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أ

اإلهداء
إذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء ،فاإلهداء

إلى معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم
إلى والدي العزيزان أمي وأبي
إلى أخوتي األعزاء
إلى زوجتي الغالية
إلى أطفالي "مصعب والنا"
إلى جميع األهل واألصدقاء
إلى جميع شهداء غزة
إلى شعبنا الفلسطيني المقاوم والمرابط
إلى كل َمن َمهد الطريق أمامي للوصول إلى أعلى مراتب العلم
إلى هذا الصرح العلمي الفتي والجبار "أكاديمية اإلدارة والسياسة"

ب

إلهي ال يطيـب الليــل إال بشـــكرك وال يطـيب النهار إال بطاعـتك وال تطـيب اللحظـــات إال
بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك..
هناك سطـورٌ كثيــرة مــن األحـرف المتبعثرة تمـــر في الخيال وال يبقــى لنا فــي نهـاية
المطاف إال قلي ًال من الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا.
فـواجـب علينا شكـرهـم ونحـن نخـطـو خـطواتنا األولـى في غمـــار الحـيــاة ،ونخـض بجزيـل
الشكر والعرفان
إلى كل مَنْ أشعل شمعًة في دروب عملنا.
وإلى مَنْ وقف على المنابر وأعطى مِن حصيلة فكره لينير دربنا.
إلـى األسـاتذة الكرام فـي أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراســات العليا ،أتـوجـه بجـزيـل
الشكر والعرفان إلى..
الدكتور الفاضل " عالء الدين السيد"
الـذي قدّم لـي كل المسـاعدة إلنجاز هـذه الدراسـة فجـزاه اللِّه عنَّا كل خـير ،فلـه منا كل
التقديـر واالحترام ،كمـا أتقـدم بالشـكر لمكتبة اإلدارة والسياسـة عـلـى الـجـهـد الـذي
تبذله في تنسيق وطباعة هذه البحوث.
ص الشكر والتقدير على ما بذلته من الجهـد العظيــم
وإلــى زوجتي العزيزة ،مني لهــا خالـ َ
إلتمام هذا العمـل.
ج

الملخص
هدفت الدراسة التعرف على واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية ل َمن
سبق لهم العمل ول َمن لم يسبق لهم العمل ،وذلك من خالل قياس مجاالت المهارات الريادية الثالثة
عشر التي حددتها الدراسة ،والتي تم تصنيفها وفق ثالثة محاور ،وتشمل( :مهارات الريادة الشخصية،
مهارات إدارة األعمال ،المهارات التقنية).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من ) (11559خريجا وخريجة من خريجي الجامعات الفلسطينية الذين لم يزيد عدد سنوات
تخرجهم عن  5سنوات في ثالث كليات ،هي( :التجارة ،الهندسة ،تكنولوجيا المعلومات) ،لخمس
جامعات ،وتشمل( :الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،جامعة فلسطين ،جامعة
القدس المفتوحة) ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية وفق الكلية والجامعة مكونة من ( (374مفردة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
واقع تنمية المهارات الريادية تعزى ألسبقية العمل ،وكانت الفروق لصالح َمن سبق لهم العمل ،حيث
كانت الفروق في محورين ،وهما( :مهارات الريادة الشخصية ،مهارات إدارة األعمال) .كما توصلت
الدراسة إلى أن أدنى المهارات الريادية توف ار لدى المبحوثين ،هي (االبداع واالبتكار ،التسويق
والمبيعات ،التفاوض ،المالية ،االتصال والتواصل) .كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير (الجامعة،
الكلية ،عدد سنوات الخبرة).
وأوصت الدراسة إلى وضع استراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات ذات العالقة بتعليم الريادة،
وتشمل( :و ازرة التربية والتعليم ،و ازرة العمل ،و ازرة االقتصاد الوطني ،مؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص) ،من خالل الزامها بتقديم برامج تدريبية وتوجيهها لتنمية أدنى المهارات الريادية
توف ار لدى الخريجين.
د

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.
ه
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1

المقدمة:
يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا ،أي أن فئة الشباب هي الفئة العمرية األعلى في فلسطين،
ويطرح تضخم فئة الشباب فرصا ،وأيضا تحديات كبيرة للتنمية ،فهي فرصة يمكن حصاد ثمارها إذا
ما تم تدريبها وادماجها في النشاط االقتصادي (منظمة العمل العربية.)11 :2014 ،
وتعد تنمية الموارد البشرية الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والقوى العاملة كدعامة
أساسية لالقتصاد ألي دولة أيا كان نظامها االقتصادي ،وال شك أن تنظيم القوى العاملة وحسن
استخدامها وصقل قدراتها له األثر الكبير في خفض معدالت البطالة واستغالل ثرواتها ،ولكن تشير
جميع البيانات إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بشكل أكبر لدى فئة الشباب في فلسطين ،وأن
معدل البطالة يزداد مع التحصيل العلمي ألسباب تتعلق بالمهارات لديهم أو لتفضيل الخريجين
االنتظار لسنوات للعمل بالقطاع العام أو التوجه للعمل لدى الغير بأجر قليل دائم خير من إنشاء
أعمال ريادية ذات مخاطرة عالية ،وذلك في ظل محدودية سوق العمل الفلسطيني ،وعدم قدرة
مؤسسات القطاع العام والخاص على استيعاب أفراد جدد ،كلها أدت إلى زيادة نسبة البطالة وخاصة
لـ ـدى خ ـري ـجي الج ـامعـ ـات الفـلـسـطيني ـة ،وتحـكم ف ـئة مح ـددة م ـن أصحـاب الع ـمل فـي س ـوق الـعـمـل.
مما استدعى الكثير من الدول لوضع استراتيجيات جديدة في التنمية االقتصادية تشجع على التشغيل
قاصر على إعداد الفرد للتوظيف
ا
الذاتي ،ووضع سياسات تعليمية جديدة ،فأصبح دور الجامعات ليس
من خالل تزويده بالمعارف الالزمة وترك الناحية العملية إلى حين العمل ،بل أصبح دور الجامعات
اليوم إعداد الفرد للخوض والمغامرة في سوق العمل ،وذلك من خالل إكسابه للمهارات الريادية
قادر على خوض المشاريع الريادية والعمل لحسابه الخاص .وان إكساب المهارات لم يقتصر
ليكون ا
فقط على الجامعات بل أيضا بمشاركة جهات أخرى كالمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ ل َما يتوفر
لدى هذه الجهات من بيئة عمل حقيقية وامكانات مادية وتدريبية أكبر من الجامعات ،فتقوم هذه
الجهات بتقديم برامج التدريب والتشغيل للطلبة سواء أثناء مراحل الدراسة المختلفة أو بعد التخرج من
الجامعة ،وذلك م ـن خ ـالل س ـياس ـات ع ـل ـيا ع ـلى مس ـتوى ال ـدولة ت ـلزم وتـش ـجع ه ـذه الجهات على ذلك.
فالريادة بمهاراتها األساسية واالحترافية ال تعطى دفعة واحدة بعد التخرج أو كمساق في سنوات
الدراسة ،أو مجرد دورات تدريبية يتلقاها الطالب الجامعي ،بل هي منهج فكري تربوي ينمو بنمو
الـتـلـمـيـذ مـنـذ سـ ـنـوات الـ ـدراسـة وحـصـيـلـة مـعـرفـيـة تـراكـمـيـة ت ـس ـهـم فـي تغـيـيـر السـلـوك ونـمـط الـتـفـكـيـر.
2

 1.1مشكلة الدراسة:
تلعب المهارات الريادية الدور األبرز في نجاح المشاريع الريادية؛ لما لها من أهمية في إتقان فن
دور باراز في تنمية
إدارة تلك المشاريع وتجنب مشكالت تعثرها ،كما تلعب المشاريع الريادية ا
االقتصاد ،وخفض معدالت البطالة ،وتحقيق التنمية في جميع المجاالت.
أشار تقرير مرصد الريادة الفلسطيني لعام  2012أن مستوى المبادرات الريادية في فلسطين هو
األدنى من بين سبع دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،باإلضافة إلى أن متوسط نشاط المراحل
المبكرة من المشاريع الريادية هو أقل بكثير من المعدل المتوقع في بلد مماثل من حيث مستوى
التنمية االقتصادية ،مما يعكس االتجاهات السلبية نحو الريادة ،وقد عزى ذلك إلى الدور السلبي
لنظام التعليم الفلسطيني باإلضافة إلى االحتالل اإلسرائيلي (داود ،وصادق ،وحتاوي ،وغزاونة،
.)3 :2013
وأضاف سعيد ،وآخرون ( )43-42 :2015في تقرير فجوة المهارات والتنمية في األراضي
الفلسطينية المحتلة أن ( )%54من أصحاب األعمال قالوا أنهم عينوا أشخاصا ال يلبون جميع
الشروط المحددة للوظيفة ،وفي المقابل ،يعتقد ( )%55من أصحاب العمل أن فرص الخريجين
إليجاد أعمال مناسبة للمهارات التي يمتلكونها هي محدودة ،لذلك يتجهون للتقدم لوظائف غير
منسجمة مع تخصصاتهم.
وأشار الحشوة ( )2 :2012في تقرير التربية من أجل الريادة في فلسطين إلى أن األطفال
رص ال تتاح لألطفال للمشاركة الفاعلة في
الفلسطينيين يتلقون تعليما ال يلبي معايير الجودة ،وأن الف َ

عملية التعلم وتطبيق المهارات المكتسبة سيما في صياغة مشكلة قابلة للبحث والحل ،وأكد التقرير

أن المدراس تركز على تطوير مهارات التفكير الدنيا ،وتهمل مهارات التفكير العليا ،كما تهمل
تطوير الجوانب االجتماعية والجمالية والعلمية والروحية.
وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تنحصر في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية لِمن سبق لهم العمل ولِمن لم
يسبق لهم العمل؟
وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
3

 .1ما مستوى توفر المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية ل َمن سبق لهم العمل ول َمن
لم يسبق لهم العمل؟
 .2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية
المهارات الريادية وفقا ألسبقية العمل؟
 .3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية
المهارات الريادية تعزى للمتغير الديمغرافي (الجنس ،الجامعة ،الكلية ،التقدير الجامعي ،عدد
سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية)؟

 1.2أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى توفر المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية ل َمن سبق لهم
العمل و ل َمن لم يسبق لهم العمل.
 .2الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع
تنمية المهارات الريادية وفقا ألسبقية العمل.
 .3اختبار إن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع
تنمية المهارات الريادية تعزى للمتغير الديمغرافي (الجنس ،الجامعة ،الكلية ،التقدير الجامعي،
عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية).

 1.3أهــمية الــدراســة:
 1.3.1األهمية النظرية:
 .1إث ارء المكتبة العربية والبحث العلمي في موضوع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات
الفلسطينية ل َمن سبق لهم العمل ول َمن لم يسبق لهم العمل.

 .2يمكن أن تقدم الدراسة قائمة من التوصيات والمقترحات لكافة األطراف ذات العالقة بتنمية
المهارات الريادية كالجامعات والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
وخريجي الجامعات.
 .3يمكن أن تقدم الدراسة توضيحا بكافة المفاهيم المتعلقة بمفهوم الريادة ومفهوم المهارة ،وذلك
إلبراز ال تقاطعات واالختالفات بين تلك المفاهيم والمفاهيم الشبيهة ،كالتفريق بين مفهوم الريادة
واإلبداع واالختراع والمبادرة.
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 1.3.2األهمية التطبيقية:
 .1من الممكن أن تسهم الدراسة في التشغيل الذاتي للخريجين بدال من تمركز العمل لدى فئة
محدودة بسوق العمل وتحكمهم بالسوق والتشغيل ،لكون الدراسة تهتم بتنمية مهارات الريادة
الشخصية كاالستقاللية وتحمل المخاطرة والتي تدفع الخريجين للخوض في مشاريع فردية بأنفسهم.
 .2من المتوقع أن تعطي الدراسة فرصة الستمرار ونجاح المشاريع الريادية ،لكون الدراسة تهتم
بتنمية مهارات إدارة األعمال والمهارات التقنية من خالل تناولها مجموعة من هذه المهارات
والتي تتعلق بإتقان فن إدارة تلك المشاريع لتجنب مشكالت تعثرها.
 .3من الممكن أن تسهم الدراسة في توفر منتج أو خدمة محلية جديدة للمجتمع ،لكون الدراسة تهتم
بتنمية مهارات الريادة الشخصية من خالل تناولها مجموعة من المهارات الشخصية التي تتعلق
باإلبداع واالبتكار لدى الريادي ،والتي تؤهله البتكار نماذج أعمال جديدة.
 .4تعود أهمية الريادة للمجتمع ،في توفير فرص عمل جديدة من وراء تشغيل المشاريع الريادية
لألفراد ،وبالتالي استيعاب كم كبير من العاطلين عن العمل بدال من تحمل الدولة مسؤوليتهم في
توفر فرص عمل لهم ،وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيض معدل البطالة بالمجتمع.
 .5يأمل الباحث أن تسهم الدراسة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع ،كون الدراسة تهتم
بتهيئة خريجي الجامعات لخوض مشاريع ريادية جديدة ،مما يزيد االستثمار والناتج المحلي،
باإلضافة إليجاد حلول لمشكالت اجتماعية بطرق إبداعية.

 1.4فرضيات الدراسة:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية وفقا ألسبقية العمل.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى للمتغير الديمغرافي (الجنس ،الجامعة ،الكلية،
التقدير الجامعي ،عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية).
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 1.5حــدود الـدراســة:
 الحد الموضوعي :اقتصرت هذه الدراسة على دراسة واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجيالجامعات الفلسطينية ل َمن سبق لهم العمل ول َمن لم يسبق لهم العمل.
 الحد المكاني :اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة وتشمل(الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،جامعة فلسطين ،جامعة القدس المفتوحة)،
حيث اعتمد الباحث في تحديد الجامعات الكبرى على أعداد الخريجين والعاملين لتلك الجامعات،
وفقا ل ـ ـ ـ (الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.)1 :2016 ،
 الحد الزماني :تم إجراءهذه الدراسة في العام (2018م). الحد البشري :اقتصرت هذه الدراسة على خريجي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة الذين لم يزيدعدد سنوات تخرجهم عن ( (5سنوات؛ أي الذين تخرجوا خالل السنوات الدراسية
(2014/2013م2015/2014 ،م2016/2015 ،م2017/2016 ،م2018/2017 ،م) ،في
ثالث كليات ،وت ـش ـم ـل( :ال ـت ـج ـارة ،الهـن ـدس ـة ،تـك ـن ـولوج ـيا المعل ـومات) وف ـق ـا للكلـي ـات المدروسـ ـة
ف ـي دراس ـ ـة (.)Dahleez, & Migdad, 2013

 1.6مـتغـيــرات الــدراســـــة:
تشتمل متغيرات الدراسة على متغير المهارات الريادية ،حيث صنف الباحث المهارات الريادية إلى
ثالثة محاور رئيسية باعتماده على األدبيات والدراسات التالية( :القحطاني ،)2015 ،و(مراد،
 ،)2010و(السكارنة ،)2008 ،وكانت على النحو التالي( :مهارات الريادة الشخصية ،مـه ـ ــارات إدارة
األعمال ،ال ـمـ ـه ــارات الـ ـتـقـ ـن ـي ــة).

 1.7مصطلحـات الــدراســة:
 1.7.1المهارات:
عرفت المهارة بأنها" :هي القدرة على القيام باألعمال المعقدة بسهولة ودقة مع القدرة على تكييف
األداء للظروف المتغيرة" (أبو زعيتر.)71-70 :2009 ،
ائيا :هي مجموعة المقومات والخصائص الذاتية للفرد ،والتي تشمل القيام
يعرف الباحث المهارة إجر ا
باألع ـم ـال األدائ ـية المعقـ ـدة بسهـ ـولة ودق ـة وات ـق ـان وفق سلسلة من اإلجراءات التي يمكن مالحظتها
6

بصورة مباشرة أو غير مباشرة لشخصية خريجي الجامعات ،ليتولـ ـد لـديهـم الق ـدرة ع ـلى أداء المهمة
الريادية بدقة وسرعة واتقان.
 1.7.2الريادة:
عرفت الريادة بأنها :الرغبة في اإلبداع ألجل إحياء المشروع وتحمل المخاطر المتعلقة باختيار
المنتجات والخدمات واألسواق الجديدة غير المؤكدة والنزعة االستباقية نحو الفرص السوقية الجديدة
بمستوى أعلى من المنافسين (عبد الرحيم.)57 :2014 ،
ائيا :هي النشاط اإلبداعي ،وبناء شيء ما من ال شيء عمليا ،وامتالك
يعرف الباحث الريادة إجر ا
موهبة اإلحساس التي يراها اآلخرين مشوشة ،من خالل تقديم نماذج أعمال جديدة على شكل منتج

أو خدمة أو طريقة تسويق أو طريقة عمل من خالل مشروع ريادي ،لتحقيق عائد مالي طويل األمد.
 1.7.3الجامعات الفلسطينية:
الجامعات الفلسطينية :هي المؤسسات التي تضم كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية،
وتقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس ،وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي
بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتو ارة ،ويجوز لها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح
شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم (و ازرة التربية والتعليم.)3 :1998 ،
ائيا :هي إحدى أنواع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين،
يعرف الباحث الجامعات الفلسطينية إجر ا

والتي تحتوي على ثالث كليات على األقل لمنح درجة البكالوريوس ،وقد تتخذ طابع التعليم التقليدي
أو المفتوح ،وتتمثل وظائفها األساسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،حيث تتكون من
ثالثة عناصر أساسية ،وتشمل( :الطالب ،األستاذ الجامعي ،الهياكل التنظيمية).

 1.7.4الخريجون:
الخريجون :هم المتعلمون الفلسطينيون الذين أمضوا بنجاح على األقل ) (12عاما في منظومة
التعليم الفلسطيني ،سواء حصلوا على شهادة بكالوريوس أو شهادة ثانوية عامة أو شهادة معهد فني
أو متوسط (و ازرة الخارجية والتخطيط.)11 :2012 ،
ائيا :الخريجون الفلسطينيون الحاصلون على درجة
يعرف الباحث خريجي الجامعات الفلسطينية إجر ا

ال ـبـك ـال ـ ـوريـ ـوس ،وتـ ـم ـن ـح بـ ـعـ ـد إت ـ ـم ـام ) (16عـ ـام ـ ـا ع ـلـى األقـ ـل ف ـي مـن ـظ ـوم ـة التعلـيـم الفـ ـلس ـط ـي ـني.
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 1.7.5من سبق لهم العمل:
ائيا :هم األفراد الذين عملوا في القطاعات المختلفة لسوق العمل
يعرف الباحث من سبق لهم العمل إجر ا

المحلي مقابل أجر لمدة ) (0.5سنة على األقل ،وقد انتهوا من عملهم بسوق العمل في الوقت
الحالي.
 1.7.6من لم يسبق لهم العمل:
ائيا :هم األفراد الذين لم يعملوا في القطاعات المختلفة لسوق
يعرف الباحث من لم يسبق لهم العمل إجر ا

العمل المحلي مقابل أجر لمدة ) (0.5سنة على األقل.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
المــقـــدمـــــة
 2.1الـمبـحث األول :مــدخـل إلــى الــريـادة
 2.2المـبـحث الثاني :المهــارات الــريــاديــة
 2.3المبحـث الثـالـث :الخريجون والـريـادة
في فلسطين

 2.4المبحث الرابع :تنمية المهارات الريادية
للخريجين في فلسطين

9

المقدمة:
هدف هذا الفصل إلى إعطاء فكرة عن موضوع الريادة باعتباره الموضوع األم قبل التخصيص
والخوض في موضوع المهارات الريادية من خالل عرض مبحث في بداية هذا الفصل تناول مدخل
الريادة ،كما هدف التعرف على المهارات الريادية باعتبارها الموضوع الذي ستقام عليه الدراسة من
خالل عرض مبحث المهارات الريادية ،كما هدف أيضا التعرف على مؤشرات تمس مجتمع الدراسة
المستهدف من خالل عرض مبحث الخريجون والريادة في فلسطين ،وانتهى الفصل بتخصيص
الحديث عن تنمية المهارات الريادية لدى فئة الخريجين الفلسطينيين من خالل عرض مبحث مستقل
في نهاية هذا الفصل تم فيه ربط موضوع الدراسة مع مجتمع الدراسة.
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المبحث األول

مدخل إلى الريادة
تمهيد
 2.1.1مــفـــهـــوم الـــريــادي والـــريـــادة
 2.1.2مصادر أفكار المشاريع الريادية
 2.1.3مراحــل نشـــأة مفهـــوم الـــريادة
 2.1.4الفرق بين المصطلحات المتعلقة بالريادة
 2.1.5مــنـــظــومـــة ريـــادة األعـــــمــــال
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تمهيد:
هدف هذا المبحث إلى إعطاء فكرة عن موضوع الريادة من خالل التعرف على مفهوم الريادي
والريادة ،وأيضا التعرف على المصادر المختلفة للحصول على أفكار المشاريع الريادية ،وأيضا
التعرف على مراحل نشأة مفهوم الريادة ،وأيضا التعرف على الفروق بي ــن المفاهيم المتعلقة بالريادة
إلبراز التقاطعات واالختالفات بينها وبين مفهوم الريادة ،وانتهى المبحث بالتعرف على منظومة
ريادة األعمال لتوضيح مراحل إنشاء المشروع الريادي.

 2.1.1مفهوم الريادي والريادة:
أصل الرائد" :هو الشخص الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكأل ومساقط الغيث ،وهو الرسول الذي
يتقدم القوم بحثا عن مكان فيه ماء وعشب ينزلونه ،حيث إن التقدم والمسابقة قد تكون بدافع ذاتي أو
استجابة لتكليف من جهة ما" (العتيبي.)110 :2016 ،
وان الريادي :هو الذي يتمتع بصفات أخذ المبادرة وينظم اآلليات والمتطلبات االقتصادية
واالجتماعية ،وكذلك القبول بالفشل والمخاطرة ،ولديه القدرة على طلب الموارد والعاملين والمعدات
وباقي األصول ويجعل منها شيئا ذو قيمة ،ليقدم شيئا مبدعا وجديدا ،لذلك يجب أن يتمتع بالمهارات
والخصائص سواء اإلدارية واالجتماعية والنفسية (مراد.)7-6 :2010 ،
وقد عرف سلطان ( )104 :2016الريادي :هو الشخص الذي يمتلك مجموعة من المعارف
والمهارات والقدرات والسلوكيات التي يجب أن يمتلكها ليصبح رياديا بعضها موروثة لديه وبعضها
اآلخر اكتسبت بالتعليم والتدريب.
وعرفت الريادة" :أنها عملية تكوين شيء ما مختلف ذو قيمة ،عن طريق تكريس الوقت والجهد
الضروري ،بافتراضه مخاطرة مالية وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة ،لجني عوائد مالية طويلة
األمد ،إضافة إلى الرضا الفردي ،وبعبارة أخرى إنها عملية خلق القيمة عن طريق استثمار الفرصة
من خالل موارد متفردة" (عبد الرحيم.)54 :2014 ،
فإن الريادة بمفهومها العميق والدقيق هي ممارسة تبدأ بحدث أو نشاط معين مثل خلق مشروع
جديد ،ينشأ ذاتيا وذات ديمومة ويحقق عائدا لصاحبه ،ويتضمن خلق المشروع الريادي دراسة البيئة
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بمختلف جوانبها التي تؤثر على تكوين المشروع الجديد ،فبدون خلق مشروع جديد ال يمكن للريادة
بمعناها العميق والدقيق أن تحدث (مهدي.)155 :2015 ،
أما الريادة بمفهومها الواسع ،هي تقديم مبادرات عملية لتحقيق احتياجات المجتمع ،من خالل ترجمة
أفكار تطبيقية أو
ا
األفكار إلى واقع عملي يمكن استفادة المجتمع منه سواء كانت أشكال االستفادة
منتجات أو غيرها من األشكال األخرى ،فإن الريادة ال تقتصر فقط على إنشاء المشاريع والعمل
الحر إنما يمكن أن تكون في أي مجال يحقق النفع والفائدة للفرد والمجتمع (العتيبي.)32 :2016 ،
ويستنتج الباحث من خالل عرض التعاريف السابقة أن مفهوم الريادة يتكون من عنصرين ،وهما
على النحو التالي:
 االستباقية :من خالل إيجاد نماذج أعمال جديدة من ال شيء مستفيدا من التكنولوجيا ،سواء كانتعلى شكل منتج أو خدمة أو طريقة تسويق أو طريقة عمل ،لغرض تحقيق عائد مالي طويل األمد.
 المخاطرة :هي القدرة على خوض مشروع ذاتي ،أي يتولى بنفسه تجميع موارد وادارة وتنظيمالمشروع ،وتحمل نتائج ق ارراته في نجاح أو فشل المشروع.

 2.1.2مصادر أفكار المشاريع الريادية:
تعددت المصادر والوسائل المستخدمة في إيجاد وتطوير األفكار الجديدة للمشاريع الريادية ،ويتركز

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

دور من خالل نتائج الدراسات المختلفة التي
 الدراسات العلمية :تلعب الجامعات ومراكز األبحاث ايمكن أن تقدمها سواء عن المنتجات أو األسواق أو الحاجات المختلفة للعميل.

 ال ـع ـم ـالء :ت ـأت ـي كث ـي ـر من األفكار على هيئة حاجات ومتطلبات يع ـبر عنها العميل بطريقة مباشرةدار جي ـدا م ـن ح ـاجـات السـوق لضم ـان نـجـاح المـش ـروع.
أو غيـر مباشـرة ،إذ تعكـس هـ ـذه األف ـكار مق ـ ا

مصدر مهما من مصادر تطوير األفكار الجديدة ،في مساعدة
ا
 قنوات التوزيع :تعتبر قنوات التوزيعالموزعين بتقديم المقترحات الجديدة التي تساعد الرياديين في تطوير وتسويق المنتجات والخدمات.
 الحكومات :تسهم الحكومات في توجيه الرياديين وتقديم المشورة لهم نحو األفكار الريادية الجديدة،وذلك من خالل بناء قاعدة بيانات متكاملة لالختراعات واالبتكارات الجديدة يستفيد منها الرياديين.
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 2.1.3مراحل نشأة مفهوم الريادة:
الريادة ) (Entrepreneurshipمصطلح قديم أصله فرنسي ،استعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية
في بداية القرن السادس عشر الميالدي ،وقد تضمن المفهوم آنذاك معنى المخاطرة وتحمل الصعاب
التي رافقت حمالت االستكشاف العسكري فأطلق مصطلح الريادة على الذين ينظمون هذه الحمالت
ويقودونها أو يديرون مشاريع كبيرة كبناء الحصون والقالع والجسور ،ثم دخل مفهوم الريادة إلى
النشاطات االقتصادية في القرن الثامن عشر الميالدي من قبل االقتصادي اإليرلندي )ريتشارد
كانتيلون) ،وقد عرف (ريتشارد كانتيلون) الريادة :بأنها أي عمل يتضمن التشغيل الذاتي ،أي أن
الريادة تعني إنشاء مشروع أو عمل خاص وتحمل صاحب المشروع مسؤولية ق ارراته والخسائر
المستقبلية والظروف الغامضة ،وأن يكون هدفه األساسي من ذلك هو العائد المالي طويل األمد
(العتيبي.)27 :2016 ،

 2.1.4الفرق بيـــن الـمفـاهـيم الـمـتعــلــقــة بـالـريــادة:
.1الفرق بين مفهوم المبادأة ،والمبادرة ،واًلختراع ،واإلبداع ،واًلبتكار ،والريادة:
من الترجمات القديمة التي اقترحت للريادة مفهوم المبادأة ،والمبادرة ،وانشاء المشاريع ،وبالمقابل
صف الشخص الريادي بأنه المبادر ،والرائد ،والمبادئ ،والمنشئ ،والمخاطر ،والمبدع ،والمخترع،
يو َ
والجريء (العتيبي.)30 :2016 ،
نظر ألن مفهوم الريادة متقارب ومتفق مع كثير من المفاهيم األخرى كاإلبداع
ا
ويرى الباحث
واالبتكار واالختراع والمبادرة والمبادأة ،لذلك سوف يتم تسليط الضوء على معظم تلك المفاهيم التالية
إلبراز التقاطعات واالختالفات بينها وبين مفهوم الريادة.
فيعرف مفهوم المبادأة" :هو التوجه اإليجابي في الحياة ،والميل الذي يدفع الفرد إلى االقتراح أو
العمل قبل اآلخرين ،ويرتبط بهذه السمة سمات أخرى كالشجاعة والقدرة على الحسم وسرعة
ال ـتـص ـرف والـ ـق ـدرة ع ـلى ت ـوق ـ ـع االح ـت ـم ـاالت ال ـمــست ـق ـبـل ـيـة واب ـت ـك ـار ال ـوسائ ـل الـكف ـي ـل ـة بـم ـواج ـه ـتـها"،
فكر أو قوال أو فعال ،ناتجة عن انفعال
أما بالنسبة لمفهوم المبادرة فتعرف" :هي المسابقة إلى الخير ا
شر ،وقد تكون المبادرة
خير أو تتقي به ا
ذاتي ،يترجم إلى عمل مثمر لصالح األمة تضيف به ا
صادرة من اإلنسان بإرادة ذاتية أو تستجيب نفسه لطلب جهة أخرى للقيام بواجب عام ال يقتصر
على شخص محدد" (العتيبي.)116-114 :2016 ،
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أما بالنسبة لمفهوم اإلبداع فيعرف" :هو فكرة جديدة تطبق إلنشاء العملية أو المنتج أو تحسينها،
فاألفكار الخاصة بالتحسن تعد إبداعا حتى وان كان ينظر لها على أنها تقليد ألفكار أو منتج
موجود في مكان آخر" (عبد الرحيم.)53 :2014 ،
أما بالنسبة لمفهومي االبتكار واالختراع "فاالبتكار هو المقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم
أو أسلوب أو أي شيء آخر بطريقة أفضل وأيسر وأكثر استخداما وجدوى ،لكن االختراع فهو إيجاد
الفكرة أو التصميم أو األسلوب من العدم بحيث أنه لم يكن له مثيل من قبل وليس شرطا أن يكون
االختراع قابال للتنفيذ (العتيبي.)116-114 :2016 ،

ويرى الباحث من خالل تعريف المفاهيم السابقة أن مفهوم اإلبداع واالبتكار يتفق مع مفهوم المبادأة
والمبادرة واالختراع بتوفر خاصية االستباقية لدى صاحبها ،لكن مفهوم اإلبداع واالبتكار تعدى
موضوع االستباقية في األفكار أو القول أو العمل أو التصميم إلى االستباقية في تقديم نماذج أعمال
جديدة ،سواء كانت على شكل منتج أو خدمة أو طريقة تسويق أو طريقة عمل ،أما مفهوم الريادة
تعدى موضوع اإلبداع واالبتكار إلى تحويل الفكرة لمشروع يمكن من خالله تقديم نماذج أعمال
جديدة تصل المستهلك لتحقيق عائد مالي طويل األمد.
 .2الفرق بين ريادة األعمال واألعمال الصغيرة:
يرى الباحث أنه البد من تسليط الضوء على الفرق الموجود بين ريادة األعمال واألعمال الصغيرة؛
لكون أن المفهومين متقاربين ،ويتفق فيما بينهما في كثير من الخصائص إال أن ريادة األعمال
تتم ـي ـز بـ ـأربـ ـع ـة خص ـائص تجع ـلها مخت ـل ـفـة ع ـن األع ـمال الصغي ـرة ،كما يتضح في جدول (.)2.1
جدول ( :)2.1أوجه االختالف بين ريادة األعمال واألعمال الصغيرة
وجه المقارنة
اإلبداع واالبتكار
المخاطرة

ريادة األعمال

األعمال الصغيرة

تنظر لإلبداع واالبتكار على أنه شيء مهم
لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة.
تتميز بالمخاطرة ،وتعتبره الثمن الذي يدفع
مقابل الثراء.

تنظر لإلبداع واالبتكار على أنه شيء
يجب تجنبه.
تتجنب المخاطرة.

مقدار خلق الثروة

تخلق ثروة كبيرة ومستمرة.

تخلق دخل مرضي ومستمر.

سرعة بناء الثروة

تبني ثروة خالل وقت زمن قياسي ،ال يتجاوز
خمس إلى عشر سنوات.

تبنى ثروة خالل وقت زمني طويل ،يمتد
خالل حياة صاحبها.

المصدر( :مهدي)156 :2015 ،
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وأشار (البلوشي ،والعجمية )40 :2013 ،بأن هناك خصائص عدة تشكل عالمات فارقة بين ريادة
األعمال واألعمال الصغيرة ،وهي على النحو التالي:
 اإلبداع :تركز ريادة األعمال على اإلبداع واالبتكار ،من خالل تقديم نماذج أعمال جديدة علىشكل منتج أو خدمة أو طريقة تسويق أو طريقة عمل أو طريقة إدارة وتنظيم ،في حين أن نشاط
األعمال الصغيرة ينحصر عادة في توزيع منتج أو خدمة موجودة أصال.
 إمكانية النمو :عادة تملك ريادة األعمال إمكانات النمو أكثر من األعمال الصغيرة ،فإن ريادةاألعمال ترتكز على اإلبداع والتوسع المستمر دون توقف ،بينما األعمال الصغيرة قد تتشابه مع
كثير من األعمال المحلية ،أو قد تكون فريدة فقط من الناحية المحلية دون التفكير في التوسع
ألسواق أخرى.
 .3الفرق بين الريادي والمدير:
يـت ـضــح م ــن خ ـالل ال ـج ـدول ( )2.2أن ه ـ ـنـاك خـمــس ـة عــن ـاص ـر لـلـت ـفـ ـرقــة بـي ـ ـن ال ـريـ ـادي وال ـمـ ـدي ـ ـر
جدول ( :)2.2الفرق بين الريادي والمدير
الريادي

المدير

يبحث عن التفكير واإلبداع

يبحث عن االستقرار

يتحمل المخاطرة

يتجنب المخاطرة

يدخل المستجدات من خالل االجتهاد

يدخل المستجدات من خالل األنظمة

مستقل

متشارك

يبحث عن التحدي

يتجنب التحدي

المصدر( :عبد الرحيم)58 :2014 ،

 2.1.5منظومة ريادة األعمال:
يرى الباحث من خالل الشكل ( ،)2.1والشكل ( (2.2أن مراحل إنشاء المشاريع الريادية تبدأ بتوليد
أفكار إبداعية ،ثم تطور هذه األفكار على شكل نماذج أعمال جديدة للمستهلك ،ثم يتم دراسة مدى
جدوى إنشاء مشروع لتلك األعمال ،ثم يتم تجميع الموارد المختلفة إلنشاء المشروع ،وتنتهى مراحل
المنظومة الريادية بإدارة وتنظيم المشروع ،ولتجاوز تلك المراحل السابقة وضمان استمرار المشروع
يجب كمرحلة أولى توفر مجموعة من المهارات لدى الشخص الريادي.
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شكل ( :)2.1األطراف ذات العالقة بالفكرة الريادية
المصدر( :أبو بكر)66 :2014 ،

شكل ( :)2.2نطاق بيئة منظومة ريادة األعمال
المصدر( :أبوبكر)69 :2014 ،

17

المبحث الثاني

المهارات الريادية
تمهيد
 2.2.1مفهـوم المهارات والمهارات الـريـادية
 2.2.2الفرق بين المفاهيم المتعلقة بالمهارة
 2.2.3أنـــــــــواع الـــمـــهــــــارات الــريــــاديــــــة
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تمهيد:
هدف هذا المبحث إلى إعطاء فكرة عن مفهوم المهارات والمهارات الريادية ،وأيضا التعرف على
الفرق بين المفاهيم المتعلقة بالمهارة إلبراز التقاطعات واالختالفات بينها وبين تلك المفاهيم ،وأيضا
التعرف على أنواع المهارات الريادية من خالل تصنيف المهارات في ثالثة محاور ،ومن ثم التعرف
على كل مهارة من مهارات كل محور على حدة.

 2.2.1مفهوم المهارات والمهارات الريادية:
مستقر في العقل الباطن ،أي أن الخبرة أو المهارة ملكة تنساب من
ا
إن التعلم الجيد هو ما يكون
الالشعور دون وعي ،وتلك هي الطريقة التي تعلمنا بها اللغة في صغرنا دون أن نحتاج إلى التفكير
في الحروف أو ترتيب الكلمات ،بل نتعلمها دون أن نعرف كيف تعلمناها ولو عمدنا تعليم الطفل
الحروف والكلمات لما أمكنه أن يتعلم إنما تعلم ببديهيته فكان تعلمه سريعا ،إال أنه عندما يكبر
يحتاج تعلم قواعد اللغة حتى يتقنها ،وكذا األمر في المهارات الحياتية يكون أفضل تعلم وأسرعه
بالبديهة ،وفيما بعد َيتم إتقان المهارة بالتدريب والتعليم (وافي.)31 :2010 ،
فعرفت المهارة بأنها" :هي أداء مهمة ما أو نشاط معين بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات
المالئمة وبطريقة صحيحة أو هي التمكن من إنجاز مهمة معينة بكيفية محددة وبدقة متناهية
وسرعة في التنفيذ" )كلية الفنون الجميلة :2014 ،نت).
وأضاف البلوشي ،والعجمية ) )34 :2013بأن المهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسـة نشـاط
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.
فالريادة بحاجة إلى بيئة تعليمية تسلح الشباب بالمهارات الالزمة والدافعية للقيام باألعمال الريادية،
وذلك لتمكينه من مواجهة الظروف والمستجدات المختلفة التي تصادف المشروع الذي يملكه ،وهنا
تبرز أهمية البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المجتمع لصقل مهارات الريادة وتنميتها (عبداهلل،
والنتشة ،وحتاوي.)58 :2014 ،
خبير في مهارة واحدة بل أن يكون ملما
ا
وان ريادي األعمال ليس مطلوبا منه بالضرورة أن يكون
ماهر بما فيه الكفاية في مجموعة
ا
بمهارات متعددة ،فلكي يكون الريادي ناجحا ،يجب أن يكون
واسعة ومتوازنة من المهارات سواء الشخصية أو غيرها (.)Phelan, & Sharpley, 2012: 4
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 2.2.2الفرق بين المفاهيم المتعلقة بالمهارة:
 .1السمة" :هي خاصية و ارثية أو مكتسبة تميز الفرد عن غيره من الناس ،فاألفراد يختلفون في
سماتهم الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية واالجتماعية ،فهي تكشف عن قدر من مظاهر الثبات
والتماسك والتكرار في مواقف كثيرة في حياة الفرد ،وتعرف السمة بمجموعة من المميزات التي
يتمتع بها كل فرد والتي تميزه عن اآلخرين" (البلوشي ،والعجمية.)35 :2013 ،
 .2القدرة" :هي إمكانية أداء أي عمل بصرف النظر عن السرعة والدقة في األداء ،وغالبا ما تتوفر
لدى جميع األفراد" (أبو زعيتر.)71 :2009 ،
 .3المهارة" :هي القدرة التي تمكن الفرد على القيام بفعل معين بدرجة عالية من السرعة واإلتقان
والكفاءة مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذول" (البلوشي ،والعجمية.)34 :2013 ،
وأضاف أبو زعيتر ( )71-70 :2009أن ما يميز المهارة عن القدرة بأنها صفة مكتسبة ونامية
وليست موروثة ،يكتسبها الفرد بالممارسة والخبرة والتدريب أثناء الخدمة لفترة زمنية طويلة نسبيا،
لكي يتميز أداؤه بالسرعة الكبيرة وبالدقة الفائقة إلنجاز متطلبات هذا العمل ،ويجب أن يجمع الفرد
بين المعرفة النظرية والممارسة العملية ليتمكن من اكتساب المهارة .ويلخص جدول ()2.3
الفروقات األساسية بين السمات والقدرات والمهارات.
جدول ( :)2.3الفرق بين السمات والقدرات والمهارات
السمات

ترتبط
األولى
باألداء.
وراثية
وراث ـ ـي

خصائص
هي
بالشخصية بالدرجة
أكثر من كونها ترتبط
خصائص بعضها
وال ـب ـعـ ـض األخ ـ ـر
ومكتسب.
مثل الطول ،نبرة الصوت،
الذكاء ،االبداع واالبتكار.
تمتاز بالثبات ،أي ترتبط
بشكل متالزم مع شخصية
الفرد.

القدرات

المهارات

تنمو وتنخفض عند األفراد.

تنمو وتنخفض عند األفراد.

هي إمكانية أداء األعمال هي إمكانية أداء األعمال
بغض النظر عن مدى السرعة المعقدة بسرعة ودقة.
والدقة في األداء.
خصائص مكتسبة ،وذلك من خصائص مكتسبة ،وذلك من
خالل الممارسة والتدريب.
خالل الخبرة.
مـ ـث ـ ـل الـ ـق ـ ـدرات اإلداريـ ـ ـة ،مـ ـث ـ ـل الـ ـم ـهـ ـارات اإلداري ـ ـة،
كالتخطيط.
كالتخطيط.

المصدر( :جرد بواسطة الباحث باالعتماد على التعاريف السابقة)
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ويرى الباحث ،رغم أن هناك فرق بين السمات والمهارات ،إال أن هناك بعض السمات خليط ذات
طابع وراثي ومكتسب ،ولكون أن هناك جزء مكتسب لذلك قد تعد مهارة في نفس الوقت ،مثل
(االبداع واالبتكار).
وأكد الحشوة ( )29 :2012إن كثير من الدراسات واألدبيات العلمية قد صنفت المهارات إلى
مهارات عامة ،مثل( :الثقة ،معرفة الذات ،الدافعية ،المبادرة ،المثابرة ،اقتناص الفرص ،اإلبداع
واالبتكار) بينما صنفوا مهارات إدارة األعمال ،مثل( :التخطيط ،اإلدارة ،التسويق) كمهارات خاصة أقل
أهمية ،ويرجع ذلك إلى اعتقاد أن المهارات الخاصة يمكن اكتسابها في وقت الحق ووفق الحاجة إليها.

 2.2.3أنواع المهارات الريادية:
إن جميع تعاريف الريادة والشخص الريادي تركز على اإلبداع واالبتكار لشيء جديد له قيمة على
يد شخص مثابر ومتفائل لديه أفكار إبداعية وطاقة عالية من العمل والمثابرة وااللتزام وتحمل
ضغوط العمل ،إال أن توفر الفكرة والسمات الشخصية والسلوكية للشخص الريادي ليست كافية للبدء
بالعمل الريادي ،فال بد من توفر مجموعة من العوامل المساعدة في أكثر من جانب كمتطلبات
ضرورية للعمل الريادي ف ـبـدونه ال ي ـمكن تحـوي ـل الفـك ـرة إلى واق ـع عـملي (سلطان.)104 :2016 ،
فقد ذكرت األدبيات والدراسات السابقة أكثر من ) )60مهارة للريادة ،إال أن تأثير هذه المهارات
كانت متفاوتة بشكل كبير في الدراسات التي أجريت على رياديي األعمال في مختلف العالم ،ولكن
تكمن أهمية هذه الدراسة بتحديد أكثر المهارات الريادية استخداما ،من خالل قيام الباحث بتجميع المهارات
الريادية المتكررة في ) )11من األدبيات والدراسات العربية واألجنبية كما هو موضح في جدول
( ،)2.4وهي على النحو التالي( :حبوش ،)2017 ،و(سلطان ،)2016 ،و(القحطاني،)2015 ،
و) ،(Arasti, Fakhrisadat, & Narges, 2014و(الـ ـ ـبلوشـ ـي ،وال ـع ـج ـم ـي ـة،)2013 ،
و) ،(Chang, & Rieple, 2013و) ،)Phelan, & Sharpley, 2012و(مـ ـ ـ ـراد،)2010 ،
و(السكارنة ،)2008 ،و) ،)He, Punthapong, & Lgnacio, 2008و (Smith, Schallenkamp,
& Eichholz, 2007).
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وقد صنف الباحث المهارات الريادية في محاور وذلك باالعتماد على األدبيات والدراسات السابقة
التالية( :القحطاني ،)2015 ،و(مراد ،)2010 ،و(السكارنة-:)2008 ،

 .1محور مهارات الريادة الشخصية :ويشمل مهارة (اإلبداع واالبتكار ،تحمل المخاطـرة والمسئولية،
القيادة ،الـمثـاب ـرة).
 .2محور مهارات إدارة األعمال :ويشمل مهارة (التخطيط ووضع األهداف ،التسويق والمبيعات،
التفاوض ،اتخاذ القرار ،المالية).
 .3محور المهارات التقنية :ويشمل مهارة (االتصال والتواصل ،استخدام وتفعيل التكنولوجيا ،التشبيك،
مراقبة ومسح البيئة).
ار
جدول ( :)2.4ملخص ألكثر المهارات الريادية تكر ا

حبوش ()2017

سلطان ()2016

الحقطاني ()2015

البلوشي ،والعجمية ()2013

(2013) Chang, & Rieple

(2012) Phelan, &Sharpley

(2010) Fitriati, & Hermiati

مراد ()2010

√

السكارنة ()2008

المثابرة

√

√

√

(2008) He, et al.

اإلبداع واالبتكار

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

)2007( Smith, et al.

تحمل المخاطرة والمسئولية

√

√

√

√

√

√

√

√

التكرار

المهارات

√

9

√

9
7

القيادة

√

√

√

√

√

√

√

√

8

التفاوض

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

التسويق والمبيعات

المالية

التخطيط ووضع األهداف

√

اتخاذ القرار

√

االتصال والتواصل

√

مراقبة البيئة/المسح البيئي اإللكتروني

√
√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

7

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

استخدام وتفعيل التكنولوجيا

√

√

التشبيك

√

√

√
√

√
√

√

9

√

7
9

√

√

√

√

√

7

√

√

√

√

8

√

√

√

√

8

المصدر( :جرد بواسطة الباحث)
ار يــمكن الرجــوع إلـى ملحق (.)3
ولالطـ ــالع عــلى ال ـجــدول الكــامــل ألكـثــر الــمهــارات ال ـريــادية تك ـر ا
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 2.2.3.1مهارات الريادة الشخصية:
تعرف الشخصية بأنها" :مجموعة الصفات الفسيولوجية والسيكولوجية والعقائدية التي يتميز بها فرد
ما عن اآلخر والتي ورثها أو اكتسبها في ضوء خبراته المتراكمة منذ طفولته ،إذ تظهر هذه الصفات
لدى الفرد على شكل أنماط سلوكية أثناء تفاعله مع اآلخرين أو مع المواقف" (محمود:2010 ،
.)160-159
لذلك ترتبط المهارات الشخصية مع سمات الفرد وشخصيته ،وال يمكن إنكار دور العوامل الوراثية
في تشكيل الشخصية وتحديد مالمحها ،وقد يتشكك البعض في إمكانية اكتسابها وتعلمها من خالل
البرامج التدريبية المتخصصة ،لكن الوصول إلى مستوى مهارات شخصية أفضل من خالل التدريب
والتعلم أمر ال يمكن إنكاره ،إذ أن هناك العديد من النماذج التي أثبتت إمكانية اكتساب المهارات
الشخصية من خالل التعلم ،وتعد المهارات الشخصية علم وفن على حد سواء ،حيث تلعب العائلة
كبير في صقل شخصية الفرد وطريقة تعامله مع الغير ،إال أن طبيعته
ا
دور
والبيئة االجتماعية ا
نظر لقدرته على التكيف مع المحفزات الخارجية ،مع هذا
النفسية والجسدية متغيرة بشكل مستمر؛ ا
فإنه ال يمكن إنكار أن التغيير يحتاج إلى بعض الوقت ،إذ أنه يتم على مراحل مختلفة ،كما أنه
يحتاج آلليات معينة لتحقيقه (العتيبي.)62 :2016 ،
ويرى الباحث أن المهارات الخاصة كالمهارات اإلدارية والتقنية يمكن اكتسابها بسهولة من خالل
التدريب ،أما المهارات الشخصية موضوع خلقها أمر صعب؛ ألنها تكون نتيجة سمات وراثية،
وأيضا مهارات أخرى اكتسبها الفرد ،لكن يمكن تنميتها ،وان موضوع التنمية بحاجة لوقت ،ويرجع
السبب لما ذكرناه سابقا ،وأيضا لكونها ترتبط بصفات سيكولوجية وعقائدية.
 )1مهارة اإلبداع واًلبتكار:
اإلبداع :هو سعي المؤسسة لتكون األولى في تقديم المنتجات والخدمات الجديدة وتكون شديدة
التنافس الهجومي في اقتناص الفرص (حسين.)395 :2013 ،
أما االبتكار" :هو قدرة الفرد على إيجاد حلول جديدة لمشكالت وصعوبات عمله ،باإلضافة إلى
استجابته وتحمسه إلنتاج كل ما هو جديد في مجال عمله وادخاله في السوق بشكل مميز ،فيعد
محصور فقط في تطوير منتج أو إدخال
ا
االبتكار من المهام األساسية للريادي ،كما أنه ليس
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تكنولوجيا جديدة ،ولكنه يتعدى ذلك إلى إدخال طريقة جديدة في توزيع الخدمة أو انتاج المنتج
بطريقة أقل تكلفة أو أكثر مالءمة من أجل إضافة قيمة جديدة إلى المستهلك" (البلوشي ،والعجمية،
.)54 :2013
 )2مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية:
الريادي قابال لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بها ولديه االستعداد لمواجهة
المسئوليات المترتبة أو المخرجات المتأتية لتبني المخاطرة والعائد المتوقع منه ،فكلما كانت
المخاطرة أقل يكون الريادي عامال ،وكلما زادت الخطورة يصبح رياديا ،لكون الريادي صاحب
المشروع ،ويتحمل كافة جوانب المخاطرة؛ وان تبني المخاطرة يكون ذا عالقة باتخاذ الق اررات ،ومبني
على مبدأ المغامرة (حسين.)290 :2013 ،
أما تحمل المسئولية يتعلق بالجانب التنفيذي ،ويعني اإلحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقه سواء
تحمل مسئولية الق اررات التي يتخذها واألعمال التي يقوم بها ،وعدم التهرب من المسئولية والقائهـا
على اآلخرين ،وشعور الشخص بعدم الرضا عن الفشل في تحقيق ما عزم على تحقيقه ،وما يرى
نفسه ملتزما به (شاهين.)71 :2011 ،
 )3مهارة القيادة:
القيادة :هي قدرة الفرد على التأثير على شخص أو حتى جماعة ،وتوجيههم وارشادهم للعمل
التعاوني ،وتحفيزهم للعمل بأقصى درجة من الكفاءة ،وذلك لتحقيق األهداف المرجوة (دودين،
.)267 :2012
وأضاف محمود ( )370 :2011بأن القيادة :هي القدرة التي يمتلكها الفرد في التأثير على أفكار
قادر على التأثير في اآلخرين وتوجيههم
اآلخرين واتجاهاتهم وسلوكهم ،وهذا يعني أن أي فرد يكون ا
نحو هدف مشترك فإنه يقوم بمهمته كقائد.
وخلص عياصرة ،والفاضل ( )78 :2006بأن القيادة :هي عملية التأثير والهاب الحماس في األفراد
للقيام بعملهم بحماس وطواعية دون الحاجة إلى استخدام السلطة الرسمية ،فالقيادة الحقيقية هي التي
تستمد سلطتها الفعلية من شخصية القائد وخبرته وقدرته على التعامل مع األفراد بطريقة تشكل
الدافع الداخلي للقيام بالعمل من أجل تحقيق األهداف.
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 )4مهارة المثابرة:
المثابرة :هي مداومة الريادي في عمله بالمشروع واستمراره بالمحاولة وعدم التراجع في مواجهة
الصعاب حتى انتهائه ،والتفاني في بذل الجهد للوصول إلى تحقيق أهدافه بنجاح ،ويعتمد الرياديون
وأصحاب المشاريع الصغيرة بأن تحقيق النجاحات وضمان االستم اررية تنبع من خالل االجتهاد
والصبر والعطاء الدائم والتضحية برغبات حالية ،وتحمل الصعاب من أجل تحقيق آمال وغايات
مستقبلية (البلوشي ،والعجمية.)53-52 :2013 ،
 2.2.3.2مهارات إدارة األعمال:
اإلدارة :ه ـي ع ـمـل ـية االس ـتخدام الكفء والفعال للموارد البشرية والمادية في التخطيط ،والتنظيم،
والتوظيف ،والتوجيه والرقابة؛ لتحقيق األهداف وفقا لنظام القيم المقبولة (.)Arasti, et al., 2014: 44
وأضاف مهدي ( )158 :2015أن المهارات اإلدارية تشمل مهارات التسويق والمالية ،وهي مهمة
بالنسبة للريادي لتمكينه من مواجهة المستجدات المختلفة التي تصادف المشروع الذي يملكه ،وهنا
تبرز أهميـ ـة الب ـرامج التدري ـب ـية والتعلي ـمـي ـة ال ـتي يـق ـدمه ـا المج ـتمع ل ـصقل مه ـارات الري ـ ـادة وتنـمـيـتها.
 )1مهارة التخطيط ووضع األهداف:
التخطيط :هو أن يفكر المدير في األهداف واإلجراءات المرغوبة سلفا ،وأن أفعاله تقوم على طريقة أو
برنامج أو منطق محدد سلفا ،وان الخطة تسمح للمؤسسة وضع األهداف طويلة األجل ،وتمكن
المدير من اعتماد أفضل الممارسات لتحقيق هذه األهداف ،ويهدف التخطيط أيضا التفكير في
القضايا المستقبلية حول التغييرات التي تحتاجها لجعل المشروع ينمو مع عدد أقل من التهديدات
(.)Arasti, et al., 2014: 43

 )2مهارة التسويق والمبيعات:
التسويق" :هو مجموعة األنشطة والتقنيات التي تسمح للمؤسسة التعرف على احتياجات ورغبات
السوق أو العميل من السلع والخدمات والتعرف على طرق إشباعها في المكان والوقت والكمية
والنوعية واألسعار المناسبة لغرض تحقيق أهدافها" (دحماني.)77 :2008 ،
وقد عرف التسويق "هو عملية تخطيط وتسعير وتحديد منافذ التوزيع وترويج ووضع األفكار والسلع
والخدمات لخـلق الـت ـبـادالت التـي ت ـلبـي األهداف الفردية والتنظيمية" (.)Arasti, et al., 2014: 44
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ويرى الباحث أن مهارة التسويق :هي القدرة على التأثير واقناع العميل على اقتناء السلعة ،والقدرة
ع ـلى الق ـيـام بال ـدراسات التسويـقـية لتخطيـط وتسـعيـر وتحـديـد منافـذ التـوزيع للمنتجـات أو الخـدم ـات.
 )3مهارة التفاوض:
التفاوض :هو تباحث بين فريقين أو أكثر متباعدين يحمالن وجهات نظر مختلفة وتجمعهما
مصلحة مشتركة سواء كانت تجارية أو سياسية أو اجتماعية ،تدعوهما لفعل ذلك عن طريق تبادل
اآلراء واألفـ ـ ـك ـار ل ـل ـوص ـول لـتـس ـ ـوي ـة م ـرض ـي ـة لل ـط ـرف ـي ـن أو ت ـوق ـيـع ات ـف ـاق (دروي ـ ـش.)29 :2013 ،
وتعرف عالقات العمل بأنها :سلسلة من االتفاقيات ،حيث تعد كل اتفاقية نتيجة ألشكال التفاوض،
وأن التفاوض عملية اتصال معقدة جدا ،ويعد جزءا من الحياة ،حيث يبدأ التفاوض بالمشاريع الريادية
على أساس أن الريادي يحتاج إلى التعامل مع العديد من االتجاهات المختلفة سواء من الريادي إلى
المستثمر ،أو من الريادي إلى المسته ـلك ،أو مـن الريادي إلى المورد (.)Arasti, et al., 2014: 44

 )4مهارة اتخاذ القرار:
تعرف عملية اتخاذ القرار على أنها :عملية تفكير مركبة تهدف إلى اختيار أفضل البدائل أو الحلول
المتاحة للفرد في موقف معين من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المرجو ،حيث إن عملية اتخاذ
القرار تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير العليا مثل التحليل والتقويم وغيرها (وافي:2010 ،
.)67
وأضاف محمود ( )160-159 :2010أن اتخاذ القرار هي عملية رشيدة بعيدة كل البعد عن
العواطف ،يتميز المدير صاحب الشخصية اإلدارية بالهدوء واالتزان في معالجة األمور عند اتخاذ
الق اررات ،وقدرته على اتخاذ ق اررات سريعة دون تردد في المواقف العاجلة التي ال تسمح المشاركة
بالقرار ،وان استخدام أسلوب حل المشكالت في التعليم يفسح المجال للتفكير في تولي زمام المبادرة
التخاذ الق اررات المتعلقة بحل المشكالت.
 )5مهارة المالية:
عند الحديث عن المهارة المالية يجدر بنا تحديد مفهوم التمويل والمحاسبة ،فالتمويل :هو التخطيط
لمصادر اإليراد المتوقعة خالل فترة قادمة بناء على االحتياجات اإلنتاجية أو الخدماتية ،وتحديد أوجه
اإلنفاق وف ـقا لألن ـظ ـمة وال ـقواعد ال ـمالية ال ـتي تضعها األنظمة الرقابية ،حيث يشمل التخطيط معرفة
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سبل التمويل المتاحة وكيفية الحصول عليها بأفضل الطرق ،والسياسات التمويلية المتبعة (شعيب،
.)221 :2014
أما المحاسبة :هي ترجمــة األحــداث االقتصــادية بلغــة قابلة للقياس باألرقام ،وسهولة تفسير نتائجها،
وذلك استنادا إلــى جملــة مــن المبـادئ والطرق المحاسبية فـي التسـجيل والتصـنيف والتلخـيص بهدف
إع ـ ـ ــداد الـت ـقـ ــاري ـ ـ ـر والـن ـتـائ ـج ال ـمـال ـي ـة لـيـسـ ـتـف ـي ـد م ـنه ـا أص ـح ـاب ال ـع ـالق ـ ـة (مـ ـ ـدوخ.)13 :2014 ،
 2.2.3.3المهارات التقنية:
إن التقنيات تحقق حرية اختيار أساليب العمل ومعداته وتحدد المستويات والعالقات التنظيمية
وتحسن مناخ العمل من خالل تحسين الظروف الفيزيقية ،مثل( :الضوء ،الح اررة ،التهوية ..إلخ)،
َ
كما أنها تحسن كفاءة العمل للمؤسسة من خالل إدخال التقنيات الحديثة التي تحقق السرعة وتقلل
الوقت وهدر الجهود المتعلقة بالعملية اإلنتاجية ،كما أنها تحقق حرية الحصول على المعلومات
(محمود.)158 :2010 ،
ويعد االتصال وتكنولوجيا المعلومات من أكثر الجوانب استغالال بمؤسسات األعمال ،فقد تساعد في
إيجاد قنوات اتصال جديدة سواء من داخل أو خارج المؤسسة ،وتمكن من زيادة دقة المعلومات
وسرعة تدفقها ،والحصول عليها في الوقت المناسب ،فضال عن دعم الق اررات ،حيث تمكن أنظمة
تكنولوجيا المعلومات من جمع وتنظيم وتحليل بيانات مفصلة ودقيقة عن العمالء من خالل أساليب
متطورة تستند إلى مفاهيم تسويقية جديدة ،مما يجعل المؤسسة قادرة على معرفة حاجاتهم ورغباتهم
وطموحاتهم بشكل أفضل ،وكل ذلك يساعد في تحسين عملية صنع الق اررات لتطوير أساليب عمل
جديدة تؤدي إلى تطوير الخدمات والمنتجات وعمليات اإلنتاج والتسويق وخفض التكلفة وتحسين
الجودة في بيئة تتزايد فيها حدة المنافسة العالمية (الالمي.)9-8 :2013 ،
وقد عـ ـرف شرف ( )76 :2005الـ ـمهارات التقنية :هي المهارات التي تمكن العاملين من التعامل
مع أجهـزة الكمبيـوتر وانـشاء واستخدام المواقع اإللكترونية ،والتعامل مع وسائل االتصاالت
والمعلومات.
ويرى الباحث أن التكنولوجيا تخفض من قيمة المنتج أو الخدمة وتكسر الحدود ،وبالتالي فإن حسن
استخدام وتفعيل التكنولوجيا تمكن رياديي األعمال الصغار من خريجي الجامعات من منافسة
أصحاب رؤوس األموال الكبيرة المتحكمين في السوق.
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 )1مهارة اًلتصال والتواصل:
تتكون عملية االتصال من المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصال ،فالمرسل هو الشخص الذي
يمتلك مهارات صياغة العبارات وانتقاء الكلمات والتعبيرات غير اللفظية ،والمستقبل هو الذي يمتلك
غير لفظي،
مهارات اإلصغاء وتحليل الرسائل وفك رموزها ،أما الرسالة هي المحتوى سواء لفظيا أو َ
أخير قناة االتصال وهي وسيلة إرسال الرسالة سواء كانت مقابلة مباشرة ،أو رسالة بريد إلكتروني،
و ا

أو مواقع ويب ،أو فيديو كونفرانس ،أو رسالة مكتوبة ،فقد يسبب سوء اختيار قناة االتصال إعاقة
وصول الرسالة ،فمثال يفضل نقل الرسالة المتعلقة باآلراء ووجهات النظر بصورة شفهية أما المتعلقة
بالتعليمات بصورة مكتوبة (سالم.)9 :2007 ،
ويرى الباحث لنجاح غرض االتصال س ـواء تـعـلق بـإصـدار األوامـر أو الـتأثـيـر بالـرأي؛ يجب أن
يتوفر لـدى العـامـلـين مـهـارة الكتـابـة واإلصغـاء الجـيـد والتحليـل ،وأيـضا الق ـدرة عـلى اس ـتخدام جـميـع
قـ ـنـوات االتـ ـصـ ـال الـمـخ ـتـل ـف ـة لـتمكنه ـم م ـن اخت ـيـار أنس ـبـهـا بـما يـتالئـم مع طـبـيـعـة الـرسـالـة والـه ـ ـدف.
 )2مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا:
إن مواكبة الرياديين للتطور التكنولوجي السريع من خالل ادخالها إلى المشاريع الريادية والتدريب
عليها لحسن استخدامها ،يعود عليهم بالفائدة في منافسة أصحاب األعمال الكبيرة ،من خالل
تمكينهم من القدرة على تطوير الخدمات والمنتجات ،وتحقيق الجودة العالية ،وتقليل الحدود ،وسرعة
االستجابة للعمالء (القحطاني.)448 :2015 ،
وقد فصل البرزنجي ،وجمعة ( )32 :2013مجموعة من المهارات المتعلقة باستخدام وتفعيل
التكنولوجيا ،ومن هذه المهارات ما يلي:
 القدرة على استخدام األجزاء المادية للحاسوب وملحقاته كالطابعة والفاكس ،فضال عن الشبكات،والقابلية على التعامل مع المعدات التقنية ،لالنسجام مع نظام تكنولوجيا المعلومات.
 تشجيع العاملين على استخدام المعدات التكنولوجية التي يتم إدخالها للعمل ،والتي تفرضها البيئةبهدف تهيئتهم لالنسجام مع التغيرات البيئية الجديدة.
 تحفيز العاملين في المؤسسة على التعامل الفعال مع المستفيدين من نظام تكنولوجيا المعلومات،وبخاصة العمالء لضمان تقبلهم للتغير المطلوب.
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 )3مهارة التشبيك:
تعد الشبكات وسيلة سهلة تمكن من االتصال والتواصل مع عدد غير محدود من األفراد في جميع
أنحاء العالم بتكلفة منخفضة ،ل ـذلك فهي أهم وسائل التعارف وتكوين صداقات سواء صداقات واقعية
أو افتراضية بين الجنسين أو بين أفراد الجنس الواحد ،وأصبحت تستخدم هذه الشبكات ألغراض
تجارية كاالتصال داخل وخارج مقر العمل أو استخدامها ألغراض التسويق اإللكتـروني ،حيث تعد
أداة تسويقية فعالة إلمكانية تبادل تشكيلة واسعة من الصور والفيديو والبرمجيات بسهولة ،وأي ـض ـ ـا
ت ـ َم ـك ـن م ـن ال ـ ـرد بـس ـرع ـة فـ ـ ــائ ـ ـق ـ ــة ع ـلى اس ـ ـت ـف ـسـ ـ ـا ارت ج ـمـيـع ال ـع ـم ـالء (ح ـسـ ـيـ ـن.)59 :2015 ،
 )4مهارة مراقبة ومسح البيئة:
إن السعي للحصول على معلومات تساعد في الوصول إلى األهداف أو توضيح المشاكل وتحليلها،
وتتمثل عند الريادي في استخدام الطرق المختلفة للحصول على المعلومات مثل شبكات المعلومات
واستشارة الخبراء سواء في طريقة تقديم منتجه أو توزيعه أو أي فكرة أخرى جديدة للمشروع
(البلوشي ،والعجمية.)51 :2013 ،
وأضاف الحدراوي ) )99-98 :2013بأنه توجد حلقة من المداخل اإلدارية تتراوح ما بين مالحقة
الفرص بغض النظر عن الموارد المتاحة حاليا (السلوك األكثر رياديا) والتركيز على االستثمار
األمثل للموارد المتوافرة (السلوك األكثر إداريا) ،وان عملية مالحقة الفرص من أساسيات الريادة،
وتعد الفرص موضوعات سوقية غير ملحوظة إذ تبرز هذه الفرص من حاجات السوق غير
المشبعة ،وترتبط توفر الفرص مع التغير البيئي سواء تعلق بالعمالء أو الموردين أو العاملين أو
عناصر البيئة الخارجية ،لذلك يجب على الرياديين مراقبة كافة الجوانب البيئية المختلفة أكثر من
البحث واالكتشاف.
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المبحث الثالث

الخريجون والريادة في فلسطين
تمهيد
 2.3.1حـــجـــــم الخـــريــجــيـن فـــي فــلـســطـيــن
 2.3.2البطالة لـدى الخريجيـن في فلســطـيــن
 2.3.3التوظيف لدى الخريجين في فلســطين
 2.3.4خصائص النشاط الريادي في فلسطين
 2.3.5اآلثار اًلقتصادية للريادة في فلسطين
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تمهيد:
هدف هذا المبحث التعرف على حجم الخريجين في فلسطين من خالل عرض أعدادهم ومعدالتهم
في المجتمع ومقارنتهم مع الفئات العمرية األخرى ،وأيضا التعرف على واقع البطالة والتوظيف لدى
الخريجين ،وأيضا التعرف على خصائص النشاط الريادي في فلسطين من خالل عرض معدالت
ومقارنات تتعلق بالنشاط الريادي للتعرف على خصائص النشاط الريادي في فلسطين ،وانتهى
المبحث بالتعرف على اآلثار االقتصادية للريادة في فلسطين من خالل تحديد حجم فرص العمل
وحجم االستثمار الذي وفره النشاط الريادي في فلسطين.

 2.3.1حجم الخريجين في فلسطين:
يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا ،حيث تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة باألفراد صغار السن
دون الخامسة عشرة عاما والذين يشكلون معدالت مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى ،كما أن
المجتمع المقيم في قطاع غزة فتيا بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية ،فقد بلغ معدل األفراد
لعام 2016م في الفئة العمرية ( (14-0عام من مجمل المجتمع الفلسطيني ) ،)%39.20بينما بلغ
معدل األفراد في الفئة العمرية ( 65عام فأكثر) ) ،)%2.90في حين بلغ العمر الوسيط ال ـم ـقـ ـدر
للــمجـتـ ـم ــع الفلسـ ـط ـي ـنــي ( (20عـ ـ ـ ـام (ال ـجـهـ ـاز ال ـمـركـ ـزي لإلحـ ـص ـاء ال ـف ـلـس ـطـيـن ـي.)14 :2016 ،
أما فيما يتعلق بالخريجين في فلسطين ،فقد بلغ معدلهم عام 2016م من مجمل المجتمع الفلسطيني
) )%40وهم األفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما فوق ،بينما بلغ معدل خريجي
مؤسسات التعليم العالي ) )%18.80وهم األفراد الذين يحملون شهادة دبلوم متوسط فما فوق ،بواقع
( )%5.20حاملين شهادة دبلوم متوسط مقابل ) (%13.60حاملين شهادة بكالوريوس فأعلى ،كما
ي ـت ـض ـح ف ـ ـي جـ ـ ـدول (( )2.5الـ ـج ـهـ ـ ـ ـاز ال ـم ـركـ ـزي لـ ـإلح ـ ـصـ ـ ـاء الـفـ ـلـس ـط ـي ـني.)33 :2016 ،
جـدول ( :)2.5ت ـوزي ـع المجتمع الفلـس ـطيني ( 15ع ـام فـ ـأكثر) ،وف ـق المس ـت ـوى العـ ـلـمـي2016 ،م
المستوى العلمي

الوزن النسبي %

ملم

6.00

3.10

أمي

13.50

ابتدائي

37.60

إعدادي

21.00

ثانوية عامة
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5.20

دبلوم متوسط

13.60

بكالوريوس فأعلى

100.00

المجموع

المصدر( :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)102 :2017 ،
أما فيما يتعلق بعدد الخريجين السنوي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،فإن عددهم لعام
2016م بلغ ) (40.04ألف طالبا وطالبة ،وهم األفراد الذين يحملون شهادة دبلوم متوسط فما فوق،
بينما عددهم لعام 2012م بلغ ) (35ألف طالبا وطالبة (و ازرة التربية والتعليم العالي.)204 :2016 ،

 2.3.2البطالة لدى الخريجين في فلسطين:
ال شك أن البطالة تمثل مشكلة خطيرة على المجتمع الفلسطيني ،كما أن تزايد ارتفاع معدالتها عاما
هدار واضحا للقدرات البشرية ،واستم اررية ذلك يشكل خطورة بالغة ليس على
بعد عام يعتبر إ ا
االقتصاد الوطني الفلسطيني فقط وانما يمثل خطورة على النواحي األمنية واالجتماعية في المجتمع
الفلسطيني (البغدادي.)63 :2014 ،
فقد بلغت مستوى البطالة في فلسطين لعام 2016م من بين المشاركين في القوى العاملة
) ،)%26.60بواقع ( )%41.20في قطاع غزة مقابل ) )%18في الضفة الغربية ،وقد سجلت
أعلى معدالت بطالة عند الشباب للفئة العمرية ) )24-20عام حيث بلغ معدلها ))%44.30
(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .)26 :2016 ،

أما فيما يتعلق بمعدل البطالة لخريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،وهم األفراد الذين
يحملون شهادة دبلوم متوسط فما فوق قد بلغت في عام 2016م معدل ) ،)%54بواقع ()%42
فـ ـي الضـ ـفـ ـ ـة ال ـغ ـ ـربـ ـي ـة م ـق ـ ـاب ـ ـل ( )%67فـ ـي قـ ـطـ ـاع غـ ـزة (ش ـب ـك ـة راي ـة اإلع ـالم ـية :2017 ،نت).
وقد أشارت و ازرة الخارجية والتخطيط ( ،)73 :2012أن هناك تخصصات يعاني خريجوها من
معدالت بطالة مرتفعة تشكل فائضا عن حاجة سوق العمل ،ويمكن ترتيب هذه التخصصات تنازليا
كالتالي( :الع ـل ـوم ال ـت ـرب ـوية ،الحاس ـوب ،الصحـ ـافـ ـة العل ـوم االجتماعية ،العمارة ،األع ـمال التجارية).
ويعتبر نشاط الخدمات األكثر استيعابا للعاملين في سوق العمل الفلسطيني ،فقد بلغ معدل العاملين
لعام 2016م في نشاط الخدمات (الصحة ،التعليم ،اإلدارة العامة) من إجمالي العاملين في فلسطين
) ،)%35.50أمـ ـا ن ـشـ ـ ـاط ال ـتـ ـج ـارة وال ـم ـط ـاع ـم والـ ـف ـنـ ـادق ق ـد بـلـغ م ـع ـدل ( ،)%20.90أم ـا ن ـشـ ـ ـاط
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أخير فإن نشاط الزراعة والصيد وغيرها من األنشطة
البناء والتشييد قد بلغ معدل ( ،)%16.50و ا
األخـ ـرى قـ ـ ـد بلـغـ ـت مع ـدالت ض ـع ـي ـف ـة (الـجـه ـاز ال ـمـ ـرك ـزي لإلحـ ـصـ ـاء ال ـف ـلس ـطيـن ـي.)29 :2017 ،

 2.3.3التوظيف لدى الخريجين في فلسطين:
بات يدرك الشباب الخريجين الباحثين عن عمل أن الشهادات في فلسطين لم تعد مفتاحا للحصول
على وظيفة تضمن الدخل المنتظم والكافي لحياة ميسورة نوعا ما ،وذلك بسبب الفائض في حملة
الشهادات في تخصصات عدة ونقصها في تخصصات أخرى ،ويعود ذلك إلى االنفصال القائم بين
مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني (عرمان.)2002 :
وتعد العالقات الشخصية من معايير التوظيف التي لها الدور المحوري في قدرة الخريجين على
إيجاد وظيفة ،فاألقارب واألصدقاء هم المورد المهيمن ،حيث تشكل العالقات الشخصية ))%70
من حاالت التوظيف التي يلجأ إليها الشباب في فلسطين ومصر (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
.)68 :2016
ورغم كل ذلك فإن األفر َاد المتعلمين تعليما عاليا حريصون أكثر من األفراد ذوي مستويات التعليم
األقل في تحقيق عمالة أفضل لجني فوائد من المال والعثور على وظيفة مستقرة ،وأنهم على استعداد
إ نفاق المزيد من الوقت في البحث عن الوظيفة المناسبة التي تحقق لهم ذلك الستثمار الوقت والجهد
والمال الذي قضوه خالل مراحل تعليمهم (البغدادي.)62 :2014 ،
فإن معظم الخريجين الجامعيين في فلسطين وفي الدول العربية يفضلون العمل في القطاع العام
ويقفون في طوابير االنتظار للعمل في القطاع العام لسنوات بدال من البحث عن عمل في القطاع
أجر وظروف عمل ومكانة اجتماعية تفوق القطاع الخاص،
الخاص؛ لكون القطاع العام يوفر لهم ا
كما يمنح الخريجات اإلناث حقوقا إضافية كعطلة األمومة وتخفيض ساعات العمل أثناء فترة
الرضاعة (منظمة العمل العربية.)34-33 :2012 ،
أيض ا يوفر القطاع العام في فلسطين معدالت أجور أفضل من القطاع الخاص ،حيث يبلغ معدل
األجر اليومي في القطاع العام ) (103.40شيكل ،بينما يبلغ معدل األجر اليومي في القطاع
الخاص ( (77.70شيكل ،بواقع ( )93شيكل في الضفة الغربية مقابل ( )48شيكل في قطاع غزة،
ك ـ ـمـ ـا ي ـتـ ـض ـح فـ ـي شـ ـكـ ـ ـل (( )2.3ال ـج ـه ـ ـاز ال ـمـ ـركـ ـزي لإلح ـص ـاء ال ـف ـل ـسـ ـط ـي ـني.)32 :2016 ،
33

شكل ( :)2.3معدل األجر اليومي بالشيكل للعاملين بأجر في فلسطين2016-2010) ،م)
المصدر( :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)32 :2016 ،
ويرى الباحث من خالل االطالع على معدالت األجور أن هناك انخفاضا بمعدل األجور في
فلسطين ،حيث وصلت أقل مستوياتها في القطاع الخاص ،خاصة في منطقة قطاع غزة ،وفي ظل
شح وظائف القطاع العام في فلسطين وتوقف السلطة الفلسطينية عن توظيف أبناء قطاع غزة نتيجة
االنقسام ،لهذه األسباب يتوجب على الخريجين الفلسطينيين وخاصة خريجي قطاع غزة توظيف
أفكارهم االبداعية في مشاريع ريادية كطريقة للتشغيل الذاتي وتكوين ثروة كبيرة لديهم ،والتي ال يمكن
توفرها من خالل العمل لدى القطاع العام أو الخاص.

 2.3.4خصائص النشاط الريادي في فلسطين:
ال تتوفر إحصائيات خاصة بالريادة والرياديين وخصائصهم ،لذلك تم االعتماد في تحديد خصائص
ومعدالت النشاط الريادي في فلسطين على تقرير مرصد الريادة الفلسطيني لعام 2012م (أبو
مدللة ،والعجلة.)97 :2013 ،
وأشار داود ،وآخرون ( )3 :2013أن هناك مؤشرين لقياس النشاط الريادي في فلسطين ،فتم قياس
النشاط الريادي في المراحل المبكرة من خالل تتبع مؤشرات المشاريع المبكرة في االقتصاد (وهى
المشاريع القائمة التي لم يمض ثالثة ونصف عام على تاريخ إنشائها) ،أما لقياس النشاط الريادي
في المراحل المستقرة فتم ذلك من خالل تتبع المشاريع المستقرة في االقتصاد (وهى المشاريع القائمة
التي استمرت ثالثة ونصف عام على تاريخ إنشائها).
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 .1خصائص النشاط الريادي للشباب في (فلسطين واألقاليم األخرى):

شكل ( :)2.4معدل النشاط الريادي للشباب في فلسطين واألقاليم األخرى2012 ،م
المصدر( :علي)87 :2015 ،
يتضح في شكل ( ،)2.4أن معدل (المشاريع المبكرة) للشباب في فلسطين بلغ ) ،)%9.50وهي
أعلى بقليل من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث حازت فلسطين لهذا النوع من المشاريع
على الترتيب ) )38من بين ( (67دولة شاركت في المسح ،بينما بلغ معدل (المشاريع المستقرة)
للشباب ) ،)%1.30حـ ـيث ح ـازت ف ـلس ـط ـي ـن ل ـهذا النوع من الم ـشاريع عـ ـلى الترتيب ) (58من بـ ـي ـن
) (67من الدول المشاركة (عبد اهلل ،وآخرون.)40 :2014 ،
ويستنتج الباحث أن إجمالي المشاريع الريادية للشباب في فلسطين بلغ ) ،)%10.30وهو أقل من
إج ـمـالي مـس ـت ـوى المش ـاريع ال ـريادية للش ـباب بالدول المجاورة في الشرق األوسط حيث بلغ ).)%12
 .2خصائص النشاط الريادي في فلسطين (وفق الفئة العمرية للرياديين):

شكل ( :)2.5معدل النشاط الريادي في فلسطين ،وفق الفئة العمرية للرياديين2012 ،م
المصدر( :علي)88 :2015 ،
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يتضح في شكل ( ،)2.5وجود فروق قليلة في (المشاريع المبكرة) لفئة الشباب في فلسطين مقارنة
مع فئة الكبار ،بينما الفروقات أكثر اتساعا في (المشاريع المستقرة) بين الفئتين ،وقد يعود السبب
إلى ضعف البيئة التمكينية لريادة الشباب ،والى ضعف امتالك الشباب للمهارات والقدرات والخبرات
الالزمة المتالك وادارة مشروع خاص والقدرة على المحافظة عليه ،وبشكل خاص إلدارة المشاريع
الـ ـم ـ ـسـ ـتـ ـقـ ـ ـرة ال ـت ـي تـ ـت ـطـ ـل ـ ـب مـ ـه ـ ـ ـارات وخـ ـب ـ ـرات أك ـب ـ ـر (ع ـب ـ ـد اهلل ،وآخـ ـ ـرون.)41 :2014 ،
 .3خصائص النشاط الريادي في فلسطين (وفق الجنس):

شكل ( :)2.6معدل النشاط الريادي في فلسطين ،وفق الجنس2012 ،م
المصدر( :عبد اهلل ،وآخرون)45 :2014 ،

قصص نجاح لكسر النظرة السلبية
تفتقر اإلناث إلى الرياديات ليكونن قدوة لهن أو ممن يمثلن
َ
للريادة عند اإلناث ،وثانيا تتجنب الكثير من اإلناث الريادة بسبب وجود صعوبات باألنظمة وعملية
الترخيص ،حيث أن الصورة النمطية لدى الفلسطينيين بأهمية وجود واسطة أو عالقات لتسريع البدء
بعملية الحصول على رخصة ،أو التقدم بطلب للحصول على قرض أو استئجار عقار لغايات
العمل الريادي ،فاحتمال توفر مثل هذه العالقات لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث (سعيد،
وآخرون.)39 :2015 ،
 .4خصائص النشاط الريادي في فلسطين (وفق المستوى العلمي):
جدول ( :)2.6معدل النشاط الريادي للشباب في فلسطين ،وفق المستوى العلمي2012 ،م

المصدر( :عبد اهلل ،وآخرون)46 :2014 ،
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يتضح في جدول ( ،)2.6أنه كلما زاد المستوى العلمي للشباب زاد معدل (المشاريع المبكرة) ،لكن
ال يوجد تأثير في معدل (المشاريع المستقرة) مع زيادة المستوى العلمي لهم ،فظهرت النتائج متقاربة
وقد يعود السبب إلى أن مستوى التحصيل العلمي لم يعد مهما في مرحلة المشاريع المستقرة ،وأن
الخبرة العملية والمهارات المكتسبة تصبح العامل األكثر أهمية لنجاح تلك المشاريع (عبد اهلل،
وآخرون.)45 :2014 ،
 .5خصائص النشاط الريادي في فلسطين ،لكل من فئة (الشباب والكبار وخريجي مؤسسات
التعليم العالي):

جدول ( :)2.7معدل النشاط الريادي في فلسطين ،لكل من فئة الشباب والكبار وخريجي مؤسسات
التعليم العالي2012 ،م

المشاريع المشاريع
المبكرة المستقرة
لفئة
لفئة
الشباب الشباب
9.50

1.30

إجمالي
المشاريع
لفئة
الشباب

المشاريع
المبكرة
لفئة
الكبار

المشاريع إجمالي المشاريع
المستقرة المشاريع المبكرة
لفئة
لفئة
لفئة
الكبار الخريجين
الكبار

10.80

10.30

13.10

5.30

15.60

المشاريع
المستقرة
لفئة
الخريجين

إجمالي
المشاريع
لفئة
الخريجين

1.20

14.30

المصدر( :جرد بواسطة الباحث باالعتماد على مؤشرات الريادة السابقة)
 .6خصائص الدوافع الريادية في فلسطين (وفق المستوى العلمي):

شكل ( :)2.7معدل الدوافع الريادية للشباب في فلسطين ،وفق المستوى العلمي2012 ،م
المصدر( :داود ،وآخرون.)15 :2013 ،
كما يتضح في شكل ( ،)2.7أنه توجد عالقة طردية بين المستوى العلمي للشباب في فلسطين
ودافع الفرص ،وبعبارة أخرى فإن انخفاض المستوى العلمي يؤدي إلى انخفاض نسبة الرياديين وبشكل
خـ ـاص انـخ ـف ـاض ال ـن ـش ـاط ال ـري ـادي ب ـدافع اس ـت ـغ ـالل ال ـفـ ـرص (ع ـبـ ـد اهلل ،وآخرون.)46 :2014 ،
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وقد بلغ المعدل العام للنشاط الريادي المدفوع بالفرصة في فلسطين أكبر من النشاط الريادي المدفوع
بالحاجة ،حيث بلغ معدل دوافع الفرصة من إجمالي النشاط الريادي في فلسطين ( ،)%58بينما بلغ
معدل دوافع الحاجة ) ،)%42وان زيادة معدل الرياديين المدفوعين بالفرصة تعني أن الوضع
أفضل ،كون أن الريادة المدفوعة بالفرصة هي التي تستغل التكنولوجيا والفرص السوقية بغرض
تقديم نماذج أعمال جديدة أو التوسع بالعمل لتحقيق الثروة؛ عكس الريادة المدفوعة بالحاجة التي
تهدف إلى إيجاد فرصة عمل لصاحبها من خالل اعتمادها على تكنولوجيا بدائية (داود ،وآخرون،
.)14 :2013

 2.3.5اآلثـار اًلقتصادية للريادة في فلسطين:
 )1فرص العمل التي وفرتها الريادة في فلسطين:
تأتي الريادة لتعالج أهم مشكلة تقف أمام تحقيق األمن وهي البطالة ،فالبطالة ظاهرة انتشرت لدى
أ غلب دول العالم ،خاصة بين صفوف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي ،مما دفع هذه الدول
إلى البحث عن بديل الستيعاب المزيد من القوى العاملة العاطلة عن العمل ،فكان لزاما أن يطرق
باب الريادة لحل هذه المشكلة (سلطان.)103 :2016 ،
فيقدر عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع الريادية في فلسطين حوالي ) )416020فرصة عمل،
هذا باإلضافة إلى ما مجموعه ( )276143فرصة عمل ألصحاب هذه المشاريع ،فتشكل إجمالي
فرص العمل التي وفرتها المشاريع الريادية في جميع مراحل النشاط الريادي في فلسطين لعام
2012م بحوالي ) )692163فرصة عمل ،أي ما يعادل ) )%69.86من إجمالي القوى الـعـ ـامـ ـل ـة
ف ـي ف ـلـسـ ـط ـي ـن ،ك ـم ـا ي ـت ـض ـ ـح ف ـي جـ ـ ـدول (( )2.8داود ،وآخ ـ ـرون.)37 :2013 ،
جدول ( :)2.8عدد فرص العمل التي وفرتها الريادة في فلسطين2012 ،م

المصدر( :داود ،وآخرون)37 :2013 ،
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 )2اًلستثمار غير الرسمي والناتج المحلي اإلجمالي للريادة في فلسطين:

شـك ـل ( :(2.8ت ـوزيع ع ـالق ـة المس ـتفي ـدي ـن م ـن االستث ـم ـار غ ـير ال ـرسمـي في فلسطين2012 ،م
المصدر( :داود ،وآخرون)39 :2013 ،
عنصر مهما في تمويل رأس المال التأسيسي للمشاريع الريادية في
ا
يعد االستثمار غير الرسمي
فلسطين ،حيث يغلب على تمويلها طابع غير الرسمي كون أغلب الممولين يقدمون التمويل بهدف
المساعدة وليس بهدف الحصول على عوائد عالية على األموال المقدمة لتلك المشاريع ،فإن
( )%83من مجمل االستثمارات غير الرسمية في فلسطين هم من أفراد األسرة واألصدقاء ،ومن
الجـ ـدي ـر بال ـذك ـر أن اإلقـ ـراض ل ـشخ ـص غ ـي ـر مق ـ ـرب يعتبر هامشيا ،ك ـم ـا ي ـتضح في شكل ()2.8
(داود ،وآخرون.)40 :2013 ،
وتشكل المشاريع الصغيرة األغلبية الساحقة بالنسبة للعدد اإلجمالي للمنشآت في معظم الدول ،وان
ثلث االختالفات في معدالت النمو االقتصادي بين الدول تعزى إلى التمايزات في مستوى ريادة
األعمال (عبد اهلل ،وآخرون.)14 :2014 ،
وقد بلغ معدل المستثمرين غير الرسميين الذين مولوا شخص لبدء نشاط ريادي من المجتمع
الفلسطيني ) ،)%2.60وباالستعانة بعدد سكان المجتمع البالغين في فلسطين عام 2012م حوالي
) (2.10مليون نسمة ،ومفترضين وسطا حسابيا لتمويل المشروع ( (5814دوالر ،فإن المبلغ
االجمالي لالستثمارات غير الرسمية حوالي ) (317.68مليون دوالر أمريكيا ،أي ما يعادل
) )%3.18م ـ ـن ال ـن ـاتـج ال ـمح ـلي اإلج ـمـال ـي ف ـي فـلس ـطـيـن (داود ،وآخـ ـرون.)40-39 :2013 ،
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المبحث الرابع

تنمية المهارات الريادية لدى الخريجين في فلسطين
تمهيد
 2.4.1الجهات الداعــمة لتنمية الـمهــارات الـريــاديـة لـدى الخـريجـيـن في فلســطين
 2.4.2عناصر البيئة الخارجية في تنمية المهارات الريادية لدى الخريجين في فلسطين
 2.4.3عــقــبــات تـنـمـيـة الــمـهــارات الــريـاديــة لـــدى الـخـريـجـيــن فــي فـلـســطــيـن
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تمهيد:
هدف هذا المبحث التعرف على واقع الجهات الداعمة لتنمية المهارات الريادية لدى الخريجين في
فلسطين ،وأيضا التعرف على تأثير عناصر البيئة الخارجية في تنمية المهارات الريادية لديهم،
وانـ ـتهى المبح ـث بال ـتعـ ـرف ع ـ ـلى ع ـقبات تن ـمية ال ـمهارات الريادية لـ ـدى فئة الخريجين فـ ـي فلسـ ـطين.

 2.4.1الجهات الداعمة لتنمية المهارات الريادية لدى الخريجين في فلسطين:
إن الناجحين في الحياة والعمل لديهم خصائص وسمات عامة للنجاح ،فإن نظام التعليم والتدريب
هو صاحب الدور في تنمية مهاراتهم وخاصة في مجال ريادة األعمال ،كما تتأثر باختالف
المجتمعات والبيئات التي يعملون بها ،فإن للمحيط االجتماعي والبيئة والثقافة السائدة في المجتمع
دور مهم (العاني ،والحارثية.)250 :2015 ،
ثمار إيجابية لتنمية مهارات الريادة ،ولكن ذلك يعتمد
ا
وبين الحشوة ( )22-21 :2012أن هناك
باألساس على البيئة ،ففي البيئات التي تتمتع بنظام مؤسساتي فعال فإن تنمية مهارات الريادة يكون
مجديا ،بحيث يمكن ترجمة المهارات اإليجابية المكتسبة واالتجاهات والنوايا إلى أفعال ،وقد حذر
هذا التقرير البلدان المدفوعة بالحاجة على وجه الخصوص من هدر الكثير من الموارد إذا لم تتوفر
عنصر حاسما في تطوير هذه البيئة،
ا
البيئة والبنية التحتية للريادة ،وال شك أن دور الحكومة يعتبر
ولذلك فإن الخطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وليس فقط الخطط التعليمية يجب أن
تعكس االهتمام بالريادة.
 .1نظام التعليم والتدريب الرسمي:
يعتبر تشجيع الريادة وترويجها بين الشباب بهدف خلق المزيد من الوظائف ودفع عجلة النمو
االقتصادي من أولويات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف تتبنى
العديد من الدول برامج تشجيع الريادة ودعمها بين الشباب في المدراس والكليات والجامعات ،وحتى
خالل التعليم شبه الرسمي (حامد ،وارشيد.)13 :2007 ،
وان نظام التعليم في فلسطين يفتقر إلى تعليم وتشجيع الريادة ،وان المؤسسات التعليمية تعد الطالب
ليكونوا موظفي المستقبل بأحسن األحوال ،أما البرامج التدريبية فهي ذات طابع فردي وغير منسق
وال تندرج تحت استراتيجية كاملة وواضحة ،وبهذا فإن النظام التعليمي يعد من المشاكل التي تواجه
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الشباب الفلسطينيين ،واصالحه يعد من التحديات التي تواجه صناع القرار (عبد اهلل ،وآخرون،
.)58 :2014
وأضاف الحشوة ( )27 :2012أن هناك تجاهال على مستوى واضعي السياسات في فلسطين لدور
التعليم الرسمي في المساهمة في بناء الرياديين ،كما أن الخطط االستراتيجية تغفل ذكر المخرجات
إلدرج الريادة سواء بالمنهاج أو
التعليمية المرتبطة بالريادة ،باإلضافة إلى ذلك ال توجد هناك خطط ا
باألنشطة الالمنهجية ،وان الكثير من الدراسات التربوية تنتقد النظام التعليمي الفلسطيني العتماده
على الكتب الدراسية ،واهماله لتطوير المهارات العامة مثل اإلبداع والتفكير الناقد وحل المشكالت.
أما في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني فهناك العديد من المؤسسات في الضفة الغربية
وقطاع غزة تقدم هذه الخدمة سواء على شكل برامج قصيرة أو طويلة األمد ،فمنها من يشرف عليها
الحكومة ممثلة في و ازرة التربية والتعليم العالي أو و ازرة العمل ،ومنها من يشرف عليها وكالة
الغوث ،ومنها مؤسسات أهلية غير حكومية ،وقد تم وضع االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب
المهني والتقني ،واعتمدت في العام 2010م من قبل و ازرتي التربية والتعليم العالي والعمل
الفلسطينية ،وركزت هذه االستراتيجية على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ،ومن
ضمن البنود المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية ،ركزت على تطوير وزيادة المهارات الخاصة
بالتشغيل الذاتي في المنهاج ،ولكن ال يوجد لغاية هذه اللحظة تقييما للتقدم في تنفيذ هذه
االستراتيجية (عبد اهلل ،وآخرون.)21 :2014 ،
 .2البرامج اإلقليمية والدولية الداعمة للريادة:
توجد العديد من البرامج االقليمية والدولية التي يجرى تنفيذها في مجال تنمية المهارات الريادية في
المنطقة العربية من قبل مؤسسات إقليمية ودولية كمؤسسة العمل الدولية والعربية ،ومؤسسة
اليونسكو ،والوكالة األلمانية للتعاون الفني ،ومؤسسة إنجاز العرب (المصري ،والجمني ،والغساني
وبدوي.)109 :2010 ،
وفي فلسطين يوجد عدد صغير من البرامج المرتبطة بالريادة ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
وتشمل الفئة األولى برامج صغيرة لم ترتبط مباشرة بالريادة والتي تهدف إلى تنمية مهارات عامة
مرتبطة بعضها بالريادة كمهارة االتصال ،والتفكير التحليلي والناقد ،وتلخيص واعادة صياغة
النصوص المكتوبة ،والتعبير عن الذات ،أما الفئة الثانية من البرامج تهدف إلى تزويد الطلبة
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بالمهارات التي ترتبط مباشرة بالريادة ،من خالل تعرضهم لمواقف حقيقية مع أصحاب العمل إلكسابهم
الـ ـمه ـارات الـ ـالزمة لل ـريادة وب ـناء ع ـالقات وث ـيق ـة مـع الـب ـي ـئة والمجـت ـمـع (الحـش ـ ـوة.)40-39 :2012 ،
وقد أجري في فلسطين العديد من البرامج المخصصة للريادة ،مثل :برنامج "إنجاز فلسطين" و"إلهام
فلسطين" و"كاب" ،فبرنامج "إنجاز فلسطين" أطلقته مؤسسة إنجاز العرب عام 2005م ،واستهدف
الطلبة التي تتراوح أعمارهم بين ) (22-13عاما ،والذي هدف إلى تنمية مهارة الريادة من خالل
ورش عمل وانتهى بقيام الطلبة بتأسيس مشروع وعمل خطة إلنتاج وتسويق منتج معين وتصفيتها
بعد ستة شهور للتنافس على جائزة أفضل مشروع ،أما برنامج "إلهام فلسطين" الذي أطلقه أحد
األكاديميين بالجامعات الفلسطينية عام (2009/2008م) ،والذي هدف إلى تعزيز المبادرات
الريادية في أوساط الشباب من خالل تقديم جوائز ألفضل المبادرات (الحشـ ـوة.)37-36 :2012 ،
أما برنامج "كاب" الذي أطلقته مؤسسة العمل الدولية ،والذي هدف إلى إدراج مواد تدريب لتعليم الريادة
بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ،وجرى تنفيذ هذا البرنامج في أكثر
من خمسـين بل ـدا في آسيا وأمـريكـا الالتينية وبعض الـ ـدول العـرب ـي ـة (عبد اهلل ،وآخرون.)69 :2014 ،
وقد أطلق هذا البرنامج في فلسطين عام 2009م بالتعاون مع و ازرة العمل وو ازرة التعليم العالي،
وهدف البرنامج إلى تطبيق دورة تدريبية لمدة ( )9شهور بجميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني
والتقني في فلسطين باإلضافة إلى شهر تدريب عملي خارج المؤسسة ،وانتهى هذا البرنامج باتفاق
الو ازرتين المعنيتين على إد ارج مواد الدورة في المناهج الدراسية والمواد التدريبية لتلك المؤسسات
(الحشوة.)38 :2012 ،
 .3حاضنات األعمال:
بالرغم من ضعف الدور الحكومي في دعم وتعزيز الريادة في أوساط الشباب إال أن مبادرات
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،
وتتنوع أشكال المبادرات التي تقدمها هذه المؤسسات ،فمنها يكون على شكل ورش عمل ودورات
تدريبية ،ومنها ما يكون على شكل حمالت توعية ،ومنها ما يعمل على احتضان الم ـبادرات
الـ ـ ـ ـري ـ ـاديـ ـة وتـ ـ ـ ـوفـ ـ ـر ال ـدع ـ ـم الـ ـمـالـي لـعـ ـدد مـ ـ ـن الـمـ ـ ـشـ ـاري ـع (ع ـبـ ـد اهلل ،وآخ ـ ـرون.)27 :2014 ،
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وأشار ومضة ) :2015نت) أن الحاضنات في فلسطين تقوم بدعم الرياديين من خالل عقد دورات
تدريب وتأهيل للمشاركين في ريادة األعمال ،وتقوم بعقد مسابقات سنوية لخطط العمل تستهدف
رياديي األعمال الطموحين وخريجي الجامعات وأصحاب األفكار التجارية ،ثم تقوم باختيار
مجموعة من أفضل المشاريع المقدمة لتعطى تمويالت صغيرة وموارد لوجستية وأماكن للعمل،
باإلضافة لخدمة التشبيك مع مستثمرين محتملين ،وتشمل الحاضنات الرئيسية في فلسطين على
النحو التالي:
 حاضنة األعمال والتكنولوجيا " ،"BTIالتي تأسست عام 2006م في الجــامعـة اإلسالمية بـغ ـزة. حاضنة يوكاس التكنولوجية " ،"UCASالتي تأسست عام 2011م في الكلية الجامعية للعلومالتطبيقية بغزة.
 الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-بيكتي " ،"PICTIوهي مؤسسة فلسطينيةمستقلة تأسست عام 2003م ،ومقرها في رام اهلل ولها فرع في غزة.
ويرى عبد اهلل ،وآخرون )35-34 :2014( ،أن ( )%64من المؤسسات التي تدعم رياديي
األعمال لم تتمكن من تأسيس حاضنات أعمال ،وذلك نتيجة لمحدودية الدعم من الحكومة ومن
القطاع الخاص لبرامج تلك المؤسسات لتمكينها من تنفيذ برامج مستدامة الحتضان رياديي األعمال
واعتماد معظم برامجها على مصادر تمويل خارجية ،حيث تتوفر في فلسطين ثالث حاضنات
لألعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات ،إضافة إلى برامج احتضان متعددة في فلس ـطـيـن ،كمـا
ف ـي جامـعـة بـيـرزيـت ،وجامـعـة الـنجاح ،ومؤسسة النيزك ،ومؤسسة قيادات وغيرها.
 .4القطاع الخاص:
قامت العديد من الجامعات بتأسيس دوائر الريادة لتدريب الطالب وتعليمهم مهارات البحث
والتطوير ،وفي الوقت نفسه تقدم الدوائر النصح واإلرشاد للطالب مع المتابعة الحثيثة لمشاريعهم،
كما طورت العديد من الجامعات عالقات وشبكات قوية بينها وبين القطاع الخاص والحكومات،
من أجل المساعدة في التدريب وتشجيع اإلبداع واالبتكار لطالبها (حامد ،وارشيد.)13 :2007 ،
أما التدريب في مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ،فإن تخصيص مؤسسات القطاع الخاص
أمر شائعا ،بل يقتصر على أقلية منهم ،وهي المؤسسات
الموازنات لتنمية الموارد البشرية ليس ا
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الكبيرة القادرة على ذلك ،فقد صرح ( )%17فقط من موظفي هذه المؤسسات بأنهم تلقوا التدريب
العملي ،وصرح آخرون أن التدريب يقدم ل َمن لديه عالقات وأنه ليس متاحا لجميع الخريجين أو

الموظفين (سعيد ،وآخرون.)55 :2015 ،

ومن بين النتائج الملفتة صرح ( )%61من أصحاب مؤسسات القطاع الخاص بأنهم بحاجة إلى
ستة أشهر فقط لتدريب الموظفين الجدد ،وهذا يدل على صغر حجم تلك المؤسسات وقلة متطلباتها
الفنية أكثر من كونه دليال على القدرات التدريبية لها ،وفي الواقع فإن عدد قليل من أصحاب
مؤسسات القطاع الخاص ( )%28أقروا بأنهم وفروا التدريب للموظفين ،وبمعدل أقل ) )%22أقروا
برصد موازنة خاصة لتطوير الموارد البشرية (سعيد ،وآخرون.)8 :2015 ،

2.4.2عناصر البيئة الخارجية في تنمية المهارات الريادية لدى الخريجين في فلسطين:
 .1البيئة الثقافية واًلجتماعية:
هناك بيئات اجتماعية تشجع وتدفع إلى ثقافة العمل الحر ،فاألسرة يمكن أن ترسخ لدى األطفال
مفهوم المبادرة واإلبداع والمخاطرة واالختراع منذ نشأتهم ،فينشأ األطفال في ظل تحفيز األسرة
ولديهم تطلع ودافعية إلنشاء أعمال خاصة بهم ،ويمكن تحقيق بيئة ثقافية واجتماعية مالئمة للريادة
من خالل العديد من العوامل والعناصر األخرى المهمة والتي منها التعليم الذي يساعد على تنمية
المهارات ،كما أن هناك دور لمؤسسات القطاع العام ،ومؤسسات القطاع الخاص ومجالس الغرف
الـتج ـاري ـ ـة الـتـي ل ـهـ ـا دور ف ـي ت ـش ـج ـيـع وتكـوي ـن الـش ـخ ـصـ ـي ـة الـ ـري ـادي ـة (العـتـي ـب ـي.)48 :2016 ،
يتضح من جدول ( )2.9أن مكانة الريادة لدى المجتمع الفلسطيني أكثر من جيرانهم في األقاليم
األخرى ،فإن ( )%78.80من الشباب الفلسطينيين أي الغالبية الساحقة منهم يرون أن المجتمع
يحترم رياديي األعمال ويضعونهم في مكانة عالية ،وأن اإلعالم يغطي القصص الناجحة للرياديين
بمعدل ( ،)%69.10ولكن أهم العوامل التي تعيق الشباب الفلسطينيين من بدء المشروع الريادي
هو الخوف من الفشل ،حيث تبين أن ( )%41من الشباب يرون أن الخوف من الفشل هو من
يمنعهم للبدء بالمشروع الريادي ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطر البدء بالعمل الريادي ضمن حالة
عدم االستقرار الفلسطيني وسلوك سلطات االحتالل واجراءاته المحبطة لالستثمار ،باإلضافة إلى
النظرة المجتمعية السلبية للفشل (علي.)106-105 :2015 ،
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جدول ( :)2.9معدل تصورات المجتمع اتجاه الريادة في فلسطين واألقاليم األخرى2012 ،م

المصدر( :عبد اهلل ،وآخرون.)19 :2014 ،
 .2مصادر تمويل النشاط الريادي:
إن تأسيس أي عمل تجاري يتطلب ماال ،فهناك إجراءات ورسوم مطلوبة إضافية إلى التكاليف
التأسيسية للمشروع ،فإن أهم نشاط يمكن أن تقوم به الحكومة هو مساعدة أصحاب المشاريع
الصغيرة المحتملين على إيجاد مصادر تمويل لتأسيس مشاريعهم ،ففي الواليات المتحدة تقوم إدارة
األعمال الصغيرة بمساعدة أصحاب المشاريع في الحصول على القروض ،وهذه اإلدارة هي هيئة
حكومية وظيفتها الرئيسية ضمان القروض ألصحاب المشاريع الصغيرة ،من خالل تخفيف الشروط
الصارمة التي تفرضها الجهات المقرضة التي تشترك في برامج هذه اإلدارة؛ ألن الحكومة تتعهد
بكفالة القروض في حال تخلف المقترض عن سدادها (هولدن.)75 :2008 ،
وبالرغم من توافر قطاع مصرفي نشيط وسريع النمو ومرتفع السيولة النقدية في فلسطين ،فقد اعتمد
أكثر من ) )%80من الرياديين الشباب في تمويل مشاريعهم على مدخراتهم الشخصية أو األسرة
أو األصدقاء ،بينما اعتمد فقط ) )%19منهم على االقتراض من البنوك ،ويرجع تدني معدل
اقتراض الرياديين من البنوك إلى سياسة البنوك إلصرارها على أخذ ضمانات وكفاالت كرهونات
على أرض مسجلة في ظل تعذر ذلك عن الرياديين الصغار ،ومن أجل تشجيع توسع البنوك في
تمويل القطاع الخاص اتخذت سلطة النقد الفلسطينية إجراءات لرفع سقف التسهيالت الم ـص ـرف ـي ـة،
ولـ ـك ـ ـن كـ ـان أثـ ـ ـ ـ ـره مـ ـ ـح ـ ـدودا ف ـ ـي ت ـ ـم ـ ـويـ ـ ـل ال ـ ـم ـ ـشـ ـ ـاري ـ ـع ال ـص ـغ ـ ـي ـ ـ ـرة (ع ـ ـل ـ ـي.)102 :2015 ،
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 .3البيئة القانونية والتشريعية:
جاء في قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني لعام 1998م وتعديالته ،بمنح إعفاء من ضريبة الدخل
للمشاريع الزراعية التي يأتي دخلها مباشرة من زراعة األراضي أو الثروة الحيوانية ،حيث أشار إلى
أن استفادة المشروع من اإلعفاءات الضريبية تبدأ من تاريخ تحقيق العائد بما ال يتجاوز أربع
سنوات ،وقد أشار القانون أن المشاريع الجديدة التي يمكن أن تستفيد من اإلعفاءات الضريبية
الواردة بالقانون هي المشاريع التي توظف ماال يقل عن ( )25عامال ،والمشاريع التي يزيد معدل
صادراتها من اإلنتاج عن ) ،)%40والمشاريع التي تستخدم ) )%70من المكون المحلي من
معدات ومواد خام ،فإن المالحظ على قانون تشجيع االستثمار اشتراطه لالستفادة من اإلعفاءات
الضريبية ال يقل المشروع عن ) )25عامال ولكن واقع المشاريع االستثمارية في فلسطين تتسم
بصغر حجمها ،حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من ( )%90من المشاريع في فلسطين توظف
أقل من ) )10عمال (ماس.)11-10 :2014 ،
ويرى الباحث أن قانون تشجيع االستثمار اقتصر منح اإلعفاءات الضريبية على المشاريع التي
تمارس األنشطة الزراعية ،ووضع شروط صعبة على المشاريع الصغيرة ذات األنشطة األخرى ،وان
كبير من العمال ،ولديها إمكانيات كبيرة
القانون وشروطه يخدم المشاريع الكبيرة والتي تستوعب كما ا
لتصدير منتجها للخارج.
وأشار سعيد ،وآخرون ( )38 :2015بعدم وجود في الوقت الراهن قانون للملكية الفكرية المحلية أو
الدولية ،وبالتالي يتردد الكثير من الرياديين المحتملين في دخول السوق وفي استخدام قدراتهم
نظر لغياب أي بروتوكول قانوني يحميهم من التعدي
اإلبداعية في تطوير منتجات جديدة ومبتكرة ا
على حقوق الملكية الفكرية ،واضافة إلى ذلك تواجه القطاعات ذات اإلمكانيات الكبرى عند التطوير
الريادي صعوبة أكبر في جذب الفلسطينيين المفكرين والمتخصصين.
وأضاف محمد ،وعبد الكريم ( )75-74 :2011شرعت السلطة بعيد قيامها بإبرام العديد من
اتفاقيات التجارة الحرة ،لكن هذه االتفاقيات لم يتمخض عنها أثر إيجابي كبير بالنسبة لالقتصاد
الفلسطيني عامة ،والقطاع الصناعي بشكل خاص بسبب التدفق الهائل للسلع والمنتجات الصناعية
التي تدخل األسواق الفلسطينية واغراق األسواق وتهدد الصناعات الوطنية مما عرض منتجات
المشاريع الفلسطينية للمنافسة الشديدة من قبل السلع والمنتجات اإلسرائيلية واألجنبية بأقل من سعر
المنتج المحلي.
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 2.4.3عقبات تنمية المهارات الريادية لدى الخريجين في فلسطين:
 .1البطالة ومحدودية سوق العمل:
أشار تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أن في البلدان النامية هناك ارتفاع معدالت
المشاريع الريادية المدفوعة بالحاجة بهدف إيجاد فرصة عمل (مشاريع صغيرة وغير رسمية ،مشاريع
تعتمد على تكنولوجيا بدائية ،وال يمتلك أصحابها مهارة اإلبداع والتجديد وفن إدارة المشاريع) وذلك
على حساب المشاريع الريادية المدفوعة بالفرصة (مشاريع تعتمد على التكنولوجيا ،ويمتلك أصحابها
مهارة اإلبداع والتجديد وفن إدارة المشاريع) ،فأصبح من الضروري وضع سياسات تساعد على
تح ـوي ـل ال ـريـ ـادي ـي ـن الم ـدف ـوع ـيـن بالح ـاج ـة إلى رياديـي ـن مـدف ـوعـيـن بالفـ ـرصة (الحشوة.)23 :2012 ،
وان أحد أسباب المشكلة الرئيسية للرياديين الفلسطينيين هي محدودية قدرة السوق على خلق وظائف
جيدة ،فهذا يثبط عزيمة الجامعات في االبتكار ورغبة القطاع الخاص باالستثمار في تطوير
المهارات وتشعر الحكومة بعجز تأثيرها في هذا المجال ،فرغم كل المحاوالت لبناء مهارات الطالب
فإنهم سيواجهون محدودية األسواق المحلية واإلقليمية في ظل النظام السياسي المركب ،فلن يستثمر
المستثمرون بالحد األقصى (سعيد ،وآخرون.)45 :2015 ،
فترتبط محدودية السوق بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي ،حيث إن أبرز المشكالت التي
تواجهها الصناعات الصغيرة الفلسطينية هي مشكلة الحصول على المواد الخام ،فغالبية الصناعات
تحصل على المواد الخام الضرورية من إسرائيل وبأسعار مرتفعة ،مما يترتب عليه ارتفاع في تكلفة
المنتج واضعاف قدرته التنافسية ،باإلضافة إلى صعوبة اإلجراءات اإلسرائيلية المتعلقة باالستيراد
من الخارج ،والمشكالت المتعلقة في مجال التسويق لعدم قدرة الصناعات من النفاذ لألسواق
الخارجية (العتيبي.)68-67 :2016 ،
 .2نقص التدريب العملي:
إن التعليم م ـن ـذ الط ـف ـولة بفلسطين منسلخ عـ ـن العالم الحقيقي ،فنظام التعليم قائم على الحفظ
والتكرار ،وال يطلب منهم الخروج والبحث عن تجارب حقيقية حولهم ،وذلك يعود إلى محدودية
النظ ـام التعل ـي ـمي في ت ـوف ـيـر تجـارب واقع ـي ـة وعمـلية تجسير بين التعليم وسوق العمل ،وعدم إدخال
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التدريب العملي إلى التعليم ،وان الكل يعرف المشكلة ،ولكن ال أحد يفعل شيئا ح َيالها (سعيد،
وآخرون.)48 :2015 ،
وقد أوصى المصري ،وآخرون ( )111 :2010بوجوب التركيز على عنصري المهارات العملية
واالتجاهات في المنهاج والكتب وأدوات التقييم ،وأن تكون األنشطة الطالبية ذات أبعاد تطبيقية،
مهارت ـه العقلـيـة الع ـليـا كالتحل ـيل والتفكير الناقد وحل المشكالت.
ا
واع ـطـ ـاء ف ـرص للط ـال ـب لتطوي ـر
كما أن من تحديات تعليم الريادة بالنظام الرسمي في فلسطين عـ ــدم إقبال الطلبة على التدريب
والتزود بالمهارات العملية للحصول على عمل الئق ،فإن صعوبة المعيشة وضيق الوضع المادي
يجذب الطلبة بمجرد تخرجهم للبحث عن عمل دون االلتفات لالندماج إلى مؤسسات التعليم
المستمر أو مراكز تزويد المهارات (العتيبي.)80 :2016 ،
 .3دور حاضنات األعمال:
ما يعاب على مزودي المهارات كالحاضنات هو وجود نقص في الحاضنات متعددة التخصصات
واقتصارها على حاضنات التكنولوجيا ،كما يعاني مديري المؤسسات والحاضنات الداعمة للريادة
أفكار
ا
بأنهم ال يجدون بين الشباب من يتمتعون بالمهارات الالزمة لعمل مشروع ريادي ،وال يحملون
ريادية يمكن تطبيقها على أرض الواقع ،أو في الوقت نفسه تَدر دخال يغطي على األقل المصاريف
التشغيلية لهذه المشاريع (حامد ،وارشيد.)63 :2007 ،
وأضاف سعيد ،وآخرون ( )38 :2015بأن المشاكل والصعوبات المتأصلة في الحاضنات
الفلسطينية تعود إلى أن غالبية الحاضنات وجدت إما من خالل مبادرات ورؤوس أموال محلية أو
بدعم من العبين دوليين قدموا التمويل والموارد األخرى الالزمة ،ونتيجة لذلك ال توفر هذه
الحاضنات سوى دورات تدريبية لطلبة الجامعات وتستند الدروس في معظمها إلى أفضل الممارسات
الدولية وليس إلى الظروف المحلية ،كما ينصب تركيز معظم الحاضنات على تكنولوجيا المعلومات
وحقول العمل االفتراضية ،وترك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة ،إضافة إلى ذلك تعتبر
الطاقة االستيعابية للحاضنات ومراكز االحتضان المؤقتة محددة بالمقارنة مع حجم الرياديين
المحتملين.
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 .4ضعف التوافق بين المؤسسات التعليمية ومزودي المهارات:
يعد القطاع الخاص من الجهات الداعمة للريادة ،فكثير من الدول تقوم باتفاقيات مشتركة بين
القطاع الخاص والتعليم ،حيث تتولى مؤسسات القطاع الخاص رعاية دورات دراسية بشكل مباشر
في الريادة ،وأيضا مشاركة رجال األعمال المحليون في مجالس التعليم االستشارية (العتيبي،
.)74 :2016
وأشار سعيد ،وآخرون ( )8 :2015أن مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في فلسطين
ال يسعون بجد لتشجيع البرمجة المشتركة فيما بينهم ،ومن بين أصحاب العمل الذين ي ـؤمنون ب ـوجود
برمجة مشـتـركة أقلية فتعتقد فئة صغيرة ) )%4فقط أن هذه البرمجة ممنهجة ومستدامة ،وينعكس هذا
على المؤسسات التعليمية بمحدودية توفر دوائر اإلرشاد المهني التي تقدمها ،فيصرح أغلبية
الخريجين ) )%62بأنهم لم يتلقوا أي توجيه مهني متعلق بالعمل أثناء تعليمهم بالمؤسسات
التعليمية.
وأيضا هناك العديد من البرامج الخارجية المدعومة من قبل الدول المانحة كبرامج منظمة العمل
الدولية والوكالة األلمانية وغيرها ،التي تقدم مساعدات فنية مساندة بشكل مجاني أو برسوم رمزية،
ولـكـن مشكل ـتها تكمن في ع ـدم ت ـوفـر منهجية وطنـيـة لتقـديم الخدمات المساندة ،في ـوجد بعض الب ـرامج
ه ـنا وه ـناك دون أي تن ـسي ـق شامل أو فيم ـا بينها ،وعدم قدرة هـذه المشاريع على الوصول إلى أكبر
عـ ـ ـدد م ـن المس ـتف ـيدي ـ ـن ،حـ ـ ـي ـث إن ـه ـا مح ـص ـورة فــي مديـ ـن ـة رام اهلل (حام ـد ،وارش ـي ـد.)46 :2007 ،
أما على مستوى حاضنات األعمال ،فقد تأسست كل من الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت-بيكتي " ،"PICTIوحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية " "BTIبمساعدة
البنك الدولي وبالتحديد من برنامج المعلومات من أجل التنمية ،نتيجة لذلك عملت الحاضنات
والهيئات الحكومية المهتمة بالريادة بالتوازي مع بعضها البعض ،في ظل غياب التنسيق في معظم
األحيان ،وذلك لعدم توفر رابطة وطنية لمراكز الحاضنات ،مما دفع معظم الحاضنات للعمل بشكل
مستقل عن بعضها البعض دون رؤية أو إجراءات موحدة العتماد الجودة (سعيد ،وآخرون:2015 ،
.)38
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 .5السياسات الحكومية:
على الرغم من أن دمج تعليم الريادة في المناهج الدراسية يجعل باإلمكان بناء نظام فعال ي َمكن

جميع الطلبة في نهاية المطاف من الحصول على تعليم ريادي بجودة عالية في كل مرحلة من

مراحل العملية التعليمية ،إال أن هذا يتطلب التزاما قويا من الحكومات من حيث السياسات الحكومية
والموارد الالزمة لدعم الرياديين (الحشوة.)19 :2012 ،
فإن الجامعات الفلسطينية تعاني من غياب تمويل عام مستدام من الحكومة الفلسطينية لوجود
مشاكل في الموازنة وخصوصا منذ عام 2000م ،وفي الوقت ذاته يوجد استمرار في ارتفاع معدالت
االلتحاق بالجامعات بنسب ثابتة في ظل استمرار اإلمكانيات والموارد المحدودة للجامعات (سعيد،
وآخرون.)25 :2015 ،
دور مهما في خدمة أهداف التعليم للريادة وزرع
لذلك فإن توفير مصادر التمويل يمكن أن يلعب ا
األنشطة المرافقة في النظام التعليمي داخل المؤسسات التعليمية وخارجها ،ومن ناحية أخرى فإن
توفر وتنويع مصادر التمويل يضمن تنفيذ المشاريع وتفعيل نظام الجوائز والصناديق الخاصة
بتمويل النشاطات والمشاريع الريادية المميزة (المصري ،وآخرون.)113 :2010 ،
وأضاف سعيد ،وآخرون )45 :2015( ،أن من بين المشاكل الرئيسية في السياسات الحكومية
الضعف بل الغياب الكامل للسياسات الداعمة و ِّ
الموجهة للتدريب داخل مؤسسات القطاع الخاص في
فلسطين ،فال يجري إل ازمها أو تشجيعها على تحسين مهارات الخريجين الجدد ،وال يتم تشجيعها من
خالل اإلعفاءات الضريبية على االستثمار في األبحاث أو في تدريب الخريجين أو الموظفين
الجدد.
فينبغي أال نغفل أن التعليم الريادي يجب أن يكون جزءا من استراتيجية وطنية تأخذ بالحسبان
التنسيق بين العديد من الو ازرات والجهات المعنية األخرى ،بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص،
باإلضافة إلى ذلك ينبغي أال نهدر الكثير من الموارد لالستثمار في التعليم الريادي إذا كانت بيئة
ال ـع ـ ـم ـ ـل ال ت ـس ـ ـ ـاع ـ ـ ـد الخ ـ ـري ـج ـي ـن ع ـل ـى ال ـبـ ـدء ب ـال ـعـ ـم ـل ال ـ ـ ـريـ ـادي (الـ ـح ـش ـ ـ ـوة.)23 :2012 ،
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة:
ه ـ ـدف هذا الفصل التعرف على الـ ـدراسات السابقة باعتبارها الطريق الذي يسهـ ـل جمع معـ ـلومات ما
قام به اآلخرون من تجارب يمكن االستفادة منها ،وان كل هذه الدراسات ذات صلة بموضوع الدراسة
الحالية فأجري بعضها في مجال الريادة وأخرى في مجال السمات أو الخصائص أو المه ـارات
الريادية ،وقد استعرض الباحث ) (23دراسة سابقة ،وقد رتب الدراسات وفق ثالثة أجزاء ،وتشمل
( )7دراسات فلسطينية ،و( )9دراسات عربية ،و( )7دراسات أجنبية ،ثم اتبع التسلسل الزمني في
كل جزء من األحدث إلى األقدم ،وثَم استقصاء في كل دراسة أهدافها ومناهجها وأدواتها وعيناتها
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.

 3.1الدراسات الفلسطينية:
 .1دراسة (أبو سمرة )2017 ،بعنوان" :دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء
المؤسسي-دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية الخاصة".
هدفت الدراسة التعرف على دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي
بالجامعات الفلسطينية الخاصة العاملة في قطاع غزة ،من خالل قياس أبعاد خصائص الريادة
السبعة التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :اإلبداع ،المبادرة ،المخاطرة ،الحاجة إلى اإلنجاز ،الثقة
بالنفس ،اإليمان الذاتي ،االستقاللية وتحمل المسئولية).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون
مجتمع الدراسة من ) (259عامال من العاملين اإلداريين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية
الخاصة في قطاع غزة ،وتشمل( :جامعة فلسطين ،جامعة غزة ،جامعة األمة للتعليم المفتوح)،
ح ـ ـي ـ ـث تـ ـم اخ ـت ـي ـار ع ـي ـن ـة ط ـب ـق ـي ـة ع ـ ـشوائ ـي ـة وفـ ـق المس ـتـ ـوى ال ـوظي ـف ـي مكون ـة من ) (155مفردة.
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وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر الخصائص الريادية لـ ـدى المبح ـوث ـي ـن بلغ درجة مرتفعة بوزن نسبي).(%77.90 جاء تقييم أبعاد خصائص الريادة مرتبة تنازليا(الحاجة إلى اإلنجاز ،الثقة بالنفس ،االستقالليةوتحمل المسئولية ،المبادرة ،اإليمان الذاتي ،اإلبداع ،المخاطرة).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لمتغير(المؤهل العلمي) ولصالح درجة الماجستير ،وعدم وجود فروق تعزى لمتغير (الجنس ،العمر،
طبيعة الوظيفة ،عدد سنوات الخبرة).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 دعم المبادرات المتعلقة بالريادة ،ومنح العاملين في الجامعات الخاصة مساحة من الحريةواالستقاللية في عملهم؛ من خالل توفير بيئة عمل تفجر الطاقات ،وتخلق روح اإلبداع ،وتولد
األف ـ ـكار فـ ـي تطويـ ـر الخدمـات أو افـت ـتاح كليات جديدة أو توسيع في تخصصات الكليات القائمة.
 العمل على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل االرتقاء بأداء الجامعات الفلسطينية الخاصة،وعقد ورش عمل لبحث سبل تطوير األداء.
 .2دراسة (حبوش )2017 ،بعنوان" :دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز
المهارات الريادية لدى طلبتها وسبل تطويرها".
هدفت الدراسة إلى تحديد دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز المهارات الريادية
لدى طلبتها وفقا للمجاالت التالية( :المهارات الفنية ،المهارات اإلدارية ،المهارات الشخصية) ،كما
هدفت لوضع مجموعة من السبل لتطوير هذا الدور.
واعتمدت الدراسة المنهج المدمج ،حيث استخدمت المنهج الكمي في استبانة إلكترونية أداة لقياس
المهارات الريادية ،وأيضا استخدمت المنهج النوعي (المقابلة المفتوحة) أداة للتعرف على سبل
تطوير دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز المهارات الريادية لدى طلبتها من وجهة نظر خبراء
ومتخصصين في المجال ،وتكون مجتمع الدراسة من ) (16224طالبا وطالبة من طلبة كليات
(الهندسة ،تكنولوجيا المعلومات ،التجارة ،التربية) بجميع المستويات في ثالث جامعات بمحافظة
غ ـ ـزة ،وتـ ـش ـم ـل( :اإلسالمية ،األزه ـ ـر ،فلسـ ـطي ـن) ،ح ـي ـث ت ـ ـم اخـت ـي ـار ع ـي ـنة مك ـون ـ ـة ) (550مفـ ـردة.
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وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر المهارات الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة عالية بمتوسط حسابي ( )3.64ووزننسبي (.)%79.72
 جاء تقييم مجاالت المهارات الريادية مرتبة تنازليا (المهارات الشخصية ،المهارات الفنية ،المهاراتاإلدارية).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 العمل على تطوير مساقات خاصة بتنمية مهارات ريادة األعمال ،كالمهارات الحياتية والمهاراتالناعمة ،وجعلها كمتطلب جامعي لجميع الكليات.
 االهتمام بالتدريب الميداني لطلبة الجامعات بزيادة عدد ساعاتها الدراسية أو جعلها كفصل كامل؛مما يساعد الطلبة على زرع بذرة الريادة لديهم.
 .3دراسة (غنام )2017 ،بعنوان" :أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات
اًلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة".
هدفت الدراسة التعرف على أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات
االستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة ،من خالل قياس أبعاد خصائص
الريادة السبعة التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :الحاجة إلى اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس،
االستقاللية وتحمل المسئولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،التحكم الذاتي).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من ) (150مفردة من رؤساء مجالس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في شركات
نظر لصغر مجتمع الدراسة.
صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة ،وقد اتبع أسلوب المسح الشامل؛ ا
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر الخصائص الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة مرتفعة بوزن نسبي (،)%82.26وجاء تقييم أبعاد الخصائص الريادية مرتبة تنازليا (الحاجة إلى اإلنجاز ،المبادرة ،اإلبداع،
االستقاللية وتحمل المسئولية ،الثقة بالنفس ،المخاطرة ،التحكم الذاتي).
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الرياديةوالتوجهات االستراتيجية تعزى لمتغير (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة،
المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية).
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 تفعيل دور اتحاد الصناعات الغذائية وو ازرة الصناعة الفلسطينية في تعزيز الخصائص الرياديةوالت ـوجه ـات االست ـرات ـيـج ـيـة م ـن خالل عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات عملية بهذا الخصوص.
 دعم المبادرات المتعلقة بالريادة من قبل مدراء شركات صناعة األدوية ،من خالل توفير بيئة عملتفجر الطاقات وتولد األفكار التي تساهم في إنشاء المشاريع الريادية التي تقود الشركات إلى نموها
واستمرارها.
 .4دراسة (سلطان )2016 ،بعنوان" :مستوى توفير الخصائص الريادية وعالقته ببعض
المتغيرات الشخصية-دراسة تطبيقية على طلبة البكالوريوس تخصص إدارة األعمال في جامعات
جنوب الضفة الغربية".
هدفت الدراسة التعرف على مستوى توفر خصائص الريادة لدى طلبة البكالوريوس في تخصص
إدارة األعمال بجامعات جنوب الضفة الغربية ،كما هدفت التعرف على العالقة بين الخصائص
والمتغيرات الشخصية للمبحوثين ،وأيضا التعرف على االحتياجات الالزمة لدى الطلبة للتوجه للعمل
الريادي.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من ) (650طالبا وطالبة من طلبة المستوى الرابع في إدارة األعمال بجامعات الضفة ،حيث
تم اختيار عينة طبقية عشوائية وفق الجامعة مكونة من ) (341مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر الخصائص الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي ()3.98ووزن نسبي ) ،(%79.60وجاء تقييم الخصائص الريادية مرتبة تنازليا (التخطيط ،التحكم الذاتي،
الثقة بالنفس ،الطاقة والمثابرة وااللتزام ،التواصل مع اآلخرين ،االستقاللية ،تحمل المخاطرة،
الحاجة إلى اإلنجاز).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لمتغيرالجامعة ،بينما عدم وجود فروق تعزى لمتغير (الجنس ،معدل الجامعة ،معدل الثانوية العامة،
عدد الدورات التدريبية).
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 إعادة النظر في نظام التعليم بغرض تنمية مهارات الريادة الشخصية في المرحلة األساسيةوالثانوية والجامعية ،ويمكن بالمرحلة الجامعية طرح مساقات للريادة أو إضافة تخصصات جديدة بهذا
المجال.
 تشجيع المؤسسات المالية وق ـوان ـين االستثمار أصح ـاب المش ـاريع الصغي ـرة وال ـري ـادة في المجتمع. .5دراسة (أبو قرن )2015 ،بعنوان" :واقع ريادة األعمال في الجامعات بقطاع غزة-دراسة
مقارنة بين قسمي التعليم المستمر في جامعتي األزهر واإلسالمية".
هدفت الدراسة التعرف على واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية من خالل دراسة مقارنة
بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية ومركز التعليم المستمر بجامعة
األزهر ،من خالل قياس مجاالت الريادة الخمسة التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :اإلبداع واالبتكار،
المخاطرة المحسوبة ،درجة التنافسية ،االستقاللية ،الثقافة الريادية).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من ) (300طالبا وطالبة من طلبة قسم التعليم المستمر بجامعة األزهر واإلسالمية ،وقد تم
اختيار عينة طبقية عشوائية وفق الجامعة مكونة من ) (160مفردة ،كما تم توزيع ) (30استبانة
أخرى كعينة استطالعية.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول واقع ريادة األعمال لصالح الجامعةاإلسالمية ،حيث بلغ الوزن النسبي للجامعة اإلسالمية ) )%60.90بينما جامعة األزهر
).)%46.65
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول واقع ريادة األعمال تعزى لمتغير(الجامعة ،عدد الدورات التدريبية) ،بينما عدم وجود فروق تعزى لمتغير (الجنس ،المؤهل العلمي،
التخصص).
 وجود دور متوسط لكل من مجال (اإلبداع واالبتكار ،المخاطرة المحسوبة ،االستقاللية ،الثقافةالريادية) على التوجه الريادي في التعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية ،لكن وجود دور قليل
للمجاالت المذكورة على التوجه الريادي في التعليم المستمر بجامعة األزهر.
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 أن تقوم إدارة التعليم المستمر بجامعة األزهر بالعمل على تطوير مركز التعليم المستمر من خاللتشجيع التنافس بين الطلبة ومنحهم الحرية الكافية لطرح أفكارهم الريادية ،واجراء تغيرات في البرامج
الريادية وفق متطلبات السوق المحلي والتغيرات البيئية.
 ضرورة عقد اجتماعات مع رياديين ناجحين لالستفادة من تجاربهم وخبراتهم ،كذلك التعرف علىالمشكالت والمعوقات التي واجهتهم.
 ضرورة توفير في كال الجامعتين البيئة والبنية التحتية والمعلوماتية الداعمة والخدمات االستشاريةفي التسويق لرياديي األعمال ،والعمل على جلب التمويل لهم.
 .6دراسة (حجاج )2014 ،بعنوان" :دور المهارات الناعمة في عملية اقتناص الوظائف
اإلدارية-دراسة تطبيقية على الوظائف اإلدارية في قطاع غزة ".
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.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من العاملين في الوظائف اإلدارية في كل من القطاع الحكومي والخاص والمؤسساتي الذين
تخرجوا خالل الفترة (2013-2009م) ،ح ـي ـث تـ ـم اخـت ـي ـار عـينة عشوائية مكونة من ) (150مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر المهارات الناعمة لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي ( (4.12ووزننسبي ( ،)%82.40وجاء تقييم مجاالت المهارات الناعمة مرتبة تنازليا (االحتراف ،التفكير الناقد،
تقديم الذات ،إدارة األزمات ،التفاوض ،إدارة الغضب ،التشبيك).
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين للمهارات الناعمة تعزى لمتغير(الجنس ،سنة التخرج ،مكان السكن ،المؤهل العلمي ،التخصص الجامعي ،نوع الجامعة ،عدد
سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات العمل ،مكان العمل).
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 على الباحثين عن عمل للوظائف اإلدارية أن يعملوا على تطوير خبراتهم ومهاراتهم الناعمةوصقلها واكتساب المهارات المفقودة لديهم ،حيث أن التقدم للوظائف اإلدارية ال يتم التركيز فيها
على التخصص أو المعدل الجامعي للمتقدمين بل تركز على توفر المهارات لديهم.
 إن البحث عن فرصة عمل تتطلب البحث المستمر وعدم الرضوخ ،وفي حالة فشل الفرد فيالمقابلة عليه أن يتعلم من خبراته السابقة بحيث ال تتكرر األخطاء التي وقع بها من قبل.
 .7دراسة (عبد اهلل ،وآخرون )2014 ،بعنوان" :سياسات النهوض بريادة األعمال في أوساط

الشباب في دولة فلسطين".

هدفت الدراسة الكشف عن الصعوبات والعقبات الموضوعية والذاتية التي تواجه الشباب في المجتمع
الفلسطيني ،كما هدفت إلى وضع سياسات وبرامج لتجاوز الصعوبات ،وتذليل العقبات للنهوض
بريادة األعمال في أوساط الشباب الفلسطينيين.
واعتمدت الدراسة في منهجها على تحليل مسوح البيانات المتوفرة في الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني وبيانات و ازرة التربية والتعليم العالي للسكان البالغين من الفئة العمرية من ))56-18
عام ،وذلك للعامين (2010م2012 ،م( ،كما استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات من ألفي
شخص من السكان البالغين من الفئة العمرية ) (34-18عام ،كما استخدمت أيضا المقابالت أداة
لجمع البيانات من الخبراء لتقييم العوامل المؤثرة على ريادة األعمال ،وتكون مجتمع الدراسة من
الشباب الذين يشكلوا ) )%29من المجتمع الفلسطيني.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى ريادة األعمال في المرحلة المبكرة للشباب بالفئة العمرية ( )34-18عام في فلسطينبلغ درجة منخفضة بالمقارنة مع دول جنوب الصحراء األفريقية أو دول أمريكا الالتينية ،ولكنها
متقاربة مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 إن أكثر األسباب المقيدة لريادة األعمال لدى الشباب الفلسطينيين هي عدم مواكبة التعليملمتطلبات االقتصاد الفلسطيني ،باإلضافة إلى العوائق السياسية الناتجة عن استمرار االحتالل
وسياساته المكبلة للتنمية ،وصعوبات في وصول رواد األعمال الشباب للتمويل ،والبيئة القانونية
والت ـش ـري ـع ـي ـة المتق ـادم ـة ،والع ـوامل االجت ـم ـاعية وال ـث ـقـ ـاف ـي ـة ال ـ ـراكـ ـدة ،وحـ ـواج ـز الس ـ ـوق وال ـم ـن ـاف ـسـة.
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 العمل على وقف السياسات واإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق االقتصادية العامةوالخاصة بالفلسطينيين.
 ضرورة مراجعة مناهج التعليم في فلسطين لجميع المستويات لكي تتضمن المعارف والمهاراتالضرورية للرياديين.

 3.2الدراسات العربية:
 .1دراسة (علي )2016 ،بعنوان" :تأثير الخصائص الريادية في جودة الخدمة الفندقية-بحث
ميداني في فنادق محافظة بابل".

هدفت الدراسة التعرف على مدى توافر الخصائص الريادية لدى مدراء الفنادق في محافظة بابل
وأثرها على جودة الخدمة الفندقي ،من خالل قياس أبعاد الخصائص الريادية الثالثة التي حددتها
الدراسة ،وتشمل( :الخصائص الشخصية ،الخصائص السلوكية ،الخصائص اإلدارية).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من ) (400مفردة من مدراء الفنادق وزبائن الفنادق في محافظة بابل العراقية ،حيث تم
اختيار عينة مكونة من ( (30مفردة ،وقد استخدمت استمارتين إحداهما للمدراء تضمنت الخصائص
الريادية واألخرى للزبائن وتضمنت الخدمة الفندقية.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر الخصائص الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة مرتفعة بوسط حسابي (،(3.85ووزن نسبي ).)%77.01
 جاء تقييم أبعاد الخصائص الريادية مرتبة تنازليا (الخصائص اإلدارية ،الخصائص السلوكية،الخصائص الشخصية).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 على الجهات المعنية بالقطاع الصناعي أن يكون لها الدور المتميز في تعميم نشر التجاربالعربية والعالمية الرائدة في مجال النشاط الفندقي.
نظر لتناول موضوع الدراسة النشاط الفندقي في محافظة بابل األثرية؛ لذا فإن األمر يستلزم من
 االجهات الرسمية ذات العالقة بالقطاع السياحي متابعة جودة أداء الفنادق ،وتشجيع الرياديين
إلقامة وانشاء فنادق تحقق طموحاتهم.
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 .2دراسة (محمود ،ومحمد )2016 ،بعنوان" :المهارات الحياتية والسيادة الدماغية بقابلية
اًلستهواء لدى طلبة الجامعة".
هدفت الدراسة التعرف على ثالثة من المتغيرات الحديثة نسبيا في التراث السيكولوجي ،وهي :المهارات
الحياتية ،والسيادة الدماغية ،والقابلية لالستهواء ،كما هدف ـت التع ـرف عـلى العـالقة االرتباطية بينهم.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت أداة لجمع البيانات من خالل بناء مقياس المهارات
الحياتية باالعتماد على تصنيف (منظمة الصحة العالمية) ،ومقياس (لنيد هيرمان) لقياس السيادة
الدماغية ،ونظرية (التنافر المعرفي) لقياس قابلية االستهواء ،وتكون مجتمع الدراسة من ((14957
طالبا وطالبة من طلبة جامعة ديالي العراقية لكل من التخصصات اإلنسانية والعلمية؛ وذلك للفترة
الصباحية للعام (2013/2012م) ،ح ـي ـث ت ـم اخـتـيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ) (748مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 وجود عالقة ارتباط موجبة لدى المبحوثين بين المهارات الحياتية وأقسام السيادة الدماغية ،وأيضاوجود عالقة ارتباط سالبة بين المهارات الحياتية وقابلية االستهواء.
 إن مستوى توفر المهارات الحياتية لدى المبحوثين بلغ درجة جيدة. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول المهارات الحياتية تعزىالختالف الجنسين (الذكور ،اإلناث) ،وأيضا عدم وجود فروق تعزى الختالف التخصص

(اإلنساني ،العلمي).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 تشجيع الطلبة لالشتراك بالدورات وخاصة الطالبات لتنمية لديهم مهارة (تأكيد الذات ،التفكير الناقد)ولتمكينهم من تجنب االستهواء الذي يجعلهم أكثر تصديقا لألفكار والمعتقدات الخاطئة.
 إق ـ ـ ـرار م ـ ـوض ـ ـوع الـ ـ ـم ـهـ ـارات ال ـح ـي ـات ـيـ ـة ف ـي ال ـم ـ ـدارس ض ـم ـن ال ـم ـرح ـل ـة االب ـت ـدائ ـي ـة واإلعـ ـ ـ ـدادي ـ ـة. .3دراسة (العاني ،والحارثية )2015 ،بعنوان" :تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية على درجة
امتالك طلبة جامعة السلطان قابوس للمهارات الريادية".
هدفت الدراسة التعرف على درجة توافر المهارات الريادية لدى عينة من طلبة جامعة السلطان
قابوس بسلطنة عمان ،من خالل قياس محاور المهارات الريادية األربعة التي حددتها الدراسة،
وتشمل( :المهارات الشخصية ،المهارات التقنية والفنية ،المهارات اإلدارية ،المهارات القيادية) ،كما
هـ ـ ـ ـدف ـ ـت الـ ـت ـعـ ـ ـرف ع ـ ـل ـى ت ـأث ـ ـيـ ـر ب ـع ـ ـ ـض ال ـم ـت ـغ ـي ـ ـرات الـ ـديم ـغـ ـراف ـيـ ـة عـ ـ ـل ـى ال ـم ـه ـ ـارات ال ـري ـ ـادي ـ ـ ـة.
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واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة
من ) (15402طالبا وطالبة من طلبة جامعة السلطان قابوس بجميع التخصصات ،حيث تم اختيار
عينة مكونة من ) (749مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر الخصائص الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة متوسطة بمتوسط حسابي (،(3.72فجاء تقدير جميع محاور المهارات الريادية درجة عالية عدا محور المهارات التقنية بلغ درجة
متوسطة ،وجاء تقييم محاور المهارات الريادية مرتبة تنازليا (المهارات الشخصية ،المهارات
القيادية ،المهارات اإلدارية ،المهارات التقنية والفنية).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول المهارات الريادية تعزى لمتغير(الكلية ،الرغبة بعمل مشروع ريادي ،مكان السكن) ،وكانت النتائج لصالح طلبة كلية الطب
والتربية والهندسة ،وأيضا لصالح الطلبة الراغبين بعمل مشروع ،وأيضا لصالح طلبة السكن
الداخلي بالجامعة ،بينما أظهرت الدراسة عدم جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
(الجنس ،الخبرة الريادية).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 وضع استراتيجيات تدريبية للطلبة الجامعيين في مجال ريادة األعمال ،واستحداث أنظمة وقوانينلرعاية مبادراتهم الريادية.
 فتح قنوات الشراكة بين إدارة الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي في إقامة مشاريع رياديةمشتركة يتم من خاللها تدريب طلبة الجامعة ،وتنمية قدراتهم خاصة في المهارات التقنية والفنية.
 .4دراســـة (النعيمي ،والخزرجي )2014 ،بعنوان" :الــمهارات الحيـاتية لــدى طــلبـة الجــامعــات".
هدفت الدراسة التعرف على المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعات ،من خالل قياس المهارات
الحياتية ،والفروق في المهارات الحياتية وفق متغير الجنس (ذكور ،إناث) ،ووفق التخصص
الدراسي (إنساني ،علمي).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت أداة لجمع البيانات من خالل بناء مقياس المهارات
الحياتية باالعتماد على تصنيف (منظمة الصحة العالمية) ،ومقياس (لنيد هيرمان) لقياس السيادة
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الدماغية ،ونظرية (التنافر المعرفي) لقياس قابلية االستهواء ،وتكون مجتمع الدراسة من ((14957
طالبا وطالبة من طلبة جامعة ديالي العراقية لكل من التخصصات اإلنسانية والعلمية؛ وذلك للفترة
الصباحية للعام (2013/2012م) ،والتي شملت الكليات التالية( :التربية األساسية ،التربية للعلوم
اإلنسانية ،التربية للعلوم المصرفية ،التربية الرياضية ،الهندسة ،العلوم ،القانون ،الزراعة ،الطب،
البيطري ،اإلدارة واالقتصاد ،العلوم اإلسالمية) ،حيث تم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من
( (748مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مسـ ـتـ ـوى ت ـوفـ ـر المهـ ـارات ال ـحياتية لدى المبحوثين بلغ درجة جيدة. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول المهارات الحياتية تعزىالختالف الجنسين (الذكور ،اإلناث) ،وأيضا عدم وجود فروق تعزى الختالف التخصص
(اإلنساني ،العلمي).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 توجيه و ازرة التعليم العالي الجامعات على االستمرار في تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والتربويلطلبة الجامعة من أجل ضمان تنمية المهارات الحياتية لديهم.
 العمل على تنمية المهارات لدى طلبة الجامعة واالرتقاء بها من خالل قيام التدريس الجامعيبتشجيع الطلبة على تنمية مهاراتهم المعرفية واالجتماعية والنفسية ،وأن تدرج المهارات ضمن

موضوعاتهم الدراسية.

 .5دراسة (العمري )2013 ،بعنوان" :مدى وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات
الحياتية في ضوء اًلقتصاد المعرفي".
هدفت الدراسة التعرف على مدى وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية بالمهارات الحياتية التي
يحتاجونها في ضوء مبادئ االقتصاد المعرفي ،من خالل قياس مجاالت المهارات الحياتية الستة
التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :التواصل والعالقات بين األشخاص ،صنع القرار والتفكير الناقد ،حل
المشكالت ،التعاون وعمل الفريق ،تحمل المسئولية ،الوعي الذاتي).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة
من ) )77493طالبا وطالبة من طلبة الجامعات الحكومية األردنية من المستوى األول حتى الرابع،
وتم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ( (707مفردة.
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وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 جاء تقييم مجاالت المهارات الحياتية مرتبة تنازليا وفق األهمية/اإللحاح (التعاون وعمل الفريق،تحمل المسئولية ،التواصل والعالقات بين األشخاص ،الوعي الذاتي ،صنع القرار والتفكير الناقد ،حل
المشكالت).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الحياتية تعزى لمتغيرالمستوى الدراسي ،فأظهرت النتائج تفوق طلبة السنة الرابعة على طلبة السنة األولى الذين ال
يدرسون المساقات التي تتضمن مهارات االقتصاد المعرفي.
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 دمج المهارات الحياتية التي يحتاجها الطلبة في القرن الحادي والعشرين في مناهج الجامعاتالفلسطينية.

 أن تتضمن مساقات السنة الجامعية األولى لجميع التخصصات تزويد الطلبة بالمهارات الحياتية. .6دراسة (الحدراوي )2013 ،بعنوان" :الريادة كمدخل لمنظمات األعمال المعاصرة في ظل تبني
مفهوم رأس المال الفكري ،دراسة ميدانية في مستشفى بغداد التعليمي".
هدفت الدراسة التعرف على تأثير رأس المال الفكري في تحقيق ريادة األعمال في مستشفى بغداد
التعليمي ،كما هدفت التعرف على مستوى الريادة من خالل قياس أبعاد الريادة األربعة التي حددتها
الدراسة ،وتشمل( :المبادرة ،تحمل المخاطرة ،استثمار الفرص ،اإلبداع).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من ) )491طبيبا من األطباء العاملين في المستشفى المبحوث ،وتم اختيار عينة عشوائية
مكونة من ) (150مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها:
 إن المتوسط الحسابي إلجمالي أبعاد ريادة األعمال ) ،(3.55ومع العلم أن المتوسط الحسابيأعلى من الوسط الفرضي ،وهذا يدلل على وجود استجابات لدى المبحوثين حول الريادة.
 جاء تقييم أبعاد الريادة األربعة مرتبة تنازليا وفق األهمية/اإللحاح (تحمل المخاطرة ،استثمارالفرص ،المبادرة ،اإلبداع)
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 زي ـادة ال ـمخصص ـات المال ـيـة لت ـوفيـر اإلمكانيات ال ـمادية والتكن ـولوجية التي تـتـبنى اإلبداع الفكري. ضرورة إشراك األطباء في اتخاذ القرار حتى يشعروا بأنهم شركاء في العمل فيتحملوا المسئوليةويبذلون مزيدا من الجهود الفكرية المؤدية إلى أداء أفضل.

 رعاية األفراد ذوي األفكار اإلبداعية وتوفير الفرص لهم بشكل يضمن توفير بيئة إبداعية لألطباءتمكنهم للتوصل إلى عقار لمرض معين.
 .7دراسة (صاصيال )2011 ،بعنوان" :دور كلية التربية في جامعة دمشق في تنمية المهارات
الحياتية في ضوء اًلتجاهات التربوية المعاصرة".
هدفت الدراسة التعرف على دور كلية التربية بجامعة دمشق في تحقيق المهارات الحياتية ،من خالل
قياس محاور المهارات الحياتية الستة التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :تنمية الهوية ،االتصال
االجتماعي ،التكنولوجيا ،البيئة ،الصحة ،الثقافة العلمية) ،كما هدفت التعرف على درجة تحقيق تلك
ال ـ ـم ـه ـ ـارات لـ ـدى ط ـل ـب ـة ك ـلـي ـة ال ـت ـرب ـية فـي ج ـام ـع ـة دمـ ـش ـق باخـت ـالف متغـيـ ـر الجنـ ـس والـتـخـص ـص.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة
من ) )1017طالبا وطالبة من طلبة السنة األخيرة لكلية التربية في جامعة دمشق ألربع تخصصات
تربوية ،وتشمل( :التربية ،معلم الصف ،علم النفس ،اإلرشاد التربوي والنفسي) ،وتم اختيار عينة
عشوائية مكونة من ( (150مفردة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر المهارات الحياتية لدى المبحوثين بلغ درجة متوسطة بوزن نسبي (،(%64.21حيث حصلت جميع محاور المهارات الحياتية درجة متوسطة عدا محور المهارات التكنولوجية بلغ
درجة منخفضة بوزن نسبي ).)%54.94
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول المهارات الحياتية تعزى لمتغيرالتخصص ،ولصالح تخصص اإلرشاد التربوي والنفسي ،بينما عدم وجود فروق تعزى لمتغير
الجنس.
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وكانت أهم توصيات الدراسة:
 ضرورة إضافة مقرر المهارات الحياتية في منهاج كلية التربية ،على أن يتضمن المقرر تعريفاتالتربية الحياتية ونظرياتها وأهميتها وأساليب تنميتها ،والتعريف بمناهج التربية الحياتية في البلدان
األخرى.
 تطوير نظام العمل في مكتبة كلية التربية ،وذلك من خالل تجهيزها بعدد مناسب من الحواسيب،وتوفير مكان واسع تتوافر فيه الظروف الفيزيقية المريحة من تهوية وانارة وهدوء ،وتطوير األرشفة
فيها ،وربطها بشبكة اإلنترنت بما يسهل الحصول على المعلومات والمراجع بسرعة دون بذل جهد.
 .8دراسة (الشيخ ،وملحم ،والعكاليك )2009 ،بعنوان" :صاحبات األعمال الرياديات في األردن-
سمات وخصائص".
هدفت الدراسة الكشف عن السمات والخصائص الريادية التي يمتلكنها الرياديات األردنيات ،حيث
حددت الدراسة تسع مجاالت ،وتشمل( :المبادرة ،الثقة بالنفس ،االستقاللية وتحمل المسئولية ،اغتنام
الفرص ،المخاطرة ،االبتكار ،التخطيط ،التشبيك ،حب اإلنجاز) ،كما هدفت التعرف على أثر
الخلفية الشخصية واالجتماعية والوظيفية للرياديات األردنيات على السمات والخصائص الريادية
التي يمتلكنها.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع النساء الرياديات صاحبات األعمال اللواتي يمتلكن مشاريع ناجحة في مجاالت
األعمال وذلك من مختلف القطاعات االقتصادية في مختلف مناطق المملكة األردنية ،وتم اخـتـيار
عينة عشوائية مكونة من ) (71مفردة .
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر السمات والخصائص لدى المبحوثات بلغ درجة عالية بمتوسط حسابي (،(3.99حيث يمتلكن درجة عالية بمجال (الثقة بالنفس ،حب اإلنجاز ،االبتكار ،المبادرة ،التشبيك،
االستقاللية وتحمل المسئولية) ،ويمتلكن درجة متوسطة بمجال (التخطيط  ،اغتنام الفرص) ويمتلكن
درجة منخفضة بمجال (المخاطرة).
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثات حول السمات والخصائص الرياديةتعزى لمتغير (العمر ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي ،مكان اإلقامة).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 ضرورة االهتمام بنوعية البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات المختلفة للرياديات ،وأن تتماشى معمتطلباتهن ،وتكثف هذه الجهات برامجها التدريبية لعملية التخطيط والتسويق.
 ضرورة أن تعي الرياديات األردنيات أهمية االطالع المستمر على أحدث التغيرات والتطورات فيبيئة األعمال لنمو وتوسيع مشاريعهن.

 3.3الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) (Holienka, Holienkova, & Gal, 2015بعنوان" :الخصائص الريادية للطلبة
في المجاًلت المختلفة-من منظور تعليم الريادة".

هدفت الدراسة إلى فحص فروقات الطلبة بالتخصصات المختلفة نحو كل من الميل للمغامرة
وخصائص ريادة األعمال بمجاالتها الخمسة( :المخاطرة ،االتجاه اإلبداعي ،الحاجة إلى اإلنجاز،
الحاجة إلى االستقاللية ،التحكم الذاتي) ،كما هدفت إلى وضع مضامين وتوصيات لبرنامج تعليم
ريادة األعمال وفقا للثغرات المرصودة.
واع ـ ـ ـ ـت ـم ــدت ال ـ ــد ارس ــة ال ـم ـن ـهــج ال ــوص ـف ــي ،واس ـت ـخــدمــت أداة ل ـج ـ ـم ــع ب ـيــانــات الــد ارســة اخـ ـتـ ـب ــار
) (General Enterprising Tendency v2 Testلقياس كل من المستوى العام للميل للمغامرة
باإلضافة إلى خصائص الريادة الخمسة ،وهي طريقة مسح أجنبية طورتها )،(Sally Caird, 1991
وتم اختيار عينة مكونة من ( (370طالبا وطالبة من طلبة جامعتان في سلوفاكيا في أربعة
تخصصات مختلفة ،وتشمل( :إدارة األعمال ،المعلوماتية التطبيقية ،علم النفس ،التربية) ،في كل
م ـن الـم ـس ـت ـوى الـث ـالث م ـن ط ـلـب ـة ال ـبكال ـوري ـوس وكـذلك المـستوى األول والثاني من طلبة الماجستير.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن مستوى توفر الميل للمغامرة لدى المبحوثين بلغ درجة متوسطة ،ووجد فروق كبيرة بيناستجابات المبحوثات حول الميل للمغامرة تعزى لمتغير التخصص الجامعي ،فبلغ أعلى مستوى
لدى طلبة إدارة األعمال وأقلها لدى طلبة التربية ،وجاء ترتيب التخصصات تنازليا نحو الميل
للمغامرة (إدارة األعمال ،علم النفس ،المعلوماتية التطبيقية ،التربية).
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 وجود فروق بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لمتغير التخصص الجامعي،فبلغ أعلى مستوى لدى طلبة إدارة

األعمال.

وكانت أهم توصيات الدراسة:
 يجب بناء وتطوير الميول للمغامرة منذ الطفولة من خالل التربويين ،لكون طلبة التربية الحالييندور رئيسيا في هذا الصدد.
هم المدرسين المستقبليين الذين سيلعبون ا
 يجب تعزيز دور تعليم ريادة األعمال بين طلبة التربية مع التركيز على التعليم من خاللالمشاريع.
 .2دراسة ( )Arasti, et al., 2014: 44بعنوان" :شرح دور المهارات اإلدارية لريادة األعمال
في نجاح األعمال التجارية".
هدفت الدراسة التعرف على دور المهارات اإلدارية لريادة األعمال في نجاح إدارة المؤسسات ،من
خالل قياس عشر مجاالت للمهارات اإلدارية التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :التخطيط وتحديد
األهداف ،صنع القرار ،العالقات اإلنسانية ،التسويق ،إطالق المشاريع ،التمويل والمحاسبة ،اإلدارة،
الرقابة ،التفاوض ،إدارة النمو).
واعتمدت الدراسة المنهج الكمي ،واستخدمت أسلوب نمذجة المعادلة الهيكلية لتحليل النتائج النهائية،
واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات باإلضافة إلى تصميم اختبار لقياس المهارات الريادية،
وتكون مجتمع الدراسة من ( )140مفردة من مؤسسي المعاهد التعليمية في مدينة كاشان اإليرانية،
نظر لصغر مجتمع الدراسة.
وقد اتبع أسلوب المسح الشامل ا
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المبحوثين بين المهارات اإلدارية لريادة األعمال ونجاحاألعمال التجارية ،وجاء تقييم مجاالت المهارات اإلدارية لريادة األعمال مرتبة تنازليا وفق التأثير
(إطالق المشاريع ،اإلدارة ،صنع القرار ،الرقابة ،التخطيط وتحديد األهداف ،التسويق ،التمويل
والمحاسبة ،العالقات اإلنسانية ،إدارة النمو ،التفاوض).
 إن مستوى توفر المهارات اإلدارية لريادة األعمال لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي) ،(3.43وجاء تقييم مجاالت المهارات اإلدارية لريادة األعمال مرتبة تنازليا (التفاوض ،إدارة
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النمو ،إطالق المشاريع ،اتخاذ القرار ،اإلدارة ،الرقابة ،العالقات اإلنسانية ،التخطيط ووضع
األهداف ،التسويق ،التمويل والمحاسبة).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 يحب تطوير مناهج برامج التدريب والنظر في احتياجاتهم التعليمية ،كما يجب استخدام أساليبالتدريب الوظيفية بما في ذلك الزيارات الميدانية.
 نتيجة ألن مهارة إطالق المشروع كانت أهم مهارة لنجاح األعمال ،فمن المستحسن أن يتمتدريسها ألصحاب المشاريع الذين يديرون أعمالهم ،وكذلك لألشخاص الذين يرغبون في البدء
بعمل ،من خالل حلقات عمل تدريبية ودورات ومحاضرات من قبل أساتذة بارزين ورجال أعمال
ناجحين.
 .3دراسة ) (Chang, & Rieple, 2013بعنوان" :تقييم تنمية مهارات ريادة األعمال لدى

الطلبة في المشاريع الحية".

دراسة استكشافية هدفت إلى التحقق من أن استخدام المشاريع الحية ضمن البرامج التدريبية التي
تقدمها وحدة تطوير األعمال الصغيرة بمؤسسات التعليم العالي قد طورت مهارات الريادة لطلبتها،
كما هدفت لتقديم تقييم تفصيلي عن تصورات الطلبة لمهاراتهم وسبب تغيرها مع الوقت من خالل
تتبع تقدم مهارات الطلبة قبل البرنامج التدريبي وخالل األسابيع ) (1و) (6و) )12للبرنامج ،وذلك
من خالل قياس سبعة عشر مهارة قد حددها التعليم العالي في المملكة المتحدة.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة والمقابلة أداة لجمع البيانات ،حيث طلب
من الطلبة تقييم مهاراتهم الذاتية في بداية البرنامج وفي وسطه وفي نهايته ،وتم إجراء مقابالت مع
الموظفين واألكاديميين والزبائن لتحليل عناصر القوة والضعف في أداء الطلبة ،وتم اختيار عينة
م ـكون ـ ـة م ـ ـن ) (44طـ ـال ـبـ ـا وطالـ ـبة مـ ـن طلـ ـب ـة كـ ـليـ ـات مخـ ـتلـ ـفة إلح ـ ـدى الجـ ـامـ ـعـ ـات ال ـب ـريـ ـطان ـيـ ـة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 وجود انخفاض في تصورات المبحوثين خالل الفترة التدريبية لجميع المهارات السبعة عشر التي تمتقييمها قبل البرنامج وانهم خدعوا بقدراتهم باستثناء تلك المتعلقة بالعمليات والمتعلقة بحيز اإلنتاج،
ولقد ظهر االنخفاض الحاد في مهارة (التسويق ،اإلدارة ،المسح البيئي ،التشبيك ،الوعي الذاتي،
المحاسبة).
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 وجود بعض التغييرات الواضحة في تقييم المهارات بين المرحلتين األولى والثانية ،والثانية والثالثةمن البرنامج التدريبي.
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 يمكن تحسين مهارات الريادة من خالل توفير بيئة تعلم يتفاعل فيها الطلبة مع رجال األعمالالحقيقيين في المشاريع الحية.
 ضرورة أن يقوم متخصصو التوعية بتوفير تدخالت تعليمية مختلفة لتلبية االحتياجات المحددةللطلبة الذين سيعملون في المشاريع الحية.
 .4دراسة ) )Zaman, 2013بعنوان" :الخصائص الريادية لدى طلبة الجامعات  -اآلثار
المترتبة على تعليم وتدريب ريادة األعمال في باكستان".
هدفت الدراسة الكشف عن الشخصية الريادية لطلبة الجامعات بمنطقة بيشاور الباكستانية ،وتقييم
مدى ميلهم الريادي لكل من الطلبة الذين يميلون للريادة والذين ال يميلون للريادة ،من خالل قياس
الخصائص الريادية الستة التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :الحاجة لإلنجاز ،االبتكار ،التحكم الذاتي،
المخاطرة ،القدرة على إدراك الغموض ،الثقة بالنفس) ،كما هدفت الدراسة إلى مناقشة اآلثار المترتبة
له ـذا ال ـموض ـوع م ـن أجـ ـل وضع خط ـط تـربوي ـة وب ـ ارم ـج ت ـدري ـب ـية لل ـريادة ع ـلﯽ المس ـتوى الـوطـني.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة المفتوحة أداة لجمع البيانات ،وتم
اختيار عينة مكونة من ) (137طالبا وطالبة من طلبة الماجستير من جامعتين في منطقة بيشاور
الباكستانية ،حيث تم تقسيم الطلبة لفئتين طلبة يميلون للريادة وطلبة ال يميلون للريادة وللتفرقة تم
طرح سؤال باالستبانة" :ماذا تخطط للقيام بعد االنتهاء من دراستك؟" ،واعتبر َمن أجابوا بأنهم
يخططون لبدء مشروع هم الفئة التي تميل للريادة.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن حجم الطلبة الذين يميلون لريادة األعمال قليل ،فقد جاء بوزن نسبي ).)%27 وجود أربعة من الخصائص الريادية أعلى لدى الطلبة الذين يميلون لريادة األعمال ،وتشمل:(الحاجة لإلنجاز ،االبتكار ،التحكم الذاتي ،المخاطرة).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 يج ـب تطويـ ـر ال ـم ـؤس ـسات الخاصة في باكستان لتعليم وتـدريب وتطوير رواد األعمال في المستقبل.70

 .5دراسة ) (Karimi, et al., 2011بعنوان" :تطبيق نمذجة المعادًلت الهيكلية لتقييم أثر

خصائص ريادة األعمال على الطلبة".

هدفت الدراسة التعرف على أثر الخصائص الريادية على نية الريادة للطلبة في الجامعات اإليرانية،
من خالل قياس الخصائص الريادية الخمسة التي حددتها الدراسة ،وتشمل( :الكفاءة الذاتية
بال ـم ـش ـ ـاري ـع ،ال ـمي ـل إلـ ـى ال ـمخاط ـرة ،الح ـاجة إل ـى اإلنج ـ ـاز ،الـح ـاج ـة إل ـى االسـتـق ـالل ـية ،االب ـت ـك ـار).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات وتم استخدام
النمذجة المعادلة الهيكلية ( )SEMالختبار العالقات السببية بين المتغيرات المستقلة وغير المستقلة،
وتم اختيار عينة مكونة من ) (346طالبا وطالبة بسبع جامعات إيرانية لكل من الدرجة الجامعية
األولى وال ـدرج ـات الج ـام ـع ـية العلـي ـا فـي ثـالث تخـصـصات ،وت ـش ـم ـل( :اإلدارة ،ال ـزراعة ،الـه ـن ـدسة).
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 إن خاصيتي (الكفاءة الذاتية بالمشاريع ،الحاجة إلى اإلنجاز) تؤثر بشكل إيجابي على النيةالريادية ،وأن خاصيتي (الميل إلى المخاطرة ،الحاجة إلى االستقاللية) ال تؤثر بشكل مباشر على
النية الريادية للمبحوثين ،كما أن خاصية (االبتكار) تتوسط األثر ما بين الكفاءة الذاتية للرياديين
والنية الريادية.
 جاء تقييم الخصائص الريادية مرتبة تنازليا وفقا لتوفرها (الحاجة إلى االستقاللية ،الحاجة إلىاإلنجاز ،االبتكار ،الكفاءة الذاتية بالمشاريع ،الميل إلى المخاطرة).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 تشجيع البحوث المستقبلية لدراسة دور الوسائط بين الكفاءة الذاتية ونوايا ريادة األعمال ،ويجب أنتكون الدراسات المستقبلية طولية وتركز على دور خصائص ريادة األعمال في سلوكيات البدء
والنجاح في إنشاء األعمال.
 .6دراسة ) (Jaafar, Maideen, & Sukarno, 2010بعنوان" :الخصائص الريادية لمالكي
الفنادق الصغيرة والمتوسطة".
هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة كال من المحفظة الديمغرافية والخصائص الريادية للمبحوثين،
وتكونت المحفظة الديمغرافية من (الجنس ،الجنسية ،العمر ،المستوى التعليمي ،مجال التخصص،
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خبرة العمل ،سنوات العمل في اإلدارة ،مصادر الدخل األخرى ،الدورات قبل بدء العمل ،الدورات بعد
بدء العمل ،الهدف من بدء العمل).
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وأيضا مالحظات
الباحثين أثناء إجراء المسح الميداني للحصول على معلومات حول المحفظة الديمغرافية للمبحوثين،
كذلك استخدمت اإلنترنت وكتاب دليل السفر ونشرات وكتيبات و ازرة السياحة في ماليزيا ،وتم اختيار
مدير ومالكا للفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم في شرق شبه جزيرة
ا
عينة مكونة من )(137
ماليزيا.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزىللمتغيرات الديمغرافية التي تناولتها الدراسة.
 جاء تقييم الخصائص الريادية مرتبة تنازليا وفقا لتوفرها (الثقة بالنفس ،االستقاللية ،القدرة علىالتعلم من الفشل ،الحاجة إلى تحقيق اإلنجاز ،الميل إلى المخاطرة ،االبتكار).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 يجب على الحكومة تعزيز وترقية مشاريع الجذب السياحي باستمرار لضمان استدامة اإلقامةالصغيرة والمتوسطة للسياح.
 .7دراسة ) (Smith, et al., 2007بعـــنــوان" :تقـيــيـم الــمهارات الريادية-دراسة استكشافية".
دراسة استكشافية هدفت البحث في سبعة عشر مهارة مقترحة وفق األدبيات التي تناولت موضوع
الريادة ،والتي حددتها الدراسة في أربعة محاور ،وتشمل( :المهارات التقنية ،المهارات اإلدارية،
مهارات تنظيم المشاريع ،المهارات الشخصية) باعتبارها مهارات حاسمة لألفراد للشروع في المشروع
الريادي ،كما هدفت إلى تقديم تقرير عن نتائج دراسة استكشافية بشأن أهمية وفائدة هذه المهارات في
األنشطة الريادية.
واعتمدت الدراسة المنهج التجريبي ،واستخدمت أداة االستبانة عبر البريد االلكتروني لجمع البيانات،
وتم اختيار عينة مكونة من ( )221مفردة من رجال األعمال في الغرب األوسط بمنطقة الواليات
الـ ـمـ ـت ـحـ ـ ـ ـدة ،وك ـ ـان ـ ـت نـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـة االس ـ ـت ـجـ ـ ـاب ـ ـ ـة لالس ـ ـت ـب ـانـ ـات ) (%20.30بـ ـ ـواقـ ـع ) )43م ـفـ ـ ـ ـردة.
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وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،كان أهمها:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المبحوثين بين المهارات السبعة عشر المدروسة والشروع فيالمشروع الريادي.
 جاء تقييم أعلى تسع مهارات مرتبة تنازليا وفق األهمية والفائدة (العمليات ،اإلدارة ،المالية،المساءلة ،التسويق/المبيعات ،مفهوم األعمال ،اإلبداع ،المسح البيئي ،اللوازم/المواد الخام) ،بينما
جاء أقل ثماني مهارات مرتبة تنازليا (التأقلم العاطفي ،إعطاء األوامر ،التوجيه واإلشراف،
الحصول على المعدات ،الوعي القانوني ،الوعي الذاتي ،اإلنتاج ،التشبيك).
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 يجب التركيز على المهارات التسع األكثر تقييما ،وهي( :العمليات ،اإلدارة ،المالية ،المساءلة،التسويق/المبيعات ،مفهوم األعمال ،اإلبداع ،المسح البيئي ،اللوازم/المواد الخام).
 -أن تس ـاعـ ـ ـد ال ـبح ـ ـوث الم ـس ـتقب ـليـ ـة فـ ـي تـ ـوضيح األه ـم ـية النس ـبي ـة لمخت ـلف الم ـهارات ال ـمقتـ ـرحـ ـ ـة.

 3.4التعقــيـــب عــلـــى الـــدراســــات الســـابــقــــة:
 3.4.1أوجه التشابه:
 )1من حيث متغير الدراسة :بعض الدراسات السابقة تناولت نف ــس المتغير التي تناولته الدراسة

الحالية وهي المهارات الريادية ،كدراسة( :حبوش ،)2017 ،و(العاني ،والحارثية،)2015 ،

و) ،(Arasti, et al., 2014و) ،(Chang, & Rieple, 2013و).(Smith, et al., 2007
 )2من حيث أداة ومنهج الدراسة :تشابهت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدامها
للمـنه ـج ال ـوصف ـ ـي التحل ـيـ ـلي ك ـم ـنهج لل ـدراسـ ـة ،واع ـت ـم ـادهـ ـا ع ـلى االسـ ـت ـبـان ـة أداة رئ ـيسـ ـي ـة لل ـدراسـ ـة.
 3.4.2أوجه اًلختالف:
 )1من حيث متغير الدراسة:
 الكثير من الدراسات السابقة تناولت الخصائص الريادية ،وان د ارس ــة خــصائص الـ ـريـادة تعــدمـجـمـوعة صغـيـرة مـن الــمهارات الـريادية والـتي يمكن أن تنحصر تحت محور المهارات الشخصية
للريادة ،كدراسة( :أبو سمرة ،)2017 ،و(غنام ،)2017 ،و(سلطان ،)2016 ،و(علي،)2016 ،
و) ،(Holienka, et al., 2015و) ،)Zaman, 2013و)،(Karimi, et al., 2011
و) ،(Jaafar, et al., 2010و(الشيخ ،وآخرون.)2009 ،
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 إن الدراسات السابقة التي تناولت متغير الدراسة لم تتناول نفس مجموعة المهارات التي تم تناولهاف ـ ــي ال ـ ـدراس ـ ـة الحـ ـال ـ ـيـ ـة ،ك ـدراس ـة( :ح ـبـ ـوش ،)2017 ،و(ال ـع ـان ـي ،وال ـحـ ـارث ـي ـة،)2015 ،
و) ،(Arasti, et al., 2014و) ،(Chang, & Rieple, 2013و).(Smith, et al., 2007
 أغلب الدراسات السابقة التي تناولت متغير المهارات ،اقتصرت على دراسة محاور المهاراتكمجموعة متكاملة دون دراسة كل مهارة من مهارات كل محور على حدة ،كدراسة( :محمود،
ومح ـ ـمـ ـ ـد ،)2016 ،و(ال ـع ـان ـ ـي ،وال ـحـ ـارث ـ ـي ـ ـة ،)2015 ،و(الـ ـن ـع ـي ـم ـي ،والـخـ ـزرج ـي.)2014 ،
 (2من حيث مجتمع الدراسة:
 كل الدراسات السابقة التي تناولت متغير الدراسة استهدفت الطلبة أو مؤسسي ومدراء المؤسساتكمجتمع للدراسة ولكن لم تتناول نفس مجتمع الدراسة التي تناولتها الدراسة الحالية،
ك ـدراس ـة( :حـ ـبـ ـوش ،)2017 ،و(العاني ،وال ـحـارث ـي ـة ،)2015 ،و)،(Arasti, et al., 2014
و) ،(Chang, & Rieple, 2013و).(Smith, et al., 2007
 أغلب الدراسات السابقة التي تناولت خريجي الجامعات ،تخصصت في مهارات أخرى غيرالمهارات الريادية كالمهارات الحياتية أو الناعمة ،كدراسة( :محمود ،ومحمد،)2016 ،
و(النعيمي ،والخزرجي ،)2014 ،و(حجاج ،)2014 ،و(العمري ،)2013 ،و(صاصيال.)2011 ،
 3.4.3ما يميز الدراسة الحالية:
 تفردت الدراسة الحالية باستهدافها خريجي الجامعات كمجتمع للدراسة (على حد علم الباحث)،باعتبارهم الشريحة األنضج من الطلبة في تقييمهم لمهاراتهم الريادية وذلك لكونهم انتهوا من جميع
مراحل التعليم واكتسب الكثير منهم خبرة بالعمل نتيجة احتكاكهم بسوق العمل مما يجعل لديهم
قدرة أكبر على التقييم.
 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،بأنها من الدراسات القليلة على مستوى فلسطينالتي تخصصت في موضوع المهارات الريادية ،حيث أن أغلب الدراسات السابقة التي درست
موضوع الريادة تناولت موضوع المشاريع الريادية أو الخصائص والسمات الريادية.
 تناولت الدراسة الحالية مجموعة واسعة من المهارات خاصة أنها تناولت محورين جديدينللمهارات الريادية وهما (مهارات إدارة األعمال ،المهارات التقنية) باإلضافة إلى المحور األساسي
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وهو مه ـارات ال ـريادة الش ـخصي ـة ،لذلك عدم توفر هذين المحورين لدى أصحاب المشاريع أدى
إلى عدم استمرار الكثير من المشاريع الريادية الكبرى وتعثرها.
 تميزت الدراسة الحالية بتوضيح منظومة العمل الريادي والتي تجاهلتها الكثير من الدراساتالسابقة ،فترجع أهميتها في الدراسة الحالية للتعرف على موقع المهارات الريادية بالنسبة لمراحل
إنشاء المشاريع الريادية.
ار
 حاولت الدراسة الحالية تحديد أكثر المهارات الريادية أهمية من خالل تحديد أكثر المهارات تكر افي الدراسات التي تناولت متغير الدراسة.
 3.4.4الفجوة البحثية:

جدول ( :)3.1الفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

كل الدراسات السابقة التي تناولت متغير ندرة الدراسات السابقة التي تفردت الدراسة الحالية باستهدافها
الدراسة استهدفت الطلبة أو مؤسسي ومدراء ت ـن ــاول ــت مت ـغ ـيــر ال ــد ارســة خريجي
المؤسسات كمجتمع للدراسة.

باسـ ـ ـت ـهـ ــداف ـهـ ــا

خ ـ ـري ـج ــي للدراسة.

الج ـام ـع ـات

ك ـمج ـت ـم ـع

الجامعات كمجتمع للدراسة.
الكثـ ـير م ـن الـ ـدراسات السابقة حملت عنوان ق ـل ـ ـة ال ـ ـدراسـات الـ ـس ـاب ـق ـة تميزت الدارسة الحالية بدراسة

"الخصائص الريادية" ،وان د ارس ــة خــصائص الـت ـ ـي ت ـن ـاول ـت ال ـمه ـارات جميع محاور المهارات الريادية،
الـ ـريـادة تعــد مـجـمـوعة صغـيـرة مـن الــمهارات الريادية بجميع محاورها.
الـريادية والـتي يمكن أن تنحصر تـحــت

وتشمل (مهارات الريادة الشخصية،
مهارات إدارة األعمال ،المهارات
التقنية).

محور المهارات الشخصية للريادة.

أغلب الدراسات السابقة التي تناولت متغير ق ــلة الـ ــد ارســات الســابـقة تم ـيــزت الـ ــدارســة الحالـ ـيـة بدراسة
المهارات ،اقتصرت على دراسة محاور التي درست كل مـ ـهـ ــارة كل مهارة من مهارات كل محور
المهارات كمجموعة متكاملة دون دراسة كل م ــن الم ــهارات الـ ـريادية على حدة.
مهارة من مهارات كل محور على حدة.

على حدة.

إن الد ارسـات الســابـقـة التي تناولت متغير اختلفت الدراسات السابقة حاولت الدراسة الحالية تحديد
المهارات الريادية لم تتناول نفس المهارات ف ـ ـ ــي تحــدي ــد ال ـ ـمه ـارات المهارات الريادية من خالل تحديد

التي تناولتها الدراسة الحالية .

ال ـريــادـية ال ـتــي تناولتها.

ار في الدراسات
أكثر المهارات تكر ا
التي تناولت متغير الدراسة.

المصدر( :جرد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة)
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة
المقدمة:
هدف هذا الفصل التعرف على كيفية إنجاز الجانب العملي للدراسة والخطوات التي تم التحليل من
خاللها ،حيث تم تحديد المنهج المتبع في هذه الدراسة ،كذلك وصف مجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك
تم تحديد كيفية الحصول على البيانات الالزمة للتحليل من خالل تحديد أداة الدراسة المستخدمة
واإلجراءات التي قام بها الباحث في تصميم أداة الدراسة ومراجعتها وعرض نتائج اختبارات صدق
وثبات أداة الدراسة ،والتعرف علي المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل بيانات الدراسة،
وانته ــى الفص ــل ب ــالتعرف عل ــي األدوات واالختب ــارات اإلحص ــائية المتبع ــة ف ــي ك ــل الد ارس ــة ،وك ــذلك
التعرف على أهم الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد الدراسة.

 4.1منهجية الدراسة:
مــن أجــل تحقيــق أهــداف الد ارســة قــام الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي ،الــذي يحــاول مــن
خاللـه وصــف الظــاهرة موضــوع الد ارسـة ،وتحليــل بياناتهــا ،والعالقــة بـين مكوناتهــا واآلراء التــي تطــرح
حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.
ويع ــرف الحم ــداني ( )100 :2006الم ــنهج الوص ــفي التحليل ــي "بأن ــه الم ــنهج ال ــذي يس ــعى لوص ــف
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 الد ارســة
والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".

 4.2مصادر البيانات:
استخدم الباحث مصدرين أساسيين للبيانات:
 .1المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة صممت خصيصا لهذا الغرض ،كما في ملحق ).)2
 .2المصادر الثانوية :اتجـه الباحـث إلـى الكتـب والم ارجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة ،والـدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة
في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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 4.3مجتمع وعينة الدارسة:
تكون مجتمع الدراسة من خريجي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،الذين لم يزيد عدد سنوات
تخرجهم عن  5سنوات أي الذين تخرجوا خالل السنوات الدراسية (2014/2013م،
2015/2014م2016/2015 ،م2017/2016 ،م2018/2017 ،م) ،في خمس جامعات،
وتشمل( :الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،جامعة فلسطين ،جامعة القدس
المفتوحة) ،لثالث كليات ،وتشمل( :التجارة ،الهندسة ،تكنولوجيا المعلومات) ،البالغ عددهم
) (11559مفردة ،كما هو موضح في جدول (.)4.1
وقد تم الرجوع إلى الجداول اإلحصائية الخاصة بحجم العينة وفق ) (Sekaran, 2003لتحديد
حجم العينة األنسب لمجتمع الدراسة ،فكان العدد األمثل لعينة الدراسة ) (374مفردة أي ما يعادل
تقريبا ) (%3.20من مجتمع الدراسة ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية؛ وذلك وفقا لنسب كل من
ونظر ألن هناك نسب تظهر أرقام عشرية فقد تم تقريبها ،كما
ا
خريجي الجامعات وخريجي الكليات،
هو موضح في جدول ( .)4.2حيث تم تقسيم الخريجين لفئتين ،فئة من سبق لهم العمل وفئة من لم
يسبق لهم العمل ،وللتفرقة تم طرح سؤال باالستبانة يتعلق بسنوات الخبرة ،واعتبر من أجابوا بأنهم
حصلوا ع ـلى خبرة ( )0.5س ـنـ ـة ف ـأكث ـ ـر ،ف ـئـة م ـن س ـبـق ل ـه ـم الع ـمل ،وغ ـي ـر ذلك لم يس ـب ـق لهم العمل.
جدول ( :)4.1توزيع مجتمع الدراسة وفق الجامعة والكلية
الجامعة

اإلسالمية

األزهر

األقصى

القدس المفتوحة

المجموع

2249

1961

1169

2893

8272

تكنولوجيا المعلومات

379

109

0

279
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المجموع

4701

3172

11559

الكلية

التجارة
الهندسة

2073

0

447

1169

2517

0

المصدر( :سجالت و ازرة التربية والتعليم ،مايو(2018 ،

2520

جدول ( :)4.2توزيع عينة الدراسة وفق الجامعة والكلية
الجامعة

اإلسالمية

األزهر

األقصى

القدس المفتوحة

المجموع

التجارة

34

30

18

44

126

الهندسة

تكنولوجيا المعلومات

31
6

7

0

0

38

المجموع

71

39

18

48

374

الكلية

0

2
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4
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 4.4العينة اًلستطالعية:
تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ) (30مفردة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة؛
بغرض التأكد من جودة االستبانة ومدى قابلية المبحوثين للتعامل معها ،وقد تم إدخالها في التحليل
الـ ـن ـهـ ـ ـائـ ـي؛ ن ـظ ـ ـ ـار ل ـع ـ ـدم وج ـ ـ ـود أي تـ ـ ـعـ ـديـ ـالت أو صع ـ ـوبـ ـات ف ـي ال ـت ـعـ ـامـ ـ ـل م ـع االسـ ـتـ ـب ـانـ ـة.

 4.5أداة الــدراسـة:
تم إعداد استبانة بعنوان" :واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية :دراسة

مقارنة" ،وتكونت استبانة الدراسة من قسمين رئيسيين-:

القسم األول :تكون من البيانات الشخصية للمبحوثين ،وتشمل( :الجنس ،الجامعة ،الكلية ،التقدير

الجامعي ،عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية).

القسم الثاني :تكون من محاور ومجاالت واقع تنمية المهارات الريادية ،وقد شملت االستبانة )(62
فقرة ،وقد وزعت الفقرات كما يتضح في جدول (.)4.3
جدول( :)4.3توزيع فقرات االستبانة
المحاور
مهارات الريادة
الشخصية

المجاالت

م
1

مهارة اإلبداع واالبتكار

4

2

مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية

5

3

مهارة القيادة

5

4

مهارة المثابرة

5

إجمالي المحور األول

مهارات إدارة
األعمال

19
1

مهارة التخطيط ووضع األهداف

5

2

مهارة التسويق والمبيعات

5

3

مهارة التفاوض

5

4

مهارة اتخاذ القرار

5

5

مهارة المالية

4

إجمالي المحور الثاني
المهارات التقنية

عدد الفقرات

24
1

مهارة االتصال والتواصل

4

2

مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا

6

3

مهارة التشبيك

5
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4

4

مهارة مراقبة ومسح البيئة

إجمالي المحور الثالث

19

إجمالي محاور اًلستبانة

62

وتم استخدام التدرج من ) )5-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة ،حيث أنه كلما اقتربت
اإلجابة من  5دل على أن الموافقة كبيرة جدا على ما ورد في الفقرة المعنية ،وفقا لجدول (.)4.4
جدول ( :)4.4درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافقة كبيرة جدا

موافقة كبيرة

موافقة متوسطة

موافقة قليلة

موافقة قليلة جدا

المقياس

5

4

3

2

1

 4.6صدق اًلستبانة:
يقصـد بصـدق االسـتبانة أن تقـيس أسـئلة االسـتبانة مـا وضـعت لقياسـه ،وتـم توزيـع عينـة اسـتطالعية
حجمهـا ) (30اسـتبانة الختبـار االتسـاق الـداخلي والصـدق البنـائي وثبـات االسـتبانة ،وقـد قـام الباحـث
بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 .1الصدق الظاهري:
عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ) (9متخصصين في المجاالت
األكاديمية واإلدارية والمهنية واإلحصائية ،والذين ورد أسماءهم في ملحق ) ،)1وقد استجاب الباحث
آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرجت
االستبانة في صورتها النهائية ،كما يتضح في ملحق (.)2
 .2صدق المقياس:
يتم تحديد صدق المقياس من خالل معيارين ،األول يفحص االتساق الداخلي ،والثاني يفحص
الصدق البنائي ،وفيما يلي نتائج هذين المعيارين:
أواًل :اًلتساق الداخلي:
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي
إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة؛ وذلك من خالل حساب
معامالت االرت ـب ـاط ب ـي ـن كـ ـل ف ـقرة م ـن ف ـق ـرات م ـجـ ـاالت االس ـت ـب ـانة والـ ـدرجـ ـة الك ـل ـية للمجال ن ـفـسه.
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يوضح جدول ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة اإلبداع واالبتكار"
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
()α≥0.05؛ وبذلك يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.

جدول ( :)4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة اإلبداع واالبتكار والدرجة الكلية
للمجال
معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

أسـ ـعــى دومــا إلـى ت ـبــني أســال ـيــب جــديــدة عــلى مـس ـتــوى العــمل.

*0.43

0.00

2

أب ــادر نحــو االسـت ـفــادة من الــتطــورات العلمية في مجال عملي.

*0.45

0.00

3

أستفيد من الفرص المتاحة قبل أن تضيع.

*0.59

0.00

4

أتجنب القواعد التي تحد من التغيير.

*0.37

0.01

الفقرات

م

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

يوضح جدول ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة تحمل المخاطرة
والمسئولية" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
))α≥0.05؛ وبذلك يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تحمل المخاطرة والمسئولية والدرجة
الكلية للمجال
معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

أنفذ األعمال التي قد يعتبرها البعض خطيرة.

*0.61

0.00

2

أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل أن أقرر فعل شيء.

*0.74

0.00

3

أعتقد أن أعظم المكاسب تكمن خلف المخاطرة المحسوبة.

*0.68

0.00

4

ارتي بغض النظر عن النتائج.
أتحمل المسئولية عن قر ا

*0.74

0.00

5

أقدم المزيد من الوقت والجهد للوصول لهدفي.

*0.52

0.00

الفقرات

م

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

يوضح جدول ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة القيادة" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ))α≥0.05؛ وبذلك يعد
المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
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جدول ( :)4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة القيادة والدرجة الكلية للمجال
معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

أسعى للحصول على آراء اآلخرين وانتقاداتهم.

*0.55

0.00

2

أقدر جهود اآلخرين وأثني عليهم.

*0.40

0.00

3

لدي القدرة على مواجهة المواقف الخطيرة.

*0.56

0.00

4

أرفض التبعية لآلخرين.

*0.40

0.00

5

أتمكن من التأثير على اآلخرين واقناعهم وتوجيههم.

*0.41

0.00

م

الفقرات

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
يوضح جدول ( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة المثابرة" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ()α≥0.05؛ وبذلك يعد
المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.

جدول ( :)4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة المثابرة والدرجة الكلية للمجال
معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

عندما أكون مهتما بالمشروع تقل حاجتي للنوم حتى أنجزه.

*0.72

0.00

2

أقوم بكل ما هو مطلوب مني أو ما يفوقه.

*0.75

0.00

3

أستمر في المحاولة لتحقيق ما أريد حتى لو واجهتني عقبات.

*0.61

0.00

4

أصر على مواجهة العقبات دون تثبيط عزيمتي.

*0.40

0.00

5

أجد حلوال للتغلب على الصعوبات التي تعوق تحقيق أهدافي.

*0.44

0.00

م

الفقرات

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
يوضح جدول ( )4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التخطيط ووضع
األهداف" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
))α≥0.05؛ وبذلك يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة التخطيط ووضع األهداف
والدرجة الكلية للمجال

م
1

الفقرات
أحب التف ـكـيــر بالمست ـقـ ـبــل وال ـت ـنــبؤ بال ـم ـشــكالت ق ـب ــل وق ــوع ـه ــا.
82

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

*0.47

0.00

2

لـدي مـ ـج ـم ــوعــة مــن األهــداف أس ـعـى لــتح ـق ـيـ ـق ـهــا فــي ح ـيــاتــي.

3

أضع الخطط للوصول إلى أهدافي.

5

أطـور إجـ ـراءات الع ـمــل لضــمان إك ـمـال الع ـمــل بجــودة عــال ـيــة.

4

أسـتـط ـيــع تصم ـيــم ب ـرنــامج تنف ـيــذي إلنجاز المـهــام الــموكــلة لي.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

*0.37

0.00

*0.39

0.01

*0.36

0.01

*0.44

0.00

يوضح جدول ( )4.10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التسويق والمبيعات"
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
))α≥0.05؛ وبذلك يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.10معامل االرتباط بين كل فقرة من فق ارت مجال مهارة التسويق والمبيعات والدرجة
الكلية للمجال
الفقرات

م

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.00

1

لــدي الـقــدرة عــلى الـقـيـام بالــدراسات التسوي ـقــية للمنتج أو الخدمة.

أستطيع تطبيق سياسات التسويق التي تتفــق مع أهـ ــداف المشروع.

*0.59

3

أستطيع تن ـشـيـط الطلــب على الخــدمات بتحديث أساليب التسويق.

لدي القدرة على إقناع األفراد بجودة المنتج أو الخدمة التي أقدمها.

*0.37
*0.48

0.01

5

أستطيع تغيير وجهة نظر اآلخرين لشراء المنتج أو الخدمة بسهولة.

*0.36

0.01

2
4

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

*0.50

0.00

0.00

يوضح جدول ( )4.11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التفاوض" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ))α≥0.05؛ وبذلك
يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة التفاوض والدرجة الكلية
للمجال
الفقرات

م
1
2

أمتلك قنوات اتصال واسعة تمكنني من عملية التفاوض مع األطراف خارج
المشروع.
لدي القدرة لممارسة الضغوط التفاوضية بأنواعها على الطرف اآلخر إلجباره
على موقف أو سلوك معين.

3

ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد.

4

أستطيع إعطاء األطراف الخارجية ثقتي لنجاح التفاوض أو االتفاق.

5

يمكن أن أتنازل في مراحل التفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاق.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
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معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

*0.62

0.00

*0.51

0.00

*0.35

0.03

*0.37

0.01

*0.35

0.01

يوضح جدول ( )4.12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة اتخاذ القرار" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ()α≥0.05؛ وبذلك
يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة اتخاذ القرار والدرجة الكلية للمجال
الفقرات

م

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

أقوم بجمع معلومات كافية حول أي مشكلة تواجهني.

*0.64

0.00

3

أمتلك الهدوء واالتزان في االختيار بين البدائل عند اتخاذ الق اررات.
أستطيع إقناع العاملين بالمشاركة باتخاذ القرار لتقليل فشله.

*0.82
*0.45

0.00

أقوم باتخاذ ق اررات فردية بنفسي في المواقف العاجلة.

*0.55

0.00

2
4
5

أضع بدائل عدة للمشكلة الواحدة.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

*0.73

0.00
0.00

يوضح جدول ( )4.13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة المالية" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ))α≥0.05؛ وبذلك يعد
المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة المالية والدرجة الكلية للمجال
م

الفقرات

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

لدي القدرة على إعداد دراسة جدوى مالية عند تأسيس المشروع.

*0.36

0.01

2

أسـتطـيــع فهــم العمــليـات المال ـيـة ال ـواردة فـي الكـشـوفــات البـنكـية.

*0.66

0.00

3

أستطيع تــرجـمة الـمعــامالت المالية إلى عمليات وأرقــام محاسبية.

*0.40

0.01

4

لدي القدرة للوصول إلى نتائج المركز المالي للمشروع بأي وقت.

*0.42

0.00

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
يوضح جدول ( )4.14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة االتصال والتواصل"
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
))α≥0.05؛ وبذلك يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة االتصال والتواصل والدرجة
الكلية للمجال
م
1

الفقرات
أستطيع التواصل مع اآلخرين بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم.
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معامل
بيرسون
لالرتباط

*0.49

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.00

2
3
4

أستطيع اإلصغاء والتحليل لرموز الرسالة لفهم محتواها.
لدي قدرة على اختيار وسيلة االتصال األنسب لمحتوى الرسالة.
أستطيع استخدام وسائل االتصال المختلقة كالمقابلة المباشرة أو رسائل البريد
اإللكتروني أو مواقع الويب.

*0.41

0.00

*0.55

0.00

*0.40

0.00

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
يوضح جدول ( )4.15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة استخدام وتفعيل
التكنولوجيا" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
))α≥0.05؛ وبذلك يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا
والدرجة الكلية للمجال
م
1
2
3
4
5
6

الفقرات
أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآللي لتنفيذ األعمال.

أستطيع االعتماد على أجهزة الحاسوب واالتصال وخدمة اإلنترنت في تنفيذ
كل األعمال التجارية.
أمتلك القدرة على األرشفة اإللكترونية.

أستطيع إدخال البيانات والتعامل مع برامج معالجة الكلمات وجداول البيانات
بسهولة.
أدرك دالالت البيع والتسويق على اإلنترنت.

أستطيع التعلم على أي تكنولوجيا جديدة يتم استخدامها في اإلنتاج.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

معامل
بيرسون
لالرتباط
*0.44

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.00

*0.46

0.00

*0.41

0.00

*0.53

0.00

*0.38

0.01

*0.37

0.01

يوضح جدول ( )4.16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مهارة التشبيك" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ))α≥0.05؛ وبذلك يعد
المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة التشبيك والدرجة الكلية للمجال
م
1
2
3
4
5

معامل
بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig.

أستط ـيــع ت ـســويق المنتجات عــن طـ ـري ــق الـشـب ـكـات اإللكترون ـيــة.
لدي القدرة على التعامل مع اإلعالنات التجارية واختيار المحتوى المناسب
في المواقع اإللكترونية.
أستطيع إنشاء مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة منها للتطوير المهني.

*0.52

0.00

*0.49

0.00

*0.45

0.00

أمت ـلــك ق ـ ــدرة ال ـ ــرد عـ ـلــى ك ــل االسـتـفـسـارات الــمتعـلـقـة بال ـعـ ـمــالء.

*0.40

0.00

الفقرات
أمتلك القدرة على التعامل مع اآلخرين عن طريق شبكة اإلنترنت.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
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*0.59

0.00

يوضح جدول ( )4.17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مراقبة ومسح البيئة" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ))α≥0.05؛ وبذلك
يعد المجال صادقا ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مهارة مراقبة ومسح البيئة والدرجة
الكلية للمجال
الفقرات

م
1
2
3
4

أستخدم مصادر مختلفة للحصول على المعلومات.

أستعمل وسائل االتصال وشبكات المعلومات للحصول على المعلومات
الخارجية الالزمة.

أستطيع جمع المعلومات عن المؤسسات ذات العالقة في مجال دراستي.
أتعرف على النمط البيئي المحيط والذي يؤثر على المشروع وأستخدمه
لصالح اتخاذ القرار.

القيمة
االحتمالية
()Sig.

معامل
بيرسون
لالرتباط

*0.43

0.00

*0.53

0.00

*0.38

0.01

*0.66

0.00

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34
ثانيا :الصدق البنائي:
ا

يعد 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.
يبين جدول ( )4.18أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة )(α≥0.05؛ وبذلك تعد جميع مجاالت االستبانة صادقة ل َما وضع لقياسه.
جدول ( :)4.18معامل االرتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانة
المحاور

مهارات الريادة
الشخصية
إجمالي المحور األول
مهارات إدارة األعمال

المجاالت

م
1

مهارة اإلبداع واالبتكار

3

مهارة القيادة

2
4

مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية
مهارة المثابرة

1

مهارة التخطيط ووضع األهداف

3

مهارة التفاوض

2
4

مهارة التسويق والمبيعات

معامل
بيرسون
لالرتباط
*0.95
*0.76
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0.00

*0.96

0.00

*0.96

0.00

*0.87

0.00

*0.96

0.00

*0.96

0.00

*0.96
*0.81

مهارة اتخاذ القرار

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.00

0.00
0.00

5
إجمالي المحور الثاني

مهارة المالية

*0.99

1

مهارة االتصال والتواصل

3

مهارة التشبيك

2

المهارات التقنية

*0.95

4

*0.95
*0.96

0.00

*0.95

مهارة مراقبة ومسح البيئة

*0.95

إجمالي المحور الثالث

0.00
0.00

*0.95

مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا

0.00

0.00
0.00
0.00

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي .0.34

 4.7ثبات اًلستبانة:
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من
مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج
االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد مرات عدة خالل فترات
زمنية معينة .وقـ ـ ــد تـ ـح ـقـ ــق الـ ـ ـب ــاحث م ــن ث ـ ـب ــات اس ـتـبــانـ ـ ــة الـ ــد ارس ـ ــة م ــن خــالل اسـ ـ ـتـخ ــدام معــامــل
ألـ ـ ـفــا كــرون ـ ـ ــباخ ) (Cronbach's Alpha Coefficientوطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج
كما هي مبينة في جدول (.)4.19
جدول ( :)4.19معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
المحاور

مهارات الريادة
الشخصية
إجمالي المحور األول

مهارات إدارة األعمال

إجمالي المحور الثاني

عدد الفقرات

معامل ألفا
كرومباخ

التجزئة
النصفية

0.70

0.74
0.72
0.70

م

المجاالت

1

مهارة اإلبداع واالبتكار

4

2

مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية

5

0.78

4

مهارة المثابرة

5

0.74

3

مهارة القيادة

5

0.75

0.80

1

مهارة التخطيط ووضع األهداف

19
5

0.80

0.70

2

مهارة التسويق والمبيعات

5

0.80

0.74

4

مهارة اتخاذ القرار

5

0.78

0.73

24

0.80

0.74

3
5

مهارة التفاوض
مهارة المالية

5
4
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0.76
0.74
0.80

0.82
0.73
0.80

المهارات التقنية
إجمالي المحور الثالث

1

مهارة االتصال والتواصل

4

0.75

0.71

2

مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا

6

0.72

0.80

4

مهارة مراقبة ومسح البيئة

4

19

0.71
0.73

0.72
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0.92

0.92

مهارة التشبيك

3

إجمالي محاور اًلستبانة

0.70

5

0.75
0.78

وكمــا يتضــح فــي جــدول ( )4.19أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة إلجمــالي محــاور االســتبانة
حيث بلغت  ،0.92بينما بطريقة التجزئة النصفية فبلغت .0.92
أما بالنسبة لمحاور االستبانة فقد تراوح معامل ألفا كرونباخ في محاور االسـتبانة مـا بـين ( - 0.73
 ،)0.80أم ــا وف ــق طريق ــة التجزئ ــة النص ــفية فكان ــت النت ــائج مش ــابهة لمعام ــل ألف ــا كرونب ــاخ ،حي ــث
تراوحت نتائج محاور االستبانة ما بين ( .)0.78 -0.70
وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتوزيع كما هي فـي ملحـق ( ،)2بعـد تأكـد الباحـث
من صدق وثبات استبانة الدراسة؛ مما يجعله على ثقـة بصـحة االسـتبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج
واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 4.8اختبار التوزيع الطبيعي:
تم استخدام اختبار كولمجوروف-سمرنوف ( (Kolmogorov-Smirnov Tes( )K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبـ ـيعي م ـن عـدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4.20
جدول ( :)4.20نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
المحاور

مهارات الريادة الشخصية

م

المجاالت

1

مهارة اإلبداع واالبتكار

4

1.15

0.14

2

مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية

5

3

مهارة القيادة

5

4

5

مهارة المثابرة

19

إجمالي المحور األول

مهارات ادارة األعمال

عدد
الفقرات

كولمجروف-
سمونوف
()K-S

القيمة
االحتمالية
()Sig.

1

مهارة التخطيط ووضع األهداف

5

2

مهارة التسويق والمبيعات

5

3

5

مهارة التفاوض

4

مهارة اتخاذ القرار

5

5

مهارة المالية

4
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1.30
1.27
0.97
1.27
1.27
1.27
1.03
1.18
1.18

0.07
0.08
0.31
0.08
0.08
0.08
0.24
0.12
0.12

إجمالي المحور الثاني

1
المهارات التقنية

مهارة االتصال والتواصل

24

1.23

0.10

4

1.29

0.07

2

مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا

6

3

مهارة التشبيك

5

4

مهارة مراقبة ومسح البيئة

4
19

إجمالي المحور الثالث

62

إجمالي محاور اًلستبانة

1.26
1.34
1.09
1.14
1.05

0.08
0.06
0.19
0.15
0.22

وكمــا يتضــح فــي جــدول ( )4.20أن القيمــة االحتماليــة ) (Sig.لجميــع مجــاالت الد ارســة كانــت أكبــر
مــن مســتوى الداللــة ()α≥0.05؛ وبــذلك فــإن توزيــع البيانــات لهــذه المجــاالت يتبــع التوزيــع الطبيعــي،
لذلك تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.

 4.9المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for the

).Social Sciences (SPSS

 4.10األدوات اإلحصائية المستخدمة:
 .1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي ،تستخدم لمعرفة تكرار فئات متغير ما ،ويتم
االستفادة منها في وصف عينة الدراسة ،ووصف متغيرات الدراسة.

 .2اخ ـت ـب ـار أل ـف ـا ك ـرون ـب ـاخ ( ،)Cronbach's Alphaيسـ ـتخـ ـدم ل ـمع ـرفة ث ـبات ف ـقـ ـرات االس ـت ـبـان ـة.
 .3اختبار التجزئة النصفية ( ،)split halfيستخدم لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبــار كولمجــوروف-ســمرنوف ( ،(Kolmogorov-Smirnov Testيســتخدم لمعرفــة مــا إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .5معامــل ارتبــاط بيرســون ( ،)Pearson Correlation Coefficientيســتخدم لقيــاس درجــة
االرت ـباط ب ـي ـن متغي ـري ـن ،وقـد تـم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.

 .6اختبـار  Tفـي حالـة عينتـين ( ،)Independent Samples T-Testيسـتخدم لمعرفـة مـا إذا
كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين عينتين مستقلتين.

 .7اختبار تحليل التبـاين األحـادي  ،)One Way Analysis of Variance) ANOVAيسـتخدم
لمع ـرف ـة م ـا إذا ك ـان ه ـن ـاك ف ـروقـ ـات ذات دالل ـة إح ـصائ ـي ـة ب ـي ـن ث ـالث عينات مستقلة أو أكثر.
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 4.11أهم الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد الدراسة:
هناك صعوبات تتعلق بالجانب الميداني بالدراسة ،وبالتحديد طريقة الوصول الى الفئة المستهدفة
بمجتمع الدراسة ،فان موضوع الوصول اليهم أمر شاق ،لكون مجتمع الدراسة ال يتواجد في مكان
محدد أو داخل مؤسسة محددة ،فيتكون من خريجين الجامعات المنتشرين في المحافظات الخمسة
لقطاع غزة ،لذلك تم الحصول على عينة الدراسة باستخدام برنامج سوق العمل الفلسطيني ،ومن
خالله تم الحصول على بياناتهم الشخصية ،وبعد التواصل معهم من خالل بياناتهم الشخصية عقد
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
 5.1المحك المعتمد بالدراسة
 5.2الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 5.3إجابة تساؤًلت الدراسة
 5.3.1إجابة التساؤل األول
 5.3.2إجابة التساؤل الثاني
 5.3.3إجابة التساؤل الثالث
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الفصل الخامس
التحليل والنقاش
مقدمة:
هدف هذا الفصل اإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل تحليل فقرات نتائج االستبانة ،واختبار
فرضيات الدراسة ،والوقوف على البيانات الشخصية للمبحوثين التي اشتملت على (الجنس،
الجامعة ،الكلية ،التقدير الجامعي ،عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية) ،كما هدف إلى
تفسير النتائج والتعقيب عليها ،باإلضافة إلى بيان أوجه الشبه واالختالف مع الدراسات السابقة ،لذا
تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها
وتحليلها في هذا الفصل.

 5.1المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل
حساب المدى بين درجات المقياس ( ،)4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس
للحصول على طول الخلية أي ( ،)0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في
المقياس (بداية المقياس وهي واحد صحيح)؛ وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح
طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)5.1المحك المعتمد في الدراسة
م

الوسط

الوزن النسبي

درجة الموافقة

1

من 1.80-1.00

من %36-20

قليلة جدا

2

أكبر من 2.60-1.80

أكبر من %52-36

قليلة

3

أكبر من 3.40-2.60

أكبر من %68-%52

متوسطة

4

أكبر من 4.20-3.40

أكبر من %84-%68

كبيرة

5

أكبر من 5,00-4.20

أكبر من %100-%84

كبيرة جدا
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 5.2الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
جدول ( :)5.2حالة اكتمال االستبانات
حالة اكتمال االستبانات

التكرار

النسبة المئوية %

استبانات مكتملة

302

80.70

استبانات غير مكتملة

72

19.30

المجموع

374

100.00

يتضح من جدول ( )5.2أن ) )%80.70من االستبانات مكتملة ،و) )%19.30من االستبانات
غير مكتملة ،ويعزو الباحث عدم اكتمالها لعدم إرجاعها من قبل بعض المبحوثين ،أو إلرجاعها
من قبل المبحوثين غير مكتملة التعبئة.
جدول ( :)5.3توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس
سبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

الجنس

لم يسبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

ذكر

99

62.30

أنثى

60

37.70

74

المجموع

159

100.00

143

اإلجمالي
النسبة
العدد
المئوية %

168

55.60

69

48.30

44.40

51.70

134

100.00

100.00

302

يتضح من خالل جدول ( )5.3أن ) )%55.60من المبحوثين هم من الذكور ،و) )%44.40هم
من اإلناث ،وهذا يدلل على كبر حجم المبحوثين الذكور مقارنة مع اإلناث ،ويعزو الباحث ذلك
إلقبال اإلناث على الكليات التربوية بشكل أكبر من الكليات المستهدفة في هذه الدراسة لتفضيلهن
التدريس كمهنة مستقبلية أكثر من الذكور.
جدول ( :)5.4توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجامعة
الجامعة

سبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

لم يسبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

الجامعة اإلسالمية

60

37.70

جامعة األقصى

15

9.40

جامعة القدس المفتوحة

13.20

34

36

22.60

33

جامعة األزهر

جامعة فلسطين
المجموع

27
21
159

17.00

100.00
93

39

27.30

11

7.70

23.10

26

143

18.20
23.80
100.00

اإلجمالي
النسبة
العدد
المئوية %
32.80
99
53

17.50

26

8.60

55
69

302

18.20
22.80

100.00

يتضح من جدول ( )5.4أن ) )%32.80من المبحوثين من الجامعة اإلسالمية ،و) )%22.80من
جامعة القدس المفتوحة ،و) )%18.20من جامعة فلسطين ،و) )%17.50من جامعة األزهر،
و) )%8.60من جامعة األقصى ،وهذا يدلل على كبر حجم المبحوثين من الجامعة اإلسالمية
مقارنة مع الجامعات األخرى ،ويعزو الباحث ذلك لمكانة الجامعة اإلسالمية في إقبال الطلبة عليها،
باإلضافة إلى أن حجم خريجي كل جامعة يختلف وفق عدد الكليات المتوفرة لديها ،وان الكليات
المستهدفة الثالث في هذه الدراسة ال تتوفر جميعا إال في بعض الجامعات كالجامعة اإلسالمية
وجامعة األزهر وجامعة فلسطين.
جدول ( :)5.5توزيع عينة الدراسة وفق متغير الكلية
سبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

الكلية
التجارة
الهندسة

تكنولوجيا المعلومات
المجموع

لم يسبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

102

64.20

36

22.60

33

159

100.00

143

21

13.20
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67.80%
23.10%
100.00

13

9.10%

اإلجمالي
النسبة
العدد
المئوية
%
65.90
199
69
34
302

22.80
11.30
100.00

يتضح من جدول ( )5.5أن ) (%65.90من المبحوثين من كلية التجارة ،و) )%22.80من كلية
الهندسة ،و) )%11.30من كلية تكنولوجيا المعلومات ،وهذا يدلل على كبر حجم المبحوثين من
كلية التجارة مقارنة مع الكليات المستهدفة األخرى ،ويعزو الباحث ذلك ألن رسوم ومفتاح قبول كلية
التجارة أقل نسبيا من التخصصات المدروسة األخرى مما يسمح بقبول عدد أكبر من الكليات
األخرى المكونة لمجتمع الدراسة ،باإلضافة إلى توفر كلية للتجارة في جميع جامعات قطاع غزة،
وأن فـ ـرص ع ـ ـم ـل خ ـري ـج ـي ك ـل ـي ـة ال ـت ـج ـارة أك ـب ـر مـ ـن خـ ـري ـج ـي الكـل ـيــات ال ـم ـسـ ـت ـه ـدفـ ـة األخ ـرى.
جدول ( :)5.6توزيع عينة الدراسة وفق متغير التقدير الجامعي
التقدير الجامعي

سبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

لم يسبق لهم العمل
النسبة
العدد
المئوية %

اإلجمالي
النسبة
العدد
المئوية %

ممتاز

17

10.70

جيد جدا

82

51.60

67

جيد

41

25.80

38

26.60

مقبول

19

11.90

21

14.70

40

المجموع

159

100.0

143

100.0

302

0
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34

11.30
49.30

17

11.90
46.90

149
79

26.20
13.20
100.0

0

0

يتضح من جدول ( )5.6أن ) )%49.30من المبحوثين تقديرهم جيد جدا ،و) )%26.20تقديرهم
جيد ،و) )%13.20تقديرهم مقبول ،و) )%11.30تقديرهم ممتاز ،وهذا يدلل على كبر فئة
المبحوثين الحاصلين على تقدير جيد جدا وتقدير جيد مقارنة مع فئات التقديرات األخرى ،ويعزو
الباحث ذلك ألنه من الطبيعي أن تتمركز تقديرات الخريجين حول المتوسط وتقل حول األطراف
العليا والدنيا.
جدول ( :)5.7توزيع عينة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

سبق لهم العمل
العدد

أقل من  0.5سنة

00

النسبة
المئوية %
0.00

اإلجمالي

لم يسبق لهم العمل
العدد

النسبة
المئوية %

العدد

النسبة
المئوية %

142

47.00

135

94.40

24.80

من  1-0.5سنة

79

49.68

8.00

5.59

75

أكثر من  3-1سنوات

53

33.33

0.00

0.00

56

18.50

أكثر من  3سنوات

27

17.00

0.00

0.00

29

9.60

المجموع

159

100.00

143

100.00

302

100.00

يتضح من جدول ( )5.7أن ) )%47من المبحوثين ال يوجد لديهم سنوات خبرة ،و))%24.80
خبرتهم أقل من سنة ،و) )%18.50خبرتهم أكثر من  3-1سنوات ،و) )%9.60خبرتهم أكثر من
 3سنوات ،وهذا يدلل على كبر فئة المبحوثين الذين ال يوجد لديهم سنوات خبرة مقارنة مع فئات
الخبرات األخرى ،ويعزو الباحث ذلك ألن مجتمع الدراسة من الخريجين حديثي التخرج ولديهم
المتسع من الوقت للح ـص ـول ع ـلى الخـب ـرة والع ـمل فيما بعد ،وأيضا يعود لصغر حجم سوق العمل.
جدول ( :)5.8توزيع عينة الدراسة وفق متغير عدد الدورات التدريبية
عدد الدورات التدريبية

سبق لهم العمل

اإلجمالي

لم يسبق لهم العمل

النسبة
المئوية
%
18.90

العدد

ال يوجد

النسبة
المئوية %

العدد

61

20.20

34

21.40

27

من  3-1دورات

46

28.90

42

29.40

88

29.10

من  6-4دورات

47

29.60

47

32.90

94

31.10

أكثر من  6دورات

32

20.10

27

18.90

59

19.50

المجموع

159

100.00

143

100.00

302

100.00
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العدد

النسبة
المئوية %

يتضح من جدول ( )5.8أن ) )%31.10من المبحوثين التحقوا من  6-4دورات ،و))%29.10
التحقوا من  3-1دورات ،و) )%19.50التحقوا بأكثر من  6دورات ،و) )%20.20ال يوجد لديهم
دورات ،وهذا يدلل على كبر فئة المبحوثين الملتحقين من  6-4دورات مقارنة مع فئات الدورات
األخرى ،ويعزو الباحث ذلك ألن أغلب تخصصات كليات مجتمع الدراسة ذات طبيعة تطبيقية مما
يؤدي إلى إقبال خريجي هذه الكليات للحصول على أكبر قدر من الدورات التدريبية ،باإلضافة إلى
اهت ـم ـام ال ـج ـامع ـات وم ـراكـ ـز الت ـدري ـب التي تع ـم ـل في فـل ـسطين الستقـط ـاب الطل ـبة لتنمية مهاراتهم.
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 5.3إجابة تساؤًلت الدراسة:
 5.3.1إجــابـة التـسـاؤل األول :ما مسـتــوى توفر المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية لِمن سبق لهم العمل ولِمن لم يسبق لهم

العمل؟ 

تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجات استجابات المبحوثين لكل فقرات متغير المهارات الريادية ،للتعرف على مستوى توفر
المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية وفقا ألسبقية العمل ،ومن أجل تحديد درجة الموافقة اعتمد الباحث مقياس ليكرت الخماسي/المحك

المعتمد في الدراسة.

جدول ( :)5.9الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحاور االستبانة
سبق لهم العمل
الوزن
ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

لم يسبق لهم العمل
الوزن
ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

اإلجمالي

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

مـهـارات الريادة الشخصية

3.70

74.06

1

3.19

63.89

3

3.46

0.45

69.24

17.80

0.00

2

مـ ـهـ ــارات إدارة األع ـ ـ ـم ــال

3.23

64.65

4

3.03

60.54

4

3.14

0.37

62.70

6.31

0.00

4

ال ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة

3.63

72.58

2

3.62

72.31

1

3.62

0.36

72.45

30.33

0.00

1

إجمالي محاور االستبانة

3.52

70.43

3

3.28

65.58

2

3.40

0.40

68.13

20.3

0.00

3

المحاور

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

يتضح من جدول ( )5.9أن إجمالي محاور المهارات الريادية جاء بوزن نسبي ) ،)%68.13وهذا يعني أن درجة موافقة استجابات المبحوثين حول المهارات
الريادية كبيرة ،وقد جاء الوزن النسبي ل َمن سبق لهم العمل ) )%70.43بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،(%65.58وهذا
يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة ل َمن سبق لهم العمل ومتوسطة ل َمن لم يسبق لهم العمل .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارات الريادة ل َمن سبق لهم

العمل أكبر ل َمن لم يسبق لهم العمل.
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المحور األول :مهارات الريادة الشخصية:
جدول ( :)5.10الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة اإلبداع واالبتكار
الفقرات

م

أسـ ـع ـى دوم ـا إلـى ت ـب ـني أس ـال ـي ـب ج ـدي ـدة
ع ـلى مـس ـت ـوى الع ـمل.
أبـ ـادر نح ـو االسـت ـفــادة من ال ـتط ـورات
العلمية في مجال عملي.

لم يسبق لهم العمل
سبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوزن ترتيب الوسط
الوسط
النسبي
النسبي
الفقرة
الفقرة الحسابي
الحسابي
%
%
3.97

79.37

1

3.52

70.49

1

3.18

63.65

2

3.38

67.55

2

3

أستفيد من الفرص المتاحة قبل أن تضيع.

2.73

54.59

3

2.59

51.89

3

4

أتجنب القواعد التي تحد من التغيير.

2.14

42.77

4

2.47

49.37

4

3.00

60.09

2.99

59.83

1
2

جميع فقرات المجال معا

يتضح من جدول ( )5.10أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
) ،)%60.09وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%59.83وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة اإلبداع واالبتكار لكال فئتي المقارنة
متساوية.
ويعزو الباحث ذلك لضعف وصغر مؤسسات سوق العمل الفلسطيني ،وعدم توفر اإلمكانيات
المادية لديها لتوفير حوافز للمبدعين ،لذلك فإن مستوى المهارة لم يتطور ل َمن سبق لهم العمل.
بينما مستوى المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل؛ لضعف نظام الجامعات بفلسطين في تحفيز
المبدعين لعدم تنظيمها للمسابقات والمعارض وجوائز ألفضل مشاريع أو أبحاث لديها ،ولعدم
تشجيع الجامعات طلبتها على التفكير خارج الصندوق من خالل اعتمادها عليها كجزئية في تقييم
الطالب أو أحد طرق التدريس لديها ،وأيضا لعدم تخصيص الحكومة الفلسطينية الدعم الكافي
للبحث العلمي ،وأيضا لعدم اهتمام وسائل اإلعالم المحلية بتغطية قصص النجاح رغم أن أغلب
قصص النجاح العربية فلسطينية الهوية ،وأيضا لضعف التربية األسرية في تشجيع اإلبداع في
فلسطين.
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أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة لكال فئتي المقارنة هي الفقرة )" (1أسعى دوما
إلى تبني أساليب جديدة على مستوى العمل" ،بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة لكال
فئتي المقارنة هي الفقرة )" (4أتجنب القواعد التي تحد من التغيير".
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة اإلبداع واالبتكار كانت متوسطة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :أبو سمرة ،)2017 ،و(حبوش،
( ،)2017الحدراوي ،)2013 ،و(القاسم ،)2013 ،و) ،(Smith, et al., 2007والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة اإلبداع واالبتكار كانت كبيرة.
جدول ( :)5.11الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية
لم يسبق لهم العمل

سبق لهم العمل
الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

4.28

85.66

3

2.99

59.72

4

2

أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل
أن أقرر فعل شيء.

4.31

86.16

2

3.07

61.40

1

3

أعتقد أن أعظم المكاسب تكمن خلف
المخاطرة المحسوبة.

4.22

84.40

4

3.02

60.42

2

4

أتحمل المسئولية عن ق اررتي بغض
النظر عن النتائج.

4.42

88.35

1

2.99

59.71

5

5

أقدم المزيد من الوقت والجهد للوصول
لهدفي.

3.79

75.85

5

2.94

58.74

3

4.20

84.09

3.00

60.00

م

الفقرات

1

أنفذ األعمال التي قد يعتبرها البعض
خطيرة.

جميع فقرات المجال معا

يتضح من جدول ( )5.11أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم

العمل ) ،)%84.09وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل المبحوثين في هذا
المجال ،بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%60وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة متوسطة.
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وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة تحمل المسئولية ل َمن سبق لهم العمل أكبر ل َمن لم يسبق لهم
العمل.
ويعزو الباحث ذلك إلى العادات األسرية في فلسطين بتَحمل األهل مسئولية أبنائهم طيل الفترات
العمرية حتى بعد تخرجهم من الجامعة دون تَحملهم مسئولية أنفسهم ،وبمجرد دخول الشباب معترك
الحياة العملية أو الحياة الزوجية يت َركوا ليتحملوا مسئوليتهم بأنفسهم ،وهذا يختلف عن العادات
الغربية حيث يت َركوا أبنائهم لتحمل مسئولية أنفسهم في مراحل مبكرة من العمر ،باإلضافة إلى أن
مؤسسات سوق العمل في فلسطين تعتمد على الموظفين الجدد في تحمل مسئولية أغلب أعباء
العمل من البدايات األولى للعمل حتى دون إعطائهم مجاال للتدريب والتأهيل؛ لذلك فإن مستوى
المهارة تطور ل َمن سبق لهم العمل ،بينما مستوى المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل لضعف
دور الـجـ ـامـع ـات الفلس ـطي ـن ـية ف ـيـق ـت ـص ـر دورهـ ـا ع ـلـى تـ ـزوي ـد خ ـريـجـي ـه ـا بال ـق ـدرات ال ـمع ـرف ـة فـ ـق ـ ـط.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" (4أتحمل المسئولية عن قراراتي
بغض النظر عن النتائج" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (2أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل
أن أقرر فعل شيء" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
بينما الفقرة التي حصلت على أقل درجة موافقة هي الفقرة (" (5أقدم المزيد من الوقت والجهد
ارتي بغض النظر عن
للوصول لهدفي" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (4أتحمل المسئولية عن قر ا
النتائج" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :أبو سمرة ،)2017 ،و(سلطان،)2016 ،
و(الحدراوي ،)2013 ،و(القاسم ،)2013 ،و(الشيخ ،وملحم ،والعكاليك ،)2009 ،والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة تحمل المخاطرة والمسئولية كانت كبيرة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن
م ـتـ ـوسـ ـط ـات اس ـت ـج ـاب ـات ال ـمـب ـح ـوثـ ـي ـن ل ـمه ـارة تح ـمـل ال ـمـخ ـاط ـرة وال ـمـس ـئ ـول ـي ـة كـان ـت مـتــوس ـطـة.
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جدول ( :)5.12الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة القيادة
م

الفقرات

سبق لهم العمل
الوزن
ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

لم يسبق لهم العمل
الوزن
ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

1

أسعى للحصول على آراء اآلخرين
وانتقاداتهم.

3.66

73.21

3

3.57

71.33

3

2

أقدر جهود اآلخرين وأثني عليهم.

4.06

81.26

1

3.81

76.22

2

3

لدي القدرة على مواجهة المواقف
الخطيرة.

3.98

79.62

2

3.44

68.81

4

4

أرفض التبعية لآلخرين.

3.64

72.70

4

3.93

78.60

1

5

أتمكن من التأثير
واقناعهم وتوجيههم.

2.67

53.33

5

3.21

64.20

5

3.60

72.03

3.59

71.83

على

جميع فقرات المجال معا

اآلخرين

يتضح من جدول ( )5.12أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم
العمل ) ،)%72.03وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذا المجال،
بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%71.83وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مه ـ ـارة ال ـقـ ـي ـادة لك ـال ف ـئتي الم ـق ـارنة متساوية.
يعزو الباحث ذلك لكون معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وتدار من قبل
مالكيها ،وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا ،فال يشاركون الخريجين في
إدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى ،ولكون مهارة القيادة
تمارس من قبل المستويات العليا ليتمكن القائد من التأثير واقناع وتوجيه اآلخرين؛ لذلك فإن مستوى
المهارة لم يتطور ل َمن سبق لهم العمل ،بينما مستوى المهارة كبير ل َمن لم يسبق لهم العمل ،لوجود
العديد من مساقات التخرج التي تعتمد على العمل الجماعي ألغلب تخصصات مجتمع الدراسة
كالهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،وأيضا ألن الجامعات الفلسطينية تعطي الحرية لمشاركة جميع
األحزاب المجتمع الفلسطيني من خالل مجالس طالبية منظمة ،وأيضا تسمح لمجالس طالبها من
ممارسة جميع األنشطة الطالبية بشكل ديمقراطي كالمشاركة باالنتخابات والترشيح والمشاركة
بالمناسبات الرسمية وغيرها من األنشطة والفعاليات األخرى ،باإلضافة إلى عوامل تتعلق بالناحية
السياسية للمجتمع الفلسطيني ،والتي أوجدت ثقافة الشاب الفلسطيني الثائر ضد االحتالل ،لذلك
ظهرت على الساحة الفلسطينية الكثير من الشخصيات القيادية الشابة.
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أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" (2أقدر جهود اآلخرين وأثني
ع ـليهـم" ل ـمـَن سـبـق لهـ ـم العمـل ،والـفـق ـرة )" (4أرفـض التـبعـية لآلخ ـريـن" ل ـ َمـن لـم يـسـبـق لهـم الع ـمـل.

بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة لكال فئتي المقارنة الفقرة )" (5أتمكن من التأثير

على اآلخرين واقناعهم وتوجيههم".

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (حبوش ،)2017 ،و(الحليمي،)2016 ،

والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة القيادة كانت كبيرة.

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة القيادة كانت متوسطة.
جدول ( :)5.13الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة المثابرة

م

1
2
3
4
5

الفقرات
عندما أكون مهتما بالمشروع تقل
حاجتي للنوم حتى أنجزه.

أقوم بكل ما هو مطلوب مني أو ما
يفوقه.

أستمر في المحاولة لتحقيق ما أريد
حتى لو واجهتني عقبات.
أصر على مواجهة العقبات دون تثبيط
عزيمتي.
أجد حلوال للتغلب على الصعوبات التي
تعوق تحقيق أهدافي.
جميع فقرات المجال معا

لم يسبق لهم العمل

سبق لهم العمل
الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

4.42

88.43

1

3.42

68.39

1

4.03

80.63

3

3.16

63.22

3

4.21

84.15

2

3.06

61.26

5

3.71

74.21

4

3.15

62.94

4

3.64

72.70

5

3.18

63.64

2

4.00

80.03

3.19

63.89

يتضح من جدول ( )5.13أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل

) ،)%80.03وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%63.89وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة المثابرة ل َمن سبق لهم العمل أكبر
ل َمن لم يسبق لهم العمل.
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ويعزو الباحث ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة مؤسسات سوق العمل الفلسطيني في تحميل الخريجين
الجدد العاملين لديهم حجم أعمال أكبر من العاملين القدامى فيضطر الخريجين للمثابرة وبذل كل
ما بوسعهم إلثبات أنفسهم أمام صاحب العمل ويحاولوا تجاوز كل الصعاب التي تواجههم أمال في
التثبيت واالستقرار بالعمل ،كما أن التوقف وعدم المحاولة لتجاوز المعوقات أثناء بدايات العمل
يقابله خسارة مادية أو مالية كبيرة أو فقدان العمل نفسه ،باإلضافة إلى عدم تطبيق قانون العمل
الفلسطيني على مؤسسات سوق العمل الفلسطيني خاصة الجزئية المتعلقة بساعات العمل
واإلجازات القانونية للعاملين والتي قد يعود بالنفع في تنمية مهارة المثابرة لديهم ،لذلك فإن مستوى
المهارة تطور ل َمن سبق لهم العمل ،بينما مستوى المهارة متوسط لمن لم يسبق لهم العمل ألن
الجامعات تتبع أسلوب االختبارات في تقييم طلبتها ،فهو أسلوب تقييم تقليدي واعتيادي بالنسبة
للطلبة وال يحتاج منهم بذل الجهد الكبير أو أي محاولة

عملية .

أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة مواف ـ ــقة لكال فئتي المقارنة الفقرة )" (1عـ ـ ـن ــدم ــا
أك ــون مهـ ـت ـمـا بالمشروع تقــل حاجتي للن ــوم ح ـتـى أنجـ ـ ـزه".
بينما الفقرة التي حـ ــصلت على أدنى درجة مواف ـق ــة هي الف ـق ـرة )" (5أجد حلوال للتغلب على
الصعوبات التي تعوق تحقيق أهدافي" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (3أستمر في المحاولة
لتحقيق ما أريد حتى لو واجهتني عقبات" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (حبوش ،)2017 ،و(سلطان،)2016 ،

والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة المثابرة كانت كبيرة.

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن

متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة المثابرة كانت متوسطة.
المحور الثاني :مهارات إدارة األعمال:

جدول ( :)5.14الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة التخطيط ووضع األهداف
م

الفقرات

1

أحب التف ـكـيــر بالمست ـقـ ـبــل وال ـت ـنــبؤ
بال ـم ـشــكالت ق ـب ــل وق ــوع ـه ــا.

لمن لم يسبق لهم العمل
لمن سبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوزن ترتيب الوسط
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي النسبي الفقرة الحسابي
%
%
4.03
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80.50

5

3.28

65.59

2

2

لـدي مـ ـج ـم ــوعــة مــن األهــداف أس ـعـى
لــتح ـق ـيـ ـق ـهــا فــي ح ـيــاتــي.

4.10

82.01

4

3.34

66.71

1

3

أضع الخطط للوصول إلى أهدافي.

4.23

84.53

3

3.06

61.12

5

4.35

87.04

1

3.10

62.10

4

4.26

85.16

2

3.18

63.64

3

4.19

83.84

3.19

63.83

4
5

أسـتـط ـيــع تصم ـيــم ب ـرنــامج تنف ـيــذي
إلنجاز المـهــام الــموكــلة لي.
أطـور إجـ ـراءات الع ـمــل لضــمان إك ـمـال
الع ـمــل بجــودة عــال ـيــة.
جميع فقرات المجال معا

يتضح من جدول ( )5.14أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم
العمل ) ،)%83.84وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذا المجال،
بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%63.83وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة التخطيط ووضع األهداف ل َمن سبق
لهم العمل أكبر ل َمن لم يسبق لهم العمل.
ويعزو الباحث ذلك لكون طبيعة عمل الخريجين بمؤسسات سوق العمل الفلسطيني يغلب عليها
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
تحقيق األهداف العامة ،لذلك فإن مستوى المهارة تطور ل َمن سبق لهم العمل .بينما مستوى المهارة

متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل لعدم توفر مساق خاص بالتخطيط كمتطلب في الخطة الدراسية
للتخصصات المكونة لمجتمع الدراسة عدا تخصص إدارة األعمال كأحد تخصصات كلية التجارة،
وان وج ـدت مسـاق ـات إدارية لتـلك التخصـصات فـتكون عـامة تتناول مبادئ في اإلدارة أو االقتصاد.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" (4أستطيع تصميم برنامج تنفيذي
إلنجاز المهام الموكلة لي" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (2لدى مجموعة من األهداف أسعى

لتحقيقها في حياتي" ل َمن لم يسبق لهم العمل.

بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة )" (1أحب التفكير بالمستقبل والتنبؤ
بالمشكالت قبل وقوعها" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (3أضع الخطط للوصول إلى األهداف"
ل َمن لم يسبق لهم العمل .
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :الحليمي ،)2017 ،و(حبوش،)2017 ،
(سلطان ،)2016 ،و(عياش )2015 ،والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة
التخطيط ووضع األهداف كانت كبيرة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( ،)Arasti, et al., 2014و(الحشوة،
 ،)2012والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة التخطيط ووضع األهداف كانت
متوسطة.
جدول ( :)5.15الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة التسويق والمبيعات
الفقرات

م

1
2
3
4
5

لــدي الـقــدرة عــلى الـقـيـام بال ـدراسات
التسوي ـق ـية للمنتج أو الخدمة.
أستطيع تطبيق سياسات التسويق التي
تتف ـق مع أه ـ ـداف المشروع.
أستطيع تن ـشـيـط الطل ـب على الخ ـدمات
بتحديث أساليب التسويق.
لدي القدرة على إقناع األفراد بجودة
المنتج أو الخدمة التي أقدمها.
أستطيع تغيير وجهة نظر اآلخرين لشراء
المنتج أو الخدمة بسهولة.
جميع فقرات المجال معا

سبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

لم يسبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

3.36

67.30

1

3.17

63.36

1

2.99

59.75

3

3.00

60.00

2

3.00

60.00

2

2.95

59.02

3

2.76

55.22

5

2.95

159.0

4

2.88

57.61

4

2.89

57.76

5

3.00

59.97

2.99

59.83

يتضح من جدول ( )5.15أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
( ،)%59.97وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%59.83وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة التسويق والمبيعات لكال فئتي
المقارنة متساوية.
ويعزو الباحث نظ ار لصغر حجم انتاج المؤسسات العاملة بسوق العمل الفلسطيني ولصعوبة
تصدير البضاعة عبر المعابر ،فال حاجة لهذه المؤسسات للتنويع بالتسويق لتزويد حجم انتاجها
والدخول الى أسواق خارجية ،لذلك فإن مستوى المهارة لم يتطور ل َمن سبق لهم العمل .بينما مستوى
المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل ،لعدم توفر مساق خاص بالتسويق كمتطلب في الخطة
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الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع الدراسة عدا تخصص إدارة األعمال كأحد
تخصصات كلية التجارة ،وألن الجامعات الفلسطينية ال تعطي مساحة كافية للمهارات التطبيقية
فهي ال توفر البيئة التطبيقية لممارسة المهارة بالقدر الكافي ،وال تبرم اتفاقيات شراكة مع جهات
خارجية توفر البيئة التطبيقية لممارسة المهارة ،ولكون مهارة التسويق جانب تطبيقي بامتياز أكثر
من كونه جانب نظري.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة لكال فئ ـ ـت ــي المقـ ــارنة ال ـف ـقـ ـرة )" (1لدى القدرة
على القيام بالدراسات التسويقية للمنتج أو الخدمة".
بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة )" (4لدى القدرة على إقناع األفراد
بجودة المنتج أو الخدمة التي أقدمها" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (5أستطيع تغيير وجهة نظر
اآلخرين لشراء المنتج أو الخدمة بسهولة" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :حبوش ،)2017 ،و(Arasti, et 2014
 ،)al.,و(الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة التسويق
والمبيعات كانت متوسطة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ) ،(Smith, et al., 2007والتي أكدت
أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة التسويق كانت كبيرة.
جدول ( :)5.16الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة التفاوض
م

1

2
3

الفقرات
أمتلك قنوات اتصال واسعة تمكنني من
عملية التفاوض مع األطراف خارج
المشروع.
لدي القدرة لممارسة الضغوط التفاوضية
بأنواعها على الطرف اآلخر إلجباره على
موقف أو سلوك معين.
ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد.

سبق لهم العمل
الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

لم يسبق لهم العمل
ترتيب الوسط
الفقرة الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

3.06

61.13

2

3.15

62.94

3

3.28

65.66

1

3.23

64.62

1

2.52

50.44

5

3.15

63.08

2
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4
5

أستطيع إعطاء األطراف الخارجية ثقتي
لنجاح التفاوض أو االتفاق.
يمكن أن أتنازل في مراحل التفاوض في
سبيل الوصول إلى اتفاق.
جميع فقرات المجال معا

2.83

56.60

3

3.02

60.42

4

2.81

56.23

4

2.76

55.24

5

3.00

60.02

3.00

59.91

يتضح من جدول ( )5.16أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
) ،)%60.02وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%59.91وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة التفاوض لكال فئتي المقارنة متساوية.
يعزو الباحث ذلك لكون معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وتدار من قبل
مالكيها ،وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا ،فال يشاركون الخريجين في
إدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى ،ولكون مهارة
التفاوض تمارس من قبل أفراد متنفذين بالمؤسسة مع أطراف خارجية من خالل عقد اتفاقيات
وصفقات ،وغالبا ما تتم في المستويات العليا ،لذلك فإن مستوى المهارة لم يتطور ل َمن سبق لهم
العمل .بينما مستوى المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل لعدم توفر مساق خاص بالتفاوض
كمتطلب في الخطة الدراسية للتخصصات المكونة لمجتمع الدراسة ،وألن الجامعات الفلسطينية ال

تعطي مساحة كافية للمهارات التطبيقية فهي ال توفر البيئة التطبيقية لممارسة المهارة بالقدر
الكافي ،ولكون مهارة التفاوض جانب تطبيقي أكثر من كونه جانب نظري.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:

فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة لكال فئتي المقارنة الفقرة )" (2لدي القدرة

لممارسة الضغوط التفاوضية بأنواعها على الطرف اآلخر إلجباره على موقف أو سلوك معين".

بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة )" (3ألجأ ألسلوب الثناء قبل النقد" ل َمن

سبق لهم العمل ،والفقرة )" (5يمكن أن أتنازل في مراحل التفاوض في سبيل الوصول إلى اتفاق"

ل َمن لم يسبق لهم العمل.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة التفاوض كانت متوسطة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :حبوش ،)2017 ،و(،)Arasti, et al., 2014
و(حجاج ،)2014 ،والتي أكدت أن متوسطات استجاب ـات المبحوثـين لـمهـارة التـفـاوض كانـت كبـيرة.
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جدول ( :)5.17الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة اتخاذ القرار
م

الفقرات

لم يسبق لهم العمل
سبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوزن ترتيب الوسط
الوسط
النسبي
النسبي
الفقرة
الفقرة الحسابي
الحسابي
%
%

1

أقوم بجمع معلومات كافية حول أي مشكلة
تواجهني.

4.41

88.20

4

3.72

74.41

1

2

أضع بدائل عدة للمشكلة الواحدة.

4.46

89.18

2

3.68

73.57

2

4.55

90.94

1

3.31

66.29

4

4.46

89.18

3

3.37

67.41

3

4.12

82.39

5

2.93

58.60

5

4.40

87.97

3.40

68.06

3
4
5

أمتلك الهدوء واالتزان في االختيار بين
البدائل عند اتخاذ الق اررات.
أستطيع إقناع العاملين بالمشاركة باتخاذ
القرار لتقليل فشله.
أقوم باتخاذ ق اررات فردية بنفسي في
المواقف العاجلة.
جميع فقرات المجال معا

يتضح من جدول ( )5.17أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم
العمل ) ،)%87.97وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل المبحوثين في هذا
المجال ،بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%68.06وهذا يعني

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة اتخاذ القرار ل َمن سبق لهم
العمل أكبر ل َمن لم يسبق لهم العمل.
ويعزو الباحث ذلك ألنه ال يمكن ممارسة أي عمل إداري داخل مؤسسات سوق العمل إال من
خالل القرار سواء كانت ق اررات روتينية تتعلق بإجراءات العمل اليومية ،فالقرار جزء من مهامه
اليومية التي يمارسها حتى وان كانت غالبية أعمالهم ذات طبيعة روتينية ،أم ق اررات غير روتينية
تتعلق بالمستويات اإلدارية العليا ،لذلك فإن مستوى المهارة تطور ل َمن سبق لهم العمل ،بينما
مستوى المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل؛ العتماد الجامعات الفلسطينية على طريقة التلقين
بالتدريس دون التنويع في طرق التدريس الجديدة كاستخدام طرق فرق العمل بمشاركة الطلبة في
اتخاذ القرار لوضع حلول لمشكالت تعرض عليهم.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتـبـين أن الفـقـرة التي حصلـت عـلى أعـلى درجة موافقة هي الفقرة )" (3أمتلك الهدوء واالتزان في
االختيار بين البدائل عند اتخاذ الق اررات" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (1أقوم بجمع معلومات
كافية حول أي مشكلة تواجهني" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
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بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة لكال فئتي المقارنة الفقرة )" (5أقوم باتخاذ ق اررات

فردية بنفسي في المواقف العاجلة".

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (حبوش ،)2017 ،و(فروانة،)2014 ،
والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة اتخاذ القرار كانت كبيرة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة اتخاذ القرار كانت متوسطة.
جدول ( :)5.18الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة المالية
م
1
2
3
4

الفقرات
لدي القدرة على إعداد دراسة جدوى مالية
عند تأسيس المشروع.
أسـتطـيــع فهــم العمــليـات المال ـيـة ال ـواردة
فـي الكـشـوفــات البـنكـية.
أستطيع تــرجـمة الـمعــامالت المالية إلى
عمليات وأرقــام محاسبية.
لدي القدرة للوصول إلى نتائج المركز
المالي للمشروع بأي وقت.
جميع فقرات المجال معا

لم يسبق لهم العمل

سبق لهم العمل

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

2.29

45.87

4

3.25

65.03

1

51.61

3

2.64

52.83

3

2.58

1

2.42

48.43

4

3.11

62.24

2

2.74

54.84

2

3.03

60.56

2.76

55.28

2.75

55.07

ترتيب الوسط
الفقرة الحسابي

يتضح من جدول ( )5.18أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
) ،)%55.28وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%55.07وهذا يعني أن هناك

موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة التفاوض لكال فئتي المقارنة متساوية.

ويعزو الباحث ذلك ألن غالبية أعمال الخريجين بمؤسسات سوق العمل المحلي تأخذ الطابع
اإلداري أو جزء بسيط من الجانب المالي ،فمن الصعب تحميلهم كامل العملية المالية وادخالهم
صميم العمل المالي لكونهم دخالء على العمل المالي ،ولكون عنصر المخاطرة عال باألعمال
المالية ،وألن المهارة المالية ال يمكن اكتسابها إال من خالل ممارسة كاملة للعملية االستثمارية من
خالل مباشرة مشروع ذاتي وتحمل صاحبه جميع مهامه سواء اإلدارية أو المالية ،لذلك فإن مستوى
المهارة لم يتطور ل َمن سبق لهم العمل ،بينما مستوى المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل ،لعدم
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توفر مساق خاص بالمالية كمتطلب في الخطة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع
الدراسة عدا تخصصات كلية التجارة ،كما أن أنظمة الجامعات الفلسطينية تعتمد على الجانب
النظري دون التطبيقي فال تمنح خريجي كلية التجارة أو خريجي قسم المحاسبة لتجارب عملية ،وان
وجدت ساعات تدريبية فهي ليست كافية ،وال تتبع برنامج متكامل لتغطي الحد األدنى من المهارات
المطلوبة.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" (1لدى القدرة على إعداد دراسة
جدوى مالية عند تأسيس مشروع" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (3أستطيع ترجمة المعامالت
المالية إلى عمليات وأرقام محاسبية" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة (" )3أستطيع ترجمة المعامالت المالية
إلى عمليات وأرقام محاسبية" ل َمن لم يسبق لهم العمل ،والفقرة )" )1لدى القدرة على إعداد دراسة
جدوى مالية عند تأسيس مشروع" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
واتـفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( ،)Arasti, et al., 2014: 44والتي
أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة المالية كانت متوسطة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ) ،(Smith, et al., 2007والتي أكدت
أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة المالية كانت كبيرة.
المحور الثالث :المهارات التقنية:
جدول ( :)5.19الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة االتصال والتواصل
م
1
2
3

الفقرات
أستطيع التواصل مع اآلخرين بغض النظر
عن توجهاتهم وآرائهم.
أستطيع اإلصغاء والتحليل لرموز الرسالة
لفهم محتواها.
لدي قدرة على اختيار وسيلة االتصال
األنسب لمحتوى الرسالة.

لم يسبق لهم العمل

سبق لهم العمل
الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

3.75

74.97

1

3.01

60.14

4

3.19

63.77

2

3.24

64.76

2

3.08

61.64

4

3.06

61.12

3
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4

أستطيع استخدام وسائل االتصال المختلقة
كالمقابلة المباشرة أو رسائل البريد
اإللكتروني أو مواقع الويب.
جميع فقرات المجال معا

3.11

62.14

3.21

64.23

3

3.25

65.03

3.19

63.83

1

يتضح من جدول ( )5.19أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
) ،)%64.23وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين في هذا المجال،
بينما تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ( ،)%63.83وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة التفاوض لكال فئتي المقارنة متساوية.
ويعزو الباحث ذلك لكون مهارة االتصال والتواصل تشمل التفاعل مع اآلخرين باختالف توجهاتهم،
والقدرة على التعبير بوضوح لآلخرين؛ لذلك فهي تعتمد على الجانب التطبيقي أكبر من الجانب
النظري ،فهي تتولد من سنوات الخبرة الطويلة خالل تعامالت الفرد في جميع مراحل نموه ،وان فئة
َمن سبق لهم العمل هم خريجين حديثي التخرج انتقلوا حديثا من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية
فليس لديهم سنوات خبرة كبيرة بسوق العمل ،لذلك فإن المهارة لم تتطور لديهم ولم تكتمل لديهم
بعد ،بينما مستوى المهارة متوسط ل َمن لم يسبق لهم العمل؛ لعدم توفر مساق خاص باالتصال
كمتطلب في الخطة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع الدراسة ،وأيضا لعدم اعتماد
الجامعات الفلسطينية أسلوب الحوار والنقاش لديها كونه أسلوبا ينمي مهارة اإلصغاء والتعبير كأحد
المهارات الفرعية المكونة لمهارة االتصال.
أما أعلى وأدنى الفق ارت في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" )1أستطـيع التواصل مع اآلخـرين
بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة (" )4أستطيع استخدام وسائل
االتصال المختلقة كالمقابلة المباشرة أو رسائل البريد اإللكتروني أو مواقع ويب" ل َمن لم يسبق لهم

العمل.

بينما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة )" )3لدى قدرة على اختيار وسيلة
االتصال األنسب لمحتوى الرسالة" ل َمن سبق لهم العمل ،والفقرة )" (1أستطيع التواصل مع اآلخرين
بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن

متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة االتصال والتواصل كانت متوسطة.

واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :حبوش ،)2017 ،و(سلطان،)2016 ،
و(فروانة ،)2014 ،والتي أكدت أن متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة االتصال والتواصل

كانت كبيرة.

جدول ( :)5.20الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا
م
1
2
3
4
5
6

الفقرات
أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآللي
لتنفيذ األعمال.
أستطيع االعتماد على أجهزة الحاسوب
واالتصال وخدمة اإلنترنت في تنفيذ كل
األعمال التجارية.
أم ـتلك ال ـق ـدرة ع ـلى األرش ـف ـة اإللكترون ـي ـة.
أستطيع إدخال البيانات والتعامل مع
برامج معالجة الكلمات وجداول البيانات
بسهولة.
أدرك دالالت البيع والتسويق على
اإلنترنت.
أستطيع التعلم على أي تكنولوجيا جديدة يتم
استخدامها في اإلنتاج.
جميع فقرات المجال معا

سبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

لم يسبق لهم العمل
الوزن ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

4.26

85.28

2

4.48

89.51

1

3.82

76.48

5

4.03

80.56

3

4.19

83.77

3

3.78

75.52

5

4.27

85.41

1

4.29

85.87

2

4.00

80.00

4

3.43

68.67

6

3.46

69.18

6

3.94

78.88

4

4.00

80.02

3.99

79.84

يتضح من جدول ( )5.20أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل

) ،)%80.02وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما

تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%79.84وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة التفاوض لكال فئتي المقارنة متساوية.
ويعزو الباحث ذلك  لكون حجم وامكانيات المؤسسات العاملة بسوق العمل الفلسطيني متواضعة
التكنولوجيا العتمادها على أساليب تكنولوجية قديمة ،ولصعوبة إدخال المعدات على المعابر،
وأيضا لعدم انفتاح أصحابها على متابعة التكنولوجيا الجديدة ،لذلك فإن عدم إعطاء مساحة
للخريجين العاملين لديها الستخدام التكنولوجيا لم يؤد إلى تطوير المهارة لديهم ،وربما يؤدي إلى
112

نسيانها وتراجعها ،بـي ـنــما مـس ـتــوى المهارة كب ـيــر ل َمن لم يسبق لهم العمل؛ ألن العينة المستهدفة من

الشباب وهي الفئة األكثر اهتماما باستخدام التكنولوجيا ومتابعة تطورها ،وباإلضافة إلى أن
الجامعات الفلسطينية متطورة جدا في استخدام وتفعيل التكنولوجيا ،حيث تدخل الجامعات وسائل
تعليمية جديدة تعتمد على التكنولوجيا ،وتفعل األنظمة المحوسبة في امتحاناتها وأنشطتها البحثية،
وتدخل العديد من مساقات الحاسوب والتكنولوجيا في خططها الدراسية وتربطها بالتخصصات
المختلفة ،وتستخدم الحاسوب وشبكة اإلنترنت لتسهيل الخدمات اإلدارية المقدمة للطلبة والمدرسين
من خالل تخصيص صفحات شخصية لكل منهم وتضع عليها جميع المعلومات الالزمة لهم،
باإلضافـ ـة إلى إمكان ـي ـة تـنـف ـي ـذ الع ـملـيـات بـطري ـق ـة إلكـتـرونـيـة كـتـسـج ـي ـل وسحـب الـمـسـاقـات بـسهـولـة.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" (4أستطيع إدخال البيانات
والتعامل مع برامج معالجة الكلمات وجداول البيانات بسهولة" ل َمن سبق لهم العمل ،بينما الفقرة ()1
"أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآللي لتنفيذ األعمال" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
أما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة (" (6أستطيع التعلم على أي تكنولوجيا

جديدة يتم استخدامها في اإلنتاج" ل َمن سبق لهم العمل ،بينما الفقرة )" (5أدرك دالالت البيع
والتسويق على اإلنترنت" ل َمن لم يسبق لهم العمل.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (حبوش ،)2017 ،والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا كانت كبيرة.
جدول ( :)5.21الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة التشبيك
م
1
2
3

الفقرات
أمتلك القدرة على التعامل مع اآلخرين عن
طريق شبكة اإلنترنت.
أستط ـيــع ت ـســويق المنتجات عــن طـ ـري ــق
الـشـب ـكـات اإللكترون ـيــة.
لدي القدرة على التعامل مع اإلعالنات
التجارية واختيار المحتوى المناسب في
المواقع اإللكترونية.

سبق لهم العمل
الوزن
ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

لم يسبق لهم العمل
الوزن
ترتيب
الوسط
النسبي
الفقرة
الحسابي
%

4.02

80.38

1

3.83

76.50

2

3.96

79.25

3

3.74

74.83

4

3.70

74.09

4

3.64

72.87

5
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4
5

أستطيع إنشاء مواقع التواصل االجتماعي
واالستفادة منها للتطوير المهني.
أمت ـلــك ق ـ ــدرة الـ ـ ـرد عـ ـل ـى كـ ـل االسـتـفـسـارات
ال ـمتعـلـقـة بالعمالء.
جميع فقرات المجال معا

3.97

79.50

2

3.97

79.30

1

3.35

66.92

5

3.78

75.66

3

3.80

76.03

3.79

75.83

يتضح من جدول ( )5.21أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
) ،)%76.03وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%75.83وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة .وذلك يدلل أن درجة الموافـق ـة في مهارة التشـب ـي ـك لكال فئ ـتي المقارنة متـساوية.
ويعزو الباحث ذلك؛ ألن حجم وامكانيات مؤسسات سوق العمل الفلسطيني متواضعة من حيث
استخدام الشبكات اإللكترونية حيث أنها تعتمد على شبكات قديمة أو مكلفة الثمن مثل استخدام
االتصال الشفهي أو استخدام شبكات االتصال الخلوية ،لذلك فإن مستوى المهارة لم يتطور ل َمن

سبق لهم العمل ،بينما مستوى المهارة كبير ل َمن لم يسبق لهم العمل ،لتوفر مساق خاص بالشبكات
كمتطلب في الخطة الدراسية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع الدراسة كالتخصصات الهندسية

وتخصصات تكنولوجيا المعلومات.
أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة (" (1أمتلك القدرة على التعامل مع
اآلخرين عن طريق شبكة اإلنترنت" ل َمن سبق لهم العمل ،بينما الفقرة )" (4أستطيع إنشاء مواقع
التواصل االجتماعي واالستفادة للتطوير المهني" ل َمن لم يسبق لهم العمل.
أما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة هي الفقرة (" )5أمتلك قدرة الرد على كل
االستفسارات المتعلقة بالعمالء" ل َمن سبق لهم العمل ،بينما الفقرة )" (3لدي القدرة على التعامل مع

اإلعـالنـات التجـارية واخـتـيـار المحتـوى المـنـاسب في الـمـواقـع اإللكترونية" ل َمن لم يسـبق لهم العمل.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (حبوش ،)2017 ،و(الشيخ ،وملحم،
والعكاليك ،)2009 ،والتي أكدت أن م ـتوسطات استجـاب ـات المبحـوث ـي ـن لمه ـارة الت ـشـبيك كـانت
كبيرة.
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واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحشوة ،)2012 ،والتي أكدت أن

متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة التشبيك كانت متوسطة.

جدول ( :)5.22الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مهارة مراقبة ومسح البيئة
م
1
2
3
4

الفقرات
أستخدم مصادر مختلفة للحصول
على المعلومات.
أستعمـ ـل وسـ ـائـ ـل االتـ ـصال وشب ـك ـات
المعلومات للحصول على المعلومات
الخارجية الالزمة.
أستطيع جمع المعلومات عن
المؤسسات ذات العالقة في مجال
دراستي.
أتعرف على النمط البيئي المحيط
والذي يؤثر على المشروع وأستخدمه
لصالح اتخاذ القرار.
جميع فقرات المجال معا

سبق لهم العمل
الوزن
النسبي ترتيب
الوسط
الفقرة
الحسابي
%

لم يسبق لهم العمل
الوزن
النسبي ترتيب
الوسط
الفقرة
الحسابي
%

3.92

78.49

1

3.59

71.89

2

3.58

71.70

2

3.67

73.43

1

3.36

67.17

3

3.54

70.77

3

3.14

62.77

4

3.14

62.80

4

3.50

70.03

3.49

69.72

يتضح من جدول ( )5.22أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ل َمن سبق لهم العمل
) ،)%70.03وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل المبحوثين في هذا المجال ،بينما
تبين أن المتوسط الحسابي النسبي ل َمن لم يسبق لهم العمل ) ،)%69.72وهذا يعني أن هناك موافقة
بدرجة كبيرة .وذلك يدلل أن درجة الموافقة في مهارة مراقبة ومسح البيئة لكال فئتي المقارنة متساوية.

يعزو الباحث ذلك لكون معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وتدار من قبل
مالكيها ،وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا ،فال يشاركون الخريجين في
إدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى ،ولكون مهارة مراقبة
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،
فإن عدم إعطاء مساحة لممارستها لم يؤد إلى تطوير المهارة لديهم ،وربما يؤدى إلى نسيانها
وتراجعها ،بينما مستوى المهارة كبير ل َمن لم يسبق لهم العمل لتوفر مساق مستقل أو جزء من
مساق يتعلق بالمسح البيئي أو نظم المعلومات اإلدارية ألغلب التخصصات المكونة لمجتمع
الدراسة كمساق نظم المعلومات اإلدارية أو أنظمة معلومات التسويق أو أمن المعلومات أو النظم
الخبيرة أو التخطيط االستراتيجي.
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أما أعلى وأدنى الفقرات في المجال:
فتبين أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة موافقة هي الفقرة )" (1أستخدم مصادر مختلفة
للحصول على المعلومات" ل َمن سبق لهم العمل ،بينما الفقرة )" )2أستعمل وسائل االتصال وشبكات
ال ـمـع ـل ـوم ـات للحـ ـص ـول عـ ـل ـى ال ـم ـع ـل ـوم ـات ال ـخـ ـارج ـي ـة ال ـالزمـ ـة" ل ـمـَن ل ـم ي ـس ـب ـق ل ـه ـم ال ـعـ ـمـ ـل.
أما الفقرة التي حصلت على أدنى درجة موافقة لكال فئتي المقارنة الفقرة )" (4أتعرف على النمط
البيئي المحيط والذي يؤثر على المشروع وأستخدمه لصالح اتخاذ القرار".
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ) ،(Smith, et al., 2007والتي أكدت أن
متوسطات استجابات المبحوثين لمهارة مراقبة ومسح البيئة كانت كبيرة.

 5.3.2إجابة التساؤل الثاني :هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادة وفقاا ألسبقية العمل؟
ولإلجابة على التساؤل تم صياغة الفرضيات التالية:
توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادة وفقاا ألسبقية العمل.
تم استخدام اختبار "ت-لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو

اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات.

جدول ( :)5.23نتائج اختبار "ت-لعينتين مستقلتين"-أسبقية العمل
االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مهارات الريادة الشخصية

3.70

3.19

11.83

0.00

م ـه ـارات إدارة األعـ ـمال

3.23

3.03

4.97

0.00

ال ـ ـم ـ ـه ـارات الـ ـت ـقـ ـنـ ـيـ ـ ــة

3.62

3.62

0.33

0.74

ال توجد فروق

جميع محاور االستبانة معا

3.52

3.28

5.80

0.00

توجد فروق لصالح
َمن سبق لهم العمل

المحاور

المتوسطات
لم يسبق لهم
سبق لهم
العمل
العمل

قيمة

المعنوية
توجد فروق لصالح
َمن سبق لهم العمل
توجد فروق لصالح
َمن سبق لهم العمل

يتضح من جدول ( )5.23أن القيمة االحتمالية ( )Sig.أقل من مستوى الداللة ()α≥0.05؛ حيث
كانت القيمة المعنوية ( ،(0.00وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
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استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى ألسبقية العمل ،وكانت الفروق لصالح
َمن سبق لهم العمل ،حيث بلغ متوسطها ).(3.52
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :ال ـبـلــوشـي ،والعج ـم ـي ــة،)2013 ،
و) ،(Chang, & Rieple, 2013و(عمر ،)2008 ،و) ،(Hahna, & Leavitt, 1996والتي
أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول المهارات
الريادية ،لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج التدريب والتشغيل.
وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
أواًل :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية مهارات الريادة الشخصية وفقاا ألسبقية العمل.
جدول ( :)5.24نتائج اختبار "ت-لعينتين مستقلتين"-أسبقية العمل
لمحور مهارات الريادة الشخصية
المتوسطات
سبق لهم
العمل

لم يسبق
لهم العمل

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المعنوية

مهارة اإلبداع واالبتكار

3.00

2.99

0.27

0.79

ال توجد فروق

مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية

4.20

3.00

29.42

0.00

توجد فروق لصالحَ َمن
سبق لهم العمل

مهارة القيادة

3.60

3.59

0.24

0.81

ال توجد فروق

مهارة المثابرة

4.00

3.19

19.94

0.00

توجد فروق لصالح َمن
سبق لهم العمل

محور مهارات الريادة الشخصية

3.70

3.19

11.83

0.00

المجاالت

قيمة

توجد فروق لصالح َمن
سبق لهم العمل

يتضح من جدول ( )5.24أن القيمة االحتمالية ( )Sig.أقل من مستوى الداللة ))α≥0.05؛ حيث
كانت القيمة المعنوية ( ،)0.00وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول واقع تنمية مهارات الريادة الشخصية تعزى ألسبقية العمل ،وكانت
الفروق لصالح َمن سبق لهم العمل ،حيث بلغ متوسطها ).(3.70
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ويعزو الباحث ذلك ألسباب تتعلق بطبيعة مؤسسات سوق العمل الفلسطيني في تحميل الخريجين
الجدد العاملين لديهم حجم أعمال أكبر من العاملين القدامى فيضطر الخريجين تحمل المسئولية
والمثابرة وبذل كل ما بوسعهم إلثبات أنفسهم أمام صاحب بالعمل ،ويحاولوا تجاوز كل الصعاب
التي تواجههم أمال في التثبيت واالستقرار بالعمل ،وأن التوقف وعدم المحاولة لتجاوز المعوقات
أ ثناء بدايات العمل يقابله خسارة مادية أو مالية كبيرة أو فقدان العمل ،باإلضافة إلى أسباب تتعلق
بعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني على مؤسسات سوق العمل الفلسطيني خاصة الجزئية المتعلقة
بساعات العمل واإلجازات القانونية للعاملين ،والتي قد يعود بالنفع في تنمية الكثير من مهارات
الريادة الشخصية لديهم.
وات ـ ـفـ ـق ـت ه ـ ـ ـذه ال ـن ـت ـائ ـج م ـع ب ـع ـض ال ـ ـدراسـ ـات ال ـس ـ ـاب ـق ـة كدراسة( :ال ـبـلــوشـي ،والع ـج ـمـيـة،
 ،)2013و(عمر ،)2008 ،والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول مهارات الريادة الشخصية ،لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج
التدريب والتشغيل.
ثانيا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
ا
المبحوثين حول واقع تنمية مهارات إدارة األعمال وفقاا ألسبقية العمل.
جدول ( :)5.25نتائج اختبار "ت-لعينتين مستقلتين"-أسبقية العمل لمحور مهارات إدارة األعمال
المتوسطات
سبق لهم
العمل

لم يسبق
لهم العمل

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

مهارة التخطيط ووضع األهداف

3.00

2.99

0.18

0.86

مهارة التسويق والمبيعات

3.00

2.99

0.18

0.86

ال توجد فروق

مهارة التفاوض

3.00

3.00

0.17

0.87

ال توجد فروق

مهارة اتخاذ القرار

4.40

3.40

23.77

0.00

مهارة المالية

2.76

2.75

0.20

0.84

توجد فروق لصالح
َمن سبق لهم العمل
ال توجد فروق

محور مهارات إدارة األعمال

3.23

3.03

4.97

0.00

توجد فروق لصالح
َمن سبق لهم العمل

المجاالت
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قيمة

المعنوية
توجد فروق لصالح
َمن سبق لهم العمل

يتضح من جدول ( )5.25أن القيمة االحتمالية ( )Sig.أقل من مستوى الداللة ))α≥0.05؛ حيث
كانت القيمة المعنوية ) ،(0.00وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول واقع تنمية مهارات إدارة األعمال تعزى ألسبقية العمل ،وكانت الفروق
لصالح َمن سبق لهم العمل ،حيث بلغ متوسطها ).(3.23
ويعزو الباحث ذلك لكون طبيعة عمل الخريجين بمؤسسات سوق العمل يغلب عليها الطابع
اإلداري ،وال يمكن ممارسة أي عمل إداري دون القيام بالتخطيط وغيرها من األعمال اإلدارية
األخرى ،والتي يتم مراقبة تنفيذها من قبل صاحب العمل أو المسئول المباشر للوصول إلى تحقيق
األهداف العامة.
وات ـ ـفـ ـق ـ ـت ه ـ ـ ـذه ال ـن ـت ـائ ـج م ـع ب ـع ـض ال ـ ـدراسـ ـات ال ـس ـ ـابـ ـق ـ ـة كدراسة( :ال ـبـلــوشـي ،والع ـج ـم ـيـة،
 ،)2013و(عمر ،)2008 ،والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول مهارات إدارة األعمال ،لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج التدريب
والتشغيل.
ثالثاا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات التقنية وفقاا ألسبقية العمل.
جدول ( :)5.26نتائج اختبار "ت-لعينتين مستقلتين"-أسبقية العمل
لمحور المهارات التقنية
المتوسطات
سبق لهم
العمل

لم يسبق لهم
العمل

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المعنوية

مهارة االتصال والتواصل

3.21

3.19

0.49

0.63

ال توجد فروق

مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا

4.00

3.99

0.27

0.79

ال توجد فروق

مهارة التشبيك

3.80

3.79

0.24

0.81

ال توجد فروق

مهارة مراقبة ومسح البيئة

3.50

3.49

0.31

0.76

ال توجد فروق

محور المهارات التقنية

3.62

3.62

0.33

0.74

ال توجد فروق

المجاالت
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قيمة

يتضح من جدول ( )5.26أن القيمة االحتمالية ( )Sig.أكبر من مستوى الداللة ))α≥0.05؛
حيث كانت القيمة المعنوية ) ،(0.74وهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
م ـ ـت ـوس ـطـ ـات اسـ ـتج ـاب ـات الـم ـب ـحوث ـي ـن ح ـول واقـع تـنـم ـيـة ال ـم ـه ـارات الـتـقـنـيـة وف ـقـ ـا ألسـ ـبـقـي ـة الـع ـم ـل.
ويعزو الباحث ذلك لكون حجم وامكانيات المؤسسات العاملة بسوق العمل الفلسطيني تعتمد على
أساليب تكنولوجية قديمة ،وعدم انفتاحها على متابعة التكنولوجيا ،ولصعوبة إدخال المعدات على
المعابر ،باإلضافة الى أن معظم مؤسسات سوق العمل الفلسطيني هي مشاريع صغيرة وتدار من
قبل مالكيها ،وجزء آخر يتعلق بالقطاع العام ويدار من قبل الفئات العليا ،فال يشاركون الخريجين
في إدارتها العليا فمعظم الخريجين الجدد يعملون في المستويات الدنيا أو الوسطى ،ولكون جزء من
ا لمهارات التقنية كالتشبيك واالتصال ومراقبة ومسح البيئة التقني تحتاج للتعامل مع البيئة الخارجية
وبحاجة لصالحيات مستويات إدارية عليا ،لذلك فإن عدم إعطاء مساحة للخريجين العاملين
للممارسة العملية لم يـ ـؤد إلى تطـ ـويـ ـر الـ ـمهارات التق ـنـيـ ـة لديهم ورب ـم ـا ي ـؤدى إلى نس ـيانها وت ـراجعها.
واخـت ـلـفت ه ـ ـ ـذه ال ـن ـت ـائ ـج م ـع ب ـع ـض ال ـ ـدراسـ ـات ال ـس ـ ـابـ ـق ـ ـة كدراسة( :ال ـبـلــوشـي ،والع ـج ـم ـيـة،
 ،)2013و(عمر ،)2008 ،والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول المهارات التقنية ،لصالح المبحوثين الذين تقدموا لبرنامج التدريب
والتشغيل.

 5.3.3إجابة التساؤل الثالث :هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات
استجــابات المبحوثين حـول واقـع تـنميـة الــمهارات الـريادة تعــزى للمتغير الديمغرافي
(الجنس ،الجامعة ،الكلية ،التقدير الجامعي ،عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية)؟
ولإلجابة على التساؤل تم صياغة الفرضيات التالية:
توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى للمتغير الديمغرافي (الجنس ،الجامعة ،الكلية،
التقدير الجامعي ،عدد سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية).
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تم استخدام اختبار "ت-لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو
اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،كذلك تم استخدام اختبار "التباين
األحادي" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة
متوسطات ثالث مجموعات أو أكثر.
وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
أواًل :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير الجنس.
جدول ( :)5.27نتائج اختبار "ت-لعينتين مستقلتين"– الجنس
ذكر

أنثى

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المعنوية

مهارات الريادة الشخصية

3.47

3.45

0.34

0.74

ال توجد فروق

مـ ـه ـ ـارات إدارة األع ـ ـ ـمـ ـال

3.13

3.15

-0.50

0.62

ال توجد فروق

ال ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـارات الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة

3.60

3.65

-1.09

0.28

ال توجد فروق

إجمالي محاور االستبانة

3.40

3.42

-0.37

0.71

ال توجد فروق

المحاور

المتوسطات

قيمة

يتض ــح م ــن ج ــدول ( )5.27أن القيم ــة االحتمالي ــة ) (Sig.أكب ــر م ــن مس ــتوى الدالل ــة )(α≥0.05؛
حيــث كانــت القيمــة المعنويــة ) ،(0.71وهــذا يــدلل علــى عــدم جــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين
متوسـ ـط ـ ـات اس ـتـجـ ـاب ـات المبح ـوث ـي ـن حـ ـول واقـ ـع ت ـن ـم ـية الـ ـمهـ ـارات ال ـريادية تع ـزى لمتغيـ ـر الجنـ ـس.
ويعــزو الباحــث ذلــك لتوجــه الجامعــات أنشــطتها المتعلقــة بالمهــارات لجميــع طلبتهــا بالتســاوي بغــض
النظر عن نوع الجنس ،باإلضافة إلى عدم تفوق أحد الجنسين بجميع المهارات عن اآلخـر ،فيتفـوق
الذكور في بعض المهارات والبعض اآلخر يتفوق بها اإلناث ،فدرجة موافقة الشباب بمهارات الريادة
ـر ألن المجتم ــع الفلس ــطيني مجتم ــع ذك ــور وأكث ــر انفتاح ــا عل ــى
الشخص ــية أكث ــر م ــن اإلن ــاث؛ نظ ـ ا
المجتم ــع ،إال أن درج ــة موافق ــة اإلن ــاث بمه ــارات إدارة األعم ــال والمه ــارات التقني ــة بش ــكل أكب ــر م ــن
ـر الهتمــام اإلنــاث بهــذا النــوع مــن المهــارات لــديهن ،ويظهــر ذلــك االهتمــام خــالل إقبــال
الــذكور نظـ ا
االناث بشكل أكبر من الذكور نحو الدورات التدريبية.
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اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :أبو سمرة ،)2017 ،و(حبوش،)2017 ،
و(غانم ،)2017 ،و(فارس ،)2016 ،و(أبو قرن ،)2015 ،و(البلعاوي ،)2015 ،و(العاني،
والحارثية ،)2015 ،و(شعت ،)2015 ،و(النعيمي ،والخزرجي ،)2014 ،و(سلطان،)2016 ،
و( ،)Fagbohungbe, & Jayeoba, 2012و & (Ismail, Khalid, Othman, Jusoff,
) ،Abdul Rahman, 2009و(الكساسبة ،)2008 ،و( ،)James, 2008والتي أكدت على
ع ـدم وج ـود ف ـروق ذات داللة إحصائـيـة بـيـن متوسـطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغـيـر الجنـس.
واختلفت مع بعـض الد ارسـات السـابقة كد ارسـة ( ،)Wilbard, 2009والتـي أكـدت علـى وجـود فـروق
ذات دالل ـة إحصـائ ـي ـة بـي ـن م ـتـوسـطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح الذكور.
ثانيا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
ا

المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير الجامعة.

جدول ( :)5.28نتائج اختبار "التباين األحادي"-الجامعة
المتوسطات
اإلسالمية

األزهر

األقصى

فلسطين

القدس المفتوحة

القيمة
قيمة
االحتمالية
االختبار )Sig.( t

مهارات الريادة
الشخصية

3.74

3.32

3.28

2.93

3.66

62.02

0.00

توجد فروق لصالح
الجامعة اإلسالمية

مـ ـه ـ ـارات إدارة
األعمال

3.38

3

2.95

2.67

3.33

85.75

0.00

توجد فروق لصالح
الجامعة اإلسالمية

ال ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـارات
الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة

3.85

3.49

3.42

3.18

3.82

86.39

0.00

توجد فروق لصالح
الجامعة اإلسالمية

إجمالي محاور
االستبانة

3.66

3.27

3.22

2.93

3.60

85.51

0.00

توجد فروق لصالح
الجامعة اإلسالمية

المحاور

المعنوية

يتضح من جدول ( )5.28أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة )(α≥0.05؛ حيث
كانت القيمة المعنوية ) ،(0.00وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير الجامعة ،وكانت الفروق
لصالح الجامعة اإلسالمية ،حيث بلغ متوسطها ) (3.66ثم تليها جامعة القدس المفتوحة حيث بلغ
متوسطها ).(3.60
122

ويعزو الباحث ذلك لمكانة الجامعة اإلسالمية في المجتمع الفلسطيني وبالتحديد لإلمكانيات التي
توفرها الجامعة عن غيرها من الجامعات الفلسطينية األخرى ،وأيضا ألن الجامعة تهتم بتنمية
المهارات لدى الخريجين من خالل تفعيل وحدة التعليم المستمر والمجهزة بجميع اإلمكانيات التي ال
كبير بتوجيه األفكار اإلبداعية واحتضانها
ا
تجدها بجامعات أخرى ،كما أن الجامعة تولي اهتماما
من خالل إنشائها حاضنة األعمال وال ـتكن ـولوجيـ ـا " ،"BTIوال ــتي أسستها سنــة (2006م) .أما
جامعة القدس المفتوحة فإنها تهتم بتنمية المهارات من خالل اعتمادها أساليب تقييم متنوعة للطلبة،
كبير من تقييم الطلبة يعتمد على
ا
وعدم اقتصارها على طريقة االختبارات الورقية ،حيث أن جزءا
تكاليف خارجية؛ وذلك لفتح الباب أمام الطلبة للبحث والتطبيق الخارجي ل َما تعلموه ،كما أن دور
المعلم فيها ليس ملقنا للمعلومات بل موجه للطلبة من خالل فتح المجال للحصول على المعلومة
من مصادر متعددة كالمحاضرات اإللكترونية والمراجع وغيرها من المصادر األخرى ،والتي بكونها
تنمي عند الطالب الكثير من المهارات المتعلقة باالعتماد على النفس والخوض بنفسه للحصول
على المعلومات بدال من الحصول عليها جاهزة.
واتفقت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :حبوش ،)2017 ،و(سلطان،)2016 ،
و(الشرفا ،)2015 ،و(اعبيان ،)2012 ،و(العمري ،وناصر ،)2011 ،والتي أكدت على وجود
ف ـ ـروق ذات داللـ ـة إحـ ـ ـصـائـ ـي ـة ب ـي ـن م ـت ـوسـ ـط ـات اس ـتجاب ـات ال ـم ـبح ـوث ـيـن تـع ـزى لمـتـغ ـي ـر الجـامـع ـة.
ثالثاا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير الكلية.

جدول ( :)5.29نتائج اختبار "التباين األحادي"-الكلية
المتوسطات
التجارة

الهندسة

تكنولوجيا
المعلومات

االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المعنوية

مهارات الريادة الشخصية

3.53

3.35

3.29

7.08

0.00

توجد فروق لصالح
كلية التجارة

مـ ـه ـ ـارات إدارة األع ـ ـ ـمـ ـال

3.21

3.03

2.94

11.78

0.00

ال ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـارات الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة

3.69

3.52

3.42

13.28

0.00

إجمالي محاور االستبانة

3.48

3.3

3.22

10.87

0.00

المحاور
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قيمة

توجد فروق لصالح
كلية التجارة
توجد فروق لصالح
كلية التجارة
توجد فروق لصالح
كلية التجارة

يتضح من جدول ( )5.29أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة ((α≥0.05؛ حيث
كانت القيمة المعنوية ) ،(0.00وهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير الكلية ،وكانت
الفروق لصالح كلية التجارة ،حيث بلغ متوسطها ).(3.48
ويعزو الباحث ذلك لوجود متطلب لدى الطلبة الملتحقين في كلية التجارة متخصص في المشاريع
الصغيرة والريادية وعدم توفره لدى طلبة الكليات األخرى ،كما أن كلية التجارة هي صاحبة
االختصاص في األعمال التجارية وتتضمن خططها الدراسية العديد من المساقات التي تتعلق
بالريادة واألعمال التجارية.
واتفقت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :الشرفا ،)2016 ،و(العاني ،والحارثية،
 ،)2015والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين
تعزى لمتغير الكلية.
واختلفت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :حبوش ،)2017 ،و(أبو قرن،
 ،)2015و(النعيمي ،والخزرجي ،)2014 ،و(العمري ،وناصر ،)2011 ،والتي أكدت على عدم
وج ـود ف ـروق ذات دالل ـة إح ـص ـائ ـيـة ب ـي ـن م ـت ـوس ـط ـات اس ـت ـج ـاب ـات الم ـبح ـوث ـين تعزى لمتغير الكلية.
ابعا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
را

المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير التقدير الجامعي.

جدول ( :)5.30نتائج اختبار "التباين األحادي" -التقدير الجامعي
المحاور

المتوسطات
ممتاز جيد جدا

جيد

القيمة
قيمة
االحتمالية
مقبول االختبار )Sig.( t

المعنوية

مهارات الريادة الشخصية

3.44

3.47

3.48

3.4

0.39

0.76

ال توجد فروق

مـ ـهـ ــارات إدارة األع ـ ـ ـم ــال

3.12

3.14

3.15

3.09

0.31

0.82

ال توجد فروق

ال ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة

3.62

3.62

3.65

3.58

0.27

0.85

ال توجد فروق

إجمالي محاور االستبانة

3.39

3.41

3.43

3.36

0.33

0.80

ال توجد فروق
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يتضح من جدول ( )5.30أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة )(α≥0.05؛
حيث كانت القيمة المعنوية ) ،(0.80وهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير التقدير الجامعي.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن تقدير الطلبة يعتمد بشكل أكبر في الجامعات الفلسطينية على حصيلة
القدرات المعرفية لديهم ،ومتغير دراستنا يتناول المهارات الريادية ،والتي تعتمد على الجانب
التطبيقي أكثر منه على الجانب المعرفي.
واتفقت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :سلطان ،)2016 ،و(،)James, 2008
والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين تعزى
لمتغير التقدير الجامعي.
خامسا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات
ا
اســتجـابـات المبحـوثين حـول واقـع تـنـمـية المهــارات الـريادية تعزى لمتغير عــدد سـنوات الخبــرة.
جدول ( :)5.31نتائج اختبار "التباين األحادي"-عدد سنوات الخبرة
المتوسطات
أكثر من  3-1سنوات

مهارات الريادة الشخصية

3.89 3.82 3.57 3.18

66.19

0.00

توجد فروق لصالح
الخبرة أكثرمن  3سنوات

مـ ـهـ ــارات إدارة األع ـ ـ ـم ــال

3.43 3.36 3.11 3.00

23.13

0.00

ال ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة

3.84 3.76 3.52 3.58

10.16

0.00

إجمالي محاور االستبانة

3.72 3.64 3.40 3.25

27.04

0.00

المحاور

أقل من  0.5سنة

المعنوية

من  1-0.5سنة

أكثر من  3سنوات

االختبارt

القيمة
االحتمالية
()Sig.

قيمة

توجد فروق لصالح
الخبرة أكثرمن  3سنوات
توجد فروق لصالح
الخبرة أكثرمن  3سنوات
توجد فروق لصالح
الخبرة أكثرمن  3سنوات

يتضح من جدول ( )5.31أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللـة ))α≥0.05؛ حيـث
كانــت القيمــة المعنويــة ) ،)0.00وهــذا يــدلل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات
اســتجابات المبحــوثين حــول واقــع تنميــة المهــارات الرياديــة تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبـرة ،وكانــت
ال ـف ـ ـ ـروق لـ ـصال ـح َمـ ـن ل ـدي ـه ـم س ـن ـوات خ ـب ـرة أكـث ـر مـ ـن  3س ـن ـوات ح ـي ـث ب ـل ـغ م ـت ـوس ـط ـه ).(3.72
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ويعـزو الباحـث ذلـك ألن المتغيـر المـدروس هـو واقـع تنميـة المهـارات ،وان تنميـة المهـارة تعتمـد علــى
الجانب النظري وعلى الجانب العملي بشكل كبير أيضا ،ولممارسة الجانب التطبيقي البد مـن إيجـاد
بيئة عملية تمكن الخريج من الممارسة ،وان العمل بمؤسسات سوق العمل هـي البيئـة المناسـبة التـي
تفسح المجال للخريج لممارسة الجانب التطبيقي بكل أريحية.
واتفقــت ه ــذه النتــائج م ــع بعــض الد ارس ــات الســابقة كد ارس ــة( :فــارس ،)2016 ،و(ش ــعت،)2015 ،
و(القاسـم ،)2013 ،و( ،)Alvarez, Valencia & Martinez, 2011والتـي أكـدت علـى وجـود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة( :أبو سمرة ،)2017 ،و(غانم،)2017 ،
و(البلعاوي ،)2015 ،و(العاني ،والحارثية ،)2015 ،والتي أكدت على عدم فروق ذات داللة
إحـ ـص ـ ـائـ ـي ـة ب ـي ـن م ـت ـ ـوسـ ـ ـطـ ـات اس ـ ـتـجـ ـاب ـات ال ـم ـبحـوث ـي ـن تـعـ ـزى ل ـم ـتـغ ـي ـر عـ ـ ـدد سـ ـ ـن ـوات الـخـ ـب ـرة.
سادسا :توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ( )α≥0.05بين متوسطات
ا

استجابات المبحـوثـيـن حـول واقـع تـنـمـية المهـارات الريادية تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.
جدول ( :)5.32نتائج اختبار "التباين األحادي"-عدد الدورات التدريبية
المتوسطات

ال يوجد

من  3-1دورات

من  6-4دورات

أكثر من  6دورات

القيمة
قيمة
االحتمالية
االختبار )Sig.( t

مهارات الريادة الشخصية

3.49

3.45

3.46

3.45

0.11

0.96

ال توجد فروق

مـ ـهـ ــارات إدارة األع ـ ـ ـم ــال

3.15

3.13

3.14

3.13

0.09

0.97

ال توجد فروق

ال ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة

3.64

3.61

3.63

3.61

0.12

0.95

ال توجد فروق

إجمالي محاور االستبانة

3.43

3.40

3.41

3.40

0.10

0.96

ال توجد فروق

المحاور

المعنوية

يتضح من جدول ( )5.32أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة )(α≥0.05؛
حيث كانت القيمة المعنوية ) ،(0.96وهذا يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.
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ويعزو الباحث ذلك ألن الكثير من الدورات التي يحصل عليها الخريجين متعددة المجاالت ،فقد ال
تخدم موضوع الريادة ،كما يغلب على الدورات التدريبية الطابع المعرفي فقط وتكرار لما تعلموه
بالدراسة الجامعية ،ويرجع ذلك لمحدودية مدة الدروات فال توفر مساحة للمتدربين لتطبيق ما تعلموه
واالستفادة من الدورات لتنمية الجانب المهاري لديهم.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (سلطان )2016 ،والتي أكدت على عدم فروق
ذات داللـ ـة إحـص ـائية بـ ـيـن مـ ـت ـوسطات اس ـتجاب ـات المبح ـوثيـ ـن تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات والمقترحات

المقدمة
 6.1نتائج الدراسة
 6.2توصيات الدراسة
 6.3الدراسات المقترحة
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات والمقترحات
المقدمة:
هدف هذا الفصل التعرف على ملخص ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل الدراسة
الميدانية التي قام بها الباحث ،كما هدف التعرف على التوصيات المقترحة لكل أصحاب العالقة
والتي يمكن أن تساهم في دعم وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لموضوع الدراسة ،كما
هدف أيضا إلى تقديم مقترحات بحثية لدراسات مستقبلية لم يلتفت إليها الباحثون ،والتي يمكن أن
يكون لها أثر إيجابي على موضوع المهارات الريادية للخريجين ،حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى
ثالثة أجزاء؛ الجزء األول تناول نتائج الدراسة ،والجزء الثاني تناول توصيات الدراسة ،والجزء الثالث
تناول الدراسات المقترحة.

 6.1نتائج الدراسة:
 6.1.1النتائج الرئيسية:
 إن مستوى توفر المهارات الريادية لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي ) (3.40ووزننسبي ).)%68.13
 جاء تقييم محاور المهارات الريادية لدى المبحوثين مرتبة تنازليا وفق درجة توفرها (المهاراتالتقنية ،مهارات الريادة الشخصية ،مهارات إدارة األعمال).
 إن مستوى توفر المهارات الريادية لدى المبحوثين ل َمن سبق لهم العمل بلغ درجة كبيرة بوزننسبي ) ،)%70.43أما لدى المبحوثين ل َمن لم يسبق لهم العمل بلغ درجة متوسطة بوزن نسبي

).(%65.58

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهاراتالريادية تعزى ألسبقية العمل ،وكانت الفروق لصالح َمن سبق لهم العمل ،حيث بلغ متوسطها
) (3.52ووزنها النسبي (.)%70.43
129

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الرياديةتعزى لمتغير (الجامعة ،الكلية ،عدد سنوات الخبرة) ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية بين
استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الريادية تعزى لمتغير (الجنس ،التقدير الجامعي،
عدد الدورات التدريبية).
 6.1.2النتائج الفرعية:
نتائج متعلقة بمحور مهارات الريادة الشخصية:
 إن مستوى توفر مهارات الريادة الشخصية لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي( (3.46ووزن نسبي ).)%69.24
 جاء تقييم مجاالت مهارات الريادة الشخصية لدى المبحوثين مرتبة تنازليا وفق درجة توفرها(تحمل المخاطرة والمسئولية ،المثابرة ،القيادة ،اإلبداع واالبتكار).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية مهاراتالريادة الشخصية تعزى ألسبقية العمل ،وكانت الفروق لصالح َمن سبق لهم العمل ،حيث بلغ
متوسطها ( (3.702ووزنها النسبي ).)%74.06
نتائج متعلقة بمحور مهارات إدارة األعمال:
 إن مستوى توفر مهارات إدارة األعمال لدى المبحوثين بلغ درجة متوسطة بمتوسط حسابي) (3.14ووزن نسبي ).)%62.70
 جاء تقييم مجاالت مهارات إدارة األعمال لدى المبحوثين مرتبة تنازليا وفق درجة توفرها (اتخاذالقرار ،التفاوض ،التسويق والمبيعات ،التخطيط ووضع األهداف ،المالية).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية مهاراتإدارة األعمال تعزى ألسبقية العمل ،وكانت الفروق لصالح َمن سبق لهم العمل ،حيث بلغ
متوسطها ( (3.23ووزنها النسبي ).)%64.65
نتائج متعلقة بمحور المهارات التقنية:
 إن مستوى توفر المهارات التقنية لدى المبحوثين بلغ درجة كبيرة بمتوسط حسابي ) )3.62ووزننسبي (.)%72.45
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 جاء تقييم مجاالت المهارات التقنية لدى المبحوثين مرتبة تنازليا وفق درجة توفرها (استخداموتفعيل التكنولوجيا ،التشبيك ،مراقبة ومسح البيئة ،االتصال والتواصل).
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنميةالمهارات التقنية وفقا ألسبقية العمل.
نتائج متعلقة بالمتغير الديمغرافي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الرياديةتعزى لمتغير (الجامعة) ولصالح الجامعة اإلسالمية ،حيث بلغ متوسطها ) ،(3.66ثم تليها
جامعة القدس المفتوحة حيث بلغ متوسطها ).(3.60
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول واقع تنمية المهارات الرياديةتعزى لمتغير (الكلية) ،لصالح كلية التجارة ،حيث بلغ متوسطها ).)3.48
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول المهارات الريادية تعزى لمتغير(عدد سنوات الخبرة) ،لصالح َمن لديهم سنوات خبرة أكثر من  3سنوات ،حيث بلغ متوسطه ).(3.72
 عدم جود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول المهارات الريادية تعزىلمتغير (الجنس ،التقدير الجامعي ،عدد الدورات التدريبية).

 6.2توصيات الدراسة:
 6.2.1توصيات متعلقة بالجامعات:
 أن يهدف المنهاج الجامعي إلى تزويد الطلبة بالمهارات الريادية في جميع التخصصات الجامعية تطوير منظومة التدريب الميداني لطلبة الجامعات من خالل توفر مؤشرات لدى المشرفين لقياسالمهارات المطلوبة عند الطلبة والتأكد من إتقانها أثناء التدريب الميداني ،وزيادة عدد ساعاته الدراسية
أو جع ـلـه كف ـصل كامـل كمثـي ـل للكلـيـات الطب ـي ـة ،مما يـؤدي الى تنـمية الكثير من المهارات لديهم.
 تفعيل وحدات متابعة الخريجين بالجامعات للتعرف على المهارات المتغيرة للخريجين ومساعدتهمباالنخراط في سوق العمل ،من خالل إيجاد برامج تدريبية تلبي المهارات المطلوبة ،وأيضا من
خـ ـ ـالل ال ـت ـش ـب ـي ـك وتـ ـوف ـيـ ـر ق ـاع ـدة ب ـي ـان ـات عـ ـن أصح ـاب األعـ ـم ـال ل ـت ـوج ـي ـه الخ ـري ـج ـي ـن إل ـيـ ـه ـم.
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 أن تقوم إدارة التعليم المستمر في الجامعات بالعمل على تطوير مركز التعليم المستمر من خاللتشجيع التنافس بين الطلبة ومنحهم الحرية الكافية لطرح أفكارهم الريادية ،واجراء تغيير في
البرامج التي تقدمها وفق متطلبات سوق العمل.
 ضرورة عقد اجتماعات مع رياديين ناجحين الستفادة الطلبة من تجاربهم وخبراتهم ،كذلك التعرفعلى المشكالت والمعوقات التي واجهتهم.
 توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي ،من خالل دعم البحث العلمي واألبحاث الجديدة للطلبة ،وتوفيرمكتبة مؤهلة للبحث من خالل تجهيزها بعدد مناسب من الحواسيب ،وتوفير الظروف الفيزيقية
المريحة فيها من مكان واسع ومؤهل تتوافر فيه تهوية وانارة وهدوء.
 فتح قنوات الشراكة بين إدارة الجامعة وكل من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمعالمدني إلقامة برامج ريادية مشتركة يتم من خاللها تدريب طلبة الجامعة ،وتنمية قدراتهم خاصة
في المهارات التقنية ومهارات الريادة اإلدارية.
 أن يلتقي األكاديميين والطلبة وجها لوجه في مشاريع أو بيئة عمل حقيقية ،مما يسمح لألكاديميينالتعرف على مخاوف الطلبة ونواحي الضعف في مهاراتهم ،والتي ال تكتشف خالل الفصل
الجامعي ،وبالتالي تحديد نقاط الضعف في المناهج الدراسية.
 6.2.2توصيات متعلقة بالحكومة:
 وضع استراتيجية وطنية لتعليم الريادة تشمل جميع الجهات المعنية ،وهى( :و ازرة التربية والتعليم،وو ازرة العمل ،وو ازرة االقتصاد الوطني ،وو ازرة المالية ،ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص)،
مما يسهل على الجامعات التنسيق مع الجهات األخرى في توفير بيئة عمل خارج المنهاج الجامعي.
 أن تتضمن استراتيجية و ازرة التربية والتعليم إدخال تعليم الريادة في جميع مراحل التعليم منالتعليم األساسي إلى الجامعي لكون أن هناك جزءا من المهارات الريادية مهارات شخصية تحتاج
إلى مدة كبيرة لتكوينها فال تعطى للخريج دفعة واحدة قبل التخرج.
 أن تفتح و ازرة التربية والتعليم المجال لترخيص الكليات ذات الطابع التطبيقي التي تسعى لتوظيفالجانب النظري والتطبيقي ،واعتماد الو ازرة لتخصصات تطبيقية جديدة بدال من تكرار
التخصصات التقليدية التي تشبع بها سوق العمل.
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 أن تفرض و ازرة العمل توجيهاتها على مراكز التدريب في تحديد تخصصات الدورات والبرامجالتي تقدمها لمنع تكرارها ،وأن يكون لها دور رقابي فعال على الشهادات التي تصدرها هذه
المراكز لخريجيها.
 أن تقوم و ازرة العمل بتقويم مخرجات مراكز التدريب بشكل مستمر حتى ال يكون هدفها ربحيادون تحقيق فائدة لخريجيها.
 زيادة المخصصات المالية الحكومية لبرامج تشغيل وتدريب الخريجين ،وزيادة المخصصاتالمقدمة للبحث العلمي.
 تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تخصيص جزء من ميزانيتها لتدريب الخريجين ،وذلك منخالل تقديم و ازرة المالية التسهيالت الحكومية لها كتخفيض قيمة الضرائب المفروضة عليها،
وتقديم تسهيالت تتعلق بدخول وخروج البضائع والتجار.
 أن تقوم و ازرة االقتصاد باستحداث أنظمة وقوانين لرعاية المبادرات الريادية ،حتى ال يتردد الرياديونالمحتملون من دخـول الـسـوق ،واس ـتخدام قـدراتهم اإلب ـداعية في تطوي ـر منتجـات جـديـدة ومبتكرة.
 أن تشجع و ازرة الثقافة وسائل اإل عالم المحلية على تعميم ونشر التجارب العربية والعالمية الرائدةفي مجال العمل الريادي بشكل مستمر.
 أن توفر و ازرة العمل برامج تدريب وتشغيل ال تقل عن ( )6شهور ،بحيث تكون مدة كافية ت َمكنالخريج من اكتساب مجموعة من المهارات المتنوعة ،وأن تدور هذه البرامج على كل الخريجين
بحيث ال تتكرر على فئة محددة من الخريجين.
 اهتمام و ازرة الزراعة بتوفر برامج تشغيل لخريجي الهندسة الزراعية ،كون أن التطور في مجالالزراعة بحاجة ألفكار ريادية أكثر من حاجته للمال ،وهناك الكثير من الرياديين قد سطروا
قصص نجاح كبيرة في مجال الزراعة.
 تفعيل دور اتحاد الصناعات وو ازرة االقتصاد الفلسطينية في تعزيز المهارات الريادية من خاللعقد ورش عمل بهذا الخصوص.
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 6.2.3توصيات متعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص:
 أن تقوم النقابات بإعداد برامج تدريبية باالستعانة بخبراء لديهم خبرات كبيرة بممارسة األعمال بعيداعـ ـن الـ ـتعـ ـل ـيـ ـم األكادي ـمي ،وذلـ ـك مـ ـن خـالل تـ ـشـ ـب ـي ـكها مـع رؤس ـاء م ـؤس ـ ـس ـات ال ـقـ ـط ـاع ال ـخ ـاص.
 اهتمام مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات بمهارات الريادة اإلدارية وخاصة مهارة التخطيطوالتسويق؛ لكون اكتسابها يحتاج لمدة أقصر من المهارات الريادية األخرى؛ وبذلك تتناسب مع
الدورات قصيرة األمد التي تقدمها هذه الجهات.
 أن ال تقتصر البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الدولية على تزويد خريجي الجامعاتبالقدرات المعرفية التي سبق وتعلموها بالجامعات بل عليها أن تكمل الجانب التطبيقي الذي لم
يحصل عليه الخريج بالمرحلة الجامعية.
 أن تهدف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الدولية للخريجين على التدريب والتشغيل حتىيتمكن الخريجون من تطبيق ما تعلموه وتحقيق الفائدة لهم ،حيث أن أغلب برامج التدريب التي
تقدمها هذه المؤسسات تتضمن التدريب دون التشغيل وتنتهى بال جدوى.
 أن تشجع األسر ومؤسسات المجتمع المدني األبناء منذ الطفولة على تحمل المسئولية واالعتمادعلى الذات في ق ارراتهم ،بحيث ال يصلوا إلى المرحلة الجامعية دون تحمل المسئولية عن أي قرار
بحياتهم سواء تعلق بمسار حياتهم العلمية أو المهنية أو الزوجية أو غيرها.
 أن تشجع األسر ومؤسسات المجتمع المدني أبنائهم الخريجين لخوض المشاريع لكي يستطيعوا أنيوظفوا مبادراتهم وأفكارهم اإلبداعية في مشاريع استثمارية كأحد طرق التشغيل الذاتي ،بدال من
االنتظار لسنوات في طوابير التوظيف ونسيان ما تعلموه دون جدوى.
 أن تشجع األسر ومؤسسات المجتمع المدني أبنائهم الخريجين على التدريب أو حتى العمل بالأجر لدى مؤسسات سوق العمل ،لتطبيق ما تعلموه من معارف خالل فترة الدراسة لسد فجوة
المهارات التي لم تكتمل لديهم.
 الحد من البيروقراطية والقيود المفروضة على ممارسة األعمال في مؤسسات القطاع الخاص،واعطاء مساحة من الحرية واالستقاللية حتى يتمكن الخريجون من تقديم المبادرات واألفكار
الجديدة.
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 6.2.4توصيات متعلقة بخريجي الجامعات:
 ضرورة اهتمام خريجي الجامعات بالدورات التي تتفق مع مسار تخصصاتهم أو تؤهلهم للحصولعلى عمل ،وأن ال يكون هدفهم من الدورات الحصول على أكبر قدر من الشهادات دون أي
جدوى.
 اهتمام الخريجين بزيارة مستمرة لدائرة الخريجين ودائرة اإلرشاد المهني بالجامعات لتوجيههم إلىبرامج التدريب والى أصحاب األعمال التي يمكن االستفادة منهم.

 6.3الدراسات المقترحة:
 واقع المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية-دراسة مقارنة بين الجامعات ذات التعليمالمفتوح والجامعات ذات التعليم التقليدي.
 واقع المهارات الريادية لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين-دراسة مقارنة بينالجامعات والكليات التطبيقية.
 دور الكليات التطبيقية بفلسطين في تنمية المهارات الريادية لدى خريجيها. -دور عناصر البيئة الخارجية في تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية.
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المصادر والمراجع
أواًل :الـقـــرآن الكـريــــم.
ثانيا :المراجع العربية:
ا
 .1الكتب العلمية:
 البرزنجي ،حيدر ،وجمعة ،محمود ( :)2013تكنولوجيا ونظم المعلومات في المنظماتالمعاصرة-منظور إداري/تكنولوجي.
 الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي .ط ،1مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن. السكارنة ،بالل (  :)2008الريادة وريادة منظمات األعمال .ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.
 دودين ،أحمد ( :)2012إدارة التغيير والتطوير التنظيمي .ط ،1إدارة التغيير والتطوير التنظيمي.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 سالم ،عازة ( :)2007مهارات اًلتصال .ط ،1مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث ،القاهرة،مصر.
 شعيب ،محمد ( :)2014اإلدارة المعاصرة-المدير المعاصر-المهارات اإلدارية .دار النشرللجامعات ،القاهرة ،مصر.
 عبد الخالق ،أحمد ( :)1990األبعاد األساسية الشخصية .ط ،4دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية ،مصر.
 عياصرة ،على ،والفاضل ،محمود ( :)2006اًلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية فيالمؤسسات التربوية .ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 محمود ،عالء الدين ( :)2011إدارة المنظمات .ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.
 هولدن ،جين ( :)2008مبادئ المبادرة التجارية (ترجمة :مصطفى النباتي) .ط ،1الوالياتالمتحدة األمريكية.
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 .2الرسائل العلمية:
 أبو زعيتر ،منير ( :)2009درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للمهاراتالقيادية وسبل تطويرها( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 أبو سمرة ،حازم ( :)2017دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي:دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية الخاصة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،أكاديمية

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
 أبو قرن ،سعيد ( :)2015واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة-دراسةمقارنة بين قسمي التعليم المستمر في الجامعات اإلسالمية واألزهر( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 أبو مدللة ،سمير ،والعجلة ،مازن ( :)2013التحديات التي تواجه ريادة األعمال .مجلة جامعةفلسطين لألبحاث والدراسات ،عدد ،5الجزء األول( ،ص ص .)108-88

 اعبيان ،هالة ( :)2012دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في دعم البحث العلميوسبل تحسينه( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 البغدادي ،أكرم ( :)2014العوامل المؤثرة في الحصول على فرصة عمل لخريجي كلياتالتجارة والعلوم اإلدارية في األراضي الفلسطينية-دراسة حالة( .رسالة ماجستير غير منشورة)،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 البلعاوي ،صالح ( :)2015أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا على النمو في شركاتتكنولوجيا المعلومات واًلتصاًلت بقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزهر،
غزة ،فلسطين.
 البلوشي ،محمد ،والعجمية ،نجالء ( :)2013فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تنمية القدراتالمعرفية والمهارات والسمات الشخصية لطلبة الصف العاشر في ريادة األعمال .األمانة العامة
لجائزة خليفة التربوية ،عدد( ،11ص ص .)255-11
 الحدراوي ،حامد ( :)2013الريادة كمدخل لمنظمات األعمال المعاصرة في ظل تبني مفهومرأس المال الفكري-دراسة ميدانية في مستشفى بغداد التعليمي .مجلة الغزي للعلوم االقتصادية
واإلدارية ،السنة التاسعة ،عدد( ،27ص ص .)128-85
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 الحليمي ،محمد ( :)2017درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتخطيطاًلستراتيجي وعالقتها بتنمية المهارات القيادية لدى معلميهم( .رسالة ماجستير غير منشورة)،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 الشرفا ،رهام ( :)2016دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تفعيل المشاركة المدنيةلدى طلبتها وسبل تطويرها( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 الشهري ،حنان ( :)2013أثر استخدام شبكات التواصل اإللكتروني على العالقات اًلجتماعية:نموذجا( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة،
الفيس بوك وتوتير
ا
السعودية.

 -الشيخ ،فؤاد ،وملحم ،يحيى ،والعكاليك ،وجدان ( :)2009صاحبات األعمال الرياديات في

األردن-سمات وخصائص .المجلة األردنية في إدارة األعمال ،مجلد ،5عدد( ،4ص ص

.)521-497
 -العاني ،وجيهة ،والحارثية ،عايشة ( :)2015تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية على درجة

امتالك طالب جامعة السلطان قابوس للمهارات الريادية .مجلة العلوم التربوية ،مجلد،27

عدد( ،2ص ص .)273-249
 العتيبي ،نور ( :)2016دراسة تقويمية لمشروع التعليم للريادة من منظور تربوي إسالمي.(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 العمري ،جمال ( :)2013مدي وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات الحياتية فيضوء اًلقتصاد المعرفي .دراسات نفسية وتربوية ،عدد( ،10ص ص .)128-103

 العمري ،غسان ،وناصر ،محمد :)2011( ،قياس خصائص الريادة لدى طلبة الدراسات العليافي إدارة األعمال وأثرها في األعمال الريادية-دراسة مقارنة .مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،مجلد ،27عدد( ،4ص ص .)168-139
 -القاسم ،مي ( :)2013أثر الخصائص الريادية في تبني التوجهات اًلستراتيجية للمديرين في

المدارس الخاصة-دراسة ميدانية على عينة من المدارس الخاصة في عمان( .رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 القحطاني ،سالم ( :)2015القيادة الريادية وتطبيقاتها في الجامعات .مجلة اإلدارة العامة،مجلد ،55عدد( ،3ص ص .)499-437
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 الالمي ،غسان ( :)2013تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات-دراسة استطالعية فيبيئة عمل عراقية .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،مجلد ،20140429عدد
خاص( ،ص ص .)24-1
 المصري ،منذر ،والجمني ،محمد ،والغساني ،أحمد ،وبدوي ،أبو بكر ( :)2010التعليم للريادةبالدول العربية-دراسة حالة عن الدول العربية األردن ،تونس ،سلطنة عمان ،مصر .مركز
اليونسكو للتعليم المهني والتقني ومكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ،بيروت،
لبنان.
 النعيمي ،لطيفة ،والخزرجي ،ضمياء ( :)2014المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعة .مجلةديالي ،عدد( ،63ص ص .)578-540
 حبوش ،إسراء ( :)2017دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز المهاراتالريادية لدى طلبتها وسبل تطويرها( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
 حجاج ،عال ( :)2014دور المهارات الناعمة في عملية اقتناص الوظائف اإلدارية-دراسةتطبيقية عبى الوظائف اإلدارية في قطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 حسين ،ليلى ( :)2015اتجاهات الطلبة نحو استخدام شبكات التواصل اًلجتماعي الفيسبوكوتويتر-دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علم اًلجتماع( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة محمد خضير بسكرة ،بسكرة ،الجزائر.
 حسين ،ميسون ( :)2013ريادة األعمال-الريادة في منظمات األعمال مع اإلشارة لتجربة.مجلة جامعة بابل ،مجلد ،21عدد( ،2ص ص .)407-385
 دحماني ،محمد ( :)2008الخدمة التسويقية-دراسة جودة الخدمة في شركات الخطوطالجودية الجزائرية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة بن يوسف بن خدة ،عاصمة
الجزائر ،الجزائر.
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 -درويش ،عبد السالم ( :)2013أثر اًلختالل في شروط التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي على

إيجاد حل للقضية الفلسطينية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطين.

 سلطان ،سعدية ( :)2016مستوى توفير الخصائص الريادية وعالقته ببعض المتغيراتالشخصية-دراسة تطبيقية على طلبة البكالوريوس تخصص إدارة األعمال في جامعات جنوب
الضفة الغربية .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،مجلد ،24عدد،2
(ص ص .)123-102
 شاهين ،عبير ( :)2011درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارسالحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها( .رسالة ماجستير غير منشورة)،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 شرف ،جهاد ( :)2005أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية-دراسةميدانية المؤسسات األهلية في قطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة)،

الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 -شعت ،عبد الرحمن ( :)2015أثر الخصائص والممارسات السلوكية على مستوى اإلبداع

التكنولوجي لدى رواد األعمال-دراسة حالة على أصحاب الشركات الريادية المحتضنة لدى
حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزهر،

غزة ،فلسطين.
 -صالصيال ،رانيا ( :)2011دور كلية التربية في جامعة دمشق في تنمية المهارات الحياتية

في ضوء اًلتجاهات التربوية المعاصرة .مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،

مجلد ،9عدد( ،4ص ص .)190-162
 -عبد الرحيم ،عاطف ( :)2014دور رياديات األعمال في تطوير اإلبداع المؤسسي-بالتطبيق

على البورصة المصرية .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،مجلد ،2عدد،32

(ص ص .)90-47
 عرمان ،نزيه ( :)2002مدى التوافق بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العمل.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة ( .)1رام اهلل:

فلسطين.
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 علي ،أمل ( :)2016تأثير الخصائص الريادية في جودة الخدمة الفندقية-بحث ميداني فيفنادق محافظة بابل .مجلة جامعة بابل ،مجلد ،24عدد( ،8ص ص .)2171-2140
 علي ،سمير ( :)2015النهوض بريادة األعمال في أوساط الشباب في دولة فلسطينالمحتلة-خيار فعال لمكافحة البطالة .رؤى استراتيجية ،مجلد ،3عدد( ،9ص ص .)115-78
 عياش ،دينا ( :)2015درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غــزةللتقييــم الذاتــي وعالقتــه بالتخطيــط اًلستراتيجي المدرسـي( .رسالة ماجستير غير منشورة)،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 غانم ،محمود ( :)2017أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهاتاًلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة)،

جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 فارس ،ندين ( :)2016العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في البنوك التجاريةوالتخطيط اًلستراتيجي في قطاع غزة-دراسة ميدانية على المدراء في البنوك التجارية( .رسالة

ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 فروانة ،عامر ( :)2018فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلةالثانوية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -محمد ،رسالن ،وعبد الكريم ،نصر ( :)2011واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل

تعزيزها في اًلقتصاد الفلسطيني .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،مجلد،2

عدد( ،23ص ص .)82-43
 محمود ،سماح ( :)2010مجاًلت ممارسة الحرية اإلدارية وأثرها في تنمية مهارات المديرالشخصية-دراسة تطبيقية آلراء المدراء العاملين في المديرية العامة للتربية .مجلة كلية بغداد
للعلوم االقتصادية الجامعة ،مجلد ،0عدد( ،24ص ص .)177-145
 محمود ،لطيفة ،ومحمد ،ضياء ( :)2016المهارات الحياتية والسيدة الدماغية وعالقتهمابقابلية اًلستهواء لدى طلبة الجامعة .مجلة الفتح ،مجلد ،12إصدار( ،66ص ص .)270-234

 مدوخ ،خيام ( :)2014واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتكنولوجيللمحاسبين في الشركات العاملة في قطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 مهدي ،جابر ( :)2015أثر حاضنات المشروعات في تعزيز ريادة األعمال بمدينة عنابة.مجلة العلوم االقتصادية ،مجلد ،16عدد( ،2ص ص .)169-148
 -وافي ،عبد الـرحمن ( :)2010المهارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلـة

الثانوية في قطاع غـــــزة( .رسالة ماجستير غيـ ـ ــر منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غ ـ ـ ـزة ،فلسطين.

 و ازرة الخارجية والتخطيط ( :)2012الخريجون وسوق العمل .غزة :فلسطين. .3المؤتمرات العربية:
 أبو بكر ،مصطفى ( :)2014منظومة ريادة األعمال والبيئة المحفزة لها( .المؤتمر السعوديالدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال ،ص ص  ،)81-60خالل شهر سبتمبر  ،2014جامعة
المدينة المنورة ،المدينة المنورة ،السعودية.
 الكساسبة ،محمد ( :)2008اًلستعداد للريادة-دراسة استكشافية على طلبة األعمال في جامعةالبت ار في األردن( .المؤتمر السنوي التاسع للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية اإلبداع والتجديد في
اإلدارة-اإلدارة الرشيدة وتحديات األلفية الجديدة) ،خالل الفترة  11-9نوفمبر  ،2008مصر.
 عمر ،كامل ( :)2008فعالية برنامج مقترح في اإلدارة المنزلية لتنمية مهارات إدارة المشروعاتالصغيرة لطالبات اًلقتصاد المنزلي( .المؤتمر السنوي الثالث لتطوير التعليم النوعي في مصر
والوطن العربي لمواجهة متطلبات سوق العمل في عصر العولمة) ،خالل الفترة  9-10إبريل
 ،2008جامعة المنصورة ،مصر.
 مراد ،زايد ( :)2010الريادة واإلبداع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة( .التكوين وفرصاألعمال) ،خالل الفترة  9-6أبريل  ،2010كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

جامعة محمد خضير بسكرة الجزائر ،الجزائر.
 .4التقارير والمنشورات:

 الحشوة ،ماهر ( :)2012التربية من أجل الريادية في فلسطين-دراسة استكشافية .معهدأبحاث السياسات االقتصادية ماس ،رام اهلل ،فلسطين.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( :)2017كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي .رام اهلل،فلسطين.
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( :)2017مسح القوى العاملة الفلسطينية-التقريرالسنوي  .2016رام اهلل ،فلسطين.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( :)2016أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين فيفلسطين  .2016رام اهلل ،فلسطين.

 برنامج األمم المتحدة االنمائي ( :)2016تقرير التنمية اإل نسانية العربية للعام .2016نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.
 حامد ،مهند ،وارشيد ،فوزي ( :)2007نحو سياسات لتعزيز الريادة بين الشباب في الضفةالغربية وقطاع غزة .معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس ،رام اهلل ،فلسطين.
 -داود ،يوسف ،وصادق ،طارق ،وحتاوي ،محمد ،وغزاونة ،حنين ( :)2013مرصد الريادة

الفلسطيني -2012مرصد الريادة العالمي .معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس ،رام اهلل،

فلسطين.
 -سعيد ،نادر ،وهايمان ،نيكوالس ،وقشوع ،جويس ،والشعيبي ،محمد ،وحشوة ،زهدي ،وسعيد،

سامر ،والسطري ،هشام ،وغطاس ،ريم ،وأبو شعبان ،هيثم :)2015( ،فجوة المهارات والتنمية
في األراضي الفلسطينية المحتلة .مركز أوراد ومؤسسة كير الدولية في الضفة الغربية وقطاع

غزة ،رام اهلل ،فلسطين.
 سجالت و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ( :)2018دائرة اإلحصاء-إحصائيات الخريجين .غزة،فلسطين.
 عبد اهلل ،سمير ،والنتشة ،باسل ،وحتاوي ،محمد ( :)2014سياسة النهوض بريادة األعمال فيأوساط الشباب في دولة فلسطين .معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس ،رام اهلل ،فلسطين.

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس ( :)2014تقييم التعديالت ()2014لقانون تشجيع اًلستثمار الفلسطيني .معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس ،رام
اهلل ،فلسطين.
 منتدى شارك الشبابي ( :)2013تقرير واقع الشباب الفلسطيني  .2013منتدى شارك الشبابيبالشراكة مع مركز التمكين االقتصادي للشباب ،غزة ،فلسطين.
 منظمة العمل العربية ( :)2014التقرير العربي الرابع حول التشغيل والبطالة في الدولالعربية-آفاق جديدة للتشغيل في المنطقة العربية .الجيزة ،مصر.
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 منظمة العمل العربية ( :)2012التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدولضر
العربية-انعكاسات اًلحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حا اا
ومستقبال .الجيزة ،مصر.
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 و ازرة التربية والتعليم العالي ( :)2016الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العاليالفلسطينية  .2015/2016رام اهلل ،فلسطين.
 و ازرة التربية والتعليم العالي ( :)2016قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي .2015/2014رام اهلل ،فلسطين.
 -و ازرة التربية والتعليم ( :)1998قانـون رقم  11لسنة  1998بشــأن التعليـم الفلسطــيني .غزة.

ثالثاا :المــراجع والمصادر اإل لكترونية:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( :)2017اإلحصاء الفلسطيني حول النتائج األساسيةلمسح القوى العاملة للربع األول  2017دورة (كانون ثاني–آذار .)2017 ،تاريخ النشر:
 ،2017/8/5تاريخ الزيارة.2018/4/12 :
)(http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1923
سنويا مقابل  8آًلف فرصة شاغرة.
 شبكة راية االعالمية ( 40 :)2017ألف خريج وخريجةا
تاريخ النشر ،2017/7/4 :تاريخ الزيارة.2018/8/6 :

()https://www.raya.ps/news/1020804.html
 كلية الفنون الجميلة ( :)2014مفهوم المهارة .تاريخ النشر ،2014/8/4 :تاريخ الزيارة:.2018/8/13

))http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393

 و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية ( :)2017مهام الوزارة لالتصاًلتوتكنولوجيا المعلومات في إيجاد البنية التحتية .تاريخ النشر ،2017/6/1 :تاريخ الزيارة:

.2018/6/14

)(http://www.mtit.gov.ps/index.php/c_home/showMangemnt/1137
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: تاريخ النشر. ارتفاع البطالة في صفوف الخريجين:)2015(  وكالة معا اإلخبارية.2018/4/14 : تاريخ الزيارة،2015/7/1
)https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784869)
،2015/9/7 : تاريخ النشر. حاضنات تنشط لدعم ريادة األعمال8- فلسطين:)2015(  ومضة.2018/7/28 :تاريخ الزيارة
)أعمال-حاضنات-8-فلسطين/https://www.wamda.com/ar/2015/09(

: المــراجع األجنبــيـة:ابعا
ر ا
- 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).
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- 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).
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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
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المالحق
ملحق ( )1قامة بأسماء المحكمين
الدرجة العلمية

مكان العمل

م

االسم

1

د .سامي أبو الروس

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

2

د .محمـ ـد المـ ـده ـ ـون

أستاذ مشارك

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

3

د .وسـ ـ ـ ـي ـ ـم اله ـاب ـي ـ ـل

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

4

د .أيـ ـ ـ ـم ،ـ ـ ـن راض ـ ـ ـي

أستاذ مساعد

و ازرة النقل والمواصالت

5

د .خـ ـل ـي ـ ـ ـ ـل م ـ ـاضـ ـي

أستاذ مساعد

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

6

د .ط ـ ـارق أبو حجي ـر

أستاذ مساعد

جامعة غزة

7

د .محم ـ ـود الشـ ـن ـط ـي

أستاذ مساعد

ديوان الموظفين العام

8

د .نـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ال ـلـ ـ ـ ـوح

أستاذ مساعد

ديوان الموظفين العام

9

د .ي ـ ـاسـ ـ ـ ـر ال ـ ـشـ ـرف ـ ـا

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية
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ملحق ( )2استبانة الدراسة

برنامج الدراسات العليا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة
األقصى بغزة

جامعة األقصى  -غزة



تعبئة استبانة
المحترم/المحترمة،،،

األخ/ت:
السالم عليكم ورحمة اهلل ،،،

يسرني أن أضع بين أيديكم االستبانة التي أعدت استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في القيادة واإلدارة ،بعنوان:
واقع تنمية المهارات الريادية لدى خريجي الجامعات الفلسطينية :دراسة مقارنة
وقد أعدت هذه االستبانة خصيصا لهذه الدراسة ،لذا أرجو التكرم بتعبئتها بكل دقة وعناية ،ل َما في
ذلك من مساهمة باإلرتقاء بالبحث العلمي ،لما يعود بالفائدة على تحسين أداء خريجي الجامعات
الفلسطي ـن ـيـة ف ـي مه ـاراتـه ـم ال ـري ـادي ـة ،م ـؤك ـدا أن إجابات ـكـم س ـت ـس ـتخدم فقط ألغراض البحث العلمي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم

150



أواًل :الخصائص الديمغرافية

الجنس:
أنثى

ذكر

الجامعة:
اإلسالمية

فلسطين

األقصى

األزهر

القدس المفتوحة

الكلية:
الهندسة

التجارة

تكنولوجيا المعلومات

التقدير الجامعي:


ممتاز



جدا
جيد ا

جيد

مقبول

جدا

جدا

الخبرة:




أقل من  0.5سنة

من  1-0.5سنة

أكثر من  3-1سنوات

أكثر من  3سنوات



عدد الدورات التدريبية:


ًل يوجد

من  6-4دورات

من  3-1دورات
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أكثر من  6دورات

ثانيا :المهارات
ا

الريادية 

موافق بدرجة كبيرة جدا

موافق بدرجة كبيرة

موافق بدرجة متوسطة

موافق بدرجة قليلة

م

موافق بدرجة قليلة جدا

البيان

المحور األول :مهارات الريادة الشخصية
أواًل :مهارة اإلبداع واًلبتكار:
1

أسـ ـع ـى دوم ـا إلـى ت ـب ـني أس ـال ـي ـب ج ـدي ـدة ع ـلى مـس ـت ـوى الع ـمل.











2

أبـ ـادر نح ـو االسـت ـف ـادة من ال ـتط ـورات العلمية في مجال عملي.











  3أستفيد من الفرص المتاحة قبل أن تضيع.











  4أتجنب القواعد التي تحد من التغيير.











ثانيا :مهارة تحمل المخاطرة والمسئولية:
ا
1

أنفذ األعمال التي قد يعتبرها البعض خطيرة.











2

أقوم بتقدير فرص النجاح أو الفشل قبل أن أقرر فعل شيء.











  3أعتقد أن أعظم المكاسب تكمن خلف المخاطرة المحسوبة.











ارتي بغض النظر عن النتائج.
  4أتحمل المسئولية عن قر ا





















5

أقدم المزيد من الوقت والجهد للوصول لهدفي.

ثالثاا :مهارة القيادة :

1

أسعى للحصول على آراء اآلخرين وانتقاداتهم.











2

أقدر جهود اآلخرين وأثني عليهم.











  3لدي القدرة على مواجهة المواقف الخطيرة.











  4أرفض التبعية لآلخرين.





















5

أتمكن من التأثير على اآلخرين واقناعهم وتوجيههم.

ابعا :مهارة المثابرة :
را

1

عندما أكون مهتما بالمشروع تقل حاجتي للنوم حتى أنجزه.











2

أقوم بكل ما هو مطلوب مني أو ما يفوقه.











  3أستمر في المحاولة لتحقيق ما أريد حتى لو واجهتني عقبات.











  4أصر على مواجهة العقبات دون تثبيط عزيمتي.





















5

أجد حلوال للتغلب على الصعوبات التي تعوق تحقيق أهدافي.
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المحور الثاني :مهارات إدارة األعمال
أواًل :مهارة التخطيط ووضع األهداف :

1

أحب التف ـكـيــر بالمست ـقـ ـبــل وال ـت ـنــبؤ بال ـم ـشــكالت ق ـب ــل وق ــوع ـه ــا.











2

لـدي مـ ـج ـم ــوعــة مــن األهــداف أس ـعـى لــتح ـق ـيـ ـق ـهــا فــي ح ـيــاتــي.





















  3أضع الخطط للوصول إلى أهدافي.
  4أسـتـط ـيــع تصم ـيــم ب ـرنــامج تنف ـيــذي إلنجاز المـهــام الــموكــلة لي.
5

أطـور إجـ ـراءات الع ـمــل لضــمان إك ـمـال الع ـمــل بجــودة عــال ـيــة.

ثانيا :مهارة التسويق والمبيعات :
ا











1

لــدي الـقــدرة عــلى الـقـيـام بال ـدراسات التسوي ـق ـية للمنتج أو الخدمة.











2

أستطيع تطبيق سياسات التسويق التي تتف ـق مع أه ـ ـداف المشروع.











  3أستطيع تن ـشـيـط الطل ـب على الخ ـدمات بتحديث أساليب التسويق.











لدي القدرة على إقناع األفراد بجودة المنتج أو الخدمة التي
4
أقدمها.





















5

أستطيع تغيير وجهة نظر اآلخرين لشراء المنتج أو الخدمة بسهولة.

ثالثاا :مهارة التفاوض :

1
2

أمتلك قنوات اتصال واسعة تمكنني من عملية التفاوض مع
األطراف خارج المشروع.
لدي القدرة لممارسة الضغوط التفاوضية بأنواعها على الطرف
اآلخر إلجباره على موقف أو سلوك معين.

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

ابعا :مهارة اتخاذ القرار :
را



















































1

أقوم بجمع معلومات كافية حول أي مشكلة تواجهني.











2

أضع بدائل عدة للمشكلة الواحدة.











  3أمتلك الهدوء واالتزان في االختيار بين البدائل عند اتخاذ الق اررات.











  4أستطيع إقناع العاملين بالمشاركة باتخاذ القرار لتقليل فشله.











أقوم باتخاذ ق اررات فردية بنفسي في المواقف العاجلة.











5

خامسا :مهارة المالية :
ا

1

لدي القدرة على إعداد دراسة جدوى مالية عند تأسيس المشروع.











2

أسـتطـي ـع فه ـم العم ـليـات المال ـيـة ال ـواردة فـي الكـشـوف ـات البـنكـية.











  3أستطيع ت ـرجـمة الـمع ـامالت المالية إلى عمليات وأرق ـام محاسبية.
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  4لدي القدرة للوصول إلى نتائج المركز المالي للمشروع بأي وقت.











المحور الثالث :المهارات التقنية 
أواًل :مهارة اًلتصال والتواصل :

1

أستطيع التواصل مع اآلخرين بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم.











2

أستطيع اإلصغاء والتحليل لرموز الرسالة لفهم محتواها.











  3لدي قدرة على اختيار وسيلة االتصال األنسب لمحتوى الرسالة.





















أستطيع استخدام وسائل االتصال المختلقة كالمقابلة المباشرة أو
4
رسائل البريد اإللكتروني أو مواقع الويب.

ثانيا :مهارة استخدام وتفعيل التكنولوجيا :
ا

1
2

أمتلك القدرة على استخدام الحاسب اآللي لتنفيذ األعمال.
أستطيع االعتماد على أجهزة الحاسوب واالتصال وخدمة
اإلنترنت في تنفيذ كل األعمال التجارية.

  3أمتلك القدرة على األرشفة اإللكترونية.

أستطيع إدخال البيانات والتعامل مع برامج معالجة الكلمات
4
وجداول البيانات بسهولة.
5

أدرك دالالت البيع والتسويق على اإلنترنت.

6

أستطيع التعلم على أي تكنولوجيا جديدة يتم استخدامها في اإلنتاج.

ثالثاا :مهارة التشبيك:





























































1

أمتلك القدرة على التعامل مع اآلخرين عن طريق شبكة اإلنترنت.











2

أستط ـيــع ت ـســويق المنتجات عــن طـ ـري ــق الـشـب ـكـات اإللكترون ـيــة.











لدي القدرة على التعامل مع اإلعالنات التجارية واختيار
3
المحتوى المناسب في المواقع اإللكترونية.































أستطيع إنشاء مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة منها للتطوير
4
المهني.
5

أمت ـل ـك قـ ـ ـدرة الـ ـ ـرد عـ ـل ـى كـ ـل االسـتـفـسـارات ال ـمتعـلـقـة بال ـعـ ـم ـالء.

ابعا :مهارة مراقبة ومسح البيئة:
را
1

أستخدم مصادر مختلفة للحصول على المعلومات.

أستعمل وسائل االتصال وشبكات المعلومات للحصول على
2
المعلومات الخارجية الالزمة.
أستطيع جمع المعلومات عن المؤسسات ذات العالقة في مجال
3
دراستي.
أتعرف على النمط البيئي المحيط والذي يؤثر على المشروع
4
وأستخدمه لصالح اتخاذ القرار.
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ملحق ( )3أكثر المهارات الريادية تك ار ار

حبوش ()2017

سلطان ()2016

الحقطاني ()2015

البلوشي ،والعجمية ()2013

(2013) Chang, & Rieple

(2012) Phelan, &Sharpley

(2010) Fitriati, & Hermiati

مراد ()2010

السكارنة ()2008

(2008) He, et al.

)2006( Smith, et al.

تحمل المخاطرة والمسئولية

√

√

√

التكرار

المجاالت/المهارات

√

√

√

√

√

√

9

التحدي

√

االلتزام

√

القدرة على التقييد

√

√
√

√

√

√

√

القدرة على التعامل مع المجهول بسهولة

اإلبداع واالبتكار

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7

√

2

√
√

√

√

√

التعاون

√

التفكير النظري

2

√

1

√

التحليل

√

2

√

التكيف العاطفي للمشكالت

√

االستعداد للعمل الطوعي لساعات طويلة

√

√

االهتمام بالجودة

1

√
√

2

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

التأثير

√

التحفيز

√

اإلقناع

√

التفاؤل

√

√
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5
8
1
2

√

2

√

1

√
√

3
1

√

√

2

√

√

التركيز على التغيير

5
1

√

الرغبة باالستقاللية

9
2

√

√

√

الحاجة إلى اإلنجاز

التفاوض

1
1

√

الثقة بالنفس
التحكم الذاتي/الوعي الذاتي

القيادة

3

√

المبادرة

تحليل المشكالت/حل المشكالت

5
√

توليد الفكرة
المثابرة

1

√

√

√

√

√

8

التسويق والمبيعات
التمويل والمحاسبة
التخطيط ووضع األهداف
فكرة األعمال/خطة العمل
الرقابة
اإلدارة
التحكم باإلدارة
التنظيم
التوجيه

التوجه اإلستراتيجي
الرؤية
إدارة الموارد البشرية
القانونية
طرح المنتج
إدارة النمو/تنظيم النمو
اتخاذ القرار
إطالق المشاريع
إدارة الوقت
العالقات اإلدارية/العالقات اإلنسانية

التفاعل مع اآلخرين
حل مشكالت التعليم العالي
االتصال والتواصل
مراقبة البيئة/المسح البيئي اإللكتروني
إدارة األعمال التقنية
استخدام وتفعيل التكنولوجيا
الكتابة اإللكترونية
اإلصغاء
التشبيك
البحث عن المعلومات
التعرف على الفرص
العمل ضمن الجماعة/الفريق التقني
القدرة على التنظيم اإللكتروني
التدريب اإللكتروني
الشخصية اإللكترونية
الحصول علي اللوازم/المواد األولية

√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
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