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Abstract: 

The study aimed to identify the technical education and its role in promoting entrepreneurship in Gaza 

Strip. The analytical descriptive method was used in the study. A questionnaire was composed of (41) items and 

distributed randomly by the technical colleges in Gaza Strip using stratified random sample of (275) employees 

from the mentioned colleges, and the response rate was (74.5%). 

The results showed a high degree of approval for the dimensions of technical education with a relative weight of 

76.07%. The ranking and relative weights were as follows: Technical education institutions: 79.51%, graduates 

of technical education 75.75% Labor market and local community 72.96%. The results of the study showed that 

the technical colleges achieved a high level of promotion of entrepreneurship with a relative weight of 73.45%. 

Where the ranking and relative weights were as follows: competitive assault (76.65%), creative orientation 

(74.96%), preparedness (74.07%) and risk (68.39%). The results also confirmed a statistically significant 

relationship between the dimensions of technical education and the promotion of entrepreneurship in technical 

colleges in Gaza Strip. The results also confirmed a statistically significant impact of technical education on the 

promotion of entrepreneurship in the technical colleges in Gaza Strip. 

The researchers proposed a number of recommendations, the most important: the need to go to technical 

education because of its role in the promotion of entrepreneurship, the importance of linking technical education 

and promoting entrepreneurship to the Palestinian society in general and the Gaza Strip in particular, the need to 

pay attention to technical education in line with the National Strategic Plan for Higher Education by moving 

towards technical education,  and the importance of urging decision-makers in technical colleges to promote 

interest in leadership and to put their own courses in all technical education programs in these colleges. The 

researchers urged further studies of the same variables as the current study of entrepreneurship and their 

application to other sectors. 
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 المؤتمر العممي الثاني

 االستدامة وتعزيـز البيئة اإلبداعية لمقطاع التقني

 دير البمح –كمية فمسطين التقنية 

 2017/  ديسمبر 6-7

 "التعميم التقني ودوره في تعزيز ريادة األعمال في قطاع غزة"

 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التعميـ التقني ودوره في تعزيز ريادة األعماؿ في قطاع غزة، وقد تـ استخداـ المنيج 

عشوائيًا عمى عينو مف العامميف  ( فقرة، تـ توزيعيا74الوصفي التحميمي في الدراسة، وتـ استخداـ استبانة مؤلفة مف )
( موظفًا مف الكميات 5:8بالكميات التقنية بقطاع غزة الخاضعة لمبحث، وتـ استخداـ العينو الطبقيو العشوائية المكونو مف )

 %(7484:المذكورة، وقد كانت نسبة االستجابة )
(، حيث كاف الترتيب والوزف %76.07نسبى )وأظيرت النتائج وجود درجة موافقو مرتفعو ألبعاد التعميـ التقنى وبوزف 

( سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي= %75.75(، خريجو التعميـ التقني=)%79.51النسبي كما يمي= مؤسسات التعميـ التقني=)
(4 كما أظيرت نتائج الدراسة أف الكميات التقنية حققت مستوى مرتفع مف تعزيز ريادة األعماؿ حيث بمغ الوزف 72.96%)

(، التوجو نحو %76.65(4 حيث كاف الترتيب والوزف النسبي كما يمي= ىجومية التنافس= )%73.45الكمى ) النسبى
(4 كما أكدت النتائج وجود عبلقة ذات %68.39(، المخاطرة= )%74.07(، االستعداد لبلستباقية= )%74.96اإلبداع= )

في الكميات التقنية بقطاع غزة4 كما أكدت النتائج وجود أثر داللة احصائية بيف أبعاد التعميـ التقنى وتعزيز ريادة األعماؿ 
 ذو داللة احصائية لمتعميـ التقنى في تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية بقطاع غزة4

ضرورة التوجو نحو التعميـ التقني لما لو مف دور في تعزيز ريادة األعماؿ4  :ويقترح الباحثوف مجموعة مف التوصيات أىميا
اف أىمية الربط التعميـ التقني وتعزيز ريادة األعماؿ لممجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص4 وضرورة وبي

اإلىتماـ بالتعميـ التقنى تماشيا مع الخطة الوطنية اإلستراتيجية لمتعميـ العالى بالتوجو نحو التعميـ التقنى4 وأىمية حث 
تعزيز اإلىتماـ  بريادة، وطرح مساقات خاصو بيا فى جميع برامج التعميـ التقنى فى متخذى القرار فى الكميات التقنية عمى 

ىذه الكميات4 وحث الباحثوف عمى إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية التى تتناوؿ نفس متغيرات الدراسة الحالية في مجاؿ 
 ريادة األعماؿ وتطبيقيا عمى قطاعات أخرى4

 اإلبداع، ريادة األعماؿ، الكميات التقنية4 نحو التنافس، التوجو لبلستباقية، ىجومية رة، االستعداد= المخاطالكممات المفتاحية

 مقدمة الدراسة
إف انتشار مفيـو ريادة األعماؿ في المجتمع يؤدي إلى توليد روح المبادرة واالبتكار والتنافس بيف الشباب فضبًل عف حؿ 

اقتصادية واجتماعية، حيث تعد ريادة األعماؿ مف بيف المقاصد األولية التي تتجو  أزمة البطالة وما يترتب عمييا مف مشاكؿ
إلييا جيود اإلنساف، فكؿ يـو يسعى لمتوصؿ إلى سبؿ جديدة ومبتكرة لكسب الرزؽ، أو بدء مشروع جديد أو االستفادة مف 

ولوجيا المتطورة، وىؤالء جمعيا توحدىـ الرغبة فكرة ما4 وتتعدد أنماط رياديي األعماؿ ما بيف باعة جائميف إلى مبتكري التكن
في استغبلؿ مواىبيـ والموارد المتاحة عمى أفضؿ نحو ممكف، بينما يميز بينيـ نسبة النجاح في تحقيؽ الطموحات التي 

عتبر تتوقؼ عمى البيئة التي يعمموف فييا، فريادة األعماؿ تستدعي االبتكار والتغيير الذي قد يأخذ أشكاال مختمفة، وت



3 
 

المحرؾ الحقيقي لمتنمية االجتماعية واالقتصادية، وىي ال تزاؿ أفضؿ أمؿ ألي دولة في االزدىار، ومع سعي المجتمعات 
لموفاء بمتطمبات التشغيؿ تبرز األىمية البالغة لرعاية جيؿ جديد مف رياديي األعماؿ، سواء مف أصحاب العمؿ أو العامميف 

حيث تكثر فى عالمنا العربي المواىب واألفكار اإلبداعية الشابة التى تبحث عمف يأخذ بيا ويطورىا،  ذوي الروح الريادية،
 (Abu Amuna and others, 2017)4وىنا يكمف دور التعميـ التقنى متمثبل بالكميات التقنية 

ىؤالء جمعيا توحدىـ الرغبة في وتتعدد أنماط رياديي األعماؿ ما بيف باعة جائميف إلى مبتكري التكنولوجيا المتطورة، و 
استغبلؿ مواىبيـ والموارد المتاحة عمى أفضؿ نحو ممكف، بينما يميز بينيـ نسبة النجاح في تحقيؽ الطموحات التي تتوقؼ 
عمى البيئة التي يعمموف فييا4 وتستدعي ريادة األعماؿ االبتكار والتغيير الذي قد يأخذ أشكاال مختمفة ، كما تعتبر المحرؾ 

حقيقي لمتنمية االجتماعية واالقتصادية وال تزاؿ أفضؿ أمؿ ألي دولة في االزدىار، ومع سعي المجتمعات لموفاء ال
بمتطمبات التشغيؿ تبرز األىمية البالغة لرعاية جيؿ جديد مف رياديي األعماؿ، سواء مف أرباب العمؿ أو العامميف ذوي 

 فرص األفراد يدرؾ خبلليا مف التي العممية ىى اإلعماؿ إف ريادةيث ، ح(El Talla and others, 2017)الروح الريادية 
 مف الكثير تبحث (، حيثJones, 2007) الحاجات ىذه لتحقيؽ الموارد واستخداـ جمع ثـ ومف الحاجات، إرضاء

 التي الوسائؿ إحدى األعماؿ ريادة حيث تعد لؤلعماؿ، التنافسية البيئة في البقاء أجؿ مف جديدة ممارسات عف المنظمات
 الفترة في اإلعماؿ ريادية وطبيعة بمفيوـ العبلقة ذات تعددت المفاىيـ التنافسي، ولقد موقعيا تعزيز في المنظمات تساعد
 مف التقارب4 الكثير وجود مف وبالرغـ األخيرة

ر لعدة أمور أىميا قمة الدعـ ينبض عالمنا العربي بالمواىب واألفكار اإلبداعية الشابة، ولكف غالب تمؾ األفكار ال ترى النو 
المالي مف قبؿ األقارب، الجيات الحكوميو أو رجاؿ األعماؿ4 لذلؾ يشكؿ التعميـ التقني فرصة مبتكرة لتطوير وخمؽ 

 األفكار الجديدة4

 مشكمة الدراسة
إف الجامعات ميما بمغت إمكاناتيا المادية واالقتصادية ال يمكف ليا أف تحقؽ وظائفيا والمتمثمة بالتعميـ والبحث العممي، 
وخدمة المجتمع إال مف خبلؿ مواردىا البشرية ذات الجيود العممية المتواصمة والعطاء الفكري المتميز مف أساتذتيا 

ـ بالدور الريادي المطموب منيا وأف تحمؽ في سماء اإلبداع التدريسي والبحثي (4 وال يمكف ليا أف تقو 5147)العامري، 
واإلداري، إال إذا أعطيت مساحات كبيرة مف الحرية األكاديمية، وىذا ما يميز الجامعات في المجتمعات المتقدمة عف 

 4(Hogan, 2013)الجامعات في دوؿ العالـ النامي وىو أحد أىـ أسباب وعوامؿ نجاحيا 
تتمحور مشكمة البحث الرئيسية في التعميـ التقني ودورة فى ريادة األعماؿ خاصة في ظؿ الظروؼ االستثنائية التي يعانييا و 

قطاع غزة مف حصار وحروب، وما تبعو مف تزايد عدد الجامعات والكميات في قطاع غزة4 مما يتطمب أف يكوف ىناؾ قيادة 
مواءمة ومواكبة الجامعات والكميات العالمية والوصوؿ إلى التميز في جميع واعية قادرة عمى تسخير كافة اإلمكانات و 

 ذات مف موضوعات بو يقترف وما البحث بمتغيرات المتعمقة السابقة األدبيات والدراسات عمى االطبلع خبلؿ المجاالت، مف
 إلى التطرؽ أف يبدو تقدـ ما ؿخبل األعماؿ4 ومف دورلمتعميـ التقنى فى ريادة تحديد في مشكمة الدراسة استمدت صمة،

عبر تعزيز  تأتي واسعة المدى العمؽ نافذة رؤية وتطويرة بما يتبلئـ مع إحتياجات سوؽ العمؿ بحاجة إلى التعميـ التقني
 التقني التعميـ نظاـ إلى تطوير التوصؿ في كيفية الحالية الدراسة تكمف مشكمة وىنا منيج معاصر، باعتباره ريادة األعماؿ

 ريادة األعماؿ ومف ىنا وبناًء عمى ما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس التالي= إمكانيات عبر
 ىل ىناك دور لمكميات التقنية فى دعم وتعزيز ريادة األعمال في فمسطين؟

 وينبثق منو التساؤالت الفرعية التالية:
 التقنية بقطاع غزة؟= ما ىو مستوى التعميـ التقني في الكميات السؤال األول

 ما مستوى تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية في قطاع غزة؟ السؤال الثاني:
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ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ التقني )مؤسسات التعميـ التقني، خريجو التعميـ التقني،  السؤال الثالث:
 اؿ في الكميات التقنية بقطاع غزة؟سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي( وبيف تعزيز ريادة األعم

 = ما ىو دور التعميـ التقني في تعزيز ريادة األعماؿ في قطاع غزة؟السؤال الرابع

 أىداف الدراسة
 األىداؼ التالية= تحاوؿ ىذة الدراسة مف خبلؿ محاورىا أف تحقؽ

 .التعرؼ عمى مستوى التعميـ التقني وتعزيز وظيفتو في خدمة المجتمع فى قطاع غزة 44
 تحديد مستوى ومفيـو ريادة األعماؿ فى الكميات التقنية4 54
 الكشؼ عف الدور الذي يمعبة التعميـ التقني فى تعزيز ريادة األعماؿ فى الكميات التقنية4 64
 .التوصؿ الى اختبار صحة فرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات الفرعية 74
 وتحفزىا ادائيا تحسيف في تسيـ قد خاص بشكؿ لمكميات التقنية المبحوثة وتوصيات استنتاجات بجممة الخروج 84

 .فمسفة اإلدارة وريادة األعماؿ مما يساىـ في تعزيز التعميـ التقني تطبيؽ نحو

 أىمية الدراسة
الحديثة، حيث تنبع أىمية ىذه الدراسة في  المواضيع اإلدارية أىـ يعتبراحد حيث الموضوع أىمية الدراسة مف أىمية تبرز

الدراسات والبحوث التي أجريت في مجاؿ ريادة األعماؿ، والتي تعدُّ قميمة إلى حد ما، وال سيما في المجتمعات محاولة إثراء 
العربية، نظرًا لحداثتيا وتنوعيا، كما تنبع أىمية ىذه الدراسة ايضًا في تناوليا بالدراسة والبحث لشريحة ميمة مف شرائح 

اع غزة، لذا، فإنو يمكف القوؿ أف ىذه الدراسة تعػدُّ مف الدراسات القبلئؿ، إف لـ المجتمع، وىي شريحة الكميات التقنية فى قط
 واإلضافة المساىمة مف الدراسة أىمية جوانب تحديد تكف األولى التي ُتجرى عمى الكميات التقنية فى قطاع غزة، ويمكف

 :يمي منيا، وكما المتوقعة
 أوال : األىمية النظرية:

الدراسة في تناوليا لشريحة ميمة مف شرائح المجتمع، وىي شريحة الكميات التقنية فى قطاع غزة، تنبع أىمية ىذه  44
لذا، فإنو يمكف القوؿ أف ىذه الدراسة تعػدُّ مف الدراسات القبلئؿ، إف لـ تكف األولى التي ُتجرى عمى الكميات 

 التقنية فى قطاع غزة4
 واألدوات اإلدارية تتطور المفاىيـ حيث غربية، بيئات ألعماؿ فيريادة ا المتعمقة بمفيـو الدراسات معظـ تركزت 54

 البيئة وبالتحديد العربية البيئة مع الحالية تعاممت الدراسة بينما متسارعة، بصورة والمعايير األداء بقياس المتعمقة
 .الفمسطينية

 يأمؿ الباحثوف أف تفتح ىذه الدراسة الباب واسعًا أماـ الدارسيف والباحثيف، لمخوض أكثر في غمار ريادة األعماؿ4  64
المساىمة بتشجيع الباحثيف في دراسة رياده األعماؿ وفتح المجاؿ أماميـ لممزيد مف التعمؽ في دراستيا والتعرؼ  74

 عمى العوامؿ المؤثرة فييا4
 بيقية:ثانيا : األىمية التط

 الحديثة، اإلدارية والنماذج والمفاىيـ الكميات التقنية بقطاع غزة لؤلنظمة مواكبة مدى عمى الضوء الدراسة ألقت 44
 .ألىدافيا ومحققة احتياجاتيا مع ومتوافقةً  مبلئمةً  حتى تكوف

 مع ومتوافقاً  يكوف مبلئماً ألف  سعياً  الكميات التقنية بقطاع غزة، تركز الدراسة حوؿ تعزيز مفيـو ريادة األعماؿ في 54
احتياجات سوؽ العمؿ وتحديدا فى ظؿ ظروؼ قطاع غزة البالغو الصعوبة المتزامنو مع تفشى ظاىرة البطالة بما 

 .األعماؿ األخرى الخريجيف ومنظمات يخدـ
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مع واقع قطاع  فتح افاؽ جديده اماـ خريجو التعميـ التقني لبلستفاده مف تقنيات واليات ريادة األعماؿ، بما يتناسب 64
 غزة4

بياف اىمية التعميـ التقني ورياده األعماؿ لرفد سوؽ العمؿ والمجتمع المحمى فى قطاع غزة باحتياجاتو مف البرامج  74
 والمشاريع الريادية4

اإلبداع فى ظؿ التنافس وارتفاع المخاطرة القائمو فى المجتمع المحمى  تعزيز توجو الكميات التقنية نحو 84
 الفمسطيني4

 الدراسة فروض
 بيدؼ توفير إجابة مناسبة لمتساؤالت الدراسةية المطروحة، تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالية=

 ىناؾ مستوى مرتفع مف عناصر التعميـ التقني في الكميات التقنية بقطاع غزة4 الفرض األول:
 التقنية في قطاع غزة 4= ىناؾ مستوى مرتفع مف تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات الفرض الثاني
( بيف التعميـ التقني )مؤسسات التعميـ α ≤ 1418= توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرض الثالث

 التقني، خريجو التعميـ التقني، سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي( وتعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية بقطاع غزة4
 فرعيو بحسب أبعاد التعميم التقني واتجاه العالقة: ويشتق عنو ثالثة فروض

 ( بيف مؤسسات التعميـ التقنيα ≤ 1418توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي األول:
 وتعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية بقطاع غزة4

 ( بيف خريجو التعميـ التقنيα ≤ 1418توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي الثاني:
 وتعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية بقطاع غزة4

( بيف مجاؿ سوؽ العمؿ α ≤ 1418= توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرض الفرعي الثالث
 ادة األعماؿ في الكميات التقنية بقطاع غزة4وتعزيز ري والمجتمع المحمي

( لدور التعميـ التقني في تعزيز ريادة األعماؿ α ≤ 1418يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الرابع:
 في قطاع غزة4

 متغيرات الدراسة
 = التعميـ التقني ويتكوف مف األبعاد التالية=المتغير المستقل

 التقنيمؤسسات التعميـ  44
 خريجو التعميـ التقني 54
 سوؽ العمؿ والمجتمع المحمى 64

 ريادة األعماؿ ويتكوف مف األبعاد التالية= المتغير التابع:
  المخاطرة 44
 لبلستباقية االستعداد 54
 التنافس ىجومية 64
 اإلبداع نحو التوجو 74

 نموذج الدراسة
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)التعميـ التقني( المتمثؿ في )مؤسسات التعميـ التقني، يتمثؿ نموذج الدراسة في التعبير عف العبلقة بيف المتغير المستقؿ 
 ، االستعداد خريجو التعميـ التقني، وسوؽ العمؿ والمجتمع المحمى( والمتغير التابع )ريادة األعماؿ( المتمثؿ في )المخاطرة

 اإلبداع(4 نحو التنافس، والتوجو لبلستباقية، ىجومية
 (4صياغة متغيرات الدراسة كما يوضحو الشكؿ رقـ )وفي ضوء ما تـ صياغتة مف فروض فقد تـ 

 

 = نموذج الدراسة(1شكل رقم )
 = مف إعداد الباحثيف بناًء عمى األدبيات السابقو4المصدر

 حدود الدراسة
الموضوعي عمى دراسة دور التعميـ التقني في تعزيز  حدىا في الدراسة اقتصرت الحد الموضوعي )األكاديمي(: 44

 ريادة األعماؿ
 العامميف في الكميات التقنية محؿ الدراسة4= تـ إجراء الدراسة عمى استجابات الحد البشري 54
دير  -= تقتصر ىذه الدراسة عمى كبرى الكميات التقنية بمحافظات غزة )كمية فمسطيف التقنيةالحد المؤسساتي 64

األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية،  -(، كمية الدراسات المتوسطةGTCالبمح، كمية مجتمع تدريب غزة )
 ى(4كمية مجتمع األقص

أجريت الدراسة في دولة فمسطيف، واقتصرت عمى الكميات التقنية بقطاع غزة )كمية فمسطيف  الحد المكاني: 74
األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو  -(، كمية الدراسات المتوسطةGTCدير البمح، كمية مجتمع تدريب غزة ) -التقنية

 التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(4
جراء التحميبلت اإلحصائية خبلؿ = تـ إجراء الحد الزماني 84 الدراسة وجمع البيانات األولية عف الكميات التقنية وا 

 ( لذلؾ فيي تمثؿ الواقع الموجود في ىذا الوقت514:4الفترة )

 مصطمحات الدراسة

األعماؿ،  رائد األعماؿ ولمصطمح ريادة لمصطمح التعريب نماذج مف العديد إلى اإلدارة أدبيات أشارت لقد ريادة األعمال:
الشخص  يوصؼ الحر، وبالمقابؿ الريادة، المبادأة، اإلنشاء، العمؿ المبادرة، :المصطمح ليذا اقترحت التي الترجمات ومف
( ريادة (Dollinger, 2015والجريء، وقد عرؼ  والمخاطر، والمبدع اإلنتاجي، والمبادئ، والمنشئ، والرائد، المبادر، بأنو

التأكد4  وعدـ المخاطرة ظروؼ تحت النمو أو الربح أجؿ تحقيؽ مف ظمة اقتصادية مبدعةمن خمؽ عممية بأنيا األعماؿ
عف  نفسيا وتحوؿ جديدة إعماؿ وتبتكر تبدع أف المنظمة خبلليا مف يمكف التي ( بأنيا ىى العمميةTeny, 2007وعرفيا )

 التقني التعميم مؤسسات

 التقني خريجو التعميم

 المحمى المجتمعو سوق العمل 

 المتغير المستقل
 المتغير التابع التعميم التقني

 ريادة األعمال
المخاطرة 
لبلستباقية االستعداد 
التنافس ىجومية 
اإلبداع نحو التوجو 
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 مف النشاطات التي ( أنيا مجموعةCarpenter & Sanders, 2009عممياتيا4 وعرفيا ) أو إعماليا تغيير مجاؿ طريؽ 
 الفريؽ الريادي أو الريادي مع والموارد والقدرات األساسية لمفرص المعرفي التكامؿ تعني فيي الريادية، المشاريع إلى تقود

 جديد4 مشروع إليجاد

 الدراسات السابقة
وتقدـ إفادة كبيرة في استكماؿ الخمفية النظرية تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي تقـو عمييا موضوع الدراسة، 

لمبحث وتحديد أىدافة وصياغة فروضو وتفسير مدلوؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج4 ولقد أسفرت جيود الباحثيف عف 
جزء ظيور العديد مف الدراسات التي تناولت التعميـ التقنى، وكذلؾ الدراسات التى تناولت ريادة األعماؿ، ويتناوؿ ىذا ال

عرضا لمدراسات العربية واألجنبية مرتبة تاريخيا مف األحدث لؤلقدـ والتي تناولت موضوع التعميـ التقنى، وموضوع ريادة 
 األعماؿ، ثـ يمي ذلؾ تحميؿ الدراسات السابقة والنتائج العامة التي يمكف استخبلصيا منيا4

 بيةلعر الدراسات ا
المشروعات الصغرى والمتوسطة في مصر" والتى تناولت تمؾ  ( بعنواف "وضع وتحديات5149دراسة )مختار،  44

الدراسة أىـ العوامؿ التي تؤثر عمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر ومصادر تمويميا بالرغـ مف ازدياد 
اىتماـ الحكومة المصرية في ىذا القطاع4 وتوصمت الدراسة إلى أف أىـ التحديات التي تقمص دور تمؾ المشاريع 

% فقط مف تمؾ المشاريع، تعدد الجيات المختصة، 8عممية التنمية ىي= التمويؿ الذي ال يصؿ إال لما نسبتو في 
 نقص المعرفة والخبرة اإلدارية، إتاحة المعمومات ليا وعمييا واإلجراءات الحكومية4

تناولت تمؾ الدراسة أىـ عوامؿ ( بعنواف "ريادة األعماؿ= التحديات ومفاتيح النجاح" والتى 5149دراسة )السمطاف،  54
النظاـ الناجح لريادة األعماؿ مف منظور عربي وعالمي4 وبينت أف االىتماـ بالتعميـ الريادي، تنمية ميارات 

 القيادة، دعـ المؤسسات الحكومية والخاصة والتدريب وتطوير الذات مف أىـ عوامؿ نجاح ريادة األعماؿ4
بيف الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في البنوؾ التجارية والتخطيط  ( بعنواف "العبلقة2016دراسة )حسف،  64

دراسة ميدانية عمى المديريف في البنوؾ التجارية"، والتى ىدفت إلى التعرؼ عمى  -االستراتيجي في قطاع غزة
ؾ التجارية العبلقة بيف الخصائص الريادية والتخطيط االستراتيجي لدى العامميف في اإلدارات العميا بالبنو 

الفمسطينية العاممة في قطاع غزة، وقد أظيرت الدراسة عدد مف النتائج أىميا وجود درجة مرتفعة مف الموافقة مف 
%(، حيث احتؿ 744;قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى المجاؿ المتعمؽ بالخصائص الريادية، بوزف نسبي قدره )

%(، وجاء في المرتبة الثانية بعد "حب اإلنجاز" بوزف نسبي 1>المرتبة األولى بعد "المبادرة" بوزف نسبي قدره )
%(، وجاء في المرتبة الرابعة 949;%(، وجاء في المرتبة الثالثة بعد "الثقة بالنفس" بوزف نسبي قدره )48>;قدره )

%(، وجاء في المرتبة الخامسة بعد "المخاطرة" بوزف نسبي قدره 847;بعد "اإلبداع" بوزف نسبي قدره )
%( ::%(، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة بعد "االستقبللية وتحمؿ المسؤولية" بوزف نسبي قدره )44::)

وجود درجة مرتفعة مف الموافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى المجاؿ المتعمؽ بالتخطيط االستراتيجي، بوزف 
ئص الريادية والتخطيط االستراتيجي %( وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الخصا:54;نسبي قدره )

لدى العامميف باإلدارات العميا في البنوؾ التجارية عينة البحث4 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمخصائص الريادية لدى العامميف باإلدارات العميا في البنوؾ التجارية 

 لمتغيرات التالية= "الجنس، والعمر، والمؤىؿ العممي، والخبرة، والمسمى الوظيفي4عينة البحث يعزي لكؿ مف ا
 -الذكية المنظمات إنموذج لتطوير اإلعماؿ ريادية إستراتيجية ( بعنواف "صياغة5148دراسة )فرعوف، وآخريف،  74

 مشكمة وتمثمتكورؾ("،  – سيؿ أسا – العراؽ العراؽ )زيف في المتنقمة االتصاالت شركات في تطبيقي بحث
 في وبناء اإلعماؿ ريادية بيف إستراتيجية العبلقة طبيعة أبرزىا= ما والتطبيقية الفكرية التساؤالت مف بعدد البحث
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 الدور ىو وما ؟ أولوياتيا وفؽ عمى بناء فييا أىمية المديريف يدرؾ وىؿ ؟ بالعراؽ المتنقمة االتصاالت شركات
 باستجبلء التساؤالت ىذه عف اإلجابة مف استيدؼ ليا4 حيث الذكية المنظمات إنموذج تطوير في ليا التأثيري
 اختبار تـ ثـ العراقية، ومف البيئة عمى الحديثة مف الموضوعات تعد المتغيرات، كونيا ليذه الفكرية الدالالت
مكانية والتأثير االرتباط عبلقات  الشركات ىذه مف لعينة الدراسة خضعت التطبيؽ، التي بيئة تنفيذىا في وا 
 بمجموعة اختبارىا وجرى فردا،  (308)ب الدراسة عينة حددت اسياسيؿ، وكورؾ( وقد العراؽ، ب)زيف والمتمثمة

 الدراسة4 عينة مف والمعمومات البيانات لجمع كأداة االستبانة اإلحصائية باستخداـ الوسائؿ مف
لمجتمعية" والتى ىدفت إلي تسميط الضوء عمى مفيـو ( بعنواف "أثر الريادة في التنمية ا5148دراسة )الخزندار،  84

الفكر الريادي وأدوات تطوير التفكير الريادي وكيؼ يمكف تزويد الطبلب في الجامعات بسمات الريادة بغرض 
تعزيز التنمية المجتمعية4 توصمت الدراسة إلى إدارؾ الجامعات الفمسطينية ألىمية الريادة وتبنييا مساقات ريادية 

مج إدارة األعماؿ، كما قامت بعض الجامعات بتأسيس حاضنات أعماؿ لتبني المشاريع الريادية وتوفير في برا
 جزء مف الدعـ المادي لمريادييف4

( بعنواف "سياسات النيوض بريادة األعماؿ في أوساط الشباب في دولة 5147دراسة )عبد اهلل وآخروف،  94
فمسطيف"، وأظيرت الدراسة انخفاض النشاط الريادي في فمسطيف بشكؿ عاـ وبيف الشباب بشكؿ خاص، وجود 

تحويمية ووجود معيقات عديدة أىميا عبلقة ايجابية بيف التعميـ والنشاط الريادي، ارتكازىا عمى أنشطة استيبلكية و 
 نقص التمويؿ والبيئة القانونية والتشريعية وعوائؽ سياسية ونقص الخبرة والتدريب4 

( بعنواف "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الصناعية لمصر"، حيث احتؿ 5146دراسة )األسرج،  4:
لبلقتصاد القومي فى مصر، فخبلؿ عاـ  مية بالنسبة٘قطاع الصناعة مرتبة متقدمة مف حيث األ

%( مف الناتج المحمي اإلجمالي، ويستوعب 4945( ساىـ قطاع الصناعة التحويمية بما نسبتو )5144/5145)
ـ القطاع الصناعي في مصر في تشغيؿ حوالي ٘( مميوف فرد مف إجمالي قوة العمؿ أي يسا6ذا القطاع نحو )٘
ذلؾ نجد أف القوانيف والتشريعات وأنظمة التمويؿ لممشاريع االبتكارية  %( مف قوة العمؿ4 وبالرغـ مف54447)

 عموما والصغيرة والمتوسطة ما زالت تشكؿ حاجزا كبيرا أماـ تنمية ىذا القطاع خاصة في مجاؿ التكنولوجيا4
ى أكدت ( بعنواف "المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأىداؼ التنمية الشاممة في مصر"، والت5146دراسة )شوشو،  4;

الدارسة عمى أىمية دعـ المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر التي توفر فرص عمؿ مف خبلؿ توفير كافة 
وسائؿ المساندة المالية والفنية الممكنة وخمؽ مناخ استثماري وتشريعات اقتصادية تساىـ في فرص النمو لتمؾ 

 المشاريع4
 الصناعية العمؿ بيئة الميني في والتدريب الفني عميـالت مخرجات "مشكبلت بعنواف (5145 دراسة )عبداهلل، 4>

 اليمنية، والى توضيح الجميورية في الميني والتدريب الفني التعميـ مسيرة تحديد تعز، التى ىدفت الى  بمحافظة
 الفنية المجاالت في البشري العنصر وتأىيؿ بإعداد المساىمة في تعز بمحافظة الصناعية الشركات دور

شرافية إدارية مشكبلت وجود والتى خرجت بمجموعو مف النتائج أىميا . التخصصية  السمبية النظرة : أىميا وا 
 مع تتناسب ال المعيشي الوضع صعوبة – محدد أو واضح غير الوظيفية المسار – الوظيفي المستقبؿ تجاه

– إنسانية أكثر ليكوف اإلداري األسموب تغيير – موضوعية أكثر ليكوف السنوي األداء تقييـ بناء إعادة – الراتب
 الحفاظ – واالبتكارات اإلبداعات تشجيع – العمؿ بيئة في والتأىيؿ لمتدريب وشاممة واضحة ومعايير أسس وضع
 – التطبيقية الصيانة أعماؿ في المشاركة قمة : أىميا فنية مشكبلت ووجود. مف التسرب البشري العنصر عمى
 مف الفصؿ بشعور الخوؼ زيادة : أىميا ومعنوية اجتماعية مشكبلت ووجود. الفنية وقدراتيـ بإمكانياتيـ الثقة قمة

 األثر انعكاس – الحاالت مف عدد مع اإلنساني انخفاض التعامؿ – لمعمؿ واالنتماء بالوالء الشعور قمة - العمؿ
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 رواتبيـ حيث مف العمؿعف  لممتقاعديف اإلنسانية الحالة – واإلنتاجية األداء عمى المعاممة ألسموب السمبي
 . أسرىـ وحياة ؛ حياتيـ عمى سمباً  تؤثر واحتياجاتيـ الصحية وتأميناتيـ التقاعدية

( بعنواف "واقع ريادة األعماؿ الصغيرة والمتوسطة وسبؿ تعزيزىا في االقتصاد 5144دراسة )محمد وعبد الكريـ،  414
ىو محدودية مصادر التمويؿ، صعوبة  الفمسطيني"، حيث أف مف أىـ معوقات ريادة األعماؿ في فمسطيف

الحصوؿ عمى قروض، عدـ تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة والتركيز عمى تمويؿ المشاريع القائمة والناجحة4 
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيؽ مجموعة مف السياسات واإلجراءات التي مف شأنيا تحسيف أداء المشاريع الريادية 

 في فمسطيف4
 نبيةالدراسات األج

( بعنواف "سياسات ريادة األعماؿ في أندونيسيا"، التى تناولت نظاـ Hermanto & Suryanto, 2017دراسة ) 44
ريادة األعماؿ بأندونيسيا مف خبلؿ اإلجراءات والقوانيف والدعـ الحكومي المتوفر4 توصمت الدراسة إلى توفر 

محدودة بسبب انخفاض الدعـ الحكومي وعدـ وجود مكونات ريادة األعماؿ بشكؿ كامؿ ولكف أنشطتيا ما تزاؿ 
 تناغـ بيف تمؾ المكونات بسبب غياب قوانيف منظمة مف قبؿ الحكومة4

( بعنواف "التوجو الريادي= قياس أثر ريادة األعماؿ عمى االقتصاد الكمي "، Mthanti & Ojah, 2017دراسة ) 54
ـ(4 ;511-ـ1;>4ت الخاصة بيا في الفترة الزمنية )( دولة مف خبلؿ البيانا6>والتى أجريت ىذه الدراسة عمي )

واستخدمت الدراسة ثبلثة مؤشرات رئيسية لقياس تطور ريادة األعماؿ وىي= المخاطرة، االستباقية واالبتكار4 
توصمت الدراسة إلى أف أنشطة ريادة األعماؿ ترتبط ارتباطا قويا بالنمو االقتصادي لتمؾ الدوؿ وخاصة التي 

 ابتكارية جديدة غير مكررة4تتبني أنشطة 
( بعنواف "دوافع ريادي األعماؿ والتوظيؼ Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2017دراسة ) 64

الذاتي"، التى أجريت في اسبانيا عمى مجموعة مف الريادييف الذيف نجحوا في إنشاء مشاريعيـ الخاصة4 وتوصمت 
صورا بتوفر التمويؿ المادي لوحده ولكف مرتبط بشكؿ كبير الدراسة إلى أف سبب نجاح ىؤالء األفراد ليس مح

 بوجود دافع كبير لدي األفراد لمنجاح وعدـ االستسبلـ لمفشؿ مف أوؿ مرة4
( بعنواف "العوامؿ المؤثرة عمي نجاح وفشؿ المشاريع الريادية الصغيرة"، والتى أجريت في Spivey, 2016دراسة ) 74

مشاريع الريادية الصغيرة حيث تمثؿ نسبة كبيرة مف االقتصاد القومي األمريكي الواليات المتحدة األمريكية عمى ال
وقوة العمؿ4 وغالبية تمؾ المشاريع خاصة الصغيرة تفشؿ بعد سنة أو سنتاف4 توصمت تمؾ الدراسة إلى أف أىـ 

تشمؿ= التعميـ، أسباب الفشؿ تعود إلى= الخوؼ، نقص التمويؿ، الوضع االقتصادي والشركاء4 أما عوامؿ النجاح ف
 الخبرة، العبلقات، التكنولوجيا وقوة الشبكة االجتماعية4 

( بعنواف "ريادة األعماؿ وىيكمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة= عناصر Zaridis& Mousiolis, 2014دراسة ) 84
توفير رأس نجاح المنظمة"، التى أوضحت تمؾ الدراسة مف أىـ عوامؿ نجاح المشاريع الريادية واالبتكارات ىو 

 الماؿ لبداية المشروع أو زيادة رأس الماؿ في مرحمة التوسع 4 
( بعنواف "ريادة األعماؿ والتطور االقتصادي في نيجيريا" التى أوضحت أف عدـ القدرة Zubair, 2014دراسة ) 94

النامية4  عمى الحصوؿ عي مصادر تمويؿ رخيصة وفعالة يشكؿ أىـ العقبات التي تواجو ريادة األعماؿ في الدوؿ
وأف عمي الحكومة النيجيرية اصدار تشريعات تسيؿ حصوؿ المشاريع الريادية عمي المزيد مف التمويؿ سواء مف 

 خبلؿ البنوؾ التجارية أو مصادر التمويؿ الخاص األخرى4
ات أف ( بعنواف "بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعماؿ" والتى أكدت أف عمى الحكوم5147دراسة )ناجرودكيفتش،  4:

تتوقؼ عف محاوالت االستنساخ األعمى لوادي السيميكوف أو تجربة بمداف حققت إنجازات في مجاؿ ريادية 
األعماؿ، ويتعيف عمييا أف تبحث عف الميزات التنافسية الخاصة بيا مثؿ الزراعة أو الصيد وليس التكنولوجيا 



11 
 

سياسات صديقة لؤلعماؿ الريادية مف أىـ  فقط4 ولتحقيؽ ذلؾ اقترحت الباحثة وضع برنامج يركز عمى تصميـ
 عناصرىا القوانيف والتشريعات وطرؽ التمويؿ وحقوؽ الممكية4

( بعنواف "تمويؿ االبتكارات لممشاريع الصغيرة والمتوسطة في دوؿ أيبيرو De Lemaa et al., 2013دراسة ) 4;
وأنشطة االبتكار، وىذا يعزز ضرورة  األمريكية" التى أكدت بأف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف تنوع مصادر التمويؿ

 تسييؿ اجراءات تمويؿ االبتكارات والمشاريع الريادية ضمف وسائؿ التمويؿ التقميدية أو التشاركية اإللكتروينة4
 التعميق عمى الدراسات السابقة

 الدراسة يميز ما يمكف تمخيص الحالية، الدراسة بموضوع والمتعمقة لمباحث، أتيحت التي األدبيات استعراض خبلؿ مف
 :يمي كما المجاالت الموضحة وفؽ إلييا المشار السابقة الدراسات بو جاءت عما الحالية
 غربية بيئات في ببعض أبعاده المتعمقة أو التعميـ التقني بمفيوـ المتعمقة السابقة الدراسات أجريت :الدراسة بيئة 44

 البيئة في الحالية الدراسة تنفيذ تـ حيف في متسارعة، بصورة والمعايير واألدوات اإلدارية المفاىيـ فييا تتطور
 خبلؿ السنوات ممحوظ الكميات التقنية بشكؿ قطاع فييا نما الفمسطينية، التي البيئة في وجو التحديد وعمى العربية

 المنافسة ظؿ في واالستمرار التكيؼ عمى تساعدىا ريادة األعماؿ التى  تطبيؽ مدى عمى لمتعرؼ وذلؾ الماضية،
 . العالمية الجامعات والكميات التقنية إلى تجاوزتيا بؿ المحمية الكميات التقنية عمى فقط لـ تقتصر التي الشديدة

 الممتد المسح أو دراسية معينة كحالة شركة دراسة باختياره السابقة الدراسات مجتمع = َتمثؿَ الدراسة مجتمع طبيعة 54
الحالية )الكميات التقنية(  الدراسة مجتمع أما متنوعة، في صناعات رائدة سنوات( ولشركات زمنية )عدة فترة عمى

 .واليامة المحمية الكميات التقنية  مف مجموعة ىو بؿ تنوعًا، يمثؿ ال فى قطاع غزة فيو
لممحافظة  توظيفيا يمكف التعميـ التقنى وكيؼ خصائص عرضت أو السابقة الدراسات معظـ ناقشت :الموضوعات 64

التعميـ التقنى ودورة فى  عمى التعرؼ الحالية حاولت الدراسة حيف في المنظمات، لتمؾ واالستمرار التميز عمى
ريادة  األعماؿ، كما أف بعضيا تطرؽ الى وجود عبلقة بيف التمويؿ ريادة األعماؿ وبيف العديد مف العمـو 

(، .De Lemaa et al) (،Zubair( ،)Zaridis & Mousiolisاإلدارية، وتبيف ذلؾ مف خبلؿ دراسة كؿ مف )
 و)ناجرودكيفتش(4 حيث تناولت الدراسات السابقة مواضيع متنوعة تشمؿ ريادة األعماؿ4

 بالتعميـ التقنى فى قطاع غزة مما يساعد تتعمؽ ومعمومات وبيانات عممية مرجعية توفير الحالية الدراسة حاولت 74
 .مستقببلً  وتحسينو تطويره عمى 

دير البمح، الكمية  –الكميات التقنية وبالتحديد )كمية فمسطيف التقنية  مواكبة مدى عمى حالية الضوءال الدراسة القت 84
األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو  -الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة

 وعمى الحديثة اإلدارية والنماذج والمفاىيـ ة لؤلنظمةالتطبيقية، كمية مجتمع األقصى( الذيف يمثموف مجتمع الدراس
كما أظيرت الدراسات السابقة أىمية دور الكميات التقنية في  .ريادة األعماؿ ومبادئو مفيوـ وجو الخصوص

(، (Zubair(، .Bruton et al.( ،)De Lemaa et alتشجيع ريادة األعماؿ، وأوضحت ذلؾ دراسة كؿ مف )
 )شوشو(، )عبد اهلل وآخروف( و)األسرج( 4  )محمد وعبد الكريـ(،

 )اإلطار النظري( اإلطار العام لمدراسة
 رياده األعمال

 Richardتشير األدبيات إلى أف مفيـو الريادة استخدـ في مطمع القرف الثامف عشر مف قبؿ المصرفي اإليرلندي )
Cantillonـ الخاص والموظفيف4 وأصبح ىذا المفيـو ىو ( لمتمييز بيف مبلؾ األراضي، األفراد الذيف يعمموف لحسابي

(4 وتحظى ريادة األعماؿ باىتماـ عالمي Spivey, S., 2016األساس النظري لتحديد مجاؿ ريادة األعماؿ فيما بعد )
واسع سواء في وسائؿ اإلعبلـ، المناظرات السياسية، صناعة الترفيو كاألفبلـ والمسمسبلت التميفزيونية، التعميـ بمختمؼ 
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احمة، دراسات أكاديمية وأبحاث4 كما تركز عمى فئة الشباب والجنس بشكؿ واسع سواء في الدوؿ المتقدمة أو النامية مر 
(Minnick, 20164) 

وعمى الرغـ مف وفرة األدبيات المتعمقة بريادة األعماؿ، فما زاؿ ىناؾ خبلؼ قائـ بيف تعريؼ موحد لريادة األعماؿ4 في عاـ 
( تعريفا لمصطمح الريادي، وما زالت معضمة تعريؼ 61( بحثا بعنواف "مف ىو الريادي" احتوى )Gartnerـ( نشر );;>4)

 ,Ahmetogluالريادي وريادة األعماؿ قائمة مف ناحية وجود مصطمح عممي موحد يحدد الريادي أو ريادة األعماؿ )
لتي مف خبلليا يستخدـ الفرد أو مجموعة ( ريادة األعماؿ بأنيا "العممية ا5141(4  حيث يعرؼ )النجار، والعمي، 2014

مف األفراد جيدا منظما ووسائؿ لمسعي وراء الفرص لتأميف قيمة والنمو لممشروع بالتجاوب مع الرغبات والحاجات مف خبلؿ 
 ( بأنيا "إنشاء عمؿ حر يتسـ باإلبداع ويتصؼ بالمخاطرة"51494اإلبداع والتفرد"4 بينما يعرفيا )الشميمري والمبيريؾ، 

( بأنيا "المبادرات الفردية أو الجماعية التي تنتج سمعا وخدمات لغرض GEMويعرفيا المرصد العالمي لريادة األعماؿ )
تحقيؽ الربح، وأف الريادي ىو الشخص الذي يقـو بإنشاء مشروع تجاري وتشغيمو وتحمؿ مخاطره بصرؼ النظر عف حجـ 

، المشروع، وفيما إذا كاف المشروع مسجبل بصفة شخص (4 بينما عرفيا عدة مؤلفيف 5147ية اعتبارية أو غير منظـ" )رىـو
(Beckman et al. 2012; Hosseini et al. 2012; Zupic 2014; Turner and Pennington III 2015; 

Zahra 2015( بأنيا "عممية تحديد الفرص واستغبلليا"، بينما ربط مؤلفوف آخروف مثؿ )Van der Veen and 
Wakkee 2004; Matejun 2016; Waddell et al., 2006 بيف ريادة األعماؿ وبيف استغبلؿ الفرص واإلبداع )

(Al Omoush et al., 20174) 
نستخمص مف ىذه التعريفات بأف ريادة األعماؿ ىي النشاط الذي ينصب عمى إنشاء عمؿ حر ويقدـ فعالية اقتصادية 

داري جديد وتتسـ مضافة، كما أنيا تعني إدارة الموارد بكفاءة  وأىمية متميزة لتقديـ شىء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي وا 
 ( مفيـو ريادة األعماؿ54بنوع مف المخاطرة ولكنيا المخاطرة المدروسة4 ويوضح الشكؿ التالي رقـ )

 

 = مفيـو ريادة األعماؿ(2شكل رقم )
ريادة األعماؿ لغير المتخصصيف"، مكتبة الممؾ فيد (، "مباديء 5149= الشميمري، أحمد، المبيريؾ، وفاء )المصدر

 414، ص 4الوطنية، المممكة العربية السعودية، ط
 مما سبؽ يمكف تحديد عناصر مفيـو ريادة األعماؿ بالنقاط الرئيسية التالية=

 معرفة الفرصة المتاحة4  44
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نشاء المنظمات االقتصادية الموجية بالربح4 54  تكويف وا 
 بتكار وتحمؿ المخاطر4المزج بيف اإلبداع واال 64
 االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة4 74

 أىمية ريادة األعمال
 لمنظمات واالستقرار لتحقيؽ النجاح الجديدة األساليب عف لمبحث كضرورة وجدت اذ حقيقية أىمية ذات اإلعماؿ ريادية تعد

 اإلستراتيجية وفي اإلدارة مجاؿ في جديدة تحقيؽ أىداؼ اجؿ مف األساسي بالتحوؿ عنيا يعبر العممية ىذه اإلعماؿ، واف
 أنيا حيث صورت كبيرة أىمية، مف ليا لما اإلعماؿ بريادية المتعمقة البحوث إجراء عمى الشركات شجعت األعواـ األخيرة،

4 ومف ناحية أخرى تساىـ ريادة Dokukina & Petrovskaia, 2004:3)المنظمات ) في جديدة أفكار بتنفيذ تقوـ
تحقيؽ وفورات اقتصادية تساىـ في نمو المشروعات وتمنحيا الميزة التنافسية واالستقرار في وجو التقمبات  األعماؿ في

-Alوالمعوقات مف خبلؿ تكويف أصوؿ دائمة تتجاوز األحبلـ البسيطة إلى بناء ثروة كبيرة خبلؿ فترات زمنية قصيرة )
Omoush et all., 20174) 

 يأتي= وىى ما (Shah & Bhutta ,2013)ما ذكرة  لممنظمات اإلعماؿ ريادية أىمية تظير التي المجاالت أىـ بيف ومف
 الفرصة العمؿ، وكذلؾ نموىا، وتقديـ بيئة في االبتكار قيمة مف تعزز حيث الناجحة لممنظمات حيويا عنصرا تعد 44

 .السوؽ أدائيا في مف تقوي التي ثقافتيا وصياغة اإلبداعية مياراتيـ مف لبلستفادة لمعامميف
 كمؼ وذلؾ لوجود تنافسية بيئة في األخرى المنظمات مف وتيديدات مخاطر المنظمات تواجو أف المتوقع مف 54

 .بينيا فيما التعامؿ في عالية
 ريادية األعماؿ مفيوميف بيف العبلقة خبلؿ مف االداري الفكر في المعرفية الفجوة عمى الضوء تسمط وأخيرا 64

 .المنظمات في االبتكار حيث مف والمنافسة
 النمو تشجيع في مجاؿ الذي تمعبو لمدور المنظمات، وذلؾ مف لكثير كبيرة أىمية ذات اإلعماؿ ريادية تعد السياؽ نفس وفي

 وتبني السوؽ، تطوير العممية اإلبداعية، خبلؿ امتبلكيا مف جديدة تجارية إعماؿ ابتكار عمى تساعدىا إذ االقتصادي،
 الى أدت التي األسباب أىـ عف Hisrich&Peters, 2002)أشار ) 4 وبينماTang et al ,2005)اإلستراتيجي ) التجديد
 : الراىنة، وىي المنظمات في المرحمة إعماؿ بريادية الكبير االىتماـ
 ( بؾ خاصآ شيئآ لنفسؾ اعمؿ)ب توصي التي االجتماعية الثقافة ظيور 44
 . التكنولوجيا توظيؼ الى والحاجة اإلعماؿ منظمات بيف المنافسة قوة 54
 . والخبرة المعرفة مجاؿ في المبدعيف العامميف عمى المحافظة 64
 .العالي واألداء العمؿ في المرونة 74
 .لممنظمة قيمة تضيؼ إف يمكف جديدة أنشطة إيجاد 84
 نتيجة عمى نحو واضح بيا االىتماـ بدأ التي والرئيسة الميمة الموضوعات مف اإلعماؿ ريادة تعد ذلؾ عمى تأسيسا

 .التقميدية اإلدارية مف األساليب الثقة بعدـ والشعور المنافسيف، عدد وزيادة السريعة، والتطورات البيئية التحديات
 أبعاد ريادة األعمال

إف السمة األساسية لريادة األعماؿ كظاىرة اجتماعية اقتصادية ىي تنوعيا، مما يشكؿ تحديا كبيرا لمباحثيف في تحديد أبعاد 
4 في المقابؿ، مف الميـ جدا أف يعرؼ صناع القرار التنوع الداخمي في مشاريع ريادة األعماؿ ومعرفة القادة ريادة األعماؿ

(4 ىذه األبعاد Cieslik, J., 2017الريادييف والسماح ليـ بالتأثير بشكؿ أكثر فعالية في توجيو وتطوير قطاع المشاريع )
لعوامؿ متعددة األبعاد التي قد تشكؿ ميزة تنافسية لدي البعض أو قد تكوف تتأثر بعوامؿ متعددة لذلؾ ال بد مف االىتماـ با

 ( أبعاد ريادة األعماؿ األساسية64حكرا عمى دوؿ ما مف ناحية القوانيف وغيرىا4 يوضح الشكؿ التالي )
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 أبعاد ريادة األعماؿ (:3شكل رقم )
 (:514= مف إعداد الباحثيف بناء عمى ادبيات الدراسو )المصدر

 
( مف أىـ ما يميز ريادة األعماؿ نظرا لكونيا تتخذ خطوات Proactivenessتعتبر المبادرة أو المبادأة ) المبادرة: -أوال

ذات مخاطرة عالية أكثر مف ظروؼ البيئة المحيطة4 أيضا تعني المبادأة متابعة الفرصة الواعدة بدال مف مجرد االستجابة 
 (51494في اإلبداع وفي صدارة المنافسيف )حمادي وسمماف، لتحركات المنافسيف وأف تكوف قياديا 

( ىي عممية واضحة المعالـ الختيار Risk Takingالمخاطرة المحسوبة أو تحمؿ المخاطرة ) المخاطرة المحسوبة: -ثانيا
يات واإليجابيات المشاريع، جمع المعمومات األساسية مف حيث التدفقات النقدية والعائد عمى االستثمار والتركيز عمى السمب

 (51484التي تؤثر عمى أىداؼ المشروع )أبو قرف، 
 (=:514وىناؾ عدة مخاطر تواجييا المشاريع الريادية )الشمري وآخروف، 

وتعني المجازفة بالمجيوؿ مف غير معرفة احتمالية النجاح ومرتبطة بالدخوؿ إلى أسواؽ غير  مخاطر العمل: 44
 بة بعد4مجربة أو استخداـ تكنولوجيا غير مجر 

 تتعمؽ بتغير أسعار صرؼ العمبلت األجنبية، التغير في القيمة السوقية وتغير أسعار الفائدة4  مخاطر السوق: 54
= ناتجة عف المديونية المرتفعة، استخداـ مقدار كبير مف مواردىا مف أجؿ النمو أو الفشؿ في مخاطر مالية 64

 تسويؽ وبيع المنتج4
ريع باتخاذىـ قرارات خاطئة تؤثر عمى استمرارية المشروع ومركزه = يرتكبيا أصحاب المشامخاطر شخصية 74

 المالي4
 = تتعمؽ بتغير القوانيف والتشريعات4مخاطر تنظيمية 84

إال أنو ال يوجد حدود معينة لسموؾ تحمؿ المخاطرة بالنسبة لممشاريع الجديدة فكمما كانت المخاطرة أقؿ يكوف الشخص 
 عبارة عف عامؿ، وكمما زادت المخاطرة يصبح الشخص رياديا4 

واؿ لتنشيط يعتبر االستثمار مصطمحًا اقتصاديًا حديث النشأة، ويشير إلى توظيؼ رؤوس األم استثمار الفرص: -ثالثا
مشروع اقتصادي معيف يرجع بالمنفعة المادية عمى أصحاب المشروع ويؤثر إيجابًا عمى االقتصاد الوطني4 كما يشير 
المصطمح إلى أنو متغير اقتصادي يسعى إلى االستغبلؿ األمثؿ لرأس الماؿ الذي تمتمكو جية معينة تسعى مف ىذا 

 .ربح كبير باالعتماد عمى أساليب وطرؽ اقتصادية حديثة غير مسبوقةاالستغبلؿ إلى تحقيؽ منفعة ذات عائد مادي و 
ىو توظيؼ الماؿ بيدؼ تحقيؽ العائد أو الدخؿ أو الربح والماؿ، ويرتبط العائد والمخاطرة بعبلقة طردية، فكمما  فاالستثمار

 ريادة
 األعمال

 االستقاللية

 اإلبداع

  استثمار
 الفرص

المخاطرة 
   المحسوبة

 المبادرة
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درجة أعمى مف المخاطر  ازداد طموح المستثمر في الحصوؿ عمى عائد أعمى الستثماراتو، عميو أف يييئ نفسو لتقبؿ
 والعكس صحيح4

ىو العنصر المميز لريادة األعماؿ وأساس نجاح المشاريع الريادية وتحقيقيا ميزة تنافسية،  (:Innovationاإلبداع ) -رابعا
طي مع وغالبا ما يتـ المزج بيف اإلبداع واالبتكار كعامميف مترادفيف بالرغـ مف اختبلؼ آلية كؿ منيما4 فاإلبداع ىو التعا

أفكار وأنشطة وتجارب خبلقة مف خبلؿ التميز في المنتج أو الخدمة، بينما االبتكار فيو عممية إيجاد وتطوير منتج أو 
 (4  5149خدمة جديدة )سمماف والناصري، 

 الريادي مبتكر بطبيعتو، واإلبتكار واإلبداع ىو الفعؿ الذي يقـو بو الريادي مف أجؿ تحقيؽ الثراء مف خبلؿ إيجاد
إستخدامات جديدة لمموارد المتاحة4 كما أف اإلبداع يتضمف القدرة عمى التعرؼ عمى  المشاكؿ وحميا بكفاءة واقتدار ويعتبر 

 الخطوة األولى نحو االبتكار4
 (=Mthanti & Ojah, 2017وىناؾ عدة أنواع لئلبداع الريادي وىي كما يمي )

 كنولوجيا المستخدمة واىتماـ قميؿ بالسوؽ4إبداع جزئي= يتـ اإلبداع بشكؿ جزئي في طبيعة الت 44
 إبداع تخصصي= استخداـ تكنولوجيا جديدة واىتماـ قميؿ بالسوؽ4 54
 إبداع جديد داخمي= وسائؿ تكنولوجية حالية مع اىتماـ زائد بالسوؽ4 64
 إبداع عالمي= استخداـ تكنولوجيا جديدة واىتماـ كبير بالسوؽ4 74

( Massachusettsيتميز كؿ مف ىما بخصائص فريدة قاـ أحد باحثي معيد ) ىناؾ نوعاف مف ريادة األعماؿ بشكؿ عاـ،
( كما ىو IDE( وريادة األعماؿ الموجية باإلبداع )SMEبتصنيفيما إلى ريادة األعماؿ لممشاريع الصغيرة والمتوسطة )

 موضح بالجدوؿ التالي=
 أنواع ريادة األعماؿ (:1جدول رقم )

الصغيرة  ريادة األعمال لممشاريع الخصائص
 ريادة األعمال الموجية باإلبداع والمتوسطة

 يركز عمى السوؽ المحمية والعالمية  يركز عمى السوؽ المحمية  السوؽ

 اإلبداع
تحقيؽ ميزة -النمو-ليس ضروريا لمتأسيس

 تنافسية 
 المشروع قائـ عمى أسس إبداعية ويحمؿ ميزة تنافسية

 الوظائؼ
الخارجي غير قابمة لمتداوؿ أو التعييد 

 مغسمة مبلبس(-)مطعـ
 قابمة لمتداوؿ وليست بالضرورة محمية

 مجموعة متنوعة مف مصادر التمويؿ تمويؿ خارجي محدود –مشاريع عائمية  التمويؿ

 النمو
كمما زاد رأس  -النمو بشكؿ خطي ثابت
 العائد -الماؿ زاد التدفؽ النقدي

لمصعود، كمما عند تحقيؽ النجاح تاخذ منحنى أسي  -تبدأ بخسارة
 التدفؽ النقدي بسرعة-زاد رأس الماؿ ال تنمو العائدات

Source: Aulet, B. (2013), "Disciplined Enterpreneurship", John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 

USA, P.7. 

مميزة لريادي األعماؿ الناشئيف  ( واالعتماد عمى النفس صفةAutonomyإف الرغبة باالستقبللية ) االستقاللية: -خامسا
الذيف مف المرجح أف ينشئوا أعماال ذات تأثير كبير وموجية لمنمو المستمر مستقببل، وتعني مدى الحرية الممنوحة لؤلفراد 
وفرؽ العمؿ مف خبلؿ تشجيعيـ عمى ممارسة إبداعاتيـ عف طريؽ طرح األفكار الجديدة ومتابعتيا لموصوؿ إلى النتائج 

(4 حيث يمعب الريادييف دورا حاسما في عممية تقدـ اإلبداعات لؤلماـ ويستخدموف رأس 5149)سمماف والناصري، المرضية 
ماليـ االجتماعي لتطوير شبكات اجتماعية وتوظيؼ ذلؾ لنجاح العمؿ4 أيضا تعتبر االستقبللية بيئة عمؿ مبلئمة 
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في عممية اتخاذ القرارات والتخطيط االستراتيجي  لؤلشخاص ذوي التوجو الريادي وتساعد المنظمات الريادية كثرا
(Baptista and Leitão, 20154) 

 خصائص ريادي األعمال
الحديث عف خصائص الشخص الريادي يعني الحديث عف مجموعة مف المعارؼ والميارات والقدرات والسموكيات التي 

وبعضيا مكتسب بالتعمـ والتدريب4 وبوجو عاـ يجب أف يمتمكيا الشخص حتى يصبح رياديا4 بعض ىذه الصفات موروث 
يمجأ الباحثوف في مجاؿ الريادة إلى ربط األعماؿ الريادية باإلبداع، المخاطرة، القدرة عمى حسف استغبلؿ التكنولوجيا 

 الحديثة وتطبيقاتيا، العمؿ لساعات طويمة، الثقة بالنفس، امتبلؾ ميارات إدارية وميارات اتصاؿ4
( صفة 71قائمة بخصائص الريادي يمكف تعميميا عمى كافة الريادييف، فعمى سبيؿ المثاؿ عدد ) ومف الصعب تحديد

لمريادي، ولربما يستحدث باحثوف الحقوف مجموعة أخرى مف الصفات الشخصية أو السموكية لمشخصية الريادية )الخزندار، 
 والدراسات العممية الحديثة= (4 وفيما يمي أىـ خصائص ريادي األعماؿ األكثر تناوال في البحوث5148
التحكـ الذاتي= الشخص الريادي يتغمب عمى العوامؿ البيئية المحيطة بو وال يسمح ليا بالسيطرة عميو4 فيو ال  44

يؤمف بالحظ كأساس لنجاحو في الحياة بؿ يعتمد عمى قدراتو ومعارفو، وال يستسمـ لمفشؿ أبدا لذلؾ تراه يعمؿ بجد 
 (51484و )سمطاف، واجتياد وصوال إلى أىداف

الحاجة إلى اإلنجاز= الريادي لديو الدافعية لئلنجاز وحب التميز، فيو دائما يرغب بزيادة مسؤولياتو، تطوير  54
 (51484مياراتو، يحؿ المشكبلت التي يواجييا ومتميز عف باقي زمبلئو )أبو قرف، 

حاالت عدـ التأكد، والتضحية بموارده تحمؿ المخاطر= يتسـ الريادي برغبتو في تحمؿ المخاطر، العمؿ في ظؿ  64
 (Hamböck et all., 20174المالية ووقتو وجيده مقابؿ وصولو لميدؼ ال ينظر لمماضي وييتـ بالمستقبؿ )

الثقة بالنفس= الريادي واثؽ بنفسو وبقدراتو وتفكيره، مما يساعده عمى كسب الزبائف، فيو يمتمؾ القدرة عمى إدارة  74
مرجعية لآلخريف الذيف يشاورونو حتى في حؿ مشكبلتيـ الشخصية كونيـ يثقوف بو الفريؽ وقيادتو ويشكؿ 
 (51414وبأفكاره )النجار والعمي، 

التواصؿ مع اآلخريف والقدرة عمى اإلقناع= الريادي ىو إنساف متفائؿ يحب التواصؿ مع اآلخريف، لديو طاقة  84
 (51474يسمع ويحمؿ ثـ يعطي رأيو )أبو بكر،  إيجابية يستثمرىا في عبلقاتو مع المحيطيف ويفضؿ دائما أف

االستقبللية= اإلنساف الريادي إنساف مستقؿ، يحب أف يكوف رئيسا ال مرؤوسا، يتخذ قراراتو بنفسو بعيدا عف  94
تأثيرات المحيطيف، يبحث دائما عف مصدر لمتشغيؿ الذاتي في محاولة لتحقيؽ االستقبلؿ المالي ويتحمؿ مسؤولية 

 (Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 20174نظر عف النتائج )قراراتو بغض ال
، يسعى دائما إلى  4: التخطيط والتنظيـ= الريادي شخص لديو أىداؼ واضحة وخطط لمتشغيؿ يعدليا حيف المزـو

 ,.Miranda et allالوصوؿ ألىدافو بأقؿ التكاليؼ وينظـ وقتو بصورة مستمرة لمواجية أي صعوبات ومشاكؿ )
20174) 

مستوى عاؿ مف الطاقة والمثابرة وااللتزاـ= لديو الرغبة في العمؿ لساعات طويمة، يتحمؿ ضغوطات العمؿ ويقـو  4;
 (Miranda et all., 20174بكؿ ما ىو مطموب منو أو يزيد عميو )

 عوامل نجاح ريادة األعمال
اـ البيئي لريادة األعماؿ، ولكف العديد مف كتب العديد مف الباحثيف حوؿ عوامؿ نجاح ريادة األعماؿ التي يعبر عنيا بالنظ

 تمؾ األدبيات تعاني قصورا في تحديد العوامؿ المؤثرة والمتأثرة في ىذا النظاـ4 وىذا القصور يمكف حصره بالنقاط التالية=
 معظـ الدراسات تعطي تصورا جامدا لتمؾ البيئة بدوف أف تعتبرىا بيئة متطورة4 44
 -مؤسات أبحاث-حاضنات أعماؿ-ثير األكبر عمى ريادة األعماؿ )جامعاتصعوبة تحديد المؤسسات ذات التأ 54

 تمويؿ(4
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 عدـ وضوح ارتباط العناصر في ىذا النظاـ4 64
 ال تعطي تصورا شامبل لكؿ الصناعات4 74
ـ( وعرفو بأنو "مجموعة 5119( أوؿ باحث استخدـ مصطمح النظاـ البيئي لريادة األعماؿ في عاـ )Cohenيعتبر )

عوامؿ في مجتمع جغرافي محمي ممتزمة بالتنمية المستدامة مف خبلؿ دعـ وتيسير إنشاء المشاريع الجديدة"4 مترابطة مف ال
( Dubini( مف خبلؿ مؤلفات )>;>4وبالرغـ مف ذلؾ فإف األفكار حوؿ وجود نظاـ بيئي أقدـ مف ذلؾ تعود إلى عاـ )

(Alvedalen and Boschma, 20174 لذلؾ سنتبع ما ىو متعارؼ عم) يو عالميا سواء مف حيث األبحاث والدراسات
العممية، المرصد العالمي لريادة األعماؿ أو مؤشر الريادة العالمية )يعتمد بشكؿ أساسي عمى عوامؿ المرصد العالمي لريادة 

 (=Stam, 2015وفيما يمي شرح مختصر ألىـ عوامؿ النظاـ البيئي لريادة االعماؿ ) األعماؿ(4
 حكومة(4-شركات-كبير( ونوع الزبوف )أفراد-متوسط-والعالمية= مف حيث حجـ السوؽ )صغيراألسواؽ المحمية  44
رأس الماؿ البشري= المقدرة اإلدارية، المقدرة التكنولوجية، الخبرة الريادية، إمكانيات التعييد الخارجي والقدرة عمى  54

 الوصوؿ إلى القوي العاممة المياجرة4
ستثمر الراعي )المموؿ(، المشاركة الخاصة برأس الماؿ، رأس الماؿ الجريء أو التمويؿ= األصدقاء، العائمة، الم 64

 المخاطر واالقتراض4
األنظمة الداعمة والتوجيو= التوجيو، الناصحوف، خدمات مختصة، حاضنات أعماؿ، مسرعات أعماؿ وشبكات  74

 الريادة االجتماعية4
الضريبية، تشريعات مناسبة لؤلعماؿ، توفر البنية الحكومة، الييكؿ القانوني= سيولة بدء األعماؿ، المحفزات  84

 التحتية وسيولة الحصوؿ عمييا، توفر االتصاالت وتوفر طرؽ النقؿ المختمفة4
التعميـ والتدريب= توفر قوى عاممة تحمؿ شيادة ما قبؿ الجامعة، توفر قوى عاممة لدييا مؤىبلت جامعية وخاصة  94

 مف يمتمكوف ميارات ريادية4
كمحفز= نشر ثقافة تشجيع واحتراـ ريادة األعماؿ، دور رئيسي في تشكيؿ وبمورة األفكار الجديدة ودور الجامعات  4:

 رئيسي في تزويد الشركات الجديدة والناشئة بالخريجيف المؤىميف4
الثقافة الداعمة= التسامح مع المخاطرة والفشؿ، تفضيؿ العمؿ الحر، قصص نجاح، تشجيع ثقافة البحث وعمؿ  4;

 جابية لريادة األعماؿ واالحتفاؿ كنوع مف التحفيز بأي إبداع جديد4   صورة إي
 معيقات ريادة األعمال في الوطن العربي:

يمكف لمسياسات التقدمية أف تساعد في إطبلؽ اإلمكانات االقتصادية وتوفير فرص العمؿ مف قبؿ رواد األعماؿ في الوطف 
، سترى منطقة تقؼ عمى عتبة االبتكار والجرأة يقودىا شبابيا نحو ثورة العربية4 وعندما تنظر إلى الوطف العربي عف قرب

 تكنولوجية4
ىذا الجيؿ مف الريادييف المبدعيف والبارعيف يعيدوف تشكيؿ القطاعات التي يعمموف فييا، ويخمقوف مصادر جديدة لمثروة، 

طالة في تمؾ الدوؿ4ولكف عمى الرغـ مف ويؤسسوف بيئة ريادية نابضة بالحياة، في الوقت الذي ترتفع فيو معدالت الب
اإلمكانات اليائمة ليذا الجيؿ، يواجو الكثير مف العقبات ضمف واقع اقتصادي ال يتجاوب مع احتياجاتو4 كما أف 

 البيروقراطية والسياسات البالية تساىـ في تضخيـ الصعوبات الكثيرة التي تعيؽ تأسيس عمؿ ناجح4
لذلؾ توضع األنظمة والقوانيف لمتخفيؼ مف إمكانية الفشؿ غير المتوقع لنماذج األعماؿ  اإلبداع يرتبط دائما بالمخاطر،

الجديدة4 وبالتالي، ينبغي عمى صناع السياسات تحقيؽ توازف أفضؿ لصالح النمو واإلبداع4 إف اإلصبلحات البلزمة لتحفيز 
متحقيؽ كما تظير تجارب بعض البمداف الرائدة في ريادة األعماؿ واضحة وال تكمؼ الحكومات العربية الكثير، وىي قابمة ل

 ىذا المجاؿ4
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( فإف الدوؿ العربية التي تطورت مف ناحية ريادة األعماؿ في عاـ GEMحسب تقرير المرصد العالمي لريادة األعماؿ )
ة فقط مف أصؿ ـ( ىي= مصر، المغرب، األردف، لبناف، المممكة العربية السعودية، قطر واإلمارات العربية المتحد5149)
 (Global Entrepreneurship Monitor, 20174( تـ دراستيا )51)

 الجامعات الريادية -اتجاىات حديثة في ريادة األعمال
األمف االقتصادي  لتحقيؽ وسيمة باعتباره االقتصادي االستقرار توفير عمى الحريصوف أيقف الزماف مف عقديف منذ

 والبرامج التعميمية وبدأت المقررات الدراسية ذلؾ، عمى تساعد التي المداخؿ أحد ىو األعماؿ ريادة تعميـ أف مف لممجتمعات
 كما دوؿ العالـ، مف العديد في مف الجامعات الدراسية لمعديد المناىج بيف الظيور في األعماؿ ريادة مجاؿ في والتدريبية
الرئيسة لمتعميـ  المجاالت أحد ومنتجات شكؿ مشروعات في واقع يتجسد إلى وتحويميا األعماؿ ريادة ثقافة نشر أصبح

 والتدريب والدراسات المينية في مجاؿ ريادة األعماؿ4
 تدرس مقررات وبرامج التي الكميات ممحوظا في عدد الماضية نموا سنة العشريف ريادة األعماؿ خبلؿ تعميـ برامج حققت
 والمراكز عدد المنظمات والمؤسسات زاد جوانبيا، مختمؼ في ؿاألعما بريادة تختص عممية نشأت أقساـ األعماؿ، ريادة

األعماؿ وريادة األعماؿ  ريادة في مجاؿ العممية المتخصصة الدوريات مف العديد وظيرت ريادة األعماؿ في المتخصصة
 (Oh, 20174األكاديمية )

 وتعمؿ القوى العاممة وىي الببلد موارد أىـ عمى أحد يقـو قوى اقتصادي لبناء مصدر أنيا عمى الريادية الجامعة تعرؼ
 وما لموطف4 الحقيقية الثروة كمصدر لخمؽ المعرفة اقتصاد بناء خبلؿ مف لمببلد المستدامة التنمية في تحقيؽ المساىمة عمى
 ناجحيف، يكونوا ريادييف أف عمى قدراتيـ عند الدارسيف وتطوير الريادية الروح في تنمية الجامعات دور ىو التنبو إليو يجب
بسيولة  السوؽ في التطبيؽ تجد سبيميا إلى أف يمكف تجارية إلى أفكار إنتاج المعرفة وتحويميا في الجامعة دور عف ناىيؾ

(Ibrahim et all., 2017). 
( عناصر أساسية ينبغي توفرىا لنجاح أي منظومة ريادة األعماؿ لدي :تتكوف عناصر النظاـ البيئي لمجامعة الريادية مف )

 (=5149جامعة وىي كما يمي )المبيريؾ والشيباني، ال
 دعـ القيادة العميا بالجامعة4 44
 أعضاء ىئية تعميمية ريادييف وقيادييف4 54
 التزاـ طويؿ األجؿ لدعـ ريادة األعماؿ4 64
 تخصيص موارد مالية كبيرة4 74
 االلتزاـ بمواصمة االبتكار في المناىج والبرامج4 84
 البنية التحتية التنظيمية المناسبة4 94
االلتزاـ في بناء شبكات تنظيمية وسبلسؿ إمداد تشمؿ كافة األطراؼ المعنية في المجتمع لتوفير االستدامة  4:

 لممشاريع الريادية4
ونظرا ألف ليس مف المفترض أف كؿ الدراسيف في مؤسسات التعميـ العالي لدييـ توجو ريادي، ولكف مف المقبوؿ أف يتـ 

شجيع األفراد عمى العمؿ المستقؿ وتنمية روح المغامرة لدييـ4 لذلؾ قامت بعض تعميميـ عمي ريادة األعماؿ بيدؼ ت
الجامعات بإنشاء ما يسمي )مراكز ريادة األعماؿ( التي يتبع بعضيا يتبع لكمية التجارة وبعضيا يتبع لقسـ مستقؿ وتختمؼ 

 (Maas and Jones, 2017 4عف حاضنات األعماؿ )
كتقديـ البرامج واألنشطة الخاصة بيـ ودورا غير مباشر مثؿ متابعة البرامج واألنشطة مع ىذه المراكز تمعب دورا مباشرا 

(، MITالكميات األخرى في سبيؿ تعزيز المشاريع وريادة األعماؿ4 مف مراكز ريادة األعماؿ العالمية المشيورة مركز معيد )
( في كندا4 عربيا ىناؾ Hunterركز جامعة )( بأسبانيا، مEDEM( ببريطانيا، مركز جامعة )Coventryمركز جامعة )

مراكز ريادة أعماؿ تابعة لمجامعات الريادية في بعض الدوؿ مثؿ مركز جامعة قطر، مركز جامعة حمداف في اإلمارات 
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 العربية المتحدة، مركز جامعة اليرموؾ باألردف، مركز الجامعة االمريكية بمبناف، مركز جامعة الممؾ عبداهلل وجامعة الممؾ
 عبد العزيز في السعودية ومركز الجامعة األمريكية، جامعة المنيا وجامعة النيؿ بمصر4 

 ثقافة مشجعة لريادة األعمال
يرتبط مفيـو الثقافة الريادية باالتجاه اإليجابي االجتماعي نحو المغامرة الشخصة التجارية وتعد مف العوامؿ اليامة التي 

ريادة األعماؿ4 كما أف الثقافة التي تشجع السموكيات الريادية كالمخاطرة واالستقبللية تحدد توجيات األفراد نحو مبادرات 
 واإلبداع تساعد في إحداث تغييرات جذرية في المجتمع4

والتمويؿ التشاركي اإللكتروني كمجاؿ حديث لمتمويؿ يعتمد عمى وجود ثقافة العمؿ الحر داخؿ البمد، والدراسات الخاصة 
ضح أف عوامؿ مثؿ الثقافة، البيئة القانونية والحوافز االقتصادية ليا تأثير عمى تطوير ونجاح ريادة بيذا الموضوع تو 

 األعماؿ4 
ىذه العوامؿ إما أف تقيد أو تمكف مف تحفيز المشاريع الريادية، ولذلؾ ينبغي عمى الحكومات أف تشجع ثقافة العمؿ الحر 

ؿ ومسرعات األعماؿ4 كما أف المنظمات الحكومية قد تعزز أو تعيؽ مف خبلؿ دعـ مبادرات األعماؿ، حاضنات األعما
نجاح ريادة األعماؿ مف خبلؿ تحديد مستوى المخاطرة ليا، ومف ناحية أخرى فإف السموؾ الريادي يتأثر بالقوانيف 

 (InfoDev, 20144واإلجراءات المتبعة في البمد )
وجود نظاـ بيئي داعـ مف العوامؿ المتداخمة التي تتراوح بيف البنية وحتى تحقؽ ريادة األعماؿ النجاح، فإنيا تحتاج إلى 

مكانية الحصوؿ عمى الخدمات المالية، وتمعب مؤسسات صنع القرار دورا شديد األىمية في النظاـ البيئي لريادية  التحتية وا 
 (4 5147األعماؿ )ناجرودكيفتش، 

افي ريادي في المجتمع مف خبلؿ إتاحة الفرصة لممبدعيف وتعتبر المؤسسات التعميمية ىي األساس في خمؽ مناخ ثق
 .Hermanto & Suryanto, 2017, Pوتشجيعيـ وتحفيزىـ، وتوفير مناىج تعميمية تساعد عمى االبتكار واإلبداع  )

لبدء (4 وبما أف الثقافة تمثؿ خمفية جميع عناصر النظاـ البيئي الريادي وتؤثر مباشرة عمى عممياتيا ونموىا، يجب ا112
مف مرحمة التعميـ األساسي الذي ىو أكثر أىمية مف تدريس أي معرفة حوؿ ريادة األعماؿ في المدارس المتوسطة والتعميـ 

 العالي لغرس العقمية الريادية في األفراد4
 ثالثا: الكميات التقنية

 دير البمح -كمية فمسطين التقنية 
ي تجييػػػزاتػيا وتخصصاتيا إال أف الحاجة إلى التعميـ لتقني والتدريب ـ، بإمكانيات متػواضػعػػة فػ5>>4نشأت الكمية عاـ 

الفني ازدادت ألجؿ مواكبة ىذا التطور اليائؿ في نظاـ الحياة والمجتمع الذي صاحبو نقص حاد في الميندسيف والفنييف 
مػيػػاـ المينػػػدس المتخػػصص والفنػػي المتخصصيػف المؤىميف تقنيًا4 وبدت الحاجة إلى إيجاد كوادر ماىرة وقادرة عمى القياـ ب

فػي مختمػػؼ التخصصات، واستجابة لتمؾ العوامؿ برزت كمية فمسطػػيف التقنيػػة كمؤسسة تقنيػػة تعميميػػة متخصصة رائدة 
لتطورات المبدعة والمبتكرة لمواكبة ا  تعمؿ عؿ دمج استخداـ الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة، وصقؿ العقمية العممية

دير البمح مف خبلؿ تبنييا لمنيج التخطيط االستراتيجي لرسـ صورة  -العممية المتسارعة4 وتسعى كمية فمسطيف التقنية
واضحة لمكمية لمسنوات الخمس القادمة، وذلؾ لتطوير الكمية وتعزيز مكانتيا في خدمة وتنمية المجتمع المحمي4 وتمتـز كمية 

قديـ برامج تقنية وأكاديمية متميزة تساىـ في إعداد مخرجات وطنية مؤىمة وتوظيؼ تكنولوجيا دير البمح بت -فمسطيف التقنية
 .(www.ptcdb.edu.psالمعمومات والبحث والتطوير لخدمة المجتمع وبنائو مف أجؿ الرفعة والتطور )

 ( كمية مجتمع تدريب غزةGTC) 
تدريب غزة كمية رائدة تقدـ برامج تقنية ومينية مميزة في بيئة تعميمية إيجابية لتخريج طمبة محترفيف لتمبية كمية مجتمع 

وتسعى كمية مجتمع تدريب غزة إلى تقديـ برامج  .حاجات سوؽ العمؿ والمساىمة في تنمية المجتمع وتحقيؽ العيش الكريـ
البلجئيف الفمسطينييف الكفايات وميارات الحياة عمى قاعدة المساواة  مينية وتقنية متنوعة ومركزة التخصص، إلكساب أبناء

http://www.ptcdb.edu.ps/
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والعدالة بيف الجنسيف ودمج ذوي االحتياجات الخاصة والفئات الميمشة، مف خبلؿ استراتيجيات تعميمية متقدمة وفاعمة، 
مؤسسات المجتمع المحمي،  مستثمرة كؿ اإلمكانات والوسائؿ الحديثة المتاحة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبمشاركة

لصناعة التنمية وتمبية حاجات سوؽ العمؿ المحمي واإلقميمي، وخمؽ فرص عمؿ تحقؽ العيش الكريـ 
(www.gtc.edu.ps4) 

 األزىر -كمية الدراسات المتوسطة 
عمى المستوى  ىي مؤسسة أكاديمية تيدؼ إلى خدمة المجتمع المحمي واحتياجاتو، تواكب التطور والحداثة العممية النوعية

المحمي واإلقميمي والدولي حرصًا منيا عمى رفع مستوى التعميـ الجامعي، وتعمؿ عمى توفير فرص التعميـ والتعمـ لكافة 
شرائح أبناء شعبنا الفمسطينػي، لتمكيف المتعمميف والمتعممات مف المشاركة في بناء أسس المجتمع الفمسطيني ومؤسساتو في 

، عاـ كافة المجاالت4 بدأت ال ـ في مجاالت الحاسوب وصيانتو والسكرتارية التنفيذية، واإلعبلـ 9>>4كمية كبرنامج دبمـو
إلى كمية الدراسات المتوسطة نتيجة لمجيود المتواصمة إلدارتيا المتعاقبة  5111/>>>4والعبلقات العامة، ثـ تحولت عاـ 

احتياجاتو، وحرصًا عمى االستمرار في مد حاجة في تقويـ برامج تخصصية جديدة تواكب متطمبات المجتمع المحمي و 
المجتمع المحمي بالكوادر الفنية المؤىمة، ونتيجة لبلحتياجات تـ توسيع قاعدة التخصصات بطرح برامج جديدة تفتح آفاقًا 

 .جديدة نحو المستقبؿ
تاحة الفرصة تعتمد الكمية منذ تأسيسيا عمى الدواـ الدراسي لمطمبة في الفترة المسائية وفي إطار الخ طط الرامية لمتطوير، وا 

أماـ الطمبة لبللتحاؽ بالكمية وتوسيع قاعدة اختياراتيـ وتفضيبلتيـ؛ تستمر الكمية بالدواـ الدراسي في الفترة المسائية، بينما 
فقط" في  تتيح الفرصة أماـ الطالبات فقط لمدواـ في الفترة الصباحية، حيث يقتصر الدواـ في الفترة الصباحية "لمطالبات

البرامج األكاديمية التالية= تمريض عاـ، وسكرتارية وسجؿ طبي، وفني عمميات، وتمريض نساء ووالدة "قبالة"، والصحافة 
دارة األعماؿ، والمحاسبة ) دارة وأتمتة مكاتب، وا   (www.cis.ps4والعبلقات العامة، والتصميـ والمونتاج، وا 

 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 
الجامعية لمعمـو التطبيقية ىي مؤسسة أكاديمية تعمؿ بإشراؼ وزارة التربية والتعميـ العالي حيث ُأنشئت في العاـ  الكمية

ـ( لتقدـ خدمة التعميـ التقني والميني لممجتمع الفمسطيني تحت اسـ كمية مجتمع العمـو المينية والتطبيقية، ثـ ;>>4)
( اختصاًصا في مختمؼ 97ح درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط لنحو)إلى كمية جامعية تمن :511تّحولت في العاـ 

المجاالت، ولتحقيؽ رؤية الكمية بالوصوؿ إلى العالمية، تسعى حثيثًا إلى توطيد عبلقاتيا عمى المستوى الدولي واإلقميمي 
واألكاديمية المختمفة والمنظمات مف خبلؿ إقامة جسور مف التعاوف األكاديمي والثقافي بيف الكمية والمؤسسات التعميمية 

الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ُتعتبر مف أكبر الكميات التقنية في فمسطيف والتي تقدـ خدماتيا األكاديمية و  العربية والدولية4
 اختصاص في درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط والدبمـو الميني، وذلؾ لتمبية 97طالب وطالبة، في  111;لنحو 

تحت مسمى كمية مجتمع العمـو  ;>>4حاجات ورغبات سوؽ العمؿ الممحة، ُأنشئت بقرار مف وزارة التعميـ العالي في عاـ 
 (www.ucas.edu.ps4المينية والتطبيقية )

 كمية مجتمع األقصى 
ألعواـ ـ، وخبلؿ ىذه ا:511مضى عمى كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة ستة أعواـ فقط منذ إنشائيا عاـ 

البسيطة تثبت ىذه الكمية الوليدة نفسيا بيف نظيراتيا مف الكميات المتوسطة بؿ أنيا تفوقت عمى الكثير ممف سبقيا 
بخريجييا كمًا ونوعًا، فيذه الكمية ىي كمية أكاديمية حكومية تمنح درجة الدبمـو المتوسط، وتمثؿ إحدى كميات جامعة  عمراً 

ـ خدمة التعميـ التقني والميني لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت بمقرييا الرئيس وقد أنشئت الكمية لتقد .األقصى
مدينة غزة )المعيد األسباني سابقًا(، تتيح الكمية لمطمبة خريجي الثانوية العامة والعامميف   مدينة خاف يونس وفرعيا في  في

تقنية والفنية الرفيعة مف أجؿ مواكبة التطور المتبلحؽ في مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة اكتساب الميارات ال
تضـ كمية مجتمع األقصى بيف جنباتيا عددًا مف التخصصات المتميزة والتي تعتبر في مجمميا في  و .الذي يشيده العالـ
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ايجابي عمى مجاالت تطبيقية يتـ التركيز فييا عمى الجانب العممي إلكساب الطمبة الميارة البلزمة مما ينعكس بشكؿ 
المجتمع المحمي ورفده بخريجيف مؤىميف تقنيا 4 تسعى الكمية مف خبلؿ ىذه الخدمات األكاديمية أف ُتَخرج جيبًل قادرًا عمى 

كما أف الكمية تسعى  .االنخراط في سوؽ العمؿ الفمسطيني، وتقديـ خدمات تعود بكؿ ما ىو نافع عمى لممجتمع الفمسطيني
تخصصات والبرامج األكاديمية الجديدة وذلؾ بعد اعتمادىا مف وزارة التربية والتعميـ العالي ويعمؿ جاىدة لفتح المزيد مف ال

داري متخصص، حيث أف إدارة الكمية تجتيد دائما الستقطاب الكفاءات العممية مما يؤثر إيجابا  في الكمية كادر أكاديمي وا 
 (www.alaqsa.edu.ps4عمى نوعية الخريجيف مف حيث الكفاءة العممية )

 الذراست الميذانيت
 الدراسة: منيج -أوالً 

تعتمد ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ وبياف الظاىرة المراد دراستيا كما توجد في الواقع، والباحثوف في 
وموجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي، دوف تدخؿ الباحثوف  ىذا المنيج يتناولوا دراسة أدوات وظواىر وممارسات قائمة

 في مجرياتيا، ويستطيع الباحثوف أف يتفاعموا معيا فيصفوىا ويحمموىا بشكؿ عممي وموضوعي4
 :البيانات مف أساسييف نوعييف عمى الدراسة وتعتمد
 وحصر وتجميع الدراسة مفردات لدراسة استبانات بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث = وذلؾاألولية البيانات 44

 واستخداـ برنامج اإلحصائي باستخداـ وتحميميا تفريغيا ثـ ومف الدراسة، موضوع في البلزمة المعمومات
 الوصوؿ بيدؼ المناسبة اإلحصائية SPSS (Statistical Package for Social Science) االختبارات 

 .الدراسة موضوع تدعـ ومؤشرات قيمة ذات لدالالت
بعض المقاببلت الشخصية التي أجراىا الباحثوف مع المعنييف؛ بيدؼ الحصوؿ عمى بعض البيانات غير الموثقة 

يضاح بعض اآلراء4   كتابة، وا 
 العممية والمينية والمجبلت الخاصة والمنشورات والدوريات الكتب مراجعة خبلؿ مف وذلؾ :الثانوية البيانات 54

 مف الباحثوف عممي، وىدؼ بشكؿ إثراء  الدراسة في تسيـ مراجع وأية الدراسة، بموضوع المتعمقة المتخصصة
 الدراسات، كتابة في السميمة العممية والطرؽ األسس عمى إلى التعرؼ الدراسة في الثانوية لممصادر المجوء خبلؿ
 .الدراسة مجاؿ في وتحدث حدثت التي المستجدات آخر تصور عاـ عف أخذ وكذلؾ

 الدراسة: مجتمع -ثانياً 
دير البمح، كمية مجتمع  –يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف في الكميات التقنية في قطاع غزة )كمية فمسطيف التقنية 

 األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(4 -تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة
 مف العامميف فى الكميات التقنية محؿ الدراسة وذلؾ حسب الجدوؿ التالى= (97>وقد تكوف مجتمع الدراسة مف )

 = يوضح مجتمع الدراسو(1جدول رقم )
 النسبة% عدد العاممين الكمية

 %42 5;3 دير البمح –كمية فمسطيف التقنية 

 %34.56 ;33 كمية مجتمع تدريب غزة

 %;2.;3 3:6 األزىر -كمية الدراسات المتوسطة

 %56.97 557 الجامعية لمعمـو التطبيقيةالكمية 

 %;35.9 355 كمية مجتمع األقصى

 %011 469 المجموع

http://www.alaqsa.edu.ps/
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 العالي التعميـ السنوي لمؤسسات اإلحصائي مف اعداد الباحثيف بالرجوع الى الكتاب اإلحصائى والدليؿ المصدر:
 (51494العالي الفمسطينية، ) والتعميـ التربية الفمسطينية، وزارة

 
 عينة الدراسة: -ثالثاً 

عينة استطبلعية طبؽ عمييا الباحثوف أدوات الدراسة، لمتحقؽ مف صدؽ وثبات ىذه األدوات وبمغ حجـ العينة  44
 ( موظفا654)

 %(7484:( موظفًا مف الكميات المذكورة4 وقد كانت نسبة االستجابة )5:8عينو طبقيو عشوائية ومكونة مف ) 54
 

 أفراد عينة الدراسةتوزيع المستجيبيف مف (: 2جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد الفئة البيانات الشخصية

 الجنس
 %846; :48 ذكر
 %5647 ;7 أنثى

 %100 205 المجموع

 العمر

 %17.07 68 سنة 61أقؿ مف 
 %56.58 449 سنة 71أقؿ مف -61
 %17.07 35 سنة 81إلى أقؿ مف  71مف
 %9.26 19 سنة فأكثر 81

 %100 205 المجموع

 المؤىل العممي

 %1.73 55 دكتوراه
 %46.34 8> ماجستير
 %37.07 9: بكالوريوس

 %5.85 45 دبمـو
 %100 205 المجموع

 عدد سنوات الخدمة

 %8.78 ;4 سنوات 8أقؿ مف 
 %31.7 98 سنوات41-8مف 
 %59.51 455 سنوات فأكثر 41

 %100 205 المجموع

 المستوى الوظيفي

 %2.43 8 عميد/ نائب
 %8.29 :4 رئيس قسـ اكاديمي
 %10.24 54 رئيس قسـ إداري

 %37.07 9: إداري
 %28.78 >8 محاضر متفرغ

 %13.17 :5 محاضر غير متفرغ
 %100 205 المجموع
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 الكمية

 %14.63 61 كمية فمسطيف التقنية
 %15.12 64 كمية مجتمع تدريب غزة
 %22.92 :7 االزىر -كمية الدراسات المتوسطة

 %21.95 78 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية
 %25.36 85 كمية مجتمع األقصى
 %100 205 المجموع

 ( يتضح أف=5بالنظر إلى بيانات جدوؿ رقـ )
%( مف اإلناث، وأف ما نسبتة 5647%( مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف الذكور، وأف ما نسبتة )846;أف ما نسبتة )

 71أقؿ مف  –61( تتراوح أعمارىـ مف %56.58سنة، و) 61مف أفراد العينة بمغ متوسط أعمارىـ أقؿ مف ( 17.07%)
سنة، وأف ما نسبتة  81إلى أقؿ مف  71( تتراوح أعمارىـ مف مف%17.07سنة حيث كانت الفئة األعمى، وأف ما نسبتو )

الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات حديثة العيد  سنة فأكثر4 وىذا يدؿ عمى أف 81( مف الذيف تتراوح أعمارىـ 9.26%)
 وأنيا تستقطب الفئة الشبابية لمعمؿ وأنيا تدعـ فئة الشباب4

( مف %46.34( مف الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه، وأف ما نسبتو )%1.73وبالنسبة المؤىؿ العممي فاف ما نسبتة )
( ىـ مف الحاصميف عمى %37.07ألعمى، وأف ما نسبتة )الحاصميف عمى مؤىؿ شيادة الماجستير حيث كانت الفئة ا

( كوف طبيعة عمميـ إدارية وال %5.85شيادة بكالوريوس، وأف ما نسبتو ) ( ىـ مف الحاصيف عمى مؤىؿ عممى )دبمـو
 تتطمب الحصوؿ عمى مؤىبلت أعمى مف ذلؾ4

( حيث كانت الفئة األقؿ4 وقد %8.78) سنوات عمى نسبة 8أما بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة حصمت الفئة أقؿ مف 
( حيث %59.51سنوات فأكثر عمى ما نسبتو ) 41(، والفئو مف %31.7سنوات عمى ما نسبتو )41-8حصمت الفئو مف 

كانت الفئة األعمى وىذا يدؿ عمى حداثة الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات أصيمو تقـو عمى خدمو المجتمع وال زاؿ ىناؾ 
الخريجيف لبلنضماـ الييا وكذلؾ يؤكد سعي ىذه الكميات الى استقطاب أكبر عدد ممكف مف المؤىميف  اقباؿ مف قبؿ

 القادريف عمى تحقيؽ أىداؼ الكميات التقنية4
(، والفئو رئيس قسـ اكاديمي بنسبة %2.43وبالنسبة لممستوى الوظيفي فقد جاءت الفئو عميد/ نائب فى ما نسبتو )

( حيث كانت الفئة األعمى وىذا يدؿ %37.07(، وفئو إداري بنسبة )%10.24إداري بنسبة ) (، وفئو رئيس قسـ8.29%)
عمى حرص الكميات التقنية عمى إستقطاب إدارييف قادريف عمى النيوض بكمياتيـ وخدمو شريحو الطبلب والتسييؿ عمييـ، 

ؿ عمى حرص الكميات التقنيو عمى توفير ( وىذا ما يد%28.78كما جاءت فئو محاضر متفرغ فى المرتبة الثانية وبنسبة )
عطائيـ القدر الكافى مف العمـو  أجواء عممية متخصصو بوجود كادر أكاديمي متفرغ لو القدرة عمى تطوير الطبلب وا 

( حيث أف الكميات التقنية ال تزاؿ %13.17األكاديميو بشكؿ منيجي وصحيح، كما جاءت فئو محاضر غير متفرغ بنسبة )
 زيد مف المتخصصيف فى المجاالت المختمفو4بحاجو الى الم

( حيث أنيا كمية حكوميو ومف %25.36بالنسبة لمتغير لمكمية فقد جاءت كمية مجتمع األقصى فى المرتبة األولى وبنسبة )
رفد ضمف التوجيات العامو لوزارة التربية والتعميـ ىو التوجو نحو التعميـ التقنى لذلؾ نجد اف ىناؾ حرص مف الوزارة عمى 

االزىر فى المرتبة الثانية بنسبة  -الكميات الحكوميو بما يحتاجونو مف الموظفيف، وجاءت كمية الدراسات المتوسطة
(، ثـ يمييـ فى المرتبة %21.95(،  وكذلؾ جاءت الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية فى المرتبة الثالثة بنسبة )22.92%)

(، ومف ثـ جاءت فى المرتبة األخيرة كمية فمسطيف التقنية التى %15.12مغت )الرابعو كمية مجتمع تدريب غزة وبنسبة ب
 (%14.63حصمت عمى ما نسبتو )

 :أداة الدراسة -رابعاً 
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لما كانت طبيعة الفروض والمتغيرات المتضمنة فييا ىي التي تتحكـ في اختيار األداة المناسبة، تبعًا لذلؾ قاـ الباحثوف 
عداد مقياس الدراسة بعدة مراحؿ وخطوات  بإعداد مقياس لتمؾ الدراسة يتناسب وأىدافيا وفروضيا، قد مرت عممية تصميـ وا 

 وىي كما يمي=
 االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية4 44
 جمع وتحديد فقرات المقياس4 54
 صياغة عبارات المقياس بما يتناسب مع عينة الدراسة4 64
 المقياس4وضع تعميمات  74
 طريقة تصحيح المقياس4 84
 إجراء دراسة ثبات وصدؽ لممقياس4 94

 طريقة تصحيح المقياس:
 تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ التالي=

 درجات مقياس ليكرت الخماسي (:3جدول )
 فق بشدةموا موافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة االستجابة
 8 7 6 5 4 الدرجة

 
 قاـ الباحثوف بحساب صدؽ المقياس بالطرؽ التالية=  صدق المقياس:

قاـ الباحثوف بالتأكد مف صدؽ األداة ظاىريًا مف خبلؿ عرضيا عمى نخبة مف الحاصميف عمى  الصدق الظاىري: 44
(، والصدؽ الظاىري يدؿ عمى المظير العاـ لبلختبار مف حيث ;درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ، وعددىـ )

 مدى مناسبتو لممفحوصيف، وانتماء العبارة لممجاؿ، ومدى وضوح الصياغة والتعميمات4
وقد قاـ الباحثوف بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ إيجاد معامبلت  صدق االتساق الداخمي: 54

االرتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس حيث أجرى الباحثوف الصدؽ والثبات عمى عينة استطبلعية قواميا 
 الذي تنتمي إليو، كما في الجداوؿ التالية=( موظفًا، وذلؾ بإيجاد معامبلت االرتباط لكؿ فقرة بالمجاؿ 65)

 
 معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو في مقياس التعميـ التقني (:4جدول )

 سوق العمل والمجتمع المحمي خريجو التعميم التقني مؤسسات التعميم التقني
 م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة

1 0.652 0.01 1 0.760 0.01 1 0.856 0.01 
2 0.796 0.01 2 0.777 0.01 2 0.789 0.01 
3 0.793 0.01 3 0.883 0.01 3 0.882 0.01 
4 0.810 0.01 4 0.843 0.01 4 0.795 0.01 
5 0.736 0.01 5 0.728 0.01 5 0.877 0.01 

 

 معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو في مقياس ريادة األعماؿ (:5جدول )
 التوجو نحو اإلبداع ىجومية التنافس االستعداد لالستباقية المخاطرة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة
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4 0.736 0.01 4 0.776 0.01 4 0.748 0.01 4 0.881 0.01 
5 0.8687 0.01 5 0.894 0.01 5 0.895 0.01 5 0.893 0.01 
6 0.915 0.01 6 0.886 0.01 6 0.896 0.01 6 0.862 0.01 
7 0.863 0.01 7 0.814 0.01 7 0.906 0.01 7 0.862 0.01 
8 0.812 0.01 8 0.891 0.01 8 0.832 0.01 8 0.854 0.01 

 
 ثبات المقياس: 

إف مفيـو الثبات يعني مدى قدرة االختبار عمى إعطاء نفس الدرجات أو القيـ لنفس الفرد أو األفراد إذا ما تكررت عممية 
 القياس4 ولمتأكد مف ثبات المقياس  قاـ الباحثوف باستخداـ الطرؽ التالية=

وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف األسئمة الفردية واألسئمة الزوجية ، وحصموا  طريقة التجزئة النصفية: 44
 عمى معامبلت الثبات التي يوضحيا الجدوؿ التالي4

 معامؿ ثبات مقياس التعميـ التقني (:6جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

معامل االرتباط قبل 
 التعديل

معامل االرتباط بعد 
 التعديل

 الداللةمستوى 

 0.01دالة عند  77;14 14:91 8 مؤسسات التعميم التقني 1
 0.01دالة عند  5::14 14985 8 خريجو التعميم التقني 2
 0.01دالة عند  ;;:14 7>149 8 سوق العمل والمجتمع المحمي 3

مرتفعة، مما يدؿ عمى أف يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  جميعيا كانت 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات4

 معامؿ ثبات مقياس ريادة األعماؿ (:7جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط بعد التعديل معامل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات المجاالت م
 0.01دالة عند  14:86 :1494 8 المخاطرة 1
 0.01دالة عند  >7;14 14:85 8 لالستباقيةاالستعداد  2
 0.01دالة عند  75;14 14:85 8 ىجومية التنافس 3
 0.01دالة عند  7;;14 54;14 8 التوجو نحو اإلبداع 4

يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  جميعيا كانت مرتفعة، مما يدؿ عمى أف 
 تتمتع بدرجة عالية مف الثبات4االستبانة 
= قاـ الباحثوف بإجراء معامؿ ثبات ألفا كرونباخ بيف عبارات كؿ مجاؿ عمى حدة وىو معامل ثبات ألفا كرونباخ 54

 موضح في الجدوؿ التالي=
 يبيف معامبلت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس التعميـ التقني (:8جدول رقم )

 ثبات ألفا كرونباخمعامل  المجاالت م
 47;14 مؤسسات التعميم التقني 1
 87;14 خريجو التعميم التقني 2
 9>;14 سوق العمل والمجتمع المحمي 3
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ألفا كرونباخ جميعيا مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف 
( وىو معامؿ ثبات عالي يشير ;6>14عمى عينة الدراسة، وبمغ معامؿ االرتباط العاـ )الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقيا 

إلى قوة وصبلحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامبلت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا 
 كرونباخ4

 يبيف معامبلت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس ريادة األعماؿ (:9جدول رقم )

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 >;;14 المخاطرة 1
 16>14 االستعداد لالستباقية 2
 :1>14 ىجومية التنافس 3
 ;4>14 التوجو نحو اإلبداع 

جميعيا مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ألفا كرونباخ 
( وىو معامؿ ثبات عالي يشير 91>14الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة، وبمغ معامؿ االرتباط العاـ )

ج معامؿ ثبات ألفا إلى قوة وصبلحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامبلت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائ
 كرونباخ4

 األساليب اإلحصائية: -خامساً 
، حيث تـ إدخاؿ جميع البيانات (SPSS)تـ استخداـ الحاسوب في المعالجة اإلحصائية، وخاصة برنامج الرـز اإلحصائية 

استخدـ في ىذه التي حصؿ عمييا الباحثوف ومف ثـ استخراج النتائج مف خبلؿ المعادالت العممية البلزمة لذلؾ وأىـ ما 
 الدراسة=
 المتوسطات والتكرارات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية4 64
 معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعامؿ ألفا كرونباخ  لمعرفة ثبات االستبانة4 74
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العبلقة بيف المتغيرات4 84
 بيف المتوسطات4 لمعرفة الفروؽ T testاختبار  94

 اختبار فروض الدراسة
الختبار فروض الدراسة وحيث تـ استخداـ مقياس ليكارت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت الدراسة الجدوؿ التالي 

 لمحكـ عمى االتجاه عند استخداـ مقياس ليكارت الخماسي4
 = سمـ المقاييس المستخدمة في ىذه الدراسة(10جدول رقم )

 مستوىال 
 األسموب

 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

المتوسط 
 الحسابي

أقؿ مف 
(44;1) 

(= 1;44مف )
(548<) 

(= 5491مف )
(646<) 

(= 6471مف )
(744<) 

أكبر مف 
(7451) 

 الوزن النسبي
أقؿ مف 
69411% 

= 69411مف 
844<1% 

= 85411مف 
9:4<1% 

= 411;9مف 
;64<1% 

أكبر مف 
;7411% 

( تدؿ عمى وجود درجة منخفضة  جدًا في عناصر 1;44يعطي داللة إحصائية عمى أف المتوسطات التي تقؿ عف ) وىذا
( فيي تدؿ عمى وجود درجة منخفضة في توافر عناصر المجاؿ، >548= 1;44المجاؿ، أما المتوسطات التي تتراوح بيف )
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جود درجة متوسطة في عناصر المجاؿ، والمتوسطات ( فيي تدؿ عمى و 5491=>646بينما المتوسطات التي تتراوح بيف )
( فيدؿ عمى 7451( فيي تدؿ عمى وجود درجة كبيرة في عناصر المجاؿ، أما ما يزيد عف )6471=>744التي تتراوح بيف )

 وجود درجة كبيرة جدًا في عناصر المجاؿ، وذلؾ عمى سمـ المقياس المستخدمة في الدراسة المبيف في الجدوؿ السابؽ4
 بار الفرض األول والذي ينص عمى:اخت

 ىناك مستوى مرتفع من عناصر التعميم التقني في الكميات التقنية بقطاع غزة.
T” 4“والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة

 وكانت النتائج كما توضحيا الجداوؿ التالية=
الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:11ول رقم )جد

 في مجاؿ مؤسسات التعميـ التقني

الوسط  الفقرة م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

تقنية حديثة معتمدة  توفر الكمية برامج  44
 مف جيات االختصاص

7414 14;:: 494895 80.20% 5 14111 

توفر الكمية طاقـ تدريس ذو كفاءة   54
 عالية

7449 14;16 5149;< 83.20% 4 14111 

توفر الكمية مختبرات وورش عمؿ   64
 تغطي الجانب العممي بشكؿ جيد

7411 14;5: 4:44:9 80.00% 6 14111 

دراسية حديثة توفر الكمية مناىج   74
 تواكب أخر التطورات في المجاؿ

64;; 14<67 464791 77.60% 7 14111 

توفر الكمية مرافؽ تعميمية وتعممية   84
 مناسبة

64;6 14<59 454;4< 76.60% 8 14111 

 14111  %79.51 >>45>4 5;14:56 89:>64 إجمالي المجال  

 4498( =1418داللة )( وعند مستوى 517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ مؤسسات التعميـ التقني ” T“( ومف خبلؿ اختبار 44يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
داللة إحصائية لموزف النسبي لفقرات المجاؿ، الجدولية، وبالتالي ىناؾ ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“كانت قيمة 

( وىي %83.20فحصمت الفقرة الثانية )توفر الكمية طاقـ تدريس ذو كفاءة عالية( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
ة( في نسبة تبيف مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة الخامسة )توفر الكمية مرافؽ تعميمية وتعممية مناسب

%( وىي درجة 484>:%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )76.60المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
 مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مؤسسات تعميـ التقني مرتفع 4

 
الستجابات أفراد العينة ” T“= التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (12جدول رقم )

 في مجاؿ خريجو التعميـ التقني
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 الفقرة م.
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

تتوفر الكفاءة المبلئمة لخريج الكمية   .1
 لبلندماج بالعمؿ بسرعة4

64;: 14;<8 464;;< 77.40% 4 14111 

خريج الكمية الميارات تتوفر لدى   .2
 العممية التي تناسب الوظائؼ المحتممة4

64;5 14;:1 4647<4 76.40% 6 14111 

3.  
تتوفر فرص جيدة لخريج الكمية 
لمحصوؿ عمى عمؿ مقارنة مع خريجي 

 الكميات األخرى4
64;9 14;:: 47414: 77.20% 5 14111 

تتوفر لدى خريج الكمية القدرة العممية   .4
 خاص بو4عمى بدء مشروع 

64:9 14<44 444<94 75.20% 7 14111 

تقدـ الكميات برامج تدريب مستمر   .5
 لتأىيؿ خريجييا لسوؽ العمؿ4

6496 4416; ;49:< 72.60% 8 14111 

 14111  %75.75 474185 1555;14 6:;:64 إجمالي المجال  

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ خريجو التعميـ التقني كانت ” T“( ومف خبلؿ اختبار 45يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
النسبي لفقرات ىذا المجاؿ ، الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“قيمة 

فحصمت الفقرة األولى )تتوفر الكفاءة المبلئمة لخريج الكمية لبلندماج بالعمؿ بسرعة( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ 
( وىي نسبة تبيف مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة  الخامسة )تقدـ الكميات برامج تدريب مستمر 77.40%)
%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي 72.60ىيؿ خريجييا لسوؽ العمؿ( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )لتأ

 %( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع لخريجو التعميـ التقني في الكميات التقنية في قطاع غزة84:84:وقدره )
الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:13جدول رقم )

 في مجاؿ سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي

 الفقرة م.
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

العمؿ وتحديد تقـو الكمية بدراسة سوؽ   .1
 احتياجاتو مف التخصصات4

64;4 14<9; 454189 76.20% 4 14149 

تعدؿ الكمية خططيا لمواكبة احتياجات   .2
 سوؽ العمؿ4

64:9 14<9; 444585 75.20% 5 14111 

تقـو الكمية بعقد اتفاقات مع المشغميف   .3
 وسوؽ العمؿ الستيعاب خريجييا4

6488 44187 :47;: 71.00% 7 14111 
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الكمية بعقد اتفاقات مع اتحاد  تقـو  .4
 الصناعات لتبادؿ الخبرات4

6486 44191 :444; 70.60% 8 14418 

توفر الكمية قاعدة بيانات بخريجييا   .5
 لربطيا بسوؽ العمؿ4

648< 44448 :4848 71.80% 6 14111 

 14111  %72.96 414668 74:>;14 ;:6497 إجمالي المجال  

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517حرية )الجدولية عند درجة ” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ سوؽ العمؿ والمجتمع ” T“( ومف خبلؿ اختبار 46يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي لفقرات ىذا ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“المحمي كانت قيمة 

المجاؿ، فحصمت الفقرة األولى )تقـو الكمية بدراسة سوؽ العمؿ وتحديد احتياجاتو مف التخصصات( عمى المرتبة األولى 
الرابعة )تقـو الكمية بعقد ( وىي نسبة تبيف مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة %76.20بوزف نسبي بمغ )

%( وىي درجة مرتفعة، وحصمت 70.60اتفاقات مع اتحاد الصناعات لتبادؿ الخبرات( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع لخدمة السوؽ 9>54:الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )

 لكميات التقنية4العمؿ والمجتمع المحمي في ا
 

الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:14جدول رقم )
 في جميع المجاالت والدرجة لمكمية لممقياس

الوسط  الفقرة م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 14111 4 %79.51 >>45>4 5;14:56 89:>64 ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ  .1
 14111 5 %75.75 474185 1555;14 6:;:64 خش٠غٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ  .2
 14111 6 %72.96 414668 74:>;14 ;:6497 عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ  .3

 14111  %76.07 4;4846 18;14:7 169;64 الدرجة الكمية لمتعميم التقني 

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

المحسوبة اكبر ” T“لمعينات المتصمة أف جميع المجاالت كانت قيمة ” T“( ومف خبلؿ اختبار 47يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه المجاالت، فحصؿ المجاؿ االوؿ )مؤسسات ” T“ مف قيمة

(، بينما جاء مجاؿ )خريجو التعميـ التقني( في المرتبة الثانية %79.51التعميـ التقني( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
%(  72.96مجتمع المحمي( في المركز الثالث واالخير بوزف نسبي )%(، ثـ مجاؿ )سوؽ العمؿ وال75.75بوزف نسبي )

%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع :941:وحصمت الدرجة الكمية لمتعميـ التقني عمى وزف نسبي وقدره )
 مف عناصر التعميـ التقني في الكميات التقنية محؿ الدراسة، وىذا يدؿ عمى صحة الفرض األوؿ4
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( التى خمصت الى وجود عبلقة ايجابية بيف التعميـ والنشاط 5147ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف )عبد اهلل وآخروف، وتتفؽ 
الريادي، ارتكازىا عمى أنشطة استيبلكية وتحويمية ووجود معيقات عديدة أىميا نقص التمويؿ والبيئة القانونية والتشريعية 

 وعوائؽ سياسية ونقص الخبرة والتدريب4
 الصيانة أعماؿ في المشاركة قمة: أىميا فنية مشكبلت وجود والتى اكدت عمى (5145 تمفت مع دراسة )عبداهلل،واخ

 الفصؿ بشعور الخوؼ زيادة  أىميا ومعنوية اجتماعية مشكبلت ووجود. الفنية وقدراتيـ بإمكانياتيـ الثقة قمة – التطبيقية
 لمعمؿ4 واالنتماء بالوالء الشعور قمة - العمؿ مف

 اختبار الفرض الثاني والذي ينص عمى: 
 ىناك مستوى مرتفع من تعزيز ريادة األعمال في الكميات التقنية في قطاع غزة .

والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب4 وكانت النتائج 
 ة=كما توضحيا الجداوؿ التالي

الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:15جدول رقم )
 في مجاؿ المخاطرة

الوسط  الفقرة م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
المحسوبة في أداء تدعـ الكمية المخاطرة 

 األعماؿ4
6481 14<61 :4955 70.00% 5 14111 

2.  
تدعـ الكمية العامميف في اقتناص الفرص 

 المتاحة4
6487 14;91 ;4<64 70.80% 4 14111 

3.  
تدعـ الكمية بالقياـ باألعماؿ حسب بديية 

 العامؿ4
6477 14<16 94<8; 68.80% 6 14111 

4.  
المحفوفة تحفز الكمية عمى عمؿ األشياء 

 بالمخاطر4
645: 14<88 74151 65.40% 8 14111 

5.  
تضع الكمية سيناريوىات متعددة لممشاكؿ قبؿ 

 وقوعيا4
646; 14<:4 84944 67.60% 7 14111 

 14111  %68.39 5>45: ;569;14 8>6474 إجمالي المجال  
 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خبلؿ اختبار 48يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
الفقرات، فحصمت الفقرة الثانية )تدعـ في جميع الفقرات لمجاؿ المخاطرة، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه 
(، بينما جاءت الفقرة الرابعة %70.80الكمية العامميف في اقتناص الفرص المتاحة( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )

%(، وحصمت الدرجة الكمية 65.04)تحفز الكمية عمى عمؿ األشياء المحفوفة بالمخاطر( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف المخاطرة في >46;9اؿ المخاطرة عمى وزف نسبي وقدره )لمج

 الكميات التقنية محؿ الدراسة4
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الستجابات أفراد العينة ” T“= التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (16جدول رقم )
 لبلستباقيةفي مجاؿ االستعداد 

 الفقرة م.
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 14111 8 %71.80 4791; 1>>14 >648 تدفع الكمية العامميف لئلنجاز بطاقة كبيرة4  .1
 14111 7 %74.00 414741 88>14 64:1 تدعـ الكمية األفكار الجديدة في تنفيذ األعماؿ4  .2

تعزز الكمية القدرة لتحويؿ األفكار الجديدة لعمؿ   .3
 ناجح4

64:7 14;71 4548;9 74.80% 5 14111 

 14111 4 %75.00 454541 ::;14 64:8 تتقبؿ الكمية التغيير وتستفيد منو في النجاح4  .4
 14111 6 %74.80 >45455 >8;14 64:7 تدعـ الكمية التحدي واستغبلؿ الفرص الجديدة4  .5

 14111  %74.07 :45496 867>:14 :64:16 إجمالي المجال  

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خبلؿ اختبار 49يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
في جميع الفقرات لمجاؿ االستعداد لبلستباقية ، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت الفقرة 

اءت الفقرة (، بينما ج%75.00الرابعة )تتقبؿ الكمية التغيير وتستفيد منو في النجاح( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
%(، وحصمت الدرجة الكمية 71.80األولى )تدفع الكمية العامميف لئلنجاز بطاقة كبيرة( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )

%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف :741:لمجاؿ االستعداد لبلستباقية عمى وزف نسبي وقدره )
 ة محؿ الدراسة4االستعداد لبلستباقية في الكميات التقني

الستجابات أفراد العينة ” T“= التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (17جدول رقم )
 في مجاؿ ىجومية التنافس

الوسط  الفقرة م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

الكمية التفكير في المشاكؿ التي قد تحاوؿ   44
 تواجييا وتستعد ليا4

5.:4 2.:53 36.287 76.40% 6 2.222 

تستمر الكمية في المحاولة لتحقيؽ ما تريد رغـ   54
 الصعاب4

5.:6 2.:4; 36.693 76.80% 5 2.222 

تحاوؿ الكمية التوجو إلنجاز أىداؼ جديدة عند   64
 مواجية الصعاب4

5.96 2.:75 34.534 74.80% 7 2.222 

 2.222 3 %77.60 37.468 46:.2 ::.5 تعمؿ الكمية عمى التفوؽ عمى الكميات المنافسة4  74

 2.222 4 %77.60 ;;36.8 72:.2 ::.5لدى الكمية الثقة في النجاح في تحقيؽ األىداؼ   84
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 المنشودة4
 2.222  %76.65 38.379 2.957:3 546:.5 إجمالي المجال

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517عند درجة حرية )الجدولية ” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خبلؿ اختبار :4يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
التنافس، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت الفقرة في جميع الفقرات لمجاؿ ىجومية 

(، بينما جاءت %77.60الرابعة )تعمؿ الكمية عمى التفوؽ عمى الكميات المنافسة( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
اب( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي الفقرة الثالثة )تحاوؿ الكمية التوجو إلنجاز أىداؼ جديدة عند مواجية الصع

%( وىي درجة مرتفعة، أي 9498:%(، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ ىجومية التنافس عمى وزف نسبي وقدره )74.80)
 أف ىناؾ مستوى مرتفع في ىجومية التنافس في الكميات التقنية محؿ الدراسة4

الستجابات أفراد العينة ” T“والنسب المئوية والترتيب وقيمة  = التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري(18جدول رقم )
 في مجاؿ التوجو نحو اإلبداع

الوسط  الفقرة م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 14111 6 %75.80 >44454 :>>14 >:64 األعماؿ4 ريادة في جديد كؿ بمتابعة تقـو الكمية  .1

تحاوؿ الكمية التفكير بأفكار جديدة تختمؼ عما   .2
 فعمتو سابقًا4

64:6 14<96 414;68 74.60% 7 14111 

تشعر الكمية أف ىناؾ طريقة أفضؿ لتنفيذ   .3
 األعماؿ4

64;1 14<56 4546<7 76.00% 5 14111 

 14111 8 %71.60 4514; ;>>14 ;648 الريادي4 التوجو العمؿ في الكمية نظاـ يشجع  .4
 14111 4 %76.60 4549:1 64>14 6;64 التعميـ التقني4  مجاؿ في جديد الكمية كؿ تتابع  .5

 14111  %74.96 >45498 >769;14 ;:64:7 إجمالي المجال  

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414مستوى داللة )( وعند 517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خبلؿ اختبار ;4يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
في جميع الفقرات لمجاؿ التوجو نحو اإلبداع ، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت الفقرة 

(، بينما جاءت %76.60التعميـ التقني( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )  مجاؿ في جديد الكمية كؿ بعالخامسة )تتا
%(، وحصمت الدرجة 71.60الريادي( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي ) العمؿ في الكمية التوجو نظاـ الفقرة الرابعة )يشجع

%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع في 9>74:ه )الكمية لمجاؿ التوجو نحو اإلبداع عمى وزف نسبي وقدر 
 التوجو نحو اإلبداع في الكميات التقنية محؿ الدراسة4

الستجابات أفراد العينة ” T“= التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (19جدول رقم )
 )ريادة األعماؿ( في جميع المجاالت والدرجة لمكمية لممقياس
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 الفقرة م.
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة   
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 14111 7 %68.39 5>45: ;569;14 8>6474 المخاطرة  .1
 14111 6 %74.07 :45496 867>:14 :64:16 االستعذاد لالستباقيت  .2
 14111 4 %76.65 :49448 4;14:68 657;64 هجوميت التنافس  .3
 14111 5 %74.96 >45498 >769;14 ;:64:7 التوجه نحو اإلبذاع  .4

 14111  %73.45 464697 14:5164 649:56 الدرجة الكمية لتعزيز ريادة األعمال 

 4498( =1418( وعند مستوى داللة )517الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 5467( =1414( وعند مستوى داللة )517)الجدولية عند درجة حرية ” T“قيمة 
 

المحسوبة اكبر ” T“لمعينات المتصمة أف جميع المجاالت كانت قيمة ” T“( ومف خبلؿ اختبار >4يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه المجاالت، فحصؿ المجاؿ الثالث )ىجومية ” T“مف قيمة 
(، بينما جاء مجاؿ )التوجو نحو اإلبداع( في المرتبة الثانية بوزف %76.65عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )التنافس( 
%( وقد جاء المجاؿ 74.07%(، بينما جاء مجاؿ )االستعداد لبلستباقية( في المرتبة الثالثة بوزف نسبي )74.96نسبي )

%( وحصمت الدرجة الكمية لتعزيز ريادة األعماؿ عمى وزف >46;9دره )األوؿ )المخاطرة( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي ق
%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية محؿ 6478:نسبي وقدره )

 الدراسة، وىذا يدؿ عمى صحة الفرض الثاني4
توصمت أف االىتماـ بالتعميـ الريادي، تنمية ميارات والتى ( 5149وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف دراسة )السمطاف، 

دراسة )حسف، و  القيادة، دعـ المؤسسات الحكومية والخاصة والتدريب وتطوير الذات مف أىـ عوامؿ نجاح ريادة األعماؿ4
ود درجة مرتفعة مف الموافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى المجاؿ ( وقد أظيرت عدد مف النتائج أىميا وج2016

توصمت إلى إدارؾ الجامعات الفمسطينية ألىمية الريادة والتى ( 5148دراسة )الخزندار، ، و المتعمؽ بالخصائص الريادية
ماؿ لتبني المشاريع وتبنييا مساقات ريادية في برامج إدارة األعماؿ، كما قامت بعض الجامعات بتأسيس حاضنات أع

وجود عبلقة الى توصمت والتى ( 5147دراسة )عبد اهلل وآخروف، و  الريادية وتوفير جزء مف الدعـ المادي لمريادييف4
ايجابية بيف التعميـ والنشاط الريادي، ارتكازىا عمى أنشطة استيبلكية وتحويمية ووجود معيقات عديدة أىميا نقص التمويؿ 

والتى ( Hermanto & Suryanto, 2017دراسة )و لتشريعية وعوائؽ سياسية ونقص الخبرة والتدريب4 والبيئة القانونية وا
توصمت إلى توفر مكونات ريادة األعماؿ بشكؿ كامؿ ولكف أنشطتيا ما تزاؿ محدودة بسبب انخفاض الدعـ الحكومي وعدـ 

-Barba-Sánchez & Atienzaدراسة )و  4وجود تناغـ بيف تمؾ المكونات بسبب غياب قوانيف منظمة مف قبؿ الحكومة
Sahuquillo, 2017 ) توصمت إلى أف سبب نجاح ىؤالء األفراد ليس محصورا بتوفر التمويؿ المادي لوحده ولكف والتى

 مرتبط بشكؿ كبير بوجود دافع كبير لدي األفراد لمنجاح وعدـ االستسبلـ لمفشؿ مف أوؿ مرة4
توصمت أف مف أىـ معوقات ريادة األعماؿ في فمسطيف ىو والتى ( 5144)محمد وعبد الكريـ، واختمفت مع دراسة 

محدودية مصادر التمويؿ، صعوبة الحصوؿ عمى قروض، عدـ تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة والتركيز عمى تمويؿ 
اإلجراءات التي مف شأنيا تحسيف أداء المشاريع القائمة والناجحة4 وأوصت الدراسة بضرورة تطبيؽ مجموعة مف السياسات و 

 المشاريع الريادية في فمسطيف4
 اختبار الفرض الثالث والذي ينص عمى: 



33 
 

( بين التعميم التقني)مؤسسات التعميم التقني، خريجو α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 يادة األعمال في الكميات التقنية بقطاع غزة.التعميم التقني، سوق العمل والمجتمع المحمي( وتعزيز ر 

 ( بين مؤسسات التعميم التقنيα ≤ 0.05الفرض الفرعي األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 وتعزيز ريادة األعمال في الكميات التقنية بقطاع غزة.

سات التعميـ التقني ومجاالت تعزيز ريادة األعماؿ مف والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ مؤس
 خبلؿ معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي=

 = معامبلت االرتباط بيف مجاؿ مؤسسات التعميـ التقني ومجاالت والدرجة الكمية لتعزيز ريادة األعماؿ(20جدول رقم )

االستعداد  المخاطرة المجال
 لالستباقية

ىجومية 
 التنافس

التوجو نحو 
 اإلبداع

الدرجة الكمية لتعزيز ريادة 
 األعمال

 **>14:5 **14:46 **14969 **;;149 **:;148 مؤسسات التعميم التقني

 ( 1418* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 1414* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
بيف مجاؿ مؤسسات التعميـ التقني مع مجاالت تعزيز ( ومف خبلؿ ايجاد معامبلت االرتباط 51يتضح مف خبلؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة 1414ريادة األعماؿ والدرجة الكمية ليا أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )
ض الفرعي، العبلقة بيف مؤسسات التعميـ التقني مع مجاالت تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفر 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف توفر عناصر مؤسسات التعميـ التقني المناسبة تساعد الكميات في تعزيز ريادة األعماؿ مف 
 خبلؿ تقبؿ المخاطرة واالستعداد لبلستباقية في عممياتيا وتوفر تنافسية ىجومية لدييا ووالتوجو نحو اإلبداع4

التدريب وتطوير الذات مف أىـ الى اف  توصمتوالتى ( 5149اسة )السمطاف، در  وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف
وجود معيقات عديدة أىميا نقص الى توصمت والتى ( 5147دراسة )عبد اهلل وآخروف، و  عوامؿ نجاح ريادة األعماؿ4

والتى ( Mthanti & Ojah, 2017دراسة )و  التمويؿ والبيئة القانونية والتشريعية وعوائؽ سياسية ونقص الخبرة والتدريب4 
توصمت إلى أف أنشطة ريادة األعماؿ ترتبط ارتباطا قويا بالنمو االقتصادي لتمؾ الدوؿ وخاصة التي تتبني أنشطة ابتكارية 

 جديدة غير مكررة4
 

 ( بين خريجو التعميم التقنيα ≤ 0.05الفرض الفرعي الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 وتعزيز ريادة األعمال في الكميات التقنية بقطاع غزة.

والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ خريجو التعميـ التقني ومجاالت تعزيز ريادة األعماؿ مف خبلؿ 
 معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي=

 عميـ التقني ومجاالت والدرجة الكمية لتعزيز ريادة األعماؿ= معامبلت االرتباط بيف مجاؿ خريجو الت(21جدول رقم )

االستعداد  المخاطرة المجال
 لالستباقية

ىجومية 
 التنافس

التوجو نحو 
 اإلبداع

الدرجة الكمية لتعزيز ريادة 
 األعمال

 **14;14 **14:86 **14966 **14:59 **14:94 خريجو التعميم التقني

 ( 1418* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 1414* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
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( ومف خبلؿ ايجاد معامبلت االرتباط بيف مجاؿ خريجو التعميـ التقني مع مجاالت تعزيز 54يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
( وىذا يدؿ عمى قوة 1414مستوى داللة )ريادة األعماؿ والدرجة الكمية ليا أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة عند 

العبلقة بيف خريجو التعميـ التقني مع مجاالت تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، 
اد ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف خريجو التعميـ التقني يعززوا ريادة األعماؿ في الكميات مف خبلؿ تقبؿ المخاطرة واالستعد

 لبلستباقية في عممياتيا وتوفر تنافسية ىجومية لدييا و والتوجو نحو اإلبداع4
أظيرت عدد مف النتائج أىميا وجود درجة مرتفعة مف التى ( 2016دراسة )حسف،  وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف

 4%(744;نسبي قدره ) الموافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى المجاؿ المتعمؽ بالخصائص الريادية، بوزف
جاء "اإلبداع" بوزف نسبي قدره اف عدد مف النتائج أىميا  الى توصمتوالتى ( 2016)حسف، واختمفت مع دراسة 

 ,Mthanti & Ojahدراسة )و  %(،444::%(، وجاء في المرتبة الخامسة بعد "المخاطرة" بوزف نسبي قدره )847;)
ياس تطور ريادة األعماؿ وىي= المخاطرة، االستباقية واالبتكار4 توصمت استخدمت ثبلثة مؤشرات رئيسية لقالتى ( 2017

الدراسة إلى أف أنشطة ريادة األعماؿ ترتبط ارتباطا قويا بالنمو االقتصادي لتمؾ الدوؿ وخاصة التي تتبني أنشطة ابتكارية 
 جديدة غير مكررة4

 
( بين مجال سوق العمل α ≤ 0.05ى معنوية )الفرض الفرعي الثالث: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو 

 وتعزيز ريادة األعمال في الكميات التقنية بقطاع غزة. والمجتمع المحمي
والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي ومجاالت تعزيز ريادة األعماؿ 

 ؿ التالي=مف خبلؿ معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدو 
معامبلت االرتباط بيف مجاؿ سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي ومجاالت والدرجة الكمية لتعزيز ريادة  (:22جدول رقم )

 األعماؿ

 المخاطرة المجال
االستعداد 
 لالستباقية

ىجومية 
 التنافس

التوجو نحو 
 اإلبداع

الدرجة الكمية لتعزيز 
 ريادة األعمال

سوق العمل والمجتمع 
 **14;14 **14:86 **14966 **14:59 **14:94 المحمي

 (1418* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 (1414* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
( ومف خبلؿ ايجاد معامبلت االرتباط بيف مجاؿ سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي مع مجاالت 55يتضح مف خبلؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى 1414ليا أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة ) تعزيز ريادة األعماؿ والدرجة الكمية
قوة العبلقة بيف سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي مع مجاالت تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض 

ؿ والمجتمع المحمي يعزز ريادة األعماؿ مف خبلؿ الفرعي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف ما توفره الكميات التقنية لسوؽ العم
 تقبؿ المخاطرة واالستعداد لبلستباقية في عممياتيا وتوفر تنافسية ىجومية لدييا و والتوجو نحو اإلبداع4

ريادة والختبار الفرض الرئيس لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف الدرجة الكمية لمتعميـ التقني ومجاالت والدرجة الكمية لتعزيز 
 األعماؿ مف خبلؿ معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي=

 = معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمتعميـ التقني ومجاالت والدرجة الكمية لتعزيز ريادة األعماؿ(23جدول رقم )

االستعداد  المخاطرة المجال
 لالستباقية

ىجومية 
 التنافس

التوجو نحو 
 اإلبداع

الكمية لتعزيز ريادة الدرجة 
 األعمال
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الدرجة الكمية لمتعميم 
 **>6;14 **;1;14 **5;149 **8;:14 **14:76 التقني

 ( 1418* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 1414* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
لمتعميـ التقني مع مجاالت تعزيز ريادة ( ومف خبلؿ ايجاد معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية 56يتضح مف خبلؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة العبلقة 1414األعماؿ والدرجة الكمية ليا أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )
 بيف الدرجة الكمية لمتعميـ التقني مع مجاالت تعزيز ريادة األعماؿ في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي،
ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف التعميـ التقني يعزز  ريادة األعماؿ مف خبلؿ تقبؿ المخاطرة واالستعداد لبلستباقية في 

 عممياتيا وتوفر تنافسية ىجومية لدييا ووالتوجو نحو اإلبداع4
 

 اختبار الفرض الرابع والذي ينص عمى: 
( لدور التعميم التقني في تعزيز ريادة األعمال في قطاع α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 غزة.
 stepwiseولقياس أثر مجاالت التعميـ التقني معًا في تعزيز ريادة األعماؿ فقد استخدـ الباحثوف تحميؿ االنحدار المتدرج 

 كما في الجداوؿ التالية=
 تحميل التباين: . أ

 عماؿ= تحميؿ التبايف لتعزيز ريادة األ(24جدول رقم )

مجموع  البيان المتغيرات لتابعة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

 تعزيز ريادة األعمال
 5841:1 6 84541: بيف المجموعات

 4485 514 614967 داخؿ المجموعات 14111 8>49747
  517 77;4184 اإلجمالي

ارتباطية دالة معنويًا بيف مجاالت التعميـ التقني مجتمعة معُا، والدرجة الكمية ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح وجود عبلقة 
 لتعزيز ريادة األعماؿ، مما يعني اف نموذج االنحدار جيد4

 
 معامل التحديد: . ب

 معامؿ التحديد لتعزيز ريادة األعماؿ (:25جدول رقم )
 الخطأ المعياري   التحديد المعدلمربع عامل   مربع عامل التحديد  Rمعامل التحديد  المتغير

 >16>146 14:19 14:44 76;14 تعزيز ريادة األعمال

وىو يعني أف التعميـ التقني يفسر تعزيز ريادة االعماؿ  14:44=     يوضح الجدوؿ السابؽ أف مربع معامؿ التحديد
األعماؿ( يحدث نتيجة التغير في المتغيرات المستقمة %، التي تعني أف التغير في المتغير التابع )تعزيز ريادة 444:بنسبة 

)التعميـ التقني( أما النسبة الباقية فتفسرىا متغيرات أخرى لـ تدخؿ في متغيرات االنحدار، باإلضافة إلى األخطاء العشوائية 
 الناتجة عف أسموب جمع البيانات ودقة القياس4

 ج4 تحميؿ نتائج االنحدار=  
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 نتائج تحميؿ االنحدار لتعزيز ريادة األعماؿ (:26جدول رقم )

 المتغيرات لتابعة
معامالت االنحدار 

 غير القياسية
الخطأ 
 المعياري

معامالت االنحدار 
 الترتيب .T Sigقيمة  القياسية

  14111 74854  14488 14:14 المقدار الثابت
 4 14111 848:8 8>146 14197 14687 مؤسسات التعميم التقني

التعميم التقنيخريجو   145<: 14189 146:1 84655 14111 5 
 6 14168 >5444 ;1446 14198 :1446 سوق العمل والمجتمع المحمي

 
 يمكف استنتاج ما يمي= Stepwiseمف نتائج االنحدار المتعدد بطريقة 

المتغيرات التالية حسب أف تعزيز ريادة األعماؿ )المتغير التابع( تتأثر بصورة جوىرية دالة إحصائيًا بكؿ مف  44
 الترتيب=

 مؤسسات التعميـ التقني4 -
 خريجو التعميـ التقني4 -
 سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي4 -
، وتبيف 1418لجميع مجاالت التعميـ التقني كانت دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  T "T-TESTقيـ اختبار " 54

 قوة أثر التعميـ التقني في تعزيز ريادة األعماؿ4
 تشير إلى أف التعميـ التقني بأبعاده الثبليثة يؤثر في تعزيز ريادة األعماؿ بنسب مختمفةBeta 4ؿ قيـ معام 64
يمكف وضع معادلة نموذج االنحدار التي توضح أثر التعميـ التقني في تعزيز ريادة  Betaمف خبلؿ قيـ معامبلت  74

 األعماؿ، حيث يكوف معادلة االنحدار كالتالي=
 

Y=0.701+0.354 X1+0.297 X2+0.137 X3 

 حيث أف =
Y=تعزيز ريادة األعماؿ 
X1= مؤسسات التعميـ التقني 
X2= خريجو التعميـ التقني   
X3= سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي   

 وىذا يعني أف كؿ مجاؿ مف مجاالت التعميـ التقني يفسر تعزيز ريادة األعماؿ بنسبة معينة، أي أف=
 مف تعزيز ريادة األعماؿ4% 6847مجاؿ مؤسسات التعميـ التقني يفسر  -
 % مف تعزيز ريادة األعماؿ4:4>5مجاؿ خريجو التعميـ التقني يفسر  -
 % مف تعزيز ريادة األعماؿ464:4مجاؿ سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي يفسر  -

( لدور α ≤ 1418ومما سبؽ يتضح صحة الفرضية والتي تنص عمى= يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 يـ التقني في تعزيز ريادة األعماؿ في قطاع غزة4التعم

( التى بينت أف االىتماـ بالتعميـ الريادي، تنمية ميارات القيادة، دعـ 5149وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف )السمطاف، 
لخزندار، المؤسسات الحكومية والخاصة والتدريب وتطوير الذات مف أىـ عوامؿ نجاح ريادة األعماؿ4 وكذلؾ دراسة )ا

( التى توصمت إلى إدارؾ الجامعات الفمسطينية ألىمية الريادة وتبنييا مساقات ريادية في برامج إدارة األعماؿ، كما 5148
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قامت بعض الجامعات بتأسيس حاضنات أعماؿ لتبني المشاريع الريادية وتوفير جزء مف الدعـ المادي لمريادييف4 ودراسة 
(Spivey, 2016التى توصمت إل ) ى أف عوامؿ النجاح فتشمؿ= التعميـ، الخبرة، العبلقات، التكنولوجيا وقوة الشبكة

 االجتماعية4 

 الذراستنتائج وتوصياث 

 الذراستنتائج  -أوالا 
( ؽغت ٚعٗ ٔظش %76.07أوذد إٌزبئظ ػٍٝ ٚعٛد دسعخ ِٛافمٗ ِشرفؼٗ ألثؼبد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ ٚثٛصْ ٔغجٝ ) .4

 اٌّجؾٛصٗ فٝ لطبع غضح.اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ 
ٚعٛد ِغزٜٛ ِشرفغ ِٓ ِغبالد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ )ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ، خش٠غٛ اٌزؼ١ٍُ  ث١ٕذ ٔزبئظ اٌذساعخ .5

اٌزمٕٟ، عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ( فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ثمطبع غضح، ؽ١ش عبء ِغبي )ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ( 

(، ٚفٝ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ عبء ِغبي )خش٠غٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ( ٚثٛصْ %79.51فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚثٛصْ ٔغجٟ )

( ٚعبء ِغبي )عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ( فٝ اٌّشرجخ اٌضبٌضٗ ٚاألخ١شح، ٚثٛصْ ٔغجٝ %75.75ٔغجٝ )

(72.96%.) 
صْ إٌغجٝ اظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ؽممذ ِغزٜٛ ِشرفغ ِٓ رؼض٠ض س٠بدح األػّبي ؽ١ش ثٍغ اٌٛ .6

 (.%73.45اٌىٍٝ )
ٚعٛد ِغزٜٛ ِشرفغ ِٓ ِغبالد رؼض٠ض س٠بدح األػّبي )اٌّخبطشح، االعزؼذاد ٌالعزجبل١خ،  ث١ٕذ ٔزبئظ اٌذساعخ .7

٘غ١ِٛخ اٌزٕبفظ، اٌزٛعٗ ٔؾٛ اإلثذاع( فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ثمطبع غضح، ؽ١ش عبء ِغبي )٘غ١ِٛخ اٌزٕبفظ( فٟ 

(، ٚفٝ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ عبء ِغبي )اٌزٛعٗ ٔؾٛ اإلثذاع( ٚثٛصْ ٔغجٝ %76.65اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚثٛصْ ٔغجٟ )

(، ٚفٝ اٌّشرجخ %74.07(، ٚفٝ اٌّشرجخ اٌضبٌضٗ عبء ِغبي )االعزؼذاد ٌالعزجبل١خ( ٚثٛصْ ٔغجٝ )74.96%)

 (.%68.39اٌشاثؼخ ٚاألخ١شح عبء ِغبي )اٌّخبطشح( ٚثٛصْ ٔغجٝ )
ئ١خ ث١ٓ أثؼبد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ ٚرؼض٠ض س٠بدح األػّبي فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ أوذد إٌزبئظ ٚعٛد ػاللخ راد دالٌخ اؽظب .8

 ثمطبع غضح.
 أوذد إٌزبئظ ٚعٛد أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ فٟ رؼض٠ض س٠بدح األػّبي فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ثمطبع غضح. .9

 الذراستتوصياث  -ثانياا 
 :عنو النتائج يوصي الباحثوف  باألمور اآلتيةعمى ما جاء في مضموف الدراسة، وفي ضوء ما أسفرت 

 ضشٚسح اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ ٌّب ٌٗ ِٓ دٚس فٟ رؼض٠ض س٠بدح األػّبي .4
ٌفذ إٔزجبح اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ػٍٝ أ١ّ٘خ رؼض٠ض س٠بدح األػّبي، ٌّب ٌٙب ِٓ دٚس فٝ اٌؾذ ِٓ ِشىٍخ  .5

 اٌجطبٌٗ.
 ٚرؼض٠ض س٠بدح األػّبي ٌٍّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ثشىً ػبَ ٚلطبع غضح ثشىً خبص.ث١بْ أ١ّ٘خ اٌشثظ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ  .6
 ضشٚسح اإل٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ رّبش١ب ِغ اٌخطخ اٌٛط١ٕخ اإلعزشار١غ١خ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ثبٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ. .7
بلبد خبطٗ ثٙب فٝ ع١ّغ أ١ّ٘خ ؽش ِزخزٜ اٌمشاس فٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ػٍٝ رؼض٠ض اإل٘زّبَ  ثش٠بدح ، ٚطشػ ِغ .8

 ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ فٝ ٘زٖ اٌى١ٍبد.
رؼض٠ض رٛف١ش االِىب١ٔبد اٌف١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌزم١ٕخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزمٕٝ ِٚٛاوجزٙب ألؽذس اٌّٛاطفبد اٌؼب١ٌّخ ِٓ خالي  .9

 .رٛف١ش األِىبٔبد اٌّبد٠خ اٌالصِٗ
زٝ رزٕبٚي ٔفظ ِزغ١شاد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ فٟ ِغبي ؽش اٌجبؽضْٛ ػٍٝ إعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌّغزمج١ٍخ اٌ .:

 س٠بدح األػّبي ٚرطج١مٙب ػٍٝ لطبػبد أخشٜ.

 المراجع
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 المراجع العربيت

(. "ِٕظِٛخ س٠بدح األػّبي ٚاٌج١ئخ اٌّؾفضح ٌٙب"،  اٌّؤرّش اٌغؼٛدٞ اٌذٌٟٚ ٌش٠بدح 5147أثٛ ثىش، ِظطفٝ، ) .4

 .4;-91األػّبي، اٌش٠بع، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ص ص 
(. "ٚالغ س٠بدح األػّبي فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ثمطبع غضح"، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش 5148أثٛ لشْ، عؼ١ذ ) .5

 ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌزغبسح، اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ، فٍغط١ٓ.
(. "دٚس اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٝ اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ ٌّظش"، ٚصاسح 5146األعشط ، ؽغ١ٓ ) .6

 .58-4اٌخبسع١خ، ِظش، ص ص اٌظٕبػخ ٚاٌزغبسح 
(. "اٌؼاللخ ث١ٓ اٌخظبئض اٌش٠بد٠خ ٌذٜ اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ 2016ؽغٓ، ِؾّذ خ١ًٍ ِؾّذ ػٍٟ ) .7

دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌّذ٠ش٠ٓ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ"، سعبٌٗ ِبعغز١ش )غ١ش  -ٚاٌزخط١ظ االعزشار١غٟ فٟ لطبع غضح

 ١خ اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ، عبِؼخ األص٘ش، غضح، فٍغط١ٓ.ِٕشٛسح(، لغُ اداسح األػّبي، وٍ
(. "رٛظ١ف ػٛاًِ إٌغبػ اٌؾبعّخ فٟ رؾم١ك اٌش٠بدح االعزشار١غ١خ"، 5149ؽّبدٞ، أزظبس، عٍّبْ، ِٕٙذ ) .8

 ، اٌؼشاق. :46(، ص :;)55ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ، عبِؼخ ثغذاد، 
اٌش٠بدح فٟ اٌز١ّٕخ اٌّغزّؼ١خ"، اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ اٌخبِظ> اٌش٠بدح ٚاإلثذاع فٟ (. "أصش 5148اٌخضٔذاس، ٘بٌخ ) .9

 .>-4رط٠ٛش األػّبي اٌظغ١شح، اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ، غضح، فٍغط١ٓ، ص ص 
(. " ِذٜ رٛفش خظبئض اٌش٠بدح ٌذٜ طٍجخ اٌجىبٌٛس٠ٛط رخظض "إداسح األػّبي" فٟ 5148عٍطبْ، عؼذ٠خ، ) .:

، اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ اٌخبِظ> اٌش٠بدح ٚاإلثذاع فٟ رط٠ٛش األػّبي اٌظغ١شح، اٌغبِؼخ عبِؼبد عٕٛة اٌضفخ اٌغشث١خ"

 .;5-4اإلعال١ِخ، غضح، فٍغط١ٓ، ص ص 
(. "س٠بدح األػّبي> اٌزؾذ٠بد ِٚفبر١ؼ إٌغبػ"، اٌّؤرّش اٌغؼٛدٞ اٌذٌٟٚ ٌش٠بدح األػّبي، 5149اٌغٍطبْ، فٙذ ) .;

 .411-;;اٌش٠بع، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ص ص 
(. "س٠بدح إٌّظّبد فٟ إطبس ِّبسعبد اٌم١بدح االعزشار١غ١خ"، ِغٍخ 5149عٍّبْ، فبضً، إٌبطشٞ، طبسق ) .>

 ، اٌؼشاق.545-4>4(> ص ص :;) 55اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ، عبِؼخ ثغذاد، 
(. "دٚس طٕبع اٌّؼشفخ فٟ رؾم١ك اٌش٠بدح :514اٌشّشٞ، أؽّذ، اٌؾغٕبٚٞ، طبٌؼ، اٌشّشٞ، عشِذ ) .41

 >االعزشار١غ١خ ٌٍّٕظّبد"، ِغٍخ و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد ٌٍذساعبد االلزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ، عبِؼخ ثبثً، 
 ، اٌؼشاق.5;-85(، ص ص 4)
(. "ِجبدٞء س٠بدح األػّبي ٌغ١ش اٌّزخظظ١ٓ"، ِىزجخ اٌٍّه فٙذ 5149اٌش١ّّشٞ، أؽّذ، اٌّج١ش٠ه، ٚفبء ) .44

 .4خ، طاٌٛط١ٕخ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠
(. "اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚأ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ فٟ ِظش"، ِغٍخ اٌجؾٛس 5146شٛشٗ، ػال  ) .45

 ، ِظش.466-418، اٌؼذد األٚي، ص ص 64اإلداس٠خ، أوبد١ّ٠خ اٌغبداد ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ، عٕخ 
جبؽخ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘"، (. "اٌؾش٠خ األوبد١ّ٠خ ٌذٜ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثغبِؼخ ا5147ٌاٌؼبِشٞ، فبطّخ ) .46

 سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌجبؽخ.

(. "ع١بعبد إٌٙٛع ثش٠بدح األػّبي فٟ أٚعبط اٌشجبة فٟ 5147ػجذ هللا، ع١ّش، إٌزشخ، ثبعً، ؽزبٚٞ، ِؾّذ ) .47

 .6:-4دٌٚخ فٍغط١ٓ" ، ِؼٙذ أثؾبس اٌغ١بعبد اإللزظبد٠خ اٌفٍغط١ٕٟ )ِبط( ، فٍغط١ٓ، ص ص 
 اٌؼًّ ث١ئخ إٌّٟٙ فٟ ٚاٌزذس٠ت اٌفٕٟ اٌزؼ١ٍُ ِخشعبد (. "ِشىالد5145) ٔبعٟ أؽّذ عالي ػجذهللا، .48

 اٌششوخ ِظبٔغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌؼبٌٟ اٌغؼ١ذ ِؼٙذ خش٠غٟ ؽبٌخ دساعخ :ٔٛػٟ رؼض. ثؾش ثّؾبفظخ اٌظٕبػ١خ
 ٚاٌجالعز١ه". عبِؼخ رؼض، ا١ٌّٓ اإلعفٕظ ٌظٕبػخ اٌٛط١ٕخ

 اإلػّبي إعزشار١غ١خ س٠بد٠خ (. "ط١بغخ5148) وبظُ ٚاٌخبٌذٞ، ػٛاد ػٍٟ ٚاٌؼٕضٞ، عؼذصبثذ  فشػْٛ، ِؾّذ .49
 أعب -اٌؼشاق فٟ اٌؼشاق )ص٠ٓ اٌّزٕمٍخ االرظبالد ششوبد فٟ رطج١مٟ ثؾش -اٌزو١خ إٌّظّبد إّٔٛرط ٌزط٠ٛش

 ضبٌش ٚاٌضالصْٛ، اٌؼشاق.وٛسن("، ِغٍخ اٌغشٜ ٌٍؼٍَٛ اإللزظبد٠خ ٚاإلداس٠خ، اٌغٕٗ اٌؾبد٠خ ػششح، اٌؼذد اٌ -ع١ً



39 
 

(. "ِٕظِٛخ س٠بدح األػّبي فٟ اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ> عبِؼخ األ١ِشح ٔٛسح 5149اٌّج١ش٠ه، ٚفبء، اٌش١جبٟٔ، طف١خ ) .:4

 .85->6ّٔٛرعب"، اٌّؤرّش اٌغؼٛدٞ اٌذٌٟٚ ٌش٠بدح األػّبي، اٌش٠بع، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ص ص 
"ٚالغ س٠بدح األػّبي اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚعجً رؼض٠ض٘ب فٟ  (.5144ِؾّذ، سعالْ ، ػجذ اٌىش٠ُ، ٔظش ) .;4

، 5;-76(، ص ص 5) 56االلزظبد اٌفٍغط١ٕٟ"، ِغٍخ عبِؼخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ ٌألثؾبس ٚاٌذساعبد، اٌؼذد 

 فٍغط١ٓ.
(. "ٚضغ ٚرؾذ٠بد اٌّششٚػبد اٌظغشٜ ٚاٌّزٛعطخ فٟ ِظش"، اٌّشوض اٌّظشٞ 5149ِخزبس، ٠ؾ١ٝ ) .>4

 .49-4ؼبِخ، ِظش، ص ص ٌذساعبد اٌغ١بعبد اٌ
(. "ثٕبء أٔظّخ إ٠ىٌٛٛع١خ ٌش٠بد٠خ األػّبي"، ِشوض اٌّششٚػبد اٌذ١ٌٚخ اٌخبطخ، 5147ٔبعشٚدو١فزش، أٔب ) .51

 .49 -4اٌغشفخ اٌزغبس٠خ األِش٠ى١خ، ٚاشٕطٓ، اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، ص ص 

ٌظغ١شح"، ػّبْ> داس اٌؾبِذ ٌٍٕشش (. "اٌش٠بدح ٚإداسح االػّبي ا5141إٌغبس، فب٠ض، اٌؼٍٟ، ػجذ اٌغزبس ) .54

 .5ٚاٌزٛص٠غ، األسدْ، ط 

Refrences 
[1] Abu Amuna, Y. M., Al Shobaki, M. J., & Abu Naser, S. S. (2017). Crowdfunding as One of the Recent 

Trends in Financing Emerging and Small Projects in the Arab World. International Journal of Business 

Engineering and Management Systems, 1(1). 

[2] Ahmetoglu, G. (2014), "The Entrepreneurial Personality: A New Framework and Construct for 

Entrepreneurship Research and Practice", PHD Desseration, University of London, UK. 

[3] Al Omoush, K., Al-Qirem, R., Al Hawatmah, Z. (2017). "The degree of e-business entrepreneurship and 

longterm sustainability: an institutional perspective", Information Systems and e-Business Management, 

15(2): 1-28. 

[4] Alvedalen, J., Boschma, R. (2017). "a Critical Review of Entrepreneurial Ecosystems Research: Towards a 

Future Research Agenda", European Planning Studies, 25(6): 887-903. 

[5] Aulet, B. (2013). "Disciplined Enterpreneurship", John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA. 

[6] Baptista, R., Leitão, J. (2015). "Entrepreneurship, Human Capital, and Regional Development", eBook, 

Springer Gabler. 

[7] Barba-Sánchez, V., Atienza-Sahuquillo, C. (2017). "Entrepreneurial Motivation and Self-Employment: 

Evidence from Expectancy Theory", International Entrepreneurship and Management Journa, 13(1):1-19. 

[8] Bruton, G., Khavul, S., Donald, S., Wright, M. (2015). "New Financial Alternatives in Seeding 

Entrepreneurship", Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1): 9-26. 

[9] Cieslik, J. (2017). "Entrepreneurship in Emerging Economies", eBook, Palgrave Macmillan, P. 41. 

[10] De Lemaa, D.، Zuluaga, B., Guijarro, A. (2013). "Financing of Innovation in Ibero-American Msmes", 

Estudios Gerenciales, 29, 12-16. 

[11] Dollinger, Marc J. (2015). Entrepreneurship. Marsh Publications, Illinois USA. 

[12] El Talla, S. A., Al Shobaki, M. J., Abu Naser, S. S., & Abu Amuna, Y. M. (2017). The effectiveness of a 

training program in increasing crowd funding awareness. International Journal of Advanced Educational 

Research, 2(1), 31-37.  

[13] Global Entrepreneurship Monitor (2017). "Global Report 2016/2017", Global Entrepreneurship Research 

Association (GERA), London Business School, UK. 

[14] Hamböck, C., Hopp, C., Keles, C., Vetschera, R. (2017). "Risk aversion in Entrepreneurship Panels: 

Measurement Problems and Alternative Explanations", Managerial and Decision Economics, 38(1): 1-12. 

[15] Hermanto, B., Suryanto, SE. (2017). "Entrepreneurship Ecosystem Policy in Indonesia", Mediterranean 

Journal of Social Sciences, 8(1), 110-115.  



41 
 

[16] Hisrich, R., Peters, M., Shepherd, D. (2010), "Entrepreneurship", McGraw-Hill, USA, 8th Ed. 

[17] Hogan, B. E. & Trotter, L. D., (2013). "Academic Freedom in Canadian Higher education: Universities, 

colleges, and institutes were not created equal, Canadian Journal of Higher Education, Volume 43, No. 2, 

pages 68-84. 

[18] Ibrahim, O., Devesh, S., Ubaidullah, V. (2017). "Implication of attitude of graduate students in Oman 

towards entrepreneurship: an empirical study", Journal of Global Entrepreneurship Research, 7(8): 1-17. 

[19] Maas, G., Jones, P. (2017). "Entrepreneurship Centres", eBook, Palgrave Macmillan. 

[20] Minnick, M. (2016). "Critical Evaluation of Entrepreneurship Curriculum Development for a Private Two-

Year College", PHD Desseration, Wilmington University, USA. 

[21] Miranda, F., Chamorro-Mera, A., Rubio, S. (2017). "Academic Entrepreneurship in Spanish Universities: 

An Analysis of the Determinants of Entrepreneurial Intention", European Research on Management and 

Business Economics, 32(2): 113-122. 

[22] Mthanti, T., Ojah, K. (2017). "Entrepreneurial Orientation (EO): Measurement and Policy Implications of 

Entrepreneurship at the Macroeconomic Level", Research Policy, 46: 724-739. 

[23] Oh, Y. (2017). "Student Entrepreneurship at Cornell University: A Case Study", PHD Disseration, Cornell 

University, USA. 

[24] Spivey, S. (2016). "Micro-Entrepreneurship: Exploring Factors that Influence Failure, Success, and 

Sustainability of Microenterprises in the United States", PHD Desseration, School of Business and 

Technology Management, Northcentral University, USA, P. 23.  

[25] Stam, E. (2015). "Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique", European 

Planning Studies, 32(9): 1759-1769. 

[26] Tang, Y., Wang, W., Chen, Y., Huang, H. (2017). "Founder Personalities’ Influence on Decision Making of 

VC Institution: An Empirical Study in China", Proceedings of the Tenth International Conference on 

Management Science and Engineering Management, Baku, Azerbaijan: 689-697. 

[27] Zaridis, A., Mousiolis, D. (2014). "Entrepreneurship and SME’s Organizational Structure: Elements of a 

Successful Business", Social and Behavioral Sciences, 148, 463-467. 

[28] Zubair, Abdul-kemi (2014). Entrepreneurship and Economic Development in Nigeria: Evidence from Small 

and Medium Scale Enterprises (SMEs) Financing, International Journal of Business and Social Science, 

Vol. 5, No. 11, Pp. 215-230. 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/321722442



