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 اإلهداء
 

 إذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء، فاإلهداء
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 إلى هذا الصرح العلمي الفتي والجب  ار "أكاديمية اإلدارة والسياسة"
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 ات إال ـــاللحظ يبـتط تك والـبطاعال  يب النهار إـيط كرك والـــل إال بشــب الليـيطي إلهي ال

 ..اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك تطيب بذكرك وال

 ايةـي نهــى لنا فــر في الخيال وال يبقـــرف المتبعثرة تمـن األحــرة مــكثي وٌرـهناك سط

 .لذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبناا من اًلالمطاف إال قلي 

 زيـلجونخـض ب ،اةــيـار الحـــى في غمـتنا األولاطوـخ وـطـنخ نـونحم ـرهـب علينا شكـواجـف

 والعرفان الشكر 
 

 .في دروب عملنا شمًعةأشعل  ْنكل َمإلى 

 .ن حصيلة فكره لينير دربناوقف على المنابر وأعطى ِم ْنوإلى َم

 لـزيـبج أتـوجـه ،ات العلياــللدراسي أكاديمية اإلدارة والسياسة ـاتذة الكرام فـى األسـإل

 ..لىإالشكر والعرفان  

 "الدين السيد ءعالالدكتور الفاضل " 

 كل منا هـفل ،يرـخ كل اعنَّه اللِّ زاهـفج ةـالدراسذه ـه  نجازإلاعدة ـكل المس يـلم قّدذي ـال

 ذيـد الـهـجـالى ـلـع ةـوالسياساإلدارة  لمكتبةكر ـبالشدم ـتقأ اـكم، ر واالحترامـالتقدي

 .البحوثتبذله في تنسيق وطباعة هذه  

 مــد العظيـالشكر والتقدير على ما بذلته من الجه َصـا خالــى زوجتي العزيزة، مني لهــوإل

 ل.ـإلتمام هذا العم 



 د
 

 الملخص

 ن  مَ ل  واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية  علىهدفت الدراسة التعرف 

الريادية الثالثة وذلك من خالل قياس مجاالت المهارات  ،لهم العمل لم يسبق ول َمن  سبق لهم العمل 

خصية، الش الريادة )مهارات :وتشمل ،محاور ثالثة وفق تصنيفها تم والتي ،الدراسة هاتحدد التي عشر

 مهارات إدارة األعمال، المهارات التقنية(.

مجتمع  نوتكو   البيانات، لجمع أداة   االستبانة واستخدمت التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة واعتمدت

 سنوات عدد يزيد لموخريجة من خريجي الجامعات الفلسطينية الذين  خريجا   )11559( الدراسة من

 لخمس المعلومات(، تكنولوجيا الهندسة، )التجارة، :هي ،كليات ثالث في سنوات 5 عن تخرجهم

جامعة األزهر، جامعة األقصى، جامعة فلسطين، جامعة  اإلسالمية، )الجامعة :وتشمل ،جامعات

 مفردة. 374))الكلية والجامعة مكونة من  وفق عشوائية ، وتم اختيار عينة طبقيةالقدس المفتوحة(
 

حول حصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين إوجود فروق ذات داللة وتوصلت الدراسة إلى 

حيث  سبق لهم العمل، ن  مَ  وكانت الفروق لصالحألسبقية العمل، عزى ت   واقع تنمية المهارات الريادية

كما توصلت  )مهارات الريادة الشخصية، مهارات إدارة األعمال(. ، وهما:نكانت الفروق في محوري

لدى المبحوثين، هي )االبداع واالبتكار، التسويق  توفراالدراسة إلى أن أدنى المهارات الريادية 

وجود فروق ذات كما توصلت الدراسة إلى  (.المالية، االتصال والتواصلالتفاوض، والمبيعات، 

جامعة، عزى لمتغير )الالمبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية ت   اتحصائية بين استجابإداللة 

 .سنوات الخبرة(عدد الكلية، 
 

 ،تعليم الريادةب ةذات العالقالجهات جميع  تشملوضع استراتيجية وطنية إلى  وأوصت الدراسة

 المدني المجتمع مؤسسات ،الوطني االقتصاد وزارة ،العمل وزارة ،والتعليم )وزارة التربية :وتشمل

 الريادية المهارات أدنىتنمية ل هاتوجيهو  تدريبية برامج تقديمبالزامها من خالل الخاص(،  والقطاع

    .لدى الخريجينتوفرا 



 ه
 

Abstract 
 

 
 

This study aimed at identifying the reality of the development of 

entrepreneurial skills among graduates of Palestinian universities who had 

previously worked and those who had never worked. By measuring the 

(13) entrepreneurial skills areas identified by the study, which were 

classified according to three groups (personal entrepreneurship skills, 

business management skills, technical skills). 
 

This study was based on the analytical descriptive method, and the 

questionnaire was used as a data collection tool. The study population 

consisted of (11559) graduates from Palestinian universities who did not 

exceed of (5) years of graduation in three faculties (commerce, 

engineering, information technology) of (5) universities, Islamic 

University, Al-Azhar University, Al-Aqsa University, Palestine University 

and Al-Quds Open University), and a stratified sample of (374) individuals 

was selected according to college and university. 
 

This study found that there were statistically significant differences 

between the responses of the respondents on the reality of the development 

of entrepreneurial skills due to the precedence of work, and the differences 

were in favor of those who worked previously. The differences were in two 

groups: personal entrepreneurship skills and business management skills. 

This study also revealed that the minimum entrepreneurial skills available 

to the respondents are (creativity and innovation, sales and marketing, 

negotiation, finance, connection and communication). And there are 

statistically significant differences between the respondents 'response to the 

reality of the development of leadership skills due to the variable 

(university, college, years of experience).  

The current study recommended making a national strategy that includes 

all relevant entities in the field of leadership education. These include: 

(Ministry of Education, Ministry of Labor, Ministry of National Economy, 

civil society organizations and the private sector), Through its commitment 

to provide and guide training programs to develop the minimum leadership 

skills available to the graduates. 
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 المقدمة: 

فئة الشباب هي الفئة العمرية األعلى في فلسطين،  أي أن   ا،فتي   اعد المجتمع الفلسطيني مجتمع  ي  
ذا إفرصة يمكن حصاد ثمارها  يكبيرة للتنمية، فه ا تحديات  وأيض   ،اويطرح تضخم فئة الشباب فرص  

 (.11: 2014دماجها في النشاط االقتصادي )منظمة العمل العربية، ا  تدريبها و  ما تم  

كدعامة تعد تنمية الموارد البشرية الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والقوى العاملة و 
تنظيم القوى العاملة وحسن  أن   شك   وال ،ا كان نظامها االقتصاديساسية لالقتصاد ألي دولة أي  أ

ولكن تشير ، استغالل ثرواتهاو له األثر الكبير في خفض معدالت البطالة استخدامها وصقل قدراتها 
 ن  ألى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بشكل أكبر لدى فئة الشباب في فلسطين، و إجميع البيانات 

و لتفضيل الخريجين أب تتعلق بالمهارات لديهم زداد مع التحصيل العلمي ألسبايالبطالة  معدل
نشاء إاالنتظار لسنوات للعمل بالقطاع العام أو التوجه للعمل لدى الغير بأجر قليل دائم خير من 

 قدرة وعدم ،خاطرة عالية، وذلك في ظل محدودية سوق العمل الفلسطينيم   ذات ريادية أعمال  

زيادة نسبة البطالة وخاصة  لىإ أدت كلها دد،ج   أفراد استيعاب على والخاص العام القطاع مؤسسات
 ل.ـمـعـوق الــي سـمل فــالع ابـأصحن ــددة مــئة محــكم فـة، وتحــطينيـسـلـات الفـــامعــجي الجــريــدى خـــل

التشغيل  على تشجع االقتصادية التنمية في جديدة استراتيجيات وضعل الدول من كثيرال استدعى مما
للتوظيف  الفرد إعداد على اقاصر   ليس الجامعات دور أصبحف جديدة، تعليمية سياسات ووضع الذاتي،

لى حين العمل، بل أصبح دور الجامعات إمن خالل تزويده بالمعارف الالزمة وترك الناحية العملية 
مهارات الريادية للكسابه إعداد الفرد للخوض والمغامرة في سوق العمل، وذلك من خالل إاليوم 

 قتصريكساب المهارات لم إ ن  ا  على خوض المشاريع الريادية والعمل لحسابه الخاص. و  اليكون قادر  

ا يتوفر مَ ل   ؛الخاص والقطاع المدني كالمجتمع خرىأ جهات بمشاركة ايض  أ بل الجامعات على فقط
ر من الجامعات، فتقوم هذه بة أكيمكانات مادية وتدريبا  بيئة عمل حقيقية و  لدى هذه الجهات من

ثناء مراحل الدراسة المختلفة أو بعد التخرج من أالجهات بتقديم برامج التدريب والتشغيل للطلبة سواء 
 ذلك. على الجهات ذهــه جعــشـ  وت لزمــت   دولةــال توىــمس لىــع ياــلــع   اتــياســس اللــخ نــم ذلكو  الجامعة،

عطى دفعة واحدة بعد التخرج أو كمساق في سنوات ساسية واالحترافية ال ت  فالريادة بمهاراتها األ
اها الطالب الجامعي، بل هي منهج فكري تربوي ينمو بنمو مجرد دورات تدريبية يتلق   أوالدراسة، 

 .رـيـكـفـتـالط ـمـوك ونـلـر السـيـيـي تغـم فـهــســة تـيـمـراكـة تـيـرفـعـة مـلـيـصـحو  ةـدراســـوات الـنـــذ سـنـذ مـيـمـلـتـال
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 مشكلة الدراسة:1.1 

تقان فن إلما لها من أهمية في  ؛الريادية اريعبرز في نجاح المشتلعب المهارات الريادية الدور األ
في تنمية  از  بار  االريادية دور   اريعكما تلعب المش ،إدارة تلك المشاريع وتجنب مشكالت تعثرها

 .في جميع المجاالت االقتصاد، وخفض معدالت البطالة، وتحقيق التنمية
 

هو  فلسطينمستوى المبادرات الريادية في  أن   2012 لعام مرصد الريادة الفلسطيني تقرير أشار
متوسط نشاط المراحل  أن  فريقيا، باإلضافة إلى أاألدنى من بين سبع دول في الشرق األوسط وشمال 

قل بكثير من المعدل المتوقع في بلد مماثل من حيث مستوى أ هومن المشاريع الريادية  المبكرة
 السلبي الدور لىإ ذلك ىعز  ، وقدالريادة نحولبية الس تجاهاتالا، مما يعكس االقتصادية التنمية

 ،وغزاونة ،وحتاوي ،وصادق ،داود) سرائيلياإل حتاللالا إلى باإلضافة الفلسطيني لنظام التعليم
2013: 3). 

 

تقرير فجوة المهارات والتنمية في األراضي  ( في43-42: 2015)سعيد، وآخرون  وأضاف
ا ال يلبون جميع نوا أشخاص  هم عي  من أصحاب األعمال قالوا أن   (%54) أن   الفلسطينية المحتلة

فرص الخريجين  من أصحاب العمل أن   (%55)الشروط المحددة للوظيفة، وفي المقابل، يعتقد 
لمهارات التي يمتلكونها هي محدودة، لذلك يتجهون للتقدم لوظائف غير لإليجاد أعمال مناسبة 

 منسجمة مع تخصصاتهم.
 

طفال األ إلى أن   تقرير التربية من أجل الريادة في فلسطين ( في2: 2012)الحشوة  وأشار
في تاح لألطفال للمشاركة الفاعلة ال ت   رَص الف   ن  أيتلقون تعليما  ال يلبي معايير الجودة، و  الفلسطينيين

 د التقريروأك  ، غة مشكلة قابلة للبحث والحلالمهارات المكتسبة سيما في صياعملية التعلم وتطبيق 
تهمل كما وتهمل مهارات التفكير العليا،  ،الدنيا تطوير مهارات التفكير علىالمدراس تركز  أن  

 والجمالية والعلمية والروحية.تطوير الجوانب االجتماعية 
 

 السؤال الرئيس التالي: علىجابة وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تنحصر في اإل
 

لم  ِلم ن  سبق لهم العمل و  ِلم ن  ما واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية 
 ؟يسبق لهم العمل

 التالية:وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية 
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 ن  مَ ل  و سبق لهم العمل  ن  مَ ل  ما مستوى توفر المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية 1. 
 لم يسبق لهم العمل؟

 

 واقع تنمية المبحوثين حول اتستجابفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ا اكهل هن 2.
  ألسبقية العمل؟ وفق اة يمهارات الريادال

 

 واقع تنمية المبحوثين حول اتاللة إحصائية بين متوسطات استجابذات دفروق  اكهنهل 3. 
عدد  ،لجامعة، الكلية، التقدير الجامعيعزى للمتغير الديمغرافي )الجنس، ات  ة يمهارات الريادال

 الدورات التدريبية(؟عدد سنوات الخبرة، 
 
 

 أهداف الدراسة:1.2 
 

سبق لهم  ن  مَ ل  مستوى توفر المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية  علىالتعرف 1. 
 لم يسبق لهم العمل.   ن  مَ ل   والعمل 

 

واقع  المبحوثين حول اتإحصائية بين متوسطات استجابفروق ذات داللة الكشف عن وجود  2.
 ألسبقية العمل. وفق ا المهارات الريادية تنمية

 

واقع  المبحوثين حول اتن متوسطات استجابذات داللة إحصائية بيفروق  اكهنكان  اختبار إن  3. 
عزى للمتغير الديمغرافي )الجنس، الجامعة، الكلية، التقدير الجامعي، ت  ة يمهارات الريادتنمية ال
 .الدورات التدريبية(عدد سنوات الخبرة، عدد 

 

 :ةــدراســمية الــأه 1.3
 األهمية النظرية:1.3.1 

 

تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات  موضوعالمكتبة العربية والبحث العلمي في  ءثراإ1. 
 لم يسبق لهم العمل.   ن  مَ ل  و  سبق لهم العمل ن  مَ ل   الفلسطينية

 

من التوصيات والمقترحات لكافة األطراف ذات العالقة بتنمية  قائمة تقدم الدراسة أن   مكني2. 
المهارات الريادية كالجامعات والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

 وخريجي الجامعات.
ا بكافة المفاهيم المتعلقة بمفهوم الريادة ومفهوم المهارة، وذلك  . يمكن3 أن تقدم الدراسة توضيح 

تقاطعات واالختالفات بين تلك المفاهيم والمفاهيم الشبيهة، كالتفريق بين مفهوم الريادة إلبراز ال
 واالختراع والمبادرة. اإلبداعو 
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 األهمية التطبيقية:1.3.2 
 

 

 من تمركز العمل لدى فئة الذاتي للخريجين بدال   التشغيلتسهم الدراسة في  من الممكن أن  1. 
 الريادة ات، لكون الدراسة تهتم بتنمية مهار والتشغيلمحدودة بسوق العمل وتحكمهم بالسوق 

 .بأنفسهم فردية مشاريع في للخوض ينالخريج تدفع والتي المخاطرة وتحمل كاالستقاللية الشخصية
 

، لكون الدراسة تهتم الستمرار ونجاح المشاريع الريادية تعطي الدراسة فرصة   من المتوقع أن   2.
 هذه المهاراتمجموعة من  هاتناولمن خالل المهارات التقنية و  دارة األعمالإبتنمية مهارات 

 .تجنب مشكالت تعثرهالفن إدارة تلك المشاريع  التي تتعلق بإتقانو 
 

 

 تهتم ، لكون الدراسةللمجتمع ةمحلية جديدو خدمة أتسهم الدراسة في توفر منتج  من الممكن أن  3. 
 تتعلق التي شخصيةالمهارات مجموعة من ال من خالل تناولها تنمية مهارات الريادة الشخصيةب

 جديدة. أعمال نماذج البتكار هتؤهل والتي ،الريادي لدى واالبتكار باإلبداع
 

 

تعود أهمية الريادة للمجتمع، في توفير فرص عمل جديدة من وراء تشغيل المشاريع الريادية 4. 
 في مسؤوليتهم من تحمل الدولة بدال   كم كبير من العاطلين عن العمل استيعابوبالتالي لألفراد، 

 .البطالة بالمجتمع معدلتخفيض  إلىبدوره  ي، وهذا يؤدلهم عمل فرص توفر
 

للمجتمع، كون الدراسة تهتم  ةواالجتماعي ةاالقتصادي التنميةأن تسهم الدراسة في  يأمل الباحث 5. 
 ،المحليالناتج يزيد االستثمار و ، مما جديدة ريادية لخوض مشاريعبتهيئة خريجي الجامعات 

 بداعية.إ رقبط اجتماعيةمشكالت ل ولحل إليجاد باإلضافة
 

 فرضيات الدراسة: 1.4
 

 ات( بين متوسطات استجابα≤0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد 1.
 ألسبقية العمل. وفق اة يمهارات الريادال واقع تنمية المبحوثين حول

 

 اتمتوسطات استجاب بين (α≤0.05) داللة عند مستوى ذات داللة إحصائيةتوجد فروق 2. 
)الجنس، الجامعة، الكلية، عزى للمتغير الديمغرافي ت  ة يمهارات الريادال واقع تنمية المبحوثين حول

 .الدورات التدريبية(عدد سنوات الخبرة، عدد التقدير الجامعي، 
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 ة:ــدراسـال دودــح .51
 

 لدى خريجي الرياديةواقع تنمية المهارات  دراسة على الدراسة هذه اقتصرت الموضوعي: الحد -
 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  و سبق لهم العمل  ن  مَ ل  الفلسطينية  الجامعات

 

 وتشمل غزة قطاع في برىالك   الفلسطينية الجامعات على الدراسة هذه اقتصرت المكاني: الحد -
 ،المفتوحة( القدس جامعة ن،فلسطي جامعة ،األقصى جامعة األزهر، جامعة ،سالميةاإل الجامعة)

 ،الجامعات لتلك والعاملين الخريجين أعداد على ىالكبر  الجامعات تحديد في الباحث اعتمد حيث
 .(1 :2016 الفلسطيني، العالي التعليم لمؤسسات السنوي اإلحصائي )الدليل لــــــ   وفق ا

 

 .(م8201) العام في الدراسة هذهجراءإ تم الزماني: الحد -
 

 يزيد لم الذين غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات خريجي على الدراسة هذه اقتصرت البشري: الحد -
 خالل السنوات الدراسيةالذين تخرجوا أي  ؛سنوات 5))تخرجهم عن  سنوات عدد
 في ،(م2018/2017 م،2017/2016 م،2016/2015 م،2015/2014 م،2014/2013)

 ةـــالمدروس اتــيـلكلل اــ  قــوف ومات(ــالمعل ياــولوجــنــكـت ة،ــدســنـاله ارة،ــجــتــ)ال :لــمــشــوت ،كليات ثالث
 .(Migdad, & ,Dahleez 2013) ةــــدراس يــف

 

 ة:ـــــدراســرات الــيـتغـم 1.6
 إلىالمهارات الريادية  ف الباحثصن   حيث مل متغيرات الدراسة على متغير المهارات الريادية،تتش
)مراد، و ،(2015)القحطاني، دبيات والدراسات التالية: رئيسية باعتماده على األ محاور ةثالث

، مـهـــــارات إدارة الشخصية الريادة مهارات) ، وكانت على النحو التالي:(2008و)السكارنة، (، 2010
 األعمال، الــمـــهـــارات الـــتـقـــنــيـــة(.

 

 ة:ــدراســات الـمصطلح 1.7
 

 

 المهارات: 1.7.1
بسهولة ودقة مع القدرة على تكييف هي القدرة على القيام باألعمال المعقدة " :بأنها المهارةرفت ع  

 (.71-70: 2009)أبو زعيتر،  "يرةاألداء للظروف المتغ
 

والتي تشمل القيام  ،للفرد مجموعة المقومات والخصائص الذاتية هيا: جرائيا إعرف الباحث المهارة ي  
 ان وفق سلسلة من اإلجراءات التي يمكن مالحظتها ــقــتا  ة و ــولة ودقـــدة بسهـــية المعقــال األدائــمــباألع
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 المهمة ءلى أداــدرة عــم القـديهـد لـــالجامعات، ليتول خريجيبصورة مباشرة أو غير مباشرة لشخصية 
 .تقانا  و  الريادية بدقة وسرعة

 

 الريادة:1.7.2 
ار يوتحمل المخاطر المتعلقة باخت المشروعحياء إبداع ألجل الرغبة في اإل بأنها: رفت الريادةع  

المنتجات والخدمات واألسواق الجديدة غير المؤكدة والنزعة االستباقية نحو الفرص السوقية الجديدة 
 .(57: 2014)عبد الرحيم، بمستوى أعلى من المنافسين 

 

وامتالك ا، شيء ما من ال شيء عملي   وبناءبداعي، هي النشاط اإل :اجرائيا إ الريادةعرف الباحث ي  
منتج قديم نماذج أعمال جديدة على شكل تمن خالل خرين مشوشة، حساس التي يراها اآلموهبة اإل

 طويل األمد. مالي عائد لتحقيق ،ريادي مشروع خالل من عمل طريقة أو تسويق طريقة وأ خدمة أو
 

 :الفلسطينية الجامعات 1.7.3
 

ال يقل عن ثالث كليات جامعية، ما هي المؤسسات التي تضم كل منها  :الفلسطينية الجامعات
تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي  ، وللجامعة أن  مية تنتهي بمنح درجة البكالوريوسوتقدم برامج تعلي

 بمنح تنتهي تعليمية برامج تقدم ، ويجوز لها أن  ةبمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتورا

 (.3 :1998 ،والتعليم )وزارة التربية الدبلوم أنظمة وفق الدبلوم دةشها
 

مؤسسات التعليم العالي في فلسطين،  أنواع ىحدإهي : اجرائيا إ الفلسطينية الجامعاتعرف الباحث ي  
التعليم التقليدي  طابع، وقد تتخذ لمنح درجة البكالوريوس على ثالث كليات على األقل يوالتي تحتو 

أو المفتوح، وتتمثل وظائفها األساسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث تتكون من 
 (.التنظيمية ثالثة عناصر أساسية، وتشمل: )الطالب، األستاذ الجامعي، الهياكل

 

 :ونالخريج 1.7.4
في منظومة  اعام   (12)بنجاح على األقل  واأمض نالذي ونالفلسطيني ونالمتعلم مه :ونالخريج

شهادة معهد فني ثانوية عامة أو  شهادةعلى شهادة بكالوريوس أو  حصلواالتعليم الفلسطيني، سواء 
 .(11: 2012، وزارة الخارجية والتخطيط) أو متوسط

 

درجة على  الخريجون الفلسطينيون الحاصلون: اجرائيا إخريجي الجامعات الفلسطينية  الباحث   فعر ي  
 .نيــيــطــلســـم الفـيـة التعلــومــظــنـي مــف لـــى األقـلــعا ــ ـ ـامـــع (16)ام ــمــــد إتـــعـــح بــنــمـــ  وت ،وســـوريــــالــكـبــال
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 :العمل لهم سبق ن  م   1.7.5
 

لسوق العمل  المختلفة القطاعات في عملوا الذين األفراد هم :اجرائيا إ العمل لهم سبق ن  م   الباحث عرفي  
 الوقت فيوقد انتهوا من عملهم بسوق العمل  ،على األقل سنة(0.5)  لمدةأجر  مقابل المحلي
 .الحالي

 

 

 :العمل لهم سبقي لم ن  م   1.7.6
 

لسوق  المختلفة القطاعات في عملواي لم الذين األفراد هم :اجرائيا إ العمل لهم سبقي لم ن  م   الباحث عرفي  
 .على األقلسنة (0.5)  لمدةأجر  مقابل العمل المحلي
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 
 

 المــقـــدمـــــة

 الـمبـحث األول: مــدخـل إلــى الــريـادة 2.1
 

 المـبـحث الثاني: المهــارات الــريــاديــة 2.2
 

 المبحـث الثـالـث: الخريجون والـريـادة2.3 
 في فلسطين 

 

 الريادية المهارات تنمية الرابع: المبحث 2.4
 للخريجين في فلسطين 
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 المقدمة:

عطاء فكرة عن موضوع الريادة باعتباره الموضوع األم قبل التخصيص إهدف هذا الفصل إلى 
والخوض في موضوع المهارات الريادية من خالل عرض مبحث في بداية هذا الفصل تناول مدخل 

قام عليه الدراسة من ت  الذي س الموضوع اباعتبارهالريادة، كما هدف التعرف على المهارات الريادية 
دراسة مجتمع ال تمسمؤشرات ا التعرف على الريادية، كما هدف أيض   خالل عرض مبحث المهارات

، وانتهى الفصل بتخصيص والريادة في فلسطين ونالخريجالمستهدف من خالل عرض مبحث 
تنمية المهارات الريادية لدى فئة الخريجين الفلسطينيين من خالل عرض مبحث مستقل  عنالحديث 

 مجتمع الدراسة.مع في نهاية هذا الفصل تم فيه ربط موضوع الدراسة 
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 المبحث األول
 لى الريادةإمدخل 

 
 تمهيد 

 ادةـــريـــادي والــريـــوم الـــهـــفــم2.1.1 

 الريادية المشاريع أفكار مصادر 2.1.2

 ل نشـــأة مفهـــوم الـــريادةــمراح 2.1.3
 دةبالريا المتعلقة المصطلحات بين فرقال2.1.4 

 الــــمـــــادة األعـــة ريـــومــظـــنــم2.1.5 
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 :تمهيد 

الريادي مفهوم التعرف على عطاء فكرة عن موضوع الريادة من خالل إلى إهدف هذا المبحث 
ا ا التعرف على المصادر المختلفة للحصول على أفكار المشاريع الريادية، وأيض  والريادة، وأيض  

الفروق بيـــن المفاهيم المتعلقة بالريادة  ا التعرف علىالتعرف على مراحل نشأة مفهوم الريادة، وأيض  
 على منظومة المبحث بالتعرفوانتهى ، الريادة وبين مفهوم بينها ختالفاتواال إلبراز التقاطعات

 نشاء المشروع الريادي.إريادة األعمال لتوضيح مراحل 

 مفهوم الريادي والريادة: 2.1.1

 الذي الرسول ، وهوالغيث ومساقط الكأل لهم بصري   القوم يتقدم الذي الشخص هو" :الرائدأصل 
 أو ذاتي بدافع تكون قد والمسابقة التقدم ن  إحيث  ،ينزلونه وعشب ماء فيه مكان عن ابحث   القوم يتقدم

 .(110 2016: " )العتيبي،ما جهة من لتكليف استجابة
 

 االقتصادية والمتطلبات اآلليات وينظم المبادرة أخذ بصفات يتمتع الذي هو :الريادي ن  وا  
 والمعدات والعاملين الموارد طلب على القدرة ولديه، والمخاطرة بالفشل القبول وكذلكواالجتماعية، 

 بالمهاراتلذلك يجب أن  يتمتع  ا،وجديد   امبدع   اشيئ   قدمي  ل قيمة، ذو اشيئ   منها ويجعل األصول وباقي
 (.7-6: 2010)مراد،  والنفسية االجتماعيةو  اإلدارية سواء والخصائص

هو الشخص الذي يمتلك مجموعة من المعارف  :الريادي( 104: 2016ف سلطان )وقد عر  
ا لديه وبعضه ةا بعضها موروثيمتلكها ليصبح ريادي   ن  أوالمهارات والقدرات والسلوكيات التي يجب 

 بالتعليم والتدريب. اكتسبتخر اآل

ريق تكريس الوقت والجهد قيمة، عن ط وعملية تكوين شيء ما مختلف ذها "أن   :الريادة رفتع  و 
طويلة  عوائد ماليةلجني بافتراضه مخاطرة مالية وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة، الضروري، 

لق القيمة عن طريق استثمار الفرصة خها عملية إن  أخرى  ةوبعبار  ،لى الرضا الفرديإضافة إ، األمد
 (.54: 2014ة" )عبد الرحيم، من خالل موارد متفرد

 

هي ممارسة تبدأ بحدث أو نشاط معين مثل خلق مشروع  العميق والدقيقالريادة بمفهومها  ن  إف
، ويتضمن خلق المشروع الريادي دراسة البيئة لصاحبه اا وذات ديمومة ويحقق عائد  جديد، ينشأ ذاتي  
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فبدون خلق مشروع جديد ال يمكن للريادة بمختلف جوانبها التي تؤثر على تكوين المشروع الجديد، 
 (.155: 2015تحدث )مهدي،  أن   بمعناها العميق والدقيق

ترجمة  خالل من المجتمع، احتياجات لتحقيق عملية مبادرات تقديم هي ،الواسع بمفهومها الريادة أما
أو  تطبيقية الى واقع عملي يمكن استفادة المجتمع منه سواء كانت أشكال االستفادة أفكار  إاألفكار 

نشاء المشاريع والعمل إالريادة ال تقتصر فقط على  منتجات أو غيرها من األشكال األخرى، فإن  
 .(32 :2016 )العتيبي، والمجتمعد النفع والفائدة للفر  يحقق جالمأي  في تكون أن   يمكن مان  إ الحر

 ماعنصرين، وه مفهوم الريادة يتكون من ويستنتج الباحث من خالل عرض التعاريف السابقة أن  
 على النحو التالي:

 

 تمن التكنولوجيا، سواء كان امستفيد   ءشي جديدة من النماذج أعمال يجاد إاالستباقية: من خالل  -
 األمد. طويل عائد مالي تحقيق لغرض قة عمل،يطر  أو تسويق طريقة وأ خدمة أو منتج شكل على

 وتنظيم دارةا  و  موارد تجميع بنفسه ذاتي، أي يتولى مشروعخوض  القدرة على هيالمخاطرة:  -
 المشروع. و فشلأنجاح  في قراراته نتائج وتحمل المشروع،

 

 :المشاريع الريادية أفكارمصادر 2.1.2 
، ويتركز للمشاريع الرياديةفكار الجديدة تطوير األيجاد و إتعددت المصادر والوسائل المستخدمة في 

 (:41: 2013والعجمية،  ،أهمها بالمصادر التالية )البلوشي

ا من خالل نتائج الدراسات المختلفة التي دور  بحاث األ: تلعب الجامعات ومراكز العلمية الدراسات -
 .للعميلسواق أو الحاجات المختلفة تقدمها سواء عن المنتجات أو األ يمكن أن  

 بطريقة مباشرةالعميل بر عنها ــيعحاجات ومتطلبات فكار على هيئة من األ ر  ــيــي كثــأتــ: تالءــمــعــال -
 روع.ــشـالم احـجـن انــلضم وقـالس اتـاجــح نــم اد  ــجي ادار  ــمق كارــاألف ذهـــه س  ـتعك ذإ رة،ـمباش رـغي وأ

ا من مصادر تطوير األفكار الجديدة، في مساعدة ا مهم  التوزيع: تعتبر قنوات التوزيع مصدر   قنوات -
 تطوير وتسويق المنتجات والخدمات.الموزعين بتقديم المقترحات الجديدة التي تساعد الرياديين في 

فكار الريادية الجديدة، تسهم الحكومات في توجيه الرياديين وتقديم المشورة لهم نحو األ :الحكومات -
 متكاملة لالختراعات واالبتكارات الجديدة يستفيد منها الرياديين. بياناتوذلك من خالل بناء قاعدة 
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 مراحل نشأة مفهوم الريادة: 2.1.3
 

 الفرنسية اللغة في مرة ألول استعملمصطلح قديم أصله فرنسي، (Entrepreneurship) الريادة 
 الصعابمل وتح لمخاطرةا ىمعن آنذاك المفهوم تضمن وقد الميالدي، عشر السادس القرن بداية في
 الحمالت هذه ينظمون الذين على مصطلح الريادة فأط لق العسكري االستكشاف حمالت رافقت التي

 إلى الريادة مفهوم دخل ثم والجسور، والقالع الحصون كبناء كبيرة مشاريع يديرون أو ويقودونها

 ريتشارد  (يرلندياإل االقتصادي قبل من الميالدي عشر الثامن القرن في االقتصادية النشاطات
 أن   أي، التشغيل الذاتي يتضمن عمل أي هابأن   :الريادة (كانتيلون ريتشارد) ، وقد عرف(كانتيلون
 الخسائرو  قراراته ةمسؤولي المشروع صاحب تحملو  خاص عمل أو مشروع إنشاء تعني الريادة

 العائد المالي طويل األمد هو من ذلك ياألساس هدفه يكون وأن  ، الغامضة الظروفو  المستقبلية
  .(27: 2016 )العتيبي،

 

 :بـالـريــادةتعــلــقــة ـمـال الـمفـاهـيمبيـــن الفرق 2.1.4 
 :، والريادةواًلبتكار ،واًلختراع، واإلبداعالفرق بين مفهوم المبادأة، والمبادرة، 1.

 

 وبالمقابل ،المشاريع نشاءا  و  ،المبادرةو  المبادأة، مفهومللريادة  اقترحت التي القديمة الترجماتمن 
 والمخترع، والمبدع، والمخاطر، والمنشئ، والمبادئ، والرائد، المبادر، بأنه الريادي الشخص فصَ و  ي  

 .(30: 2016)العتيبي،  والجريء
 اإلبداعخرى كتفق مع كثير من المفاهيم األممفهوم الريادة متقارب و  ا ألن  ويرى الباحث نظر  

واالبتكار واالختراع والمبادرة والمبادأة، لذلك سوف يتم تسليط الضوء على معظم تلك المفاهيم التالية 
 إلبراز التقاطعات واالختالفات بينها وبين مفهوم الريادة. 

 أو االقتراح إلى الفرد يدفع الذي والميل الحياة، في اإليجابي التوجه هو" :ةأمفهوم المبادعرف في  
 وسرعة الحسم على والقدرة الشجاعةك أخرى سمات السمة بهذه ويرتبط ،خريناآلقبل  العمل

 ،"هاـتــهــواجــمـب ةــلــيــكفـال لــوسائــال ارــكــتــواب الــمــستــقــبـلــيـة االتــمــتــاالح عــــوقــت لىــع درةــقـــوال رفــصـتــال
 انفعال عن ناتجة ،فعال   أو قوال   أو افكر   لخيرا إلى المسابقة ي"ه :عرففت  المبادرة  لمفهوم أما بالنسبة

 المبادرة تكون وقد ،اشر   به تتقي أو اخير   به تضيف األمة لصالح مثمر عمل إلى ي ترجم ذاتي،
 يقتصر ال عام بواجب للقيام أخرى جهة لطلب نفسه تستجيب أو ذاتية بإرادة اإلنسان من صادرة
 .(116-114: 2016)العتيبي، " محدد  شخص على
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و تحسينها، أو المنتج أفكرة جديدة تطبق إلنشاء العملية  وه" :فيعرف بداعاإلمفهوم ل أما بالنسبة
و منتج أها تقليد ألفكار ن  أنظر لها على كان ي   ن  ا  ا حتى و بداع  إفاألفكار الخاصة بالتحسن تعد 

 .(53: 2014 ،عبد الرحيم" )خرآموجود في مكان 
 

هو المقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم بتكار فاال" واالختراع االبتكارلمفهومي أما بالنسبة 
فهو إيجاد  االختراع لكنوجدوى،  ااستخدام  أو أسلوب أو أي شيء آخر بطريقة أفضل وأيسر وأكثر 

يكون  أن   ط الم يكن له مثيل من قبل وليس شر  أن هالفكرة أو التصميم أو األسلوب من العدم بحيث 
 .(116-114: 2016)العتيبي، للتنفيذ  قابال   االختراع

بداع واالبتكار يتفق مع مفهوم المبادأة مفهوم اإل ويرى الباحث من خالل تعريف المفاهيم السابقة أن  
بداع واالبتكار تعدى والمبادرة واالختراع بتوفر خاصية االستباقية لدى صاحبها، لكن مفهوم اإل

لى االستباقية في تقديم نماذج أعمال إموضوع االستباقية في األفكار أو القول أو العمل أو التصميم 
طريقة تسويق أو طريقة عمل، أما مفهوم الريادة  وأخدمة  أومنتج على شكل كانت جديدة، سواء 

م نماذج أعمال يمن خالله تقدمشروع يمكن للى تحويل الفكرة إبداع واالبتكار تعدى موضوع اإل
 طويل األمد. عائد ماليجديدة تصل المستهلك لتحقيق 

 

 . الفرق بين ريادة األعمال واألعمال الصغيرة:2

 ؛الصغيرة واألعمال األعمال ريادة بين الموجود الفرق من تسليط الضوء على د  ه الب  يرى الباحث أن  
 ريادة األعمال بينهما في كثير من الخصائص إال أن  تفق فيما يو  ،المفهومين متقاربين لكون أن  

 .(2.1جدول )رة، كما يتضح في ــالصغي مالــاألع نــع ةـفــلــمخت لهاــتجع ائصــخص ةــعـــأربـــب زــيــتتم
 

 أوجه االختالف بين ريادة األعمال واألعمال الصغيرة :(2.1جدول )

 الصغيرةاألعمال  ريادة األعمال وجه المقارنة

 مهمشيء لإلبداع واالبتكار على أنه  تنظر بداع واالبتكاراإل
 الميزة التنافسية المستدامة. لتحقيق

أنه شيء  لإلبداع واالبتكار على نظرت
 يجب تجنبه.

الثمن الذي يدفع ه عتبر ت، و تتميز بالمخاطرة المخاطرة
 تتجنب المخاطرة. مقابل الثراء.

 مرضي ومستمر.دخل  تخلق كبيرة ومستمرة.ثروة  تخلق الثروة خلقمقدار 

ال يتجاوز  ،زمن قياسي وقت خالل ةبني ثرو ت سرعة بناء الثروة
 لى عشر سنوات.إخمس 

، يمتد وقت زمني طويل خالل ثروةتبنى 
 .حياة صاحبها خالل

 (156: 2015)مهدي،  :المصدر
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تشكل عالمات فارقة بين ريادة  عدة هناك خصائص ( بأن  40: 2013عجمية، الو  ،وأشار )البلوشي
 الصغيرة، وهي على النحو التالي: األعمال واألعمال

بداع واالبتكار، من خالل تقديم نماذج أعمال جديدة على تركز ريادة األعمال على اإل :بداعاإل -
نشاط  دارة وتنظيم، في حين أن  إقة عمل أو طريقة يطريقة تسويق أو طر  وأخدمة  أومنتج شكل 

.األعمال الصغيرة ينحصر عادة في توزيع منتج أو خدمة موجودة أ  صال 

ريادة  مكانات النمو أكثر من األعمال الصغيرة، فإن  إ: عادة تملك ريادة األعمال مكانية النموإ -
بداع والتوسع المستمر دون توقف، بينما األعمال الصغيرة قد تتشابه مع األعمال ترتكز على اإل

األعمال المحلية، أو قد تكون فريدة فقط من الناحية المحلية دون التفكير في التوسع  منكثير 
 ألسواق أخرى.

 :يروالمد الريادي. الفرق بين 3
  رــــيدـــمــوال اديـــريــالن ــــيـب ـرقــةــفــر لـلـتــاصــعــن ةــخـمــسنـاك ــهــ( أن 2.2) دولــجــالالل ـــن خـتــضــح مــي

 المديرو  يالفرق بين الرياد :(2.2جدول )
 المدير الريادي

 بحث عن االستقراري بداعواإل بحث عن التفكيري
 تجنب المخاطرةي المخاطرة يتحمل

 يدخل المستجدات من خالل األنظمة يدخل المستجدات من خالل االجتهاد
 متشارك مستقل

 يتجنب التحدي عن التحدي يبحث

 (58: 2014)عبد الرحيم،  :المصدر

 :منظومة ريادة األعمال2.1.5 
 

تبدأ بتوليد  المشاريع الرياديةنشاء إمراحل  أن   2.2)والشكل ) ،(2.1الشكل ) من خالل الباحث رىي
، ثم يتم دراسة مدى ماذج أعمال جديدة للمستهلكن م تطور هذه األفكار على شكلثبداعية، إأفكار 
وتنتهى مراحل  ،لفة إلنشاء المشروعتخالم الموارد، ثم يتم تجميع األعماللتلك نشاء مشروع إجدوى 

لتجاوز تلك المراحل السابقة وضمان استمرار المشروع المنظومة الريادية بإدارة وتنظيم المشروع، و 
 الشخص الريادي. مهارات لدى ال مجموعة من ولى توفركمرحلة أ  يجب 
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 بالفكرة الرياديةذات العالقة األطراف  :(2.1شكل )

 (66: 2014)أبو بكر،  :المصدر
 

 

 
 بيئة منظومة ريادة األعمالنطاق  :(2.2شكل )

 (69: 2014)أبوبكر،  :المصدر
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 المبحث الثاني
  المهارات الريادية

 
 تمهيد 

 اديةـريـوم المهارات والمهارات الـمفه 2.2.1
 بالمهارة المتعلقة المفاهيم بين الفرق 2.2.2
 ةــــــاديــــريــال اراتــــــهـــمـــال واعـــــــــأن 2.2.3
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 تمهيد: 
 

ا التعرف على وأيض   ،عطاء فكرة عن مفهوم المهارات والمهارات الرياديةإ إلى هدف هذا المبحث
ا ، وأيض  المفاهيمتلك الفرق بين المفاهيم المتعلقة بالمهارة إلبراز التقاطعات واالختالفات بينها وبين 

م التعرف ثومن  ،محاور ةالتعرف على أنواع المهارات الريادية من خالل تصنيف المهارات في ثالث
 .على حدة محور من مهارات كلكل مهارة  على

 

 مفهوم المهارات والمهارات الريادية: 2.2.1
 

 من تنساب ملكة المهارة أو الخبرة أن   أي، الباطن العقل في امستقر   يكون ما هو الجيد التعلم إن  
 التفكير إلى نحتاج أن   دون صغرنا في اللغة بها تعلمنا التي طريقةال هي وتلك ،وعي دون الالشعور

 الطفل عليمت عمدنا ولو مناهاتعل   كيف نعرف أن   دون نتعلمها بل الكلمات، ترتيب أو الحروف في
 يكبر عندما هأن   إال ا،سريع   تعلمه فكان ببديهيته تعلم إن ما يتعلم أن   أمكنه الم   والكلمات الحروف
 وأسرعه تعلم أفضل يكون الحياتية المهارات في األمر وكذا يتقنها، ىحت   اللغة قواعد تعلم يحتاج

 .(31: 2010 )وافي، والتعليم بالتدريب المهارة إتقان وفيما بعد َيتم بالبديهة،
 

هي أداء مهمة ما أو نشاط معين بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات ": بأنها المهارة تعرفف  
التمكن من إنجاز مهمة معينة بكيفية محددة وبدقة متناهية  أو هيالمالئمة وبطريقة صحيحة 

 : نت(. 2014كلية الفنون الجميلة،(" وسرعة في التنفيذ
 

 

المهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسـة نشـاط  بأن  ( 34: (2013والعجمية  ،البلوشيوأضاف 
ما تدعمه التغذية الراجعة، وكل مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصـور 

 في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء الكلي. 
 

 ،والدافعية للقيام باألعمال الرياديةلى بيئة تعليمية تسلح الشباب بالمهارات الالزمة إ الريادة بحاجةف
 وهنا يملكه، الذي المشروع تصادف التي المختلفة والمستجدات الظروف مواجهة من لتمكينه وذلك
 ،عبداهلل) وتنميتها الريادة مهارات لصقل المجتمع يقدمها التي والتعليمية التدريبية البرامج أهمية تبرز

 (.58: 2014، وحتاوي ،والنتشة
 

ملم ا يكون  أن   بلا في مهارة واحدة يكون خبير   بالضرورة أن   منه ااألعمال ليس مطلوب   ريادي ن  ا  و 
 ا بما فيه الكفاية في مجموعةيكون ماهر   ا، يجب أن  ناجح   يالريادلكي يكون ف ،بمهارات متعددة

 (.,Sharpley,& Phelan  4 :2012) غيرها أو الشخصية سواء المهارات من ومتوازنة واسعة
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 :الفرق بين المفاهيم المتعلقة بالمهارة 2.2.2

أو مكتسبة تميز الفرد عن غيره من الناس، فاألفراد يختلفون في  يةثورا"هي خاصية  :. السمة1
تكشف عن قدر من مظاهر الثبات  فهيسماتهم الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية واالجتماعية، 

المميزات التي ة الفرد، وت عرف السمة بمجموعة من والتماسك والتكرار في مواقف كثيرة في حيا
 (.35: 2013والعجمية،  ،)البلوشيخرين" يتمتع بها كل فرد والتي تميزه عن اآل

 

ا ما تتوفر الب  داء، وغفي األ السرعة والدقةبصرف النظر عن  داء أي عملأإمكانية "هي  :. القدرة2
 .(71: 2009)أبو زعيتر، لدى جميع األفراد" 

 

 السرعة واإلتقان من عالية بدرجة معين بفعل القيام على الفرد تمكن التي القدرة هي" . المهارة:3
 (.34: 2013والعجمية،  ،)البلوشي "المبذول والجهد الوقت في االقتصاد مع والكفاءة

 

ها صفة مكتسبة ونامية ما يميز المهارة عن القدرة بأن   ( أن  71-70: 2009) وأضاف أبو زعيتر
 ا،لفترة زمنية طويلة نسبي  وليست موروثة، يكتسبها الفرد بالممارسة والخبرة والتدريب أثناء الخدمة 

يجمع الفرد  لفائقة إلنجاز متطلبات هذا العمل، ويجب أن  لكي يتميز أداؤه بالسرعة الكبيرة وبالدقة ا
( 2.3جدول )ويلخص  ن المعرفة النظرية والممارسة العملية ليتمكن من اكتساب المهارة.بي

  الفروقات األساسية بين السمات والقدرات والمهارات. 
 الفرق بين السمات والقدرات والمهارات :(2.3جدول )

 المهارات القدرات السمات
هي خصائص ترتبط 
بالشخصية بالدرجة األولى 
 أكثر من كونها ترتبط باألداء. 

هي إمكانية أداء األعمال 
بغض النظر عن مدى السرعة 

 والدقة في األداء.

هي إمكانية أداء األعمال 
 المعقدة بسرعة ودقة.

خصائص بعضها وراثية 
ي ــــر وراثــــض األخـــعــبــوال

 ومكتسب.
الصوت،  مثل الطول، نبرة

 االبتكار.االبداع و الذكاء، 

خصائص مكتسبة، وذلك من 
 خالل الخبرة.

 ة،ـــــاإلداري دراتــــقـــال لــــثـــم

 كالتخطيط.

خصائص مكتسبة، وذلك من 
 خالل الممارسة والتدريب.

ة، ــــارات اإلداريـــهــمـــل الــــثـــم
 كالتخطيط.

تمتاز بالثبات، أي ترتبط 
مع شخصية بشكل متالزم 

 الفرد.
 تنمو وتنخفض عند األفراد. تنمو وتنخفض عند األفراد.

 التعاريف السابقة( باالعتماد على )جرد بواسطة الباحث :المصدر
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ويرى الباحث، رغم أن هناك فرق بين السمات والمهارات، إال أن هناك بعض السمات خليط ذات 
قد تعد مهارة في نفس الوقت، مثل  طابع وراثي ومكتسب، ولكون أن هناك جزء مكتسب لذلك

 )االبداع واالبتكار(.
 

لى إكثير من الدراسات واألدبيات العلمية قد صنفت المهارات  ( إن  29: 2012الحشوة ) وأكد
بداع اإل اقتناص الفرص، ،المثابرة ،لمبادرة، االدافعية ،معرفة الذات ،)الثقة ، مثل:مهارات عامة

أقل  خاصة كمهارات لتسويق(ا ،دارةاإل ،)التخطيط مثل: ،عمالاأل دارةإ مهارات صنفوا بينما واالبتكار(
 ليها.إ الحاجة وفقو  الحق وقت في اكتسابها يمكن الخاصة المهارات أن   اعتقاد لىإ ذلك ويرجع أهمية،

 أنواع المهارات الريادية: 2.2.3

بداع واالبتكار لشيء جديد له قيمة على تركز على اإل ريادة والشخص الرياديالتعاريف  جميع إن  
وتحمل  لتزامالوابداعية وطاقة عالية من العمل والمثابرة إيد شخص مثابر ومتفائل لديه أفكار 

كافية للبدء  تال أن توفر الفكرة والسمات الشخصية والسلوكية للشخص الريادي ليسإضغوط العمل، 
كمتطلبات  في أكثر من جانب من توفر مجموعة من العوامل المساعدة د  بالعمل الريادي، فال ب  

 (.104: 2016)سلطان، ملي ـع عــلى واقــرة إكـل الفــويـمكن تحــدونه ال يـبــللعمل الريادي ف ضرورية

تأثير هذه المهارات  مهارة للريادة، إال أن   ((60أكثر من  السابقة األدبيات والدراسات فقد ذكرت
ولكن األعمال في مختلف العالم،  ريادييكانت متفاوتة بشكل كبير في الدراسات التي أجريت على 

 المهارات تجميعب الباحث قيام خالل من ،ااستخدام   الريادية المهارات أكثر تحديدب الدراسة هذه أهمية تكمن

 جدولكما هو موضح في  جنبيةاألو  عربيةال اتدراساألدبيات وال من ((11 في المتكررة الريادية
(، 2015(، و)القحطاني، 2016)سلطان، و ،(2017، )حبوش :هي على النحو التاليو ، (2.4)

 (،2013ة، ــيــمــجــعــالو  ،يـــبلوشـــــ، و)ال(Arasti, Fakhrisadat, & Narges, 2014)و

(، 2010راد، ـــــــ(، و)م(Phelan, & Sharpley, 2012و ،(Chang, & Rieple, 2013)و 

 ,Smith, Schallenkamp)و (،(He, Punthapong, & Lgnacio, 2008و (،2008 و)السكارنة،

& Eichholz, 2007). 
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والدراسات السابقة األدبيات على  باالعتمادفي محاور وذلك  الرياديةوقد صنف الباحث المهارات 
 -:(2008السكارنة، و)(، 2010)مراد، و (،2015)القحطاني، التالية: 

 
 

، والمسئوليةرة ـالمخاط تحمل، واالبتكار : ويشمل مهارة )اإلبداعمحور مهارات الريادة الشخصية. 1
 رة(.ــابـمثـ، الالقيادة

 والمبيعات، التسويق هداف،األ ووضع  التخطيطويشمل مهارة ) األعمال: إدارة مهاراتمحور . 2

 .(المالية اتخاذ القرار، التفاوض،
 

التشبيك،  يا،التكنولوج وتفعيل استخدام والتواصل، االتصال) مهارة ويشمل التقنية: المهارات محور. 3
 مراقبة ومسح البيئة(.

 

 ا  ملخص ألكثر المهارات الريادية تكرار  :(2.4) جدول

 )جرد بواسطة الباحث( :المصدر
 (.3الرجــوع إلـى ملحق )ا يــمكن كـثــر الــمهــارات الــريــادية تكــرار  ولالطــــالع عــلى الــجــدول الكــامــل أل
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 9 √ √ √ √ √ √  √ √ √  تحمل المخاطرة والمسئولية
 9 √  √ √ √ √ √ √ √  √ واالبتكار اإلبداع
 7   √ √ √   √ √ √ √ المثابرة
 8  √ √ √ √ √  √ √  √ القيادة 

 8  √ √ √ √ √  √ √  √ التفاوض
 8 √  √ √ √ √ √  √  √ التسويق والمبيعات

 7 √  √ √ √ √ √  √   المالية
 9  √ √ √ √ √  √ √ √ √ التخطيط ووضع األهداف

 7   √ √ √ √  √ √  √ اتخاذ القرار
 9  √ √ √ √ √  √ √ √ √ االتصال والتواصل

 7 √  √ √ √ √ √  √   اإللكتروني البيئة/المسح البيئي مراقبة
 8 √  √ √ √  √ √ √  √ استخدام وتفعيل التكنولوجيا

 8 √  √ √ √ √ √  √  √ التشبيك



23 

 

 
 

 :شخصيةال الريادة مهارات 2.2.3.1
 رد  ف بها يتميز التي يةدوالعقائ والسيكولوجية الفسيولوجية الصفات مجموعة" بأنها: ف الشخصيةر ع  ت  
 الصفات هذه تظهر ذإ طفولته، منذ المتراكمة خبراته ضوء في اكتسبها وأ ورثها والتي خراآل عن ما

: 2010)محمود،  " المواقف مع وأ خريناآل مع تفاعله ثناءأ سلوكية نماطأ شكل على الفرد لدى
159-160.) 

 

 يمكن إنكار دور العوامل الوراثية ، والترتبط المهارات الشخصية مع سمات الفرد وشخصيتهلذلك 
في تشكيل الشخصية وتحديد مالمحها، وقد يتشكك البعض في إمكانية اكتسابها وتعلمها من خالل 

شخصية أفضل من خالل التدريب  مهاراتالبرامج التدريبية المتخصصة، لكن الوصول إلى مستوى 
مهارات هناك العديد من النماذج التي أثبتت إمكانية اكتساب ال إذ أن   ،والتعلم أمر ال يمكن إنكاره
تلعب العائلة  ، حيثالمهارات الشخصية علم وفن على حد سواءوتعد  ،الشخصية من خالل التعلم

طبيعته  ا في صقل شخصية الفرد وطريقة تعامله مع الغير، إال أنا كبير  والبيئة االجتماعية دور  
رجية، مع هذا ا لقدرته على التكيف مع المحفزات الخانظر   ؛مستمر النفسية والجسدية متغيرة بشكل

التغيير يحتاج إلى بعض الوقت، إذ أنه يتم على مراحل مختلفة، كما أنه  ه ال يمكن إنكار أن  فإن  
 (.62: 2016)العتيبي،  لتحقيقهليات معينة آليحتاج 

من خالل بسهولة اكتسابها  يمكن والتقنية داريةكالمهارات اإل الخاصةالمهارات  ويرى الباحث أن  
 ،وراثية سماتها تكون نتيجة ألن   ؛صعب موضوع خلقها أمر   المهارات الشخصية أما ،التدريب
، ويرجع وقتل ةاجحالتنمية ب موضوع ن  ا  و  ،تنميتهاخرى اكتسبها الفرد، لكن يمكن أا مهارات وأيض  

 .وعقائدية سيكولوجية بصفات بطتا لكونها تر وأيض   ،االسبب لما ذكرناه سابق  

 :واًلبتكاربداع مهارة اإل( 1
 

مات الجديدة وتكون شديدة ولى في تقديم المنتجات والخدلتكون األ المؤسسةهو سعي  :بداعاإل
 (.395: 2013، حسين) الهجومي في اقتناص الفرص التنافس

 

لى إيجاد حلول جديدة لمشكالت وصعوبات عمله، باإلضافة إ"هو قدرة الفرد على  :االبتكارأما 
عد في  ، دخاله في السوق بشكل مميزا  كل ما هو جديد في مجال عمله و استجابته وتحمسه إلنتاج 

دخال إ وأا فقط في تطوير منتج ه ليس محصور  ن  أ، كما االبتكار من المهام األساسية للريادي
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و انتاج المنتج أدخال طريقة جديدة في توزيع الخدمة إلى إتكنولوجيا جديدة، ولكنه يتعدى ذلك 
 والعجمية، ،)البلوشي المستهلك" لىإ جديدة قيمة ضافةإ جلأ من مةءمال أكثر أو قل تكلفةأبطريقة 

2013 :54.) 
 

 :المسئولية( مهارة تحمل المخاطرة و 2
 
 

 لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بها ولديه االستعداد لمواجهة قابال  الريادي 
، فكلما كانت نهم المخاطرة والعائد المتوقعالمخرجات المتأتية لتبني وليات المترتبة أو ئالمس

صاحب  لكون الريادي ،، وكلما زادت الخطورة يصبح رياديا  ال  الريادي عام قل يكون  أالمخاطرة 
 ومبنيتبني المخاطرة يكون ذا عالقة باتخاذ القرارات،  ن  ا  و  ، ويتحمل كافة جوانب المخاطرة؛شروعالم

 (.290: 2013)حسين، على مبدأ المغامرة 
سواء عاتقه  على لقاةالم   بالمسئولية عني اإلحساسيتعلق بالجانب التنفيذي، و ي أما  تحمل المسئولية

لقائه المسئولية من التهرب وعدم بها، يقوم واألعمال التي يتخذها التي القرارات مسئولية تحمل  اـوا 
يرى  وما ،تحقيقه على عزم ما تحقيق في الفشل عن االرض بعدم الشخص شعوراآلخرين، و  على
 .(71: 2011)شاهين،  به املتزم   نفسه

 
 

 ( مهارة القيادة:3
 

للعمل رشادهم ا  وتوجيههم و  ،هي قدرة الفرد على التأثير على شخص أو حتى جماعة :القيادة
، وتحفيزهم للعمل بأقصى درجة من الكفاءة، وذلك لتحقيق األهداف المرجوة )دودين، التعاوني
2012 :267.) 

 

في التأثير على أفكار  الفردالقدرة التي يمتلكها هي  :القيادة ( بأن  370: 2011محمود ) وأضاف
خرين وتوجيههم ا على التأثير في اآليكون قادر   فردأي  وهذا يعني أن   ،خرين واتجاهاتهم وسلوكهماآل

 .ه يقوم بمهمته كقائدن  إنحو هدف مشترك ف
 

لهاب الحماس في األفراد ا  عملية التأثير و هي  :القيادة بأن  ( 78: 2006والفاضل ) ،عياصرةوخلص 
لى استخدام السلطة الرسمية، فالقيادة الحقيقية هي التي إحاجة الللقيام بعملهم بحماس وطواعية دون 

تستمد سلطتها الفعلية من شخصية القائد وخبرته وقدرته على التعامل مع األفراد بطريقة تشكل 
 هداف.األعمل من أجل تحقيق الدافع الداخلي للقيام بال
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 :المثابرةمهارة ( 4
 

 في مواجهةوعدم التراجع ه بالمحاولة ستمرار وا في عمله بالمشروع الريادي مداومة هي :المثابرة
هدافه بنجاح، ويعتمد الرياديون ألى تحقيق إوصول للوالتفاني في بذل الجهد  حتى انتهائه، الصعاب

خالل االجتهاد  االستمرارية تنبع منتحقيق النجاحات وضمان  ن  أصحاب المشاريع الصغيرة بأو 
مال وغايات آجل تحقيق أمن  وتحمل الصعاب ،برغبات حالية الدائم والتضحية ءوالعطاوالصبر 
 (.53-52: 2013العجمية، و  ،)البلوشي مستقبلية

 

 

 :إدارة األعمال مهارات 2.3.2.2
 

 التنظيم،و  التخطيط، في والمادية البشرية للموارد الوالفع   الكفء تخدامــاالس يةــلـمــع يــه :اإلدارة 
 .(,.Arasti, et al 44 :2014) المقبولة القيم لنظام وفق ا األهداف لتحقيق ؛والرقابة التوجيهو  التوظيف،و 

 مهمةوهي  والمالية، التسويق مهاراتتشمل  اإلدارية المهارات أن   (158: 2015وأضاف مهدي )
 وهنا يملكه، الذي المشروع تصادف التي المختلفة المستجدات مواجهة من لتمكينه للريادي بالنسبة
 .تهاـيـمـوتن ادةــــالري اراتــمه صقلــل تمعــالمج اــدمهــقـي تيــال ةــيـمــوالتعلي يةــبــالتدري رامجــالب ةـــأهمي تبرز

 

 التخطيط ووضع األهداف:( مهارة 1
 

طريقة أو  على متقو  أفعاله وأن   ،سلف ا المرغوبة واإلجراءات األهداف في المدير يفكر أن  هو  :التخطيط
ن  سلف امحدد  برنامج أو منطق ن مك  وت   ،هداف طويلة األجلاأل وضع للمؤسسة تسمح الخطة ، وا 
 فيا التفكير أيض  ويهدف التخطيط ، أفضل الممارسات لتحقيق هذه األهداف المدير من اعتماد

 التهديدات من أقل عدد مع نموي المشروع لجعل تحتاجها حول التغييرات التي يةالمستقبل القضايا
(2014: 43 Arasti, et al.,).  

 

 التسويق والمبيعات:( مهارة 2
 

التعرف على احتياجات ورغبات  للمؤسسةمجموعة األنشطة والتقنيات التي تسمح "هو  :التسويق
طرق إشباعها في المكان والوقت والكمية التعرف على من السلع والخدمات و  أو العميلالسوق 

 (.2008: 77)دحماني،  "تحقيق أهدافها لغرضوالنوعية واألسعار المناسبة 
 

ووضع األفكار والسلع  وترويج وتحديد منافذ التوزيع هو عملية تخطيط وتسعير"التسويق  رفوقد ع  
  .(,.Arasti, et al 44 :2014) "ي األهداف الفردية والتنظيميةـلبــتي ـادالت التـبــتـلق الـوالخدمات لخ
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السلعة، والقدرة  ءقناع العميل على اقتناا  هي القدرة على التأثير و  :مهارة التسويق ويرى الباحث أن  
 ات.ــدمـأو الخات ـوزيع للمنتجـذ التـد منافـديـوتح رـعيـوتس طـتخطيية لـقـدراسات التسويــام بالـيــلى القــع

 

 التفاوض:( مهارة 3
 

 مختلفة وتجمعهما نظر وجهات يحمالن فريقين أو أكثر متباعدين بين تباحث هو :التفاوض
 تبادل طريق عن ذلك لفعل تدعوهما مشتركة سواء كانت تجارية أو سياسية أو اجتماعية، مصلحة
 (.29: 2013ش، ــــ)دروي اقــفــع اتـيــوقــن أو تــيــرفــطــلل ةــيــرضــم ةــويــــسـتـول لــوصــلــل ارــكـــــواألف اآلراء

 

نتيجة ألشكال التفاوض،  اتفاقية تعد كل االتفاقيات، حيث من سلسلة :هابأن   العمل عالقات عرفوت  
 الرياديةبالمشاريع  التفاوض يبدأ حيث الحياة، من ا  جزء عد  وي   ا،جد   معقدة اتصال عملية التفاوض ن  أو 

 لىإ الريادي من سواء المختلفة االتجاهات من العديد مع التعامل إلى يحتاج الريادي أن   أساس على
  .(,.Arasti, et al 44 :2014) موردال لىإ الريادي نـم أو لك،ــمستهال لىإ الريادي من أو مستثمر،ال

 

 اتخاذ القرار:( مهارة 4
 

فضل البدائل أو الحلول ألى اختيار إعملية تفكير مركبة تهدف  :هان  أعرف عملية اتخاذ القرار على ت  
عملية اتخاذ  ن  إلى تحقيق الهدف المرجو، حيث إفي موقف معين من أجل الوصول  دالمتاحة للفر 

: 2010)وافي،  القرار تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير العليا مثل التحليل والتقويم وغيرها
67.) 

 عن عدالب   كل بعيدة رشيدة عملية هي القرار اتخاذ أن   (160-159: 2010محمود )وأضاف 
 اتخاذ عند موراأل معالجة في تزانالوا بالهدوء داريةإلا الشخصية صاحب المدير العواطف، يتميز

ال تسمح المشاركة التي  العاجلة المواقف تردد في دون سريعة قرارات اتخاذ على وقدرته القرارات،
ن  استخدام، بالقرار لتفكير في تولي زمام المبادرة ل يفسح المجالأسلوب حل المشكالت في التعليم  وا 
 .حل المشكالتالقرارات المتعلقة ب التخاذ

 
 

 ( مهارة المالية:5
 

 التخطيطهو  :، فالتمويلوالمحاسبة عند الحديث عن المهارة المالية يجدر بنا تحديد مفهوم التمويل

 وجهأ تحديدو  ،الخدماتية أو نتاجيةإلا االحتياجات على ء  بنا قادمة فترة خالل المتوقعة يراداإل لمصادر

 نظمة الرقابية، حيث يشمل التخطيط معرفة األ تضعهاتي ــمالية الــقواعد الــمة والــظــلألن ق اــوف نفاقاإل
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 المتبعة )شعيب، بل التمويل المتاحة وكيفية الحصول عليها بأفضل الطرق، والسياسات التمويلية س  
2014 :221.) 

 ها،نتائج تفسير سهولةو  باألرقام، للقياس قابلة بلغــة االقتصــادية األحــداث ترجمــة هي :المحاسبة أما

 بهدف والتلخـيص والتصـنيف التسـجيل فـي والطرق المحاسبية المبـادئ مــن جملــة إلــى ااستناد   وذلك
 (.13 :2014 دوخ،ـــــ)م ةــــقالــعــال ابــحــأص اــنهــم دــيــفـتـــسـيـل ةــيــالـمــال جــائـتــنـالو  رـــــــاريـــقــتـال ـدادــــــعإ

 :التقنيةالمهارات  2.2.3.3
 

 التنظيمية والعالقات المستويات وتحدد ومعداته العمل ساليبأ ختيارا حرية تحقق التقنيات ن  إ
 ،(لخإ.. التهوية حرارة،ال ضوء،ال) مثل: ،الفيزيقية الظروف تحسين خالل من العمل مناخ نس  وتحَ 

 وتقلل السرعة تحقق التي الحديثة تقنياتال من خالل إدخال للمؤسسة العمل كفاءة س نتح هاكما أن  
 المعلومات على الحصول حرية تحققكما أنها ية، نتاجاإلالمتعلقة بالعملية  جهودال هدرالوقت و 

 . (158: 2010)محمود، 
 تساعد فيفقد  عمال،األ بمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر الجوانب استغالال   عد االتصالوي  
المعلومات ن من زيادة دقة ، وتمك  المؤسسةيجاد قنوات اتصال جديدة سواء من داخل أو خارج إ

 أنظمة تمكن عن دعم القرارات، حيث فضال  ، وسرعة تدفقها، والحصول عليها في الوقت المناسب
العمالء من خالل أساليب عن  ودقيقة تكنولوجيا المعلومات من جمع وتنظيم وتحليل بيانات مفصلة

 همورغبات هماتقادرة على معرفة حاج المؤسسةلى مفاهيم تسويقية جديدة، مما يجعل إمتطورة تستند 
ساليب عمل أفي تحسين عملية صنع القرارات لتطوير  يساعد ، وكل ذلكبشكل أفضلهم وطموحات

كلفة وتحسين تنتاج والتسويق وخفض التطوير الخدمات والمنتجات وعمليات اإل تؤدي إلى جديدة
 (.9-8: 2013، )الالميالجودة في بيئة تتزايد فيها حدة المنافسة العالمية 

 

التعامل  من ن العاملينمك  المهارات التي ت  هي  :مهارات التقنيةـــال (76: 2005)شرف  رفـــ  وقد ع
نـشاء واستخدام المواقع اإل لكترونية، والتعامل مع وسائل االتصاالت مع أجهـزة الكمبيـوتر وا 

 . والمعلومات
 

لوجيا تخفض من قيمة المنتج أو الخدمة وتكسر الحدود، وبالتالي فإن  حسن و ويرى الباحث أن  التكن
منافسة من تمكن رياديي األعمال الصغار من خريجي الجامعات  استخدام وتفعيل التكنولوجيا

 أصحاب رؤوس األموال الكبيرة المتحكمين في السوق. 
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 ( مهارة اًلتصال والتواصل:1
 

الشخص الذي  والمستقبل والرسالة وقناة االتصال،  فالمرسل هو المرسلتتكون عملية االتصال من 
 يمتلك الذي هو المستقبل، و التعبيرات غير اللفظيةو عبارات وانتقاء الكلمات الصياغة يمتلك مهارات 

، لفظي أو غيرَ  الفظي   سواء المحتوى هي الرسالة أما ،رموزها وفك الرسائل تحليلو  صغاءاإل مهارات
 ،لكترونيإبريد  لةأو رسا ،مقابلة مباشرة سواء كانت إرسال الرسالة وسيلة االتصال وهيا قناة وأخير  

 إعاقة االتصال قناة اختيار سوء يسبب فقد ،مكتوبة لةرساأو  كونفرانس، فيديوأو  ،أو مواقع ويب
المتعلقة  شفهية أما بصورةووجهات النظر  اآلراءب تعلقةمالرسالة ال نقل  يفضلفمثال   ،الرسالة وصول

 (.9: 2007)سالم،  مكتوبة بصورة بالتعليمات
 

 أن يجب ؛رأيـر بالـيـتأثـر أو الـدار األوامـإصـلق بـعـواء تــويرى الباحث لنجاح غرض االتصال س
 جـميـعتخدام ــلى اسـدرة عــا القض  ـل، وأيـد والتحليـيـاء الجـصغة واإلـابـارة الكتـهـين مـلـامـدى العـتوفر لي
 .دفــــهـوال ةـالـرسـال ةـعـيـبـطمع  مـتالئـي ماـب اـهـبــأنس ارـيــاختن ــم مــتمكنهـة لــفــلـتــخـمـال الـــصـــوات االتـنـــق
 

  ( مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا:2

من خالل ادخالها إلى المشاريع الريادية والتدريب  الرياديين للتطور التكنولوجي السريعمواكبة  إن  
، من خالل في منافسة أصحاب األعمال الكبيرةعليها لحسن استخدامها، يعود عليهم بالفائدة 

د، وسرعة وتقليل الحدو  ،الجودة العاليةتحقيق و  ،القدرة على تطوير الخدمات والمنتجاتتمكينهم من 
 (.448: 2015)القحطاني،  االستجابة للعمالء

باستخدام وتفعيل  المتعلقةمهارات ال ( مجموعة من32: 2013وجمعة ) ،البرزنجيوقد فصل 
 :، ومن هذه المهارات ما يليالتكنولوجيا

 

 عن الشبكات، فضال   ،القدرة على استخدام األجزاء المادية للحاسوب وملحقاته كالطابعة والفاكس -
 لالنسجام مع نظام تكنولوجيا المعلومات.، والقابلية على التعامل مع المعدات التقنية

 

 والتي تفرضها البيئة ،التي يتم إدخالها للعمل التكنولوجيةعلى استخدام المعدات  تشجيع العاملين -
 بهدف تهيئتهم لالنسجام مع التغيرات البيئية الجديدة.

 

 ،تكنولوجيا المعلوماتال مع المستفيدين من نظام تعامل الفع  ال على تحفيز العاملين في المؤسسة -
 لضمان تقبلهم للتغير المطلوب. العمالءوبخاصة 
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 :( مهارة التشبيك3
تصال والتواصل مع عدد غير محدود من األفراد في جميع اال تمكن من وسيلة سهلة الشبكات عد  ت  

 واقعية صداقات سواء صداقات وتكوين وسائل التعارفأهم  فهيذلك ــ، لبتكلفة منخفضةالعالم  ءأنحا
هذه الشبكات ألغراض  وأصبحت تستخدمالواحد،  الجنس فرادأ بين أو الجنسين أو افتراضية بين
 عد  ت  حيث  ،يرونـلكتالعمل أو استخدامها ألغراض التسويق اإل مقر وخارج داخل تجارية كاالتصال

 اــــض  ــأيو  ،بسهولة الصور والفيديو والبرمجياتالة إلمكانية تبادل تشكيلة واسعة من فع   تسويقية أداة
 .(59 :2015 ن،ـــيـــســ)ح الءــمــعــال عـيـمــج تاراـــــســفــتــــاس لىــع فــــــائــــقـــــة ةــرعــسـب ردــــال نــم نــك  ــمَ ــت  
 

 :مراقبة ومسح البيئة( مهارة 4
 

المشاكل وتحليلها،  لى األهداف أو توضيحإالسعي للحصول على معلومات تساعد في الوصول إن 
شبكات المعلومات مثل  للحصول على المعلومات وتتمثل عند الريادي في استخدام الطرق المختلفة

 للمشروع أخرى جديدةأي فكرة تقديم منتجه أو توزيعه أو  في طريقةسواء واستشارة الخبراء 
  (.51: 2013والعجمية،  ،)البلوشي

 

 مالحقةدارية تتراوح ما بين توجد حلقة من المداخل اإل هبأن   (99-98: (2013الحدراوي وأضاف 
التركيز على االستثمار و ا( ا )السلوك األكثر ريادي  الفرص بغض النظر عن الموارد المتاحة حالي  

ن ،ا(داري  إاألمثل للموارد المتوافرة )السلوك األكثر  ، ساسيات الريادةأالفرص من  مالحقةعملية  وا 
ذ تبرز هذه الفرص من حاجات السوق غير إوتعد الفرص موضوعات سوقية غير ملحوظة 

سواء تعلق بالعمالء أو الموردين أو العاملين أو  ير البيئيالتغ مع وترتبط توفر الفرصالمشبعة، 
أكثر من  المختلفة الجوانب البيئية كافة مراقبةلذلك يجب على الرياديين ، عناصر البيئة الخارجية

  البحث واالكتشاف.
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 المبحث الثالث
 والريادة في فلسطين ونالخريج 

 
 تمهيد

 نــيـطــسـلــي فـــن فـيــجــريـــم الخـــــجـــح 2.3.1
 نــيـطــن في فلسـدى الخريجيـالبطالة ل2.3.2 
 طينــالتوظيف لدى الخريجين في فلس2.3.3 
 فلسطين في الريادي النشاط خصائص2.3.4 
 لريادة في فلسطينلثار اًلقتصادية اآل2.3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 

 

 :تمهيد
أعدادهم ومعدالتهم  عرضفي فلسطين من خالل حجم الخريجين التعرف على  هدف هذا المبحث

على واقع البطالة والتوظيف لدى  ا التعرفوأيض  خرى، ومقارنتهم مع الفئات العمرية األ المجتمعفي 
من خالل عرض معدالت  النشاط الريادي في فلسطين خصائصعلى  ا التعرفوأيض  الخريجين، 

وانتهى ومقارنات تتعلق بالنشاط الريادي للتعرف على خصائص النشاط الريادي في فلسطين، 
من خالل تحديد حجم فرص العمل  لريادة في فلسطينلثار االقتصادية اآلعلى  المبحث بالتعرف
 النشاط الريادي في فلسطين. الذي وفرهوحجم االستثمار 

 حجم الخريجين في فلسطين:  2.3.1
صغار السن  باألفراد، حيث تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة افتي   اد المجتمع الفلسطيني مجتمع  ع  ي  

 كما أن  والذين يشكلون معدالت مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى،  اعام   دون الخامسة عشرة
فقد بلغ معدل األفراد ا بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، المقيم في قطاع غزة فتي  المجتمع 

بينما بلغ ، (%(39.20عام من مجمل المجتمع الفلسطيني 14) -0في الفئة العمرية ) م2016 لعام
 درـــقــمــالوسيط ال العمر، في حين بلغ ((2.90%كثر( أعام ف 65في الفئة العمرية ) األفرادمعدل 

 (.14 :2016 ،يــنـيـطــسـلــفــال اءــصـــلإلح زيـــركـمــال ازـــهـجــال) امـــــــع 20)) للــمجـتـــمـــع الفلســـطــيــنــي
 

من مجمل المجتمع الفلسطيني  م2016 عامأما فيما يتعلق بالخريجين في فلسطين، فقد بلغ معدلهم 
 خريجيوهم األفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما فوق، بينما بلغ معدل  (%(40

شهادة دبلوم متوسط فما فوق، بواقع  الذين يحملونوهم األفراد  (%(18.80مؤسسات التعليم العالي 
كما بكالوريوس فأعلى،  حاملين شهادة (13.60%)متوسط مقابل  حاملين شهادة دبلوم (5.20%)
 (.33 :2016 ،نيــيــطــسـلـــفـال اءـــــصــــإلحـــل زيـــركــمــال ازـــــــهــجـــال) (2.5) لدو ـــــج يــــف حــضــتــي
 

 م2016، يـمـلـــوى العــتــالمس قــوف ،أكثر(ـــف امــع 15طيني )ــسـع المجتمع الفلــوزيــت :(2.5دول )ـج

 الوزن النسبي % المستوى العلمي
 3.10 أمي
 6.00 ملم

 13.50 ابتدائي
 37.60 عداديإ

 21.00 ة عامةثانوي
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 5.20 دبلوم متوسط
 13.60 بكالوريوس فأعلى

 100.00 المجموع
 (102: 2017، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) :المصدر

 

عام ل عددهم ن  إأما فيما يتعلق بعدد الخريجين السنوي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ف
وهم األفراد الذين يحملون شهادة دبلوم متوسط فما فوق،  ،وطالبة األف طالب   (40.04)بلغ  م2016
 (.204: 2016، العالي والتعليم التربية )وزارة وطالبة اطالب   ألف (35) بلغ م2012 لعام عددهم بينما

 

 ن:في فلسطي الخريجينالبطالة لدى 2.3.2 
 

ا تزايد ارتفاع معدالتها عام   كما أن   ،البطالة تمثل مشكلة خطيرة على المجتمع الفلسطيني شك أن   ال
شكل خطورة بالغة ليس على ا للقدرات البشرية، واستمرارية ذلك ي  ا واضح  هدار  إبعد عام يعتبر 

ما يمثل خطورة على النواحي األمنية واالجتماعية في المجتمع ن  ا  االقتصاد الوطني الفلسطيني فقط و 
 (.63: 2014الفلسطيني )البغدادي، 

 

 من بين المشاركين في القوى العاملة م2016 لعامفي فلسطين  البطالة مستوى بلغت فقد
 جلتسوقد  ،الغربيةفي الضفة  (%(18مقابل قطاع غزة  في (%41.20، بواقع )(%(26.60
 (%(44.30 معدلها بلغ حيث عام (24-(20 للفئة العمرية عند الشباب بطالة معدالتأعلى 

(.26 :2016 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز)

فراد الذين وهم األ ،مؤسسات التعليم العالي في فلسطينلخريجي البطالة أما فيما يتعلق بمعدل 
 (%42)بواقع  ،(%(54 معدل م2016في عام  بلغت شهادة دبلوم متوسط فما فوق قد يحملون 

 نت(. 2017:، يةــالمــعة اإلــة رايــكــبــش)زة ـــاع غـــطـــي قـــف (%67) لــــابــــقــمة ــيـــربــــغــة الـــــفـــي الضـــف

من  خريجوهاعاني هناك تخصصات ي   (، أن  73: 2012وقد أشارت وزارة الخارجية والتخطيط )
ا ويمكن ترتيب هذه التخصصات تنازلي   ،ا عن حاجة سوق العملمعدالت بطالة مرتفعة تشكل فائض  

 . (مال التجاريةــاألع ،العمارة ،وم االجتماعيةــالعل ة ـــافـــالصح ،وبــوية، الحاســربــتــوم الــلــالع)تالي: الك
 

 العاملين فقد بلغ معدل، الفلسطيني العملللعاملين في سوق  ايعاب  الخدمات األكثر است نشاطيعتبر و 
فلسطين  جمالي العاملين فيإمن  دارة العامة(اإل ،التعليم ،في نشاط الخدمات )الصحة م2016لعام 

 اطـــــشــن اــأم، (%20.90) دلــعــغ مـلـد بــق ادقـــنــفـــم والــاعــطــمــارة والــجـــتــاط الـــــشــن اـــأم ،(%(35.50
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الزراعة والصيد وغيرها من األنشطة نشاط  ن  إف اوأخير  ، (%16.50) قد بلغ معدلالبناء والتشييد  
 (. 29: 2017، يــنـطيــلســفــاء الـــصـــزي لإلحــركـــمــاز الــهـجـال)ة ــفــيــعــض دالتــمع تـــغـد بلـــــق رىـــاألخ

 :في فلسطين التوظيف لدى الخريجين2.3.3 
حصول لل امفتاح   عد  لم ت   الشهادات في فلسطين أن   بات يدرك الشباب الخريجين الباحثين عن عمل

ما، وذلك بسبب الفائض في حملة  اعلى وظيفة تضمن الدخل المنتظم والكافي لحياة ميسورة نوع  
 القائم بين نفصالالاالشهادات في تخصصات عدة ونقصها في تخصصات أ خرى، ويعود ذلك إلى 

 .(2002 :)عرمان سوق العمل الفلسطيني واحتياجاتالتعليم العالي  مخرجات
 

العالقات الشخصية من معايير التوظيف التي لها الدور المحوري في قدرة الخريجين على  ع دوت  
 (%(70هم المورد المهيمن، حيث تشكل العالقات الشخصية  فاألقارب واألصدقاءجاد وظيفة، إي

نمائي، ليها الشباب في فلسطين ومصر )برنامج األمم المتحدة اإلإمن حاالت التوظيف التي يلجأ 
2016 :68.) 

التعليم  مستويات ذوي األفرادمن ا حريصون أكثر ا عالي  المتعلمين تعليم   األفرادَ  ن  إورغم كل ذلك ف
هم على استعداد ، وأن  ة مستقرةالعثور على وظيففي تحقيق عمالة أفضل لجني فوائد من المال و  األقل

نفاق المزيد من الوقت في البحث عن الوظيفة المناسبة التي تحقق لهم ذلك الستثمار الوقت والجهد إ
 (.62: 2014)البغدادي،  قضوه خالل مراحل تعليمهم الذي والمال

 

الدول العربية يفضلون العمل في القطاع العام وفي  فلسطين الجامعيين في الخريجينمعظم  فإن  
في القطاع  عمل من البحث عن نتظار للعمل في القطاع العام لسنوات بدال  طوابير االويقفون في 

ا وظروف عمل ومكانة اجتماعية تفوق القطاع الخاص، أجر   لهم يوفر لكون القطاع العام ؛الخاص
ثناء فترة أضافية كعطلة األمومة وتخفيض ساعات العمل إ اناث حقوق  اإل الخريجات   كما يمنح

 (.34-33: 2012الرضاعة )منظمة العمل العربية، 
 

ا يوفر القطاع العام في فلسطين معدالت أجور أفضل من القطاع الخاص، حيث يبلغ معدل أيض  
القطاع  بينما يبلغ معدل األجر اليومي في ،شيكل (103.40) العاماألجر اليومي في القطاع 

 شيكل في قطاع غزة، (48)شيكل في الضفة الغربية مقابل  (93شيكل، بواقع ) 77.70))الخاص 
 (.32 :2016 ،نيــيــطـــســلــفــال اءــصــلإلح زيـــركـــمــال ازــــهــجــال) (2.3) لـــــكـــش يـــف حــضـــتــي اـــمــــك
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 م(2016-(2010جر في فلسطين، أللعاملين بجر اليومي بالشيكل معدل األ :(2.3شكل )

 ( 32: 2016، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) :المصدر
 

معدل األجور في ب اهناك انخفاض   أن   األجور معدالتويرى الباحث من خالل االطالع على 
وفي ظل ، منطقة قطاع غزة خاصة في، القطاع الخاص قل مستوياتها فيأحيث وصلت  ،فلسطين

بناء قطاع غزة نتيجة أشح وظائف القطاع العام في فلسطين وتوقف السلطة الفلسطينية عن توظيف 
توظيف قطاع غزة  خريجيوخاصة  الفلسطينيين الخريجين، لهذه األسباب يتوجب على االنقسام
والتي ال يمكن ، ثروة كبيرة لديهموتكوين  للتشغيل الذاتيفي مشاريع ريادية كطريقة  االبداعيةأفكارهم 

 .توفرها من خالل العمل لدى القطاع العام أو الخاص
 

 :في فلسطين النشاط الريادي خصائص2.3.4 

خصائص االعتماد في تحديد  تم، لذلك والرياديين وخصائصهم ةة بالريادحصائيات خاصإتوفر ت ال
)أبو  م2012لعام  الفلسطينيتقرير مرصد الريادة على  في فلسطين النشاط الريادي ومعدالت

 (.97: 2013والعجلة،  ،مدللة
 

 قياس فتم ،في فلسطين لقياس النشاط الريادي مؤشرين هناك ( أن  3: 2013) وآخرون ،شار داودوأ
وهى ) في االقتصاد المشاريع المبكرة مؤشرات من خالل تتبع النشاط الريادي في المراحل المبكرة

قياس النشاط الريادي لما أ(، هائنشاإ تاريخ علىثالثة ونصف عام  يمض  القائمة التي لم المشاريع 
المشاريع القائمة وهى ) في االقتصاد من خالل تتبع المشاريع المستقرة ذلك تمف في المراحل المستقرة

 (. نشائهاإ تاريخ على عام التي استمرت ثالثة ونصف
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 (:األخرىقاليم واأل)فلسطين  في النشاط الريادي للشباب خصائص1. 
 

 

 
 م2012، خرىاأل قاليمواأل في فلسطينالنشاط الريادي للشباب معدل  :(2.4) شكل

 (87: 2015علي، ) :المصدر
 

وهي ، (%(9.50بلغ  في فلسطين للشبابمعدل )المشاريع المبكرة(  أن  (، 2.4شكل )يتضح في 
 لهذا النوع من المشاريعحيث حازت فلسطين  ،أفريقياوسط وشمال أعلى بقليل من دول الشرق األ

 المستقرة( المشاريع)بينما بلغ معدل ، دولة شاركت في المسح 67))من بين  ((38الترتيب  على
 نــيـــمن ب (58) لى الترتيبـــع شاريعــهذا النوع من المــلن ــيــطــلســازت فــيث حـــ، ح(%(1.30 للشباب
 (.40: 2014، وآخرون ،)عبد اهلل مشاركةال الدول من (67)

 

، وهو أقل من (%(10.30جمالي المشاريع الريادية للشباب في فلسطين بلغ إويستنتج الباحث أن 
 .(%(12بلغ  حيثالشرق األوسط في  المجاورة دولبالباب ــة للشيريادــاريع الــوى المشــتــسـلي ماـمــجإ

 

 

 (:للرياديينالفئة العمرية  وفقفلسطين )في النشاط الريادي  خصائص. 2
 

 
 م2012، الفئة العمرية للرياديين وفقالنشاط الريادي في فلسطين، معدل  :(2.5) شكل

 (88: 2015علي، ) :المصدر
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مقارنة  في فلسطين ( لفئة الشبابالمشاريع المبكرةفي ) ةقليل فروقوجود (، 2.5) يتضح في شكل
وقد يعود السبب  ،الفئتينبين  (المشاريع المستقرةا في )أكثر اتساع   ، بينما الفروقاتفئة الكبارمع 

لى ضعف امتالك الشباب للمهارات والقدرات والخبرات ا  لى ضعف البيئة التمكينية لريادة الشباب، و إ
دارة المشاريع دارة مشروع خاص والقدرة على المحافظة عليه، وبشكل خاص إلا  المتالك و الالزمة 

 (.41 :2014 ،رونـــــوآخ ،اهلل دــــبــ)ع رــــبــأك راتــــبـــوخ اراتــــــهـــم بــــلـــطــتـــت يــتــال رةـــــقـــتـــســــمـــال
 

 

 (:الجنس وفقفلسطين )في النشاط الريادي  خصائص3. 
 

 
 م2012، الجنس وفق ،في فلسطين النشاط الرياديمعدل  :(2.6ل )شك

 (45: 2014، وآخرون ،)عبد اهلل :المصدر
 

النظرة السلبية  لكسر نجاح   قصَص  مثلن  ن ي  قدوة لهن أو مم   نليكون   الريادياتلى إ ناثاإلفتقر ت
 األنظمة وعمليةب اتصعوب وجود بسبب ريادةال اإلناثالكثير من  تتجنبا ، وثاني  اإلناث للريادة عند
بأهمية وجود واسطة أو عالقات لتسريع البدء  الصورة النمطية لدى الفلسطينيين أن  ، حيث الترخيص

استئجار عقار لغايات  وأالتقدم بطلب للحصول على قرض  و، أبعملية الحصول على رخصة
 ،)سعيدناث اإللدى  اأعلى منه الذكوراحتمال توفر مثل هذه العالقات لدى ف ،الرياديالعمل 
 (.39: 2015 ،وآخرون

 العلمي(: المستوى وفق)فلسطين في النشاط الريادي  خصائص. 4
 م2012 العلمي، المستوى وفق الريادي للشباب في فلسطين، النشاط معدل :(2.6) جدول

 
 (46: 2014، خرونآو )عبد اهلل،  :المصدر
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لكن  ،)المشاريع المبكرة( معدل زاد للشباب العلمي ىمستو الكلما زاد ه أن  (، 2.6) جدول يتضح في
مع زيادة المستوى العلمي لهم، فظهرت النتائج متقاربة  المستقرة( )المشاريع معدل في يوجد تأثيرال 

 ، وأن  المستقرة المشاريع ا في مرحلةعد مهم  التحصيل العلمي لم ي   مستوى ن  ألى إوقد يعود السبب 
 ،عبد اهللتلك المشاريع )ر أهمية لنجاح الخبرة العملية والمهارات المكتسبة تصبح العامل األكث

 (.45: 2014، وآخرون
 

مؤسسات وخريجي والكبار  الشباب) من فئة ل  ، لك  فلسطينفي النشاط الريادي  خصائص. 5
 (:التعليم العالي

مؤسسات  والكبار وخريجي الشبابمن فئة  ل  ك  ل   ،فلسطينفي النشاط الريادي  معدل :(2.7)جدول 
 م2012العالي، التعليم 

المشاريع 
المبكرة 
لفئة 
 الشباب

المشاريع 
المستقرة 
لفئة 
 الشباب

إجمالي 
المشاريع 
لفئة 
 الشباب

المشاريع 
المبكرة 
لفئة 
 الكبار

المشاريع 
المستقرة 
لفئة 
 الكبار

إجمالي 
المشاريع 
لفئة 
 الكبار

المشاريع 
رة بكالم

لفئة 
 الخريجين

المشاريع 
المستقرة 
لفئة 

 الخريجين

إجمالي 
المشاريع 
لفئة 

 الخريجين

9.50 1.30 10.80 10.30 5.30 15.60 13.10 1.20 14.30 

 (مؤشرات الريادة السابقة باالعتماد على )جرد بواسطة الباحث :المصدر
 

 العلمي(: المستوى وفقفلسطين )في  الدوافع الريادية خصائص. 6
 

 
 

 م2012 العلمي، ىالمستو  وفق للشباب في فلسطين، الدوافع الرياديةمعدل  :(2.7شكل )
 (.15: 2013خرون، آو  ،)داود :المصدر

 المستوى العلمي للشباب في فلسطينعالقة طردية بين  وجدته أن   (،2.7شكل )في  يتضحكما 
 وبشكل الرياديين نسبة انخفاض إلى يؤدي العلمي مستوىال انخفاض نإف أخرى وبعبارة الفرص، دافعو 

  (.46 :2014 ،وآخرون  د اهلل،ـــبــ)ع رصـــفــال اللــغــتــاس دافعــب اديــريــال اطــشــنــال اضــفــخـان اصـــخ
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المدفوع  النشاط الرياديمن  أكبر بالفرصة في فلسطينالمعدل العام للنشاط الريادي المدفوع  وقد بلغ
بلغ بينما ، (58%)في فلسطين  جمالي النشاط الرياديإمن  الفرصة دوافع ، حيث بلغ معدلبالحاجة
أن الوضع  تعنيالرياديين المدفوعين بالفرصة  معدل زيادة ن  ا  و ، (%(42 الحاجةدوافع  معدل

هي التي تستغل التكنولوجيا والفرص السوقية بغرض  بالفرصة ةالمدفوعأفضل، كون أن الريادة 
بالحاجة التي المدفوعة  الريادة عكس ؛لتحقيق الثروة بالعملتقديم نماذج أعمال جديدة أو التوسع 

خرون، آو  ،)داودبدائية يجاد فرصة عمل لصاحبها من خالل اعتمادها على تكنولوجيا إ لىإتهدف 
2013 :14.) 

 
 

 :لريادة في فلسطينلار اًلقتصادية ـثاآل2.3.5 
 

 :الريادة في فلسطينوفرتها التي  عملال( فرص 1

البطالة، فالبطالة ظاهرة انتشرت لدى  يأهم مشكلة تقف أمام تحقيق األمن وه الريادة لتعالج تأتي
غلب دول العالم، خاصة بين صفوف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي، مما دفع هذه الدول أ

 يطرق ا أن  فكان لزام   البحث عن بديل الستيعاب المزيد من القوى العاملة العاطلة عن العمل، إلى
 (.103 :2016)سلطان،  لحل هذه المشكلة باب الريادة

، عمل فرصة ((416020التي وفرتها المشاريع الريادية في فلسطين حوالي  فرص العملعدد  فيقدر
 جماليإتشكل ، ففرصة عمل ألصحاب هذه المشاريع (276143)لى ما مجموعه إهذا باإلضافة 
عام لفي فلسطين  في جميع مراحل النشاط الريادي التي وفرتها المشاريع الرياديةفرص العمل 

 ةــلـــامـــعـال ىالقو جمالي إمن  (%(69.86أي ما يعادل  فرصة عمل، ((692163 بحوالي م2012
 (.37 :2013 رون،ــــخآو  ،)داود (2.8) دولـــــج يــف حــــضــتــي اــمــك ،نــيــطـــسـلــف يــف

 م2012عدد فرص العمل التي وفرتها الريادة في فلسطين،  :(2.8) جدول

 

 (37: 2013خرون، آو  ،)داود المصدر:
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 للريادة في فلسطين: جمالياًلستثمار غير الرسمي والناتج المحلي اإل( 2
 

 
 

 م2012ي في فلسطين، ـرسمــير الــار غــمــن االستثــمن ــديــتفيــة المســالقــوزيع عــت :2.8)) لــكـش
  (39: 2013خرون، آو  ،)داود :المصدر

 

اا االستثمار غير الرسمي عنصر  عد ي   في تمويل رأس المال التأسيسي للمشاريع الريادية في  مهم 
تمويلها طابع غير الرسمي كون أغلب الممولين يقدمون التمويل بهدف  يغلب علىحيث  ،فلسطين

 ن  إفالمساعدة وليس بهدف الحصول على عوائد عالية على األموال المقدمة لتلك المشاريع، 
، ومن واألصدقاء أفراد األسرة هم منفي فلسطين رسمية من مجمل االستثمارات غير ال (83%)

 (2.8)تضح في شكل ــيا ــمــك ،ارب يعتبر هامشي  ــــر مقــيــص غــشخــراض لـــقاإل ر أن  ــذكــر بالــديـــالج
 (.40: 2013خرون، آو  ،)داود

 

ن  للمنشآت جمالي عدد اإللل بالنسبةاألغلبية الساحقة الصغيرة تشكل المشاريع و   في معظم الدول، وا 
ى التمايزات في مستوى ريادة إلعزى ثلث االختالفات في معدالت النمو االقتصادي بين الدول ت  

 (. 14: 2014، وآخرون ،األعمال )عبد اهلل
 

من المجتمع  نشاط ريادي لبدءشخص مولوا المستثمرين غير الرسميين الذين معدل  وقد بلغ
حوالي م 2012عام  فلسطينالبالغين في  المجتمع وباالستعانة بعدد سكان ،(%(2.60 الفلسطيني
المبلغ  ن  إدوالر، ف 5814)) لتمويل المشروعا ا حسابي  مليون نسمة، ومفترضين وسط   (2.10)

 أي ما يعادل مليون دوالر أمريكيا، (317.68)  حوالي االجمالي لالستثمارات غير الرسمية
 (.40-39 :2013 رون،ـــخآو  ،)داود نـيـطــلسـف يــف يــالـمــجاإل ليــمحــال جـاتــنــال نــــم (%(3.18
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 المبحث الرابع
 خريجين في فلسطينلدى التنمية المهارات الريادية 

 
 تمهيد 

 طينــفلسفي ن ـيـريجـخال دىـل ةـاديــريـارات الــمهـال لتنمية مةــالجهات الداع2.4.1 
 فلسطين في لخريجينا لدى  الريادية المهارات تنمية في الخارجية البيئة عناصر 2.4.2 
 نـيــطــسـلـف يــف نــيـجـريـخـال دىـــل ةــاديـريــال اراتــهـمــال ةـيـمـنـت اتــبــقــع2.4.3 
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 :تمهيد 

الخريجين في  الجهات الداعمة لتنمية المهارات الريادية لدىهدف هذا المبحث التعرف على واقع 
، لديهم الريادية المهارات تنمية في الخارجية البيئة عناصرا التعرف على تأثير ، وأيض  فلسطين

 .طينـــفلسي ـــف الخريجين فئة دىـــل مهارات الرياديةــمية الــتن قباتــعلى ــــرف عـــتعــبال ثــالمبحتهى ـــوان
 

 فلسطين:في خريجين ال لدى الرياديةتنمية المهارات ل الجهات الداعمة 2.4.1 
 
نظام التعليم والتدريب  ن  إالناجحين في الحياة والعمل لديهم خصائص وسمات عامة للنجاح، ف ن  إ

باختالف تتأثر  كما هو صاحب الدور في تنمية مهاراتهم وخاصة في مجال ريادة األعمال،
للمحيط االجتماعي والبيئة والثقافة السائدة في المجتمع  ن  إفالمجتمعات والبيئات التي يعملون بها، 

 (.250: 2015والحارثية،  ،العاني) مهمدور 

الريادة، ولكن ذلك يعتمد  لتنمية مهاراتيجابية إ اثمار   هناك أن  ( 22-21: 2012الحشوة )بين و 
يكون  مهارات الريادةتنمية  فإنال مؤسساتي فع   بنظام باألساس على البيئة، ففي البيئات التي تتمتع

 رلى أفعال، وقد حذ  إيجابية المكتسبة واالتجاهات والنوايا ديا، بحيث يمكن ترجمة المهارات اإلج  م  
ذا لم تتوفر إهدر الكثير من الموارد  منالبلدان المدفوعة بالحاجة على وجه الخصوص  التقرير اهذ

ا في تطوير هذه البيئة، ا حاسم  دور الحكومة يعتبر عنصر   أن   شك   البيئة والبنية التحتية للريادة، وال
 ن  أالخطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وليس فقط الخطط التعليمية يجب  ن  إولذلك ف

 .ةالريادبتعكس االهتمام 

 نظام التعليم والتدريب الرسمي: 1.

من الوظائف ودفع عجلة النمو  يعتبر تشجيع الريادة وترويجها بين الشباب بهدف خلق المزيد
االقتصادي من أولويات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تتبنى 

ى العديد من الدول برامج تشجيع الريادة ودعمها بين الشباب في المدراس والكليات والجامعات، وحت  
 (.13: 2007وارشيد،  ،خالل التعليم شبه الرسمي )حامد

 

ن   لى تعليم وتشجيع الريادة،إ يفتقر فلسطينالتعليم في  نظام ن  ا  و  المؤسسات التعليمية تعد الطالب  وا 
ليكونوا موظفي المستقبل بأحسن األحوال، أما البرامج التدريبية فهي ذات طابع فردي وغير منسق 

عد من المشاكل التي تواجه النظام التعليمي ي   ن  إوبهذا فاستراتيجية كاملة وواضحة، وال تندرج تحت 
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، وآخرون ،)عبد اهلل من التحديات التي تواجه صناع القرارعد صالحه ي  ا  الفلسطينيين، و الشباب 
2014 :58.) 

على مستوى واضعي السياسات في فلسطين لدور  هناك تجاهال   ( أن  27: 2012الحشوة ) وأضاف
الخطط االستراتيجية تغفل ذكر المخرجات  التعليم الرسمي في المساهمة في بناء الرياديين، كما أن  

 أو سواء بالمنهاج ةالريادج الى ذلك ال توجد هناك خطط إلدر إالتعليمية المرتبطة بالريادة، باإلضافة 

العتماده  الفلسطيني التعليمي النظام تنتقد التربوية الدراسات من الكثير ن  ا  و  ،ةالالمنهجي باألنشطة
 بداع والتفكير الناقد وحل المشكالت. هماله لتطوير المهارات العامة مثل اإلا  و  ،على الكتب الدراسية

العديد من المؤسسات في الضفة الغربية مجال التعليم والتدريب المهني والتقني فهناك  أما في
يشرف عليها من وقطاع غزة تقدم هذه الخدمة سواء على شكل برامج قصيرة أو طويلة األمد، فمنها 

يشرف عليها وكالة  نالحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم العالي أو وزارة العمل، ومنها م
الوطنية للتعليم والتدريب وضع االستراتيجية  حكومية، وقد تمأهلية غير مؤسسات الغوث، ومنها 
من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل م 2010العام واعتمدت في  ،المهني والتقني
ومن التعليم والتدريب المهني والتقني، على تطوير منظومة هذه االستراتيجية وركزت الفلسطينية، 

الدراسية، ركزت على تطوير وزيادة المهارات الخاصة ضمن البنود المتعلقة بتطوير المناهج 
ا للتقدم في تنفيذ هذه لغاية هذه اللحظة تقييم  يوجد  الولكن ، بالتشغيل الذاتي في المنهاج

 (. 21: 2014، وآخرون ،االستراتيجية )عبد اهلل

 الداعمة للريادة:والدولية قليمية اإلالبرامج . 2
في  تنمية المهارات الرياديةالتي يجرى تنفيذها في مجال  البرامج االقليمية والدولية وجد العديد منت

 ومؤسسةالعمل الدولية والعربية،  كمؤسسة قليمية ودوليةإمن قبل مؤسسات  المنطقة العربية
والغساني  ،والجمني ،)المصري نجاز العربإ ومؤسسةالوكالة األلمانية للتعاون الفني، و ، واليونسك
 (.109: 2010 ،وبدوي

 المرتبطة بالريادة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،  البرامجعدد صغير من  يوجد في فلسطينو 
 عامة مهارات تنمية إلىتهدف والتي مباشرة بالريادة  ترتبطصغيرة لم  وتشمل الفئة األولى برامج

عادة صياغة ا  والناقد، وتلخيص و والتفكير التحليلي  ،مهارة االتصالكبالريادة  بعضها مرتبطة
 الطلبةلى تزويد إتهدف  البرامجمن  الثانيةأما الفئة النصوص المكتوبة، والتعبير عن الذات، 
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 إلكسابهم العمل أصحاب مع حقيقية لمواقف همتعرض خالل من ،بالريادة مباشرة بالمهارات التي ترتبط

  (.40-39 :2012 وة،ــــشـ)الح عـمــتـوالمج ئةــيــبـال عـم ةــيقــوث القاتــع ناءــوب للــريادة الزمةـــال اراتــمهـــال
 

لهام إنجاز فلسطين" و"إبرنامج " مثل: ،وقد أجري في فلسطين العديد من البرامج المخصصة للريادة
، واستهدف م2005نجاز العرب عام إنجاز فلسطين" أطلقته مؤسسة إفلسطين" و"كاب"، فبرنامج "

لى تنمية مهارة الريادة من خالل إ، والذي هدف اعام   22)-(13عمارهم بين أالطلبة التي تتراوح 
وعمل خطة إلنتاج وتسويق منتج معين وتصفيتها  مشروعبقيام الطلبة بتأسيس  وانتهىورش عمل 

طلقه أحد ألذي لهام فلسطين" اإ، أما برنامج "مشروعبعد ستة شهور للتنافس على جائزة أفضل 
ز المبادرات يلى تعز إ، والذي هدف م(2009/2008)كاديميين بالجامعات الفلسطينية عام األ

 (.37-36: 2012وة، ـــة في أوساط الشباب من خالل تقديم جوائز ألفضل المبادرات )الحشيالرياد

الريادة  لتعليم تدريب مواد دراجإ لىإ هدف والذي الدولية، العمل مؤسسة طلقتهأ الذي "كاب" برنامج اأم
أكثر  في البرنامج هذا تنفيذ وجرى والتقني، المهني والتدريب التعليم ومؤسسات ةيالتعليم بالمؤسسات
 .(69: 2014 وآخرون، ،)عبد اهلل ةــيــربـالع دولـــال وبعض الالتينية اـريكـسيا وأمآ في اد  ــبل ينـمن خمس

  
بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التعليم العالي،  م2009طلق هذا البرنامج في فلسطين عام أ دوق

شهور بجميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني  (9)ى تطبيق دورة تدريبية لمدة إلوهدف البرنامج 
هذا البرنامج باتفاق  ىلى شهر تدريب عملي خارج المؤسسة، وانتهإوالتقني في فلسطين باإلضافة 

ج مواد الدورة في المناهج الدراسية والمواد التدريبية لتلك المؤسسات دراإالوزارتين المعنيتين على 
 (.38: 2012)الحشوة، 

 

 عمال:. حاضنات األ3
 

 

مبادرات  ال أن  إبالرغم من ضعف الدور الحكومي في دعم وتعزيز الريادة في أوساط الشباب 
المجتمع المدني وبعض المانحين كانت واضحة في دعم سياسات النهوض بالريادة، فهناك العديد 
من مؤسسات المجتمع المدني التي تنفذ برامج لدعم المشاريع الريادية، وخاصة في أوساط الشباب، 

ودورات  وتتنوع أشكال المبادرات التي تقدمها هذه المؤسسات، فمنها يكون على شكل ورش عمل
  بادراتــحمالت توعية، ومنها ما يعمل على احتضان المتدريبية، ومنها ما يكون على شكل 

 (. 27 :2014 ،رونــــوآخ ،اهلل دـــبــ)ع عــاريـــشـــــمـال نـــــم ددـــعـل يـالـمـــال  مــــدعــال رـــــوفـــــــوت  ةـــاديــــريـــــــال



44 

 

عقد دورات الحاضنات في فلسطين تقوم بدعم الرياديين من خالل  ن  أ: نت( (2015ومضة وأشار 
مسابقات سنوية لخطط العمل تستهدف  وتقوم بعقد، عمالفي ريادة األ تدريب وتأهيل للمشاركين

اختيار تقوم بثم   ،األعمال الطموحين وخر يجي الجامعات وأصحاب األفكار التجارية رياديي
 للعمل، وأماكن لوجستية وموارد ةصغير  تمويالت لتعطى المقدمة مشاريعال أفضلمن مجموعة 

 على فلسطين في الرئيسية الحاضنات وتشمل محتملين، مستثمرين مع التشبيك لخدمة باإلضافة

 التالي: النحو

 م في الجــامعـة اإلسالمية بـغــزة.2006"، التي تأسست عام BTIكنولوجيا "تحاضنة األعمال وال -
للعلوم في الكلية الجامعية  م 2011"، التي تأسست عامUCAS" التكنولوجية يوكاس حاضنة -

 التطبيقية بغزة.
"، وهي مؤسسة فلسطينية PICTIبيكتي "-الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 م، ومقرها في رام اهلل ولها فرع في غزة.2003مستقلة تأسست عام 
 

 

 يتدعم رياديمن المؤسسات التي  (%64)( أن 35-34: 2014)، وآخرون ،عبد اهلل ويرى
الحكومة ومن  لمحدودية الدعم من حاضنات أعمال، وذلك نتيجةعمال لم تتمكن من تأسيس األ

عمال ي األيريادالقطاع الخاص لبرامج تلك المؤسسات لتمكينها من تنفيذ برامج مستدامة الحتضان 
ثالث حاضنات  فلسطينواعتماد معظم برامجها على مصادر تمويل خارجية، حيث تتوفر في 

ا ـكمن، ـيـطــلى برامج احتضان متعددة في فلسإضافة إالمعلومات، لألعمال في مجال تكنولوجيا 
 سة النيزك، ومؤسسة قيادات وغيرها.نجاح، ومؤسـة الـعـت، وجامـرزيـيـة بـعـي جامــف
 

 

 الخاص:. القطاع 4
 

 

قامت العديد من الجامعات بتأسيس دوائر الريادة لتدريب الطالب وتعليمهم مهارات البحث 
رشاد للطالب مع المتابعة الحثيثة لمشاريعهم، والتطوير، وفي الوقت نفسه تقدم الدوائر النصح واإل

كومات، العديد من الجامعات عالقات وشبكات قوية بينها وبين القطاع الخاص والحكما طورت 
 (.13: 2007وارشيد،  ،بداع واالبتكار لطالبها )حامدمن أجل المساعدة في التدريب وتشجيع اإل

 

القطاع الخاص  مؤسساتتخصيص  ن  إ، ففي فلسطين القطاع الخاص مؤسساتفي التدريب  أما
 المؤسسات، وهي منهما، بل يقتصر على أقلية ا شائع  الموازنات لتنمية الموارد البشرية ليس أمر  
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 هم تلقوا التدريبأن  ب هذه المؤسسات فقط من موظفي (%17) حصر  فقد ، ذلك ىعلالكبيرة القادرة 
الخريجين أو  لجميع اليس متاح   وأن هلديه عالقات  ن  مَ م ل  قد  التدريب ي   خرون أن  آ حوصر  ، العملي

 (.55: 2015خرون، آو  ،)سعيد الموظفين
 

لى إبأنهم بحاجة مؤسسات القطاع الخاص  أصحاب( من %61) حصر  ومن بين النتائج الملفتة 
وقلة متطلباتها  تلك المؤسساتعلى صغر حجم  يدلهذا و ستة أشهر فقط لتدريب الموظفين الجدد، 

 أصحاب عدد قليل من ن  إوفي الواقع ف ،ية لهاالتدريب القدرات على دليال   هكونأكثر من  ةالفني
أقروا  (%(22أقل  بمعدلأقروا بأنهم وفروا التدريب للموظفين، و  (%28)مؤسسات القطاع الخاص 

 (.8: 2015خرون، آو  ،)سعيد زنة خاصة لتطوير الموارد البشريةبرصد موا
 

 فلسطين:في  لخريجينا لدى الريادية المهارات تنمية في الخارجية البيئة عناصر 2.4.2

 :الثقافية واًلجتماعيةالبيئة 1. 

لى ثقافة العمل الحر، فاألسرة يمكن أن ترسخ لدى األطفال إهناك بيئات اجتماعية تشجع وتدفع 
المخاطرة واالختراع منذ نشأتهم، فينشأ األطفال في ظل تحفيز األسرة و بداع مفهوم المبادرة واإل

مة للريادة ولديهم تطلع ودافعية إلنشاء أعمال خاصة بهم، ويمكن تحقيق بيئة ثقافية واجتماعية مالئ
تنمية خرى المهمة والتي منها التعليم الذي يساعد على من خالل العديد من العوامل والعناصر األ

الغرف مجالس و  القطاع الخاص، ومؤسسات هناك دور لمؤسسات القطاع العامأن  كما ، المهارات
 (.48 :2016 ي،ــبــيـتـ)الع ةــاديــريـــال ةــيـــصــخــشـال نــويـوتك عـيــجــشــت يــف دور اـــهــل يـتـال ةــــاريــتجـال

 األقاليمأكثر من جيرانهم في  مكانة الريادة لدى المجتمع الفلسطيني أن  ( 2.9)يتضح من جدول 
المجتمع  أن   ين أي الغالبية الساحقة منهم يرونالفلسطينيمن الشباب  (%78.80) ن  إفخرى، األ

القصص الناجحة للرياديين  يعالم يغطاإل ويضعونهم في مكانة عالية، وأن  عمال األ ييحترم ريادي
 الريادي وعمن بدء المشر  ينالفلسطيني الشباب تعيق العوامل التي، ولكن أهم (%69.10)بمعدل 

 هو من الخوف من الفشل من الشباب يرون أن   (%41)الخوف من الفشل، حيث تبين أن هو 
ريادي ضمن حالة العمل اللى ارتفاع مخاطر البدء بإ ذلك ريادي، ويرجعال بالمشروعبدء لليمنعهم 

لى إجراءاته المحبطة لالستثمار، باإلضافة ا  وسلوك سلطات االحتالل و  الفلسطيني االستقرار عدم
 (.106-105: 2015 ،علي)النظرة المجتمعية السلبية للفشل 
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 م2012تصورات المجتمع اتجاه الريادة في فلسطين واألقاليم األخرى، معدل  :(2.9)جدول 

 
 (.19: 2014، وآخرون ،)عبد اهلل :المصدر

 

 :النشاط الريادي مصادر تمويل. 2

لى التكاليف إ ضافيةإجراءات ورسوم مطلوبة إفهناك ، عمل تجاري يتطلب ماال   أي تأسيس ن  إ
هو مساعدة أصحاب المشاريع  ةتقوم به الحكوم أهم نشاط يمكن أن   ن  إ، فالتأسيسية للمشروع

دارة إ تقومالواليات المتحدة مصادر تمويل لتأسيس مشاريعهم، ففي يجاد إالمحتملين على  الصغيرة
دارة هي هيئة ، وهذه اإلالقروضالحصول على  فيأصحاب المشاريع  بمساعدةاألعمال الصغيرة 

الشروط من خالل تخفيف حكومية وظيفتها الرئيسية ضمان القروض ألصحاب المشاريع الصغيرة، 
الحكومة تتعهد  ألن   ؛دارةالصارمة التي تفرضها الجهات المقرضة التي تشترك في برامج هذه اإل

 (.75: 2008)هولدن،  سدادهاتخلف المقترض عن بكفالة القروض في حال 

 توافر قطاع مصرفي نشيط وسريع النمو ومرتفع السيولة النقدية في فلسطين، فقد اعتمد وبالرغم من
هم الشخصية أو األسرة على مدخراتمن الرياديين الشباب في تمويل مشاريعهم  (%(80أكثر من 

 معدلويرجع تدني منهم على االقتراض من البنوك،  (%(19، بينما اعتمد فقط أو األصدقاء
أخذ ضمانات وكفاالت كرهونات إلصرارها على لى سياسة البنوك إاقتراض الرياديين من البنوك 

البنوك في ظل تعذر ذلك عن الرياديين الصغار، ومن أجل تشجيع توسع في  على أرض مسجلة
، ةــيــرفــصــجراءات لرفع سقف التسهيالت المإتمويل القطاع الخاص اتخذت سلطة النقد الفلسطينية 

 (.102 :2015 ي،ــــلــــ)ع رةــــــيــــغــصــال عــــاريـــــشــــمــــال لـــــويــــمــــت يــــف ادود  ــــحـــــم رهـــــــــأث انـــك نــــكـــول
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 البيئة القانونية والتشريعية:. 3
 

عفاء من ضريبة الدخل إوتعديالته، بمنح  م1998 لعامجاء في قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني 
لى إللمشاريع الزراعية التي يأتي دخلها مباشرة من زراعة األراضي أو الثروة الحيوانية، حيث أشار 

ال يتجاوز أربع بما  تحقيق العائدتاريخ تبدأ من  اإلعفاءات الضريبيةاستفادة المشروع من  أن  
 اإلعفاءات الضريبيةتستفيد من  المشاريع الجديدة التي يمكن أن   وقد أشار القانون أن   سنوات،

 معدلزيد ي، والمشاريع التي عامال   (25)الواردة بالقانون هي المشاريع التي توظف ماال يقل عن 
من المكون المحلي من  (%70(، والمشاريع التي تستخدم (%40(نتاج عن صادراتها من اإل
اإلعفاءات تشجيع االستثمار اشتراطه لالستفادة من  المالحظ على قانون ن  إف ،معدات ومواد خام

في فلسطين تتسم  المشاريع االستثمارية ولكن واقع عامال   (25(ال يقل المشروع عن  الضريبية
من المشاريع في فلسطين توظف  (%90)لى أن أكثر من إ، حيث تشير البيانات بصغر حجمها

 (.11-10: 2014)ماس،  عمال (10(أقل من 
 

على المشاريع التي  اإلعفاءات الضريبيةقانون تشجيع االستثمار اقتصر منح  ويرى الباحث أن  
 ن  ا  الزراعية، ووضع شروط صعبة على المشاريع الصغيرة ذات األنشطة األخرى، و  األنشطة تمارس

مكانيات كبيرة إولديها  ،من العمال اكبير   االقانون وشروطه يخدم المشاريع الكبيرة والتي تستوعب كم  
 لتصدير منتجها للخارج.

 

قانون للملكية الفكرية المحلية أو  في الوقت الراهن بعدم وجود( 38: 2015خرون )آو  ،وأشار سعيد
الدولية، وبالتالي يتردد الكثير من الرياديين المحتملين في دخول السوق وفي استخدام قدراتهم 

ا لغياب أي بروتوكول قانوني يحميهم من التعدي ومبتكرة نظر  بداعية في تطوير منتجات جديدة اإل
عند التطوير  ىمكانيات الكبر لى ذلك تواجه القطاعات ذات اإلإضافة ا  على حقوق الملكية الفكرية، و 

 خصصين.تالمو  المفكرين الريادي صعوبة أكبر في جذب الفلسطينيين
 

عديد من عيد قيامها بإبرام الب  ( شرعت السلطة 75-74: 2011)وعبد الكريم  ،ضاف محمدوأ
يجابي كبير بالنسبة لالقتصاد إ، لكن هذه االتفاقيات لم يتمخض عنها أثر اتفاقيات التجارة الحرة

الفلسطيني عامة، والقطاع الصناعي بشكل خاص بسبب التدفق الهائل للسلع والمنتجات الصناعية 
منتجات  عرضاألسواق وتهدد الصناعات الوطنية مما  واغراقسواق الفلسطينية التي تدخل األ

قل من سعر أجنبية بسرائيلية واألمن قبل السلع والمنتجات اإل الشديدةالفلسطينية للمنافسة  اريعالمش
 المنتج المحلي.
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 فلسطين:في  الخريجين لدى الريادية المهارات تنمية عقبات2.4.3 

 العمل: سوق محدوديةالبطالة و  1.
 

 

في البلدان النامية هناك ارتفاع معدالت  مم المتحدة للتجارة والتنمية أن  تقرير مؤتمر األ أشار
 مشاريع )مشاريع صغيرة وغير رسمية، عملإيجاد فرصة بهدف  بالحاجةالمشاريع الريادية المدفوعة 

وذلك ( المشاريع دارةإ وفن والتجديد بداعاإل مهارة أصحابها يمتلك وال بدائية، لوجياو تكن على تعتمد
ويمتلك أصحابها  ،لوجياو تكنالعلى تعتمد )مشاريع  على حساب المشاريع الريادية المدفوعة بالفرصة

أصبح من الضروري وضع سياسات تساعد على ف(، دارة المشاريعإوفن  بداع والتجديداإل مهارة
 (.23: 2012)الحشوة،  رصةـــبالف نـيـوعــدفـم نــيـرياديلى إة ــاجــبالحن ـيــوعــدفــمال نــيــاديـــريــالل ــويــتح

 

ن أحد قدرة السوق على خلق وظائف  محدودية هي للرياديين الفلسطينيينالمشكلة الرئيسية  أسباب وا 
تطوير  فياالستثمار ب ورغبة القطاع الخاصبتكار اال في عزيمة الجامعاتجيدة، فهذا يثبط 

المحاوالت لبناء مهارات الطالب فرغم كل ، في هذا المجال بعجز تأثيرهاالمهارات وتشعر الحكومة 
قليمية في ظل النظام السياسي المركب، فلن يستثمر إلهم سيواجهون محدودية األسواق المحلية وان  إف

 (.45: 2015خرون، آو  ،)سعيد المستثمرون بالحد األقصى
 

أبرز المشكالت التي  ن  إحيث ، السياسي واالقتصادي االستقراردم السوق بعفترتبط محدودية 
المواد الخام، فغالبية الصناعات مشكلة الحصول على هي تواجهها الصناعات الصغيرة الفلسطينية 
سرائيل وبأسعار مرتفعة، مما يترتب عليه ارتفاع في تكلفة إتحصل على المواد الخام الضرورية من 

سرائيلية المتعلقة باالستيراد جراءات اإلصعوبة اإل لىإباإلضافة  ،التنافسية قدرتهضعاف ا  المنتج و 
من الخارج، والمشكالت المتعلقة في مجال التسويق لعدم قدرة الصناعات من النفاذ لألسواق 

 (.68-67: 2016)العتيبي، الخارجية 

 :التدريب العملينقص  2.

التعليم قائم على الحفظ فنظام ، ن العالم الحقيقيـــمنسلخ ع بفلسطين ولةــفــذ الطــنــمالتعليم  ن  إ
محدودية لى إ، وذلك يعود الخروج والبحث عن تجارب حقيقية حولهم ال يطلب منهمو ، والتكرار

 دخالإ، وعدم سوق العملو لية تجسير بين التعليم ـة وعمــيــارب واقعـر تجـيــوفــتفي  ميــيــالتعلام ــالنظ
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 ،سعيد)  الهايَ ا ح  حد يفعل شيئ  أالكل يعرف المشكلة، ولكن ال  ن  ا  و ، لى التعليمإالتدريب العملي  
 .(48: 2015 ،خرونآو 
 

العملية التركيز على عنصري المهارات وجوب ب( 111: 2010خرون )آو  ،المصري أوصى وقد
تكون األنشطة الطالبية ذات أبعاد تطبيقية،  دوات التقييم، وأن  أواالتجاهات في المنهاج والكتب و 

 يل والتفكير الناقد وحل المشكالت.ــا كالتحلـليــة العـيـالعقل هــتار مهار ــب لتطويــالــرص للطــاء فـــطــعا  و 
 

 تدريبال الطلبة على قبالإعــــدم في فلسطين  بالنظام الرسمي تحديات تعليم الريادةمن  كما أن  
ن صعوبة المعيشة وضيق الوضع المادي إللحصول على عمل الئق، ف والتزود بالمهارات العملية

لى مؤسسات التعليم إيجذب الطلبة بمجرد تخرجهم للبحث عن عمل دون االلتفات لالندماج 
 (.80: 2016)العتيبي،  و مراكز تزويد المهاراتأالمستمر 

 

 :حاضنات األعمالدور  .3
 

تعددة التخصصات وجود نقص في الحاضنات مهو الحاضنات كعاب على مزودي المهارات ما ي  
 نات التكنولوجيا، كما يعاني مديري المؤسسات والحاضنات الداعمة للريادةضواقتصارها على حا

ا ال يجدون بين الشباب من يتمتعون بالمهارات الالزمة لعمل مشروع ريادي، وال يحملون أفكار   همبأن  
 يغطي على األقل المصاريف ال  دخ ر  د  ريادية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، أو في الوقت نفسه تَ 

 (. 63: 2007وارشيد،  ،)حامد يعالتشغيلية لهذه المشار 

لحاضنات في االمشاكل والصعوبات المتأصلة  ن  أ( ب38: 2015خرون )آو  ،سعيد وأضاف 
ما من خالل مبادرات ورؤوس أموال محلية أو إ وجدتغالبية الحاضنات  لى أن  إتعود  الفلسطينية

ونتيجة لذلك ال توفر هذه بدعم من العبين دوليين قدموا التمويل والموارد األخرى الالزمة، 
لى أفضل الممارسات إالدروس في معظمها  الحاضنات سوى دورات تدريبية لطلبة الجامعات وتستند

ز معظم الحاضنات على تكنولوجيا المعلومات كما ينصب تركيالمحلية، لى الظروف إلدولية وليس ا
ر لى ذلك تعتبإضافة إ، طاعات الزراعة والصناعة والسياحةقترك و  ،فتراضيةالاوحقول العمل 

محددة بالمقارنة مع حجم الرياديين  االحتضان المؤقتةمراكز الطاقة االستيعابية للحاضنات و 
 .المحتملين
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 ومزودي المهارات:التعليمية  المؤسسات بين التوافق ضعف4. 
 
 

 

بين  تركةمش تقوم باتفاقياتالقطاع الخاص من الجهات الداعمة للريادة، فكثير من الدول عد ي  
دورات دراسية بشكل مباشر  رعاية مؤسسات القطاع الخاصتتولى القطاع الخاص والتعليم، حيث 

)العتيبي،  ستشاريةاال التعليم ا مشاركة رجال األعمال المحليون في مجالسأيض  و ، ريادةالفي 
2016 :74.) 

 في فلسطين والمؤسسات التعليميةمؤسسات القطاع الخاص  أن   (8: 2015)خرون آو  ،سعيدوأشار 
وجود ــبؤمنون ــالعمل الذين ي أصحاببينهم، ومن بين فيما ال يسعون بجد لتشجيع البرمجة المشتركة 

 اهذ نعكسيو  ومستدامة، ممنهجة ةالبرمج هذه أن   فقط (%(4 صغيرة فئة تعتقدف ةأقليركة ـتـمش برمجة
صرح أغلبية في، رشاد المهني التي تقدمهااإل دوائرتوفر بمحدودية  التعليمية المؤسسات على

بالمؤسسات  أثناء تعليمهم متعلق بالعمل مهني بأنهم لم يتلقوا أي توجيه (%(62 الخريجين
 .التعليمية

 

منظمة العمل  كبرامجالمانحة  الدول قبل من المدعومة الخارجية البرامج من العديد كهنا اوأيض  
 رمزية، برسوم أو مجاني مساندة بشكل فنية مساعدات تقدم التي لمانية وغيرها،الدولية والوكالة األ

 رامجــالب بعض وجدــفي المساندة، الخدمات ديمـلتق ةـيـوطن منهجية رـوفــت دمــعفي تها تكمن ــمشكل نـكـول
لى أكبر إالوصول  على المشاريع هـذه قدرة بينها، وعدم اــفيم أو شامل قــسيــتن أي دون ناكــنا وهــه
 (.46: 2007د، ــيــوارش ،دــ)حام اهلل رام ةــنـــمدي فــي ورةــصــا محــهــن  إ ثــيــــحـ ،نــــيديــتفــالمس نــم ددـــــع

من الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات  فقد تأسست كل  عمال، حاضنات األ على مستوىما أ
بمساعدة  " BTI"سالمية ، وحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإل"PICTI" بيكتي-واالتصاالت

 الحاضنات عملت لذلك نتيجة التنمية، أجل من المعلومات برنامج من وبالتحديد الدولي البنك
لتنسيق في معظم ابالتوازي مع بعضها البعض، في ظل غياب  بالريادةالمهتمة والهيئات الحكومية 

معظم الحاضنات للعمل بشكل  رابطة وطنية لمراكز الحاضنات، مما دفع وذلك لعدم توفرحيان، األ
: 2015خرون، آو  ،)سعيد جودةالجراءات موحدة العتماد إعن بعضها البعض دون رؤية أو  مستقل

38 .) 
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  السياسات الحكومية: 5.
 

ن ك  مَ ي  ال ة في المناهج الدراسية يجعل باإلمكان بناء نظام فع  الرياد تعليمدمج  ن  أعلى الرغم من 
في كل مرحلة من  الحصول على تعليم ريادي بجودة عالية في نهاية المطاف من ةبلجميع الط

 الحكومية من الحكومات من حيث السياساتا ا قوي  هذا يتطلب التزام   ن  أال إ، مراحل العملية التعليمية
 (.19: 2012الالزمة لدعم الرياديين )الحشوة،  والموارد

 لوجود الفلسطينية الحكومةمن  مستدام عام تمويل غياب من تعاني الفلسطينية الجامعات ن  إف
 معدالت ارتفاعار في استمر  يوجد ذاته الوقت فيو  ،م2000عام  منذ اوخصوص   الموازنة في مشاكل

 ،سعيدمكانيات والموارد المحدودة للجامعات )في ظل استمرار اإلثابتة  بنسب بالجامعات االلتحاق
  (.25: 2015خرون، آو 

ا في خدمة أهداف التعليم للريادة وزرع ا مهم  لعب دور  ي توفير مصادر التمويل يمكن أن   ن  إفلذلك 
 ن  إخرى فأومن ناحية ، المؤسسات التعليمية وخارجهااألنشطة المرافقة في النظام التعليمي داخل 

نظام الجوائز والصناديق الخاصة وتفعيل يضمن تنفيذ المشاريع  تنويع مصادر التمويلتوفر و 
 (.113 :2010 ،خرونآو  ،المصري) المميزة ةيريادال مشاريعالو  نشاطاتال تمويلب

 في السياسات الحكومية الرئيسية المشاكل بين منأن  ( 45: 2015)خرون، آو  ،ضاف سعيدوأ
هة الداعمة للسياسات الكامل الغياب بل الضعف في  الخاص القطاع مؤسسات داخل للتدريب والموجِّ
 من تشجيعها يتم وال الجدد، الخريجين مهارات تحسين على هاتشجيع أومها إلزا يجري ، فالفلسطين
 الموظفين أو الخريجين تدريب في أو األبحاث االستثمار في على الضريبية اإلعفاءات خالل
 الجدد.

ا من استراتيجية وطنية تأخذ بالحسبان يكون جزء   ن  أالتعليم الريادي يجب  ن  أينبغي أال نغفل ف
، مؤسسات القطاع الخاصالتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية األخرى، بما في ذلك 

 بيئة كانت ذاإ الموارد  لالستثمار في التعليم الريادي لى ذلك ينبغي أال نهدر الكثير منإباإلضافة 

 (.  23 :2012 وة،ــــــشــحـــ)ال اديـــريــــــال لــمـــعــالــب دءـــبــال ىــلــع نــيــجــريــــالخ دــــــاعــــــســت ال لــــمــــعــال
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة 

 

 المقدمة: 
 لومات ما ـــل جمع معـــدراسات السابقة باعتبارها الطريق الذي يسهـــالتعرف على الدف هذا الفصل ــــه

ن  كل هذه الدراسات ذات صلة بموضوع الدراسة  قام به اآلخرون من تجارب يمكن االستفادة منها، وا 
ارات ــفأجري بعضها في مجال الريادة وأخرى في مجال السمات أو الخصائص أو المهالحالية 

 أجزاء، وتشمل ةرت ب الدراسات وفق ثالثدراسة سابقة، وقد  (23)استعرض الباحث  ادية، وقدالري
ثم ات بع التسلسل الزمني في  ( دراسات أجنبية،7( دراسات عربية، و)9دراسات فلسطينية، و) (7)

من األحدث إلى األقدم، وَثم  استقصاء في كل دراسة أهدافها ومناهجها وأدواتها وعيناتها  جزءكل 
وأهم نتائجها وتوصياتها، وقد انتهى الفصل بعرض أوجه اتفاق واختالف الدراسات السابقة مع 
 الدراسة الحالية للوصول إلى الفجوة البحثية، وبشكل عام تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء،
الجزء األول: تناول الدراسات المحلية، والجزء الثاني: تناول الدراسات العربية، والجزء الثالث: تناول 

 الدراسات األجنبية، والجزء الرابع: تناول التعقيب على الدراسات السابقة.
 

 الدراسات الفلسطينية:3.1 
 

تحسين مستوى األداء ( بعنوان: "دور الخصائص الريادية في 2017، أبو سمرةدراسة ) 1.
 دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية الخاصة".-المؤسسي

داء المؤسسي هدفت الدراسة التعرف على دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األ
 خصائص الريادة أبعادمن خالل قياس الجامعات الفلسطينية الخاصة العاملة في قطاع غزة، ب

نجاز، الثقة اإل إلىبداع، المبادرة، المخاطرة، الحاجة )اإل :وتشمل ،التي حددتها الدراسة السبعة
 يمان الذاتي، االستقاللية وتحمل المسئولية(.بالنفس، اإل

ن ، وتكو  لجمع البيانات أداة   االستبانة واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت
داريين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية من العاملين اإل عامال   (259)مجتمع الدراسة من 

)جامعة فلسطين، جامعة غزة، جامعة األمة للتعليم المفتوح(،  :وتشمل ،الخاصة في قطاع غزة
 مفردة. (155)ة من ــي مكونــفــوظيــوى الـــتــالمس قـــوف ةــيــشوائــــع ةــيــقــبــة طــنــيــار عــيــتــم اخـــث تــــيــــح
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 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 (77.90%).ن بلغ درجة مرتفعة بوزن نسبيــيــوثــدى المبحـــمستوى توفر الخصائص الريادية ل ن  إ -
نجاز، الثقة بالنفس، االستقاللية اإل إلىا)الحاجة جاء تقييم أبعاد خصائص الريادة مرتبة تنازلي   -

 يمان الذاتي، اإلبداع، المخاطرة(.وتحمل المسئولية، المبادرة، اإل
عزى لمتغير المبحوثين حول الخصائص الريادية ت   حصائية بين استجاباتإوجود فروق ذات داللة  -

عزى لمتغير )الجنس، العمر، الماجستير، وعدم وجود فروق ت   درجة )المؤهل العلمي( ولصالح
 الخبرة(. سنوات عدد طبيعة الوظيفة،

 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:

دعم المبادرات المتعلقة بالريادة، ومنح العاملين في الجامعات الخاصة مساحة من الحرية  -
واالستقاللية في عملهم؛ من خالل توفير بيئة عمل تفجر الطاقات، وتخلق روح اإلبداع، وتولد 

 كليات جديدة أو توسيع في تخصصات الكليات القائمة.تاح ــتـات أو افـر الخدمـــي تطويـــكار فــــاألف
العمل على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل االرتقاء بأداء الجامعات الفلسطينية الخاصة،  -

 وعقد ورش عمل لبحث س بل تطوير األداء.
 

( بعنوان: "دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز 2017دراسة )حبوش،  2.
 المهارات الريادية لدى طلبتها وسبل تطويرها".

 

دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز المهارات الريادية تحديد  إلىهدفت الدراسة 
(، كما المهارات الفنية، المهارات اإلدارية، المهارات الشخصية) :للمجاالت التالية وفق الدى طلبتها 

 ر هذا الدور.يلتطو بل من الس  هدفت لوضع مجموعة 
 

لقياس  لكترونية أداة  إواعتمدت الدراسة المنهج المدمج، حيث استخدمت المنهج الكمي في استبانة 
االمهارات الريادية، و  بل للتعرف على س   أداة   (المقابلة المفتوحة)استخدمت المنهج النوعي  أيض 

تطوير دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز المهارات الريادية لدى طلبتها من وجهة نظر خبراء 
وطالبة من طلبة كليات  اطالب   (16224)ومتخصصين في المجال، وتكون مجتمع الدراسة من 

محافظة ب)الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، التجارة، التربية( بجميع المستويات في ثالث جامعات 
 ردة.ـــمف (550)ة ــــونــنة مكــيــار عــيــتـم اخــــث تــيــن(، حــطيـــ، فلسرــــاألزه، اإلسالمية) ل:ــمــشـــ، وتزةــــغ
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 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
ووزن  (3.64)مستوى توفر المهارات الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة عالية بمتوسط حسابي  ن  إ -

 .(%72.79)نسبي 
 المهارات الفنية، المهارات ،الشخصية )المهارات اتنازلي   مرتبة الريادية المهارات مجاالت تقييم جاء -

 دارية(.اإل
 وكانت أهم توصيات الدراسة:

كالمهارات الحياتية والمهارات  ،العمل على تطوير مساقات خاصة بتنمية مهارات ريادة األعمال -
 وجعلها كمتطلب جامعي لجميع الكليات. ،الناعمة

االهتمام بالتدريب الميداني لطلبة الجامعات بزيادة عدد ساعاتها الدراسية أو جعلها كفصل كامل؛  -
 مما يساعد الطلبة على زرع بذرة الريادة لديهم.

 

التوجهات دارة العليا في تبني ( بعنوان: "أثر الخصائص الريادية لدى اإل2017دراسة )غنام،  3.
 اًلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة".

في تبني التوجهات  دارة العلياالدراسة التعرف على أثر الخصائص الريادية لدى اإل هدفت
خصائص  أبعادمن خالل قياس العاملة بقطاع غزة، ي شركات صناعة األغذية فاالستراتيجية 

نجاز، المبادرة، الثقة بالنفس، اإل إلى)الحاجة  :وتشمل ،التي حددتها الدراسة السبعة الريادة
 بداع، المخاطرة، التحكم الذاتي(.، اإلالمسئوليةاالستقاللية وتحمل 

مجتمع  نوتكو   البيانات، لجمع أداة   االستبانة واستخدمت التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة واعتمدت
دارة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في شركات رؤساء مجالس اإل مفردة من(150) الدراسة من 

 ا لصغر مجتمع الدراسة.نظر   ؛بع أسلوب المسح الشاملصناعة األغذية العاملة بقطاع غزة، وقد ات  
 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 

 

، (%82.26)بلغ درجة مرتفعة بوزن نسبي  المبحوثين الخصائص الريادية لدى مستوى توفر ن  إ -
بداع، نجاز، المبادرة، اإلاإل إلىا )الحاجة جاء تقييم أبعاد الخصائص الريادية مرتبة تنازلي  و 

 ، الثقة بالنفس، المخاطرة، التحكم الذاتي(.المسئوليةاالستقاللية وتحمل 
حول الخصائص الريادية  المبحوثين حصائية بين استجاباتإعدم وجود فروق ذات داللة  -

عزى لمتغير )الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة، االستراتيجية ت   والتوجهات
 المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية(.
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:

تفعيل دور اتحاد الصناعات الغذائية ووزارة الصناعة الفلسطينية في تعزيز الخصائص الريادية  -
 ن خالل عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات عملية بهذا الخصوص.ــة مـيــجـيــراتــات االستــوجهــوالت

 

دعم المبادرات المتعلقة بالريادة من قبل مدراء شركات صناعة األدوية، من خالل توفير بيئة عمل  -
ود الشركات إلى نموها تفجر الطاقات وتولد األفكار التي تساهم في إنشاء المشاريع الريادية التي تق

 واستمرارها.
 

( بعنوان: "مستوى توفير الخصائص الريادية وعالقته ببعض 2016دراسة )سلطان،  4.
دراسة تطبيقية على طلبة البكالوريوس تخصص إدارة األعمال في جامعات -المتغيرات الشخصية

 جنوب الضفة الغربية".
التعرف على مستوى توفر خصائص الريادة لدى طلبة البكالوريوس في تخصص هدفت الدراسة 

إدارة األعمال بجامعات جنوب الضفة الغربية، كما هدفت التعرف على العالقة بين الخصائص 
ا التعرف على االحتياجات الالزمة لدى الطلبة للتوجه للعمل  والمتغيرات الشخصية للمبحوثين، وأيض 

 الريادي.
ن مجتمع ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   ، واستخدمتلدراسة المنهج الوصفي التحليليواعتمدت ا
دارة األعمال بجامعات الضفة، حيث إمن طلبة المستوى الرابع في  وطالبة اطالب   (650)الدراسة من 
 مفردة. (341)من الجامعة مكونة  وفقعشوائية عينة طبقية تم اختيار 

 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 

( 3.98بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي )لدى المبحوثين  مستوى توفر الخصائص الريادية ن  إ -
)التخطيط، التحكم الذاتي، ا جاء تقييم الخصائص الريادية مرتبة تنازلي  ، و (79.60%)ووزن نسبي 

مع اآلخرين، االستقاللية، تحمل المخاطرة،  الثقة بالنفس، الطاقة والمثابرة وااللتزام، التواصل
 الحاجة إلى اإلنجاز(.

 

عزى لمتغير ة ت  يالمبحوثين حول الخصائص الرياد حصائية بين استجاباتإوجود فروق ذات داللة  -
عزى لمتغير )الجنس، معدل الجامعة، معدل الثانوية العامة، الجامعة، بينما عدم وجود فروق ت  

 الدورات التدريبية(. عدد 
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:

الشخصية في المرحلة األساسية  الريادة عادة النظر في نظام التعليم بغرض تنمية مهاراتإ -
 بهذا جديدة تخصصات ضافةإ أو ريادةلل مساقات طرح الجامعية بالمرحلة ويمكن والثانوية والجامعية،

 .المجال

 ادة في المجتمع. ــريــرة والــاريع الصغيــاب المشــين االستثمار أصحــوانــوقتشجيع المؤسسات المالية  -

دراسة -واقع ريادة األعمال في الجامعات بقطاع غزة( بعنوان: "2015، أبو قرندراسة ) 5.
 ".اإلسالميةو  األزهرمقارنة بين قسمي التعليم المستمر في جامعتي 

 

في الجامعات الفلسطينية من خالل دراسة مقارنة التعرف على واقع ريادة األعمال هدفت الدراسة 
بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية ومركز التعليم المستمر بجامعة 

)اإلبداع واالبتكار،  :وتشمل ،التي حددتها الدراسة الخمسة الريادة مجاالتمن خالل قياس ، األزهر
 المخاطرة المحسوبة، درجة التنافسية، االستقاللية، الثقافة الريادية(.

ن مجتمع ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت
، وقد تم اإلسالميةو  األزهر ةبجامعطلبة قسم التعليم المستمر وطالبة من  اطالب    (300)الدراسة من

استبانة  (30)ع يمفردة، كما تم توز  (160)الجامعة مكونة من  وفق عشوائية طبقية عينةاختيار 
 أخرى كعينة استطالعية.

 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 

لصالح الجامعة  األعمالحول واقع ريادة  المبحوثين حصائية بين استجاباتإذات داللة  فروق وجود -
 األزهربينما جامعة  (%(60.90 اإلسالمية، حيث بلغ الوزن النسبي للجامعة اإلسالمية
46.65)%). 

لمتغير عزى ت  ريادة األعمال حول واقع المبحوثين  استجابات حصائية بينإذات داللة  فروق وجود -
الجنس، المؤهل العلمي، )عزى لمتغير فروق ت   عدم وجود، بينما التدريبية( الدوراتعدد الجامعة، )

 (.التخصص

مجال )اإلبداع واالبتكار، المخاطرة المحسوبة، االستقاللية، الثقافة  من وجود دور متوسط لكل   -
، لكن وجود دور قليل اإلسالميةالريادية( على التوجه الريادي في التعليم المستمر بالجامعة 

 .األزهرللمجاالت المذكورة على التوجه الريادي في التعليم المستمر بجامعة 
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:

من خالل تعليم المستمر بالعمل على تطوير مركز ال األزهرتقوم إدارة التعليم المستمر بجامعة  أن   -
جراء تغيراتلطرح أفكارهم الريادية،  ومنحهم الحرية الكافية الطلبةتشجيع التنافس بين  في البرامج  وا 

 الريادية وفق متطلبات السوق المحلي والتغيرات البيئية.
 

ضرورة عقد اجتماعات مع رياديين ناجحين لالستفادة من تجاربهم وخبراتهم، كذلك التعرف على  -
 .واجهتهمالمشكالت والمعوقات التي 

 

البيئة والبنية التحتية والمعلوماتية الداعمة والخدمات االستشارية ال الجامعتين ك  في  توفيرضرورة  -
 .لهمي األعمال، والعمل على جلب التمويل يلرياد في التسويق

 

( بعنوان: "دور المهارات الناعمة في عملية اقتناص الوظائف 2014دراسة )حجاج،  6.
 دارية في قطاع غزة ".الوظائف اإل علىدراسة تطبيقية -داريةاإل

هدفت الدراسة التعرف على دور المهارات الناعمة في عملية اقتناص الوظائف اإلدارية في قطاع 
غزة، من خالل التعرف على أهم المهارات الناعمة التي تؤثر على عملية اقتناص الوظائف 

 اإلدارية، وأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل اإلداري.

ن مجتمع ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   يلي، واستخدمتواعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحل
من القطاع الحكومي والخاص والمؤسساتي الذين  دارية في كل  الدراسة من العاملين في الوظائف اإل

 مفردة. (150)ينة عشوائية مكونة من ـار عــيــتـم اخـــث تــيــ، حم(2013-2009)تخرجوا خالل الفترة 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 

ووزن 4.12) )بمتوسط حسابي  ةمستوى توفر المهارات الناعمة لدى المبحوثين بلغ درجة كبير  ن  إ -
ا )االحتراف، التفكير الناقد، جاء تقييم مجاالت المهارات الناعمة مرتبة تنازلي  و ، (82.40%)نسبي 

 دارة الغضب، التشبيك(.إدارة األزمات، التفاوض، إتقديم الذات، 
 

عزى لمتغير المبحوثين للمهارات الناعمة ت   حصائية بين استجاباتإعدم وجود فروق ذات داللة  -
عدد )الجنس، سنة التخرج، مكان السكن، المؤهل العلمي، التخصص الجامعي، نوع الجامعة، 

 لعمل، مكان العمل(.سمى الوظيفي، عدد سنوات ا، الم  سنوات الخبرة
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:

على الباحثين عن عمل للوظائف اإلدارية أن  يعملوا على تطوير خبراتهم ومهاراتهم الناعمة  -
ن  التقدم للوظائف اإلدارية ال يتم التركيز فيها أوصقلها واكتساب المهارات المفقودة لديهم، حيث 

 للمتقدمين بل تركز على توفر المهارات لديهم.على التخصص أو المعدل الجامعي 

إن  البحث عن فرصة عمل تتطلب البحث المستمر وعدم الرضوخ، وفي حالة فشل الفرد في  -
 المقابلة عليه أن  يتعلم من خبراته السابقة بحيث ال تتكرر األخطاء التي وقع بها من قبل.

ت النهوض بريادة األعمال في أوساط ( بعنوان: "سياسا2014، وآخروندراسة )عبد اهلل،  7.
 الشباب في دولة فلسطين".

هدفت الدراسة الكشف عن الصعوبات والعقبات الموضوعية والذاتية التي تواجه الشباب في المجتمع 
وبرامج لتجاوز الصعوبات، وتذليل العقبات للنهوض وضع سياسات  إلىالفلسطيني، كما هدفت 

 الفلسطينيين. بريادة األعمال في أوساط الشباب

المتوفرة في الجهاز المركزي لإلحصاء  البياناتتحليل مسوح في منهجها على واعتمدت الدراسة 
 (56-(18 من الفلسطيني وبيانات وزارة التربية والتعليم العالي للسكان البالغين من الفئة العمرية

، كما استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات من ألفي )م2012، م2010)للعامين  ، وذلكعام
ا، كما استخدمت عام 34)-(18شخص من السكان البالغين من الفئة العمرية   المقابالت أداة   أيض 

مجتمع الدراسة من  نوتكو   بيانات من الخبراء لتقييم العوامل المؤثرة على ريادة األعمال،اللجمع 
 ن المجتمع الفلسطيني.م (%(29الشباب الذين يشكلوا 

 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
في فلسطين  عام (34-18الفئة العمرية )باألعمال في المرحلة المبكرة للشباب مستوى ريادة  ن  إ -

منخفضة بالمقارنة مع دول جنوب الصحراء األفريقية أو دول أمريكا الالتينية، ولكنها  بلغ درجة
 متقاربة مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أكثر األسباب المقيدة لريادة األعمال لدى الشباب الفلسطينيين هي عدم مواكبة التعليم  ن  إ -
 لمتطلبات االقتصاد الفلسطيني، باإلضافة إلى العوائق السياسية الناتجة عن استمرار االحتالل

، والبيئة القانونية واد األعمال الشباب للتمويلوصول ر   وصعوبات فيوسياساته المكبلة للتنمية، 
 ة.ـســافــنــمــوق والــــز الســواجـــدة، وحـــراكــــة الــيــافـــقــثــاعية والــمــوامل االجتــة، والعــادمــة المتقــيــعــريــشــوالت
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:
سرائيلية للحقوق االقتصادية العامة واالنتهاكات اإل جراءاتالعمل على وقف السياسات واإل -

 .فلسطينيينبالوالخاصة 
ضرورة مراجعة مناهج التعليم في فلسطين لجميع المستويات لكي تتضمن المعارف والمهارات  -

 الضرورية للرياديين.
 

 :العربيةالدراسات 3.2 
 

بحث -جودة الخدمة الفندقيةتأثير الخصائص الريادية في ( بعنوان: "2016، عليدراسة ). 1
 ".ميداني في فنادق محافظة بابل

مدى توافر الخصائص الريادية لدى مدراء الفنادق في محافظة بابل  التعرف على هدفت الدراسة
التي حددتها  الثالثة يةخصائص الريادال أبعادمن خالل قياس ، جودة الخدمة الفندقي وأثرها على

 (.داريةاإلخصائص السلوكية، الخصائص الشخصية، الخصائص ال) :وتشمل ،الدراسة
ن مجتمع ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت

، حيث تم العراقية من مدراء الفنادق وزبائن الفنادق في محافظة بابل مفردة (400)الدراسة من 
للمدراء تضمنت الخصائص  إحداهمامفردة، وقد استخدمت استمارتين 30) )اختيار عينة مكونة من 

 خرى للزبائن وتضمنت الخدمة الفندقية. الريادية واأل

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
، 3.85))مستوى توفر الخصائص الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة مرتفعة بوسط حسابي  ن  إ -

 .(%(77.01ووزن نسبي 
السلوكية، دارية، الخصائص اإلا )الخصائص مرتبة تنازلي  الريادية جاء تقييم أبعاد الخصائص  -

 الخصائص الشخصية(.
 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

على الجهات المعنية بالقطاع الصناعي أن  يكون لها الدور المتميز في تعميم نشر التجارب  -
 مجال النشاط الفندقي. العربية والعالمية الرائدة في

النشاط الفندقي في محافظة بابل األثرية؛ لذا فإن  األمر يستلزم من  الدراسةا لتناول موضوع نظر   -
الجهات الرسمية ذات العالقة بالقطاع السياحي متابعة جودة أداء الفنادق، وتشجيع الرياديين 

نشاء فنادق تحقق طموح  هم.اتإلقامة وا 
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المهارات الحياتية والسيادة الدماغية بقابلية ( بعنوان: "2016، ومحمد ،محموددراسة )2. 
 ".اًلستهواء لدى طلبة الجامعة

المهارات  وهي: السيكولوجي، التراث في نسبي ا الحديثة المتغيرات من ثالثة على التعرف الدراسة هدفت
 القة االرتباطية بينهم.ـلى العـرف عــالتع تــ، كما هدفالحياتية، والسيادة الدماغية، والقابلية لالستهواء

بناء مقياس المهارات من خالل لجمع البيانات  واستخدمت أداة  ، المنهج الوصفي واعتمدت الدراسة
هيرمان( لقياس السيادة  الحياتية باالعتماد على تصنيف )منظمة الصحة العالمية(، ومقياس )لنيد

 14957))ن مجتمع الدراسة من الدماغية، ونظرية )التنافر المعرفي( لقياس قابلية االستهواء، وتكو  
وذلك للفترة  ؛نسانية والعلميةمن التخصصات اإل جامعة ديالي العراقية لكل  طلبة طالبة من و  اطالب  

 مفردة. (748) مكونة من عشوائية طبقيةيار عينة ـتـم اخــث تــيــ، ح(م2012/2013)الصباحية للعام 
 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 

ا  - وجود عالقة ارتباط موجبة لدى المبحوثين بين المهارات الحياتية وأقسام السيادة الدماغية، وأيض 
 وجود عالقة ارتباط سالبة بين المهارات الحياتية وقابلية االستهواء.

  جيدة. مستوى توفر المهارات الحياتية لدى المبحوثين بلغ درجة ن  إ -
عزى المبحوثين حول المهارات الحياتية ت   حصائية بين استجاباتإعدم وجود فروق ذات داللة  -

اناث(، و اإل، الختالف الجنسين )الذكور عزى الختالف التخصص عدم وجود فروق ت   أيض 
 العلمي(.، نساني)اإل

 

 توصيات الدراسة: وكانت أهم
 (التفكير الناقد، تأكيد الذات) لتنمية لديهم مهارةالطالبات  وخاصةالطلبة لالشتراك بالدورات تشجيع  -

 ا لألفكار والمعتقدات الخاطئة.لتمكينهم من تجنب االستهواء الذي يجعلهم أكثر تصديق  و 
 ة.ــــداديـــــــعواإل ةــيــدائــتــاالبة ــلــرحــمــن الــمــض دارســــمــي الــف ةـــيــاتــيــحــارات الـــهــمـــــوع الــــوضــــرار مــــــقإ -
 

( بعنوان: "تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية على درجة 2015والحارثية،  ،دراسة )العاني 3.
 الريادية". للمهاراتجامعة السلطان قابوس  طلبةامتالك 
درجة توافر المهارات الريادية لدى عينة من طلبة جامعة السلطان  علىالدراسة التعرف  هدفت

 ،التي حددتها الدراسة ربعةالمهارات الريادية األ محاورمن خالل قياس  قابوس بسلطنة عمان،
كما  ،دارية، المهارات القيادية()المهارات الشخصية، المهارات التقنية والفنية، المهارات اإل :وتشمل

 .ةــــــاديــــريــارات الــــهــمــى الــلـــــعة ـــيــرافـــغــديمـــرات الــــيــغــتــمــض الــــــعــر بـــيــــأثــتى ــلــــرف عـــــعــتـــال تــــدفـــــــه
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ن مجتمع الدراسة ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت
وطالبة من طلبة جامعة السلطان قابوس بجميع التخصصات، حيث تم اختيار  اطالب   (15402)من 

 مفردة. (749)عينة مكونة من 
 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
، 3.72))بمتوسط حسابي  مستوى توفر الخصائص الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة متوسطة ن  إ -

بلغ درجة المهارات التقنية  محاور المهارات الريادية درجة عالية عدا محورتقدير جميع  فجاء
ا )المهارات الشخصية، المهارات متوسطة، وجاء تقييم محاور المهارات الريادية مرتبة تنازلي  

 القيادية، المهارات اإلدارية، المهارات التقنية والفنية(.
لمتغير عزى ت  المهارات الريادية لمبحوثين حول ا حصائية بين استجاباتإوجود فروق ذات داللة  -

الرغبة بعمل مشروع ريادي، مكان السكن(، وكانت النتائج لصالح طلبة كلية الطب  )الكلية،
ا والتربية والهندسة، و  ا لصالح الطلبة الراغبين بعمل مشروع، و أيض  لصالح طلبة السكن أيض 

 لمتغير عزىت   حصائيةإذات داللة جود فروق عدم بينما أظهرت الدراسة  ،الداخلي بالجامعة
 (.الخبرة الريادية ،)الجنس

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

وضع استراتيجيات تدريبية للطلبة الجامعيين في مجال ريادة األعمال، واستحداث أنظمة وقوانين  -
 لرعاية مبادراتهم الريادية.

المجتمع المحلي في إقامة مشاريع ريادية فتح قنوات الشراكة بين إدارة الجامعة ومؤسسات  -
 مشتركة يتم من خاللها تدريب طلبة الجامعة، وتنمية قدراتهم خاصة في المهارات التقنية والفنية.

 

 ات".ــامعــة الجـلبــدى طــاتية لـمهارات الحيــالبعنوان: "( 2014والخزرجي،  ،ة )النعيميـــدراس 4.

المهارات من خالل قياس ، المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعاتعلى الدراسة التعرف  هدفت

ووفق التخصص  ،إناث( ،الحياتية، والفروق في المهارات الحياتية وفق متغير الجنس )ذكور

 علمي(.  ،الدراسي )إنساني

بناء مقياس المهارات من خالل لجمع البيانات  ، واستخدمت أداة  المنهج الوصفي واعتمدت الدراسة
الحياتية باالعتماد على تصنيف )منظمة الصحة العالمية(، ومقياس )لنيد هيرمان( لقياس السيادة 
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 14957))الدماغية، ونظرية )التنافر المعرفي( لقياس قابلية االستهواء، وتكون مجتمع الدراسة من 
وذلك للفترة  ؛نسانية والعلميةمن التخصصات اإل ل  جامعة ديالي العراقية لك طلبةطالبة من و  اطالب  

، التربية للعلوم التربية األساسية) :الكليات التالية، والتي شملت م(2012/2013)الصباحية للعام 
ة، التربية الرياضية، الهندسة، العلوم، القانون، الزراعة، الطب، يصرفمنسانية، التربية للعلوم الاإل

 من مكونة عشوائية طبقية عينة اختيار تم حيث ،(اإلسالميةالعلوم  واالقتصاد، دارةاإل البيطري،

 مفردة. 748))
 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 

  جيدة. المبحوثين بلغ درجةحياتية لدى ــارات الـــر المهـــوفــوى تـــتـــسم ن  إ -
عزى حول المهارات الحياتية ت   المبحوثين حصائية بين استجاباتإعدم وجود فروق ذات داللة  -

اناث(، و اإل ،الختالف الجنسين )الذكور عزى الختالف التخصص عدم وجود فروق ت   أيض 
 العلمي(. ،نساني)اإل

 وكانت أهم توصيات الدراسة:

 توجيه وزارة التعليم العالي الجامعات على االستمرار في تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والتربوي -
 لطلبة الجامعة من أجل ضمان تنمية المهارات الحياتية لديهم.

العمل على تنمية المهارات لدى طلبة الجامعة واالرتقاء بها من خالل قيام التدريس الجامعي  -
تدرج المهارات ضمن  وأن   ،جتماعية والنفسيةبتشجيع الطلبة على تنمية مهاراتهم المعرفية واال

 موضوعاتهم الدراسية.

وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات  ىمد( بعنوان: "2013، العمريدراسة ) 5.
 ".الحياتية في ضوء اًلقتصاد المعرفي

مهارات الحياتية التي بالمدى وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية  علىالتعرف  هدفت الدراسة
 المهارات الحياتية الستة مجاالتمن خالل قياس يحتاجونها في ضوء مبادئ االقتصاد المعرفي، 

)التواصل والعالقات بين األشخاص، صنع القرار والتفكير الناقد، حل  :وتشمل ،التي حددتها الدراسة
 ، الوعي الذاتي(.المسئوليةالمشكالت، التعاون وعمل الفريق، تحمل 

ن مجتمع الدراسة تكو  ، و لجمع البيانات واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة  
وطالبة من طلبة الجامعات الحكومية األردنية من المستوى األول حتى الرابع،  اطالب   ((77493من 

 مفردة. 707))مكونة من  عشوائية وتم اختيار عينة طبقية
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 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 

لحاح )التعاون وعمل الفريق، إلاألهمية/ا وفقا تنازلي  جاء تقييم مجاالت المهارات الحياتية مرتبة  -
 حل صنع القرار والتفكير الناقد، الذاتي، الوعي شخاص،ألا بين والعالقات التواصل ،المسئولية تحمل

 المشكالت(.
 

عزى لمتغير المبحوثين حول الخصائص الحياتية ت   حصائية بين استجاباتإوجود فروق ذات داللة  -
الدراسي، فأظهرت النتائج تفوق طلبة السنة الرابعة على طلبة السنة األولى الذين ال المستوى 

 يدرسون المساقات التي تتضمن مهارات االقتصاد المعرفي.
 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

دمج المهارات الحياتية التي يحتاجها الطلبة في القرن الحادي والعشرين في مناهج الجامعات  -
 الفلسطينية.

 التخصصات تزويد الطلبة بالمهارات الحياتية. جميعل تتضمن مساقات السنة الجامعية األولى أن   -
 

كمدخل لمنظمات األعمال المعاصرة في ظل تبني  ( بعنوان: "الريادة2013، راويدراسة )الحد 6.
 مفهوم رأس المال الفكري، دراسة ميدانية في مستشفى بغداد التعليمي".

مستشفى بغداد  لفكري في تحقيق ريادة األعمال فيرأس المال ا التعرف على تأثير الدراسة هدفت
التي حددتها مستوى الريادة من خالل قياس أبعاد الريادة األربعة  على التعرفكما هدفت التعليمي، 

 .بداع(، اإلالفرص، استثمار المخاطرة)المبادرة، تحمل  :وتشمل ،الدراسة
 

ن مجتمع ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت واعتمدت الدراسة
وتم اختيار عينة عشوائية  ،األطباء العاملين في المستشفى المبحوث من اطبيب   ((491 منالدراسة 

 مفردة. (150)مكونة من 
 

 العديد من النتائج كان أهمها: إلىوقد خلصت الدراسة 
 

المتوسط الحسابي  ن  أ، ومع العلم (3.55) األعمالريادة  أبعادالمتوسط الحسابي إلجمالي  إن   -
 المبحوثين حول الريادة. لدى فرضي، وهذا يدلل على وجود استجاباتأعلى من الوسط ال

لحاح )تحمل المخاطرة، استثمار إلاألهمية/ا وفقا أبعاد الريادة األربعة مرتبة تنازلي   تقييمجاء  -
 بداع(الفرص، المبادرة، اإل
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:

 الفكري.بداع بنى اإلـتـولوجية التي تــادية والتكنمــمكانيات الإلر اـوفيــة لتـيــات المالــمخصصــادة الــزي -

ضرورة إشراك األطباء في اتخاذ القرار حت ى يشعروا بأنهم شركاء في العمل فيتحملوا المسئولية  -
 ويبذلون مزيد ا من الجهود الفكرية المؤدية إلى أداء أفضل.

ألطباء لرعاية األفراد ذوي األفكار اإلبداعية وتوفير الفرص لهم بشكل يضمن توفير بيئة إبداعية  -
 تمكنهم للتوصل إلى عقار لمرض معين.

 

المهارات دور كلية التربية في جامعة دمشق في تنمية ( بعنوان: "2011، صاصيالدراسة ) 7.

 ".الحياتية في ضوء اًلتجاهات التربوية المعاصرة

، من خالل لمهارات الحياتيةجامعة دمشق في تحقيق ابدور كلية التربية  الدراسة التعرف على هدفت
)تنمية الهوية، االتصال  وتشمل: ،التي حددتها الدراسة محاور المهارات الحياتية الستة قياس

ف على درجة تحقيق تلك البيئة، الصحة، الثقافة العلمية(، كما هدفت التعر لوجيا، و االجتماعي، التكن
 ص.ــصـخـتـس والـــر الجنـــيـالف متغــتـق باخــشـــة دمــعــامــي جـية فــربــتــة الــيـلــة كــبــلــدى طـــارات لــــهــمــــال

 

ن مجتمع الدراسة ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت
تخصصات ألربع خيرة لكلية التربية في جامعة دمشق ألوطالبة من طلبة السنة ا اطالب   ((1017من 

رشاد التربوي والنفسي(، وتم اختيار عينة إلالصف، علم النفس، ا )التربية، معلم :وتشمل ،تربوية
 مفردة. 150))عشوائية مكونة من 

 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
، 64.21%))بوزن نسبي  ةمتوسط مستوى توفر المهارات الحياتية لدى المبحوثين بلغ درجة ن  إ -

حيث حصلت جميع محاور المهارات الحياتية درجة متوسطة عدا محور المهارات التكنولوجية بلغ 
 .(%(54.94درجة منخفضة بوزن نسبي 

 

 عزى لمتغيرت  المبحوثين حول المهارات الحياتية  حصائية بين استجاباتإوجود فروق ذات داللة  -
عزى لمتغير ت   فروق، بينما عدم وجود رشاد التربوي والنفسيإلولصالح تخصص ا ،التخصص

 .الجنس
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

يتضمن المقرر تعريفات  التربية، على أن  ضافة مقرر المهارات الحياتية في منهاج كلية إضرورة  -
التربية الحياتية ونظرياتها وأهميتها وأساليب تنميتها، والتعريف بمناهج التربية الحياتية في البلدان 

 األخرى.
 

مناسب من الحواسيب،  بعددتطوير نظام العمل في مكتبة كلية التربية، وذلك من خالل تجهيزها  -
ة وهدوء، وتطوير األرشفة ر ناا  المريحة من تهوية و  الفيزيقية الظروفوتوفير مكان واسع تتوافر فيه 

 .دون بذل جهدبسرعة نترنت بما يسهل الحصول على المعلومات والمراجع فيها، وربطها بشبكة اإل
 

-األعمال الرياديات في األردن( بعنوان: "صاحبات 2009دراسة )الشيخ، وملحم، والعكاليك،  8.
 سمات وخصائص".

حيث ها الرياديات األردنيات، نالريادية التي يمتلك السمات والخصائصهدفت الدراسة الكشف عن 
، اغتنام المسئولية)المبادرة، الثقة بالنفس، االستقاللية وتحمل  :وتشمل ،حددت الدراسة تسع مجاالت

التعرف على أثر  نجاز(، كما هدفتالتشبيك، حب اإل ، االبتكار، التخطيط،المخاطرةالفرص، 
الريادية  السمات والخصائصالخلفية الشخصية واالجتماعية والوظيفية للرياديات األردنيات على 

 التي يمتلكنها. 

ن مجتمع ، وتكو  لجمع البيانات االستبانة أداة   واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت
عمال اللواتي يمتلكن مشاريع ناجحة في مجاالت جميع النساء الرياديات صاحبات األالدراسة من 

يار ـتـاألعمال وذلك من مختلف القطاعات االقتصادية في مختلف مناطق المملكة األردنية، وتم اخ
 مفردة . (71)عينة عشوائية مكونة من 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 

، 3.99))مستوى توفر السمات والخصائص لدى المبحوثات بلغ درجة عالية بمتوسط حسابي  ن  إ -
نجاز، االبتكار، المبادرة، التشبيك، حيث يمتلكن درجة عالية بمجال )الثقة بالنفس، حب اإل

(، ويمتلكن درجة متوسطة بمجال )التخطيط ، اغتنام الفرص( ويمتلكن المسئوليةاالستقاللية وتحمل 
 منخفضة بمجال )المخاطرة(.درجة 
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ة يالمبحوثات حول السمات والخصائص الرياد حصائية بين استجاباتإوجود فروق ذات داللة  -
 (.اإلقامةعزى لمتغير )العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، مكان ت  

 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

تقدمها الجهات المختلفة للرياديات، وأن  تتماشى مع ضرورة االهتمام بنوعية البرامج التدريبية التي  -
 كثف هذه الجهات برامجها التدريبية لعملية التخطيط والتسويق.متطلباتهن، وت  

ضرورة أن  تعي الرياديات األردنيات أهمية االطالع المستمر على أحدث التغيرات والتطورات في  -
 بيئة األعمال لنمو وتوسيع مشاريعهن. 

 

 :األجنبيةالدراسات 3.3 
 

الخصائص الريادية للطلبة بعنوان: "(Holienka, Holienkova, & Gal, 2015)  دراسة1. 
 ". الريادةمن منظور تعليم -في المجاًلت المختلفة

من الميل للمغامرة  بالتخصصات المختلفة نحو كل   الطلبةقات و فر  فحص إلى هدفت الدراسة
 اإلنجاز، إلى الحاجة اإلبداعي، االتجاه ،ة)المخاطر  :بمجاالتها الخمسة خصائص ريادة األعمالو 

تعليم  لبرنامجوضع مضامين وتوصيات إلى كما هدفت  التحكم الذاتي(، االستقاللية، إلى الحاجة
 .للثغرات المرصودة اريادة األعمال وفق  

لــجــــمـــع بــيــانــات الــدراســة اخـــتـــبـــار  داة  أ، واســتــخــدمــت ـيالــمــنــهــج الـــوصــفــواعــــــــتــمـــدت الـــــدراســـة 
(General Enterprising Tendency v2 Test)   ةمغامر لل للميل العام المستوى من لقياس كل 

، (Sally Caird, 1991) طورتها ةأجنبي مسح طريقة وهي ،الخمسة الريادة خصائص إلى باإلضافة
 أربعة في سلوفاكيا في جامعتانطلبة وطالبة من  اطالب   370))مكونة من  عينة اختيارتم و 

 ، في كل  (التربية ،علم النفس ،المعلوماتية التطبيقية ،)إدارة األعمال :وتشمل ،مختلفة تخصصات
 .الماجستير طلبة من والثاني األول توىـسذلك المـوس وكــوريــبكالــال ةـبــلــط نــم الثــثـال وىــتــســمـن الــم

 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
ووجد فروق كبيرة بين  مستوى توفر الميل للمغامرة لدى المبحوثين بلغ درجة متوسطة، ن  إ -

 ىفبلغ أعلى مستو  ي،الجامعتخصص لمتغير العزى ت   المبحوثات حول الميل للمغامرة استجابات
ا نحو الميل جاء ترتيب التخصصات تنازلي  و طلبة التربية، األعمال وأقلها لدى  إدارة طلبة لدى

 .التطبيقية، التربية( النفس، المعلوماتية دارة األعمال، علمإللمغامرة )
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عزى لمتغير التخصص الجامعي، المبحوثين حول الخصائص الريادية ت   وجود فروق بين استجابات -
 .األعمال إدارة طلبةفبلغ أعلى مستوى لدى 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 الحاليين التربية لكون طلبة ،من خالل التربويين الطفولة منذ مغامرةلل الميول وتطوير بناء يجب -

 .الصدد هذا في ارئيسي   ادور   سيلعبون الذين المستقبليين المدرسينهم 
 خالل من التعليم على التركيز مع التربية طلبة بين األعمال ريادة تعليم دور تعزيز يجب -

 . المشاريع
 

شرح دور المهارات اإلدارية لريادة األعمال بعنوان: " (,.Arasti, et al 44 :2014)دراسة 2. 
  ".في نجاح األعمال التجارية

، من المؤسسات دارةإ دور المهارات اإلدارية لريادة األعمال في نجاحهدفت الدراسة التعرف على 
 وتحديد )التخطيط :وتشمل ،التي حددتها الدراسة داريةمجاالت للمهارات اإلعشر خالل قياس 

 اإلدارة، ة،والمحاسب التمويل المشاريع، إطالق التسويق، اإلنسانية، العالقات القرار، صنع األهداف،
 النمو(. إدارة التفاوض، الرقابة،

، المعادلة الهيكلية لتحليل النتائج النهائية أسلوب نمذجة الكمي، واستخدمت المنهج واعتمدت الدراسة
 تصميم اختبار لقياس المهارات الريادية، إلىباإلضافة لجمع البيانات  االستبانة أداة  واستخدمت 

 ،اإليرانيةكاشان  في مدينة التعليمية المعاهد مفردة من مؤسسي (140)من  الدراسة مجتمع نوتكو  
 لصغر مجتمع الدراسة. اوقد اتبع أسلوب المسح الشامل نظر  

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 

نجاح و مهارات اإلدارية لريادة األعمال ال بحوثين بينمحصائية لدى الإوجود فروق ذات داللة  -
 التأثير وفقا عمال مرتبة تنازلي  دارية لريادة األالتجارية، وجاء تقييم مجاالت المهارات اإل األعمال

، التمويل األهداف، التسويق وتحديد التخطيط، الرقابةاإلدارة، صنع القرار، طالق المشاريع، إ)
 ، التفاوض(.، إدارة النمواإلنسانية العالقاتوالمحاسبة، 

ل لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي المهارات اإلدارية لريادة األعمامستوى توفر  ن  إ -
دارة إا )التفاوض، ل مرتبة تنازلي  المهارات اإلدارية لريادة األعما، وجاء تقييم مجاالت (3.43)
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نسانية، التخطيط ووضع إلدارة، الرقابة، العالقات اطالق المشاريع، اتخاذ القرار، اإلإالنمو، 
 هداف، التسويق، التمويل والمحاسبة(.ألا

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

استخدام أساليب  يجبحتياجاتهم التعليمية، كما االتدريب والنظر في  برامجمناهج تطوير  يحب -
 .التدريب الوظيفية بما في ذلك الزيارات الميدانية

يتم  ، فمن المستحسن أن  لنجاح األعمالالمشروع كانت أهم مهارة  طالقإمهارة  نتيجة ألن   -
شخاص الذين يرغبون في البدء وكذلك لأل ،تدريسها ألصحاب المشاريع الذين يديرون أعمالهم

حلقات عمل تدريبية ودورات ومحاضرات من قبل أساتذة بارزين ورجال أعمال  ، من خاللعملب
 ن.ناجحي

 

 لدى األعمال ريادة مهارات تنمية تقييم: "بعنوان(Chang, & Rieple, 2013) دراسة 3. 
 ".الحية المشاريع في الطلبة
البرامج التدريبية التي  ضمن الحية المشاريع استخدام من أن   التحقق إلى هدفت استكشافيةدراسة 

، لطلبتها ةالرياد مهارات رتطو   قد الصغيرة بمؤسسات التعليم العالي األعمال تطوير حدةتقدمها و 
 وسبب تغيرها مع الوقت من خالل لمهاراتهم الطلبة تصورات تفصيلي عن تقديم تقييمكما هدفت ل

وذلك للبرنامج،  ((12و (6)و (1)األسابيع  خاللو  التدريبيالبرنامج  قبل الطلبة تتبع تقدم مهارات
 .المتحدة المملكة في العالي التعليم حددهاقد  سبعة عشر مهارةمن خالل قياس 

 حيث ط لب، لجمع البيانات أداة   والمقابلة االستبانة الوصفي، واستخدمت المنهجواعتمدت الدراسة 
 مع مقابالت م إجراءنهايته، وت وفي وسطه وفي البرنامج بداية في الذاتية مهاراتهم تقييم الطلبة من

 عينة اختيارتم داء الطلبة، و أوالزبائن لتحليل عناصر القوة والضعف في  واألكاديميينالموظفين 
 .ةـــيــطانـــريــبــال اتـــعـــامـــالج دىــــحإل فةـــتلـــمخ اتـــليـــك ةــبـــطل نـــمبة ـــوطال اـــ  بــالـــط (44)ن ــــمة ــــكونــم

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 تم التي عشر السبعة المهارات لجميع يبيةر الفترة التد خالل المبحوثين تصورات في انخفاض وجود -

نهم قبل البرنامج  تقييمها اإلنتاج،  والمتعلقة بحيز بالعمليات المتعلقة تلك باستثناء بقدراتهم اخدعو وا 
الذاتي،  الوعي التشبيك، البيئي، المسح دارة،)التسويق، اإل مهارةفي  حادال نخفاضاالولقد ظهر 
  المحاسبة(.
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والثالثة  والثانية والثانية، األولى المرحلتين بين المهارات تقييم في الواضحة التغييرات بعض وجود -
 من البرنامج التدريبي.

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
مع رجال األعمال  الطلبةمن خالل توفير بيئة تعلم يتفاعل فيها  الريادةيمكن تحسين مهارات  -

 .الحقيقيين في المشاريع الحية
 

التوعية بتوفير تدخالت تعليمية مختلفة لتلبية االحتياجات المحددة  ومتخصصيقوم  ضرورة أن   -
 .المشاريع الحيةعملون في يسالذين  للطلبة

 
 

 اآلثار - الجامعات طلبةبعنوان: "الخصائص الريادية لدى ( (Zaman, 2013دراسة  4.

  باكستان". في األعمال ريادة وتدريب تعليم على المترتبة
 

، وتقييم منطقة بيشاور الباكستانيةبالريادية لطلبة الجامعات الشخصية  الكشف عنهدفت الدراسة 
من خالل قياس يميلون للريادة والذين ال يميلون للريادة،  من الطلبة الذين ل  لكالريادي مدى ميلهم 
)الحاجة لإلنجاز، االبتكار، التحكم الذاتي،  وتشمل: ،التي حددتها الدراسة الستةة يالرياد الخصائص

 تبةرلمتا رآلثاا مناقشةكما هدفت الدراسة إلى دراك الغموض، الثقة بالنفس(، إ، القدرة على ةالمخاطر 
 .نيـوطـلا وىتــلمسا لیــع ريادةــلل يةــبــيدرــت جــمراــبو ةــيوبرـت طــطخ ضعو لـــجأ نــم وعــموضــذا الــله

 

م تو ، لجمع البيانات أداة  المفتوحة االستبانة  الوصفي التحليلي، واستخدمت المنهجواعتمدت الدراسة 
في منطقة بيشاور ماجستير من جامعتين ال من طلبة ا وطالبةطالب   (137)مكونة من  عينة اختيار

تم وللتفرقة  ال يميلون للريادة طلبةطلبة يميلون للريادة و ، حيث تم تقسيم الطلبة لفئتين الباكستانية
وا بأنهم أجاب َمن  واعتبر  ،: "ماذا تخطط للقيام بعد االنتهاء من دراستك؟"باالستبانة طرح سؤال

 ة التي تميل للريادة.هم الفئلبدء مشروع  ونخططي
 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 (.%(27بوزن نسبي قليل، فقد جاء الذين يميلون لريادة األعمال الطلبة  إن  حجم -
 الذين يميلون لريادة األعمال، وتشمل:الطلبة وجود أربعة من الخصائص الريادية أعلى لدى  -

 .لتحكم الذاتي، المخاطرة(ا)الحاجة لإلنجاز، االبتكار، 
 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 

 .المستقبل في األعمال رواد وتطوير دريبـوت لتعليم باكستان في الخاصة ساتــؤســمــال رـــتطوي بــيج -
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 أثر لتقييم الهيكلية المعادًلت نمذجة بعنوان: "تطبيق(Karimi, et al., 2011) دراسة 5. 
  ".الطلبة على األعمال ريادة خصائص

 

يرانية، للطلبة في الجامعات اإل دةالتعرف على أثر الخصائص الريادية على نية الريا هدفت الدراسة
 الذاتية )الكفاءة: وتشمل ،التي حددتها الدراسة الخمسةة يالرياد الخصائصمن خالل قياس 

 ار(.ــكــتــاالب ية،ــاللــقـتـاالس ىــإل ةــاجــحـاز، الــــاإلنج ىــإل اجةــالح رة،ــمخاطــال ىـــإلل ــميــال ع،ــاريــــشــمــبال

 استخدام تملجمع البيانات و  االستبانة أداة   الوصفي التحليلي، واستخدمت المنهجواعتمدت الدراسة 
، المستقلة وغير المستقلة المتغيرات بين السببية العالقات الختبار (SEM) الهيكلية المعادلة النمذجة

من الدرجة الجامعية  يرانية لكل  إوطالبة بسبع جامعات  اطالب   (346)مكونة من  عينة اختيارتم و 
 دسة(.ــنــهـال ،زراعةــال ،دارة)اإل :لــمــشــوت ،صاتـصـالث تخـي ثـا فــيـية العلــعــامــات الجــدرجــاألولى وال

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
يجابي على النية إاإلنجاز( تؤثر بشكل  إلىبالمشاريع، الحاجة  الذاتية خاصيتي )الكفاءة ن  إ -

االستقاللية( ال تؤثر بشكل مباشر على  إلى المخاطرة، الحاجة إلىخاصيتي )الميل  الريادية، وأن  
ثر ما بين الكفاءة الذاتية للرياديين االبتكار( تتوسط األخاصية ) ن  أالنية الريادية للمبحوثين، كما 

 والنية الريادية.
 إلىاالستقاللية، الحاجة  إلىتوفرها )الحاجة وفق ا لا جاء تقييم الخصائص الريادية مرتبة تنازلي   -

 (.المخاطرة إلىالميل ، بالمشاريع الذاتية الكفاءةنجاز، االبتكار، اإل
 

 الدراسة:وكانت أهم توصيات 
 

 أن   ويجب األعمال، ريادة ونوايا الذاتية الكفاءة بين الوسائط دور لدراسة المستقبلية ع البحوثيشجت -
 البدء سلوكيات في األعمال ريادة خصائص على دور زطولية وترك المستقبلية الدراسات تكون

 .األعمال إنشاء في والنجاح
 

 لمالكي الريادية خصائصالبعنوان: "(Jaafar, Maideen, & Sukarno, 2010) دراسة 6. 
  ".والمتوسطة الصغيرة الفنادق

 

، للمبحوثينالريادية خصائص وال المحفظة الديمغرافية كال  من تحديد طبيعةإلى هدفت الدراسة 
وتكونت المحفظة الديمغرافية من )الجنس، الجنسية، العمر، المستوى التعليمي، مجال التخصص، 
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سنوات العمل في اإلدارة، مصادر الدخل األخرى، الدورات قبل بدء العمل، الدورات بعد خبرة العمل، 
 بدء العمل، الهدف من بدء العمل(.

ا لجمع البيانات االستبانة أداة   واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت  مالحظات، وأيض 
للمبحوثين، المحفظة الديمغرافية  للحصول على معلومات حول الميداني المسح إجراء أثناءالباحثين 

 اختيارتم و ، ماليزيا في السياحة وزارةوكتاب دليل السفر ونشرات وكتيبات استخدمت اإلنترنت كذلك 
 جزيرة شبه ا للفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم في شرقا ومالك  مدير   (137) مكونة من عينة

 ماليزيا. 
 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 

 

عزى حول الخصائص الريادية ت   المبحوثين حصائية بين استجاباتإعدم وجود فروق ذات داللة  -
 التي تناولتها الدراسة. للمتغيرات الديمغرافية

 

توفرها )الثقة بالنفس، االستقاللية، القدرة على ل وفق اا جاء تقييم الخصائص الريادية مرتبة تنازلي   -
 المخاطرة، االبتكار(. إلىنجاز، الميل تحقيق اإل إلىالتعلم من الفشل، الحاجة 

 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 اإلقامة استدامة لضمان باستمرار السياحي الجذب مشاريع وترقية تعزيز يجب على الحكومة -

 .للسياح والمتوسطة الصغيرة
 

 

  استكشافية". دراسة-مهارات الرياديةــال مـيــيـوان: "تقــنـــبع (Smith, et al., 2007). دراسة 7
األدبيات التي تناولت موضوع  مقترحة وفق مهارة عشر سبعة في هدفت البحثدراسة استكشافية 

دارية، المهارات اإلالتقنية،  )المهارات :، وتشملرمحاو  ةالدراسة في أربع حددتهاوالتي  ،الريادة
المشروع  في للشروع لألفراد باعتبارها مهارات حاسمةشخصية( المهارات المهارات تنظيم المشاريع، 

 في المهارات هذه وفائدة أهمية بشأن استكشافية دراسة نتائج عني ر تقر  تقديم إلى هدفت ، كماالريادي

 .الريادية األنشطة

، لجمع البيانات أداة االستبانة عبر البريد االلكتروني واستخدمتواعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، 
 الواليات بمنطقةاألوسط  الغرب في األعمال رجال مفردة من (221) مكونة من عينة اختيارتم و 
 ردة.ـــــــفــم ((43 عـــواقـــــب  (20.30%)اتـــانــبــتــــلالس ةــــــابـــــجــتــــاالس ةـــبـــــــســـن تــــانــــوك ،دةـــــــحــتـــمـــال



73 

 

 كان أهمها: ،العديد من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة 
 في والشروععشر المدروسة  حصائية لدى المبحوثين بين المهارات السبعةإوجود فروق ذات داللة  -

 .المشروع الريادي
 المالية، ،اإلدارة العمليات،)والفائدة  األهمية وفقا تنازلي  جاء تقييم أعلى تسع مهارات مرتبة  -

 بينما الخام(، المواد/اللوازم البيئي، المسح اإلبداع، ،األعمال مفهوم المبيعات،/المساءلة، التسويق
، شرافالتوجيه واإلعطاء األوامر، إا )التأقلم العاطفي، ثماني مهارات مرتبة تنازلي  أقل  جاء

 نتاج، التشبيك(.الوعي الذاتي، اإلالحصول على المعدات، الوعي القانوني، 
 

 وكانت أهم توصيات الدراسة:
المساءلة،  المالية، ،اإلدارة العمليات،)األكثر تقييم ا، وهي:  المهارات التسع يجب التركيز على -

 .الخام( المواد/اللوازم البيئي، المسح اإلبداع، ،األعمال مفهوم المبيعات،/التسويق
 .ةـــــرحـــمقتــال هاراتــالم لفــلمخت ةــبيــالنس يةــمــاأله وضيحـــت يـــف ةـــليــتقبــســالم وثــــبحــالد ـــــاعــأن  تس -
 

 ة:ــــقــابـــات الســــدراســـى الـــلــب عـــيــالتعق 3.4
 أوجه التشابه: 3.4.1

الدراسة تناولته تناولت نفـــس المتغير التي  بعض الدراسات السابقة :الدراسةمتغير من حيث  (1
، (2015والحارثية،  ،)العاني(، و2017)حبوش،  :كدراسة، المهارات الريادية يالحالية وه

 .(Smith, et al., 2007)و ،(Chang, & Rieple, 2013)و ،(Arasti, et al., 2014)و
 

استخدامها  في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات معظم تشابهت الدراسة: ومنهج أداة حيث من( 2
 ة. ـــدراســة للــيـــيســة أداة  رئــانـبــتـــلى االســا عـــادهــمــتــة، واعـــدراســنهج للــمــلي كـــيــي التحلــــوصفــج الــنهـللم

 

 أوجه اًلختالف: 3.4.2
 متغير الدراسة:من حيث  (1
ن  يالخصائص الرياد تناولتالكثير من الدراسات السابقة  - عــد دراســـة خــصائص الـــريـادة ت   ة، وا 

 الشخصية المهارات محور تحت تنحصر أن يمكن والـتي الـريادية الــمهارات مـن صغـيـرة مـجـمـوعة
 ،(2016 ،علي)(، و2016و)سلطان، (، 2017 و)غنام، (،2017 )أبو سمرة، :كدراسة للريادة،

 ،(Karimi, et al., 2011)و (،(Zaman, 2013و ،(Holienka, et al., 2015)و
 (.2009 ،خرونآو  ،و)الشيخ ،(Jaafar, et al., 2010)و
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تم تناولها التي نفس مجموعة المهارات متغير الدراسة لم تتناول التي تناولت  السابقة الدراساتن إ -
 ،(2015 ة،ــيــارثـــحــوال ،يــانــعــ)الو (،2017 وش،ـــبــ)ح ة:ــدراســك ،ةـــيــــالـــالح ةــــدراســــال فـــــي

 .(Smith, et al., 2007)، و(Chang, & Rieple, 2013)و ،(Arasti, et al., 2014)و 

اقتصرت على دراسة محاور المهارات  المهارات،متغير الدراسات السابقة التي تناولت أغلب  -
 ،محمود) كدراسة:كمجموعة متكاملة دون دراسة كل مهارة من مهارات كل محور على حدة، 

 (.2014 ي،ــزرجـــخـوال ،يــمــيــعــنـــو)ال ،(2015 ة،ــــيــــارثـــحــوال ،يــــانــعــ)الو ،(2016 ،دـــــمــــومح
 

 مجتمع الدراسة:من حيث  2)
 

السابقة التي تناولت متغير الدراسة استهدفت الطلبة أو مؤسسي ومدراء المؤسسات كل الدراسات  -
   ،لم تتناول نفس مجتمع الدراسة التي تناولتها الدراسة الحاليةلكن و كمجتمع للدراسة 

 ،(Arasti, et al., 2014)و ،(2015 ،ةــيــارثـحــوال ،العاني)و (،2017 ،وشـــبـــح) ة:ــدراســك   
 .(Smith, et al., 2007)و ،(Chang, & Rieple, 2013)و
غير  أخرى الدراسات السابقة التي تناولت خريجي الجامعات، تخصصت في مهاراتأغلب  -

، (2016، ومحمد ،محمود) كدراسة:ة كالمهارات الحياتية أو الناعمة، المهارات الريادي
 .(2011 ،صاصيال)و ،(2013 ،العمري)و (،2014 و)حجاج، (،2014 والخزرجي، ،و)النعيمي

 

 ما يميز الدراسة الحالية: 3.4.3 

للدراسة )على حد علم الباحث(،  الجامعات كمجتمعخريجي الدراسة الحالية باستهدافها تفردت  -
من الطلبة في تقييمهم لمهاراتهم الريادية وذلك لكونهم انتهوا من جميع  باعتبارهم الشريحة األنضج
كثير منهم خبرة بالعمل نتيجة احتكاكهم بسوق العمل مما يجعل لديهم المراحل التعليم واكتسب 
 قدرة أكبر على التقييم. 

فلسطين  مستوى على القليلةالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، بأنها من الدراسات  تتميز  -
 درستالسابقة التي التي تخصصت في موضوع المهارات الريادية، حيث أن أغلب الدراسات 

 .الخصائص والسمات الريادية وأالمشاريع الريادية  موضوع تناولت موضوع الريادة

تناولت الدراسة الحالية مجموعة واسعة من المهارات خاصة أنها تناولت محورين جديدين  -
الريادية وهما )مهارات إدارة األعمال، المهارات التقنية( باإلضافة إلى المحور األساسي للمهارات 
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ر هذين المحورين لدى أصحاب المشاريع أدى عدم توف لذلكة، ــخصيــريادة الشــارات الــوهو مه
 .وتعثرها ة الكبرىيكثير من المشاريع الريادال إلى عدم استمرار

بتوضيح منظومة العمل الريادي والتي تجاهلتها الكثير من الدراسات تميزت الدراسة الحالية  -
السابقة، فترجع أهميتها في الدراسة الحالية للتعرف على موقع المهارات الريادية بالنسبة لمراحل 

  إنشاء المشاريع الريادية.

 امن خالل تحديد أكثر المهارات تكرار   أهمية المهارات الريادية أكثر حاولت الدراسة الحالية تحديد -
  في الدراسات التي تناولت متغير الدراسة.

 الفجوة البحثية: 3.4.4
 الفجوة البحثية :(3.1جدول )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
كل الدراسات السابقة التي تناولت متغير 

 ومدراء مؤسسي أو الطلبة الدراسة استهدفت

 كمجتمع للدراسة. المؤسسات

ندرة الدراسات السابقة التي 
تــنـــاولـــت متــغــيــر الـــدراســة 
باســـــتــهــــدافــهــــا خــــريــجـــي 

  للدراسة.  كمجتمع الجامعات

استهدافها ب الحالية الدراسة تفردت
ع ــمــتــمجــات كــعــامــخريجي الج

 .دراسةلل

دراسات السابقة حملت عنوان ـــالن ــير مـــالكث
ن دراســـة خــصائص "ةيالخصائص الرياد" ، وا 

الـــريـادة تعــد مـجـمـوعة صغـيـرة مـن الــمهارات 
الـريادية والـتي يمكن أن تنحصر تـحــت 

 .محور المهارات الشخصية للريادة

  ةــقــابــســـال اتـدراســــال ةــــلــق
 اراتــمهــال تــاولــنــتي ــــتـال

 .محاورها بجميع الريادية

تميزت الدارسة الحالية بدراسة 
 المهارات الريادية، محاور جميع
الشخصية،  الريادة )مهارات وتشمل

مهارات إدارة األعمال، المهارات 
 التقنية(.

أغلب الدراسات السابقة التي تناولت متغير 
المهارات، اقتصرت على دراسة محاور 

كمجموعة متكاملة دون دراسة كل المهارات 
 .مهارة من مهارات كل محور على حدة

قـــلة الــــدراســات الســابـقة 
التي درست كل مـــهــــارة 
مـــن المـــهارات الـــريادية  

 على حدة.

تمــيــزت الــــدارســة الحالـــيـة بدراسة 
كل مهارة من مهارات كل محور 

 .على حدة

ن الدراسـات الســابـقـة التي تناولت متغير إ
المهارات الريادية لم تتناول نفس المهارات 

الدراسة الحالية.التي تناولتها 

 السابقة الدراسات اختلفت
ارات ــمهــــفـــــــي تحــديـــد ال

 تناولتها. الــريــادـية الــتــي

حاولت الدراسة الحالية تحديد 
المهارات الريادية من خالل تحديد 

 في الدراسات اكثر المهارات تكرار  أ

 متغير الدراسة. تناولت التي

 (الدراسات السابقة باالعتماد على )جرد بواسطة الباحث :المصدر
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 الفصل الرابع
ةالدراس ةمنهجي  

 المقدمة: 
 

من والخطوات التي تم التحليل  الجانب العملي للدراسة إنجازكيفية  علىالتعرف  هدف هذا الفصل
وكذلك ، ة الدراسةعينمجتمع و  وصفكذلك ، في هذه الدراسة منهج المتبعال تحديدتم خاللها، حيث 

أداة الدراسة المستخدمة  تحديدمن خالل  الحصول على البيانات الالزمة للتحليلكيفية  تم تحديد
وعرض نتائج اختبارات صدق  في تصميم أداة الدراسة ومراجعتها بها الباحث جراءات التي قامواإل

 الدراسة، التي استخدمت في تحليل بيانات ، والتعرف علي المعالجات اإلحصائيةالدراسة أداة وثبات
ـــي  وانتهـــى ـــالتعرف عل ـــارات األالفصـــل ب ، وكـــذلك فـــي كـــل الدراســـة حصـــائية المتبعـــةاإلدوات واالختب

 .عداد الدراسةإأثناء  التي واجهت الباحثأهم الصعوبات التعرف على 
 

 منهجية الدراسة:4.1 
الــذي يحــاول مــن  ،مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي

خاللـه وصــف الظــاهرة موضــوع الدراسـة، وتحليــل بياناتهــا، والعالقــة بـين مكوناتهــا واآلراء التــي تطــرح 
 حدثها.تثار التي تتضمنها واآلي حولها والعمليات الت

ـــه المـــنهج الـــذي يســـعى لوصـــف  (100: 2006الحمـــداني )ويعـــرف  المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي "بأن
الظواهر أو األحداث المعاصـرة، أو الراهنـة فـي أحـد أشـكال التحليـل والتفسـير المـنظم لوصـف ظـاهرة 
أو مشــكلة، ويقــدم بيانــات عــن خصــائص معينــة فــي الواقــع، وتتطلــب معرفــة المشــاركين فــي الدراســة 

 ي نستعملها لجمع البيانات".والظواهر التي ندرسها واألوقات الت

 مصادر البيانات: 4.2
 ن للبيانات:يمصدرين أساسي استخدم الباحث  

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع البيانات  المصادر األولية:. 1
 (.(2 ملحق في كما الغرض، لهذا اخصيص   صممت للدراسة رئيسة كأداة االستبانة خالل من األولية

اتجـه الباحـث إلـى الكتـب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة، والـدوريات  المصادر الثانوية:2. 
والمطالعة  والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث

 في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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 وعينة الدارسة: مجتمع 4.3 

 سنوات عدد يزيد لم الذين غزة، بقطاع الفلسطينية الجامعات خريجين مجتمع الدراسة من تكو  
 ،م2014/2013) الدراسيةالذين تخرجوا خالل السنوات أي  سنوات 5تخرجهم عن 
 ،جامعات خمس في ،(م2018/2017 ،م2017/2016 ،م2016/2015 ،م2015/2014

جامعة األقصى، جامعة فلسطين، جامعة القدس اإلسالمية، جامعة األزهر،  )الجامعة :وتشمل
 البالغ عددهم المعلومات(، تكنولوجيا الهندسة، )التجارة، :وتشمل ،كليات ثالثل ،المفتوحة(

 (.4.1) جدول في موضح هو كما ،مفردة )11559(

لتحديد  (Sekaran, 2003)حصائية الخاصة بحجم العينة وفق لى الجداول اإلإوقد تم الرجوع 
مفردة أي ما يعادل  (374)فكان العدد األمثل لعينة الدراسة  ،حجم العينة األنسب لمجتمع الدراسة

من  ل  لنسب ك   اوفق  وذلك  ؛عشوائية من مجتمع الدراسة، وقد تم اختيار عينة طبقية(3.20%) تقريبا  
 كما ،رية فقد تم تقريبهاهناك نسب تظهر أرقام عش ألن   اخريجي الجامعات وخريجي الكليات، ونظر  

فئة من سبق لهم العمل وفئة من لم  ،حيث تم تقسيم الخريجين لفئتين (.4.2) جدول في موضح هو
 يسبق لهم العمل، وللتفرقة تم طرح سؤال باالستبانة يتعلق بسنوات الخبرة، واعتبر من أجابوا بأنهم

 العمل. لهم قــبــيس لم ذلك رــيــوغ مل،ــالع مــهــل قـبــس نــم ةـئــف ر،ــــأكثــف ةـــنــس (0.5) خبرة لىــع حصلوا

 وفق الجامعة والكلية مجتمع الدراسةتوزيع  :(4.1جدول ) 
 

 المجموع المفتوحة القدس قصىاأل زهراأل سالميةاإل

 8272 2893 1169 1961 2249 التجارة
 2520 0 0 447 2073 الهندسة

 767 279 0 109 379 المعلومات تكنولوجيا
 11559 3172 1169 2517 4701 المجموع

 2018)، مايو)سجالت وزارة التربية والتعليم، : المصدر

 وفق الجامعة والكلية الدراسة توزيع عينة :(4.2جدول )
 

 المجموع المفتوحة القدس األقصى زهراأل سالميةاإل

 126 44 18 30 34 التجارة
 38 0 0 7 31 الهندسة

 12 4 0 2 6 تكنولوجيا المعلومات
 374 48 18 39 71 المجموع

 الجامعة
 الكلية

 الجامعة
 الكلية



79 

 

 العينة اًلستطالعية: 4.4

 ؛بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسةاختيارهم  م  تمفردة  (30)تكونت عينة الدراسة االستطالعية من 
دخالها في التحليل إللتعامل معها، وقد تم  بغرض التأكد من جودة االستبانة ومدى قابلية المبحوثين

 ة.ـــانــبـــتـــاالس عــم لـــــامـــعــتــال يــف اتـــوبــــصع أو التـــديـــعـــــأي ت ودــــــوج دمــــعــل ار  ــــــظــن ؛يـــائـــــهــنـــال

 ة:ـدراســأداة ال4.5 
 

: دراسة المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينيةواقع تنمية " :تم إعداد استبانة بعنوان
 -:ينيوتكونت استبانة الدراسة من قسمين رئيس مقارنة"،

 

)الجنس، الجامعة، الكلية، التقدير  :وتشمل ،ن من البيانات الشخصية للمبحوثينالقسم األول: تكو  
 .الدورات التدريبية(عدد سنوات الخبرة، عدد الجامعي، 

 

 (62)وقد شملت االستبانة  ،واقع تنمية المهارات الريادية ومجاالت الثاني: تكون من محاورالقسم 
 .(4.3)، وقد وزعت الفقرات كما يتضح في جدول فقرة

 االستبانة فقراتتوزيع  :(4.3جدول)
 عدد الفقرات المجاالت م المحاور

مهارات الريادة 
 الشخصية

 4 بداع واالبتكارمهارة اإل 1
 5 تحمل المخاطرة والمسئولية مهارة 2
 5 مهارة القيادة 3
 5 مهارة المثابرة 4

 19 جمالي المحور األولإ

مهارات إدارة 
 األعمال

 5 مهارة التخطيط ووضع األهداف 1
 5 مهارة التسويق والمبيعات 2
 5 مهارة التفاوض 3
 5 مهارة اتخاذ القرار 4
 4 مهارة المالية 5

 24 الثانيجمالي المحور إ

 المهارات التقنية
 4 والتواصل تصالاالمهارة  1
 6 مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا 2
 5 التشبيكمهارة  3
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 4 مهارة مراقبة ومسح البيئة 4
 19 جمالي المحور الثالثإ
 62 جمالي محاور  اًلستبانةإ

 

اقتربت  كلما أنه حيث ،ستبانةاال لفقرات المبحوثين اتاستجاب ( لقياس (1-5من التدرج استخدام تمو 
 .(4.4جدول )ل ق اوف ،على ما ورد في الفقرة المعنية اكبيرة جد  الموافقة  أن   على دل   5جابة من اإل

  مقياس ليكرت الخماسيدرجات  :(4.4جدول )
 جدا قليلة موافقة قليلة موافقة متوسطة موافقة موافقة كبيرة اموافقة كبيرة جد   االستجابة

 1 2 3 4 5 المقياس
 

 

 صدق اًلستبانة: 4.6
توزيـع عينـة اسـتطالعية  وتـم   لقياسـه،االسـتبانة مـا وضـعت  تقـيس أسـئلة االسـتبانة أن   يقصـد بصـدق

وقـد قـام الباحـث ، االسـتبانة اسـتبانة الختبـار االتسـاق الـداخلي والصـدق البنـائي وثبـات (30)حجمهـا 
 بالتأكد من صدق  االستبانة بطريقتين:

 

 :الصدق الظاهري1. 
في المجاالت  متخصصين (9)االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من  عرض الباحث

وقد استجاب الباحث (،  (1ملحق والذين ورد أسماءهم في ،األكاديمية واإلدارية والمهنية واإلحصائية
 تالمقدمة، وبذلك خرجآلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 

 (.2كما يتضح في ملحق )، النهائية افي صورته االستبانة
 

 صدق المقياس: 2.
 

والثاني يفحص  ،يتم تحديد صدق المقياس من خالل معيارين، األول يفحص االتساق الداخلي
 الصدق البنائي، وفيما يلي نتائج هذين المعيارين:

 

 : اًلتساق الداخلي:أوًلا 
االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي يقصد بصدق 

وذلك من خالل حساب  ؛إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة
 سه.ـفــية للمجال نــلــالكة ـــدرجـــوال انةــبــتــاالت االســـجــرات مــقــن فــقرة مــل فـــن كــيــاط بــبــمعامالت االرت
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" مهارة اإلبداع واالبتكار( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.5)ل يوضح جدو 
 داللةمعامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ن أن  والدرجة الكلية للمجال، والذي يبي  

(0.05≥α)ا وضع لقياسه.مَ ل   اصادق   وبذلك ي عد المجال   ؛ 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة اإلبداع واالبتكار والدرجة الكلية  :(4.5جدول )

 للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 *0.43 ــا إلـى تــبــني أســالــيــب جــديــدة عــلى مـســتــوى العــمل.أســـعــى دوم   1
 0.00 *0.45 نحــو االسـتــفــادة من الــتطــورات العلمية في مجال عملي. أبـــادر 2
 0.00 *0.59 .تضيع أستفيد من الفرص المتاحة قبل أن   3
 0.01 *0.37 .أتجنب القواعد التي تحد من التغيير 4

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *

مهارة تحمل المخاطرة من فقرات مجال " ( معامل االرتباط بين كل فقرة4.6يوضح جدول )
 داللةمعامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ن أن  " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبي  والمسئولية

0.05)≥αوضع لقياسه. امَ ل   اصادق   المجال  وبذلك ي عد  (؛ 
فقرات مجال تحمل المخاطرة والمسئولية والدرجة  كل فقرة منمعامل االرتباط بين  :(4.6جدول )

 الكلية للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 *0.61 أنفذ األعمال التي قد يعتبرها البعض خطيرة. 1
 0.00 *0.74 أقرر فعل شيء. أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل أن   2
 0.00 *0.68 أعظم المكاسب تكمن خلف المخاطرة المحسوبة. أعتقد أن   3
 0.00 *0.74 تي بغض النظر عن النتائج.اعن قرار  المسئوليةأتحمل  4
 0.00 *0.52 أقدم المزيد من الوقت والجهد للوصول لهدفي. 5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة القيادة" والدرجة الكلية 4.7يوضح جدول )

وبذلك ي عد ؛ (α≤(0.05 داللةمعامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ن أن  للمجال، والذي يبي  
 وضع لقياسه. امَ ل   اصادق   المجال  



82 

 

 فقرات مجال مهارة القيادة والدرجة الكلية للمجال بين كل فقرة منمعامل االرتباط  :(4.7) جدول

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.55 اآلخرين وانتقاداتهم. آراء على للحصول أسعى 1
 0.00 *0.40 أقدر جهود اآلخرين وأثني عليهم. 2
 0.00 *0.56 القدرة على مواجهة المواقف الخطيرة. لدي   3
 0.00 *0.40 أرفض التبعية لآلخرين. 4
 0.00 *0.41 قناعهم وتوجيههم.ا  أتمكن من التأثير على اآلخرين و  5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة المثابرة" والدرجة الكلية ( معامل 4.8يوضح جدول )

(؛ وبذلك ي عد α≤0.05للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
 المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.

 والدرجة الكلية للمجال المثابرةمجال مهارة فقرات  بين كل فقرة منمعامل االرتباط  :(4.8جدول )

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.72 ى أنجزه.للنوم حت   حاجتي تقل بالمشروع امهتم   أكون   عندما 1
 0.00 *0.75 أقوم بكل ما هو مطلوب مني أو ما يفوقه. 2
 0.00 *0.61 واجهتني عقبات.أستمر في المحاولة لتحقيق ما أريد حتى لو  3
 0.00 *0.40 عزيمتي. على مواجهة العقبات دون تثبيط أصر   4
 0.00 *0.44 تحقيق أهدافي. وقللتغلب على الصعوبات التي تع أجد حلوال   5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التخطيط ووضع 4.9يوضح جدول )

األهداف" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
0.05)≥α.؛ وبذلك ي عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه) 

مهارة التخطيط ووضع األهداف مجال فقرات  كل فقرة منمعامل االرتباط بين  :(4.9جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.47 أحب التفــكـيــر بالمستــقـــبــل والــتــنــبؤ بالــمــشــكالت قــبـــل وقـــوعــهـــا. 1
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 0.00 *0.37 مـــجــمـــوعــة مــن األهــداف أســعـى لــتحــقــيـــقــهــا فــي حــيــاتــي. لـدي   2
 0.01 *0.39 أهدافي. إلى للوصول الخطط أضع 3
 0.00 *0.44 أسـتـطــيــع تصمــيــم بــرنــامج تنفــيــذي إلنجاز المـهــام الــموكــلة لي. 4
 0.01 *0.36 بجــودة عــالــيــة. العــمــل إكــمـال لضــمان العــمــل إجـــراءات أطـور 5
 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التسويق والمبيعات" 4.10جدول )يوضح 
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

0.05)≥α.؛ وبذلك ي عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه) 
ت مجال مهارة التسويق والمبيعات والدرجة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرا :(4.10جدول )

 الكلية للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.50 الـقــدرة عــلى الـقـيـام بالــدراسات التسويــقــية للمنتج أو الخدمة. لــدي   1
 0.00 *0.59 أهــــداف المشروع.أستطيع تطبيق سياسات التسويق التي تتفــق مع  2
 0.01 *0.37 أستطيع تنــشـيـط الطلــب على الخــدمات بتحديث أساليب التسويق. 3
 0.00 *0.48 القدرة على إقناع األفراد بجودة المنتج أو الخدمة التي أقدمها. لدي   4
 0.01 *0.36 تغيير وجهة  نظر اآلخرين لشراء المنتج أو الخدمة  بسهولة. أستطيع 5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التفاوض" والدرجة 4.11جدول )يوضح 

(؛ وبذلك α≤(0.05الكلية للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 ي عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة التفاوض والدرجة الكلية  :(4.11جدول )
 للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
األطراف خارج أمتلك قنوات اتصال واسعة تمكنني من عملية التفاوض مع  1

 0.00 *0.62 المشروع.

القدرة لممارسة الضغوط التفاوضية بأنواعها على الطرف اآلخر إلجباره  لدي   2
 0.00 *0.51 على موقف أو سلوك معين.

 0.03 *0.35 ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد. 3
 0.01 *0.37 أستطيع إعطاء األطراف الخارجية ثقتي لنجاح التفاوض أو االتفاق. 4
 0.01 *0.35 أتنازل في مراحل التفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاق. يمكن أن   5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة اتخاذ القرار" والدرجة 4.12جدول )يوضح 
(؛ وبذلك α≤0.05)الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 ي عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.
 للمجال الكلية والدرجة القرار اتخاذ مهارة مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل :(4.12) جدول

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.64 أقوم بجمع معلومات كافية حول أي مشكلة تواجهني. 1
 0.00 *0.73 عدة للمشكلة الواحدة. أضع بدائل 2
 0.00 *0.82 القرارات. اتخاذ عند االختيار بين البدائل في واالتزان أمتلك الهدوء 3
 0.00 *0.45 أستطيع إقناع العاملين بالمشاركة باتخاذ القرار لتقليل فشله. 4
 0.00 *0.55 أقوم باتخاذ قرارات فردية بنفسي في المواقف العاجلة. 5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة المالية" والدرجة الكلية 4.13جدول )يوضح 

(؛ وبذلك ي عد α≤(0.05للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة المالية والدرجة الكلية للمجال :(4.13جدول )

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.01 *0.36 القدرة على إعداد دراسة جدوى مالية عند تأسيس المشروع. لدي   1
 0.00 *0.66 الــواردة فـي الكـشـوفــات البـنكـية.أسـتطـيــع فهــم العمــليـات المالــيـة  2
 0.01 *0.40 أستطيع تــرجـمة الـمعــامالت المالية إلى عمليات وأرقــام محاسبية. 3
 0.00 *0.42 القدرة للوصول إلى نتائج المركز المالي للمشروع بأي وقت. لدي   4

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة االتصال والتواصل" 4.14يوضح جدول )

والدرجة الكلية للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
0.05)≥α؛ وبذلك ي عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه). 

والدرجة  االتصال والتواصلمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة  :(4.14جدول )
 الكلية للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.49 أستطيع التواصل مع اآلخرين بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم. 1
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 0.00 *0.41 لرموز الرسالة لفهم محتواها.أستطيع اإلصغاء والتحليل  2
 0.00 *0.55 قدرة على اختيار وسيلة االتصال األنسب لمحتوى الرسالة. لدي   3
أستطيع استخدام وسائل االتصال المختلقة كالمقابلة المباشرة أو رسائل البريد  4

 0.00 *0.40 اإللكتروني أو مواقع الويب.

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ي ااالرتباط دال إحصائ *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة استخدام وتفعيل 4.15جدول )يوضح 

التكنولوجيا" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
0.05)≥α  عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.(؛ وبذلك ي 

 استخدام وتفعيل التكنولوجيامعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة  :(4.15جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.44 األعمال.أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآللي لتنفيذ  1

أستطيع االعتماد على أجهزة الحاسوب واالتصال وخدمة اإلنترنت في تنفيذ  2
 0.00 *0.46 كل األعمال التجارية.

 0.00 *0.41 أمتلك القدرة على األرشفة اإللكترونية. 3

أستطيع إدخال البيانات والتعامل مع برامج معالجة الكلمات وجداول البيانات  4
 0.00 *0.53 بسهولة.

 0.01 *0.38 أدرك دالالت البيع والتسويق على اإلنترنت. 5
 0.01 *0.37 أستطيع التعلم على أي تكنولوجيا جديدة يتم استخدامها في اإلنتاج. 6

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ي ااالرتباط دال إحصائ *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التشبيك" والدرجة الكلية 4.16جدول )يوضح 

(؛ وبذلك ي عد α≤(0.05للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.

 والدرجة الكلية للمجال التشبيك مهارة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال :(4.16جدول )

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.52 أمتلك القدرة على التعامل مع اآلخرين عن طريق شبكة اإلنترنت. 1
 0.00 *0.59 أستطــيــع تــســويق المنتجات عــن طـــريـــق الـشـبــكـات اإللكترونــيــة. 2
القدرة على التعامل مع اإلعالنات التجارية واختيار المحتوى المناسب   لدي   3

 0.00 *0.49 في المواقع اإللكترونية.

 0.00 *0.45 أستطيع إنشاء مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة منها للتطوير المهني.    4
 0.00 *0.40 االسـتـفـسـارات الــمتعـلـقـة بالــعـــمــالء.أمتــلــك قـــــدرة الـــــرد عـــلــى كـــل  5

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مراقبة ومسح البيئة" والدرجة 4.17جدول )يوضح 
(؛ وبذلك α≤(0.05الكلية للمجال، والذي يبي ن أن  معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 ي عد المجال  صادق ا ل َما وضع لقياسه.
والدرجة  مراقبة ومسح البيئةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة  :(4.17جدول )

 الكلية للمجال

 الفقرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 *0.43 أستخدم مصادر مختلفة للحصول على المعلومات. 1

المعلومات  على للحصول المعلومات وشبكات االتصال وسائل أستعمل 2
 0.00 *0.53 الخارجية الالزمة.

 0.01 *0.38 أستطيع جمع المعلومات عن المؤسسات ذات العالقة في مجال دراستي. 3
النمط البيئي المحيط والذي يؤثر على المشروع وأستخدمه  علىأتعرف  4

 0.00 *0.66 لصالح اتخاذ القرار.

 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة ا االرتباط دال إحصائي   *

 : الصدق البنائي:اثانيا 
ي عد  الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 

 الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
( أن  جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائي ا عند 4.18يبين جدول )
 ؛ وبذلك ت عد جميع مجاالت االستبانة صادقة ل َما وضع لقياسه.α)≤(0.05مستوى داللة 

 

 الدرجة الكلية لالستبانة ل االرتباط بين درجة كل مجال مع معام :(4.18جدول )

 المجاالت م المحاور
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

مهارات الريادة 
 الشخصية

 0.00 *0.95 مهارة اإلبداع واالبتكار 1
 0.00 *0.76 مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية 2
 0.00 *0.96 مهارة القيادة 3

 0.00 *0.87 مهارة المثابرة 4

 0.00 *0.96 إجمالي المحور األول

 مهارات إدارة األعمال

 0.00 *0.96 مهارة التخطيط ووضع األهداف 1

 0.00 *0.96 مهارة التسويق والمبيعات 2

 0.00 *0.96 مهارة التفاوض 3

 0.00 *0.81 مهارة اتخاذ القرار 4
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 0.00 *0.95 مهارة المالية 5

 0.00 *0.99 إجمالي المحور الثاني

 المهارات التقنية

 0.00 *0.95 مهارة االتصال والتواصل 1

 0.00 *0.95 مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا 2
 0.00 *0.96 مهارة التشبيك 3
 0.00 *0.95 مهارة مراقبة ومسح البيئة 4

 0.00 *0.95 إجمالي المحور الثالث
 .0.34قيمة االرتباط الجدولية تساوي  .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   *

 ثبات اًلستبانة:4.7 

تعطي هذه  االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من  يقصد بثبات  االستبانة أن  

تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج  مرة 

خالل فترات  دةع االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد مرات

معــامــل ـتـخـــدام زمنية معينة. وقــــــد تـــحــقــــق الـــــبـــاحث مـــن ثــــبـــات اســتـبــانــــــة الــــدراســـــة مـــن خــالل اســــ

 وطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج (Cronbach's Alpha Coefficient)ألـــــفــا كــرونـــــــباخ 

 (.4.19كما هي مبينة في جدول )

 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة :(4.19جدول )

معامل ألفا  عدد الفقرات المجاالت م المحاور
 كرومباخ

التجزئة 
 النصفية

مهارات الريادة 
 الشخصية

 0.74 0.70 4 مهارة اإلبداع واالبتكار 1
 0.72 0.78 5 والمسئوليةمهارة تحمل المخاطرة  2
 0.80 0.75 5 مهارة القيادة 3
 0.70 0.74 5 مهارة المثابرة 4

 0.70 0.80 19 إجمالي المحور األول

 مهارات إدارة األعمال

 0.82 0.76 5 مهارة التخطيط ووضع األهداف 1
 0.74 0.80 5 مهارة التسويق والمبيعات 2
 0.73 0.74 5 مهارة التفاوض 3
 0.73 0.78 5 مهارة اتخاذ القرار 4
 0.80 0.80 4 مهارة المالية 5

 0.74 0.80 24 إجمالي المحور الثاني



88 

 

 المهارات التقنية

 0.71 0.75 4 مهارة االتصال والتواصل 1
 0.80 0.72 6 مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا 2
 0.75 0.70 5 مهارة التشبيك 3
 0.72 0.71 4 البيئةمهارة مراقبة ومسح  4

 0.78 0.73 19 إجمالي المحور الثالث
 0.92 0.92 62 إجمالي محاور اًلستبانة

 

قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة إلجمــالي محــاور االســتبانة  ( أن  4.19فــي جــدول ) كمــا يتضــحو 
 .0.92، بينما بطريقة التجزئة النصفية فبلغت 0.92حيث بلغت 

 0.73 -) أما بالنسبة لمحاور االستبانة فقد تراوح معامل ألفا كرونباخ في محاور االسـتبانة مـا بـين
لفــــا كرونبــــاخ، حيــــث  أطريقــــة التجزئــــة النصــــفية فكانــــت النتــــائج مشــــابهة لمعامــــل  وفــــق أمــــا، (0.80

 (.0.78 - 0.70)االستبانة ما بين تراوحت نتائج محاور 
(، بعـد تأكـد الباحـث 2صورتها النهائية قابلة للتوزيع كما هي فـي ملحـق )وبذلك تكون  االستبانة في 

مما يجعله على ثقـة بصـحة االسـتبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج  ؛استبانة الدراسة من صدق وثبات
 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 اختبار التوزيع الطبيعي:4.8 
الختبار ما K-S( ) (Kolmogorov-Smirnov Tesسمرنوف )-كولمجوروفاختبار  تم استخدام

 (.4.20) جدول في مبينة هي كما النتائج وكانت ،دمهـع نــم يعيـــالطب التوزيع تتبع البيانات كانت إذا
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :(4.20جدول )

 عدد المجاالت م المحاور
 الفقرات

-كولمجروف
سمونوف   

(K-S) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 مهارات الريادة الشخصية

 0.14 1.15 4 بداع واالبتكارمهارة اإل 1
 0.07 1.30 5 مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية 2
 0.08 1.27 5 مهارة القيادة 3
 0.31 0.97 5 مهارة المثابرة 4

 0.08 1.27 19 جمالي المحور األولإ

 مهارات ادارة األعمال

 0.08 1.27 5 مهارة التخطيط ووضع األهداف 1
 0.08 1.27 5 مهارة التسويق والمبيعات 2
 0.24 1.03 5 مهارة التفاوض 3
 0.12 1.18 5 مهارة اتخاذ القرار 4
 0.12 1.18 4 مهارة المالية 5
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 0.10 1.23 24 جمالي المحور الثانيإ

 المهارات التقنية

 0.07 1.29 4 مهارة االتصال والتواصل 1
 0.08 1.26 6 مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا 2
 0.06 1.34 5 مهارة التشبيك 3
 0.19 1.09 4 مهارة مراقبة ومسح البيئة 4

 0.15 1.14 19 جمالي المحور الثالثإ
 0.22 1.05 62 جمالي محاور  اًلستبانةإ

 

أكبــر جميــع مجــاالت الدراســة كانــت ل (.Sig)القيمــة االحتماليــة  ( أن  4.20فــي جــدول ) كمــا يتضــحو 
 ،توزيــع البيانــات لهــذه المجــاالت يتبــع التوزيــع الطبيعــي وبــذلك فــإن   ؛(α≤0.05)مســتوى الداللــة مــن 

 استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  لذلك تم

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: 4.9
 

 Statistical Package for theمن خالل برنامج التحليل اإلحصائيتم تفريغ وتحليل االستبانة 
Social Sciences (SPSS). 

 

 األدوات اإلحصائية المستخدمة:4.10 

ويتم  ،النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي، تستخدم لمعرفة تكرار فئات متغير ما1. 
 الدراسة.، ووصف متغيرات االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 

 ة.ــانـبــتــرات االســـقــبات فــرفة ثــمعــدم لـــتخـــ(، يسCronbach's Alphaاخ )ــبــرونــا كــفــار ألــبــتــاخ 2.

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ، يستخدم(split halfاختبار التجزئة النصفية )3. 

، يســـتخدم لمعرفـــة مـــا إذا Kolmogorov-Smirnov Test)ســـمرنوف )-اختبـــار كولمجـــوروف4. 
 كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

(، يســتخدم لقيــاس درجــة Pearson Correlation Coefficientمعامــل ارتبــاط بيرســون ) 5.
 م استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.ـد تـ، وقنــريــن متغيــيــباط بــاالرت

(، يسـتخدم لمعرفـة مـا إذا Independent Samples T-Test) فـي حالـة عينتـين Tاختبـار 6. 
 كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين عينتين مستقلتين. 

(، يسـتخدم One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التبـاين األحـادي 7. 
 الث عينات مستقلة أو أكثر.ــن ثــيــة بــيــصائــة إحــات ذات داللـــروقــاك فــنــان هــا إذا كــة مــرفــلمع
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 :عداد الدراسةإأهم الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء  4.11
هناك صعوبات تتعلق بالجانب الميداني بالدراسة، وبالتحديد طريقة الوصول الى الفئة المستهدفة 

مجتمع الدراسة ال يتواجد في مكان مجتمع الدراسة، فان موضوع الوصول اليهم أمر شاق، لكون ب
محدد أو داخل مؤسسة محددة، فيتكون من خريجين الجامعات المنتشرين في المحافظات الخمسة 

ومن  ،لقطاع غزة،  لذلك تم الحصول على عينة الدراسة باستخدام برنامج سوق العمل الفلسطيني
عقد  ن خالل بياناتهم الشخصيةم خالله تم الحصول على بياناتهم الشخصية، وبعد التواصل معهم

الباحث عدة محاضرات في بلديات المحافظات الخمسة لقطاع غزة، وفي نهاية المحاضرة طلب 
 منهم تعبئة استبانات الدراسة.
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 الفصل الخامس
 التحليل والنقاش

 
 المقدمة 

 المحك المعتمد بالدراسة 5.1

 الشخصية البيانات وفق الدراسة لعينة الوصف اإلحصائي 5.2

 الدراسة تساؤًلتجابة إ 5.3

 التساؤل األولجابة إ 5.3.1

 التساؤل الثانيجابة إ 5.3.2

 التساؤل الثالثجابة إ 5.3.3
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 الفصل الخامس
 التحليل والنقاش

 

 :مقدمة 

واختبار نتائج االستبانة،  الدراسة من خالل تحليل فقرات التؤ تسا علىاإلجابة  هدف هذا الفصل
التي اشتملت على )الجنس،  البيانات الشخصية للمبحوثينفرضيات الدراسة، والوقوف على 

لى إ، كما هدف (التدريبية عدد الدوراتسنوات الخبرة، عدد ، التقدير الجامعيالجامعة، الكلية، 
لذا  ختالف مع الدراسات السابقة،باإلضافة إلى بيان أوجه الشبه واال ،تفسير النتائج والتعقيب عليها

الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم  استبانةتم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 
للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 وتحليلها في هذا الفصل. 

 المعتمد في الدراسة: المحك5.1 

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل 
(، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس 5-1=4حساب المدى بين درجات المقياس )

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 5/4=0.80للحصول على طول الخلية أي )
)بداية المقياس وهي واحد صحيح(؛ وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح المقياس 

 طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي:

 المحك المعتمد في الدراسة :(5.1)جدول 
 درجة الموافقة الوزن النسبي الوسط م

 اقليلة جد   %20-36من  1.00-1.80من  1
 قليلة %52-36أكبر من  1.80-2.60أكبر من  2
 متوسطة %68-%52أكبر من  2.60-3.40أكبر من  3
 كبيرة %84-%68أكبر من  3.40-4.20أكبر من  4
 اكبيرة جد   %100-%84أكبر من  4.20-5,00أكبر من  5
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 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية: 5.2
 حالة اكتمال االستبانات :(5.2جدول )

 المئوية % النسبة التكرار ستباناتاكتمال االحالة 

 80.70 302 استبانات مكتملة
 19.30 72 استبانات غير مكتملة

 100.00 374 المجموع
 

 ستباناتاالمن  (%(19.30و مكتملة، ستباناتاالمن  (%(80.70 ن  أ (5.2)يتضح من جدول 
لعدم إرجاعها من قبل بعض المبحوثين، أو إلرجاعها  عدم اكتمالها الباحث وويعز غير مكتملة، 

 من قبل المبحوثين غير مكتملة التعبئة.
 

 متغير الجنسوفق توزيع عينة الدراسة  :(5.3جدول )

 الجنس
 اإلجمالي  لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

 النسبة العدد
 النسبة العدد المئوية %

 النسبة العدد المئوية %
 المئوية %

 55.60 168 48.30 69 62.30 99 ذكر
 44.40 134 51.70 74 37.70 60 نثىأ

 100.00 302 100.00 143 100.00 159 المجموع
 
 

هم  (%(44.40المبحوثين هم من الذكور، ومن  (%(55.60 ن  أ (5.3)يتضح من خالل جدول 
 ويعزو الباحث ذلك ناث،من اإلناث، وهذا يدلل على كبر حجم المبحوثين الذكور مقارنة مع اإل

من الكليات المستهدفة في هذه الدراسة لتفضيلهن بشكل أكبر الكليات التربوية  على ناثإلقبال اإل
 التدريس كمهنة مستقبلية أكثر من الذكور.

 متغير الجامعة وفقتوزيع عينة الدراسة  :(5.4)جدول 

 الجامعة
 اإلجمالي  لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

 النسبة العدد
 النسبة العدد المئوية %

 النسبة العدد المئوية %
 المئوية %

 32.80 99 27.30 39 37.70 60 اإلسالميةالجامعة 
 17.50 53 18.20 26 17.00 27 األزهرجامعة 

 8.60 26 7.70 11 9.40 15 قصىجامعة األ
 18.20 55 23.80 34 13.20 21 جامعة فلسطين

 22.80 69 23.10 33 22.60 36 جامعة القدس المفتوحة
 100.00 302 100.00 143 100.00 159 المجموع
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من  (%(22.80، واإلسالميةالجامعة  المبحوثين منمن ( %(32.80 أن   (5.4)يتضح من جدول 
، األزهرمن جامعة  (%(17.50من جامعة فلسطين، و (%(18.20جامعة القدس المفتوحة، و

اإلسالمية الجامعة كبر حجم المبحوثين من يدلل على قصى، وهذا من جامعة األ (%(8.60و
قبال الطلبة عليها، إفي اإلسالمية مكانة الجامعة لالباحث ذلك  وخرى، ويعز مقارنة مع الجامعات األ

ن  الكليات و  ،عدد الكليات المتوفرة لديها وفق يختلف جامعة كل خريجيحجم  باإلضافة إلى أن   ا 
سالمية الجامعة اإلك بعض الجامعات ال فيإ جميع ا ال تتوفر في هذه الدراسة الثالث المستهدفة

 فلسطين. جامعة و  جامعة األزهرو 

 متغير الكلية وفقتوزيع عينة الدراسة  :(5.5)جدول 

 الكلية
 جمالي اإل لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

 النسبة العدد
 النسبة العدد المئوية %

 النسبة العدد المئوية %
المئوية 

 65.90 199 %67.80 97 64.20 102 التجارة %
 22.80 69 %23.10 33 22.60 36 الهندسة

 11.30 34 %9.10 13 13.20 21 تكنولوجيا المعلومات
 100.00 302 100.00 143 100.00 159 المجموع

 

%( من كلية (22.80المبحوثين من كلية التجارة، ومن  )%(65.90أن   (5.5)يتضح من جدول 
%( من كلية تكنولوجيا المعلومات، وهذا يدلل على كبر حجم المبحوثين من (11.30الهندسة، و

رسوم ومفتاح قبول كلية األخرى، ويعزو الباحث ذلك ألن   المستهدفة كلية التجارة مقارنة مع الكليات
بر من الكليات مما يسمح بقبول عدد أك التجارة أقل نسبي ا من التخصصات المدروسة األخرى

، األخرى المكونة لمجتمع الدراسة، باإلضافة إلى توفر كلية للتجارة في جميع جامعات قطاع غزة
 .رىــاألخ ةـــدفــهــتـــســمــال الكـلــيــات يــجــريـــخ نـــم رــبــأك ارةــجــتــال ةــيــلــك يــجــريــخ لــمــــع رصـــف وأن

 متغير التقدير الجامعي وفقتوزيع عينة الدراسة  :(5.6)جدول 

 التقدير الجامعي
 اإلجمالي لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

 النسبة العدد
 النسبة العدد المئوية %

 النسبة العدد المئوية %
 المئوية %

 11.30 34 11.90 17 10.70 17 ممتاز
 49.30 149 46.90 67 51.60 82 اجيد جد  
 26.20 79 26.60 38 25.80 41 جيد
 13.20 40 14.70 21 11.90 19 مقبول
100.0 159 المجموع

0 
143 100.0

0 
302 100.0

0 
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تقديرهم  (%(26.20ا، وتقديرهم جيد جد   المبحوثينمن  (%(49.30أن  (5.6)يتضح من جدول 
تقديرهم ممتاز، وهذا يدلل على كبر فئة  (%(11.30تقديرهم مقبول، و (%(13.20جيد، و

و خرى، ويعز ا وتقدير جيد مقارنة مع فئات التقديرات األجد   المبحوثين الحاصلين على تقدير جيد
تتمركز تقديرات الخريجين حول المتوسط وتقل حول األطراف  ه من الطبيعي أن  الباحث ذلك ألن  

 العليا والدنيا.

 سنوات الخبرة عدد متغير وفقتوزيع عينة الدراسة  :(5.7)جدول 

 سنوات الخبرةعدد 
 اإلجمالي  لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

 النسبة العدد
 النسبة العدد المئوية %

 النسبة العدد المئوية %
 المئوية %

 سنة 0.5 أقل من

 

00 00.0 135 94.40 142 47.00 
 سنة 1- 0.5من

 

79 49.68 00.8 5.59 75 24.80 
 سنوات 3- 1أكثر من

 

53 33.33 00.0 00.0 56 18.50 
 سنوات 3أكثر من 

 

27 17.00 00.0 00.0 29 9.60 
 100.00 302 100.00 143 100.00 159 المجموع

 

%( (24.80المبحوثين ال يوجد لديهم سنوات خبرة، ومن %( (47أن   (5.7)يتضح من جدول 
%( خبرتهم أكثر من (9.60سنوات، و 3-1 أكثر من%( خبرتهم (18.50خبرتهم أقل من سنة، و

سنوات، وهذا يدلل على كبر فئة المبحوثين الذين ال يوجد لديهم سنوات خبرة مقارنة مع فئات  3
الخبرات األخرى، ويعزو الباحث ذلك ألن  مجتمع الدراسة من الخريجين حديثي التخرج ولديهم 

  لصغر حجم سوق العمل. يعود مل فيما بعد، وأيضاــرة والعــبـلى الخــول عــصــحالمتسع من الوقت لل

 الدورات التدريبية عدد متغير وفقتوزيع عينة الدراسة  :(5.8)جدول 

 الدورات التدريبيةعدد 
 اإلجمالي  لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

 النسبة العدد
 النسبة العدد المئوية %

المئوية 
% 

 النسبة العدد
 المئوية %

 20.20 61 18.90 27 21.40 34 ال يوجد

 29.10 88 29.40 42 28.90 46 دورات 3-1من 

 31.10 94 32.90 47 29.60 47 دورات6 -4 من

 19.50 59 18.90 27 20.10 32 دورات 6كثر من أ

 100.00 302 100.00 143 100.00 159 المجموع
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%( (29.10دورات، و6 -4المبحوثين التحقوا من من %( (31.10 أن   (5.8)يتضح من جدول 
%( ال يوجد لديهم (20.20دورات، و 6%( التحقوا بأكثر من (19.50دورات، و 3-1التحقوا من 

مقارنة مع فئات الدورات دورات  6-4دورات، وهذا يدلل على كبر فئة المبحوثين الملتحقين من 
مما  تطبيقية كليات مجتمع الدراسة ذات طبيعةأغلب تخصصات  ألن  الباحث ذلك  واألخرى، ويعز 

باإلضافة إلى  للحصول على أكبر قدر من الدورات التدريبية، هذه الكليات خريجيقبال إ يؤدي إلى
  .مهاراتهمبة لتنمية ــاب الطلــطـسطين الستقــلـل في فــمــب التي تعــدريــز التـــراكــات ومــامعــجــام الــمــاهت
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  إجابة تساؤًلت الدراسة: 5.3

؟ِلم ن  سبق لهم العمل وِلم ن  لم يسبق لهم العمل المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية وى توفرــتـمسما  :اؤل األولـسـالت ةـابــجإ 5.3.1

 مستوى توفر على المبحوثين لكل فقرات متغير المهارات الريادية، للتعرف رية والوزن النسبي لدرجات استجاباتالمعياتم حساب المتوسطات واالنحرافات 
الخماسي/المحك  ، ومن أجل تحديد درجة الموافقة اعتمد الباحث مقياس ليكرتا ألسبقية العملالمهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية وفق  

 المعتمد في الدراسة.
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحاور االستبانة :(5.9)جدول 

 المحاور
  اإلجمالي لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
قيمة 
 االختبار

المعنوية 
p-

value 
ترتيب 
 الفقرة

 2 0.00 17.80 69.24 0.45 3.46 3 63.89 3.19 1 74.06 3.70 الشخصية ةارات الريادـهـم
 4 0.00 6.31 62.70 0.37 3.14 4 60.54 3.03 4 64.65 3.23 األعــــــمـــال إدارةمـــهــــارات 

 1 0.00 30.33 72.45 0.36 3.62 1 72.31 3.62 2 72.58 3.63 الــمــــــــهــــــــارات الـــتــــقــــنـــــيـــــة
 3 0.00 20.3 68.13 0.40 3.40 2 65.58 3.28 3 70.43 3.52 محاور االستبانة إجمالي 

 

المبحوثين حول المهارات  وهذا يعني أن درجة موافقة استجابات، (%(68.13جاء بوزن نسبي  محاور المهارات الرياديةإجمالي  أن   (5.9)من جدول يتضح 
، وهذا  (65.58%)لم يسبق لهم العمل ن  مَ بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل   (%(70.43سبق لهم العمل  ن  مَ ، وقد جاء الوزن النسبي ل  كبيرةالريادية 

سبق لهم  ن  مَ في مهارات الريادة ل   ةدرجة الموافق لم يسبق لهم العمل. وذلك يدلل أن   ن  مَ سبق لهم العمل ومتوسطة ل   ن  مَ ل   كبيرةيعني أن هناك موافقة بدرجة 
 لم يسبق لهم العمل. ن  مَ العمل أكبر ل  
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 الريادة الشخصية: : مهاراتاألولالمحور 

 بداع واالبتكارمهارة اإلالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال  :(5.10)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

دة ــديــب جــيــالــني أســبــى تـا إلــى دوم  ــعـــأس 1
 1 70.49 3.52 1 79.37 3.97 مل.ــوى العــتــسـلى مــع

ورات ــتطــمن ال االسـتــفــادةو ــادر نحـــأب 2
 2 67.55 3.38 2 63.65 3.18 العلمية في مجال عملي.

 3 51.89 2.59 3 54.59 2.73 .تضيع أن قبل المتاحة الفرص من أستفيد 3

 4 49.37 2.47 4 42.77 2.14 .أتجنب القواعد التي تحد من التغيير 4

  59.83 2.99  60.09 3.00 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.10)من جدول يتضح 
المجال، بينما  اهناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (%(60.09
، وهذا يعني أن هناك (%(59.83لم يسبق لهم العمل  ن  مَ المتوسط الحسابي النسبي ل   تبين أن  

المقارنة  يلكال فئت بداع واالبتكارمهارة اإلفي  ةدرجة الموافق موافقة بدرجة متوسطة. وذلك يدلل أن  
 متساوية.

وعدم توفر اإلمكانيات  ،الباحث ذلك لضعف وصغر مؤسسات سوق العمل الفلسطيني وويعز 
. سبق لهم العمل ن  مَ ل  تطور يمستوى المهارة لم فإن   توفير حوافز للمبدعين، لذلكلالمادية لديها 

في تحفيز  بفلسطين لضعف نظام الجامعاتلم يسبق لهم العمل؛   ن  مَ ل  بينما مستوى المهارة متوسط 
ولعدم  ،ل مشاريع أو أبحاث لديهاألفضلعدم تنظيمها للمسابقات والمعارض وجوائز  المبدعين

تشجيع الجامعات طلبتها على التفكير خارج الصندوق من خالل اعتمادها عليها كجزئية في تقييم 
ا لعدم تخصيص الحكومة الفلسطينية الدعم الكافي الطالب أو أحد طرق التدريس  لديها، وأيض 

ا لعدم اهتمام وسائل  أغلب  تغطية قصص النجاح رغم أن  عالم المحلية باإلللبحث العلمي، وأيض 
بداع في ا لضعف التربية األسرية في تشجيع اإلالهوية، وأيض   نيةقصص النجاح العربية فلسطي

 فلسطين.
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 :الفقرات في المجال ىأما أعلى وأدن

ا "أسعى دوم   (1)كال فئتي المقارنة هي الفقرة ل  الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة  ن أن  فتبي  
كال درجة موافقة ل   أدنىإلى تبني أساليب جديدة على مستوى العمل"، بينما الفقرة التي حصلت على 

 "أتجنب القواعد التي تحد من التغيير". (4)فئتي المقارنة هي الفقرة 

 دت أن  والتي أك   (،2012واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، 
 كانت متوسطة. بداع واالبتكاراإلالمبحوثين لمهارة  تمتوسطات استجابا

)حبوش، و (،2017)أبو سمرة،  :كدراسة واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة
 دت أن  ، والتي أك  (Smith, et al., 2007)و(، 2013)القاسم، و(، 2013(، )الحدراوي، 2017

 .كبيرةكانت  واالبتكاربداع اإلالمبحوثين لمهارة  متوسطات استجابات

 تحمل المخاطرة والمسئولية مهارةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال  :(5.11)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 
يعتبرها البعض أنفذ األعمال التي قد 

 4 59.72 2.99 3 85.66 4.28 خطيرة.

2 
أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل 

 1 61.40 3.07 2 86.16 4.31 أقرر فعل شيء. أن  

3 
أعظم المكاسب تكمن خلف  أعتقد أن  

 2 60.42 3.02 4 84.40 4.22 المخاطرة المحسوبة.

4 
عن قرارتي بغض  المسئوليةأتحمل 

 5 59.71 2.99 1 88.35 4.42 النظر عن النتائج.

5 
أقدم المزيد من الوقت والجهد للوصول 

 3 58.74 2.94 5 75.85 3.79 لهدفي.

  60.00 3.00  84.09 4.20 اجميع فقرات المجال مع  

سبق لهم  ن  مَ المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل   أن   (5.11) من جدوليتضح 
 اا من قبل المبحوثين في هذهناك موافقة بدرجة كبيرة جد   ، وهذا يعني أن  (% (84.09العمل

 ، وهذا يعني أن  (%(60لم يسبق لهم العمل  ن  مَ المتوسط الحسابي النسبي ل   ن أن  بينما تبي   المجال،
 موافقة بدرجة متوسطة.  هناك
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لم يسبق لهم  ن  مَ ل  ل أكبر سبق لهم العم ن  مَ في مهارة تحمل المسئولية ل   ةدرجة الموافق وذلك يدلل أن  

 العمل. 

الفترات  هم طيلحمل األهل مسئولية أبنائتَ فلسطين ب  سرية في عادات األ  ال إلىالباحث ذلك  ويعزو
وبمجرد دخول الشباب معترك  ،حملهم مسئولية أنفسهمبعد تخرجهم من الجامعة دون تَ  العمرية حتى

وهذا يختلف عن العادات  ،وا ليتحملوا مسئوليتهم بأنفسهمك  رَ ت  العملية أو الحياة الزوجية ي  الحياة 
 مسئولية أنفسهم في مراحل مبكرة من العمر، باإلضافة إلى أن   أبنائهم لتحمل واك  رَ ت  الغربية حيث ي  

ظفين الجدد في تحمل مسئولية أغلب أعباء مؤسسات سوق العمل في فلسطين تعتمد على المو 
مستوى  فإن   لذلك ؛للتدريب والتأهيل عطائهم مجاال  البدايات األولى للعمل حتى دون إ العمل من

لم يسبق لهم العمل لضعف  ن  مَ بينما مستوى المهارة متوسط ل   ،سبق لهم العمل ن  مَ المهارة تطور ل  

 ط.ــــقـــف ةــرفــمعــال دراتــقــبال اــهــيـجـريــخ دــزويـــت ىـلــع اـــدوره رــصــتــقـيــف يةــنــطيــالفلس اتــعـامـــجـال دور

 الفقرات في المجال: أما أعلى وأدنى

اتي عن قرار  المسئولية"أتحمل  (4)الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة  ن أن  فتبي  
"أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل  (2)، والفقرة لهم العملسبق  ن  مَ ل   بغض النظر عن النتائج"

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  أقرر فعل شيء"  أن  

المزيد من الوقت والجهد  "أقدم 5))بينما الفقرة التي حصلت على أقل درجة موافقة هي الفقرة 
تي بغض النظر عن ان قرار ع المسئولية"أتحمل  (4)، والفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  للوصول لهدفي" 

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  النتائج" 

(، 2016)سلطان، و (،2017)أبو سمرة،  :كدراسة واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة
 أن   دتأك   (، والتي2009والعكاليك،  ،وملحم ،)الشيخو (،2013)القاسم، و(، 2013)الحدراوي، و

 .كبيرةكانت  والمسئولية المخاطرة تحمل لمهارة المبحوثين استجابات متوسطات

 دت أن  والتي أك   (،2012، الحشوةالدراسات السابقة كدراسة ) واختلفت هذه النتائج مع بعض

 .مـتــوســطـة تــانـك ةــيــولــئــسـمــوال رةــاطــخـمــال لـمــتح ارةــمهــل نــيـــوثــحــبـمــال اتــابــجــتــاس اتــطـــوســـتــم
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 القيادةمجال مهارة الحسابي والوزن النسبي ل الوسط :(5.12جدول )

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 
اآلخرين  آراء على للحصول أسعى

 3 71.33 3.57 3 73.21 3.66 وانتقاداتهم.

 2 76.22 3.81 1 81.26 4.06 أقدر جهود اآلخرين وأثني عليهم. 2

3 
القدرة على مواجهة المواقف  لدي  

 4 68.81 3.44 2 79.62 3.98 الخطيرة.

 1 78.60 3.93 4 72.70 3.64 أرفض التبعية لآلخرين. 4

5 
أتمكن من التأثير على اآلخرين 

 5 64.20 3.21 5 53.33 2.67 وتوجيههم.قناعهم ا  و 

  71.83 3.59  72.03 3.60 اجميع فقرات المجال مع  
 

سبق لهم  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  ن  أ (5.12)من جدول يتضح 
المجال،  جة كبيرة من قبل المبحوثين في هذاهناك موافقة بدر  ، وهذا يعني أن  (% (72.03العمل

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(71.83لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  بينما تبي  
 ارنة متساوية.ــقــئتي المــال فــكل   ادةــيـــقــارة الــــن  درجة الموافقة في مهموافقة بدرجة كبيرة. وذلك يدلل أ

 

العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وت دار من قبل يعزو الباحث ذلك لكون معظم مؤسسات سوق 
 الخريجين فيفال يشاركون  يدار من قبل الفئات العليا،و خر يتعلق بالقطاع العام ، وجزء آمالكيها

في المستويات الدنيا أو الوسطى، ولكون مهارة القيادة  يعملونالخريجين الجدد  معظمفإدارتها العليا 
مستوى  فإن   لذلك ؛خرينقناع وتوجيه اآلا  عليا ليتمكن القائد من التأثير و مارس من قبل المستويات الت  

لوجود لم يسبق لهم العمل،  ن  مَ ل  بينما مستوى المهارة كبير  سبق لهم العمل، ن  مَ ل  تطور يالمهارة لم 
العديد من مساقات التخرج التي تعتمد على العمل الجماعي ألغلب تخصصات مجتمع الدراسة 

الجامعات الفلسطينية تعطي الحرية لمشاركة جميع  ا ألن  أيض  و  المعلومات، وتكنولوجياكالهندسة 
ن ا تسمح لمجالس طالبها ماألحزاب المجتمع الفلسطيني من خالل مجالس طالبية منظمة، وأيض  

بشكل ديمقراطي كالمشاركة باالنتخابات والترشيح والمشاركة ممارسة جميع األنشطة الطالبية 
ت الرسمية وغيرها من األنشطة والفعاليات األخرى، باإلضافة إلى عوامل تتعلق بالناحية بالمناسبا

والتي أوجدت ثقافة الشاب الفلسطيني الثائر ضد االحتالل، لذلك  ،السياسية للمجتمع الفلسطيني
 من الشخصيات القيادية الشابة.رت على الساحة الفلسطينية الكثير ظه
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 المجال: الفقرات في ىأما أعلى وأدن

خرين وأثني "أقدر جهود اآل (2)الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة  ن أن  فتبي  
 .لـمــم العـق لهـبـسـم يـل ن  ـمَ ــل  ن" ـريــية لآلخـبعـض التـ"أرف (4)رة ــقـفـ، واللـم العمـــق لهـبـس ن  َـ مــل  م" ـليهــع

أتمكن من التأثير " (5)كال فئتي المقارنة الفقرة درجة موافقة ل   دنىبينما الفقرة التي حصلت على أ
 ".قناعهم وتوجيههما  خرين و على اآل

(، 2016(، و)الحليمي، 2017واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )حبوش، 
 .كبيرةالمبحوثين لمهارة القيادة كانت  متوسطات استجابات دت أن  والتي أك  

 دت أن  والتي أك   (،2012ذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، واختلفت ه
 المبحوثين لمهارة القيادة كانت متوسطة. متوسطات استجابات

 المثابرةمهارة مجال الحسابي والوزن النسبي ل الوسط :(5.13جدول )

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 
امهت أكون عندما  تقل بالمشروع م 
 1 68.39 3.42 1 88.43 4.42 للنوم حتى أنجزه. حاجتي

2 
أقوم بكل ما هو مطلوب مني أو ما 

 3 63.22 3.16 3 80.63 4.03 يفوقه.

3 
أستمر في المحاولة لتحقيق ما أريد 

 5 61.26 3.06 2 84.15 4.21 حتى لو واجهتني عقبات.

4 
 على مواجهة العقبات دون تثبيط أصر  

 عزيمتي.
3.71 74.21 4 3.15 62.94 4 

5 
للتغلب على الصعوبات التي  أجد حلوال  

 ق تحقيق أهدافي.و تع
3.64 72.70 5 3.18 63.64 2 

  63.89 3.19  80.03 4.00 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.13)من جدول يتضح 
المجال، بينما  اهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (%(80.03

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(63.89لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  تبي  
أكبر  سبق لهم العمل ن  مَ ل   المثابرةفي مهارة  ةدرجة الموافق موافقة بدرجة متوسطة. وذلك يدلل أن  

 . لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  
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 ينالباحث ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة مؤسسات سوق العمل الفلسطيني في تحميل الخريج ويعزو
 للمثابرة وبذل كل خريجينين القدامى فيضطر اللديهم حجم أعمال أكبر من العامل ينالجدد العامل

 في أمال   متجاوز كل الصعاب التي تواجهه واويحاولأمام صاحب العمل منفسهأإلثبات  مبوسعه ما
ثناء بدايات العمل أقات لتوقف وعدم المحاولة لتجاوز المعو ا كما أن   ،التثبيت واالستقرار بالعمل

عدم تطبيق قانون العمل  أو فقدان العمل نفسه، باإلضافة إلىيقابله خسارة مادية أو مالية كبيرة 
بساعات العمل  ةالفلسطيني على مؤسسات سوق العمل الفلسطيني خاصة الجزئية المتعلق

مستوى فإن  لذلك  ،والتي قد يعود بالنفع في تنمية مهارة المثابرة لديهم جازات القانونية للعاملينواإل
، بينما مستوى المهارة متوسط لمن لم يسبق لهم العمل ألن م العملسبق له ن  مَ ل  المهارة تطور 

اعتيادي بالنسبة و  تقليدي أسلوب تقييم وفه، طلبتهافي تقييم  االختباراتالجامعات تتبع أسلوب 
محاولة عملية.أي أو  الكبير للطلبة وال يحتاج منهم بذل الجهد

 :الفقرات في المجال ىأما أعلى وأدن

 "عـــــنـــدمـــا (1)كال فئتي المقارنة الفقرة الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافـــــقة ل   ن أن  فتبي  
 نجـــــزه".أللنـــوم حــتـى  حاجتي تقــل بالمشروع امهـــتــمـ   أكـــون

على  للتغلب "أجد حلوال   (5)درجة موافــقـــة هي الفــقــرة  أدنى بينما الفقرة التي حــــصلت على
في المحاولة  ستمرأ(3) "، والفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  ق تحقيق أهدافي" الصعوبات التي تعو 

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  لتحقيق ما أريد حتى لو واجهتني عقبات" 

(، 2016)سلطان، و(، 2017واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )حبوش، 
 .كبيرةالمبحوثين لمهارة المثابرة كانت  متوسطات استجابات دت أن  والتي أك  

 دت أن  والتي أك   (،2012واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، 
 المبحوثين لمهارة المثابرة كانت متوسطة. متوسطات استجابات

 األعمال: إدارة : مهاراتالثانيالمحور 
 مهارة التخطيط ووضع األهدافالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال  :(5.14)جدول 

 الفقرات م
 لمن لم يسبق لهم العمل  لمن سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 
أحب التفــكـيــر بالمستــقـــبــل والــتــنــبؤ 

 2 65.59 3.28 5 80.50 4.03 بالــمــشــكالت قــبـــل وقـــوعــهـــا.
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2 
مـــجــمـــوعــة مــن األهــداف أســعـى  لـدي  

 1 66.71 3.34 4 82.01 4.10 لــتحــقــيـــقــهــا فــي حــيــاتــي.

 5 61.12 3.06 3 84.53 4.23 أهدافي. إلى للوصول الخطط أضع 3

4 
تصمــيــم بــرنــامج تنفــيــذي  أسـتـطــيــع

 4 62.10 3.10 1 87.04 4.35 إلنجاز المـهــام الــموكــلة لي.

5 
 إكــمـال لضــمان العــمــل إجـــراءات أطـور
 3 63.64 3.18 2 85.16 4.26 بجــودة عــالــيــة. العــمــل

  63.83 3.19  83.84 4.19 اجميع فقرات المجال مع  
 

سبق لهم  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.14)من جدول يتضح 
 المجال، اهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (% (83.84العمل

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(63.83لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  بينما تبي  
سبق  ن  مَ ل  هداف في مهارة التخطيط ووضع األ ةدرجة الموافق موافقة بدرجة متوسطة. وذلك يدلل أن  

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  أكبر  لهم العمل

الباحث ذلك لكون طبيعة عمل الخريجين بمؤسسات سوق العمل الفلسطيني يغلب عليها  ويعزو
الطابع  اإلداري، وال يمكن ممارسة أي عمل إداري دون وضع خطة أو أهداف سواء كانت سنوية 
أو شهرية أو أسبوعية ويتم مراقبة تنفيذها من قبل صاحب العمل أو المسئول المباشر للوصول إلى 

. بينما مستوى المهارة سبق لهم العمل ن  مَ ل  مستوى المهارة تطور فإن  لذلك  ،داف العامةتحقيق األه
لعدم توفر مساق خاص بالتخطيط كمتطلب في الخطة الدراسية لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  متوسط 

للتخصصات المكونة لمجتمع الدراسة عدا تخصص إدارة األعمال كأحد تخصصات كلية التجارة، 
ن    امة تتناول مبادئ في اإلدارة أو االقتصاد.ـتكون عـصات فـلك التخصـات إدارية لتــاقـدت مســوج وا 

 الفقرات في المجال: ىلى وأدنعأما أ

"أستطيع تصميم برنامج تنفيذي  (4)الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة  ن أن  فتبي  
مجموعة من األهداف أسعى  "لدى   (2)، والفقرة العملسبق لهم  ن  مَ ل  إلنجاز المهام الموكلة لي" 

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  لتحقيقها في حياتي" 

 ؤ"أحب التفكير بالمستقبل والتنب (1)درجة موافقة هي الفقرة  دنىبينما الفقرة التي حصلت على أ
األهداف"  إلى للوصول الخطط "أضع  (3)، والفقرةسبق لهم العمل ن  مَ ل  بالمشكالت قبل وقوعها" 

 .لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  
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(، 2017)حبوش، و(، 2017)الحليمي،  :كدراسة واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة
المبحوثين لمهارة  اباتمتوسطات استج دت أن  ( والتي أك  2015)عياش، و(، 2016)سلطان، 

 .كبيرةالتخطيط ووضع األهداف كانت 

و)الحشوة، ، (,.Arasti, et al 2014)واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة 
المبحوثين لمهارة التخطيط ووضع األهداف كانت  متوسطات استجابات دت أن  (، والتي أك  2012

 متوسطة.
 مجال مهارة التسويق والمبيعاتالوسط الحسابي والوزن النسبي ل :(5.15)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 
دراسات ــام بالـيـقـال الـقــدرة عــلى لــدي  

 1 63.36 3.17 1 67.30 3.36 .ية للمنتج أو الخدمةــقيــسو تال

2 
 التي التسويق سياسات تطبيق أستطيع

 2 60.00 3.00 3 59.75 2.99 .المشروع دافــــأه مع قــتتف

3 
دمات ــالخ على بــالطل طـيـشــتن أستطيع

 3 59.02 2.95 2 60.00 3.00 .أساليب التسويق تحديثب

4 
فراد بجودة قناع األالقدرة على إ لدي  

 4 59.01 2.95 5 55.22 2.76 أقدمها.الخدمة التي المنتج أو 

5 
 لشراء اآلخرين نظر وجهة  تغيير  أستطيع

 5 57.76 2.89 4 57.61 2.88 بسهولة.  الخدمة أو    المنتج

  59.83 2.99  59.97 3.00 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  ( أن  5.15يتضح من جدول )
المجال، بينما  افي هذالمبحوثين هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل  ، وهذا يعني أن  (59.97%)
هناك  ، وهذا يعني أن  (%(59.83لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  تبي  

 يكال فئتفي مهارة التسويق والمبيعات ل   ةدرجة الموافق أن  وذلك يدلل موافقة بدرجة متوسطة. 
 .ويةالمقارنة متسا

صعوبة ول العاملة بسوق العمل الفلسطيني المؤسسات انتاج حجمصغر ل نظراالباحث  وويعز 
فال حاجة لهذه المؤسسات للتنويع بالتسويق لتزويد حجم انتاجها  ،المعابر عبر البضاعة تصدير

بينما مستوى لذلك فإن  مستوى المهارة لم يتطور ل َمن  سبق لهم العمل. ، والدخول الى أسواق خارجية
المهارة متوسط ل َمن  لم يسبق لهم العمل، لعدم توفر مساق خاص بالتسويق كمتطلب في الخطة 
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األعمال كأحد  عدا تخصص إدارة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع الدراسة
ة مساحة كافية للمهارات التطبيقي ال تعطي تخصصات كلية التجارة، وألن  الجامعات الفلسطينية

، وال تبرم اتفاقيات شراكة مع جهات بالقدر الكافي فهي ال توفر البيئة التطبيقية لممارسة المهارة
أكثر  بامتيازالتسويق جانب تطبيقي  مهارة لكون، و خارجية توفر البيئة التطبيقية لممارسة المهارة

 من كونه جانب نظري.

 الفقرات في المجال: ىأما أعلى وأدن

القدرة  "لدى   (1)المقــــارنة الــفــقـــرة  كال فئــــتـــيالفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة ل   ن أن  فتبي  
 ".تج أو الخدمةمنللقية يسو تالقيام بالدراسات ال على

فراد قناع األإ القدرة على "لدى   (4)درجة موافقة هي الفقرة  أدنىبينما الفقرة التي حصلت على 
 نظر وجهة تغيير "أستطيع(5)  ، والفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  أقدمها" الخدمة التي المنتج أو بجودة 
 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  الخدمة بسهولة"  أو المنتج لشراء اآلخرين

 Arasti, et 2014)و (،2017)حبوش، : كدراسة واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة
al.,) ،المبحوثين لمهارة التسويق  متوسطات استجابات دت أن  والتي أك   ،(2012)الحشوة، و

 والمبيعات كانت متوسطة.

دت والتي أك  ،  (Smith, et al., 2007)واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة
 . كبيرةالمبحوثين لمهارة التسويق كانت  متوسطات استجابات أن  

 مجال مهارة التفاوضالوسط الحسابي والوزن النسبي ل :(5.16)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 

أمتلك قنوات اتصال واسعة تمكنني من 
عملية التفاوض مع األطراف خارج 

 المشروع.
3.06 61.13 2 3.15 62.94 3 

2 

 الضغوط التفاوضية القدرة لممارسة لدي  
إلجباره على على الطرف اآلخر  بأنواعها

 موقف أو سلوك معين.
3.28 65.66 1 3.23 64.62 1 

 2 63.08 3.15 5 50.44 2.52 ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد. 3
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4 
 ثقتي الخارجية األطراف إعطاء أستطيع

 4 60.42 3.02 3 56.60 2.83 االتفاق. أو التفاوض لنجاح

5 
أتنازل في مراحل التفاوض في  يمكن أن

 5 55.24 2.76 4 56.23 2.81 سبيل الوصول إلى اتفاق.

  59.91 3.00  60.02 3.00 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل   المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال أن    (5.16يتضح من جدول )
المجال، بينما  افي هذالمبحوثين هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل  ، وهذا يعني أن  (%(60.02

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(59.91 لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  تبي  
 .متساوية المقارنة فئتي كالل   التفاوض مهارة في ةالموافق درجة أن   يدلل وذلك متوسطة. بدرجة موافقة

 

يعزو الباحث ذلك لكون معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وت دار من قبل 
مالكيها، وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا، فال يشاركون الخريجين في 

 رةمهاإدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى، ولكون 
من خالل عقد اتفاقيات خارجية  أطراف مع بالمؤسسة متنفذين أفراد قبل من ت مارس التفاوض
 لهم سبق ل َمن   ، وغالب ا ما تتم في المستويات العليا، لذلك فإن  مستوى المهارة لم يتطوروصفقات

بالتفاوض مساق خاص  توفر لعدم  العمل لهم يسبق لم ل َمن   متوسط المهارة مستوى بينما العمل.
 كمتطلب في الخطة الدراسية للتخصصات المكونة لمجتمع الدراسة، وألن  الجامعات الفلسطينية ال

مساحة كافية للمهارات التطبيقية فهي ال توفر البيئة التطبيقية لممارسة المهارة بالقدر  يتعط
 التفاوض جانب تطبيقي أكثر من كونه جانب نظري. ، ولكون مهارةالكافي

 

 :الفقرات في المجال ىلى وأدنأما أع
القدرة  "لدي   (2)كال فئتي المقارنة الفقرة الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة ل   ن أن  فتبي  

 و سلوك معين".أالضغوط التفاوضية بأنواعها على الطرف اآلخر إلجباره على موقف  لممارسة
 

 ن  مَ ل  "ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد"  (3)درجة موافقة هي الفقرة  دنىبينما الفقرة التي حصلت على أ
أتنازل في مراحل التفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاق"  يمكن أن  "(5) ، والفقرة سبق لهم العمل

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  
 

 دت أن  والتي أك   (،2012واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، 
 التفاوض كانت متوسطة.المبحوثين لمهارة  متوسطات استجابات

 

 ،(,.Arasti, et al 2014)و (،2017 )حبوش، :كدراسة السابقة الدراسات بعض مع النتائج هذه واختلفت
 .يرةـكبت ـاوض كانـفـالتارة ـمهـين لـالمبحوث اتــمتوسطات استجاب دت أن  والتي أك  (، 2014)حجاج، و
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 مهارة اتخاذ القرارالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال  :(5.17)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

1 
أقوم بجمع معلومات كافية حول أي مشكلة 

 1 74.41 3.72 4 88.20 4.41 تواجهني.

 2 73.57 3.68 2 89.18 4.46 أضع بدائل عدة للمشكلة الواحدة. 2

3 
 بين االختيار في واالتزان الهدوءأمتلك 

 4 66.29 3.31 1 90.94 4.55 .القرارات اتخاذ عند البدائل

4 
أستطيع إقناع العاملين بالمشاركة باتخاذ 

 3 67.41 3.37 3 89.18 4.46 القرار لتقليل فشله.

5 
أقوم باتخاذ قرارات فردية بنفسي في 

 5 58.60 2.93 5 82.39 4.12 المواقف العاجلة.

  68.06 3.40  87.97 4.40 اجميع فقرات المجال مع  

سبق لهم  ن  مَ ل   المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال أن   (5.17جدول )من يتضح 
 اا من قبل المبحوثين في هذهناك موافقة بدرجة كبيرة جد   ، وهذا يعني أن  (% (87.97العمل

وهذا يعني ، (%(68.06لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  المجال، بينما تبي  
سبق لهم  ن  مَ ل  في مهارة اتخاذ القرار  ةدرجة الموافق . وذلك يدلل أن  هناك موافقة بدرجة كبيرة أن  

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  أكبر  العمل
 

ه ال يمكن ممارسة أي عمل إداري داخل مؤسسات سوق العمل إال من الباحث ذلك ألن   وويعز 
قرارات روتينية تتعلق بإجراءات العمل اليومية، فالقرار جزء من مهامه  خالل القرار سواء كانت

ن كانت غالبية أعمالهم ذات طبيعة روت قرارات غير روتينية  ، أمينيةاليومية التي يمارسها حتى وا 
بينما  سبق لهم العمل، ن  مَ ل   رمستوى المهارة تطو  فإن   لذلك ،تتعلق بالمستويات اإلدارية العليا

عتماد الجامعات الفلسطينية على طريقة التلقين اللم يسبق لهم العمل؛  ن  مَ ل  مستوى المهارة متوسط 
كاستخدام طرق فرق العمل بمشاركة الطلبة في بالتدريس دون التنويع في طرق التدريس الجديدة 

 حلول لمشكالت تعرض عليهم. اتخاذ القرار لوضع
 :الفقرات في المجال ىما أعلى وأدنأ
في  واالتزان الهدوء"أمتلك  (3)لى درجة موافقة هي الفقرة ـلى أعـت عـرة التي حصلـقـالف ن أن  ي ـ بـفت

"أقوم بجمع معلومات  (1)، والفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  " القرارات اتخاذ عند االختيار بين البدائل
 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  كافية حول أي مشكلة تواجهني" 
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"أقوم باتخاذ قرارات  (5)كال فئتي المقارنة الفقرة درجة موافقة ل   دنىالفقرة التي حصلت على أبينما 
 ".فردية بنفسي في المواقف العاجلة

(، 2014(، و)فروانة، 2017واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )حبوش، 
 .كبيرةالمبحوثين لمهارة اتخاذ القرار كانت  متوسطات استجابات دت أن  والتي أك  

 دت أن  والتي أك   (،2012واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، 
 المبحوثين لمهارة اتخاذ القرار كانت متوسطة. باتمتوسطات استجا

 مهارة الماليةالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال   :(5.18)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

 مالية جدوى القدرة على إعداد دراسة لدي   1
 4 45.87 2.29 1 65.03 3.25 المشروع. تأسيس عند

أسـتطـيــع فهــم العمــليـات المالــيـة الــواردة  2
 3 51.61 2.58 3 52.83 2.64 فـي الكـشـوفــات البـنكـية.

 إلى المالية الـمعــامالت أستطيع تــرجـمة 3
 1 62.24 3.11 4 48.43 2.42 وأرقــام محاسبية. عمليات

 المركز نتائج إلى للوصول القدرة لدي   4
 2 60.56 3.03 2 54.84 2.74 وقت. بأي للمشروع المالي

  55.07 2.75  55.28 2.76 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.18)من جدول يتضح 
المجال، بينما  اهناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (%(55.28

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(55.07لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  تبين أن المتوسط الحسابي النسبي 
 متساوية. المقارنة فئتي ل كال التفاوض مهارة في ةالموافق درجة أن   يدلل متوسطة. وذلك بدرجة موافقة

غالبية أعمال الخريجين بمؤسسات سوق العمل المحلي تأخذ الطابع  الباحث ذلك ألن   وويعز 
وادخالهم فمن الصعب تحميلهم كامل العملية المالية  ،من الجانب المالي بسيط اإلداري أو جزء

باألعمال  ولكون عنصر المخاطرة عال   ،المالي لكونهم دخالء على العمل صميم العمل المالي
للعملية االستثمارية من  ةال من خالل ممارسة كاملإالمهارة المالية ال يمكن اكتسابها  المالية، وألن  

مستوى فإن  مهامه سواء اإلدارية أو المالية، لذلك  جميعخالل مباشرة مشروع ذاتي وتحمل صاحبه 
لعدم لم يسبق لهم العمل،  ن  مَ ل  بينما مستوى المهارة متوسط  ل،سبق لهم العم ن  مَ ل  تطور يالمهارة لم 
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توفر مساق خاص بالمالية كمتطلب في الخطة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع 
أنظمة الجامعات الفلسطينية تعتمد على الجانب  عدا تخصصات كلية التجارة، كما أن   الدراسة

ن   ،قسم المحاسبة لتجارب عملية خريجيكلية التجارة أو  يخريجالنظري دون التطبيقي فال تمنح   وا 
وال تتبع برنامج متكامل لتغطي الحد األدنى من المهارات  ،وجدت ساعات تدريبية فهي ليست كافية

 المطلوبة.

 الفقرات في المجال: ىأما أعلى وأدن

 دراسة عدادإ على القدرة "لدى   (1) الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة ن أن  فتبي  
 المعامالت ترجمة ستطيعأ" (3)، والفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  مشروع"  تأسيس عند مالية جدوى
 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  وأرقام محاسبية"  عمليات إلى المالية

 المالية المعامالت ترجمة ستطيعأ" (3)درجة موافقة هي الفقرة  دنىبينما الفقرة التي حصلت على أ
 دراسة عدادإ على القدرة "لدى   ( (1، والفقرةلم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  وأرقام محاسبية"  عمليات إلى

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  مشروع"  تأسيس عند مالية جدوى

والتي ، (,.Arasti, et al 44 :2014) فقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسةـوات
 .متوسطةالمبحوثين لمهارة المالية كانت  متوسطات استجابات دت أن  أك  

دت ، والتي أك   (Smith, et al., 2007)واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة
 .كبيرةالمبحوثين لمهارة المالية كانت  متوسطات استجابات أن  

 :المهارات التقنية: الثالثالمحور 

 مجال مهارة االتصال والتواصلالوسط الحسابي والوزن النسبي ل :(5.19)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

 النظر بغض اآلخرين مع التواصل أستطيع 1
 4 60.14 3.01 1 74.97 3.75 وآرائهم. توجهاتهم عن

أستطيع اإلصغاء والتحليل لرموز الرسالة  2
 2 64.76 3.24 2 63.77 3.19 لفهم محتواها.

 االتصال وسيلة اختيار على قدرة لدي   3
 .الرسالة لمحتوى األنسب

3.08 61.64 4 3.06 61.12 3 



111 

 

4 
أستطيع استخدام وسائل االتصال المختلقة 

رسائل البريد كالمقابلة المباشرة أو 
 اإللكتروني أو مواقع الويب.

3.11 62.14 3 3.25 65.03 1 

  63.83 3.19  64.23 3.21 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.19)من جدول يتضح 
المجال،   اهناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (%(64.23
هناك  ، وهذا يعني أن  (%63.83لم يسبق لهم العمل ) ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  بينما تبي  
 متساوية. المقارنة يفئت كالل   التفاوض مهارة في ةالموافق درجة أن   يدلل وذلك متوسطة. بدرجة موافقة

 ،خرين باختالف توجهاتهمصل تشمل التفاعل مع اآلالباحث ذلك لكون مهارة االتصال والتوا وويعز 
لذلك فهي تعتمد على الجانب التطبيقي أكبر من الجانب  ؛والقدرة على التعبير بوضوح لآلخرين

ن   ،النظري ة فئ فهي تتولد من سنوات الخبرة الطويلة خالل تعامالت الفرد في جميع مراحل نموه، وا 
ا من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية  انتقلوا حديث   خريجين حديثي التخرجهم  سبق لهم العملَمن  

لديهم ولم تكتمل لديهم المهارة لم تتطور  ن  إلذلك ف ،فليس لديهم سنوات خبرة كبيرة بسوق العمل
مساق خاص باالتصال لعدم توفر لم يسبق لهم العمل؛  ن  مَ ل  بينما مستوى المهارة متوسط  ،بعد

 ا لعدم اعتمادكمتطلب في الخطة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع الدراسة، وأيض  
 كأحد والتعبير صغاءاإل مهارة ينمي اأسلوب   كونه لديها والنقاش الجامعات الفلسطينية أسلوب الحوار

 االتصال. لمهارة المكونة الفرعية المهارات

 ت في المجال:الفقرا ىأما أعلى وأدن

 رينـخاآل مع التواصل يعـ"أستط ( (1الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة ن أن  فتبي  
"أستطيع استخدام وسائل  (4)، والفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  وآرائهم"  توجهاتهم عن النظر بغض

لم يسبق لهم  ن  مَ ل  كتروني أو مواقع ويب" لاالتصال المختلقة كالمقابلة المباشرة أو رسائل البريد اإل
 .العمل

 وسيلة اختيار على قدرة "لدى   ((3درجة موافقة هي الفقرة  أدنىبينما الفقرة التي حصلت على 
 خريناآل مع التواصل "أستطيع (1) ، والفقرةسبق لهم العمل ن  مَ ل  الرسالة"  لمحتوى األنسب االتصال
 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  وآرائهم"  توجهاتهم عن النظر بغض
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 دت أن  والتي أك   (،2012واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، 
 االتصال والتواصل كانت متوسطة.المبحوثين لمهارة  متوسطات استجابات

(، 2016)سلطان، و(، 2017)حبوش، : كدراسةالنتائج مع بعض الدراسات السابقة واختلفت هذه 
االتصال والتواصل  المبحوثين لمهارة متوسطات استجابات دت أن  والتي أك   ،(2014)فروانة، و

 .كبيرةكانت 
 

 مجال مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجياالوسط الحسابي والوزن النسبي ل :(5.20)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآللي  1
 1 89.51 4.48 2 85.28 4.26 لتنفيذ األعمال.

2 
االعتماد على أجهزة الحاسوب  أستطيع

واالتصال وخدمة اإلنترنت في تنفيذ كل 
 األعمال التجارية.

3.82 76.48 5 4.03 80.56 3 

 5 75.52 3.78 3 83.77 4.19 ة.ــيــة اإللكترونــفــلى األرشــدرة عــقــتلك الــأم 3

4 
إدخال البيانات والتعامل مع أستطيع 

برامج معالجة الكلمات وجداول البيانات 
 .بسهولة

4.27 85.41 1 4.29 85.87 2 

دالالت البيع والتسويق على  أدرك 5
 6 68.67 3.43 4 80.00 4.00 .اإلنترنت

 جديدة يتم تكنولوجيا أي على التعلم أستطيع 6

 4 78.88 3.94 6 69.18 3.46 .نتاجاإل في استخدامها

  79.84 3.99  80.02 4.00 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.20)من جدول يتضح 
المجال،  بينما  اهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (%(80.02

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(79.84لم يسبق لهم العمل   ن  مَ ل  تبين أن المتوسط الحسابي النسبي 
 متساوية.كال فئتي المقارنة في مهارة التفاوض ل   ةدرجة الموافق موافقة بدرجة كبيرة. وذلك يدلل أن  

 

الباحث ذلكو ويعز  مكانيات المؤسسات العاملة بسوق العمل الفلسطيني متواضعة  لكون حجم وا 
 ،دخال المعدات على المعابرإولصعوبة  ،التكنولوجيا العتمادها على أساليب تكنولوجية قديمة

عطاء مساحة إعدم  ن  إا لعدم انفتاح أصحابها على متابعة التكنولوجيا الجديدة، لذلك فوأيض  
إلى  يوربما يؤد ،إلى تطوير المهارة  لديهم للخريجين العاملين لديها الستخدام التكنولوجيا لم يؤد  
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العينة المستهدفة من  ألن  لم يسبق لهم العمل؛  ن  مَ ل  بـيــنــما مـســتــوى المهارة كبــيــر  ،نسيانها وتراجعها
 باستخدام التكنولوجيا ومتابعة تطورها، وباإلضافة إلى أن   ا  الفئة األكثر اهتمام الشباب وهي

حيث تدخل الجامعات وسائل  ،ا في استخدام وتفعيل التكنولوجياالجامعات الفلسطينية متطورة جد  
، في امتحاناتها وأنشطتها البحثية األنظمة المحوسبة وتفعلتعليمية جديدة تعتمد على التكنولوجيا، 

ات الحاسوب والتكنولوجيا في خططها الدراسية وتربطها بالتخصصات د من مساقيوتدخل العد
اإلدارية المقدمة للطلبة والمدرسين  نترنت لتسهيل الخدماتالمختلفة، وتستخدم الحاسوب وشبكة اإل

 ،المعلومات الالزمة لهم جميعمن خالل تخصيص صفحات شخصية لكل منهم وتضع عليها 
 ة.ـولـسهـات بـاقـسـمـب الـل وسحــيــجـسـتـة كـيـرونـتـلكإة ــقــطريـات بـيـملــعالذ ــيــفـنـة تــيــمكانإة إلى ـــباإلضاف

 الفقرات في المجال: ىأما أعلى وأدن

إدخال البيانات  "أستطيع (4) الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة ن أن  فتبي  
 (1)، بينما الفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  " والتعامل مع برامج معالجة الكلمات وجداول البيانات بسهولة

 لم يسبق لهم العمل. ن  مَ ل  لي لتنفيذ األعمال" "أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآل

 تكنولوجيا أي على التعلم"أستطيع  6))درجة موافقة هي الفقرة  دنىأما الفقرة التي حصلت على أ
دالالت البيع "أدرك   (5)، بينما الفقرةسبق لهم العمل ن  مَ ل  اإلنتاج"  في استخدامها يتم جديدة

 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  " والتسويق على اإلنترنت

 دت أن  (، والتي أك  2017واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )حبوش، 
 .كبيرةالمبحوثين لمهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا كانت  متوسطات استجابات

 مجال مهارة التشبيكالوسط الحسابي والوزن النسبي ل :(5.21)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
 ترتيب
 الفقرة

 عن اآلخرين مع التعامل القدرة على أمتلك 1
 2 76.50 3.83 1 80.38 4.02 اإلنترنت. شبكة طريق

أستطــيــع تــســويق المنتجات عــن طـــريـــق  2
 4 74.83 3.74 3 79.25 3.96 الـشـبــكـات اإللكترونــيــة.

3 
القدرة على التعامل مع اإلعالنات  لدي  

التجارية واختيار المحتوى المناسب  في 
 المواقع اإللكترونية.

3.70 74.09 4 3.64 72.87 5 
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 جتماعياال تواصلال مواقعنشاء أستطيع إ 4

 1 79.30 3.97 2 79.50 3.97 المهني.    للتطوير واالستفادة منها

 اراتـسـفـتـاالس لـــك ىــلـــع ردـــــال قـــــدرة أمتــلــك 5
 3 75.66 3.78 5 66.92 3.35 بالعمالء. ةـقـلـمتعــال

  75.83 3.79  76.03 3.80 اجميع فقرات المجال مع  
 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.21)من جدول يتضح 
المجال،  بينما  امن قبل المبحوثين في هذ كبيرةهناك موافقة بدرجة  ، وهذا يعني أن  (%(76.03

هناك  ، وهذا يعني أن  (%(75.83لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي  ن أن  تبي  
 ساوية.ـتي المقارنة متــكال فئك ل  ــيــبـفي مهارة التش ةــقـدرجة المواف . وذلك يدلل أن  كبيرةموافقة بدرجة 

مكانيات مؤسسات سوق العمل الفلسطيني متواضعة من حيث  ألن  ؛الباحث ذلك زوويع حجم وا 
تعتمد على شبكات قديمة أو مكلفة الثمن مثل استخدام حيث أنها  لكترونيةإلااستخدام الشبكات 

 ن  مَ ل  تطور يمستوى المهارة لم  فإن   لذلك ،شبكات االتصال الخلوية ماالتصال الشفهي أو استخدا
لتوفر مساق خاص بالشبكات لم يسبق لهم العمل،  ن  مَ ل  بينما مستوى المهارة كبير  سبق لهم العمل،

كالتخصصات الهندسية  كمتطلب في الخطة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع الدراسة
 وتخصصات تكنولوجيا المعلومات.

 :الفقرات في المجال ىأما أعلى وأدن

التعامل مع على "أمتلك القدرة  1))الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة  ن أن  فتبي   
"أستطيع إنشاء مواقع  (4)، بينما الفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  نترنت" خرين عن طريق شبكة اإلاآل
 .لم يسبق لهم العمل ن  مَ ل  واالستفادة للتطوير المهني"  جتماعياال تواصلال

 كل على الرد قدرة"أمتلك  (5)درجة موافقة هي الفقرة  ىأدنتي حصلت على أما الفقرة ال
القدرة على التعامل مع  ي  "لد  (3)، بينما الفقرةسبق لهم العمل ن  مَ ل  بالعمالء"  المتعلقة االستفسارات

 .بق لهم العملـيسلم  ن  مَ ل  ع اإللكترونية" ـواقـمـاسب في الـنـوى المـار المحتـيـتـارية واخـات التجـالنـاإلع

 ،وملحم ،(، و)الشيخ2017واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )حبوش، 
انت ـبيك كـشــارة التــن لمهــيــوثـالمبح اتــابـتوسطات استجــم دت أن  (، والتي أك  2009والعكاليك، 

 .كبيرة
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 دت أن  والتي أك   (،2012واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحشوة، 
 المبحوثين لمهارة التشبيك كانت متوسطة. متوسطات استجابات

 مجال مهارة مراقبة ومسح البيئةالوسط الحسابي والوزن النسبي ل :(5.22)جدول 

 الفقرات م
 لم يسبق لهم العمل سبق لهم العمل

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 
ترتيب 
 الفقرة

ستخدم مصادر مختلفة للحصول أ 1
 2 71.89 3.59 1 78.49 3.92 .على المعلومات

2 
 اتــكــوشب صالـــاالت لـــائـــوس لـــأستعم

 المعلومات على للحصول المعلومات
 .الالزمة الخارجية

3.58 71.70 2 3.67 73.43 1 

3 
جمع المعلومات عن أستطيع 

مجال في المؤسسات ذات العالقة 
 .دراستي

3.36 67.17 3 3.54 70.77 3 

4 
النمط البيئي المحيط  على أتعرف

 دمهستخأو  المشروعوالذي يؤثر على 
 .لصالح اتخاذ القرار

3.14 62.77 4 3.14 62.80 4 

  69.72 3.49  70.03 3.50 عاجميع فقرات المجال م  
 

 

 سبق لهم العمل ن  مَ ل  المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال  أن   (5.22)من جدول يتضح 
المجال،  بينما  اهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذ ، وهذا يعني أن  (%(70.03

موافقة  هناك أن   يعني وهذا ،(%(69.72 العمل لهم يسبق لم ن  مَ ل   النسبي الحسابي المتوسط أن   نتبي  
 .متساوية المقارنة فئتي كالل   البيئة ومسح مراقبة مهارة في ةالموافق درجة أن   يدلل وذلك بدرجة كبيرة.

 

يعزو الباحث ذلك لكون معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وت دار من قبل 
مالكيها، وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا، فال يشاركون الخريجين في 

رة مراقبة مهاإدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى، ولكون 
ومسح البيئة تمثل جمع معلومات من البيئة الخارجية لصالح اتخاذ القرار العليا المتعلقة باستراتيجية 
المؤسسة فممارستها يحتاج للتعامل مع البيئة الخارجية وبحاجة لصالحيات مستويات إدارية عليا، 

وربما يؤدى إلى نسيانها  ،إلى تطوير المهارة لديهم ا لم يؤد  هعدم إعطاء مساحة لممارست ن  إف
جزء من أو  مستقللتوفر مساق لم يسبق لهم العمل  ن  مَ ل  بينما مستوى المهارة كبير  ،وتراجعها
لتخصصات المكونة لمجتمع ا المعلومات اإلدارية ألغلبيتعلق بالمسح البيئي أو نظم  مساق
و أمن المعلومات أو النظم كمساق نظم المعلومات اإلدارية أو أنظمة معلومات التسويق أ الدراسة

 الخبيرة أو التخطيط االستراتيجي.
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 الفقرات في المجال: ىأما أعلى وأدن
ستخدم مصادر مختلفة أ" (1)الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة  ن أن  فتبي  

 وشبكات االتصال وسائل"أستعمل  ((2، بينما الفقرة سبق لهم العمل ن  مَ ل  " للحصول على المعلومات
 .لـــمـــعــال مــهــل قــبــســي مــل ن  َــ مــ  ل "ةـــالزمــال ةــيــارجـــخــال اتــومــلــعــمــال ىــلـــع ولــصـــللح اتــومــلــعـمــال

على النمط  "أتعرف (4)كال فئتي المقارنة الفقرة درجة موافقة ل  دنى أما الفقرة التي حصلت على أ
 ".لصالح اتخاذ القرار دمهستخأو  المشروعالبيئي المحيط والذي يؤثر على 

 دت أن  والتي أك   ، (Smith, et al., 2007)واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة
 .كبيرةالمبحوثين لمهارة مراقبة ومسح البيئة كانت  متوسطات استجابات

ًللة إحصائية بين متوسطات فروق ذات دهل هناك  :الثانيجابة التساؤل إ 5.3.2
  وفقاا ألسبقية العمل؟مهارات الريادة ال واقع تنمية المبحوثين حول اتاستجاب

 تم صياغة الفرضيات التالية: التساؤلولإلجابة على 

 اتجابمتوسطات است ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىفروق ذات دًللة إحصائية  توجد
 ألسبقية العمل. اوفقا مهارات الريادة واقع تنمية الحول  المبحوثين

حصائية وهو إذا كان هناك فروق ذات داللة إلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما -تم استخدام اختبار "ت
 مجموعتين من البيانات. ياختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسط

 العملأسبقية -"لعينتين مستقلتين-ت"اختبار  نتائج :(5.23جدول )

 المحاور
  قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
سبق لهم  المعنوية

 العمل
لم يسبق لهم 

 العمل
توجد فروق لصالح  0.00 11.83 3.19 3.70 الشخصية الريادة مهارات

 سبق لهم العمل ن  مَ 
توجد فروق لصالح  0.00 4.97 3.03 3.23 مالـــارات إدارة األعــهــم

 سبق لهم العمل ن  مَ 
 ال توجد فروق 0.74 0.33 3.62 3.62 الـــتــقـــنـــيــــــة اراتــهــــمــــال

توجد فروق لصالح  0.00 5.80 3.28 3.52 امحاور االستبانة مع  جميع 
 سبق لهم العمل ن  مَ 

 

حيث  (؛α≤0.05)( أقل من مستوى الداللة .Sigالقيمة االحتمالية ) أن   (5.23)من جدول يتضح 
حصائية بين متوسطات إ، وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة 0.00)) قيمة المعنويةالكانت 
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 وكانت الفروق لصالحألسبقية العمل، عزى ت   حول واقع تنمية المهارات الرياديةالمبحوثين  اتاستجاب
 . (3.52)حيث بلغ متوسطها  سبق لهم العمل، ن  مَ 

(، 2013والعجــمــيـــة،  ،: )الــبـلــوشـيواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة
، والتي (Hahna, & Leavitt, 1996)(، و2008، و)عمر، (Chang, & Rieple, 2013)و
حول المهارات المبحوثين  حصائية بين متوسطات استجاباتإوجود فروق ذات داللة على دت أك  

 ، لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج التدريب والتشغيل.الريادية
 

 وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 اتمتوسطات استجاب ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىفروق ذات دًللة إحصائية  : توجدأوًلا 
 ألسبقية العمل. اوفقا مهارات الريادة الشخصية  واقع تنمية المبحوثين حول

 أسبقية العمل-"لعينتين مستقلتين-ت"اختبار  نتائج :(5.24جدول )
 مهارات الريادة الشخصية لمحور

 المجاالت
 المتوسطات

  قيمة
 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
سبق لهم  المعنوية

 العمل
لم يسبق 
 لهم العمل

 ال توجد فروق 0.79 0.27 2.99 3.00 مهارة اإلبداع واالبتكار

 ن  مَ توجد فروق لصالح َ  0.00 29.42 3.00 4.20 والمسئولية ةمهارة تحمل المخاطر 
 سبق لهم العمل

 ال توجد فروق 0.81 0.24 3.59 3.60 مهارة القيادة

 ن  مَ توجد فروق لصالح  0.00 19.94 3.19 4.00 مهارة المثابرة
 سبق لهم العمل

 ن  مَ توجد فروق لصالح  0.00 11.83 3.19 3.70 الشخصية الريادة مهارات محور
 سبق لهم العمل

 

حيث  ؛(α≤(0.05( أقل من مستوى الداللة .Sigالقيمة االحتمالية ) ( أن  5.24يتضح من جدول )
حصائية بين متوسطات إ، وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة (0.00)قيمة المعنوية الكانت 
، وكانت ألسبقية العملعزى مهارات الريادة الشخصية ت   واقع تنمية المبحوثين حول اتاستجاب

 . (3.70)سبق لهم العمل، حيث بلغ متوسطها  ن  الفروق لصالح مَ 
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 ينالباحث ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة مؤسسات سوق العمل الفلسطيني في تحميل الخريج وويعز 
 المسئوليةتحمل  لخريجينلديهم حجم أعمال أكبر من العاملين القدامى فيضطر ا ينالجدد العامل

تجاوز كل الصعاب  واأمام صاحب بالعمل، ويحاول منفسهأإلثبات  مبوسعه ما والمثابرة وبذل كل
قات عو التوقف وعدم المحاولة لتجاوز الم ن  أفي التثبيت واالستقرار بالعمل، و  أمال   مالتي تواجهه

فقدان العمل، باإلضافة إلى أسباب تتعلق ثناء بدايات العمل يقابله خسارة مادية أو مالية كبيرة أو أ
 ةبعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني على مؤسسات سوق العمل الفلسطيني خاصة الجزئية المتعلق

والتي قد يعود بالنفع في تنمية الكثير من مهارات  ،جازات القانونية للعاملينبساعات العمل واإل
 الشخصية لديهم. ةالرياد

والعــجــمـيـة،  ،: )الــبـلــوشـيكدراسةة ــقــابــــســات الـــدراســــض الــعــع بــج مــائــتــنــذه الــــــت هــقـــفــــوات
حصائية بين متوسطات إدت وجود فروق ذات داللة (، والتي أك  2008و)عمر،  (،2013

الذين تقدموا لبرنامج  ، لصالح المبحوثينحول مهارات الريادة الشخصيةالمبحوثين  استجابات
 التدريب والتشغيل.

 اتمتوسطات استجاب ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىفروق ذات دًللة إحصائية  توجدا: ثانيا 
 ألسبقية العمل. اوفقا  األعمال إدارة مهارات واقع تنمية المبحوثين حول

 دارة األعمالإمهارات  لمحور أسبقية العمل-"لعينتين مستقلتين-ت"اختبار  نتائج :(5.25جدول )

 المجاالت
  قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
سبق لهم  المعنوية

 العمل
لم يسبق 
 لهم العمل

توجد فروق لصالح  0.86 0.18 2.99 3.00 مهارة التخطيط ووضع األهداف
 سبق لهم العمل ن  مَ 

 ال توجد فروق 0.86 0.18 2.99 3.00 مهارة التسويق والمبيعات

 ال توجد فروق 0.87 0.17 3.00 3.00 مهارة التفاوض

توجد فروق لصالح  0.00 23.77 3.40 4.40 مهارة اتخاذ القرار
 سبق لهم العمل ن  مَ 

 ال توجد فروق 0.84 0.20 2.75 2.76 مهارة المالية

توجد فروق لصالح  0.00 4.97 3.03 3.23 مهارات إدارة األعمال محور
 سبق لهم العمل ن  مَ 
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حيث  ؛(α≤(0.05( أقل من مستوى الداللة .Sigالقيمة االحتمالية ) ( أن  5.25يتضح من جدول )
حصائية بين متوسطات إ، وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة (0.00)قيمة المعنوية الكانت 
، وكانت الفروق العملألسبقية عزى مهارات إدارة األعمال ت   واقع تنمية المبحوثين حول اتاستجاب
 .(3.23)سبق لهم العمل، حيث بلغ متوسطها  ن  مَ لصالح 

 

الباحث ذلك لكون  طبيعة عمل الخريجين بمؤسسات سوق العمل يغلب عليها الطابع   وويعز 
اإلداري، وال يمكن ممارسة أي عمل إداري دون القيام بالتخطيط وغيرها من األعمال اإلدارية 

مراقبة تنفيذها من قبل صاحب العمل أو المسئول المباشر للوصول إلى تحقيق خرى، والتي يتم األ
 هداف العامة.األ

والعــجــمــيـة،  ،: )الــبـلــوشـيكدراسة ةــــقـــابــــســال اتـــدراســــال ضــعــب عــم جــائــتــنــال ذهــــــه تــــقـــفــــوات
حصائية بين متوسطات إدت وجود فروق ذات داللة (، والتي أك  2008و)عمر،  (،2013

إدارة األعمال، لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج التدريب حول مهارات المبحوثين  استجابات
 والتشغيل.

ات متوسطات استجاب ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىفروق ذات دًللة إحصائية  توجدا: ثالثا 
 ألسبقية العمل. اوفقا  المهارات التقنية واقع تنمية المبحوثين حول

 أسبقية العمل-"لعينتين مستقلتين-ت"اختبار  نتائج :(5.26جدول )
 المهارات التقنية لمحور

 المجاالت
 المتوسطات

  قيمة
 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
سبق لهم  المعنوية

 العمل
لم يسبق لهم 

 العمل

 ال توجد فروق 0.63 0.49 3.19 3.21 مهارة االتصال والتواصل

 ال توجد فروق 0.79 0.27 3.99 4.00 التكنولوجيا وتفعيل  استخدام  مهارة

 ال توجد فروق 0.81 0.24 3.79 3.80 التشبيكمهارة 

 ال توجد فروق 0.76 0.31 3.49 3.50 مهارة مراقبة ومسح البيئة

 فروقال توجد  0.74 0.33 3.62 3.62 محور المهارات التقنية
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 (؛α≤(0.05( أكبر من مستوى الداللة .Sigالقيمة االحتمالية ) ( أن  5.26يتضح من جدول )
حصائية بين إ، وهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة (0.74)قيمة المعنوية الحيث كانت 

 .لــمــعـة الــيـقـبـــا ألســـ  قــوفة ـيـنـقـتـارات الــهــمــال ةـيــمـنـع تـواق ولــن حــيــحوثــبــمـال اتــابــتجـــات اســـطــوســتــــم
 

مكانيات المؤسسات العاملة بسوق العمل الفلسطيني تعتمد على الباحث  وويعز  ذلك  لكون حجم وا 
دخال المعدات على إولصعوبة  على متابعة التكنولوجيا، هاوعدم انفتاح ،أساليب تكنولوجية قديمة

باإلضافة الى أن معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وت دار من المعابر، 
قبل مالكيها، وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا، فال يشاركون الخريجين 

جزء من في إدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى، ولكون 
الخارجية لمهارات التقنية كالتشبيك واالتصال ومراقبة ومسح البيئة التقني تحتاج للتعامل مع البيئة ا

عطاء مساحة للخريجين العاملين إعدم  ن  إلذلك ف ،وبحاجة لصالحيات مستويات إدارية عليا

 راجعها.ــيانها وتــؤدى إلى نســا يــمــة لديهم وربـــيـنــمهارات التقـــر الـــويـــإلى تط ؤد  ـــلم ي ة العمليةللممارس

والعــجــمــيـة،  ،)الــبـلــوشـي :كدراسة ةــــقـــابــــســال اتـــدراســــال ضــعــب عــم جــائــتــنــال ذهــــــه واخـتــلـفت
حصائية بين متوسطات إوجود فروق ذات داللة  دت(، والتي أك  2008و)عمر،  (،2013

المهارات التقنية، لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج التدريب حول المبحوثين  استجابات
 والتشغيل.

 

ًللة إحصائية بين متوسطات ذات دهل هناك فروق  :الثالثالتساؤل  جابةإ 5.3.3
زى للمتغير الديمغرافي ــت عريادة ـمهارات الــال ةـنميـع تـواق ولـالمبحوثين ح اتابــاستج

 التدريبية(؟ عدد الدورات الخبرة، سنوات عدد التقدير الجامعي، الكلية، الجامعة، )الجنس،

 تم صياغة الفرضيات التالية: التساؤلولإلجابة على 

 اتطات استجابمتوس بين  (α≤0.05) دًللة مستوىعند  ذات دًللة إحصائيةتوجد فروق 
عزى للمتغير الديمغرافي )الجنس، الجامعة، الكلية، ت   يةمهارات الريادال واقع تنمية المبحوثين حول

 الخبرة، عدد الدورات التدريبية(.سنوات عدد التقدير الجامعي، 



121 

 

حصائية وهو إذا كان هناك فروق ذات داللة إلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما -تم استخدام اختبار "ت
اختبار "التباين تم استخدام مجموعتين من البيانات، كذلك  ياختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسط

حصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة إلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  األحادي"
 متوسطات ثالث مجموعات أو أكثر.

 

 وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

:  اتمتوسطات استجاب بين( α≤0.05) دًللة عند مستوى ذات دًللة إحصائيةفروق  توجد أوًلا
 الجنس.عزى لمتغير ت   المهارات الريادية واقع تنمية حولالمبحوثين 

 الجنس –لعينتين مستقلتين"-اختبار "ت نتائج :(5.27جدول )

 المحاور
  قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 المعنوية

 نثىأ ذكر

 ال توجد فروق 0.74 0.34 3.45 3.47 الشخصية الريادة مهارات

 ال توجد فروق 0.62 0.50- 3.15 3.13 الـــمــــــاألع إدارةارات ــــهـــم

 ال توجد فروق 0.28 1.09- 3.65 3.60 ةـــــيـــــنــــقــــتـــارات الــــــــهــــــــمــال

 ال توجد فروق 0.71 0.37- 3.42 3.40 إجمالي  محاور االستبانة
 

 

ـــة أ (.Sig)القيمـــة االحتماليـــة  أن   (5.27)مـــن جـــدول يتضـــح   ؛α)≤(0.05كبـــر مـــن مســـتوى الدالل
 بــين حصــائيةإ داللــةذات  فــروق جــودوهــذا يــدلل علــى عــدم  ،(0.71) قيمــة المعنويــةالحيــث كانــت 

 .ســـر الجنـــلمتغي زىــعت  ريادية ــارات الـــمهـــية الــمــنــع تـــول واقـــن حــيــوثــالمبح اتــابـــجـتــاس اتــــطـــمتوس
 

الباحــث ذلــك لتوجــه الجامعــات أنشــطتها المتعلقــة بالمهــارات لجميــع طلبتهــا بالتســاوي بغــض  وويعــز 
فيتفـوق  عن اآلخـر، لى عدم تفوق أحد الجنسين بجميع المهاراتإالنظر عن نوع الجنس، باإلضافة 

ناث، فدرجة موافقة الشباب بمهارات الريادة اإلخر يتفوق بها الذكور في بعض المهارات والبعض اآل
ــــاالمجتمــــع الفلســــطيني مجتمــــع ذكــــور وأكثــــر انفتا ألن   انظــــر   ؛نــــاثالشخصــــية أكثــــر مــــن اإل علــــى  ح 

مـــن  األعمـــال والمهـــارات التقنيـــة بشـــكل أكبـــر إال أن  درجـــة موافقـــة اإلنـــاث بمهـــارات إدارة ،المجتمـــع
بهـــذا النــوع مــن المهــارات لــديهن، ويظهـــر ذلــك االهتمــام خــالل إقبـــال  الهتمــام اإلنــاثنظــر ا  الــذكور

 .االناث بشكل أكبر من الذكور نحو الدورات التدريبية
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 (،2017)حبوش، و (،2017: )أبو سمرة، كدراسةاتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة 
 ،العاني)و (،2015)البلعاوي، و(، 2015)أبو قرن، و (،2016)فارس، و(، 2017)غانم، و

 (،2016)سلطان، و(، 2014والخزرجي،  ،)النعيميو (،2015)شعت، و (،2015 ،والحارثية
 & ,Ismail, Khalid, Othman, Jusoff)و (،Fagbohungbe, & Jayeoba, 2012)و

Abdul Rahman, 2009)  ،و(، 2008)الكساسبة، و(James, 2008)،   دت على والتي أك
 س.ـر الجنـيـعزى لمتغالمبحوثين ت   طات استجاباتـن متوسـيـة بـيـحصائإروق ذات داللة ــود فــدم وجــع

دت علـى وجـود فـروق (، والتـي أك ـWilbard, 2009واختلفت مع بعـض الدراسـات السـابقة كدراسـة )
 لصالح الذكور.  و  ،عزى لمتغير الجنسالمبحوثين ت   طات استجاباتـوسـتــن مــيـة بــيــائـحصإة ــذات دالل

 اتمتوسطات استجاب ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىحصائية إذات دًللة فروق  توجد ثانياا:
 .الجامعةلمتغير عزى ت   المهارات الريادية واقع تنمية المبحوثين حول

 الجامعة-"التباين األحادي"نتائج اختبار  :(5.28جدول )

 المحاور

 المتوسطات
  قيمة

 tاالختبار 

 القيمة
االحتمالية 

(Sig.) 
 المعنوية

مية
سال

اإل
 

زهر
األ

صى 
األق

 

طين
فلس

 

دس
الق

 
وحة

مفت
ال

 

ة الرياد مهارات
 توجد فروق لصالح 0.00 62.02 3.66 2.93 3.28 3.32 3.74 الشخصية

 سالميةاإل الجامعة
 إدارةارات ــــهـــم

 توجد فروق لصالح 0.00 85.75 3.33 2.67 2.95 3 3.38 األعمال
 سالميةاإل الجامعة

ارات ــــــــهــــــــمــال
 توجد فروق لصالح 0.00 86.39 3.82 3.18 3.42 3.49 3.85 ةـــــيـــــنــــقــــتـــال

 سالميةاإل الجامعة
إجمالي  محاور 

 توجد فروق لصالح 0.00 85.51 3.60 2.93 3.22 3.27 3.66 االستبانة
 سالميةاإل الجامعة

 

حيث  ؛α)≤(0.05من مستوى الداللة  أقل (.Sig)القيمة االحتمالية  أن   (5.28)من جدول يتضح 
 متوسطات بين حصائيةإ داللةذات وجود فروق  وهذا يدلل على ،(0.00) قيمة المعنويةالكانت 
وكانت الفروق الجامعة، لمتغير  ت عزىالمبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية  اتاستجاب

حيث بلغ ثم تليها جامعة القدس المفتوحة  (3.66)حيث بلغ متوسطها  ،اإلسالميةلصالح الجامعة 
 . (3.60)متوسطها 
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التي  لإلمكانياتفي المجتمع الفلسطيني وبالتحديد  اإلسالميةمكانة الجامعة ذلك لالباحث  ويعز و 
تهتم بتنمية  الجامعة ا ألن  وأيض  األخرى،  الفلسطينية توفرها الجامعة عن غيرها من الجامعات

بجميع اإلمكانيات التي ال  ةمجهز والمستمر التعليم الوحدة  تفعيلمن خالل  الخريجين لدىالمهارات 
بداعية واحتضانها بتوجيه األفكار اإل اكبير   االجامعة تولي اهتمام   خرى، كما أن  أتجدها بجامعات 

. أما (م2006)"، والـــتي أسستها سنــة BTI" اـــولوجيــتكنــاألعمال والنشائها حاضنة إمن خالل 
جامعة القدس المفتوحة فإنها تهتم بتنمية المهارات من خالل اعتمادها أساليب تقييم متنوعة للطلبة، 

ا كبير ا من تقييم الطلبة يعتمد على أن جزء  وعدم اقتصارها على طريقة االختبارات الورقية، حيث 
الطلبة للبحث والتطبيق الخارجي ل َما تعل موه، كما أن  دور  تكاليف خارجية؛ وذلك لفتح الباب أمام

المعلم فيها ليس ملقن ا للمعلومات بل موجه للطلبة من خالل فتح المجال للحصول على المعلومة 
من مصادر متعددة كالمحاضرات اإللكترونية والمراجع وغيرها من المصادر األخرى، والتي بكونها 

من المهارات المتعلقة باالعتماد على النفس والخوض بنفسه للحصول تنمي عند الطالب الكثير 
 على المعلومات بدال  من الحصول عليها جاهزة. 

 (،2016)سلطان، و(، 2017)حبوش،  :كدراسةالدراسة مع بعض الدراسات السابقة واتفقت نتائج 
دت على وجود (، والتي أك  2011وناصر،  ،)العمريو(، 2012)اعبيان، و(، 2015)الشرفا، و
 ة.ــعـامـر الجــيــغـتـزى لمــعـن ت  ـيــوثــبحــمــال اتــتجابــات اســطـــوســتــن مــيــة بــيـــائـصـــــحإة ـــدالل ذاتروق ــــف

 اتمتوسطات استجاب ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىحصائية إذات دًللة فروق  توجد ا:ثالثا 
 لمتغير الكلية. عزىت   المهارات الريادية واقع تنمية المبحوثين حول

 الكلية-نتائج اختبار "التباين األحادي" :(5.29جدول )

 المحاور
  قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 المعنوية

تكنولوجيا  الهندسة التجارة
 المعلومات

 فروق لصالحتوجد  0.00 7.08 3.29 3.35 3.53 الشخصية الريادة مهارات
 التجارة كلية

 توجد فروق لصالح 0.00 11.78 2.94 3.03 3.21 الـــمــــــاألع إدارةارات ــــهـــم
 التجارة كلية

 توجد فروق لصالح 0.00 13.28 3.42 3.52 3.69 ةـــــيـــــنــــقــــتـــارات الــــــــهــــــــمــال
 التجارة كلية

 توجد فروق لصالح 0.00 10.87 3.22 3.3 3.48 إجمالي  محاور االستبانة
 التجارة كلية
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حيث  ؛α)≤0.05)من مستوى الداللة  أقل (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أن  5.29)من جدول يتضح 
 بينحصائية إذات داللة  فروق عدم وجودوهذا يدلل على  ،(0.00) قيمة المعنويةالكانت 

وكانت الكلية، عزى لمتغير ت  حول واقع تنمية المهارات الريادية  المبحوثين اتاستجاب متوسطات
 .(3.48)حيث بلغ متوسطها  ،الفروق لصالح كلية التجارة

 

المشاريع  متخصص فيكلية التجارة  لدى الطلبة الملتحقين فيلوجود متطلب ذلك الباحث  ويعز و 
كلية التجارة هي صاحبة  أن  ، كما وعدم توفره لدى طلبة الكليات األخرى الصغيرة والريادية

من المساقات التي تتعلق  العديداالختصاص في األعمال التجارية وتتضمن خططها الدراسية 
 التجارية. واألعمالبالريادة 

والحارثية،  ،)العانيو (،2016)الشرفا، : كدراسةواتفقت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة 
المبحوثين  حصائية بين متوسطات استجاباتإداللة  ذاتدت على وجود فروق والتي أك  (، 2015

 عزى لمتغير الكلية.ت  
 

)أبو قرن، و(، 2017)حبوش،  :كدراسة الدراسة مع بعض الدراسات السابقةواختلفت نتائج 
دت على عدم والتي أك  ، (2011وناصر،  ،)العمريو (،2014والخزرجي،  ،النعيمي)و(، 2015

 عزى لمتغير الكلية.ين ت  ــوثــبحــالم اتــابــجــتــات اســطــوســتــن مــيــة بـيــائــصــحإة ــدالل ذاتروق ــود فــوج
 

 اتمتوسطات استجاب بين( α≤0.05) دًللة مستوىعند  ذات دًللة إحصائيةفروق  توجدرابعاا: 
 .الجامعي التقديرلمتغير عزى ت   المهارات الرياديةواقع تنمية حول المبحوثين 

 

 الجامعي التقدير -"التباين األحادي"نتائج اختبار  :(5.30جدول )

 المحاور
  قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 المعنوية

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 ال توجد فروق 0.76 0.39 3.4 3.48 3.47 3.44 الشخصية مهارات الريادة

 ال توجد فروق 0.82 0.31 3.09 3.15 3.14 3.12 األعــــــمـــال إدارةمـــهــــارات 

 ال توجد فروق 0.85 0.27 3.58 3.65 3.62 3.62 الــمــــــــهــــــــارات الـــتــــقــــنـــــيـــــة

 ال توجد فروق 0.80 0.33 3.36 3.43 3.41 3.39 إجمالي  محاور االستبانة
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 ؛α)≤(0.05كبر من مستوى الداللة أ (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أن  5.30)من جدول يتضح 
 بين حصائيةإذات داللة  فروق وجود عدموهذا يدلل على  ،(0.80) قيمة المعنويةالحيث كانت 
 الجامعي. التقدير لمتغير عزىت  المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية  اتاستجاب متوسطات

 

 حصيلة ر الطلبة يعتمد بشكل أكبر في الجامعات الفلسطينية علىيتقد إلى أن  الباحث ذلك  وويعز 
التي تعتمد على الجانب و  ،الريادية المهارات القدرات المعرفية لديهم، ومتغير دراستنا يتناول

 التطبيقي أكثر منه على الجانب المعرفي. 
 

 ،(James, 2008)و (،2016 )سلطان، :كدراسة السابقة الدراسات بعض مع الدراسة نتائج واتفقت
عزى المبحوثين ت   حصائية بين متوسطات استجاباتإداللة  ذاتدت على عدم وجود فروق والتي أك  
 .الجامعي التقديرلمتغير 

 

متوسطات  ( بينα≤0.05) دًللة عند مستوىحصائية إذات دًللة فروق  توجدا: خامسا 
 رة.ــنوات الخبـسدد ــععزى لمتغير ت   رياديةـارات الــالمه يةـمـنـع تـواق ولـن حثيو ـالمبح اتـابـتجــاس

 سنوات الخبرةعدد -"التباين األحادي"نتائج اختبار  :(5.31جدول )

 المحاور

 المتوسطات

  قيمة
 t االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
من المعنوية

قل 
أ

 0
.5

 
 سنة

من
0.

5 
-1 

 سنة

ثر 
أك

 3-1 من
وات

سن
 

أ
 كثر

ن 
م

3 
وات

سن
 

 لصالح  توجد فروق 0.00 66.19 3.89 3.82 3.57 3.18 الشخصية الريادة مهارات
 سنوات  3من  أكثر  الخبرة

 لصالح  توجد فروق 0.00 23.13 3.43 3.36 3.11 3.00 األعــــــمـــال إدارة مـــهــــارات
 سنوات  3من  أكثر  الخبرة

 لصالح  توجد فروق 0.00 10.16 3.84 3.76 3.52 3.58 الـــتــــقــــنـــــيـــــة الــمــــــــهــــــــارات
 سنوات  3من  أكثر  الخبرة

 لصالح  توجد فروق 0.00 27.04 3.72 3.64 3.40 3.25 االستبانة محاور  إجمالي
 سنوات  3من  أكثر  الخبرة

 

حيـث  (؛α≤(0.05من مستوى الداللـة  أقل (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أن  5.31)من جدول يتضح 
 متوســطات بــين حصــائيةإذات داللــة  فــروقوجــود وهــذا يــدلل علــى  ،((0.00 قيمــة المعنويــةالكانــت 
وكانــت الخبــرة، ســنوات عــدد لمتغيــر  عــزىت  المبحــوثين حــول واقــع تنميــة المهــارات الرياديــة  باتاســتجا

 (3.72). هــطــوســتــغ مــلــث بــيــوات حــنــس 3ن ـــر مــثـكأرة ــبــوات خــنــس مــهــديــل ن  ـــح مَ ــصالـــروق لــــــفــال
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ن   الباحـث ذلـك ألن   وويعـز  تنميـة المهـارة تعتمـد علــى  المتغيـر المـدروس هـو واقـع تنميـة المهـارات، وا 
يجـاد إمـن  د  الب   التطبيقي، ولممارسة الجانب االجانب النظري وعلى الجانب العملي بشكل كبير أيض  

ن   العمل بمؤسسات سوق العمل هـي البيئـة المناسـبة التـي  بيئة عملية تمكن الخريج من الممارسة، وا 
 بكل أريحية. التطبيقيتفسح المجال للخريج لممارسة الجانب 

 
 

 (،2015)شـــعت، و(، 2016)فـــارس،  :كدراســـةالســـابقة  واتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع بعـــض الدراســـات
دت علـى وجـود والتـي أك ـ (،Alvarez, Valencia & Martinez, 2011)  و ،(2013)القاسـم، و

 سنوات الخبرة.عدد عزى لمتغير المبحوثين ت   حصائية بين متوسطات استجاباتإفروق ذات داللة 
 

(، 2017)غانم، و(، 2017)أبو سمرة،  :كدراسة واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة
عدم فروق ذات داللة على دت (، والتي أك  2015 ،والحارثية ،العاني)و(، 2015)البلعاوي، و
 .رةــبـــخـال واتــنـــــس ددـــــع رــيــغـتــمــل زىـــعـت   نــيــوثـبحــمــال اتــابـــجـتــــاس اتـــطـــــوســــتــم نــيــب ةــيـــائــــصـــحإ
 

متوسطات  بين( α≤0.05) دًللة مستوىعند  ذات دًللة إحصائيةفروق  توجدا: سادسا 
 .الدورات التدريبية عدد لمتغير عزىت   ارات الرياديةـالمه يةـمـنـع تـواق ولـحن ـيـوثـالمبح اتاستجاب

 

 الدورات التدريبيةعدد -"التباين األحادي"نتائج اختبار  :(5.32جدول )

 المحاور

 المتوسطات

  قيمة
 tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 المعنوية

وجد
ال ي

 

ن 
م

1-3 
رات

دو
 

ن 
م

 6
-4

رات
دو

 

أ
 كثر

ن 
م

6 
رات

دو
 

 ال توجد فروق 0.96 0.11 3.45 3.46 3.45 3.49 الشخصية الريادة مهارات

 ال توجد فروق 0.97 0.09 3.13 3.14 3.13 3.15 األعــــــمـــال إدارةمـــهــــارات 

 ال توجد فروق 0.95 0.12 3.61 3.63 3.61 3.64 الـــتــــقــــنـــــيـــــةالــمــــــــهــــــــارات 

 ال توجد فروق 0.96 0.10 3.40 3.41 3.40 3.43 إجمالي  محاور االستبانة
 
 

 ؛α)≤(0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أن  5.32يتضح من جدول )
بين  حصائيةإذات داللة  فروق وهذا يدلل على عدم وجود، (0.96)قيمة المعنوية الحيث كانت 
 .التدريبية الدورات عدد لمتغير عزىت   الريادية المهارات تنمية واقع حول المبحوثين اتاستجاب متوسطات
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فقد ال  ،الكثير من الدورات التي يحصل عليها الخريجين متعددة المجاالت الباحث ذلك ألن   وويعز 
موه تخدم موضوع الريادة، كما يغلب على الدورات التدريبية الطابع المعرفي فقط وتكرار لما تعل  

موه مساحة للمتدربين لتطبيق ما تعل   توفرة مدة الدروات فال يويرجع ذلك لمحدود ،بالدراسة الجامعية
 واالستفادة من الدورات لتنمية الجانب المهاري لديهم.

عدم فروق على دت والتي أك   (2016، سلطانائج مع بعض الدراسات كدراسة )واتفقت هذه النت
 .الدورات التدريبية عدد عزى لمتغيرن ت  ـــوثيــالمبح اتــتجابــوسطات اســتـــن مـيـــائية بــصـحإة ـــذات دالل
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات والمقترحات 

 :المقدمة 

ملخص ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل الدراسة  التعرف على هدف هذا الفصل
 لكل أصحاب العالقة التوصيات المقترحة هدف التعرف على الميدانية التي قام بها الباحث، كما

 كمالموضوع الدراسة، تساهم في دعم وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف  والتي يمكن أن  
 أن   يمكنوالتي  ون،ليها الباحثإفت تمقترحات بحثية لدراسات مستقبلية لم يل لى تقديمإ اأيض  هدف 

، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ادية للخريجينالمهارات الريكون لها أثر إيجابي على موضوع ي
الثالث  والجزء ،الثاني تناول توصيات الدراسة والجزء ،األول تناول نتائج الدراسة الجزء ؛أجزاء ثالثة

 تناول الدراسات المقترحة.

 :نتائج الدراسة6.1 

 النتائج الرئيسية: 6.1.1
 

ووزن  (3.40)بمتوسط حسابي  كبيرةبلغ درجة  مستوى توفر المهارات الريادية لدى المبحوثين إن   -

 .(%(68.13نسبي 

درجة توفرها )المهارات  وفق االمهارات الريادية لدى المبحوثين مرتبة تنازلي   محاورجاء تقييم  -
 التقنية، مهارات الريادة الشخصية، مهارات إدارة األعمال(.

 

بوزن  كبيرةسبق لهم العمل بلغ درجة  ن  مَ ل  مستوى توفر المهارات الريادية لدى المبحوثين  إن   -
بوزن نسبي متوسطة لم يسبق لهم العمل بلغ درجة  ن  مَ ل  ، أما لدى المبحوثين (%(70.43نسبي 

(%65.58). 

حول واقع تنمية المهارات المبحوثين  اتحصائية بين متوسطات استجابإوجود فروق ذات داللة  -
حيث بلغ متوسطها  سبق لهم العمل، ن  مَ  الفروق لصالحوكانت ألسبقية العمل، عزى ت   الريادية

 .(%70.43)النسبي ووزنها  (3.52)
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المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية  اتحصائية بين استجابإوجود فروق ذات داللة  -
حصائية بين إسنوات الخبرة(، وعدم جود فروق ذات داللة عدد عزى لمتغير )الجامعة، الكلية، ت  

عزى لمتغير )الجنس، التقدير الجامعي، المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية ت   اتاستجاب
 الدورات التدريبية(.عدد 

 

 النتائج الفرعية: 6.1.2
 

 نتائج متعلقة بمحور مهارات الريادة الشخصية:
 

بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي  الشخصية لدى المبحوثين ةمستوى توفر مهارات الرياد إن   -
  .(%(69.24ووزن نسبي  3.46))

 

درجة توفرها  وفق الدى المبحوثين مرتبة تنازلي   مهارات الريادة الشخصية مجاالتجاء تقييم  -
 ، المثابرة، القيادة، اإلبداع واالبتكار(.والمسئولية)تحمل المخاطرة 

 
 

مهارات  واقع تنمية المبحوثين حول اتاستجابحصائية بين متوسطات إوجود فروق ذات داللة  -
سبق لهم العمل، حيث بلغ  ن  ، وكانت الفروق لصالح مَ ألسبقية العملعزى الريادة الشخصية ت  

 .(%(74.06النسبي  ووزنها 3.702))متوسطها 
 

 

 نتائج متعلقة بمحور مهارات إدارة األعمال:
حسابي  بمتوسطالمبحوثين بلغ درجة متوسطة مستوى توفر مهارات إدارة األعمال لدى  إن   -

 . (%(62.70ووزن نسبي  (3.14)
 

درجة توفرها )اتخاذ  وفق ي امرتبة تنازل لدى المبحوثين عمالاأل إدارةمهارات مجاالت جاء تقييم  -
 هداف، المالية(.القرار، التفاوض، التسويق والمبيعات، التخطيط ووضع األ

 
 

مهارات  واقع تنمية المبحوثين حول باتحصائية بين متوسطات استجاإوجود فروق ذات داللة  -
سبق لهم العمل، حيث بلغ  ن  مَ ، وكانت الفروق لصالح ألسبقية العملعزى إدارة األعمال ت  

 .(%(64.65 نسبيال هاووزن 3.23))متوسطها 

 :بمحور المهارات التقنيةنتائج متعلقة 
ووزن  ((3.62مستوى توفر المهارات التقنية لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي  إن   -

  .(%72.45)نسبي 
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درجة توفرها )استخدام  وفق امرتبة تنازلي   لدى المبحوثين المهارات التقنيةمجاالت جاء تقييم  -
 التكنولوجيا، التشبيك، مراقبة ومسح البيئة، االتصال والتواصل(.وتفعيل 

 

 واقع تنمية المبحوثين حول اتحصائية بين متوسطات استجابإعدم وجود فروق ذات داللة  -
 .ألسبقية العمل اوفق  المهارات التقنية 

 الديمغرافي: بالمتغيرنتائج متعلقة 
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية  اتحصائية بين استجابإوجود فروق ذات داللة  -
، ثم تليها (3.66)، حيث بلغ متوسطها اإلسالميةولصالح الجامعة  )الجامعة(عزى لمتغير ت  

 . (3.60)جامعة القدس المفتوحة حيث بلغ متوسطها 
 

المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية  اتحصائية بين استجابإوجود فروق ذات داللة  -
 .((3.48متوسطها (، لصالح كلية التجارة، حيث بلغ الكلية)عزى لمتغير ت  

 

عزى لمتغير المبحوثين حول المهارات الريادية ت   اتحصائية بين استجابإوجود فروق ذات داللة   -
 (3.72). متوسطه بلغ حيث سنوات، 3 من أكثر خبرة سنوات لديهم ن  مَ  لصالح (،الخبرة سنوات عدد)

 

عزى حول المهارات الريادية ت   المبحوثين اتحصائية بين استجابإعدم جود فروق ذات داللة  -
 الدورات التدريبية(.عدد لمتغير )الجنس، التقدير الجامعي، 

 :توصيات الدراسة6.2 

 توصيات متعلقة بالجامعات: 6.2.1

 يهدف المنهاج الجامعي إلى تزويد الطلبة بالمهارات الريادية في جميع التخصصات الجامعية أن   -
 

لقياس  لدى المشرفين توفر مؤشرات الميداني لطلبة الجامعات من خاللالتدريب تطوير منظومة  -
الدراسية  ساعاته عدد زيادةو  الميداني، التدريب أثناء إتقانها من لتأكدوا الطلبة عند المطلوبة المهارات
 .لديهم مية الكثير من المهاراتـالى تن ؤديـي مما ة،ــيــالطب اتـيـللكل لــيـكمث لـكام صلــه كفـلــأو جع

 

وحدات متابعة الخريجين بالجامعات للتعرف على المهارات المتغيرة للخريجين ومساعدتهم  تفعيل -
ا و  ،برامج تدريبية تلبي المهارات المطلوبة يجادإباالنخراط في سوق العمل، من خالل  من أيض 

 م.ــهـــيــلإن ــيــجــريــه الخــيــوجــتــال لــمـــاب األعــأصح نـــعات ــانــيــدة بــاعــر قـــيــوفـــوت كــيــبــشــتــالل الـــــخ
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تقوم إدارة التعليم المستمر في الجامعات بالعمل على تطوير مركز التعليم المستمر من خالل  أن   -
جراء تغيير في ا  تشجيع التنافس بين الطلبة ومنحهم الحرية الكافية لطرح أفكارهم الريادية، و 

 متطلبات سوق العمل. وفقالبرامج التي تقدمها 
 

الطلبة من تجاربهم وخبراتهم، كذلك التعرف  ستفادةالضرورة عقد اجتماعات مع رياديين ناجحين  -
 على المشكالت والمعوقات التي واجهتهم.

 

الجديدة للطلبة، وتوفير توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي، من خالل دعم البحث العلمي واألبحاث  -
 الفيزيقية الظروفمناسب من الحواسيب، وتوفير  عددمكتبة مؤهلة للبحث من خالل تجهيزها ب

 ة وهدوء.ر ناا  المريحة فيها من مكان واسع ومؤهل تتوافر فيه تهوية و 
 

 

مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وكل  من فتح قنوات الشراكة بين إدارة الجامعة  -
وتنمية قدراتهم خاصة  ،ريادية مشتركة يتم من خاللها تدريب طلبة الجامعة برامجقامة إلالمدني 

 دارية.في المهارات التقنية ومهارات الريادة اإل
 

كاديميين حقيقية، مما يسمح لأل أو بيئة عمل ا لوجه في مشاريعاألكاديميين والطلبة وجه   ييلتق أن   -
والتي ال تكتشف خالل الفصل  ،التعرف على مخاوف الطلبة ونواحي الضعف في مهاراتهم

 . الدراسيةحديد نقاط الضعف في المناهج الجامعي، وبالتالي ت  

 توصيات متعلقة بالحكومة: 6.2.2
 

 ،والتعليم )وزارة التربية :وهى ،جميع الجهات المعنية تشملوضع استراتيجية وطنية لتعليم الريادة  -
الخاص(،  والقطاع المدني المجتمع ومؤسسات المالية، وزارةو  ،الوطني االقتصاد وزارةو  ،العمل وزارةو 

 الجامعي. المنهاج خارج عمل بيئة توفير في األخرى الجهات مع تنسيقال الجامعات على يسهل مما

تتضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم إدخال تعليم الريادة في جميع مراحل التعليم من  أن   -
 تحتاج  مهارات شخصيةمن المهارات الريادية  اهناك جزء   لى الجامعي لكون أن  إاألساسي  التعليم

 للخريج دفعة واحدة قبل التخرج. ىعطلى مدة كبيرة لتكوينها فال ت  إ
 

التي تسعى لتوظيف  ذات الطابع التطبيقي الكلياتتفتح وزارة التربية والتعليم المجال لترخيص  أن   -
 تكرار من بدال  تخصصات تطبيقية جديدة لالجانب النظري والتطبيقي، واعتماد الوزارة 
 التخصصات التقليدية التي تشبع بها سوق العمل.
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دريب في تحديد تخصصات الدورات والبرامج تفرض وزارة العمل توجيهاتها على مراكز الت أن   -
يكون لها دور رقابي فعال على الشهادات التي تصدرها هذه  التي تقدمها لمنع تكرارها، وأن  

 المراكز لخريجيها. 
 

 اى ال يكون هدفها ربحي  تقوم وزارة العمل بتقويم مخرجات مراكز التدريب بشكل مستمر حت   أن   -
 دون تحقيق فائدة لخريجيها.

 

زيادة المخصصات المالية الحكومية لبرامج تشغيل وتدريب الخريجين، وزيادة المخصصات  -
 المقدمة للبحث العلمي.

 

تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تخصيص جزء من ميزانيتها لتدريب الخريجين، وذلك من  -
 روضة عليها،المف كتخفيض قيمة الضرائب لها خالل تقديم وزارة المالية التسهيالت الحكومية

 تتعلق بدخول وخروج البضائع والتجار. وتقديم تسهيالت
 

 ونيتردد الريادي ال حتى الريادية، المبادرات لرعاية وقوانين أنظمة باستحداث االقتصاد تقوم وزارة أن   -
 ومبتكرة.دة ـديـات جـر منتجــداعية في تطويــبدراتهم اإلـتخدام قــواس ،وقـسـول الـدخ من ونالمحتمل

 

عالم المحلية على تعميم ونشر التجارب العربية والعالمية الرائدة تشجع وزارة الثقافة وسائل اإل أن   -
 في مجال العمل الريادي بشكل مستمر.

 

ن ك  مَ بحيث تكون مدة كافية ت   ،شهور (6)عن تدريب وتشغيل ال تقل توفر وزارة العمل برامج  أن   -
تدور هذه البرامج على كل الخريجين  من المهارات المتنوعة، وأن  الخريج من اكتساب مجموعة 

 بحيث ال تتكرر على فئة محددة من الخريجين.

في مجال  التطور توفر برامج تشغيل لخريجي الهندسة الزراعية، كون أن  بوزارة الزراعة  اهتمام -
روا الرياديين قد سط  هناك الكثير من و  ،للمال حاجته بحاجة ألفكار ريادية أكثر من ةالزراع

 قصص نجاح كبيرة في مجال الزراعة.

ات الريادية من خالل الفلسطينية في تعزيز المهار  االقتصادتفعيل دور اتحاد الصناعات ووزارة  -
 بهذا الخصوص. عقد ورش عمل
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 توصيات متعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص: 6.2.3

ا عمال بعيد  اء لديهم خبرات كبيرة بممارسة األتقوم النقابات بإعداد برامج تدريبية باالستعانة بخبر  أن   -
 اص. ــخــال اعــطـــقــال اتــســــؤســم اءــرؤس عـم كهاــيــبـــشـــت اللـخ نـــم كـــوذل ،ميــاألكادي مـــيــلـــتعـــال نـــع

كالنقابات بمهارات الريادة اإلدارية وخاصة مهارة التخطيط اهتمام مؤسسات المجتمع المدني  -
وبذلك تتناسب مع  ؛خرىقصر من المهارات الريادية األألكون اكتسابها يحتاج لمدة  ؛تسويقوال

 التي تقدمها هذه الجهات. األمدالدورات قصيرة 

البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الدولية على تزويد خريجي الجامعات  تقتصرال  أن   -
الجانب التطبيقي الذي لم  كملأن ت  بالقدرات المعرفية التي سبق وتعلموها بالجامعات بل عليها 

 يحصل عليه الخريج بالمرحلة الجامعية.

تهدف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الدولية للخريجين على التدريب والتشغيل حتى  أن   -
أغلب برامج التدريب التي  ن  أحيث ، لهمموه وتحقيق الفائدة من تطبيق ما تعل   ونيتمكن الخريج

 المؤسسات تتضمن التدريب دون التشغيل وتنتهى بال جدوى. هذهتقدمها 

 عتمادالوا المسئوليةمؤسسات المجتمع المدني األبناء منذ الطفولة على تحمل و  األسر تشجع أن   -
عن أي قرار  المسئوليةبحيث ال يصلوا إلى المرحلة الجامعية دون تحمل  ،على الذات في قراراتهم

 غيرها. وأبحياتهم سواء تعلق بمسار حياتهم العلمية أو المهنية أو الزوجية 

 ا أن  الخريجين لخوض المشاريع لكي يستطيعو  أبنائهممؤسسات المجتمع المدني و  تشجع األسر أن   -
من  ال  كأحد طرق التشغيل الذاتي، بد استثماريةبداعية في مشاريع اإل هميوظفوا مبادراتهم وأفكار 

 موه دون جدوى.االنتظار لسنوات في طوابير التوظيف ونسيان ما تعل  

ل بال العم ىالخريجين على التدريب أو حت أبنائهممؤسسات المجتمع المدني و  األسر تشجع أن   -
لسد فجوة  موه من معارف خالل فترة الدراسةتطبيق ما تعل  ل لدى مؤسسات سوق العمل، أجر

 المهارات التي لم تكتمل لديهم.

 ،خاصمن البيروقراطية والقيود المفروضة على ممارسة األعمال في مؤسسات القطاع ال الحد -
من تقديم المبادرات واألفكار  ونعطاء مساحة من الحرية واالستقاللية حتى يتمكن الخريجا  و 

 الجديدة.
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 توصيات متعلقة بخريجي الجامعات: 6.2.4

للحصول  تؤهلهمضرورة اهتمام خريجي الجامعات بالدورات التي تتفق مع مسار تخصصاتهم أو  -
ال يكون هدفهم من الدورات الحصول على أكبر قدر من الشهادات دون أي  على عمل، وأن  

 جدوى.

لى إرشاد المهني بالجامعات لتوجيههم ستمرة لدائرة الخريجين ودائرة اإلاهتمام الخريجين بزيارة م -
 منهم. ستفادةااللى أصحاب األعمال التي يمكن ا  برامج التدريب و 

 :الدراسات المقترحة6.3 

دراسة مقارنة بين الجامعات ذات التعليم -المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينيةواقع  -
 جامعات ذات التعليم التقليدي.الالمفتوح و 

دراسة مقارنة بين -واقع المهارات الريادية لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين -
 .التطبيقيةالكليات و  الجامعات

 فلسطين في تنمية المهارات الريادية لدى خريجيها.ب التطبيقيةدور الكليات  -

 دور عناصر البيئة الخارجية في تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية.  -
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 والمراجعالمصادر 
 

ـم.ـــن الكـريآر ــقــ: الأوًلا   
ا: المراجع العربية:ثانيا   

 

:العلميةالكتب   .1 
 

تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظمات (: 2013، حيدر، وجمعة، محمود )البرزنجي -
 .منظور إداري/تكنولوجي-المعاصرة

 

 ، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن.1. طمناهج البحث العلمي(: 2006الحمداني، موفق ) -
  
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1. طالريادة وريادة منظمات األعمال(: 2008السكارنة، بالل )  -

 عمان، األردن. 
 
 

، إدارة التغيير والتطوير التنظيمي. 1طإدارة التغيير والتطوير التنظيمي.  :(2012دودين، أحمد ) -
 األردن. ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان

، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة ،1. طمهارات اًلتصال(: 2007عازة )سالم،  -
 مصر.

 

دار النشر . داريةالمهارات اإل-المدير المعاصر-دارة المعاصرةاإل (:2014شعيب، محمد ) -
 ، مصر.، القاهرةللجامعات

، دار المعرفة الجامعية، 4. طاألبعاد األساسية الشخصية(: 1990عبد الخالق، أحمد ) -
 اإلسكندرية، مصر. 

اًلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في (: 2006عياصرة، على، والفاضل، محمود ) -
 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1. طالمؤسسات التربوية

 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1. طإدارة المنظمات(: 2011محمود، عالء الدين ) -
 األردن.

 

، الواليات 1ط )ترجمة: مصطفى النباتي(. بادئ المبادرة التجاريةم(: 2008هولدن، جين ) -
    المتحدة األمريكية.
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 2. الرسائل العلمية: 
 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للمهارات (: 2009أبو زعيتر، منير ) -
 غزة، فلسطين.سالمية، الجامعة اإل ماجستير غير منشورة(، )رسالة. القيادية وسبل تطويرها

 

دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي: (: 2017أبو سمرة، حازم ) -
أكاديمية  ماجستير غير منشورة(، )رسالةدراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية الخاصة. 

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.  اإلدارة
 

دراسة -األعمال في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةواقع ريادة : (2015)أبو قرن، سعيد  -
. )رسالة ماجستير غير مقارنة بين قسمي التعليم المستمر في الجامعات اإلسالمية واألزهر

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 

مجلة جامعة . عمالألالتحديات التي تواجه ريادة ا(: 2013أبو مدللة، سمير، والعجلة، مازن ) -
 (.108-88)ص ص  ،، الجزء األول5، عددفلسطين لألبحاث والدراسات

  

دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في دعم البحث العلمي : (2012)اعبيان، هالة  -
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.بل تحسينهوس  

 

الحصول على فرصة عمل لخريجي كليات العوامل المؤثرة في (: 2014، أكرم )البغدادي -
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، دراسة حالة-التجارة والعلوم اإلدارية في األراضي الفلسطينية

 سالمية، غزة، فلسطين.الجامعة اإل
 

 

أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا على النمو في شركات : (2015)البلعاوي، صالح  -
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، واًلتصاًلت بقطاع غزةتكنولوجيا المعلومات 

 غزة، فلسطين.
 

فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تنمية القدرات (: 2013البلوشي، محمد، والعجمية، نجالء ) -
األمانة العامة . المعرفية والمهارات والسمات الشخصية لطلبة الصف العاشر في ريادة األعمال

 (.255-11، )ص ص 11، عددخليفة التربويةلجائزة 
 

الريادة كمدخل لمنظمات األعمال المعاصرة في ظل تبني مفهوم : (2013)حدراوي، حامد ال -
وم االقتصادية مجلة الغزي للعل. دراسة ميدانية في مستشفى بغداد التعليمي-رأس المال الفكري

  (.128-85، )ص ص 27عدد ، السنة التاسعة،واإلدارية
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درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتخطيط : (2017)الحليمي، محمد  -
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، اًلستراتيجي وعالقتها بتنمية المهارات القيادية لدى معلميهم

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 

في تفعيل المشاركة المدنية : دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة (2016) الشرفا، رهام -
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.بل تطويرهالدى طلبتها وس  

 

أثر استخدام شبكات التواصل اإللكتروني على العالقات اًلجتماعية: (: 2013الشهري، حنان ) -
الملك عبد العزيز، جدة، جامعة  ماجستير غير منشورة(، )رسالة .االفيس بوك وتوتير نموذجا 

 السعودية.
 

 

صاحبات األعمال الرياديات في (: 2009)، وجدان ، والعكاليكالشيخ، فؤاد، وملحم، يحيى -
ص ، )ص 4، عدد5، مجلداألعمال المجلة األردنية في إدارة. سمات وخصائص-األردن
497-521.) 

 
 

تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية على درجة (: 2015) ، عايشةوالحارثية ، وجيهة،العاني -
، 27، مجلدمجلة العلوم التربوية. الريادية للمهاراتامتالك طالب جامعة السلطان قابوس 

 (. 273-249، )ص ص 2عدد
 

 .سالميإدراسة تقويمية لمشروع التعليم للريادة من منظور تربوي  :(2016) العتيبي، نور -
   جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية. ماجستير غير منشورة(، )رسالة

 

مدي وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات الحياتية في (: 2013العمري، جمال ) -
 (.128-103، )ص ص 10، عدددراسات نفسية وتربوية. ضوء اًلقتصاد المعرفي

 

قياس خصائص الريادة لدى طلبة الدراسات العليا (: 2011العمري، غسان، وناصر، محمد، ) -
مجلة جامعة دمشق للعلوم . مقارنةدراسة -عمال الرياديةثرها في األأعمال و دارة األإفي 

 (.168-139، )ص ص 4، عدد27، مجلداالقتصادية والقانونية
 

 

للمديرين في أثر الخصائص الريادية في تبني التوجهات اًلستراتيجية (: 2013القاسم، مي ) -
. )رسالة دراسة ميدانية على عينة من المدارس الخاصة في عمان-المدارس الخاصة

 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.
 

، مجلة اإلدارة العامة. القيادة الريادية وتطبيقاتها في الجامعات(: 2015القحطاني، سالم ) -
 (.499-437، )ص ص 3، عدد55مجلد
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دراسة استطالعية في -تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات(: 2013الالمي، غسان ) -
عدد  ،20140429، مجلدمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة. بيئة عمل عراقية

 (.24-1، )ص ص خاص
 

التعليم للريادة (: 2010المصري، منذر، والجمني، محمد، والغساني، أحمد، وبدوي، أبو بكر ) -
مركز دراسة حالة عن الدول العربية األردن، تونس، سلطنة عمان، مصر. -بالدول العربية

العربية، بيروت، قليمي للتربية في الدول اليونسكو للتعليم المهني والتقني ومكتب اليونسكو اإل
 لبنان.

 

مجلة . طلبة الجامعةالمهارات الحياتية لدى (: 2014النعيمي، لطيفة، والخزرجي، ضمياء ) -
 (. 578-540، )ص ص 63، عددديالي

 

 
 

: دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز المهارات (2017حبوش، إسراء ) -
سالمية، غزة، الجامعة اإل  ماجستير غير منشورة(، )رسالةالريادية لدى طلبتها وسبل تطويرها. 

 فلسطين.
 

 

دراسة -الناعمة في عملية اقتناص الوظائف اإلداريةدور المهارات (: 2014حجاج، عال ) -
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة تطبيقية عبى الوظائف اإلدارية في قطاع غزة

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 

 

اتجاهات الطلبة نحو استخدام شبكات التواصل اًلجتماعي الفيسبوك (: 2015حسين، ليلى ) -
ماجستير غير  )رسالة. ينة من طلبة قسم علم اًلجتماعدراسة ميدانية على ع-وتويتر

  جامعة محمد خضير بسكرة، بسكرة، الجزائر.  منشورة(،
 

 

. شارة لتجربةالريادة في منظمات األعمال مع اإل-(: ريادة األعمال2013حسين، ميسون ) -
 (.407-385، )ص ص 2، عدد21، مجلدمجلة جامعة بابل

 
 

دراسة جودة الخدمة في شركات الخطوط -التسويقيةالخدمة (: 2008دحماني، محمد ) -
ماجستير غير منشورة(، جامعة بن يوسف بن خدة، عاصمة  )رسالة. الجودية الجزائرية
 الجزائر، الجزائر.
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سرائيلي على أثر اًلختالل في شروط التفاوض الفلسطيني اإل(: 2013درويش، عبد السالم ) -
جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  ماجستير غير منشورة(، )رسالة. يجاد حل للقضية الفلسطينيةإ

 فلسطين.
 

مستوى توفير الخصائص الريادية وعالقته ببعض المتغيرات (: 2016سلطان، سعدية ) -
عمال في جامعات جنوب دارة األإدراسة تطبيقية على طلبة البكالوريوس تخصص -الشخصية

، 2، عدد24، مجلدداريةاالقتصادية واإل سالمية للدراساتمجلة الجامعة اإل. الضفة الغربية
 (. 123-102)ص ص 

 
 

درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس (: 2011شاهين، عبير ) -
  ماجستير غير منشورة(، )رسالة. الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها

 سالمية، غزة، فلسطين.الجامعة اإل
 

 

دراسة -أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية(: 2005شرف، جهاد ) -
الجامعة   ماجستير غير منشورة(، )رسالة. ميدانية المؤسسات األهلية في قطاع غزة

 سالمية، غزة، فلسطين.اإل
 

بداع أثر الخصائص والممارسات السلوكية على مستوى اإل(: 2015شعت، عبد الرحمن ) -
دراسة حالة على أصحاب الشركات الريادية المحتضنة لدى -لدى رواد األعمالالتكنولوجي 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة
 غزة، فلسطين.

 

دور كلية التربية في جامعة دمشق في تنمية المهارات الحياتية (: 2011صالصيال، رانيا ) -
، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس. اًلتجاهات التربوية المعاصرةفي ضوء 

 (.190-162، )ص ص 4، عدد9مجلد
 

بالتطبيق -المؤسسي بداعإلا تطوير في األعمال رياديات دور(: 2014عبد الرحيم، عاطف ) -
، 32، عدد2، مجلد. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتعلى البورصة المصرية

 (.90-47)ص ص 
 
 

 

 .مدى التوافق بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العمل :(2002)عرمان، نزيه  -
اهلل: رام  .(1) قة، سلسلة الدراسات التحليلية المعمالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين.
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بحث ميداني في -تأثير الخصائص الريادية في جودة الخدمة الفندقية (:2016علي، أمل ) -
 (.2140-2171، )ص ص 8، عدد24مجلد ،مجلة جامعة بابلفنادق محافظة بابل. 

 

النهوض بريادة األعمال في أوساط الشباب في دولة فلسطين (: 2015علي، سمير ) -
      (.115-78 ص ، )ص9عدد ،3مجلد ،استراتيجية رؤى. خيار فعال لمكافحة البطالة-المحتلة

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غــزة (: 2015عياش، دينا ) -
ماجستير غير منشورة(،  )رسالة. للتقييــم الذاتــي وعالقتــه بالتخطيــط اًلستراتيجي المدرسـي

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 

 

الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات أثر (: 2017غانم، محمود ) -
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، غذية العاملة بقطاع غزةألاًلستراتيجية في شركات صناعة ا

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
 
 

العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في البنوك التجارية (: 2016فارس، ندين ) -
. )رسالة دراسة ميدانية على المدراء في البنوك التجارية-والتخطيط اًلستراتيجي في قطاع غزة

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 

(: فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة 2018فروانة، عامر ) -
 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة. )رسالة. الثانوية

 

واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل (: 2011محمد، رسالن، وعبد الكريم، نصر ) -
، 2، مجلدوالدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة. تعزيزها في اًلقتصاد الفلسطيني

 (.82-43، )ص ص 23عدد
 

 

ثرها في تنمية مهارات المدير أدارية و مجاًلت ممارسة الحرية اإل(: 2010محمود، سماح ) -
مجلة كلية بغداد  .دراسة تطبيقية آلراء المدراء العاملين في المديرية العامة للتربية-الشخصية

 (.177-145، )ص ص 24، عدد0مجلد، للعلوم االقتصادية الجامعة
 

 

الحياتية والسيدة الدماغية وعالقتهما المهارات (: 2016محمود، لطيفة، ومحمد، ضياء ) -
 (.234-270 ص )ص ،66إصدار ،12مجلد ،الفتح مجلة .الجامعة طلبة لدى اًلستهواء بقابلية

 

(: واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتكنولوجي 2014) مدوخ، خيام -
الجامعة   ماجستير غير منشورة(، )رسالةللمحاسبين في الشركات العاملة في قطاع غزة. 

 سالمية، غزة، فلسطين.اإل
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األعمال بمدينة عنابة.  ريادة المشروعات في تعزيز حاضنات أثر(: 2015مهدي، جابر ) -
 (.169-148، )ص ص 2، عدد16، مجلدمجلة العلوم االقتصادية

 

 

المرحلـة  طلبة لدى المتعددة بالذكاءات وعالقتها الحياتية المهارات (:2010) نالـرحم عبد وافي، -
 .فلسطين سالمية، غــــــزة،إلالجامعة ا ماجستير غيــــــر منشورة(، )رسالة. الثانوية في قطاع غـــــزة

 

 . غزة: فلسطين.الخريجون وسوق العمل(: 2012وزارة الخارجية والتخطيط ) -

 3.  المؤتمرات العربية:
 

. )المؤتمر السعودي األعمال والبيئة المحفزة لهامنظومة ريادة  (:2014أبو بكر، مصطفى ) -
، جامعة 2014(، خالل شهر سبتمبر 81-60 ص ص الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال،

 المدينة المنورة، المدينة المنورة، السعودية.   
 

 

دراسة استكشافية على طلبة األعمال في جامعة -اًلستعداد للريادة(: 2008الكساسبة، محمد ) -
بداع والتجديد في . )المؤتمر السنوي التاسع للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية اإلالبترا في األردن

 ، مصر. 2008نوفمبر  11-9اإلدارة الرشيدة وتحديات األلفية الجديدة(، خالل الفترة -اإلدارة
 

مقترح في اإلدارة المنزلية لتنمية مهارات إدارة المشروعات  فعالية برنامج(: 2008عمر، كامل ) -
. )المؤتمر السنوي الثالث لتطوير التعليم النوعي في مصر الصغيرة لطالبات اًلقتصاد المنزلي

إبريل  10-9والوطن العربي لمواجهة متطلبات سوق  العمل في عصر العولمة(، خالل الفترة 
 ، جامعة المنصورة، مصر.2008

 
 

. )التكوين وفرص بداع في المشروعات الصغيرة والمتوسطةإلالريادة وا(: 2010)اد، زايد مر  -
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2010أبريل  9-6األعمال(، خالل الفترة 

  جامعة محمد خضير بسكرة الجزائر، الجزائر.
 

 4.  التقارير والمنشورات:
 

معهد . دراسة استكشافية-في فلسطين الريادية التربية من أجل(: 2012الحشوة، ماهر ) -
 ، رام اهلل، فلسطين.أبحاث السياسات االقتصادية ماس

 

. رام اهلل، السنوي حصائياإل فلسطين كتاب :(2017) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
 فلسطين.
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التقرير -مسح القوى العاملة الفلسطينية :(2017) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
 . رام اهلل، فلسطين.2016السنوي 

 

 

أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في  :(2016) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
 فلسطين.  ،. رام اهلل2016فلسطين 

 

 . 2016نسانية العربية للعام تقرير التنمية اإل  :(2016برنامج األمم المتحدة االنمائي ) -
 الواليات المتحدة األمريكية. ،نيويورك

 

نحو سياسات لتعزيز الريادة بين الشباب في الضفة (: 2007حامد، مهند، وارشيد، فوزي ) -
 ، رام اهلل، فلسطين.معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس. الغربية وقطاع غزة

 

مرصد الريادة (: 2013، محمد، وغزاونة، حنين )داود، يوسف، وصادق، طارق، وحتاوي -
، رام اهلل، معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس. مرصد الريادة العالمي-2012الفلسطيني 

 فلسطين.
 

 

سعيد، نادر، وهايمان، نيكوالس، وقشوع، جويس، والشعيبي، محمد، وحشوة، زهدي، وسعيد،  -
فجوة المهارات والتنمية (: 2015شعبان، هيثم، )سامر، والسطري، هشام، وغطاس، ريم، وأبو 

مركز أوراد ومؤسسة كير الدولية في الضفة الغربية وقطاع . في األراضي الفلسطينية المحتلة
 ، رام اهلل، فلسطين.غزة

 

. غزة، حصائيات الخريجينإ-حصاءدائرة اإل(: 2018سجالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ) -
 فلسطين.

سياسة النهوض بريادة األعمال في (: 2014عبد اهلل، سمير، والنتشة، باسل، وحتاوي، محمد ) -
 ، رام اهلل، فلسطين.معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس. أوساط الشباب في دولة فلسطين

 

( 2014تقييم التعديالت )(: 2014معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس ) -
رام  ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس اًلستثمار الفلسطيني.لقانون تشجيع 
    اهلل، فلسطين.   

نتدى شارك الشبابي . م2013تقرير واقع الشباب الفلسطيني (: 2013منتدى شارك الشبابي ) -
 ، غزة، فلسطين.بالشراكة مع مركز التمكين االقتصادي للشباب

 

التقرير العربي الرابع حول التشغيل والبطالة في الدول  :(2014منظمة العمل العربية ) -
 مصر. ،الجيزة فاق جديدة للتشغيل في المنطقة العربية.آ-العربية
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التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول  :(2012منظمة العمل العربية ) -
ا ضرا اوالبطالة حانعكاسات اًلحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل -العربية

 مصر. ،الجيزة .ومستقبالا 
 

حصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الدليل اإل :(2016وزارة التربية والتعليم العالي ) -
 فلسطين. ،. رام اهلل2015/2016الفلسطينية 

 
 

قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي  :(2016) وزارة التربية والتعليم العالي -
 فلسطين. ،رام اهلل. 2014/2015
 

 . غزة.بشــأن التعليـم الفلسطــيني 1998لسنة  11 رقمقانـون (: 1998) وزارة التربية والتعليم -
 

 لكترونية:ا: المــراجع والمصادر اإل ثالثا 
 

اإلحصاء الفلسطيني حول النتائج األساسية   :(2017) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
تاريخ النشر: (. 2017آذار، –دورة )كانون ثاني 2017لمسح القوى العاملة للربع األول 

 .12/4/2018، تاريخ الزيارة: 5/8/2017
)http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1923( 
 

 

ًلف فرصة شاغرة. آ 8ا مقابل ألف خريج وخريجة سنويا  40 :(2017) شبكة راية االعالمية -
 .6/8/2018، تاريخ الزيارة: 4/7/2017تاريخ النشر: 

(https://www.raya.ps/news/1020804.html  ) 
 

، تاريخ الزيارة: 4/8/2014تاريخ النشر: . مفهوم المهارة(: 2014كلية الفنون الجميلة ) -
13/8/2018. 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393)) 
 

 

مهام الوزارة لالتصاًلت  :(2017)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية  -
، تاريخ الزيارة: 1/6/2017. تاريخ النشر: يجاد البنية التحتيةإوتكنولوجيا المعلومات في 

14/6/2018. 
)http://www.mtit.gov.ps/index.php/c_home/showMangemnt/1137( 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1923
https://www.raya.ps/news/1020804.html
http://www.mtit.gov.ps/index.php/c_home/showMangemnt/1137
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. تاريخ النشر: ارتفاع البطالة في صفوف الخريجين :(2015خبارية )ا اإلوكالة مع   -
 .14/4/2018، تاريخ الزيارة: 1/7/2015
)https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784869) 
 
، 7/9/2015. تاريخ النشر: حاضنات تنشط لدعم ريادة األعمال 8-فلسطين :(2015ومضة ) -

 .28/7/2018تاريخ الزيارة: 
(https://www.wamda.com/ar/2015/09أعمال-حاضنات-8-/فلسطين) 

 

: المــراجع األجنبــيـة:رابعاا  
 

- Alvarez-Herranz, A., Valencia-De, L., & Martinez-Ruiz, M. (2011): 
How Entrepreneurial Characteristics Influence Company Creation: A 
Coss-National Study of 22 Countries Tested With Panel Data 
Methodology. Journal of Business Economics and Management, Vol. 
12, No. 3, (pp. 529-545). 

 

- Arasti, Z., Fakhrisadat, N., & Narges, I. (2014): Explaining the Role of 
Managerial Skills of Entrepreneurship in Business Success. 
International Journal of Management Sciences, Vol. 4, No. 1, (pp. 42-52). 

 

- Chang, J., & Rieple, A. (2013): Assessing student’s entrepreneurial 
skills development in live projects. Journal of small Business and 
Enterprise Development, Vol. 20, No. 1, (pp. 225-241). 

 

- Dahleez, k., & Migdad, M. (2013): Entrepreneurial Characteristics of 
Undergraduate Students in Deteriorated Economies-The Case of 
Gaza Strip. Dirasat Administrative Sciences, Vol. 40, No. 2, (pp. 534-554). 

 

- Fagbohungbe, B., & Jayeoba, F. (2012): Locus of Control, Gender 
and Entrepreneurial Ability. British Journal of Arts and Social 
Sciences, Vol. 11, No. 1, (pp. 74-83). 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784869)
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784869)
https://www.wamda.com/ar/2015/09/فلسطين-8-حاضنات-أعمال
http://www.academia.edu/15680071/Assessing_students_entrepreneurial_skills_development_in_live_projects
http://www.academia.edu/15680071/Assessing_students_entrepreneurial_skills_development_in_live_projects
http://www.emeraldinsight.com/loi/jsbed
http://www.emeraldinsight.com/loi/jsbed
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- Fitriati, R., & Hermiati, T. (2010): Entrepreneurial Skills and 
Characteristics Analysis on the Graduates of the Department of 
Administrative Sciences, FISIP Universitas Indonesia. Jurnal Ilmu 
Administrasi dan Organisasi, Vol. 17, No. 3, (pp. 262-275). 

 

- Hahna, A. & Leavitt, T. (1996): An evaluation of the NFTE 
Entreneurship Programs-Asynthesis of pioneering research. The 
National Foudation for Teaching Entrepreneurship: New York. 

 
 

- He, P., Punthapong, P., & Lgnacio, C. (2008): Do Entrepreneurship 
Courses Matter? An Investigation of Students from -Malardalen 
University Sweden. (Unpublished master thesis), Malardalen University 
Sweden, Erskilstuna and Vasteras, Sweden. 

 

- Holienka M., Holienkova J., & Gal P. (2015): Entrepreneurial 
Characteristics of Students in Different Fields of Study: a View 
from Entrepreneurship Education Perspective. Acta Universitatis 
Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 63, No. 6, (pp. 
1879-1889). 

 

- Ismail, M., Khalid, S., Othman, S., Jusoff, H., & Abdul Rahman, N. 
(2009): Entrepreneurial Intention among Malaysian Underraduate. 
International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 10, (pp. 
54-60).  

 

- Jaafar, M., Maideen, S., & Sukarno S. (2010): Entrepreneurial 
Characteristics of Small and Medium Hotel Owner-Managers. World 
Applied Sciences Journal, Special Issue of Tourism & Hospitality, (pp. 
54-62). 

 

- James, K. (2008): Participation in a National Foundation for Teaching 
Entrepreneurship Program: The Impact on High School Student’s 
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Knowledge of Entrepreneurship and Evaluation of the learning 
Experience. (Unpublished Ph.D dissertation), Wilmington University, 
Delaware, United States. 

  

- Karimi, S., Biemans, H., Lans, T., Arasti, Z., Chizari, M., & Mulder, M. 
(2011): Application of Structural Equation Modelling to Assess the 
Impact of Entrepreneurial Characteristics on Students’ 
Entrepreneurial Intentions. (Entrepreneurship and Innovation), 
Proceedings of ECIE 2011, The 6th European Conference, Robert 
Gordon University, Scotland, UK, (pp. 954-967). 
  

    

- Phelan, C., & Sharpley, P. (2012): Exploring Entrepreneurial Skills 
and Competencies in Farm Tourism. Vol. 27, No. 27, (pp. 103-118). 
https://doi.org/10.1177/0269094211429654. 
 

 

- Sekaran, U. (2003): Research Methods for Business-A Skill 
Building Approach. 4th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York. 
 

- Smith, W., Schallenkamp, K., Eichholz, D. (2007): Entrepreneurial 
Skills Assessment-An Exploratory Study. International Journal of 
Management and Enterprise Development. Vol. 4, No. 2, (pp. 179-201).  
 

- Wilbard, F. (2009): Entrepreneurship Proclivity-An exploratory 
study on Student’s entrepreneurship intention. (Unpublished Master 
dissertation), University of Agder, Norway. 

 

- Zaman, M. (2013): Entrepreneurial characteristics among 
university students: Implications for entrepreneurship education 
and training in Pakistan, Institute of Management Sciences, 
Hayatabad, Peshawar, Pakistan. African Journal of Business 
Management, Vol. 7, No. 39, (pp. 4053-4058). 

 

https://doi.org/10.1177/0269094211429654
https://www.researchgate.net/journal/1468-4330_International_Journal_of_Management_and_Enterprise_Development
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 المالحق

 
 

 نـيـمـاء المحكــمــة بأسـامـــ( ق1ملحق )

 ( استبانة الدراسة2ملحق )

 اأكثر المهارات الريادية تكرارا ( 3) ملحق
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 المالحق

 ( قامة بأسماء المحكمين1ملحق )

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م

 اإلسالميةالجامعة  أستاذ مشارك د. سامي أبو الروس 1

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا أستاذ مشارك ونــــدهـــد المـــد. محم 2

 اإلسالميةالجامعة  أستاذ مشارك لــــيــابــم الهــــيـــــــد. وس 3

 وزارة النقل والمواصالت أستاذ مساعد يــــــن راض،ــــــمـــــــد. أي 4

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا أستاذ مساعد يـــاضــــمل ــــــــيــلـــد. خ 5

 جامعة غزة أستاذ مساعد رــارق أبو حجيــــد. ط 6

 ديوان الموظفين العام أستاذ مساعد يــطــنـــود الشــــد. محم 7

 ديوان الموظفين العام أستاذ مساعد وحـــــــلــل الــــــيــــــــبـــــــد. ن 8

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد اــــرفـــشــــر الـــــــاســــد. ي 9
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 ( استبانة الدراسة2ملحق )

 

 

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين
العليا وجامعة  أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات 

 األقصى بغزة 
 



 غزة -جامعة األقصى 



 تعبئة استبانة
 

 المحترم/المحترمة،،،                                        األخ/ت:      
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ،،،

ى درجة لمتطلبات الحصول عل ديكم االستبانة التي أعدت استكماال  يأضع بين أ يسرني أن  
 دارة، بعنوان:الماجستير في القيادة واإل

 : دراسة مقارنةالفلسطينيةواقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات 

ا لهذه الدراسة، لذا أرجو التكرم بتعبئتها بكل دقة وعناية، ل َما في  وقد أعدت هذه االستبانة خصيص 
ذلك من مساهمة باإلرتقاء بالبحث العلمي، لما يعود بالفائدة على تحسين أداء خريجي الجامعات 

 تخدم فقط ألغراض البحث العلمي.ــســتــم سـكــد ا أن  إجاباتــؤكــم ة،ــاديــريــم الــهـاراتــي مهــة فـيــنــالفلسطي

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 الخصائص الديمغرافية: أوًلا 



 الجنس:

 

          
 

 الجامعة:  

                   

 
 الكلية:  

 

 
 :التقدير الجامعي  




 

 الخبرة: 






 عدد الدورات التدريبية:  



 

 أنثى  ذكر 

 األقصى  األزهر سالميةاإل 

 تكنولوجيا المعلومات  الهندسة  التجارة 

 فلسطين

جيد  ا جيد جدا  ممتاز 
 جدا

مقبول 
 جدا

 ًل يوجد

  سنوات 3أكثر من  

 

  القدس المفتوحة  

   

 دورات 6أكثر من   دورات  3-1من   

 

 دورات  6-4من  

 سنة 0.5 أقل من 

 

 سنة 1- 0.5من

 

 سنوات 3- 1أكثر من 
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ا: المهارات الرياديةثانيا 

 

 البيان م

رة 
كبي
جة 

در
ق ب

مواف
 جدا  

رة 
كبي
جة 

در
ق ب

مواف
طة 

وس
 مت

رجة
 بد

فق
موا

 

يلة
ة قل

رج
 بد

فق
موا

 

ق 
مواف

جدا  
لة 

 قلي
رجة

بد
 

 شخصيةال الريادة المحور األول: مهارات

 :بداع واًلبتكارإل: مهارة اأوًلا 
 مل.ــوى العــتــسـلى مــدة عــديــب جــيــالــأسني ــبــى تـا إلــ  دومى ــعـــأس 1

 ورات العلمية في مجال عملي.ــتطــمن ال ادةــفــتـساالو ــادر نحـــأب 2

 .أستفيد من الفرص المتاحة قبل أن تضيع3

 .أتجنب القواعد التي تحد من التغيير4

 :تحمل المخاطرة والمسئولية : مهارةاثانيا 

 .عمال التي قد يعتبرها البعض خطيرةأنفذ األ 1

 .قرر فعل شيءأ ن  أو الفشل قبل أقوم بتقدير فرص النجاح أ 2

 المحسوبة. أعظم المكاسب تكمن خلف المخاطرة أعتقد أن  3

 .تي بغض النظر عن النتائجاعن قرار  المسئوليةأتحمل 4

 .مزيد من الوقت والجهد للوصول لهدفيال أقدم 5

:القيادة: مهارة ثالثاا
 اآلخرين وانتقاداتهم. آراء على للحصول أسعى 1

 عليهم.أقدر جهود اآلخرين وأثني  2

 القدرة على مواجهة المواقف الخطيرة. لدي  3

 أرفض التبعية لآلخرين.4

 قناعهم وتوجيههم.ا  أتمكن من التأثير على اآلخرين و  5

:المثابرة: مهارة رابعاا
 للنوم حتى أنجزه. حاجتي تقل بالمشروع امهتم   أكون عندما 1

 مطلوب مني أو ما يفوقه.أقوم بكل ما هو  2

 أستمر في المحاولة لتحقيق ما أريد حتى لو واجهتني عقبات.3

 عزيمتي. أصر على مواجهة العقبات دون تثبيط4

 ق تحقيق أهدافي. للتغلب على الصعوبات التي تعو أجد حلوال   5
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 إدارة األعمال : مهاراتالثانيالمحور 
ف:هداالتخطيط ووضع األ: مهارة أوًلا 

 أحب التفــكـيــر بالمستــقـــبــل والــتــنــبؤ بالــمــشــكالت قــبـــل وقـــوعــهـــا. 1

 مـــجــمـــوعــة مــن األهــداف أســعـى لــتحــقــيـــقــهــا فــي حــيــاتــي. لـدي   2

 أهدافي. إلى للوصول الخطط أضع3

      أسـتـطــيــع تصمــيــم بــرنــامج تنفــيــذي إلنجاز المـهــام الــموكــلة لي.4
 بجــودة عــالــيــة. العــمــل إكــمـال لضــمان العــمــل إجـــراءات أطـور 5

:التسويق والمبيعات: مهارة ثانياا
 .ية للمنتج أو الخدمةــقيــسو تدراسات الــام بالـيـقـال الـقــدرة عــلى لــدي   1

 .المشروع دافــــأه مع قــتتف التي التسويق سياسات تطبيق أستطيع 2

 .أساليب التسويق تحديثبدمات ــالخ على بــالطل طـيـشــتن أستطيع3

الخدمة التي المنتج أو فراد بجودة قناع األالقدرة على إ لدي  4
 أقدمها.



 بسهولة.  الخدمة أو المنتج لشراء اآلخرين نظر وجهة  تغيير  أستطيع 5

:ا: مهارة التفاوضثالثا 
أمتلك قنوات اتصال واسعة تمكنني من عملية التفاوض مع  1

 األطراف خارج المشروع.


على الطرف  بأنواعها الضغوط التفاوضية القدرة لممارسة لدي   2
 سلوك معين.إلجباره على موقف أو اآلخر 



 ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد.3

 االتفاق. أو التفاوض لنجاح ثقتي الخارجية األطراف عطاءإ أستطيع4

لى إأتنازل في مراحل التفاوض في سبيل الوصول  يمكن أن   5
 اتفاق.



:: مهارة اتخاذ القراررابعاا
 أقوم بجمع معلومات كافية حول أي مشكلة تواجهني. 1

 أضع بدائل عدة للمشكلة الواحدة. 2

 .القرارات اتخاذ عند البدائل بين االختيار في واالتزان الهدوءأمتلك 3

 أستطيع إقناع العاملين بالمشاركة باتخاذ القرار لتقليل فشله.4

 فردية بنفسي في المواقف العاجلة.أقوم باتخاذ قرارات  5

:المالية: مهارة خامساا
 .مشروعال تأسيس عند مالية جدوى دراسة عدادإ على القدرة دي  ل 1

 .يةـنكـات البــوفـشـي الكـواردة فــة الـيــات المالـليــعمالم ــع فهــيـتطـسأ 2

 .ام محاسبيةــوأرق عمليات لىإ المالية امالتــمعـال مةـرجــتستطيع أ3
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 وقت. بأي للمشروع المالي المركز نتائج إلى للوصول القدرة لدي  4

المهارات التقنية: الثالثالمحور 

والتواصل: اًلتصالمهارة : أوًلا 

 وآرائهم. توجهاتهم عن النظر بغض اآلخرين مع التواصل أستطيع 1

 والتحليل لرموز الرسالة لفهم محتواها.أستطيع اإلصغاء  2

 .الرسالة لمحتوى األنسب االتصال وسيلة اختيار على قدرة لدي  3

أستطيع استخدام وسائل االتصال المختلقة كالمقابلة المباشرة أو 4
 رسائل البريد اإللكتروني أو مواقع الويب.



:التكنولوجيااستخدام وتفعيل مهارة : ثانياا
 .عماللي لتنفيذ األاستخدام الحاسب اآل أمتلك القدرة على 1

جهزة الحاسوب واالتصال وخدمة أاالعتماد على  ستطيعأ 2
 .عمال التجاريةنترنت في تنفيذ كل األاإل



 .لكترونيةرشفة اإلاأل أمتلك القدرة على3

برامج معالجة الكلمات إدخال البيانات والتعامل مع  ستطيعأ4
 .وجداول البيانات بسهولة



 .دالالت البيع والتسويق على اإلنترنت أدرك 5

 .نتاجاإل في استخدامها يتم جديدة تكنولوجيا أي على التعلم أستطيع 6

 :التشبيك: مهارة ثالثاا

 .نترنتاإل شبكة طريق عن خريناآل مع التعامل علىالقدرة  أمتلك 1

 أستطــيــع تــســويق المنتجات عــن طـــريـــق الـشـبــكـات اإللكترونــيــة. 2

القدرة على التعامل مع اإلعالنات التجارية واختيار  لدي  3
 المحتوى المناسب  في المواقع اإللكترونية.



 للتطوير واالستفادة منها جتماعياال تواصلال مواقعنشاء أستطيع إ4

 المهني.   


 الء.ــمـــعــبال ةـقـلـمتعــال اراتـسـفـتـاالس لـــك ىــلـــع ردـــــال درةـــــق كــلــأمت 5

 :مراقبة ومسح البيئةا: مهارة رابعا 

 .ستخدم مصادر مختلفة للحصول على المعلوماتأ 1

 على للحصول المعلومات وشبكات االتصال وسائل أستعمل 2
 .الالزمة الخارجية المعلومات



مجال في جمع المعلومات عن المؤسسات ذات العالقة أستطيع 3
 .دراستي



 المشروععلى النمط البيئي المحيط والذي يؤثر على  أتعرف4
 .لصالح اتخاذ القرار دمهستخأو 
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 أكثر المهارات الريادية تكرارا  ( 3) ملحق
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 9 √ √ √ √ √ √  √ √ √  تحمل المخاطرة والمسئولية
 1  √          التحدي
 5   √ √  √   √ √  االلتزام

 3   √ √     √   القدرة على التقييد
 1  √          القدرة على التعامل مع المجهول بسهولة

 9 √  √ √ √ √ √ √ √  √ واالبتكار اإلبداع
 1      √      توليد الفكرة

 2  √      √    المبادرة
 7   √ √ √   √ √ √ √ المثابرة

 2        √  √  الثقة بالنفس
 5 √    √ √ √   √  التحكم الذاتي/الوعي الذاتي

 1          √  نجازاإل إلىالحاجة 
 2  √    √      التعاون

 1      √      التفكير النظري
 2  √    √      التحليل

 2      √     √ تحليل المشكالت/حل المشكالت
 3 √     √ √     العاطفي للمشكالتالتكيف 

 1        √    االستعداد للعمل الطوعي لساعات طويلة
 1        √    االهتمام بالجودة

 2        √  √  الرغبة باالستقاللية
 5  √ √ √ √    √   على التغيير التركيز
 8  √ √ √ √ √  √ √  √ القيادة 
 1  √          التأثير
 2     √ √      التحفيز
 2      √  √    اإلقناع

 1        √    ؤلالتفا
 8  √ √ √ √ √  √ √  √ التفاوض

 
 
 
 
 
\ 
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 ()جرد بواسطة الباحث :المصدر

 8 √  √ √ √ √ √  √  √ التسويق والمبيعات
 7 √  √ √ √ √ √  √   التمويل والمحاسبة

 9  √ √ √ √ √  √ √ √ √ التخطيط ووضع األهداف
 5 √ √   √ √ √     خطة العمل /فكرة األعمال

 3   √ √     √    الرقابة
 6 √  √ √ √  √  √   دارة اإل

 1      √      التحكم باإلدارة
 3  √   √ √      التنظيم
 1      √      التوجيه
 1      √      ستراتيجيإلالتوجه ا
 4   √ √  √   √   الرؤية

 1      √      دارة الموارد البشريةإ
 3 √     √ √     القانونية

 3   √ √     √   طرح المنتج
 3   √ √     √   دارة النمو/تنظيم النمو                      إ

 7   √ √ √ √  √ √  √ اتخاذ القرار
 1     √       طالق المشاريعإ
 1        √    دارة الوقتإ

 6 √  √ √ √  √  √   نسانية                    دارية/العالقات اإلالعالقات اإل
 1  √          خرين  التفاعل مع اآل

 2 √      √     حل مشكالت التعليم العالي
 9  √ √ √ √ √  √ √ √ √ االتصال والتواصل

 7 √  √ √ √ √ √  √   لكترونيمراقبة البيئة/المسح البيئي اإل
 4   √ √ √    √   دارة األعمال التقنيةإ

 8 √  √ √ √  √ √ √  √ استخدام وتفعيل التكنولوجيا
 3   √ √     √   لكترونيةالكتابة اإل
 3   √ √ √       اإلصغاء
 8 √  √ √ √ √ √  √  √ التشبيك

 1        √    البحث عن المعلومات
 1      √      التعرف على الفرص

 6   √ √ √ √  √ √   العمل ضمن الجماعة/الفريق التقني
 3   √ √     √   لكترونيالقدرة على التنظيم اإل

 3   √ √     √   لكترونيالتدريب اإل
 3   √ √     √   لكترونيةالشخصية اإل

 3 √     √ √     الحصول علي اللوازم/المواد األولية
 3 √     √ √     التشغيل

 3 √     √ √     نتاجاإل
 1      √      مهارات في صناعة محددة


