغزة اإلسالمية
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 في ةالعامل األهلية المؤسسات في" العمل فرق  بفاعلية وعالقته اإلداري  التمكين(. 2013) مروان حسن، عفانه
 .   فلسطين، غزة - األزهر جامعة(، ماجستير) ".غزة قطاع

 

 المؤتمرات ووقائع أوراق .4
 األول اديةالري مؤتمر .فلسطين في الريادية مفهوم تشجيع ومدى التشريعية السياسات(. 2009) بالل، البرغوثي

 . فلسطين - هللا رام، فلسطين في
 واقع حول الشبابي المؤتمر. فلسطين في الشباب واقع(. ، ج2015. )الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

 . هللا رام -فلسطين في الشباب

 عمان، األردن في الريادة مؤتمر إلى قدمت عمل ورقة.  (والمدخل المقدمة) الريادة(. 2002) عبدالستار، العلي
 . األردن -

 البيئة في وتطبيقاته اإلبداعي للتفكير تورانس مقياس تقنين اإلبداعي التفكير قياس(. 2007) عبدهللا، النافع
 . السعودية العربية لمملكةا، اإلداري  والتميز اإلبداع - الخامس اإلداري  الملتقى.  السعودية

.  يقيالتسو  القرار اتخاذ في كمي كمدخل التسويقية الجدوى  دراسة(. 2009) صالحي، صبرينة اللطيف عبد، بلغرسة
 . دةسكيك جامعة اإلدارية القرارات اتخاذ في دورها و الكمية األساليب حول السادس الوطني الملتقى

 هللا رام، نفلسطي في الريادية مؤتمر.  الفلسطيني العالي التعليم نظام في األعمال ريادة(. 2009) محمد، شريعه
 . فلسطين -

.  يدانيم استكشافي بحث - الشخصية الخصائص ببعض وعالقتها الريادية األنماط(. 2007) على أحمد، صالح
 . العراق - بغداد العراقيين األعمال رجال مؤتمر

 ( جاربالت بعض عرض) العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس وواقع مكانة(. 2006) محمد، يعقوبي
 . جزائرال، العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى

 

 التقارير .5
 .فلسطين في الشباب واقع حول الشبابي المؤتمر(. 2015)( ILO) الدولية العمل ومنظمة الفلسطيني االحصاء

 .فلسطين - هللا رام
-روتبي. لأللفية اإلنمائية األهداف حول العربية الدول لتقارير معلومات دليل(. 2006) المتحدة األمم، االسكوا

 .(االسكوا) اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة - المتحدة األمم: لبنان

 المركزي  الجهاز: فلسطين - هللا رام 2014  أرقام في فلسطين(. ، د2015) الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 .الفلسطيني لإلحصاء

 - هللا رام. فلسطين في المقيمين الفلسطينيين السكان أحوال(. ، أ2015) الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 .فلسطين

 هللا رم. 2013: السنوي  التقرير الفلسطينية العاملة القوى  مسح(. 2014) الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز: فلسطين -
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( 2015 آذار – ثاني كانون  دورة) دورة: العاملة ى القو مسح(. 2015) الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز: فلسطين - هللا رام األول الربع

 جداً  الصغيرة المنشآت أعمال تطوير في الدول تجارب(. 2009) وآخرون ، و إبراهيم، هنطش أبو، مهند، حامد
 اديةاالقتص السياسات أبحاث معهد: فلسطين - هللا رام. لفلسطين دروس - والمتوسطة والصغيرة
 (.ماس) الفلسطيني

. غزة اعوقط الغربية الضفة في الشباب بين الريادة لتعزيز سياسات نحو(. 2007) فوزي ، ارشيد، و مهند، حامد
 .(ماس) الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد: سطينفل

 رام. 2012 الفلسطيني الريادة مرصد(. 2013. )حنين، غزاونه، و محمد، حتاوي ، طارق ، صادق، يوسف، داود
 (.ماس) الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد: فلسطين - هللا

 في الشباب أوساط في األعمال بريادة النهوض سياسة(. 2014) محمد، حتاوي ، و باسل، النتشة، سمير، عبدهللا
 (.ماس) الفلسطيني االقتصادية السياسات ابحاث معهد القدس. فلسطين دولة

 .بغزة اإلسالمية الجامعة: فلسطين - غزة(. مالي-فني) النهائي التقرير(. 2012) 1مبادرون 
 .بغزة اإلسالمية الجامعة: فلسطين - غزة(. مالي - فني) النهائي التقرير(. 2014) 2مبادرون 
 .بغزة اإلسالمية الجامعة: فلسطين غزة،. 1مبادرون  مشروع تجربة تقييم تقرير(. 2013) مبادرون 
 في الشباب بين الريادة لتعزيز سياسات نحو(. 2007) (ماس، )الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد

 (.ماس) الفلسطيني االقتصادية ساتالسيا أبحاث معهد. غزة وقطاع الغربية الضفة
 الاألعم منتدى: فلسطين. فلسطين في والمتوسطة الصغيرة المشروعات(. 2014) الفلسطيني األعمال منتدى

 .والدراسات األبحاث مركز/ الفلسطيني
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 (: كتاب التحكيم1ملحق )
 

 

 الدكتور الفاضل /                          حفظه هللا،،

 ،وبركاته،،السالم عليكم ورحمة هللا 

 استبانة لرسالة الماجستير تحكيمالموضوع/ 
 بداية نهديكم أطيب التحيات والتقدير،،،

 لمؤثرةا العوامل "بخصوص الموضوع أعاله، أعمل حاليا على اعداد أطروحتي للماجستير بعنوان 
كمتطلب للحصول على درجة  "مبادرون  برنامج ضمن الريادية نجاح اختيار المشاريع في

 عمال من الجامعة اإلسالمية بعزة بإشراف الدكتور وسيم الهابيل.ارة األالماجستير في إد

الخاصة  انةاالستبللمساعدة بتحكيم  أرجو التفضل بإعطائي من وقتكم الثمينوبهذا الخصوص  
بالدارسة، آمال مساعدكم الكريمة بالنصيحة والتوجيه والتعديل بما ترونه مالئما ليحقق الغاية من 

أمل من هللا أن يكون لها األثر الطيب على عالم ريادة األعمال والمشروعات الدراسة والتي ن
 الصغيرة في فلسطين.

 ال تترددوا باالستفسار عن أي من المعلومات.

 فائق الحترام والتقدير،، وتفضلوا بقبول

 .     الباحــــــث
 تـــــثاب عـــــادل ارق ـــط

 المرفقات:

 االستبانة موضع التحكيم. -
 ات الدراسة.متغير -

 

  



166 

 (: قائمة بأسماء الم حكمين2ملحق )
 

 

 م. السم المسمى الوظيفي/ الدرجة العلمية  مكان العمل

  .1 .د. عبد هللا محمد عبد هللا الهبيلأ عضو هيئة تدريس ستاذ دكتور/أ غزة -جامعــــــــــة األزهـــــــــر 

  .2 د. سامي على سليمان أبو الروس سعضو هيئة تدري أستاذ مشارك/ غزة -الجامعة اإلسالمية 

  .3 د. أكرم إسماعيل حسن سمور عضو هيئة تدريس أستاذ مساعد/ غزة -الجامعة اإلسالمية 
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 (: استبانة الدراسة3ملحق )
  

 غـزة – الجامعة اإلسالمية

 عمادة الدراســـــــــــــات العليـــــا

 كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

 قســــــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــال
 

 

 الكريم / أختي الكريمة أخي

 ،،وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 الموضوع/ تعبئة استبانة لرسالة الماجستير
أرجو التفضل بإعطائي من وقتكم الثمين لإلجابة على أسئلة االستبانة التي بين أيديكم  

 نامجبر  ضمن الريادية نجاح اختيار المشاريع في المؤثرة العوامل ألطروحتي بعنوان: "
ل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية " كمتطلب للحصو مبادرون 

 بعزة.

آمل قراءة االستبانة بكل تأن وروية... ومن ثم التفضل باإلجابة على التساؤالت الواردة بها 
 م منالرقم المالئاإلجابة كل الفقرات من خالل وضع  تشملبكل دقة وموضوعية، راجيًا أن 

تائج صادقة ن إلىر للوصول األثر الكبي التي سيكون لها، و مبتكيتوافق مع اجا بما( 1-10)
لن تستخدم و ، مع العلم بأن اجابتكم والمعلومات التي تدلون بها ستعامل بسرية تامة، ومفيدة

 إال في أغراض البحث العلمي.

 تعبئة هذه االستبانة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد،،في  جهدكموانني اذ أشكر لكم 

 لوا فائق الحترام والتقدير،،وتقب

 .     الباحــــــث
 تـــــثاب عـــــادل ارق ـــط
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 :عامة معلومات: أوال

 :عامة بيانات .1

 30 من أكثر        30-27 من         سنة 26-22 من           سنة 22 من أقل          :  العمر

 أنثى          ذكر        : الجنس

 

  :العلمي المؤهل .2

 عليا دراسات            بكالوريوس        متوسط دبلوم          دون فما عامة ثانوية           

 .................................................................... :التخصــــص األكــــــــــــاديمي 

 :سنوات الخبرة في العمل الريادي 

 سنوات 5أكثر من              5-4سنة           من  3-2من            سنة واحدة     

 

  بكم الخاصة الشركة عن عامة بيانات .3

 الشركة اسم: ................................................................................................... 

 

ال                نعم                                  :مةقائ شركة بصفته اآلن حتى مشروعك يعمل زال ما هل

  

 ال  نعم  :هل مازال يعتمد نفس الفكرة التي عمل عليها أثناء مبادرون

 

 

 

 :مصطلحات
 غير إنتاج وهي ةسابق أفكار بتكرار مرتبطة وغير والمفيدة والنادرة الجديدة باألفكار اإلتيان علىالمقدرة  :الفكرة أصالة 

 (.2002, السرور; 2004 ،أبوندي. )المدى وبعيد لمألوفا
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 ة:يثانيا/ العوامل المؤثرة في اختيار المشاريع الرياد

 إرشادات تعبئة الستبانة:
نة مضمون العبارة في المربع المخصص في الخا علىموافقته درجة المعبر عن  ووضع الرقميقوم المجيب بقراءة العبارة  .1

 اليسرى.

 بدرجة موافقبـ ) ( و الرقم جدا قليلة بدرجة موافقبـ ) ث يعبر الرقم ـــري بحيــــة المقياس العشــه االستباندم هذـــتستخ .2

 عن درجة )الحياد(. (، و تتفاوت بينهما درجة الموافقة مع تعبير الرقم جدا كبيرة

 البند م.
 حدد

 10 إلى 1من 

  الفكرة: أول: أصالة

  في اختيار الفكرة الريادية. ونادرة جديدة أفكار امتالكيؤثر   .1

  يساهم جمع وتحليل البيانات عن الفكرة بمنهجية علمية في تعزيز أصالة الفكرة.  .2

  الفكرة التي تعمل على اشباع حاجة لم يقم أحد المنافسين بإشباعها فكرة أصيلة. ُتعد    .3

  ديدة.ُيعبر المشروع الريادي عن فكرة أصيلة إذا تم تنفيذه بطريقة ج  .4

  األشخاص ذوي التخصصات المهنية أكثر قدرة على تقديم أفكار ريادية أصيلة أكثر من غيرهم. ُيعد    .5

  مشكالت في حياتهم اليومية أكثر قدرة على توليد أفكار ريادية. إلىاألشخاص المعرضين  ُيعد    .6

  .سلع وخدمات ناجحة إلىتحويلها إمكانية  على مدى في اختيار الفكرة اعتمد مشروع مبادرون   .7

  ثانياا: التخصص )التعليم(:

  المستوى التعليمي لفريق العمل عنصرًا هاما في نجاح المشاريع الريادية. ُيعد    .8

9.  
النجاح في المشاريع الريادية أكثر ]على التطورات التكنولوجية ون والمطلع ون المؤهل[الجامعات  وخريجيستطيع 

  من غيرهم.

  لشهادات العليا للعمل الريادي بسبب حصولهم على فرص عمل أكثر من غيرهم.يقل توجه حملة ا  .10

11.  
نصرا عارتباط )انسجام( التخصص األكاديمي مع مجال المشروع الريادي ألحد أعضاء الفريق على األقل  ُيعد  

  مؤثرا لنجاح المشروع الريادي.

  ون.ضمن مشروع مبادر  اهمت درجتك العلمية في قبول فكرة مشروعكس  .12

1 10 

5 
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  ثالثا: النوع الجتماعي

  الذكور أكثر فرصة للنجاح في العمل الريادي من اإلناث.ُيعد   .13

  العمل الريادي أكثر من اإلناث. إلىالذكور مدفوعين بالحاجة  ُيعد    .14

  يتحمل الذكور مشاق العمل الريادي أكثر من اإلناث.  .15

  ص العمل الريادي.صعوبة أكثر من الذكور في اقتناص فر  االناثتواجه   .16

  أكثر من المراحل المتأخرة.االناث المبكرة لدى  العمرية معدل النشاط الريادي في المراحليزداد   .17

  تساعد البيئة المجتمعية الفلسطينية في إنجاح العمل الريادي للذكور أكثر من اإلناث.  .18

   رابعاا: الخبرة المهنية

  ة زيادة في فرص نجاح المشروع الريادي. يترتب على الزيادة في الخبرة العملي  .19

  تأسيس مشاريع ذات عالقة بالقطاع الذي لديهم خبرة سابقة به. إلىيميل األفراد   .20

  عن الخبرة المكتسبة. في مجال المشروع الريادي بديالً التعليم المهني  ُيعد    .21

  .األكاديميةالخبرة العملية في مجال المشروع الريادي بديل عن الدراسة  ُتعد    .22

   في إيجاد المشروع وانشائه. الهامةالخبرة السابقة التي يمتلكها الريادي من العوامل  ُتعد    .23

  .كاديميةاألالشخص من التجربة في العمل الريادي يصعب الحصول عليها من الدارسة  يكتسبهاالخبرة التي   .24

  التنفيذ على القدرة: خامساا 

  المالية يحفز الشخص على تنفيذ مشروعه الريادي.توُفر الطاقات البدنية و   .25

  الريادي. المشروعامتالك المهارات الفنية الالزمة من أهم عوامل القدرة على تنفيذ  ُيعد    .26

  المواقف الجديدة التي يتعرض لها العمل الريادي من أهم عوامل نجاح المشروع الريادي. التأقلم مع ُيعد    .27

  طة المشروع الريادي من العناصر الرئيسية للقدرة على التنفيذ.وضوح معالم خ ُيعد    .28

  قدرة الريادي على التكيف مع األمور الطارئة من العوامل المؤثرة على التنفيذ. ُتعد    .29
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  المشروع الريادي. لتنفيذالمشاكل من العناصر الرئيسية معالجة القدرة على  ُتعد    .30

  دراسة الجدوى سادساا: 

  .البدء بتنفيذها قبل الريادية فكرةال نجاح احتماالت في تقدير الجدوى  دراسةساعدتك   .31

  لديك معلومات دقيقة عن السوق المستهدف خالل تنفيذ دراسة الجدوى. تتوفر   .32

  بدقة. بالتكاليف مقارنة المتوقعة تحديد العوائد بمشروعك فيدراسة الجدوى الخاصة  ساعدتك  .33

  قبل البدء بالمشروع. ية في على اعداد دراسة جدوى دقيقةالقدرة الكافتوفرت لديك   .34

35.  
دراسة الجدوى الخاصة بمشروعكم الريادي ضمن مشروع مبادرون في مرحلة الفرز واالختيار دقيقة وذات  ُتعد  

  معلومات قيمة.

  لعبت دراسة الجدوى المقدمة لمشروع مبادرون الدور األبرز في قرار قبول مشروعك لالحتضان.   .36

  سابعاا: الدراسة التسويقية

  مشروعك.تحديد مدى تجاوب السوق لفكرة ساهمت دراستك للسوق في   .37

  .التي تقدمهاالمناسب للمنتج / الخدمة  السعر تحديد بمشروعكمالدراسة التسويقية الخاصة  ساهمت  .38

  .نواالعال الدعاية نشاط ممارسة تحديد كيفية لمشروعكاستطاعت الدراسة التسويقية   .39

  استطاعت الدراسة التسويقية الخاصة بكم تحديد آلية توزيع المنتج بدقة.   .40

   شروعك.ملقبول في اتخاذ قراراتها  التسويقيةدراسة الجدوى اعتمدت لجان التقييم في مشروع مبادرون على   .41

  : الدراسة الفنيةثامناا 

  .الناحية الفنيةمن مشروعك إمكانية تأسيس ساهمت دراستك الفنية في تحديد   .42

   بدقة. تحليل التكاليف االستثماريةساعدت الدراسة الفنية للمشروع في   .43

  تحديد التكاليف التشغيلية بدقة.في دراستك الفنية  ساعدت  .44

  ت الالزمة لمشروعك بدقة.الواآلالعدد تحديد  فيدراستك الفنية  ساعدت  .45

  المطلوبة للمشروع بدقة. القوى العاملةتحديد  فيدراستك الفنية  ساعدت  .46
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  المالية الدراسة: تاسعاا 

  استطاعت دراستك المالية تحديد مقدار الربح والخسارة بمشروعك بدقة.  .47

   السترداد رأس المال المستثمر بدقة. تحديد الفترة الزمنية ساهمت دراستك المالية في  .48

  .بتنفيذهقبل البدء  المالية مواردال من المشروع احتياجات معرفة ساعدتك الدراسة المالية في  .49

  توافقت تقديراتك المالية للسنوات األولى من مشروعك مع ما كان واقعًا بعد التنفيذ.  .50

  ساهمت دراستك المالية في قبول فكرتك الريادية ضمن مشروع مبادرون.  .51

  في بداية مشاركتك في مشروع مبادرون. دقيقةاسَتطعت تنفيذ دراسة مالية   .52

  راا: فريق العملعاش

  امتلكت الخبرة الكافية ضمن مشروع مبادرون الختيار أعضاء الفريق بدقة.  .53

54.  
م مشاريعه وتأسيس الريادية، األنشطة بممارسة البدء على وتشجيعهم اآلخرين األشخاص اسَتطعت جذب

   الريادية.

55.  
ى استمرار فريق العمل المشترك وانجاح ، علمتبادل بشكل بعضهم أمام مسؤولينيساهم اعتبار فريق العمل بأنهم 

  المشروع الريادي.

  يساهم تنوع المهارات لدى فريق العمل في إنجاح المشروع الريادي.  .56

  تقارب عمر أعضاء الفريق مؤثرا في نجاح المشاريع الريادية. ُيعد    .57

  تفكك فريق العمل من العوامل المؤثرة على فشل المشاريع الريادية. ُيعد    .58

  اختيار المشاريع الرياديةنجاح حادي عشر: 

  استمرار بعض فريق العمل في العمل سويًا حتى اليوم ناتجًا عن النجاح في اختيار فريق العمل المالئم. ُيعد    .59

  ساهمت خطة العمل لمشروعك من مساعدتك على التكيف مع المشاكل التي واجهتك الحقًا.   .60

  لمشروعك بتوجيهك بالشكل الدقيق للسوق المستهدف.ساهم وضوح الخطة التسويقية   .61

  انعكس وضوح الدارسة المالية لمشروعك في استخدام الموارد المالية بكفاءة.  .62

63.  
 قدرة مدى على واضحة تقديرات بناء من بكم الخاصة التسويقية الخطة على بناءً  التحكيم لجان استطاعت
  .السواق اختراق على مشروعكم
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  فكرتك بإقناع لجنة تحكيم مشروع مبادرون بقدرة فكرتك على النجاح واالستمرار.  ساهمت اصالة  .64

  مشروعك الريادي. تنفيذ على هاما لقدرتك مؤشراً  السابقة خبرتك التحكيم اعتبرت لجان  .65

  .الريادية فكرتك اختيار في التحكيم لجان قرار في للفريق االجتماعي النوع أثر  .66

  .دقيقة التقييم مراحل خالل من الريادية األفكار الختيار التحكيم لجان وضعتها التي األهداف ُتعد    .67

  اختيار المشاريع ضمن مشروع مبادرون كانت واقعية بدرجة كبيرة. معايير  .68

 

 االستبانة،، انتهت

 ..استجابتكم حسن لكم نشكر
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 (:4ملحق )
 مل حاضنات األعمالللمشاريع الريادية ضمن عنموذج الفرز والختيار مقترح / 

 

 :مقدمـــة
فهم دقيق لعلمية االحتضان وكيفية أثر تفاعلها تحقيق أجل  انطالقًا من مخرجات الدراسة ومن

 ، وكيفية المساعدة في زيادة نجاح المشاريع الريادية،الريادينبين المؤسسة وأصحاب المصلحة من 
ان، بر فائدة من عمليات االحتضيسعى لتحقيق أك للفرز واالختيارتم العمل على وضع نموذج 

كما يمثل النموذج مزجًا للنماذج المنفذة مسبقا والنماذج الحديثة مع مراعاة االحتياجات للمشاريع 
 اً المحتضنة في األراضي الفلسطينية وشروط التمويل للمشاريع المختلفة، ويقدم هذا النهج خليط

مع إعطاء عملية االختيار  (ن، التمويلاالحتضا المشروع، حياة)من مهام االحتضان الرئيسية 
والتأسيس للمشروع الثقل األكبر للنموذج لما لها من أثر وفائدة على نجاح واستمرار المشروع 

 الحقا، وذلك بحسب التفاصيل المرفقة.
 

 :اإلطار العام
 ةتزايدت في اآلونة األخير وجود برامج االحتضان والرعاية المختلفة ألصحاب األفكار الريادي

والحصول  بالدعم المادي والفني منها يتمتع المستفيدون  والتي، فلسطين والمشاريع الصغيرة في
على الخبرات العلمية والتسهيالت المختلفة فرص االتصال برؤوس األموال المغامرة ومصادر 

ن م، وكثيرًا ما يكون هناك الحاجة الختيار أفضل المشاريع المرشحة لالستفادة التمويل المختلفة
 برامج االحتضان والتمويل.

 

 الهدف من النموذج:
 .الفعالية القصوى في اختيار المشاريع الريادية لدخول مراحل االحتضان 
 .التوظيف األمثل لموارد المشاريع الداعمة لرعاية المشاريع الريادية بأكبر فعالية ممكنة 
  انها يادية يمكن احتضالوصول إلى المشاريع الريادية التي تمثل نواة حقيقة لمشاريع ر

 ورعايتها.
 .تقليل الوقت والجهد الالزم الختيار ورعاية المشاريع الريادية 
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 الزمني:  البعد
رؤية الختيار أفضل المشاريع الريادية خالل أقصر فترة ممكن وبأكبر فعالية وبما  النموذج يقدم

كن تطبيق تراوح المدة التي يميتالئم مع تحقيق أفضل استثمار لمدة مشاريع االحتضان الممولة؛ وت
 شهرين( بناء على عدد المشاريع المحتضنة واألنشطة التحضيرية. –النموذج بها ما بين )شهر 

 النموذج المقترح:

يقدم المقترح المرفق نموذج لعملية الفرز واالختيار للمشاريع الريادية ضمن حاضنات األعمال 
 ر.للفرز واالختيا المعاييرفي تحديد أفضل  وبناء على مخرجات الدراسة منطلق من الدراسة

 

 
 النموذج:ة عمل ــآلي

لمشاريع روج بأفضل احلتين أساسيتين تهدف بشكل أساسي للختقوم آلية عمل النموذج على مر 
الريادية الحتضانها ورعايتها باإلضافة إلى توفير نماذج لألعمال بشكل مهني واحترافي وتتلخص 

 ي:أهم األنشطة بالشكل التال

  

يالتقييم األول

تقييم األعمال

ئيالتقييم النها
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 يـــرز األولــــالف :األولى المرحلة

ق التي تشكل أصالة الفكرة وفري المعايير ضمنوتهدف المرحلة لترشيح مجموعة من المشاريع 
لقابلة مجموعة من األفكار ا لترشيحبشكل أساسي  ؛ حيث تهدف المرحلةبشكل أولي العمل المرشح

 .للتطبيق والتحويل لعمل تجاري 

 :للمرحلة األولي اروالختيمعاير الفرز 

 العناصر التي تعبر عن العامل العامل

 .أفكار جديدة ونادرة  الفكرة أصالة
 اشباع حاجة لم يقم أحد المنافسين بإشباعها. 
 مدى إمكانية تحويل الفكرة إلى سلع وخدمات ناجحة. 
 جمع وتحليل البيانات عن الفكرة بمنهجية علمية. 
 تنفيذ المشروع بطريقة جديدة. 
 لمشكالت الحياة اليومية والقدرة على مالحظتها التعرض. 

 .الخبرة الكافية الختيار أعضاء الفريق  فريق العمل
 تنوع المهارات لدى فريق العمل. 
 تقارب عمر أعضاء الفريق. 
  القدرة على جذب األشخاص اآلخرين وتشجيعهم على البدء

 .بممارسة األنشطة الريادية
 متبادلأمام بعضهم بشكل الفريق  مسؤولية. 

 

 توجيـــــــه:

 يترتب على المرحلة ترشيح عدد يساوي ثالثة أضعاف العدد المنوي اختياره في المرحلة التالية

 

 .مقابالت أولية/ تقييم طلبات التحاق  للتنفيذ: مقترحة أشكال
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 : تقييم األعمالالثانية المرحلة
شروع حديد مدى قدرتها على التحول لمويتم خالل هذه المرحلة تهيئة المشاريع ومنحها الفرصة لت

تجاري نجاح قادر على النجاح واالستمرار بطرق علمية ومهنية تضمن الحصول على أفضل 
وأدق النتائج وذلك من خالل تقييم الدراسة السوقية للفكرة والتقييم المالي للفكرة، ويتم تنفيذ هذه 

 ،ستينوضع تصورات دقيقة عن كال الدرا تهيئة المرشحين للقدرة على :المرحلة على شكلين؛ أولها
 والثانية التقييم بناء على مدى جدواها.

 :للمرحلة الثانية والختيارمعاير الفرز 

 العناصر التي تعبر عن العامل العامل

 .مشروعك لفكرة السوق  تجاوب مدى  الدراسة التسويقية
 تقدمها التي الخدمة/  للمنتج المناسب السعر تحديد. 
 واالعالن الدعاية نشاط سةممار  كيفية. 
 بدقة المنتج توزيع آلية . 

 .مقدار الربح والخسارة  الدراسة المالية
 الفترة الزمنية السترداد رأس المال المستثمر. 
 احتياجات المشروع من الموارد المالية قبل البدء بتنفيذه. 
 المالية للسنوات األولى من المشروع التقديرات. 
  قة في بداية المشروعتنفيذ دراسة مالية دقي. 

 

 متطلبات المرحلة:
 خصوصًا الدراسة التسويقية والدراسة  تدريب في مجال كتابة واعداد دراسات الجدوى : أول

 المالية.
 التوجيه واإلرشاد: ثانيا. 

 توجيـــــــه:
من األنشطة الرئيسية لنموذج االختيار المعد لذلك والتي تعمل على وضع  أعالهيعتبر النشاطين 

المشاريع المختارة على شكل مشروع استثماري بشكل مهني واحترافي دقيق باالستعانة بمجموعة 

 من الخبراء والمختصين وأصحاب األعمال التجارية.
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 إيضاح: 
شغيلية، الت واألنشطة للمشروع الرئيسية الوظيفية المجاالت على تهدف المرحلة إلى التعرف

 الشريحة على تطوير، التعرف تتطلب التي المجاالت وتوضيح والقيود المحددات على والتعرف
 تقييمالتي قد يحققها المشروع، ال الفرص على التسويقية واألسواق المحلية الخارجية، والتعرف

 كل تنفيذ فترات ديدوالمسئوليات، تح وتتابعها للتنفيذ الرئيسية الخطوات للشركة، تحديد التفصيلي
 ةخط لتحقيق المطلوبة المالية واإلمكانيات الموارد ، تحديد يسيةالرئ المراحل تنفيذ وتواريخ خطوة

 ..للطوارئ  خطة ووضع وضع بالكم والموارد االمكانيات هذه توفير من تنفيذ، التأكد

والذي يهدف إلى اعداد خطط  خطط األعمال مجالي فحيث يتم خالل هذه المرحلة تعين خبير 
يادية قبل دخولها االحتضان مع األخذ بجميع اإلجراءات مدروسة ومهنية وتقدير لحالة المشاريع الر 

الالزمة لدراستها والتحقق جدواها بماض يضمن أفضل رؤية لدخولها مرحلة االحتضان الحقًا، 
 .( أسابيع لتنفيذ هذه المرحلة3-2ويقدر البعد الزمني المفترض من )

 

 / مخيم للرواد.ارشاد برنامج توجيه و /  برنامج تدريبي للتنفيذ: مقترحة أشكال
 

 توجيـــــــه:

 .يترتب على المرحلة ترشيح عدد يساوي ضعفي العدد المنوي اختياره في المرحلة التالية

 

 : المقابالت النهائيةالثالثة المرحلة

يتم خاللها عرض مخرجات جميع المراحل السابقة على مجموعة متخصصة لقبول المشاريع 
، ويشكل اختيار أعمال ورواد استشاريين من مختصة من خالل لجان لدخول مرحلة االحتضان

ل أدق على بشك المعاييرالمقابلة للتقييم لكونها تحمل مجموعة من الوسائل تساعد في تطبيق 
 المشاريع ويمكن من خاللها الوصول إلى نتائج أدق متكاملة مع الخطوات السابقة.

 .بشكل دقيق اآلتية بعةاألر  المعاييرتعمل المرحلة على تقييم األفكار من خالل 
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 عوامل التقييم المرحلة الثالثة

 

 الوزن النسبي للعامل من إجمالي درجة التقييم العامل

 %20 أصالة الفكرة
 %22 الدراسة التسويقية

 %35 فريق العمل
 %23 الدراسة المالية

 %100 اإلجمالي

فريق العمل

الدراسة 
المالية

السوق

أصالة 
الفكرة


