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 الملخص
التعرف على مفهوم إدارة المخاطر وكذلك التعرف على أنواع المخاطر التي تواجه هدفت الدراسة إلى 

الدراسة لتقوم ببحث طبيعة عمل حاضنة األعمال المشاريع الريادية في قطاع غزة، وتعددت أهداف هذه 
والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية بغزة ودورها في دعم المشاريع الريادية، كما وهدفت الدراسة أيضًا إلى دراسة 

 .أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية على تحقيق الميزة التنافسية

يلي في إجراء هذه الدراسة، وقد صمم الباحث استبانة كأداة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحل
أسلوب الحصر  مستخدماً رئيسة لجمع البيانات األولية، حيث تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة 

وهم أصحاب المشاريع الريادية المحتضنة من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية  ،الشامل
 %. 91بنسبة استرداد  استبانة 42استبانة واسترداد  46مشروعًا، وقد تم توزيع  46بغزة البالغ عددها 

 أهم نتائج الدراسة:

 لتكنولوجيا بالجامعة اإلسالميةاألعمال وايتمتع أصحاب المشاريع الريادية المحتضنة من قبل حاضنة  .1
 غزة بامتالك مهارة إدارة المخاطر بشكل ملحوظ والتي ساهمت في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم.ب
 ( لمتغيرات مهارة إدارة المخاطر مجتمعة05.0يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

لدى أصحاب المشاريع الريادية على تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم، وذلك يعود لطبيعة  ومنفردة
 .العالقة الوثيقة بين كٍل منهما

الميزة التنافسية )المتغير التابع( يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بالمتغيرين المستقلين  .3
% من األثر الحاصل على تحقيق 54.2)التعرف على المخاطر والتحكم في المخاطر(، حيث إن 

 .الميزة التنافسية يكون بسبب متغيري التعرف على المخاطر والتحكم في المخاطر

 أهم توصيات الدراسة:

ضرورة إعطاء أولوية لمهارة إدارة المخاطر من قبل أصحاب المشاريع الريادية، ألن الظروف السائدة  .1
الباحث، وأن وجود المخاطر المحدقة بالمشاريع  في قطاع غزة ال يؤمن جانبها حسب ما يالحظه

 الريادية في قطاع غزة يظل قائمًا.
تعزيز مهارة إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية المحتضنة من خالل توفير عنصر  .2

عمل على يحسن من أدائهم و يالتدريب في مجال إدارة المخاطر وفي المجاالت اإلدارية والمالية 
 تطويره.

العمل على إجراء دراسات الجدوى االقتصادية والتقييم المالي للمشاريع الريادية من أجل الحفاظ على  .3
 استمرار وتميز تلك المشاريع في السوق التي تخدم فيه.

  إدارة المخاطر، الميزة التنافسية، المشاريع الريادية، حاضنات األعمال.كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed at identifying the meanings of risk and risk management, 

and to identify the types of risks that face the entrepreneurial projects in the Gaza 

Strip. In this regard, the study investigated the entrepreneurial projects which are 

incubated by the Business and Technology Incubator in the Islamic University of 

Gaza as well. In addition, the study highlighted the endeavors of the Business and 

Technology Incubator in the Islamic University of Gaza in supporting these 

entrepreneurial projects. This facilitated achieving of the study main aim, which is 

examining the impact of risk management skill possessed by the owners of the 

entrepreneurial projects on achieving the competitive advantage. 

The study used a descriptive analytic method to conduct this study. A 

questionnaire was prepared as a tool for data collection, which was distributed to the 

population of the study according to the comprehensive inventory method. The 

population of the study are the entrepreneurial projects owners whose projects are 

incubated by the Business and Technology Incubator in the Islamic University of 

Gaza. The researcher has distributed the questionnaire to these projects with a total 

number of 46, and retrieved 42 questionnaires with a recovery percentage of 91%.  

Study most important findings: 

1. The owners of entrepreneurial projects have a significant risk management 

skills possession, which contributed to achieving the competitive advantage 

in their projects. 

2. There was a statistical significant impact at a significance level of 05.0  

of the risk management variables collectively and individually among the 

owners of the investigated entrepreneurial projects on the achieving of the 

competitive advantage in these projects. 

3. Competitive advantage (the dependent variable) is significantly affected in a 

statistically significant way by the independent variables of risk identification 

and risk control, where 54.2% of the change observed in achieving the 

competitive advantage was due to the two previously mentioned variables. 

Study most important recommendations: 

1. It is necessary to prioritize the risk management skill by the entrepreneurs 

because of the instable conditions in Gaza Strip as noted by the researcher, 

and the continuous presence of risks that the projects may face. 

2. Enhancing the risk management skill of the entrepreneurs through enhancing 

the training component in risk management subjects as well as the financial 

and administrative fields in order to improve and develop their performance. 

3. Conducting feasibility studies and financial evaluation of the entrepreneurial 

projects in order to maintain the continuity and excellence of these projects in 

the market in which they serve. 

Keywords: risk management, competitive advantage, entrepreneurial projects, 

incubators. 
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 إهــــــداء
 

الحمد هلل الذي وفقني إلعداد وإتمام هذا البحث، والصالة والسالم على النبي 
رحمة للعالمين؛ محمد بن عبدهللا عليه أفضل الصالة وأتم المصطفى المبعوث 

 التسليم...

 أما بعد، أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 .من هو تحت الثرى وروحه الطاهرة الباقية في قلبي إلى روح والدي العزيز 
  ،والدتي العزيزة على قلبي، عرفانًا مني بفضلها علي بعد هللا سبحانه وتعالى

في تربيتي، وتعليمي، والدعاء المتواصل لي بالتوفيق،  لما لها من فضل
 والسداد، والنجاح.

  إخواني وأخواتي األعزاء حفظهم هللا تعالى الذين كانوا سندًا لي في حياتي
 العلمية.

 .إلى أصدقائي وأحبابي الذين غمروني بالنصح والدعم والتشجيع 

 .خالصًا لوجهه الكريمأهدي ثمرة دراستي هذه، سائاًل هللا عز وجل أن يكون 
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 شكر وتقدير
 

ال يشـــــكر ال مـــــ  ال انطالقاااااًا مااااان قاااااول الرساااااول صااااالى هللا علياااااه وسااااالم:  
 ، فاااااأنني أتقااااادم بعظااااايم شاااااكري وامتنااااااني لكااااال الجناااااود المجهاااااولين يشـــــكر النـــــا 

وخاصاااااًة فتااااارة إعاااااداد بحثاااااي هاااااذا،  الجامعياااااةالاااااذين سااااااعدوني طاااااوال فتااااارة الحيااااااة 
وأخاااااذ بالاااااذكر مشااااارفي العزياااااز الااااادكتور: يوسااااا  بحااااار لتفضاااااله باإلشاااااراف علاااااى 

؛ الاااااادكتور يوساااااا  عاشااااااور، والاااااادكتور رسااااااالتي، وكااااااذلك أعضاااااااء لجنااااااة المناقشااااااة
، وإلااااااااى أهلااااااااي، وأصاااااااادقائي، وأحبااااااااابي، لكاااااااام منااااااااي كاااااااال حااااااااب منصااااااااور األيااااااااوبي
 .وتقدير واحترام



  خ

 

 فهر  المحتويات
 

  أ ................................................................................................. إقــــــــــــــرار

  ب ............................................................................................... الملخص

Abstract ............................................................................................ ت  

  ج ................................................................................................ إهــــــداء

  ح ............................................................................................ شكر وتقدير

  خ ....................................................................................... فهر  المحتويات

  ز .......................................................................................... فهر  الجداول

  ش ......................................................................................... فهر  األشكال

  ص ......................................................................................... قائمة المالحق

 1........................................................................الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 2 ............................................................................................... مقدمة:
 3 ....................................................................................... مشكلة الدراسة:
 4 ..................................................................................... :فرضيات الدراسة

 4 ........................................................................... الفرضية الرئيسة األولى:
 5 ............................................................................ الفرضية الرئيسة الثانية:

 6 ..................................................................................... متغيرات الدراسة:
 6 ........................................................................................ أهمية الدراسة:

 7 ....................................................................................... أهداف الدراسة:
 8 .................................................................................. مصطلحات الدراسة:

 9.....................................................................الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 10 ..................................................................................... إدارة المخاطر:

 10 .......................................................................................... مقدمة:
 11 ....................................................................... تعريف الخطر/ المخاطرة:

 12 ............................................................... المقارنة بين المخاطرة وعدم التأكد:
 14 ................................................................... مجاالت تطبيق إدارة المخاطر:



  د

 

 17 .................................................................................. إدارة المخاطر:
 18 ............................................................................ أهمية إدارة المخاطر:

 19 .......................................................................... إدارة المخاطر:خطوات 
 28 ..................................................................................... الميزة التنافسية:

 28 ........................................................................... مفهوم الميزة التنافسية:
 29 ....................................................................... خصائذ الميزة التنافسية:

 29 ............................................................................ أنواع الميزة التنافسية:

 30 .......................................................................... مصادر الميزة التنافسية
 34 ................................................................... أساليب تحقيق الميزة التنافسية:

 35 ......................................................................... عناصر الميزة التنافسية:
 36 ................................................................ عالقة إدارة المخاطر بالميزة التنافسية

 40 ...................................................................................... ريادة األعمال:
 40 ............................................................................ مفهوم ريادة األعمال:

 41 ...................................................... من هو الريادي وما هي خصائصه وصفاته؟

 45 ........................................................................... مميزات ريادة األعمال:
 46 ................................................................... مراحل إنشاء المشاريع الريادية:

 47 ........................................... المعوقات التي تعاني منها المشاريع الريادية في فلسطين
 51 ................................................. حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية:

 51 ....................................................................... تعريف حاضنات األعمال:
 52 .................................................... م(2012أهداف حاضنات األعمال: )النخالة، 

 53 ........................................................................ أهمية حاضنات األعمال:

 54 م(2016التعريف بحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية: )موقع الحاضنة على اإلنترنت، 
 60........................................................................الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 61 .................................................................................. الدراسات المحلية:

 69 ................................................................................... الدراسات العربية:
 78 .................................................................................. ألجنبية:الدراسات ا

 81 ...................................................................... التعقيب على الدراسات السابقة:



  ذ

 

 85 .................................................................. ما تميزت به الدراسة عن سابقاتها:
 86.......................................................................الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات

 87 ............................................................................................. مقدمة:

 87 ...................................................................................... منهج الدارسة:
 87 ................................................................................ ات:طرق جمع البيان

 88 .............................................................................. مجتمع وعينة الدراسة:

 88 .................................... حصائي ألفراد مجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية:الوص  اإل
 95 ........................................................................................ أداة الدراسة:

 96 .................................................................................... صدق االستبانة:
 102 .................................................................... (:Reliability) ثبات االستبانة

 104 ................................................................. المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
 106.....................................................الفصل الخامس: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 107 ........................................................................................... مقدمة:
 107 .................................................................. الدراسة: تحليل واختبار فرضيات

 108 ..................................................................... تحليل فقرات مجاالت الدراسة:
 108 .................................................................. مجال التعرف على المخاطر:

 110 ......................................................................... مجال تحليل المخاطر:
 112 .......................................................................... تقييم المخاطر:مجال 

 114 ........................................................................... التحكم في المخاطر:
 116 ................................................................ مجال المراقبة والمتابعة الدورية:

 118 ......................................................................... مجال الميزة التنافسية:

 122 ........................................................................ مناقشة وتحليل الفرضيات:
 143...................................................................الفصل الساد : النتائج والتوصيات

 144 ........................................................................................... مقدمة:

 144 .................................................................................... نتائج الدراسة:
 145 ....................................................................................... التوصيات:

 147 ........................................................................ اقتراحات لدراسات مستقبلية



  ر

 

 148.....................................................................................المراجع والمصادر

 157..............................................................................................المالحق
 

  



  ز

 

 فهر  الجداول
 14 ....................................................................... المخاطر تصنيفات (:2.1 ) جدول
 22 ........................................................... المخاطر تحليل وتقنيات أساليب (:2.2 ) جدول
 88 .......................................................... الجنس حسب الدراسة عينة توزيع (:1.4 ) جدول
 89 ........................................................... العمر حسب الدراسة عينة توزيع (:2.4 ) جدول
 90 .................................................. العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع (:3.4 ) جدول
 91 ............................................... العلمي التخصذ حسب الدراسة عينة توزيع (:4.4 ) جدول
 91 .................................................. الخدمة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع (:5.4 ) جدول
 92 ........................................... المشروع احتضان فترة حسب الدراسة عينة توزيع (:6.4 ) جدول
 93 .................................................. المشروع طبيعة حسب الدراسة عينة توزيع (:7.4 ) جدول
 94 ............................................... المشروع مال رأس حسب الدراسة عينة توزيع (:8.4 ) جدول
 94 ......................................................... المنطقة حسب الدراسة عينة توزيع (:9.4 ) جدول
 97 ... للمجال الكلية والدرجة المخاطر على التعرف مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (:10.4 ) جدول
 98 ......... للمجال الكلية والدرجة المخاطر تحليل مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (:11.4 ) جدول
 98 .......... للمجال الكلية والدرجة المخاطر تقييم مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (:12.4 ) جدول
 99 ..... للمجال الكلية والدرجة المخاطر في التحكم مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (:13.4 ) جدول
 99 . للمجال الكلية والدرجة الدورية والمتابعة المراقبة مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (:14.4 ) جدول
 100 ........ للمجال الكلية والدرجة التنافسية الميزة مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (:15.4 ) جدول
 101 ........ لالستبانة الكلية والدرجة االستبانة مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامل (:16.4 ) جدول
 102 .............................................. االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل (:17.4 ) جدول
 103 ....................................... لالستبانة النصفية( التجزئة )طريقة الثبات معامل (:18.4 ) جدول
 104 .............................................. الطبيعي للتوزيع ويلك شبيرو اختبار نتائج (:19.4 ) جدول
 108 . المخاطر على التعرف مجال فقرات من فقرة لكل (.SIG) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط (:1.5 ) جدول
 110 ......... المخاطر تحليل مجال فقرات من فقرة لكل (SIG) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط (:2.5 ) جدول
 112 .......... المخاطر تقييم مجال فقرات من فقرة لكل (SIG) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط (:3.5 ) جدول
 114 ... المخاطر في التحكم مجال فقرات من فقرة لكل (.SIG) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط (:4.5 ) جدول
 116 الدورية والمتابعة المراقبة مجال فقرات من فقرة لكل (.SIG) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط (:5.5 ) جدول
 118 ........ التنافسية الميزة مجال فقرات من فقرة لكل (.SIG) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط (:6.5 ) جدول
 123 .............التنافسية( الميزة على المخاطر على التعرف مهارة )تأثير االنحدار نموذج نتائج (:7.5 ) جدول



  س

 

 124 .................... التنافسية( الميزة على المخاطر تحليل مهارة )تأثيراالنحدار نموذج نتائج (:8.5 ) جدول
 126 .................... التنافسية( الميزة على المخاطر تقييم مهارة )تأثير االنحدار نموذج نتائج (:9.5 ) جدول
 127 ............. التنافسية( الميزة على المخاطر في التحكم مهارة )تأثير االنحدار نموذج نتائج (:10.5 ) جدول
 129 ....... التنافسية( الميزة على الدورية والمتابعة المراقبة أسلوب )تأثير االنحدار نموذج نتائج (:11.5 ) جدول
 130 ........................................... (STEPWISE) المتعدد االنحدار نموذج نتائج (:12.5 ) جدول
 131 ............................ الجنس    لمتغير وفقا "مستقلتين لعينتين -  T   اختبار نتائج (:13.5 ) جدول
 133 ...........................العمر    لمتغير وفقا " مستقلة عينات لعدة -  F   اختبار نتائج (:14.5 ) جدول
 134 .................. العلمي  المؤهل   لمتغير وفقا " مستقلة عينات لعدة -  F   اختبار نتائج (:15.5 ) جدول
 136 ............... العلمي  التخصذ   لمتغير وفقا " مستقلة عينات لعدة -  F   اختبار نتائج (:16.5 ) جدول
 137 ..................... ة دمالخ سنوات   لمتغير وفقا "مستقلتين لعينتين -  T   اختبار نتائج (:17.5 ) جدول
 138 ..................... االحتضان  فترة   لمتغير وفقا "مستقلتين لعينتين -  T   اختبار نتائج (:18.5 ) جدول
 140 .................. المشروع  طبيعة   لمتغير وفقا " مستقلة عينات لعدة -  F   اختبار نتائج (:19.5 ) جدول
 141 ..............   المشروع مال رأس   لمتغير وفقا " مستقلة عينات لعدة -  F   اختبار نتائج (:20.5 ) جدول
 142 ........................   المنطقة   لمتغير وفقا " مستقلة عينات لعدة -  F   اختبار نتائج (:21.5 ) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ش

 

 فهر  األشكال
 6 ............................................................................ الدراسة متغيرات (:1.1 ) شكل
 13 ............................................................................. الخطر مثلث (:1.2 ) شكل
 16 ........................................................ المخاطر في المؤثرة الرئيسة العوامل (:2.2 ) شكل
 19 .................................................................... طرالمخا إدارة خطوات (:3.2 ) شكل
 23 ............................................................................ الخطر درجات (:4.2 ) شكل
 30 ....................................................................... التنافسية الميزة أنواع (:5.2 ) شكل
 31 ................................................................ لبورتر التنافس استراتيجيات (:6.2 ) شكل
 33 ................................... فسيةالتنا الميزة وتحقيق المتميزة الموارد امتالك بين العالقة (:7.2 ) شكل
 38 .......................................................... تنافسية مزايا إلى المخاطر تحويل (:8.2 ) شكل
 39 .................................................. التنافسية والميزة المخاطر إدارة بين العالقة (:9.2 ) شكل
 53 ................................................................. األعمال حاضنات أهمية (:10.2 ) شكل

 
 
 
 
 
 

  

file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764548
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764549
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764550
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764551
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764552
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764554
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764555
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764557
file:///E:/الرسالة/الرسالة%20جاهز/النسخة%20الاخيرة/النسخة%20الأخيرة%20للرسالة.docx%23_Toc495764558


  ص

 

 قائمة المالحق
 158 ...................................................................لالستبانة األولية الصورة (:1) ملحق
 164 .................................................................. لالستبانة النهائية الصورة (:2) ملحق
 168 ................................................................... المحكمين بأسماء قائمة (:3) ملحق

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:
 عُ بْ سَ اٌف وَ جَ ٌع عِ بْ سَ  نَّ هُ لُ كُ أْ ان  يَ مَ ات  سِ رَ قَ بَ  عِ بْ سَ  يْ ا فِ نَتِ فْ أَ  قُ يْ د ِ ا الص ِ هَ ي  أَ  فُ وسُ يُ قال تعالى:  

ُُ َل بُ نْ سَ   نَ يْ نِ سِ  عَ بْ سَ  نَ وْ عُ رَ زْ تَ  الَ قَ  (46)نَ وْ مُ لَ عْ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  اِس النَّ  ىلَ إِ  عُ جِ رْ أَ  يْ ل ِ عَ لَ  ات  سَ ابِ يَ  رَ َُ أُ ر  وَ ضْ ت  

 نَ لْ كُ أْ دٌ يَ اْ دَ ٌع شِ بْ سَ  كَ لِ ذَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  يْ تِ أْ يَ  مَّ ثُ  (47)نَ وْ لُ كُ أْ ا تَ مَّ  مِ َلً يْ لِ  قَ ّلَّ إِ  هْ لِ بُ نْ سُ  يْ فِ  هُ وْ رُ ذَ فَ  مْ تُ دْ صَ ا حَ مَ اً فَ بَ أَ دَ 

 هِ يْ فِ وَ  اسَ النَّ  اثُ غَ يُ  هِ يْ اٌم فِ عَ  كَ لِ ذَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  يْ تِ أْ يَ  مَّ ثُ  (48)نَ وْ نُ ِص حْ ا تُ مَّ لً مِ يْ لِ  قَ ّلَّ إِ  نَّ هُ لَ  مْ تُ مْ دَّ ا قَ مَ 

 -عز وجل –، عرف اإلنسان الخطر منذ أن خلقه هللا ]49 – 46يوس : [(  49)نَ وْ رُ ِص عْ يَ 
وبالتالي فقد لجأ اإلنسان إلى وسائل عديدة لمواجهة األخطار المحيطة، وبالنظر إلى اآليات 
السابقة نالحظ أن عملية إدارة المخاطر كانت تدار منذ آالف السنين، فاإلنسان يسعى على 

 الدوام إلى استخدام األساليب الحديثة لمواجهة مختل  المخاطر التي تواجهه.

العديد  -كغيرها من األعمال الصغيرة والمتوسطة األخرى  – عمال الرياديةوتواجه األ
من مخاطر األعمال عند ممارستها ألنشطتها، ولسوء الحظ فأن قدرة هذه المشاريع على تجاوز 

، وخصوصًا في ظل الحصار االقتصادي الذي كونها حديثة اإلنشاء هذه المخاطر تكون ضعيفة
؛ متمثاًل متتالية سنوات 10على قطاع غزة منذ ما يزيد عن فرضه االحتالل اإلسرائيلي 

باإلغالقات المتكررة للمعابر والحدود مع القطاع مانعًا دخول البضائع والمواد األساسية إلى 
القطاع، وبالتالي تسبب هذا األمر في شّل حركتي التجارة والصناعة بشكل كبير، ويؤثر بدوره 

مات، عليها الطابع الريادي والتي ال تستطيع مواجهة هذه األز  في المشاريع الجديدة التي ينصبغ
؛ عندها تصبح هذه المشاريع في حالة حرجة في بداية إلى جانب العديد من المخاطر المختلفة
 تأسيسها وسرعان ما تخرج من السوق. 

تتميز بشدة المنافسة وكثرة المنافسين، وبالتالي فأن بيئة األعمال  بات من المعروف أن
ستجد نفسها مضطرًة إلى مواجهة هذه  -ومنها الريادية على وجه الخصوص –األعمال 

المنافسة الشرسة، األمر الذي يجبر المنشأة بمختل  توجهاتها وأشكالها القيام بما يستوجبه األمر 
للحفاظ على وجودها في السوق أمام المنافسين، لذلك هي في حاجة إلى توفير ميزة تنافسية أو 

تكون بمثابة صمام أمان في ظل اشتداد حدة المنافسة في السوق، وإن إدارة تلك المخاطر أكثر ل
بشكل سليم ومدروس سيعزز من وجود ميزة تنافسية للمنشأة كمصدر ثاٍن من مصادر الميزة 

 التنافسية.
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 مشكلة الدراسة:
 (م2017المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، ) في ظل ظروف البطالة المرتفعة

نظرًا الستمرار الحصار االقتصادي على  %(43.2)في قطاع غزة  المواطنينبين صفوف 
القطاع، وتعطل العشرات من المؤسسات والمصانع بسبب منع دخول وخروج البضائع من وإلى 

ولما للمشاريع الصغيرة من ، %38.8سبب ذلك في ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى القطاع، 
ذلك لما توفره هذه المشاريع من فرص التنمية االقتصادية، و إسهامات جليلة في إحداث 

، كما % من إجمالي المشاريع العاملة في االقتصاد الفلسطيني(90.5) للتوظي  الذاتي لهم
 (،2013)زعرب،  وتدر عليهم دخاًل دائمًا وصواًل إلى تحقيق االكتفاء الذاتي لهم ولعوائلهم

ولية المحلية ويًا لروح المبادرة واستغالل الموارد األحيث تشكل المشاريع الصغيرة مجااًل حي
وإعادة توزيع الدخل، فأن رواد األعمال الذين قاموا بأنشاء مشاريعهم الخاصة بحاجة إلى دعم 

 ومساندة كي يستطيعوا المحافظة على استمرار أعمالهم وحمايتها من الفشل والخسارة.

في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتركز ريادة األعمال في فلسطين بشكل أساسي 
حيث ما زال هذا القطاع يعاني كثيرًا من المعوقات والعراقيل الموضوعية والذاتية، التي ارتبط 
جزٌء كبيٌر منها بسياسات االحتالل وتدابيره خالل عقود زمنية عدة، أدت تلك السياسات إلى 

ح مشروعات كان من الممكن أن تهميش هذا القطاع، ونتج عنها وأد نشوء فرص حقيقية لنجا
يكون لها تأثيرها اإليجابي في تحسين ظروف السوق المحلي، وتزداد هذه القضية إلحاحًا 
وتعقيدًا في ظل ضع  السوق المحلي الفلسطيني وعدم قدرته على استيعاب قوة العمل 

الفلسطينية بشكل  الفلسطينية المتنامية، نظرًا لتزايد أعداد خريجي المؤسسات التعليمية والمهنية
كبير، األمر الذي يعني أن الريادة في االقتصاد الفلسطيني تنطوي على أهمية قصوى. )محمد 

 ( م2011وعبدالكريم، 

المشاريع االقتصادية بمختل  أشكالها وأنواعها بحاجة إلى تحقيق ميزة تنافسية أو أكثر 
اجة إلى التفوق على المنافسين تساعداه على البقاء في السوق على أقل تقدير، فضاًل عن الح

، وصواًل إلى مرحلة إشباع حاجات المستهلكين كونها الغاية ومواكبة التغيرات في السوق 
الرئيسة في تحقيق الميزة التنافسية، إن األمر ال ينتهي بمجرد حصول المؤسسة االقتصادية 

عليها من خالل اكتشاف طرق على ميزة تنافسية، بل إنها بحاجة إلى تنميتها وتطويرها للحفاظ 
جديدة للمنافسة في القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه، حيث إن المؤسسات المنافسة ستسعى 
تي إلى تقليد الميزة التنافسية التي تمتلكها المؤسسة وبالتالي تفقد المؤسسة ميزتها التنافسية ال
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تفوقها أو إما لخروجها من  أوصلتها إلى الصدارة يومًا ما، وهذا ما يعرضها إلى خطر فقدان
 (2007)عبدالرؤوف،  السوق نتيجة الفشل والخسارة.

رائد األعمال  أن في تتمثل مشكلة الدراسةواستنادًا إلى ما تمت اإلشارة إليه سابقًا، فأن 
الفلسطيني يواجه مخاطر عديدة أثناء إنشاؤه مشروعه الخاص وتحديدًا في األشهر األولى 

ويصبح رائد األعمال أمام وضٍع ال يحسد عليه أمام تلك المخاطر، والتي النطالق المشروع، 
كان بمقدوره تجنبها في حال كانت لديه المهارة الجيدة في التعرف على المخاطر وتحليلها 

من الفشل، وطالما  المشروعحافظ على للمشروع؛ تتنافسية يحقق ميزة  وتقييمها وإدارتها بشكل
ستمرار والبقاء في السوق على األقل، فهو بحاجة إلى إضافة قيمة أن المشروع بحاجة إلى اال

أمام الزبائن والتي تأخذ شكل أسعار أقل مقارنة بأسعار المنافسين، أو في شكل منتج متميز، 
 لميزة التنافسية.ل (م2007عبدالرؤوف )وهذا يأتي ضمن تعريف 

 ومعرفة فيها البحث سيتم التي الدراسة عنوان هو التالي التساؤل أصبح فقد لذا؛
 في الريادية المشاريع أصحاب أثر إدارة المخاطر لدى ما : كالتالي هو والسؤال جوانبها،
  لمشاريعهم؟ التنافسية الميزة تحقيق

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية الرئيسة األولى: 

( إلدارة المخاطر لدى α ≤ 0.05) داللة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
 .تحقيق الميزة التنافسية فيأصحاب المشاريع الريادية 

 ويتفرع منها الفرضيات التالية:

 في 05.0لة العند مستوى دتؤثر مهارة التعرف على المخاطر تأثيرًا ذو داللة إحصائية  .1
 تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.

تحقيق  في 05.0لة العند مستوى دتؤثر مهارة تحليل المخاطر تأثيرًا ذو داللة إحصائية  .2
 الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.

تحقيق  في 05.0لة العند مستوى دتؤثر مهارة تقييم المخاطر تأثيرًا ذو داللة إحصائية  .3
 فسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.الميزة التنا

 في 05.0لة العند مستوى دتؤثر طريقة التحكم في المخاطر تأثيرًا ذو داللة إحصائية  .4
 تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.
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 05.0لة المستوى دعند يؤثر أسلوب المتابعة والمراقبة الدورية تأثيرًا ذو داللة إحصائية  .5
 تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة. في

 

 الفرضية الرئيسة الثانية:

( بين متوسطات 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المشاريع الريادية في تحقيق الميزة استجابات المبحوثين حول   أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب 

 :التالية التنافسية   تعزى للمتغيرات الشخصية

 

 الجنس. . أ
 العمر. . ب
 المؤهل العلمي. . ت
 التخصذ العلمي. . ث
 .الخدمةعدد سنوات  . ج
 فترة االحتضان. . ح
 طبيعة المشروع. . خ
 رأس مال المشروع. . د
 المنطقة. . ذ
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 متغيرات الدراسة:

 

 (م2008 وكاسب، ،، والكاشف)عبدالمنعم المصدر: 

 

 أهمية الدراسة:
تعزو أهمية الدراسة إلى كون مجال المشاريع الريادية جديدًا ويحتاج إلى اهتمام من قبل 

 :الجوانب التاليةم االهتمام إلى يالباحثين والدارسين في إدارة األعمال، وسيتم تقس

 بالنسبة للباحث: . أ

تقديم إضافة علمية جديدة في هذا المجال وخصوصًا في قطاع غزة، وذلك بسبب توجه 
كأحد أهم الحلول لمشكلة  )الباحث هو أحد المهتمين بهذا المجال( األنظار للمشاريع الريادية

المخاطر التي تق  في وجه رائد  أنواعالبطالة في قطاع غزة، حيث ستحاول الدراسة استكشاف 
األعمال الفلسطيني في قطاع غزة، والتعرف أيضًا على سبل تحديد هذه المخاطر وتصنيفها 
وصواًل إلى إدارة هذه المخاطر والتصرف المناسب تجاه المشاكل التي تتعرض لها المشاريع 

 (: متغيرات الدراسة0.1 )شكل 
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لمواطنين في قطاع غزة، الريادية، كما وأن للمشاريع الريادية دور مهم في توفير فرص العمل ل
حيث نسب البطالة والفقر المرتفعة بين صفوف المواطنين جراء استمرار الحصار االقتصادي 

سنوات، وبالتالي فأن مهارة إدارة المخاطر لهذه المشاريع تعزز  10على قطاع غزة ألكثر من 
 .من نجاح هذه المشاريع واستمرار عمل أصحاب المشاريع الريادية

 لرواد األعمال:بالنسبة  . ب

تبرز أهمية هذه الدراسة من جانب ما ستقدمه الدراسة من نتائج وتوصيات مستنتجة 
بشكل علمي سليم يستفيد منه رواد األعمال في جانب إدارتهم لمشاريعهم الريادية، حيث سيتم 

 التركيز على جانب مهم من جوانب إدارتهم لمشاريعهم وهو إدارة المخاطر.

 والمهتمي  بموضوع ريادة األعمال: بالنسبة للباحثي  . ت

بمثابة الدراسة األولى التي تتطرق إلى  –حسب علم الباحث  –تعتبر هذه الدراسة 
في فلسطين على  دراسة إدارة المخاطر وتأثيرها على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية

ن بمجال المشاريع و المهتمن و و ، وبالتالي ستكون األساس الذي سيبني عليه الدارسوجه التحديد
 الريادية.
 بالنسبة إلى المجتمع المحلي: . ث

الدراسة ستقوم بدراسة إدارة المخاطر على المشاريع الريادية كمصدر من مصادر الميزة 
التنافسية، حيث سيتم تقديم العديد من التوصيات واالقتراحات الهامة، والتي توجه أصحاب 

امتالك مهارة إدارة المخاطر بشكل يدعم استمرار مشاريعهم المشاريع الريادية الناشئة تجاه 
وإنجاحها، وبالتالي يعود بالنفع العام على المجتمع الفلسطيني بحل العديد من اإلشكاليات التي 
تعمل المشاريع الريادية على حلها، وأهمها مشكلة البطالة المنتشرة بين صفوف المواطنين في 

 قطاع غزة.

 أهداف الدراسة:
 لدى أصحاب المشاريع الريادية في قطاع غزة.المخاطر  واقع إدارةعرف على الت .1
 .تحديد مستوى الميزة التنافسية لدى أصحاب المشاريع الريادية .2
 دراسة أثر إدارة المخاطر ألصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم. .3
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( في استجابات المبحوثين حول أثر إدارة 05.0دراسة الفروق عند مستوى داللة ) .4
المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغيراتهم 

 الشخصية.
وضع الحلول المناسبة والتوصيات المقترحة بهدف خدمة رواد األعمال والباحثين في مجال  .5

 ريادة األعمال.
 

 الدراسة:مصطلحات 
  إدارة المخاطر: .1

هي عملية تحديد وتقييم وتحكم المؤسسة في التهديدات التي تواجه رأس المال واألرباح. 
(TechTarget.com, 2016).   

 الميزة التنافسية: .2

جعلاااااااااااااك متفوقاااااااااااااًا علاااااااااااااى منافسااااااااااااايك فاااااااااااااي عقاااااااااااااول يي الميااااااااااااازة أو العنصااااااااااااار الاااااااااااااذ
 .( (thebalance.com, 2017الزبائن

 حاضنة األعمال: .3

المنشاااات التاااي ياااتم تأسيساااها بغااارض تاااوفير مكاااان أو أدوات أو خااادمات توجيهيااااة هاااي 
 .(TechTarget.com, 2005) واستشارية وكذلك الخدمات التمويلية للمشاريع حديثة النشء

 الريادي: .4

هو الشخذ الذي يمتلك الخصائذ الريادية، ويستطيع إنتاج األفكار الجديادة وتحويلهاا 
 .(م2015)شعت،  إلى مشاريع ناجحة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة 

 :إدارة المخاطر
 مقدمة:

ق به من حيٍن طار المختلفة والتي ال تنفك تحدمنذ قديم األزل واإلنسان يواجه األخ
ودفاعية مناسبة، آلخر، فُتحِدث خساراٍت كان من الممكن تفاديها لو تم اتخاذ تدابير وقائية 

إلى إعمال عقله والتفكير بشكٍل جدٍي في ابتكار وتطوير العديد من الطرق األمر الذي اضطره 
قبل بشكٍل دقيٍق إال المختلفة لصدِّ ودفع هذه األخطار خارجًا، وطالما أنه ال يمكن التنبؤ بالمست

حسب ما تقتضيه الظروف المحيطة، فقد أصبح اإلنسان في  ؛بدرجاٍت احتماليٍة تزيد وتنقذ
حالة تستلزم اتِّخاذ قرارات جدية ومصيرية تحدد األساليب المختلفة التي سيتبعها بشكٍل صارٍم 

ات االحتياطية من أجل تفادي هذه األخطار قدر اإلمكان، وبالتالي فأن نتائج هذه اإلجراء
والتدابير الدفاعية ستعود عليه إما بالنفع إن تم اتخاذها بشكٍل مناسٍب، أو بالسوء إن كانت تلك 

 اإلجراءات غير مناسبٍة أو كافيٍة لدرء هذه األخطار وسدِّ الثغرات أمامها.

مفهوم الخطر ليس بالمفهوم الذي يصعب فهمه لدى البشر، فهو شائع االستخدام  إن
رض لخطٍر ما ، مشروعه يتع فأن تلفظ أحد المتكلمين با   أنتى في محادثاتهم اليومية، بينهم ح

هناك حالة من عدم التيقن  فيه، وأن غير مرغوبٍ  هناك احتمال لحدوث أمرٍ  ُفِهم من حديثه أن
الجانب  المتكلم، كما وال يجب إهمال أن عن شكل المشروع في المستقبل الذي يتحدث عنه

اآلخر المرغوب فيه يقع ضمن النتائج المتوقعة في المشروع، ويسعى اإلنسان دائمًا للحصول 
على هذا الجانب المرغوب ويحاول أن يبذل جل جهده للوصول إلى نسبة احتمالية مناسبة 
 .لتدعيم هذا الجانب، من هنا بدأ التوجه البشري لدراسة علم إدارة األخطار أو الخطر والمخاطرة

وهذا ما يهدد استقرارها ويجعلها  –عادًة  –تنشط المؤسسة االقتصادية في بيئة متقلبة 
وتتمثل هذه المخاطر في  ،ممارسة أعمالها وإنجاز أهدافهاعرضًة لمختل  المخاطر التي تهدد 

مقدار  والتي تمثل التحدي األكبر أمام المؤسسة االقتصادية، وذلك في تحديد حالة عدم التأكد
لتستطيع بموجبه بلوغ أهدافها االستراتيجية، وعدم التأكد  المؤسسة عدم التأكد الذي تقبل بهحجم 

يمثل حالتين، هما: الفرص المتاحة، والتهديدات التي تحيط بالمؤسسة باحتمالية تؤدي إما لنجاح 
المؤسسة أو فشلها، لذا فمن الواجب على المؤسسات التي تصارع من أجل البقاء في السوق 

  (م2012)لطيفة،  .تبحث على الوسائل التي تمكنها من البقاءأن  ؛لتنافس فيهوا
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يعاني من سياسة هذه البقعة الصغيرة من هذا العالم،  ؛قطاع غزةما زال االقتصاد في 
م وحتى اللحظة، هذا باإلضافة إلى ما 2006الحصار التي تفرضها إسرائيل عليه منذ عام 

تعرض له القطاع من حروب وكوارث وأزمات خالل الفترة المذكورة، سبب كل ذلك في تعميق 
قطاعات األزمة االقتصادية نتيجة ما خلفته تلك الفترة من دمار هائل في البنية التحتية وكافة ال

واألنشطة االقتصادية، وما زال االحتالل يمنع دخول العديد من السلع، والبضائع، والمواد الخام؛ 
والمعدات، واآلليات، والماكنات؛ ومواد البناء إلى القطاع. )وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

   ، سلباً  منهاالعاملة في القطاع وخصوصًا الصغيرة ومن البدهي أن تتأثر المشاريع  (م2017
من الحصار، نتيجة ما  ونيِّ  العديد من المشاريع طوال فترة العشرة أعوام وأن يتم إغالق

عدم قدرتها على التكيُّ  مع الظروف المحيطة  بسببتعرضت إليه تلك المشاريع من خسائر 
 لها إلى جانب العديد من األسباب الداخلية التي كان لها أثرها في حدوث تلك الخسارات.

برز في اآلونة األخيرة مفهوم ريادة األعمال خصوصًا بعدما فقد آالف الخريجين 
سسات الحكومية بسبب تعثر المؤ والخريجات األمل في الحصول على فرص عمل مناسبة 

نسب البطالة بين صفوف  المزيد من العاملين األمر الذي أدى إلى زيادة والخاصة في استيعاب
)برهوم،  ، عندها توجهت أنظارهم تجاه أعمال خاصة بهم بعيدًا عن تلك المؤسساتالشباب
 .(م2014

جيزة، غير إن ريادة األعمال في فلسطين حديثة العهد، وقد بدأ االهتمام بها منذ فترة و 
مما ساهم في نجاح بعٍض منها وتوق  عدٍد آخر، ومن أهم  ،أنها واجهت عدة تحديات

المواد و  ؛التسويقو التمويل، و التحديات التي تواجه األعمال الريادية: الحصار بدرجة أولى، 
التشريعات والقوانين وغيرها، ولكي تنجح هذه المشاريع ال بد لها من جهاٍت تعمل على و الخام، 
في وجه األخطار التي قد تعص  بها وبنجاحها  واستمرارهالضمان نجاحها  هاوتطوير  هااحتضان

واستمرار عملها، ومن أبرز تلك الجهات: حاضنات األعمال، المؤسسات األهلية، ومؤسسات 
 (.م2014)منتدى األعمال الفلسطيني،  التمويل واإلقراض

 :تعريف الخطر/ المخاطرة

أيامنا هذه ظروفًا متغيرة ومضطربة وتحديات مصحوبة بمخاطر  يسود عالم األعمال في
جمة، بحيث أصبح من الضروري أن تؤخذ المخاطرة بعين االعتبار، وهذا يستلزم على صاحب 
المشروع أو مدير المنظمة أن يخصذ وقتًا وجهدًا إلدارة هذه المخاطر واالستفادة من 

 .اإليجابيات واجتناب الجوانب غير المرغوب فيها
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وقد حظيت إدارة المخاطر باهتمام كبير في اآلونة األخيرة بين الباحثين لما لها من أثر 
كبير في الحفاظ على استمرار عمل المؤسسة من عدمه، ويمكن تعريف الخطر/المخاطرة بأنه: 

 (.ISO/IEC Guide 73, 2009) مزيج مركب من احتمال تحقق الحدث ونتائجه
 نذكر منها: تعريفات أخرى بعدة وقد تم تعريف الخطر 

احتمال أو تهديد بحدوث ضرر، إصابة، فقدان أو أي من األحداث السلبية الناتجة من  .1
عوامل ضع  داخلية أو خارجية، والتي من الممكن أن يتم تجنبها من خالل إجراءات 

 .(Business Dictionary, 2016وقائية )
 أي فعل نقوم به خطوها، وفي ثناياهو مقدار المجازفة في كل خطوة ن .2

(safety4arab.com, 2014.)                   
 (م2007ظرف أو وضع في العالم الواقعي يوجد فيه تعرض لوضع معاكس. )حماد،  .3
( الخطر بأنه  حالة عدم التأكد القابلة للقياس  Frank Knightوقد عرف فرانك نايت ) .4

(Knight, 1964). 
الخوف من تحقق ظاهرة معينة أو موق  معين بالنظر حالة من عدم التأكد أو الشك أو  .5

 (م2012لما قد يترتب عليه من نتائج ضارة من الناحية المالية أو االقتصادية. )لطيفة، 

، أصبح باإلمكان استنتاج العديد من السمات أو العناصر وم  خالل ما تم سرده سابقاً 
 نقاط التالية: التي يتص  بها أو يتكون منها الخطر، وهي مذكورة في ال

 احتمالية الحدوث وحالة عدم التأكد. . أ
 يحدث الخطر نتيجة حادث مفاجئ. . ب
 يكون في المستقبل. . ت
 يترتب عليه خسارة ما؛ إما مادية أو معنوية. . ث

حالة الخوف أو الشك التي تالزم متخذ قرار معين من  ومما سبق يمك  تعريف للخطر كالتالي:
 حادث مفاجئ.عن  ينتج محتملمتوقع أو  حدوث خسارة أو ضرراحتمال 

 :المقارنة بي  المخاطرة وعدم التأكد

قبل الحديث عن العالقة بين مفهومي المخاطرة وعدم التأكد، فأن الخطر يمكن تقسيمه 
 (أحمد، د. تإلى ثالثة أقسام بناًء على نسبة تحقق الخطر أو وقوعه، وهي: )
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 : المخاطر المؤكدة الوقوع . أ

 مًا من وقوع الخطر بدون إجراء أيتما فيها الشخذ متأكداً خاطر التي يكون وهي الم
%، وبذلك يتوجب على الشخذ أن 100تجارب، وتكون نسبة الخطر في هذه الحالة هي 

 التي يعلم بشكل مؤكد بوقوعها. الخطيرة يبتعد عن اتِّخاذ القرارات
 المخاطر المؤكدة عدم الوقوع: . ب

فرصة لوقوع تلك  تمامًا من عدم وجود أي خذ متأكداً وهي مستحيلة الوقوع ويكون الش
تجارب، وتكون نسبة الخطر في هذه الحالة هي صفر%،  إجراء أي المخاطر دون الحاجة إلى

 وال مشكلة لدى الشخذ أن يتخذ القرار حينما يتعلق األمر بمثل هذا النوع من المخاطر.
 المخاطر غير المؤكدة الوقوع )محتملة الوقوع(: . ت

أكد في هذا النوع من المخاطر إما بوقوعها أو عدم وقوعها، وتنشأ يتالشى عنصر الت
عن هذا النوع حالة من عدم التأكد تسبب حيرة وقلق لدى متخذ القرار، عندها يتوجب على متخذ 
القرار االستعانة بالوسائل المختلفة لكي يتوصل إلى أفضل تصوُّر عن نسبة الخطر واحتمال 

 المناسب والذي سيترتب عليه نتائج إما مرغوبة أو غير مرغوبة. يقوم باتخاذ القرار كيوقوعه 
ويمكن تمثيل العالقة ما بين درجة الخطر واحتمال وقوعه في الشكل التالي والذي يمكن أن 

 نطلق عليه مصطلح  مثلث الخطر : 

 

 (م1999المصدر: )سيد، 
 (: مثلث الخطر0.1 )شكل 



14 

 

 :يمك  استنتاج التاليمما سبق 

 إذا كان احتمال تحقق الخطر = صفر، فأن درجة الخطر هي صفر. .1
 %، فأن درجة الخطر = صفر أيضًا.100وإذا كانت نسبة احتمال تحقق الخطر =  .2
 %.100%، فأن درجة الخطر = 50أما إذا كانت نسبة احتمال تحقق الخطر =  .3
%، فأن درجة الخطر = 50وإذا كانت نسبة احتمال تحقق الخطر تتراوح ما بين صفر و  .4

 االحتمال؛ أي ضع  قيمة االحتمال. × 2
%، فأن درجة الخطر 100% و 50وإذا كانت نسبة احتمال تحقق الخطر تتراوح ما بين  .5

 احتمال تحقق الخطر(. – 1) × 2= 

% يعني أن درجتي التأكد وعدم 50ى : إن وصول نسبة االحتمال إلولتفسير ما سبق
التأكد تساوتا، وبذلك يصعب الترجيح ما بين اتخاذ قرار معين من عدمه، ولذلك تصل درجة 

%(، كلما تزيد نسبة الخطر يصبح الشخذ أقرب إلى االبتعاد 100الخطر أقصى ما يمكن )
رجة % تكون د100إلى أقصاها وهي  -نسبة الخطر  –عن مصدر الخطر إلى أن تصل 

الخطورة عندها صفرًا، وذلك ألن متخذ القرار سيتجنب نهائيًا الوقوع في الخطر، وفي المقابل 
فأن كل نقصان في احتمال تحقق الخطر يؤدي بمتخذ القرار أن يقترب من اتخاذ القرار في ظل 

 نسبة ضئيلة من احتمال حدوث الخطر.

ما بين المخاطرة وعدم  المقارنةإلى موضوع  (م2007) ومشعلقدو الباحثان تطرق 
هو نقذ في معرفة المستقبل  عدم التأكد نهما كالتالي: إنالتأكد، حيث تم التفريق فيما بي

تشير دائمًا إلى احتمال حدوث شيء  المخاطرة ن حدوث الجيد والسيء، في حين أنفيتضم
 سيء في المستقبل. 

 :مجاالت تطبيق إدارة المخاطر

الصغيرة منها على  –وللخطر/المخاطرة أصناف شائعة خاصة بالمؤسسات والمشاريع 
 يتم تطبيق إدارة المخاطر وفقها، وهي موضحة في الجدول التالي:   –وجه الخصوص 

 (: تصنيفات المخاطر0.1 )جدول 

 فتوضيح التصني تصنيف الخطر/المخاطرة م

هذا التصني  يشمل التدفق النقدي، احتياجات الموازنة، التزامات ضريبية،  مالي 1
 إدارة الدائن والمدين، التعويضات واهتمامات إدارة المحاسبة العامة.
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 تنظيمي 2
االحتياجات الداخلية لألعمال، وتمتد لتشمل قضايا األفراد والثقافة والهيكل 

 الفاعلة لألعمال.التنظيمي ذات العالقة بالعمليات 

 قانوني 3

ويتضمن التزامًا بالمتطلبات القانونية، مثل: التشريعات، التعليمات، 
المعايير، متطلبات العقود. هذا التصني  يمتد إلى السياسات واإلجراءات 

والتوقعات والتي يتم اعتمادها في العقود ومن الزبائن أو من البيئة 
 االجتماعية.

 تشغيلي 4
التخطيط، األنشطة المتعلقة بتلك العمليات، الموارد )شاماًل  وتغطي جوانب

المورد البشري( والدعم الالزم للعمليات بهدف الوصول إلى التطوير الناجح 
 وتقديم الخدمة أو المنتج.

 تجاري  5
األخطار المرتبطة بالسوق، نمو األعمال، التنويع والنجاح التجاري. وهذا 

استمرار وديمومة نجاح المنتجات والخدمات  التصني  يرتبط أيضًا بقابلية
 منذ التأسيس حتى نجاح ونمو قاعدة الزبائن.

له عالقة بتحقيق األمان لكل شخذ يرتبط بالعمل وسالمة األفراد،  ذو عالقة باألمان 6
 وسالمة مكان العمل، السالمة العامة، وأمان المنتجات والخدمات المقدمة

التقييم والموارد المطلوبة لتأسيس واستمرار ونمو  ويتضمن التخطيط، استراتيجي 7
 األعمال.

 ذو عالقة بالمعدات 8
االستفادة من المعدات في العمليات واستمرار العمل، ويتضمن العمليات 

 العامة للمعدات، الصيانة، المالءمة، اإلهالك، األمان والتحديث.

 األم  9
ويشمل األمن العام للعمل، األصول، الناس، ويمتد إلى أمان المعلومات 

 والملكية الفكرية والتكنولوجية. 

المنشأة هو تهديد لها ككل، واستمرار  أعمالالتهديد الذي يهدد سمعة  السمعة 10
 الخدمة والمنتج، وسلوك الموظفين واألفراد ذو العالقة بسير العمل.

 تقديم الخدمة 11
ويتضمن جودة ومالءمة الخدمة المقدمة، الطريقة التي تقدم بها الخدمة، 
 وكذلك تفاعل الزبون مع الخدمة ورضاه عنها وأيضًا ما بعد تقديم الخدمة

 إدارة المشروع 12

ويتضمن إدارة المعدات، التمويل، الموارد، التكنولوجيا، اإلطار الزمني، 
يمتد هذا التصني  ليشمل العمليات واألفراد ذوي العالقة بأدارة المشروع. 

الداخلية، والمشاريع ذات العالقة بتطوير األعمال، ويشمل أيضًا المشاريع 
 الخارجية التي يتم إدارتها من قبل المتعاملين مع المشروع. 

 إدارة أصحاب المصالح 13
ويتضمن تحديد وتأسيس والمحافظة على عالقات مالءمة مع كل من 

 ارجيين وكذلك الداخليين.أصحاب المصالح الخ
 يتضمن تنفيذ، إدارة، صيانة، والتحديثات المرتبطة بالتكنولوجيا.  التكنولوجيا 14

 (Campbell, 2005)المصدر: 
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 هناك من قسم المخاطر إلى عوامل داخلية وخارجية ووضعها في المخطط التالي: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Institute of Risk Management [IRM], 2002) المصدر: 

كما يتضح من الشكل السابق فأن بعض األخطار تنتج من عوامل داخلية وخارجية معًا، 
 .اوغيرهمثل: عمليات االندماج واالستحواذ، الرأي العام، واختيار العاملين 

 (م2007وهناك من وضع تصنيفات أخرى للمخاطر، وهي موضحة في النقاط التالية: )يوس ، 

: وهي المخاطر التي تتضمن مراكز العمليات (Operational Risksمخاطر العمليات ) . أ
 : األجهزة والمعدات التي تضمن سالمة ودقة العمليات.مثلالصناعية، و أو القدرات العملية 

 (: العوامل الرئيسة المؤثرة في المخاطر0.2 )شكل 
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: ذو عالقة بتدهور في قيمة الموجود المصاحبة لضعف الموجود الثابت أو تلفهالمخاطر  . ب
الثابت بسبب انخفاض احتمال الحصول على تدفق نقدي من ذلك الموجود في المستقبل، 

 وبالتالي فقد قيمته.
 .لطبيعية؛ كالزالزل والحرائقعن الكوارث اوتنتج : المخاطر المصاحبة للتلف الطبيعي . ت
السلع أو و الزبائن، و : يكمن مصدر هذه المخاطر في: المنافسين الجدد، فسيةالمخاطر التنا . ث

 مجهزي المدخالت والموارد المنافسة ضمن الشركات القائمة.و الخدمات البديلة، 
: وينتج عن فقد الثقة بالمنتج أو الخدمة بسبب تناقذ قيمته المادية نتيجة مخاطر االمتياز . ج

 فقان السمعة الجيدة.
 :المخاطرإدارة 

ظهرت مع بداية القرن التاسع عشر إدارة متخصصة في المشروعات الصناعية وظيفتها 
إدارة المخاطر، وكانت تقتصر على توفير األمن للعاملين بالمشروع، وكذلك توفير األمن 
ألصول وممتلكات وموجودات المشاريع، وزاد االهتمام بهذا المجال مع ظهور الثورة الصناعية 

ندرة في بعض األيدي العاملة المدربة وارتفاع تكالي  إنشاء المباني وشراء المعدات، كل ووجود 
ذلك أدى بأصحاب األعمال للسعي المستمر لمنع تقليل المخاطر، واتباع وسائل لألمن 

ن خسائر بسبب والسالمة تتعلق بكاًل من األفراد والممتلكات وتعويض األفراد عما يحدث لهم م
 (م2008، منعم وآخرون العمل. )عبدال

: (Wikipedia.org, 2016موقع ويكيبيديا )ويمكن تعريف إدارة المخاطر حسب  
 هي عملية قياس وتقييم استراتيجيات إلدارة تلك المخاطر، وتتضمن هذه االستراتيجيات نقل 

وقد تم المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها ، 
كذلك بأنها:  التوصل إلى وسائل متجددة للتحكم في الخطر، والحد من تكرار تحقق  تعريفها

حوادثه والتقليل من حجم الخسائر التي تترتب على ذلك مما يترتب عليه تخفيض درجة الخطر، 
ويتم التحكم في الخطر عن طريق التقليل أو الحد من ظاهرة عدم التأكد عن طريق تقدير ناجح 

لظواهر الطبيعية والعامة مقدمًا، ثم اتخاذ الوسائل التي تفي بمجابهة الخسائر المتوقعة لتحقق ا
 (م2012منها  )العمري وعطا، 

هي العمليات التي تتضمن على أسلوب للتحكم :  (م2007ُشبر)تعريف حسب و 
بالمخاطر من داخل أو خارج المنظمة، سواء كانت: مخاطر بيئية، أو مخاطر سياسية، أو 
اقتصادية، أو اجتماعية، أو حتى مالية تواجه األفراد والمؤسسات والدولة عمومًا، ومحاولة 
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مخاطر في أدنى حدودها واالستفادة إدارتها ومعالجتها، وتجاوز الخسائر المترتبة على حدوث ال
مفهوم إدارة  (IRM, 2002) معهد إدارة المخاطروقد عرف  ، من إيجابياتها في األمد البعيد

المخاطر بأنه:  عملية تقوم المنظمة بموجبها معالجة المخاطر المترتبة على أنشطتها بشكل 
 من كل األنشطة . نشاط وعبر محفظة منهجي بهدف تحقيق االستفادة المستدامة من كل

، يمكن استنتاج التعريف التالي إلدارة المخاطر: وبعد استعراض التعريفات السابقة
تتعرض لها المنشأة بهدف تقليل أثر من الممكن أن  إطار واسع وشامل لمعالجة األخطار التي 

 المنشأة .تلك األخطار، والسعي لتحقيق االستفادة القصوى والمستدامة مما هو متاح أمام 

، إذ إن أغلب وظائفها كانت تمارس إدارة المخاطر لم تأِت بجديد م  الجدير بالذكر أن
على نحو أو آخر قبل ظهور مفاهيم إدارة المخاطر الحديثة، وقد جاء تيار إدارة المخاطر 
ليجمع هذه الوظائ  تحت عنوان واحد، وليس هذا فحسب؛ بل إن إدارة المخاطر عملت على 

دماج تفاعلي بين وظائفها، وذلك ضمن استراتيجية موحدة قائمة على موق  شامل من تحقيق ان
 .(م2016األخطار التي تتعرض لها المنشأة )الوردي، 

 أهمية إدارة المخاطر:

تقوم إدارة المخاطر بالحماية الالزمة وتعمل على إضافة قيمة للمؤسسة ولألطراف ذوي 
 (IRM, 2002عن طريق: )المصلحة من خالل دعم أهداف المؤسسة، 

تقديم إطار عمل للمؤسسة بغرض دعم تنفيذ األنشطة المستقبلية بأسلوب متناسق  . أ
 ومتحكم فيها.

تطوير أساليب اتِّخاذ القرار والتخطيط وتحديد األولويات عن طريق اإلدراك الشامل  . ب
 والمنظم ألنشطة المؤسسة، والتغيرات والفرص السلبية واإليجابية المتاحة.

 همة في االستخدام والتخصيذ الفّعال لرأس المال والموارد المتاحة.المسا . ت
 تخفيض التقلبات في مجاالت النشاط غير األساسية. . ث
 حماية وتطوير أصول وسمعة المؤسسة. . ج
 تطوير ودعم القوى البشرية وقاعدة معلومات المؤسسة. . ح
 تعظيم كفاءة التشغيل. . خ
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 :خطوات إدارة المخاطر

استباقية ومقاربة منهجية للتحكم في المخاطر من خالل إدارة المخاطر هي خطوة 
التعرف على تلك األخطار وتحليلها وتفسيرها لمحاولة التقليل من آثارها وحتى منع حدوثها 
وكذلك محاولة االستفادة من الجوانب اإليجابية، ويتم ذلك بتطبيق خمس خطوات أساسية سيتم 

 (م2008ذكرها كالتالي: )عبدالمنعم وآخرون، 
: وهي الخطوة األولى واألساسية للتعرف على المخاطر المحيطة المخاطرالتعرف على  .1

 بالعمل.
 : ويتم بها تصن  المخاطر والوقوف على مصادره األصلية.تحليل المخاطر .2
 : ويشمل تحديد كٍل من:تقييم المخاطر .3

 آثار الخطر. . أ
 احتمال حدوث الخطر. . ب

 المستخدمة لمواجهة الخطر.: وتعني بالوسائل والطرق التحكم في المخاطر .4
: ولهذه الخطوة أهمية كبيرة في التأكد من أن المخاطر يتم المراقبة والمتابعة الدورية .5

التحكم بها بشكل سليم، إلى جانب كونها ذات أهمية وضرورة الستكشاف ومواجهة أي 
 .(3.2أنظر الشكل )، خطر جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: خطوات إدارة المخاطر0.3 )شكل   
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من المالحظ فيما سبق، أن عملية إدارة المخاطر تتضمن: الوقاية من حدوث مشاكل 
محتملة، واكتشاف وتصحيح المشاكل الفعلية حال حدوثها، وبذلك فأن إدارة المخاطر تتطلب 

فأن إدارة المخاطر تكون: )ديب وشاللي، دورة من الضوابط المستمرة لضمان فعاليتها، وبالتالي 
 (م2008

: تصمم وتنفذ وفقها السياسات واإلجراءات للوقاية من النتائج غير المرغوب عملية وقائية . أ
 حدوثها. قبلفيها وذلك 

: تصمم السياسات واإلجراءات وفقها للتعرف على النتائج غير المرغوب عملية استكشافية . ب
 حدوثها. بعدتم التعرف على األخطاء تحدث، وعن طريقها ي عندمافيها 

: يتم التأكد وفقها من اتِّخاذ السياسات واإلجراءات التصحيحية لرصد عملية تصحيحية . ت
 النتائج غير المرغوب فيها أو للتأكد من عدم تكرارها.

 وفيما يلي تفصيل للخطوات الخمس إلدارة المخاطر:
 الخطر التعرف علىالخطوة األولى: 

 –والذي جرد الباحث خطوات إدارة المخاطر منه  -تناول كتاب تقييم وإدارة المخاطر  
موضوع تعريف المخاطر من خالل ذكر وسائل متعددة للتعرف على أكبر قدر من المخاطر، 
أوصى مؤلفو الكتاب باتِّباع أكثر من وسيلة للوصول إلى أفضل تعريف للمخاطر المتوقعة، 

 (م2008التالي: )عبدالمنعم وآخرون، الوسائل المذكورة هي ك

 االستعانة بالخبراء:  . أ
وتعتمد على وعي الخبير وإدراكه لمدى حجم الخطر، وهي أسهل الطرق التي يمكن 

 استخدامها من قبل مديري المخاطر/ أصحاب المشاريع.
 تقسيم الخطة: . ب

 يتم تقسيم خطة العمل إلى عدة أجزاء يتم دراسة كل جزء على حدة وتصلح لبعض
المشاريع التكنولوجية )الشبكات والبرمجيات(، ومن خالل ذلك يتم تحديد المخاطر الفرعية في 

 كل جزء ليتم تناولها من قبل المسؤولين عن تنفيذ النشاط في هذا الجزء من الخطة.

 والمراد بها تحليل فروض المكسب والخسارة في كال الحالتين: تحليل الفروض: . ت
  أثناء تنفيذ المشروع ولكنها ال تقع.أحداث نريدها أن تقع 
 .أحداث ال نريدها أن تقع ولكنها تقع أثناء التنفيذ 
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 استنباط القرارات: . ث
التأثيرات التي تنبئ بحدوث أمور مستقبلية سوف تحدث، وبناًء على ذلك يتم اتخاذ 

لى أساس قرارات، ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرارات خاطئة في حال تم استنباط تلك القرارات ع
 مختل  لما وضع له التحليل.

 تداول األفكار: . ج
عمل توليفة من جميع التعريفات السابقة للوصول إلى أفضل النتائج من خالل 
 االجتماعات، حيث يتم استخدام جانب العص  الذهني من قبل المشاركين في االجتماعات.

رها فيما سبق للتعرف على التي لم يتم ذك توجد العديد م  الطرق األخرى إضافة إلى ما سبق، 
 (blog.mostaql.com, 2016المخاطر المحتملة، وسيتم استعراضها في النقاط التالية: )

  :الجوالت الميدانية . ح

 حيث سيتم مالحظة المخاطر من خالل المالحظة المباشرة أثناء التنفيذ. 
 مشاركات فريق العمل:  . خ

 وتقدير للمخاطر المحتملة.نظرًا النخراطهم بالتفاصيل، يكونوا أكثر مالحظة 

  سيناريو تحقيق األهداف: . د

 تحقيقه سواًء جزئيًا أو كليًا. تمنعبع لتحقيق الهدف واستنباط المخاطر التي دراسة السيناريو المت
  قائمة المخاطر السابقة: . ذ

فااااي حااااال تاااام تنفيااااذ نفااااس المشااااروع، أو تاااام التعاااارُّف علااااى أشااااخاص قاااااموا بتنفيااااذ نفااااس 
االسااتفادة ماان الخباارة السااابقة فااي اسااتعراض المخاااطر المحتماال حاادوثها  المشااروع، عناادها يمكاان

 من أجل تفاديها.

 الخطوة الثانية: تحليل المخاطر:

الوساائل التاي مان خاللهاا تقاوم المؤسساات بتحليال المخااطر  (م2014أبـو حجيـر )ن باي
ة فاي تحليال حسب ما تراه مناسبًا، حيث تم إعداد جدواًل يشتمل علاى مختلا  الوساائل المساتخدم

( IRMالمخااااااطر معتمااااادًا علاااااى معياااااار إدارة المخااااااطر الصاااااادر عااااان معهاااااد إدارة المخااااااطر )
 باالشتراك مع عدة مؤسسات مختصة في المملكة المتحدة، الجدول هو كالتالي: 
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 أساليب وتقنيات تحليل المخاطر(: 0.2 )جدول 

 أساليب وتقنيات تحليل المخاطر الحالة

 الفرص
 المخاطرة ذات االتجاه التصاعدي

Upside Risk)*( 

 Market Surveyدراسات السوق    .1
 Prospectingالتوقعات   .2
 Test Marketingاختبار السوق  .3
 Research and developmentالبحث والتطوير  .4
 Business Impact analysisتحليل التأثير على النشاط  .5

 التهديدات
 المخاطرة ذات االتجاه التنازلي

Downside Risk )**( 

 تحليل التهديدات  .1
 تحليل شجرة الخطأ .2
3. FMEA )تحليل أسباب الفشل والتأثير( 

 الفرص والتهديدات معاً 
Upside Risk 

& 
Downside Risk 

 Dependency modelingتصميم نموذج االعتمادية  .1
 SWOT analysisالتحليل الرباعي االستراتيجي )القوة والضع  والفرص والتهديدات(  .2
 Event – Tree analysisتحليل شجرة األحداث  .3
 Business Planningتخطيط استمرارية األعمال  .4
5. BPEST  تحليل البيئة الخارجية )األعمال والعوامل السياسية، االقتصادية؛ االجتماعية

 والتكنولوجية(
 Real option Modelingنموذج االختيار الحقيقي  تصميم .6
 .اتخاذ القرار في ظروف الخطر وعدم التأكد .7
 Statistical Inference االستدالل اإلحصائي  .8
 Measures of Central tendency and dispersionمقاييس النزعة المركزية والتشتت  .9
10. PESTLE والفنية والقانونية والبيئية(. )تحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 (م2014المصدر: )أبو حجير، 
 : مجموعة من النتائج المحتملة والمرغوب بها.Upside Riskالمخاطرة ذات االتجاه التصاعدي    )*( 
 : مجموعة من النتائج السلبية المحتملة.Downside Risk المخاطرة ذات االتجاه التنازلي )**(

(Glynholton Website, 2016) 
 

 الخطوة الثالثة: تقييم المخاطر

هناك العديد من الطرق اإلحصائية لتقييم درجة المخاطر، إال أن أبسطها وأكثرها فاعلية 
منخفضاااة، وياااتم تقيااايم و متوساااطة، و وأكثرهاااا اساااتخدامًا هاااو وصااا  درجاااة الخطااار بأنهاااا: عالياااة، 

حدوثااه، ويمكان تمثياال  المخااطر مان خااالل التركياز علااى جاانبين؛ أثاار حادوث الخطاار، واحتماال
 درجات الخطر بالجدول التالي:
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 االحتمال               

 التأثير          
 ضعيف متوسط قوي 

 متوسطة مرتفعة مرتفعة عال  

 منخفضة متوسطة مرتفعة متوسط

 منخفضة منخفضة متوسطة منخفض

 درجة منخفضة   درجة متوسطة   درجة مرتفعة 

 
 

 (م2010المصدر: )أوحانيان، 

، 3 × 3وكما هو مبين في المصفوفة السابقة، فأن المصفوفة المستخدمة هي مصافوفة 
حساب ماا تحتاجاه،  5 × 5يمكنهاا اساتخدام المصافوفة و وعلى حسب احتياج المؤسسة المقيِّمة؛ 

 .Berg (2010)، كما في درجات 3درجات بداًل من  5وبالتالي تصبح درجات الخطورة 

: كلما ارتفعت درجة الخطر فاي اتجااه أعلاى اليماين، م  المالحظ م  الشكل السابق أن
فأن درجة الخطر تزداد من حيث التاأثير واالحتماال، وتصابح أقصااها فاي أقصاى أعلاى اليماين، 

صااحيح؛ أي أن كلمااا انخفضاات درجااة الخطاار ناحيااة أساافل اليسااار، فااأن درجااة الخطاار والعكااس 
 تقل من حيث التأثير واالحتمال، وتصبح أدناها في أقصى أيسر أسفل اليسار.

 الخطوة الرابعة: التحكم في المخاطر

بعد انتهاء الخطوات الاثالث الساابقة؛ التعارف علاى المخااطر، وتحليلهاا، وتقييمهاا، ياأتي 
، وهاي عباارة عان واحادة اليب الالزمة للتعامل ماع األخطاارالخطوة الرابعة المتمثلة في األسدور 

 (Baccarini, Salm, and Love, 2004أو أكثر من أربع مجموعات رئيسة: )

 تجنب المخاطرة:  . أ

وتعني أن يتم إيقاف األنشطة التي تؤدي إلى حدوث الخطر، ومثال علاى ذلاك: التوقا  
هذا يستخدم ستئناف عمٍل ما وذلك لتجنب تحمل المسؤولية القانونية، وعادًة عن شراء عقار أو ا

األسلوب في حال كانت المخاطرة كبيارة، ويمكان اساتخدام هاذه الوسايلة لكال أناواع المخااطر، إال 

 درجات الخطر(: 0.4 )شكل 
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خااذ القاارار ماان إشااباع بعااض الحاجااات أو الحااد ماان يلة لهااا ساالبياتها كونهااا تمنااع متأن هااذه الوساا
النشاط، ونتيجة لذلك فأن هذه الطريقاة لايس لهاا أي تكلفاة بسابب تارك مواجهاة تقدم المشروع أو 

 الخطر تمامًا، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الطريقة توصل درجة الخطر في النشاط إلى الصفر.
 نقل المخاطرة:  . ب

وهااي نقاال أثاار المخاااطرة إلااى جهااة أخاارى كاسااتخدام عقااود التااأمين مااثاًل، أو نقاال المهمااة 
رف ثالاث يقاوم بتنفياذ المهماة، وباذلك يتحمال األخيار المخااطرة كلهاا، وغالباًا ماا ياتم المطلوبة لط

اساتخدام هااذا األساالوب فاي حااال كاناات المخاااطرة عالياة جاادًا مااع وجاود احتمااال ضااعي  لحاادوث 
هاااذه المخااااطرة، وهنااااك صاااور مااان العقاااود القانونياااة التاااي يمكااان اساااتخدامها لنقااال المخااااطرة أو 

 (م1999مها: )سيد، تحويلها لجهة أخرى أه
 عقد التأمي : .1

يااتم اسااتبدال الخسااائر الكبياارة المتوقعااة بالنساابة للفاارد أو المشااروعات بخسااارة صااغيرة يااتم 
دفعها لشركات التأمين مقدمًا )قسط التاأمين(، ويعتبار التاأمين أنساب الوساائل لمجابهاة األخطاار 

نظر لقيماة قساط التاأمين ذات احتمال ضعي  مع حجم خسائر فادحة في حال وقوعها، وبذلك ي
 بأنها مناسبة ومعقولة.

 عقود النقل: .2

التعاقاااد ماااع جهاااة لنقااال أو شاااحن البضاااائع أو الممتلكاااات، وبالتاااالي فاااأن الناقااال يتحمااال 
مسؤولية وصول البضائع سليمة للوجهة التي يتعين عليه نقل تلك البضائع مقابل زيادة في أجر 

 خطر من صاحب البضاعة إلى الناقل.النقل، حيث تمثل هذه الزيادة تكلفة نقل ال

 عقود التشييد أو البناء: .3

تحمياال مقاااول البناااء األخطااار المتعلقااة بأعمااال البناااء أو التشااييد، مثاال: أخطااار الحريااق 
وساارقة مااواد البناااء والتااأخير عاان موعااد تسااليم المشااروع، بحيااث يسااتفيد المقاااول ماان أجاارة عقااد 

 صاحب البناء.المقاولة وهذه تمثل تكلفة نقل الخطر من 

 عقود اإليجار: .4

بمقتضااى عقااد اإليجااار يمكاان لمالااك العقااار أن ينقاال للمسااتأجر بعااض األخطااار، مثاال: 
أخطاار تهشاام أو تصاادع المبنااى مقاباال أن يماانح مالاك العقااار المسااتأجر بعااض الخصااومات ماان 

 اإليجار األصلي للعقار، وهذه الخصومات تمثل تكلفة نقل الخطر من المالك للمستأجر.
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 تقليص المخاطرة:  . ت

ويقصد بها العمل على إدارة الخطر من خالل تنفيذ إجراءات وقائياة ورقابياة تعمال علاى 
تخفااايض احتماااال حااادوث الخطااار وتقلااال مااان أثاااره حاااال وقوعاااه. ويتنااااول هاااذا األسااالوب جاناااب 

 التخفي  من الخسارة في المرحلتين: ما قبل حدوث الخسارة، وما بعد حدوث الخسارة.

د المبذولة التي تسبق حدوث الخسارة فاي التقليال مان حااالت تكارار حادوث وتعمل الجهو 
الخسارة، مثل: قيادة سيارة اإلسعاف بسرعة بطيئة في الحاالت غير الطارئة، وكاذلك تعمال تلاك 
الجهااود علااى تقلياال ماان شاادة الخساااارة فااي الممتلكااات واألرواح وغيرهااا ماان األمااور ذات القيماااة 

 ا المنشأة حال وقوع الحادث.والتي من الممكن أن تخسره

وفاااي المقابااال فاااأن تركاااز الجهاااود المبذولاااة ماااا بعاااد حااادوث الخساااارة علاااى إيقااااف انتشاااار 
الخساااارة أو مقاوماااة تأثيراتهاااا السااالبية، حياااث ياااتم التعامااال العدياااد مااان صاااور التخفيااا  مااان حااادة 

أعااادة التأهياال الخسااارة ماان خااالل: اإلجااراءات الطارئااة، وعمليااات اإلنقاااذ، والنشاااطات المتعلقااة ب
 وغير ذلك من اإلجراءات األخرى.

 قبول المخاطرة:  . ث

وهااااي قبااااول المخاااااطرة كمااااا هااااي دون اتخاااااذ أيااااة إجااااراءات احتياطيااااة أو رقابيااااة، ويااااتم 
 استخدامها عادًة في حال كان احتمال حدوث الخطر ضئيل وأثره ضعي  في حال وقوعه.

 :أسلوب العزل 

( فاااي كتاااابهم  إدارة الخطااار  م2003وياااش، أضااااف المؤلفاااون )العجماااي، والمناااديل، ودر 
أسلوب  العازل ؛ أي عازل الوحادات المعرضاة للخساارة، ويشامل هاذا األسالوب تقنيتاين متماايزتين 

ضـة للخسـارة، ونسـل الوحـدات المعرضـة فصـل الوحـدات المعر من تقنيات إدارة الخطر، وهماا: 
اعتمااد المؤسساة علاى أصال أو هاي أنهماا يتيحاان للمؤسساة التقليال مان ، الفائادة منهماا للخسارة

 نشاط أو حتى شخذ واحد، وبذلك تصبح الخسائر الفردية أقل، وقابلة للتنبؤ أكثر من غيرها.

وتشمل عملية عزل الوحدات المعرضاة للخساارة، تقسايم كال أصال مفارد أو عملياة مفاردة 
إلااى جاازأين منفصاالويأن أو أكثاار، وتعتباار هااذه التقنيااة مناساابة إذا كاناات المنشااأة قااادرة علااى إنجاااز 
أعمالها اعتمادًا على جزء معين من األجزاء التي فصلتها عن بعضاها الابعض وذلاك لالساتعمال 

اليومي، بحياث تبقاى األجازاء األخارى بعيادة عان الضارر، وال ياتم اساتخدامها إال فاي واالستخدام 
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حالااااة خسااااارة الجاااازء المفصااااول الااااذي تسااااتعمله بشااااكل يااااومي، وبااااذلك ال يتااااأثر عماااال المؤسسااااة 
 وأنشطتها وال يتعطل أي جزء منها عن االستمرار في تقديم الخدمات.

إعااادة إنتاااج أصاال المؤسسااة البااديل أمااا عمليااة نسااخ الوحاادات المعرضااة للخسااارة فتشاامل 
واالحتفاظ به في مكان آمن ليكون بمثابة االحتياطي، وال يتم استخدام النسخ االحتياطية إال في 

 مار الكامل.ألصل أو النشاط األصليَّيأن للضرر أو الدحال تعرض ا

 الخطوة الخامسة: عملية المراقبة والمتابعة الدورية

ال فعاانظامااًا لتقااديم التقااارير والمراجعااة للتأكااد ماان التعاارف الالااة تتطلااب إدارة الخطاار الفع
ه م في الخطر مناسابة ومالئماة، وأناإجراءات التحك ح لألخطار وتحديدها وفحصها، وأنوالصحي

قااد تاام اتِّخاااذ تلااك اإلجااراءات بشااكٍل سااليٍم وتاام العماال بهااا، كمااا ويجااب إجااراء المراجعااة الدوريااة 
 قوانين ومراجعة معايير األداء.للسياسة ومستويات التوافق مع ال

 من الجدير ذكره أن عمليات الرقابة والمراجعة يجب أن تحدد التالي:

 ط لها.لمتبعة قد أعطت النتائج المخطإذا كانت اإلجراءات ا . أ
بعة والمعلومات التي تم جمعها بغرض تحديد وفحذ الخطر  إذا كانت اإلجراءات المت . ب

 كانت مالئمة.
قد ساعد على الوصول إلى قرارات أفضل وتحديد الدروس أن التطوير المعرفي  . ت

 (IRM, 2002المستفادة لفحذ وإدارة األخطار مستقباًل. )

اقبااة وفااي خضاام متابعااة وتنفيااذ خطااوات إدارة المخاااطر األربعااة األولااى، فااأن عمليااة المر 
دراساة الاة فاي كال خطاوة حتاى انتهااء المشاروع أو النشااط الاذي تمات والمتابعة الدورياة تكاون فع

أخطاره وإدارتها، وكما هو متوقع فأن عملية التنفياذ ساتواجه أخطاارًا جديادًة لام تكان ضامن قائماة 
المخاطر التي تمت دراستها، وبالتالي يتوجب على مادير المخااطر أو منفِّاذ النشاط/المشاروع أن 

 ولية.ال يتجاهل المخاطر الجديدة ويعمل على إدارتها كما هو الحال مع قائمة المخاطر األ

( الوسااائل التااي يجااب علااى ماادير المخاااطر م2003ذكاار المؤلفااون )العجمااي وآخاارون، 
 زها في النقاط الثالث التالية:يركوقد تم تاتِّباعها لتحقيق أقصى درجة من المتابعة والرقابة، 

 مقيا  األداء: . أ

يأن: وهماااا: معاااايير النتاااائج، ومعاااايير  تااام تصاااني  معاااايير الرقاباااة علاااى األداء إلاااى صااانفو
ااااز علااااى النتااااائج النهائيااااة دون النظاااار إلااااى الوسااااائل المتخااااذة  النشاااااط. أمااااا معااااايير النتااااائج فتركِّ
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هاذه  الجهود المبذولة على افتراض أن لتطبيقها، في حين أن معايير النشاط فتسلِّط الضوء على
 ة.في النهاية إلى النتائج المرجو  ة ستؤدياألنشط

 مقارنة األداء: . ب

ماان المعلااوم لاادى واضااعي الخطااط فااي حااال قاااموا بوضااع معااايير ومؤشاارات القياااس أن 
يقوموا بوضع تلك المعايير قابلة للقياس، وذلك من أجل أن يتم مقارنتها باألداء الحقيقي ومعرفاة 

النظااار فاااي األداء أو المعاااايير التاااي يقااااس األداء علاااى مااادى تحقاااق النتاااائج، وبالتاااالي ياااتم إعاااادة 
أساسها، وذلك من أجل وضاع معاايير أداء واقعياة يمكان تحقُّقهاا أو إماا العمال علاى رفاع مساتوى 
 األداء إلى المستوى الذي يحقق المعيار إن كان األخير مختارًا وفق رؤية صحيحة وموضوعية.

تماد، فاأن هنااك احتمااالن: إماا أن معياار المعوفي حال كان األداء مرتفعًا بشكل يفاوق ال
ااز إال علااى مظهاار واحااد ماان مظاااهر  المعيااار ماانخفٌض جاادًا، أو أن المعيااار غياار كامااٍل، وال يركِّ

إهمااال مظاااهر أخاارى ال تقاالُّ أهميااة فااي  مسااتخدمين أهميااة كبياارة، وبااذلك تااماألداء الااذي يوليااه ال
إجاااراءات  ة وبشاااكٍل مناساااٍب، إال أنع بدقاااو المعياااار موضااا ئهاااا. أماااا االحتماااال اآلخااار فهاااو أنأدا

المراقبااااة عملاااات علااااى رفااااع األداء بشااااكل غياااار اعتيااااادي، وإذا أمكاااان اسااااتمرار هااااذا األداء غياااار 
 االعتيادي، فأنه من المناسب أن يتم منح بعض التعويضات اإلضافية أو المكافات.

 الخطوات التصحيحية: . ت

 وتشمل:ي، اقتناص الخلل وتحسين األداء المستقبل ويهدف إلى
  :إعادة النظر في نوع وأهمية المعايير غير المالئمة.المعايير المستخدمة 
  :المتعلقة بأولئك المشمولين باألداء دون القياسي.المسؤوليات والشخصيات 
  :للوصول إلى مستويات مقبولة من األداء.الخيارات والبدائل المتوفرة 
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 :الميزة التنافسية

 :مفهوم الميزة التنافسية
 (Edward Chamberlinإدوارد تشامبرلي  )يرجع ظهور مفهوم الميزة التنافسية إلى 

م، 1959في عاام  (Selznick Philipفيليب سيلزنيك )م، لكن يمكن إرجاعه إلى 1939عام 
والااذي ربااط المياازة بالمقاادرة، وماان بعاادهما ظهاار التطااور علااى تعريااف هااذا المصااطلح بناااًء علااى 

للميااازة  Vom Hofe )فـــوم هـــوف(و  (Dan Schendel)دان سشـــندل تعرياااف كاااٍل مااان 
التنافسية، حيث عرفاها بأنها:  الموضع الفريد الاذي تطاوره المؤسساة مقابال منافسايها عان طرياق 

مايكـل و م، 1984عاام  (George Dayجـورج داي )نمط نشر الماوارد ، ثام جااء دور كاٍل مان 
م ليقوما بوضع الجيل التاالي مان الصاياغة المفاهيمياة 1985عام  (Michael Porterبورتر )

للميااازة التنافساااية، فقاااد تااام اعتباااار الميااازة التنافساااية هااادفًا اساااتراتيجيًا، ولااايس شااايئًا يساااتخدم ضااامن 
األداء المتفاااااوق يااااارتبط باااااالميزة التنافساااااية )عبااااادالرؤوف،  ساااااتراتيجية، وتبريااااارهم لاااااذلك هاااااو أناال

 يف التي تناولت مفهوم الميزة التنافسية التالي:ومن أبرز التعار  .(م2006
:  تنشأ الميزة التنافسية بمجرد التوصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق مايكل بورترتعريف  .1

جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا 
اع بمفهوم آخر  )موقع المحاسب االكتشاف ميدانيًا، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبد

 (م2010العربي، 
ها:  المهارة أو التقنية أو المورد ف الميزة التنافسية بأنفقد عر ، السلميوحسب تعريف  .2

المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما قدمه لهم المنافسون، ويؤكد 
نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهة 

والتميز، حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون 
 (م2013اآلخرون  )المقادمة، 

ها:  هي مقدرة المنظمة في التفوق على منافسيها بما يؤدي إلى إشباع وتم تعريفها كذلك بأن .3
ا ويحقق لها المنفعة والتميز والتقدم على مدى طويل األجل . رغبات عامليها وعمالئه

 (م2015)عبدالغفور، 
ذي تحصل عليه لبالتعريف التالي:  الوضع المتفوق ا (م2007عبدالرؤوف )فها وقد عر  .4

المؤسسة، هذا التفوق يعمل على إضافة قيمة لدى المستهلك، آخذًة شكل أسعار أقل مقارنة 
اآلخرين، أو في شكل منتج متميز، وذلك بهدف زيادة الحصة السوقية بأسعار المنافسين 

 أو البقاء في السوق على األقل .
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: الكيفية أو الميزة التي تمتلكها ومما سبق يمك  استنتاج تعريف الميزة التنافسية كما يلي
 المؤسسة وتساعدها في التفوق على منافسيها.

 خصائص الميزة التنافسية:

عاااددها المؤلفاااان بناااي حمااادان ئذ وصااافات الميااازة التنافساااية كماااا يمكااان توضااايح خصاااا
 (م2009بأنها: )العتوم،  وإدريس

 نسبية، أي تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة. .1
 تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين. .2
 تنبع من داخل المنظمة وتحقق قيمة لها. .3
 ما تقدم للمشترين أو كليهما.تنعكس في كفاءة أداء المنظمة ألنشطتها أو في قيمة  .4
 تؤدي للتأثير في المشترين وإدراكهم لألفضلية وتحفزهم للشراء منها. .5
 تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها. .6

 أنواع الميزة التنافسية:

 ن ال ثالث لهما: االميزة التنافسية لها نوع أن (م1985) مايكل بورتررأى 

 التكلفة األقل:ميزة  . أ

يمكاان لمؤسسااة مااا أن تحااوز مياازة التكلفااة األقاال إذا كاناات تكاليفهااا المتراكمااة باألنشااطة 
المنتجة للقيمة أقل من نظيرتها لادى المنافساين، وياتم مراقباة عوامال تطاور التكاالي  والاتحكم بهاا 

خاالل تقليال بشكل يكسب المؤسسة القدرة على بيع المنتجات أو تقديم الخدمات بأسعار أقال مان 
 تكلفة اإلنتاج.

 ميزة التمايز أو االختالف: . ب

وبهااا يكااون المؤسسااة بمقاادورها حيااازة خصااائذ فرياادة تجعاال الزبااون يتعلااق بهااا، بحيااث 
 تتفرد المؤسسة بهذه الخصائذ لوحدها عن المنافسين، مما يكسبها تميزًا وتفردًا في السوق.

 

 تقسيم مايكل بورتر: يوضح أنواع الميزة التنافسية حسب (2.4وشكل رقم )
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 أنواع الميزة التنافسية(: 0.5 )شكل 

 (samehar.wordpress.com, 2016المصدر: مدونة اإلدارة والهندسة الصناعية )

 مصادر الميزة التنافسية

ـــوطني للتنافســـيةالمرصـــد هنااااك ثالثاااة مصاااادر للميااازة التنافساااية تطااارق إلاااى ذكرهاااا   ال
وماااادخل المااااوارد، وساااايتم تفصاااايلها  ،واإلطااااار الااااوطني ،، وهااااي التفكياااار االسااااتراتيجي(م2011)

 كالتالي:
 التفكير االستراتيجي: . أ

ويقصااد بهاااا تحديااد مساااار المنظمااة وتفاااادي الوقاااوع فااي المشااااكل والمخاااطر، وذلاااك مااان 
إلاااى تحقياااق األسااابقية أمااااام خاااالل االساااتعانة باساااتراتيجيات معينااااة للتناااافس تهااادف مااان خاللهااااا 

 (م1985مايكـل بــورتر )د أكثار مان المزاياا التنافساية. عاد المنافساين عان طرياق اماتالك ميازة أو
 االستراتيجيات العامة للتنافس، وهي:
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 ( استراتيجية قيادة التكلفةCost Leadership :) 

الزبااااائن إنتاااااج منتجااااات نمطيااااة بتكلفااااة منخفضااااة جاااادًا للوحاااادة بحيااااث ترضااااي رغبااااات 
الحساسااين للسااعر، بحيااث يااتم التركيااز أكثاار علااى تقلياال التكلفااة فااي اإلنتاااج مااع المحافظااة علااى 

 مستوى مقبول من الجودة.
 ( استراتيجية التمييز واالختالفDifferentiation :) 

تهاادف هااذه االسااتراتيجية إلااى إنتاااج ساالع وخاادمات متمياازة علااى مسااتوى الصااناعة ككاال 
يهتمون بالجودة والخادمات اإلضاافية المرفقاة أكثار مان اهتماامهم بالساعر،  وتوجهها للزبائن الذين

حيااث ال يجااد الزبااائن مشااكلة فااي دفااع مبلااغ أكباار لقاااء الحصااول علااى جااودة منااتج عاليااة مقارنااة 
 بأصناف أخرى قليلة الجودة.

 ( استراتيجية التركيز والتخصصFocus :) 

بع حاجات شريحة معينة من الزبائن تهدف هذه االستراتيجية إلى إنتاج سلع وخدمات تش
 Differentiationتستهدفهم بمنتجاتها أو خدماتها، حيث تسعى بتحقيق التميز إما في الجودة )

Focus( أو الساعر )Cost Focusح باورتر االساتراتيجيات الاثالث ( أو حتاى كليهماا. وقاد وضا
 من خالل الشكل التالي:

 (Porter, 1985لمصدر: )ا

 استراتيجيات التنافس لبورتر(: 0.6 )شكل 
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 اإلطار الوطني: . ب

يتيح اإلطار الاوطني الجياد للمنشاات الحصاول علاى ميازة أو أكثار مان المزاياا التنافساية، 
حيث نجد أن مؤسسات بعض الادول متفوقاة ورائادة فاي قطااع نشااطها عان تلاك التاي تتواجاد فاي 

أخااارى، نظااارًا الماااتالك الدولاااة لعوامااال نجااااح متعاااددة وتساااهيالت كبيااارة بهااادف إنجااااح نشااااط دول 
المؤسسات العاملة فيها، مثل: عوامل اإلنتاج الضرورية للصاناعة والمتمثلاة فاي الماوارد البشارية، 

 والمادية والمعرفية، والمالية، والبنى التحتية.

 كالتالي: تفصيلها سيتمأصناف  3وتصن  الموارد إلى  مدخل الموارد: . ت
 

 : وتصن  إلى ثالثة أصناف:الموارد الملموسة .1
 الموارد األولية. 
 معدات اإلنتاج. 
 الموارد المالية. 
 وتشمل التالي:الموارد غير الملموسة:  .2

 الجودة. 
  التقانة. 
 المعلومات. 
 المعرفة. 
 أسلوب العمل.  

 

 الكفاءات:  .3

طبيعاااة تراكميااة، وهااي صاااعبة تعتباار الكفاااءات أصاال مااان أصااول المؤسسااة، ألنهااا ذات 
 التقليد من قبل المنافسين، وتصن  الكفاءات إلى نوعين:

 الكفاءات الفردية. 
 الكفاءات الجماعية أو المحورية. 



33 

 

 العالقة بي  امتالك الموارد المتميزة وتحقيق الميزة التنافسية(: 0.7 )شكل 

العالقة ما بين  امتالك الموارد المتميازة وتحقياق الميازة  (م2011شعبان )تناول الباحث 
 التنافسية، وقام بعرضها بالشكل اآلتي:

 
 (م2011المصدر: )شعبان، 

يتبين أن اماتالك المؤسساة للماوارد المتميازة واساتثمارها بشاكل  وم  خالل الشكل السابق
سليم يحقق لها الميازة التنافساية التاي تنشادها، وهنااك عادة عناصار ضارورية لنجااح االساتراتيجية 
المسااتخدمة، وهااي: الكفاااءة، والجااودة، واإلبااداع، وساارعة االسااتجابة للعمااالء، وهااذه العناصاار لاان 

رد المتميااازة المالياااة والبشااارية والتكنولوجياااة وغيرهاااا، ياااأتي بعااادها تكاااون موجاااودة بااادون تاااوفر الماااوا
 استخدام االستراتيجية التنافسية المناسبة لكي تتحقق نهايًة الميزة التنافسية للمنشأة.

صاااادر الميااازة م Robert Pittsو  David Leiوفاااي تقسااايم آخااار، ذكااار كاااٌل مااان 
 (م2011)شراب، مة إلى ثالثة أقسام كالتالي: التنافسية بأنها مقس

المرتبطة بموارد المنظمة الملموسة وغير الملموسة، مثل: العوامل  المصادر الداخلية . أ
األساسية لإلنتاج، الطاقة والموارد األولية، قنوات التوزيع، الموجودات ... وغيرها، وكذلك 

رة، والمطو لنظم اإلدارية المستخدمة قد يتم الحصول على الميزة التنافسية من خالل اعتماد ا
 وأساليب التنظيم اإلداري، وطرق التحفيز، ومردودات البحث والتطوير واإلبداع، والمعرفة.

: وتتشكل من خالل متغيرات البيئة الخارجية للمؤسسة وتغيرها بشكل المصادر الخارجية . ب
مستمر مما يؤدي إلى خلق فرص وميزات يمكن أن تستغلها المنظمة وتستفيد منها، 

 الطلب على المواد األولية، والمالية، والموارد البشرية المؤهلة وغيرها.كظروف العرض و 
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: ومنها ما يعرف بالتكامل األفقي والعمودي، والتنويع، خيارات المنظمة االستراتيجية . ت
 والتحالفات االستراتيجية، والعالقة مع اآلخرين.

لمااوارد، والكفاااءة د مصااادر المياازة التنافسااية كالتااالي: الملكيااة، الوصااول لوهناااك ماان عااد
 وغيرها من التصنيفات األخرى. 
 :أساليب تحقيق الميزة التنافسية

كما ظهر في الشكل األخير، فأن مجموعة من األساليب تعمل على إنجاح 
كالتالي: دها كٌل من الشيخ وبدر ة وقد عداالستراتيجيات المستخدمة لتحقيق الميزة التنافسي

 (م2015)عبدالغفور، 

: حيث تستطيع المنظمة أن تقوم بعملياتها (Superior Efficiencyالمتفوقة )الكفاءة  .1
 وإنتاج مخرجاتها بأقل وقت وجهد وتكلفة.

: تحقيق مستوى عاٍل من الجودة بما يحقق (Superior Qualityالجودة المتفوقة ) .2
أمام رغبات الزبائن أو يزيد، يؤدي إلى زيادة قيمة المنتجات والخدمات بالنسبة للزبائن 

 المنافسين، ويمكن المؤسسة من فرض أسعار أعلى لمنتجاتها والبقاء واالستمرار.
: وهو كل تقدم يطرأ على منتجات وخدمات (Superior Innovationاإلبداع المتفوق ) .3

وهياكل وأساليب إدارة المؤسسة واستراتيجياتها، ويتحقق ذلك من خالل تقديم منتج جديد أو 
 ا يؤديه المنافسون.العمل بأسلوب مختل  عم

 : (Superior Customer Responsivenessاالستجابة المتفوقة لحاجات الزبون ) .4
إن الغاية في النهاية هي رضا الزبون وإشباع حاجاته من خالل تقديم منتجات وسلع 
مرغوبة بشكل متميز وغير مسبوق من قبل المنافسين، وبذلك تتحقق الميزة التنافسية 

 للمنشأة.

العديد من العناصر األربعة السابقة أو معظمها لدى المنشأة حتمًا سيؤدي إلى  إن توفر
تحقيق ميزة تنافسية، والتي في النهاية ستعزز من قوة المنشأة ومنافستها في السوق المحلي، 
ويزيد حصتها السوقية، والمطلوب من المؤسسة أن تحافظ على األقل بوجود واحدة أو أكثر من 

تنافسية وتطويرها من وقت آلخر بما يتناسب مع حجم التطور في السوق مصادر الميزة ال
 وإلشباع حاجات الزبائن المتغيرة من وقت آلخر.
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 :عناصر الميزة التنافسية

مجموعة من العناصر المكونة للميزة التنافسية، من أهمها: )عبدالغفور،  الربابعةدت عد
 (م2015
عناصر الميزة التنافسية، إال : من الطبيعي أن تكون الموارد الطبيعية أحد الموارد الطبيعية .1

عدم توفرها لن يحول في اآلونة األخيرة، كما حدث في اليابان؛ حيث تفتقر إلى الموارد  أن
الطبيعية، ولكنها استثمرت في العقول، وبالتالي لم تعد الموارد تترأس أولويات المعادلة 

 التنافسية.
: إن توافر رأس المال في المنظمات يعتبر أحد عناصر تحقق الميزة التنافسية، لرأ  الما  .2

ولكن مع االقتصاد العالمي الجديد العابر للحدود، ومع إمكانية االستفادة من رؤوس 
األموال في المجتمع، وعدم ارتباطها بالحدود الجغرافية والسياسية، وذلك عبر الشركات 

في الدول النامية أدى إلى تراجع أهمية توافر رأس المال  متعددة الجنسيات واستثمارها
 للمنظمة في تحقيق المنافسة.

: أدت الثورة التكنولوجية إلى رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات وتحقيق التكنولوجيا .3
الميزة التنافسية عبر عمليات خلق واستيعاب المعرفة، وكذلك ابتكار وتطبيق تكنولوجيا 

اء األعمال، ولكن أصبح هذا األمر بمقدور الكثير من المنظمات الحصول جديدة في أد
 عليه.

: يمثل العنصر البشري ذو التعليم المتميز والمهارة العالية بعدًا استراتيجيًا الموارد البشرية .4
هامًا في تحقيق الميزة التنافسية، وكونها عنصرًا غير قابل للمحاكاة أو التقليد بشكل سريع 

 بل المنافسين أعطاها أهمية أكبر من بين العناصر المكونة للميزة التنافسية. وسهل من ق

بأن العناصر األربعة للميزة التنافسية تعتبر العناصر األساسية  مما سبق يمك  القول
والتي ال غنى للمنشأة عنها للقيام بأعمالها، فضاًل عن امتالك الميزة التنافسية المنشودة، فال 

لقيام بأعمالها بدون وجود للموارد الطبيعية حتى ولو قامت باستيرادها، وبدون يمكن للمنشأة ا
رأس المال ال تستطيع المنشأة أن تسير أعمالها؛ فعصب المؤسسة يعتمد بشكل أساسي على 

جيا فقد أصبحت الشركات تعتمد بشكل كبير في إدارة وجود المال وبشكٍل كاٍف، أما التكنولو 
وال يمكن ألي منشأة أن تنسى المورد البشري صبحت ال تستغني عنها، وتسيير أعمالها، حتى أ

وما له من أهمية في القيام بأعمالها، فالمورد البشري المدرب وذو الخبرة المالئمة يمثل العنصر 
  األهم من بين العناصر األساسية للقيام بأي أعمال، وكذلك في تحقيق الميزة التنافسية.
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 بالميزة التنافسيةعالقة إدارة المخاطر 

يتبادر سؤاٌل إلى األذهان؛ ما هي العالقة بين إدارة المخاطر والميزة التنافسية؟ وحسب 
ما حدده بورتر بأن المؤسسة يمكنها الحصول على الميزة التنافسية من خالل: ميزة األقل تكلفة، 

االستفادة  علىلمنظمة هنا هي مدى قدرة ا بحثهاأو ميزة التمايز واالختالف، فالعالقة التي يتم 
المؤسسة إلى ميزة تنافسية  تواجهمن قدراتها الخاصة بأدارة المخاطر في تحويل األخطار التي 

وتتفوق على  ،وتكسب بذلك المزيد من الزبائن ،وتزيد من أرباحها ،تعزز من وجودها في السوق 
صة بأدارة المخاطر منافسيها في جزء أو كل ما تنتجه وتقدمه للسوق، وبأمكان القدرات الخا

د خدماتها )التمايز(، لذا فقد عد التأثير على كٍل من التكلفة والقيمة التي تقدمها لمنتجاتها أو
Elahi (2010م)  أربع طرق رئيسة يتم من خاللها تحويل المخاطر من خالل قدرات إدارة

على  ربعةمصدر من مصادر الميزة التنافسية، اعتمد في استعراض الطرق األ المخاطر إلى
 (Deloitte,2008) ، وهما:تصنيفين من تصنيفات المخاطر

 ( المخاطر ذات المردود النفعيRewarded Risks) وهي المخاطر المحسوبة :
لها لقاء حصولها على عوائد ومكافات والكتساب قدرة من قبل المنظمة والتي تتحموالم

تتخذها المنظمة في حال إصدار ميزة تنافسية، وعادًة ما تكون هذه المخاطر كرهانات 
منتج جديد أو نسخة جديدة من المنتج، وكذلك في حال دخول سوق جديدة، أو حتى 
في حال االستحواذ على شركات، وبالتالي فالدافع األساسي التخاذ مثل هذه المخاطر 

 هو من أجل زيادة القيمة للشركة أمام منافسيها.
 ( المخاطر التي ال مردود نفعي لهاUnrewarded Risks) وهي المخاطر التي لها :

جانب سلبي فقط وهو الخسارة، وعادًة ما تحدث هذه المخاطر من قبل مؤثرات خارجية 
ال تقديرات محتملة لها؛ كالكوارث واألزمات مثاًل، حيث تقوم المنظمة بالتعامل مع هذه 

، وبالتالي المخاطر من خالل توفير المتطلبات األساسية الالزمة للبقاء في السوق 
 فالدافع األساسي للتعامل مع هذه المخاطر هو لحماية القيمة وليس لخلق قيمة.

اإلشارة إليه، فيتعلق بحجم وأثر حصول المخاطر، وقد  تأما التصني  الثاني الذي تم
 (Elahi, 2010تم تقسيم المخاطر على هذا األساس إلى كٍل من: )

 ( المخاطر المدمِ رةDisruptive Risks) :  وهي المخاطر التي تقوم بمقاطعة وتوق
 األعمال األساسية للمنظمة وتهدد موقعها في السوق وحتى تهدد بقائها في السوق.
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 ( المخاطر غير المدمِ رةNon-Disruptive Risks) وهي المخاطر التي يتم :
التعامل معها يوميًا، وال تشكل خطرًا على وجود المنظمة أو حصتها السوقية، وإنما 

 ثر على أداء المنظمة ووضعها التنافسي. تؤ 

الطرق األربعة التي يتم من خاللها تحويل المخاطر إلى ميزة تنافسية من خالل قدرات 
 (Elahi, 2010) :، هي كالتاليإدارة المخاطر

 في الوقت الذي ال يستطيع اآلخرون )وقت األزمات(: والخدمةاالستمرار في اإلنتاج  .1

في هذه  المخاطر ذات األثر التدميري وال مردود يرجى منهاحيث يتم التعامل مع 
الحالة، فالكوارث يمكن أن تحدث في أي وقت وأي مكان وألي شخذ، فالذين يستطيعون 
التعامل أو إدارة األزمة بشكل سليم، أو يستطيعون التعافي بشكل أسرع، يكونون هم الفائزون 

في تقديم منتجاتها وخدماتها وعجز عنها بالسوق، وفي حال استطاعت المؤسسة االستمرار 
منافسوها، فأن ذلك يمنحها تميزًا بأنها اجتازت األزمة بنجاح أواًل واستمرت على قيد الحياة، 

  .أمام منافسيهادتها لها إدارة المخاطر مه أكبروثانيًا بأنها حصلت على حصة سوقية 
 السعي نحو األعمال ذات المخاطرة األعلى: .2

المخاطر ذات المردود الربحي سواًء كانت قة تتعامل المؤسسة مع وفي هذه الطري
، وهذه الحالة تناسب المؤسسات التي تستطيع التعامل مع مخاطر تدميرية أو غير تدميرية

المخاطر وإدارتها بشكل أفضل بكثير من منافسيها، ولذلك تتحمل هذه المؤسسات المخاطر 
ير تسعى إليه عادًة تلك المؤسسات أو تزيد من المتوقعة مقابل حصولها على عائد ربحي كب

خالله حصتها السوقية أمام منافسيها الذين يترددون في الدخول في هذه المنافسة الخطيرة، 
 وبذلك تكون قد حصلت على الميزة التنافسية.

 التفوق في األداء اليومي: .3

، ها تأثير تدميري المخاطر التي ال مردود ربحي لها وال يوجد لوتتعامل هذه الطريقة مع 
عادًة ما يتم التركيز على المخاطر ذات التأثير التدميري، ومن أجل التغلب على هذه المخاطر و 

تساعدها في مواجهة األزمات واألخطار، وكذلك  كيفأن المنظمة يجب أن تتص  بعدة خصال 
 تساعدها في المنافسة بشكل أكثر فاعلية في فترات االستقرار، هذه الخصال هي كالتالي:

 .المرونة في القيام بالعمليات 
 . القدرة على االستجابة والتكي 
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 .عالقات جيدة وشراكات مع المزودين والزبائن 
  سلطات وصالحيات أكبر. مدراء أكثر حزمًا وموظفون يمتلكون 
  .اتصال وتواصل جيد داخليًا وخارجيًا 

تم توضيح الصور األربعة الخاصة بتحويل المخاطر من خالل إدارة المخاطر إلى مزايا 
 تنافسية في الشكل التالي:

  مخاطر ال أثر تدميري لها مخاطر ذات أثر تدميري  

مخاطر ذات 
 مردود نفعي

 تحري أعمال ذات مخاطر كبيرة

 وأرباح متوقعة أعلى

 تحري أعمال ذات مخاطر كبيرة 

 وأرباح متوقعة أعلى

 

مخاطر ال مردود 
 نفعي لها

 االستمرار في

 اإلنتاج وقت األزمة

 التفوق في

 األعمال اليومية

 

      

 مزايا تنافسية(: تحويل المخاطر إلى 0.8 )شكل 

 (Elahi, 2010المصدر )

 بناء صورة مرنة: .4

عندما يتم إدارة مؤسسة ما لكسب الثقة في جانب قدرتها على إدارة المخاطر ومرونتها 
في وجه التقلبات واالضطرابات، فأنها تلعب دور أكثر تنافسية في السوق، ويرجع ذلك لألسباب 

 التالية:

 ،وذلك بسبب ثقة الزبائن المحتملين في قدرة هذه  المؤسسة تجذب أعمال أكثر من غيرها
المؤسسة على تقديم الخدمة بشكل أفضل من غيرها أو حتى تفردها في تقديم الخدمة 

 )تمايز(.
  .)بناء الصورة المرنة يعطي قدرة تفاوضية أكبر )تمايز 
  قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر يقلل من جانب تكلفة نقل المخاطر؛ أي تقليل

 الي  المتعلقة بسياسة التأمين )ميزة تقليل التكلفة(.التك

 بناء صورة 
 مرنة
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  تعمل الصورة المرنة على تقليل تأثير المخاطر المقصودة، نظرًا المتالكها خصال
المرونة وسرعة االستجابة إضافةً  إلى امتالكها أنظمة حماية وأنظمة قانونية قوية 

 وغيرها )ميزة تقليل التكلفة(.
  سة لعرض ضمانات معقولة، وعلى أساسها تمتلك المؤسسة تعطي الصورة المرنة للمؤس

 القدرة على طلب أسعار مميزة )تمايز(.
  المؤسسة تصبح قادرة على الحصول على قروض بفوائد أقل تكلفة بسبب قلة الخطورة

 التكلفة(. تقليل لدى المؤسسة المقترضة )ميزة
 (.تؤدي هذه المؤسسة أفضل في سوق األسهم )ميزة تقليل التكلفة 

 وفيما يلي مخطٌط يوضح العالقة بين إدارة المخاطر والميزة التنافسية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Elahi, 2010: )المصدر
 (: العالقة بي  إدارة المخاطر والميزة التنافسية0.9 )شكل 
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 :ريادة األعمال

 :مفهوم ريادة األعمال
األعمال أهمية بارزة في السنوات األخيرة، نظرًا لدورها الحيوي في التنمية اكتسبت ريادة 

المستدامة ومساهمتها في إشراك كافة فئات المجتمع في الحراك االقتصادي وبخاصة فئة 
رت المؤسسات العامة والخاصة في استيعاب المزيد من وبرزت ريادة األعمال بعدما تعث الشباب،

األمر الذي أدى إلى تنامي البطالة بين آالف الخريجين ودفعهم  العاملين وخاصة الشباب،
للبحث عن أعمال خاصة بعيدًا عن الوظيفة، وبالحديث عن فلسطين؛ فأن ريادة األعمال في 

بحاجة إلى تثبيت دعائم  –كما هو متوقع كونها حديثة العهد  -فلسطين حديثة العهد، وما زالت 
ه العقبات التي تق  حائاًل أمام استمرار عمل مشاريعهم النجاح بين صفوف الرياديين في وج

عها في ظل المخاطر المتعددة والمتنوعة )منتدى األعمال الفلسطيني،  الريادية أو تمددها وتوسُّ
 .(م2014

( كلمة فرنسية األصل تعني الشخذ الذي Entrepreneurshipوريادة األعمال )
مبدعة وطرق مبتكرة ترتكز على المخاطرة ورأس قة ر خاليشرع في إنشاء عمل تجاري وفق أفكا

المال، وبذلك يكون تعريف الريادي:  هو الشخذ الذي يمتلك اإلرادة والقدرة على تحويل فكرة 
جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح اعتمادًا على قوى الريادة في األسواق والصناعات 

هم في التطور الصناعي والنمو المختلفة للحصول على منتجات ونماذج عمل جديدة تس
 .(م2013االقتصادي على المدى الطويل  )المري، 

لقد كانت الريادة دائمًا تعني االستحداث، وقد انتشر هذا المصطلح على نطاق واسع 
في عالم األعمال اليابانية في العقود الستة األولى من القرن العشرين، ومؤخرًا أصبحت الريادة 

ما، كما وتعني أيضًا من يدير شيئًا جديدًا في ميدانه أو يبتكر شيئًا  تعني السبق في ميدانٍ 
 .(م2006)السكارنة،  ديدًا كليًا يالقي طلبًا ورواجاً ج

يرتبط مفهوم ريادة األعمال دائمًا بابتكار أفكار جديدة لتقديم خدمات ومنتجات متميزة 
اطرة من خالل تطوير منتج أو أسلوب إنتاج جديد أكثر كفاءة، وهي ترتكز على عنصر المخ

قديم أو تقديم منتج أو خدمة جديدة، فالمخاطرة تتضمن إمكانية عدم قبول المستهلكين للمنتج أو 
الخدمة بالشكل الجديد، أو عدم اإلقبال على المنتج أو الخدمة الجديدة، وهذا ما يجعل مفهوم 

لمالك المخاطر، والمبدع ناجح واريادة األعمال يتعدد ليشمل المالك والمبادر ورائد األعمال ال
 .(م2015)أبو قرن،  اإلنتاجي
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 وقد تناول العديد من الباحثين هذا المفهوم، وقاموا بصياغة تعريفات له، نذكر منها التالي:
 ( حسب موقوع ويكيبيدياWikipedia, 2016:فإن ريادة األعمال هي ،)  عملية 

إنشاء منظمة أو منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء عمل 
 أو أعمال جديدة أو االستجابة لفرص جديدة عامة، ويمكن تسميتها ب)االعتمار( .

 ( وحسب تعريف مرصد الريادة العالميGEMفإن ريادة األعمال هي ،) المبادرات  :
سلعًا وخدمات لغرض تحقيق ربح  )عبدهللا، والنتشة،  الفردية أو الجماعية التي تنتج

 .(م2014وحتاوي، 
   هي مجموعة من األنشطة التي تقوم على االهتمام وتوفير الفرص وتلبية الحاجات

 (م2014)منتدى األعمال الفلسطيني،   والرغبات من خالل اإلبداع وإنشاء المنشات.
  وحسب تعريفDavid Rachman عملية إنشاء  : األعمال بأنها، فقد عرف ريادة

شيء جديد ذي قيمة، وتخصيذ الوقت والجهد والمال الالزم للمشروع، وتحمل 
  المخاطر المصاحبة واستقبال العوائد المتحصل عليها بما يحقق الثروة وتراكمها

 .(م2015)شعت، 
 من  :  األفكار والطرق التي تمكنوحسب تعريف االتحاد األوروبي، فريادة األعمال هي

خلق وتطوير نشاط ما عن طريق مزج المخاطرة واالبتكار أو اإلبداع والفاعلية وذلك 
 .(م2013ضمن مؤسسة جديدة أو قائمة  )المري، 

 ( تعريف رينولدزReynolds في عام )هي اكتشاف الفرص وصناعة  : م2005
 Cuervo, and)  نشاط اقتصادي جديد وذلك يتم غالبًا عبر إنشاء منظمة جديدة

Ribero, and Roig, 2007). 
 ( تعريفZain, Akram, Ghani, 2010) :  إدراك الجدوى من القيام باألعمال هي

 . مع وجود والميل القتناص الفرص

تحويل األفكار اإلبداعية والفرص : مما سبق يمك  تعريف ريادة األعمال بأنها
 خالل إنشاء منظمة جديدة.المكتشفة إلى واقع، يتم تنفيذه بشكل فعلي كنشاط اقتصادي من 

 م  هو الريادي وما هي خصائصه وصفاته؟

الريادي هو ذلك الشخذ الذي يتحمل المخاطرة كاملة تجاه العمل التجاري الذي يديره، 
فالريادي يقوم بالتخطيط وتهيئة أو تخصيذ عناصر اإلنتاج الضرورية من رأس مال وأرض 

انب إدارة إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، وتوظي  عاملين، واالستفادة من كل ذلك في ج
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وتسويقها، وتحمُّل المخاطر المالية والقانونية لملكية المشروع وإدارته، والنتيجة تكون إما تحقيق 
يمتلك . و (م2014األرباح أو تكبُّد الخسائر كمحصلة للنشاط االقتصادي )عبدهللا وآخرون، 

لنجاح والخوض في غمار المنافسة ودخول الرياديون العديد من الخصائذ التي تؤهلهم ل
السوق، وإنتاج المنتجات وتقديم الخدمات، برغم الظروف التي تق  حائاًل أمام نجاح تلك 

 (م2006، المركز العربي لتنمية الموارد البشريةالمشاريع، وهي: )

 القدرة على تحمل المخاطر المدروسة: .1

هيو لدى صاحب أي مشروع جديد  ة وذلك في بداية سيواجه مخاطر جمه أنمن البدو
انطالق هذا المشروع على وجه التحديد، ولكن المخاطرة المحسوبة تساعد على تحقيق النجاح، 

عمل جهده في تحديد وتقدير المخاطر وتقييم يفالريادي ُمخاطر بطبيعته ويقبل التحدي، وبذلك 
إلى مرحلة النجاح واستمرار  البدائل، ومن ثم إدارة تلك المخاطر والتحكم فيها حتى الوصول

 تقديم الخدمات والمنتجات.

ببحث واقع إدارة المخاطر لدى رواد األعمال وأثرها على تحقيق  وتختص هذه الدراسة
الميزة التنافسية، وبالتالي فأن رائد األعمال يجب أن يتص  بقدرته على تحمل المخاطر 

 الريادي من االندثار. ومواجهتها، حتى يستطيع المحافظة على فكرته ومشروعه
 المبادرة: .2

صفة المبادرة لدى الريادة تساعده في الخوض في عالم األعمال واقتناص الفرص 
واستغاللها، فالريادي يستعين يتلك الصفة للقيام بأعمال تتجاوز متطلبات العمل، ويعمل على 

 توسيع دائرة العمل، آخذًا بعين االعتبار المخاطر المحيطة.

 للفرص واقتناصها:االنتباه  .3

يستعد الريادي بشكل مستمر للفرص التي تفتح له المجال لتحسين ظروف مشروعه، أو 
توسيع وتطوير منتجاته أو خدماته، وزيادة حصته السوقية وغيرها، فهو دائم االطالع والبحث 

 عن الفرص ويبقى على أتّم الجهوزية في حال تحققت ويستثمرها أفضل استثمار.

 مثابرة:اإلصرار وال .4

يضع الريادي نصب عينيه هدف عليه تحقيقه وهو إنجاح فكرته أو مشروعه الذي يعمل 
عليه، وبالتالي يقوم باتِّخاذ القرارات المختلفة لمواجهة العوائق والتحديات، ولذلك يقوم بعمل 
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ءات ن تلك القرارات واإلجرااإلجراءات الالزمة بناء على تلك القرارات، وهو يتحمل المسؤولية ع
 خذة لتحقيق تلك األهداف.المت

 البحث ع  المعلومات الالزمة للعمل: .5

من أجل العمل على الفكرة التي يعمل الريادي على إنجاحها فهو بحاجة إلى المعلومات 
ذات العالقة، مستعماًل لذلك العديد من وسائل االتصال وشبكات المعلومات، وآراء الخبراء 

ي بنفسه جوانب البحث والتحقيق والتحليل فيما يتعلق بتقديم وأصحاب التجارب، ويتولى الرياد
 المنتج أو الخدمة المقدمة للجمهور.

 االهتمام بالجودة والنوعية: .6

يهتم الريادي كما هو متوقع بالمخرج النهائي الذي يصل إلى زبائنه، فيكون على اطالع 
عالية تحقق طموح  بأدق التفاصيل الخاصة بمواصفات المنتج، ويعمل على إنتاجها جودة

ورغبات الزبائن المحتملين، مقارنًا مخرجات مشروعه مع نظيراتها في منشات األعمال الناجحة 
 والتي لها سمعتها بين الزبائن في السوق.

 االلتزام بالعمل والمتابعة: .7

ليس هناك من بديل أفضل من العمل الجاّد في المشروعات، فاألعمال دومًا ما تواجه 
 خاطر المتنوعة تستوجب العمل الجاد والمستمر، وبالتالي فهو:المشاكل والم

 .يضع أولوية قصوى لتأدية العمل على أكمل وجه 
 .يتحمل المسؤولية الكاملة عن المشاكل المتعلقة بأكمال التزامات العمل 
 .يعمل مع العمال أو في مكانهم إلنجاز العمل 
 خر جهدًا في إرضاء زبائنه.ال يد 
 تى وإن قام بجهد إضافي.يفي بالتزاماته ح 
 .يعمل ما يلزم لضمان حصول الجودة المطلوبة 
 .يشرف على كل جوانب العمل 
 .لديه الرغبة الشديدة في اإلنجاز والنمو 
 الكفاءة والفاعلية: .8

يبحث الريادي دومًا عن الطرق الكفيلة بأنتاج السلع أو تقديم الخدمات بأقل تكلفة وجهد 
 المعلومات قدر المستطاع والتي تعزز هذا الجانب لديه.ووقت، وبالتالي فهو يجمع 
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 التخطيط المنظم: .9

يميل الريادي للتخطيط في كل جوانب حياته ولمراحل العمل في مشروعه أو على الفكرة 
التي يسعى إلى إظهارها للنور، وبالتالي فهو يعرف من البداية الصورة التي يجب أن تكون 

 عليها مخرجات مشروعه أو فكرته.

 حل المشكالت: .10

، فأن للريادي ( المتعلقة بتحمل المخاطر والبناء عليها1وبالرجوع إلى الصفة رقم )
صفة للتعامل مع المخاطر وإدارتها والتحكم فيها بشكل يحولها نهايًة إلى ميزة تنافسية، مستغاًل 

ستفيدًا في بذلك كل الفرص واالستراتيجيات البديلة واألفكار اإلبداعية للوصول إلى الهدف، وم
 الوقت نفسه من أخطائه وتجاربه المتعددة.

 الثقة بالنفس: .11

الثقة الزمة لتحقيق األهداف والنجاح في الحياة، فامتالك تلك الثقة في النفس يدل على 
قدر كبير من الشجاعة والحماس والقدرة على القيادة، وبالتالي فهو يعبر بثقة عن قدراته ويسعى 

طة وسيطرة الغير، ويتمسك بارائه في مواجهة العقبات متحماًل بذلك دومًا لالستقاللية من سل
 مسؤولية ويعزي أسباب النجاح أو الفشل إلى نفسه.

 الحزم: .12

كل مرحلة من مراحل المشروع تحتاج إلى قدر معين من الحزم مع كل ما سيكون عائقًا 
ع المشاكل ويواجهها عن إتمام األهداف وتحقيقها وخصوصًا في بدايته، ويتعامل بشكل مباشر م

بكل صرامة، فاللين في بعض المواق  يكون غير مجديًا في حل المشكالت الجوهرية، وذلك 
 يكون أدعى إلى اتخاذ تلك المواق  الحازمة لضبط وجهة العمل، وتحسين آلية سير العمل.

 اإلقناع واستخدام استراتيجيات التأثير: .13

لزبائنه لشراء منتجاته، أو إما للحصول على يمتلك الريادي القدرة على اإلقناع إما 
تمويل لفكرة مشروعه، أما من جانب التعامل مع المرؤوسين والعاملين تحت قيادته، فالريادي 
يكون لديه القدرة على التعامل معهم وفق استراتيجيات مدروسة للتأثير فيهم وتحفيزهم، فضاًل 

 عن قدرته على إدامة وتوسيع شبكة معارف العمل.

 



45 

 

 االهتمام بتوفير بيئة عمل مالئمة:  .14

إن اتِّخاذ إجراءات إيجابية في التعامل مع االهتمامات الشخصية للعاملين مع الريادي، 
واهتمام األخير برفاهية العاملين، وتعامله المباشر مع الخالفات التي تنشأ بين العاملين، يعتبر 

 عاماًل مهمًا وداعمًا لإلنتاجية واإلبداع.
رائد األعمال بحاجة إلى كونه فريدًا من حيث قدرته على  يمك  القول بأنمما سبق 

إدارة المشروع الذي يعمل على إنجاحه، فاألعمال التي يديرها بحاجة إلى توفر صفات وخصال 
متميزة تجعله قادرًا على دفع عجلة مشروعه نحو النجاح والتقدم، وخصوصًا في مراحل مشروعه 

ربعة عشر السابقة بحاجة ألن تكون متوفرة في رائد األعمال فضاًل األولى، وإن الخصائذ األ
عن العديد من الخصائذ التي يمكن ذكرها، مثل: قابلية التعلم المستمر، امتالك مهارات 

 التفكير اإلبداعي وما إلى ذلك...

 :مميزات ريادة األعمال

زات ريادة ( فقد تم ذكر العديد من مميmarefa.org, 2016حسب موقع المعرفة )
األعمال، وأثرها على رائد األعمال، والمحيط الذي ينشأ فيه، وينشئ فيه مشروعه، أو يطور 

 فكرته، ويحولها إلى منتج يستفيد منه السوق المحلي:

 تحسين الوضع المالي الحالي. .1
التوظي  الذاتي، وذلك في ظل تعثُّر قدرة المؤسسات الخاصة والحكومية على توظي   .2

 العمل.العاطلين عن 
 توظي  آخرين في وظائ  غالبًا ما تكون أفضل لهم. .3
تطوير المزيد من الصناعات، خاصًة في المناطق الريفية والمناطق التي لم تستفد  .4

 بالتطورات االقتصادية كالعولمة مثاًل.
 التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات لالستهالك المحلي أو للتصدير. .5
 وزيادة النمو االقتصادي.زيادة الدخل  .6
 المنافسة الشريفة تشجع على خلق منتجات بجودة أعلى، وبأسعار أفضل للمستهلك. .7
 تقدم المزيد من المنتجات والخدمات للسوق. .8
 خلق أسواق جديدة. .9
 الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجية. فيالتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة  .10
 والمعدات الحديثة للسوق المحلية. اآلالتاألبحاث والدراسات وتطوير ب القيامع على تشج .11
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تطوير مفاهيم صفات ومواق  لريادة األعمال بين رواد األعمال الجدد لتحقيق المزيد من  .12
 التغيرات الملحوظة في تطوير المناطق الريفية.

 التحرر واالستقالل من االعتماد على وظائ  اآلخرين. .13
 بتوفير مناخ محلي لريادة األعمال.تقليل هجرة المواهب  .14

 :مراحل إنشاء المشاريع الريادية

دت المراحل التي يمر بها المشروع من البداية وحتى تقديم المنتجات والخدمات تعد
للجمهور، وقد تم تقسيمها إلى خمس مراحل متتالية، وهي مذكورة في النقاط التالية بالتفصيل: 

 (م2013)جامعة الباحة، 

وهي اللبنة األولى التي إن وضعت بشكل سليم أدت إلى زيادة فرصة  راسة:مرحلة الد .1
 نجاح المشروع بشكل كبير، وتتناول المرحلة ما يلي:

 .فهم بيئة األعمال التي سيعمل فيها المشروع 
  تحليل( تحليل السوق من قوة وضع  وفرص وتهديداتSWOT .) 
 ( والمتوسطة )3 – 2تحديد أهداف المشروع، وتقسيمها ما بين قصيرة أألجل )العام األول 

 سنوات( وطويلة األجل )خالل خمس سنوات(.
 البحث التسويقي في المشاريع الصغيرة أن يكون بنظام االستبيان أو االستقصاء.ب القيام 
  طريقة تحقيق موسع وعملي وضع استراتيجية المشروع، والمقصود تحديد الرؤية والرسالة، و

 والمزايا التي ينفرد بها المشروع كمزايا تنافسية.
 .تحديد احتياج المشروع من القوى العاملة ورسم الهيكل الوظيفي للمنشأة 
  دراسة المشروع من الجوانب المالية وتحديد حجم التمويل المطلوب والربح الذي يعود على

 صاحب المشروع والممولين له.
 ل تنفيذية للمشروع تبين آلية سير العمل في المستقبل.وضع خطة عم 

 

 مرحلة توفير التمويل: .2

ويتم خالل هذه المرحلة البحث عن مصادر التمويل بعد دراسة المشروع المالية ومعرفة 
ما يحتاجه المشروع ليبدأ العمل فيه، وبعد أن يتم االنتهاء من إعداد خطة العمل الذي سيعمل 

يستطيع فيها إقناع الممولين، ويمكن الحصول على التمويل من خالل: وفقها المشروع، حتي 
 األهل واألصدقاء، الجهات الداعمة، صاحب المشروع نفسه إذا كان مقتدرًا وغير ذلك.
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 مرحلة التأسيس: .3

وبعد الحصول على التمويل للمشروع يأتي دور صاحب المشروع ليقوم بتأسيس 
ات القانونية الفتتاح مشروعه، ومن ثم شراء أصول مشروعه، حيث سيقوم باستكمال اإلجراء

وموجودات المشروع، وتعيين فريق العمل ... إلخ. وكل ذلك يتم حسب خطة العمل الموضوعة 
 مع إجراء التعديالت الالزمة.

 مرحلة التشغيل: .4

وفي هذه المرحلة يتم افتتاح المشروع بشكل رسمي وألول مرة، ليقدم منتجاته أو خدماته 
اشر للعمالء، وال يجب اإلسراع في الحكم على نجاح المشروع من فشله في أول أيامه، بشكل مب

فجانب اإلصرار لدى صحب المشروع الريادي يمكن أن يعطي الفرصة الكافية لمشروعه حتى 
 يبدأ في المنافسة والنجاح.

 مرحلة التقييم وقيا  األداء والتصحيح: .5

ولي لها اهتمامًا أداء المشاريع وتقييمها وتتهتم أنظمة اإلدارة الحديثة بجانب قياس 
تقييم األداء المؤسسي هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن االعتماد عليها من أجل  خاصًا، حيث إن

الكش  عن أوجه القصور في تنفيذ المشاريع وإبرازها بحيث يتم عالج أسباب ذلك القصور 
األداء الفعلي واألداء المخطط له، ومن ثم  والقضاء عليه، ويعقب عملية التقييم قياس الفجوة بين

 يأتي دور القيام بدراسة وتحليل األسباب، واقتراح الخطوات التصحيحية المناسبة.

 المعوقات التي تعاني منها المشاريع الريادية في فلسطي 

المعوقات التي تواجه المشاريع الريادية  (م2011محمد وعبدالكريم )تناول الباحثان 
 الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وعدداها في النقاط التالية الذكر:

 المعوقات المتعلقة بالسياسات اإلسرائيلية: .1

أحد أهم األسباب ويكاد يكون السبب الرئيس األوحد بين المعوقات التي تواجه المشاريع 
اسات تؤثر إما بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح الريادية هو تدخل االحتالل وفرضه لسي

المشاريع بمختل  أنواعها وتصنيفاتها، والتي تتمثل إما باإلغالقات أو التدمير المباشر من قبل 
سلطات االحتالل على أراضي السلطة الفلسطينية بشقيها؛ الضفة الغربية وقطاع غزة، فضاًل 

وام على التوالي، أع 10خصوصًا منذ أكثر من عن فرضه للحصار االقتصادي على قطاع غزة 
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ى نهايًة إلى عزوف كثير من المستثمرين عن االستثمار في فلسطين وفي قطاع األمر الذي أد
 غزة على وجه التحديد.

 المعوقات في مجال اإلدارة: .2

ويرجع الضع  اإلداري إلى انتقال ملكية المنشات الناجحة إلى الورثة، وبذلك تفتقر 
على ممارسة اإلدارة السليمة واتِّخاذ القرارات الرشيدة التي تعمل على  القدرةات إلى تلك المنش

المنقولة  -استمرار عمل تلك المنشات ونجاحها، إلى جانب ذلك، فأن العديد من تلك المنشات 
تتعرض إلى خطر االنقسام واالنفصال عن بعضها البعض، وتصبح غير  –ملكيتها بالوراثة 

 قادرة على المنافسة في السوق بعد خسارتها للمزايا التنافسية التي كانت تمتلكها قبل االنفصال.

مشاكل إدارة أخرى، وهي: عدم االحتفاظ بسجالت  (م2013زعرب )وقد أضاف 
م، والمسحوبات الشخصية المتكررة دون تسجيل، محاسبية، والتمادي في البيع اآلجل دون تنظي

 وعدم التفرغ الكامل إلدارة المشروع.
 معوقات الحصول على التكنولوجيا: .3

لصناعي ومنع دخول اآلالت تدخل االحتالل في القطاع ا وكما أشرنا مسبقًا فأن
عمل  ات الالزمة للمؤسسات الصناعية لهو واحٌد من المعوقات الرئيسة أمام استمراروالمعد

ي المؤسسات ونجاحها وتطورها، هذا باإلضافة إلى عدم رغبة بعض الصناعيين الفلسطينيين ف
ات المستخدمة، األمر الذي يضع  فرص الريادة لدى هذه تجديد األجهزة واآلالت والمعد

 المنشات وإمكاناتها.
فأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول  (م2006نعيمة )ومن وجهة نظر 

النامية تتبع أسلوب تكنولوجي تقليدي، والذي يحول بينها وبين الدخول إلى أسواق واسعة، 
ونتيجًة لذلك، تتعرض إلى المنافسة القاتلة وحرمانها من دخول أسواق جديدة، وبالتالي فأن هذه 

 هذا المجال. المؤسسات تعاني من مشكلة التجديد واالبتكار في 
 معوقات ضعف البنية التحتية: .4

عانت وما تزال تعاني المنشات الصناعية الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة من تدني 
خدمات البنية التحتية أو عدم توافرها، شأنها في ذلك شأن القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

اه والهات  وشبكات الصرف في المجتمع الفلسطيني كافة، وال سيما خدمات الكهرباء والمي
 ل عائقًا إضافيًا أمام نموُّها وتطوُّرها.وطرق المواصالت، األمر الذي شك الصحي
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 معوقات الحصول على المواد الخام: .5

ارتباط االقتصاد الفلسطيني بسياسات االحتالل يعمل على إضعاف االقتصاد 
من إسرائيل، والتي إن سمح لها الفلسطيني، من ذلك ندرة أو منع دخول المواد الخام الضرورية 

بالدخول إلى األراضي الفلسطيني تكون بأسعار مرتفعة مما يترتب على ذلك ارتفاع كلفة المنتج 
وإضعاف قدرته التنافسية، أما بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على استيراد مستلزماتها من 

تيراد من الخارج من معوقات الخارج فهي بدورها تعاني من كل ما يترتب على إجراءات االس
 وعراقيل يضعها االحتالل اإلسرائيلي.

 معوقات في مجال التسويق: .6

وتتمثل في عدم مقدرة المنتجات الفلسطينية من النفاذ إلى األسواق الخارجية بسبب ما 
لعمل على أساس التعاقد من الباطن، وقد كانت تقوم عليه كثير من الصناعات الفلسطينية من ا

نقذ الخبرة لدى أصحاب المشروعات وعدم اهتمامهم بدراسة  جانب (م2013زعرب )أضاف 
 السوق والتسويق.

 معوقات في مجال التمويل: .7

تشير العديد من الدراسات إلى مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجه تمويل 
 المشاريع الريادية، من ذلك:

 محدودية مصادر التمويل المتوافرة لهذه المشاريع. 
  قلة االهتمام بتمويل المشاريع الجديدة والريادية، والتركيز عند منح القروض من قبل

 مؤسسات التمويل على المشاريع القائمة والناجحة.
 .حجم المخاطرة في تمويل المشاريع مرتفع بسبب األوضاع االقتصادية والسياسية 
 لمشاريع.ارتفاع كلفة التمويل، وعدم وجود دعم حكومي أو أجنبي مباشر ل 

 

 معوقات نقص المؤسسات الداعمة والمساندة: .8

برغم وجود بعض المؤسسات الداعمة والتي تعنى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة 
ة، كالغرف الصناعية والتجارية واالتحادات االقتصادية الفلسطينية بصفة عامكجزء من المنشات 

التسويق وجمعيات التصدير،  الصناعية، إال أنها ال تزال تعاني من نقذ حاد لمؤسسات
 ومؤسسات الترويج، والمعارض التجارية ومؤسسات التمويل، ومراكز التدريب والتطوير.
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، يمكننا القول إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت تعاني بناًء على ما تقدم 
الكثير، في حين تجاوزت نظيراتها في الدول األخرى التي تتمتع باالستقرار السياسي 

حيث يسبب حصول انكماش في النشاط االقتصادي؛ أو ركود في قطاع ما ذي واالقتصادي، 
المشروع تشغياًل اقتصاديًا يضمن تحقيق أقصى  ارتباط بالمشروع القائم؛ إعاقة فعلية في تشغيل

وقد أشارت بعض الدراسات الفلسطينية إلى  .(م2015ربح بأقل تكلفة )المشهراوي، الرمالوي، 
عدم وجود دوافع ريادية إلنشاء مشاريع صغيرة، وإن الدافع الالزم إلنشائها في فلسطين هو من 

ي أوساط النساء أسباب اجتماعية فأجل خلق فرص عمل وتوفير مصدر دخل؛ إضافًة إلى 
 في العمل وعدم البقاء في المنزل. تتمثل في رغبتهن
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 :حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية
قبل التطرق إلى التعريف بحاضنة األعمال والتكنولوجيا التابعة للجامعة اإلسالمية، فأنه 

إلخ، من أجل حاضنات األعمال ودورها وأهدافها ... من الضروري أن يتم التعرف على مفهوم
 ذلك سيتم البدء باألمور التالية:

 تعريف حاضنات األعمال:

م في الواليات المتحدة األمريكية كمركز 1959تعود بدايات ظهور الحاضنات للعام 
، وتتبعها بعد ذلك العديد من الدول وخصوصًا دول االتحاد األوروبي (Batavia)صناعات 

م. أما على المستوى العربي، 1986تفيدين من هذه التجربة، وتمت إقامة أول حاضنة أعمال مس
فقد كانت مصر أول دولة عربية تقيم حاضنة تكنولوجيا تابعة لوزارة الصناعة وذلك عام 

حاضنة تكنولوجيا على مستوى العالم منها  1,000م، وتطور األمر ليتم إنشاء حوالي 1998
 (م2015في الواليات المتحدة األمريكية لوحدها. )شعت،  500

ظهرت الحاجة إلى إنشاء الحاضنات والتي تعتبر إحدى أهم وسائل الدعم والمساندة 
لتنمية ورعاية المنشات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الحاضنات هي مؤسسات تقدم خدمات 

رون إلى المقومات المادية واإلدارية، ولكن لديهم أفكار واختراعات واعدة يمكن أن لشباب يفتق
تتحول إلى منتجات وخدمات مربحة، وتقدم الحاضنات إلى المبادرين الذين هم تحت رعايتها 
مجموعة من الدعم والخدمات التي تتيح لهم الفرصة في تأسيس مشروع متكامل بمفردهم فورز 

 ( م2015. )الهاجري، تخرجهم من الحاضنة

 وفي هذا الصدد فقد تم ذكر العديد من التعريفات ذات العالقة بمفهوم حاضنات األعمال، منها:

  البيئة المتكاملة من التسهيالت واآلليات المدعمة لرواد األعمال في إدارة وتنمية وتطوير
أكبر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورعايتها لمدة محدودة بما يكفل لها فرصاً 

للنجاح، حتى تتمكن من البقاء واالستمرارية والنمو، ويقلل من حجم المخاطر 
واحتماالت الفشل التي تصادفها من خالل تهيئة كيان قانوني وفني ومالي يحتوي على 
تسهيالت مساعدة والزمة ويتمتع باإلمكانيات والمعلومات والعالقات التشابكية التي 

س أو اإلنشاء وبداية النشاط، وحتى تتمكن من البقاء تساير متطلبات مرحلة التأسي
 (م2014والنمو. )عبدالرزاق، 
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  هي برامج مصممة لدعم تطوير وإنجاح الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمجموعة
من موارد الدعم والخدمات المصممة والمدارة من قبل إدارة الحاضنة، والتي إما أن تقوم 

الناشئة بشكل مباشر أو عن طريق شبكة من عالقاتها الحاضنة بتزويدها للشركات 
(Wikipedia.com, 2016). 

  مؤسسات ُصمِّمت خصيصًا لتسريع نمو ونجاح الشركات الريادية من خالل مجموعة
من الخبراء واالستشاريين وتقديم الخدمات الداعمة التي تتضمن: المساحة والمكان، 

ارات، الخدمات المكتبية، الخدمات العامة الدعم والتمويل المبدئي، التدريب واالستش
)الرسمية(، وشبكات االتصال )صفحة معهد الملك سلمان لريادة األعمال االلكترونية، 

 .(م2016
  هي األماكن التي يتم فيها احتضان المشاريع، حيث يمكن لرواد األعمال والشركات

التسهيالت والخبرات الالزمة الصغيرة والمتوسطة القائمة أن تجد المكان المناسب لتلقي 
بما يلبي احتياجاتها وتطور أفكارها، وتحويلها نهايًة إلى مشاريع حقيقية مستدامة 

(Dichter, Reis, Marchand, 2010). 
 

 (م2012)النخالة، أهداف حاضنات األعمال: 

 .تطوير أفكار جديدة تساهم في خلق مشروع إبداعي جديد أو تطوير لمشروع قائم .1
 .مبتكرين من تجسيد أفكارهم في منتجات أو عمليات قابلة للتسويقتمكين ال .2
 .تقديم األبحاث، والمعرفة، والتدريب .3
 .توفير الدعم والتمويل، والخدمات اإلرشادية والتسهيالت .4
 ربط المشاريع الجديدة بالسوق عبر تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشاريع وتلك الموجودة. .5
تو  .6 نوة باستمرار من أجل معرفة نقاط الضع  ومحاولة تفاديها في تقييم عمل المشاريع الُمحأ ضو

 .المشاريع األخرى 
توفير مكان مؤقت إلقامة المشاريع الجديدة فيها، وبذلك يسهل على تبادل الخبرات  .7

 والمعلومات بين المشروعات المختلفة في الحاضنة.
البشرية، وحل مشكلة تحقيق مجموعة من األهداف االجتماعية من أجل تنمية الموارد  .8

 البطالة.
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 أهمية حاضنات األعمال:
للحاضنات أهمية كبيرة حيث تساهم في التنمية االجتماعية   .Dietrich Fذكر

واالقتصادية عن طريق إيجاد مناخ وظروف عمل مناسبة لغرض تطوير المشروعات الصغيرة 
 (م2015والمتوسطة بأنواعها، ويمكن إيجاز تلك األهمية في العناصر التالية: )الهاجري، 

 منتجة. لمشاريعواإلبداعات وتحويلها  تساهم في توظي  نتائج البحث العلمي واالبتكارات .1
 تساهم في تنمية الموارد البشرية وحل مشكلة العاطلين عن العمل. .2
 توفر المناخ المناسب واإلمكانيات والمتطلبات لبداية المشروعات الصغيرة. .3
 تعمل على إقامة ودعم مشروعات إنتاجية أو خدمية صغيرة أو متوسطة. .4
 الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.تقدم المشورة العلمية ودراسات  .5
 تربط المشروعات الناشئة والمبتكرة بالقطاعات اإلنتاجية وحركة السوق ومتطلباته. .6
 تؤهل جيل من أصحاب األعمال لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم في التنمية. .7
 دالت نمو وجودة عالية.تقدم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مع .8
 تفتح المجال أمام االستثمار في مجاالت ذات جدوى لالقتصاد الوطني.  .9

وقد تم توضيح أهمية حاضنات األعمال في توطيد العالقات بين مختل  األطراف المعنية 
)الجامعات ومراكز البحوث، والحكومات والمجتمعات، والشركات والعمالء، وزبائن الحاضنات(، 

 كل التالي:كما بالش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (م2015)الهاجري،  المصدر:

 (: أهمية حاضنات األعمال0.10 )شكل 
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)موقع الحاضنة على اإلنترنت،  التعريف بحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية:
 (م2016

 :النشأة والتطور 

 InfoDevم بدعم من البنك الدولي من خالل برنامج 2006أنشئت الحاضنة عام 
بمبادرة من خالل الجامعة اإلسالمية بغزة، لتصبح أول حاضنة صناعية تعمل في قطاع غزة، 
حيث تهدف الحاضنة للدعم في اتجاه تطوير األنشطة االقتصادية الصغيرة ذات الصلة بقطاع 

ل تقديم خدمات أعمال مهنية للرياديين الفلسطينيين الذين لديهم األعمال والتكنولوجيا من خال
أفكار ناضجة لمنتجات فريدة وإبداعية في مجال التكنولوجيا ومن المتوقع أن تلقى قبواًل لدى 
الزبائن في السوق الذين ستعمل فيه، وتقدم الحاضنة حزمًا متكاملًة من خدمات تطوير األعمال 

 ر اإلبداعية التي تصلح ألن تكون نواة لشركات صغيرة ربحية ناجحة.للمبادرين وأصحاب األفكا
 :رؤية الحاضنة 

تسعى الحاضنة ألن تكون مركزًا للنهوض بالصناعات التكنولوجية واالرتقاء باالقتصاد 
 الفلسطيني.

 :رسالة الحاضنة 

خالل دعم وتبني المبادرات اإلبداعية التي تسعى إلى تعزيز وتطوير العمل الريادي من 
 مجموعة متكاملة من خدمات تطوير األعمال.

 :الغاية االستراتيجية 
إرساء استراتيجيات دعاية وتسويق تركز بشكل فريد على تطور فرص األعمال والولوج 
إلى األسواق اإلقليمية والعالمية لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية، ودعم 

العمود الفقري لسوٍق دارية للرياديين الشباب، والذين يتوقع أن يشكلوا المواهب التقنية والفكرية واإل
ر لمنتجات وخدمات تكنولوجية.فع  اٍل ومصدِّ

 :أهداف حاضنة األعمال والتكنولوجيا 
 توفير البيئة المناسبة الكتشاف الطاقات اإلبداعية وتحويلها لمنتجات تخدم المجتمع. .1
ريجين بمساعدتهم في تأسيس وتطوير أعمالهم المساهمة في تحسن الوضع االجتماعي للخ .2

 الخاصة.
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بناء وتنمية عالقات مثمرة مع مؤسسات تطويرية للوصول إلى مبادرة تطوير اقتصادية  .3
 وطنية مشتركة.

العمل على خلق مبادرة ذات عالقة ترابطية ومحركة بين الجامعات والسوق تركز على  .4
 التصاالت وبجودة عالمية.تطوير منهاج متطور في تكنولوجيا المعلومات وا

مساعدة القطاعات والصناعات األخرى على إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  .5
 عملياتهم المختلفة.

 إيجاد استراتيجيات دعاية وتسويق تركز على األسواق اإلقليمية والدولية. .6
استثماري العمل إقليميًا ودوليًا مع مستثمرين ومؤسسات مالية من أجل تأسيس صندوق  .7

لمشاريع جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين، وكذلك تأمين 
 رأس مال استثماري لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها.

 

 :الخدمات المقدمة م  قبل الحاضنة 
 

افًة أي توفير بيئة العمل المناسبة حسب طبيعة كل شركة محتضنة إض توفير مكان العمل: .1
 إلى توفير األثاث الالزم للعمل وتوفير أجهزة الحاسوب الحديثة.

: وتقوم الحاضنة بتوفير ما يلزم للمشاريع توفير االحتياجات والمساندة التقنية الالزمة .2
 المحتضنة من مواد وقطع وأدوات وأجهزة ... إلخ.

يذ العمل وضمن : ويعني توفير األمور الضرورية والالزمة إلدارة وتنفالدعم اللوجستي .3
جودة عالية، من أمثلة ذلك: توفير خدمة السكرتاريا، وترتيب العمل، وتوفير خدمة 
االتصاالت بأشكالها المتنوعة، والمساعدة في عقد االجتماعات وإدارتها بصورة صحيحة، 

 وتوفير خدمة االتصال مع اإلنترنت بسرعة عالية، والطباعة وغيرها.
املين في الشركة المحتضنة وذلك بهدف تحسين وتطوير حيث يتم تدريب الع التدريب: .4

أدائهم في ظل كلفة التدريب العالية والتي يصعب على الشركات الناشئة أن تقوم بتوفيرها 
 بصورة فردية.

كما هو متوقع ألي شركة جديدة أن تواجه العديد من المشاكل الفنية  االستشارات الفنية: .5
لجهد لحلها، وتكون الحلول عادة ذات جودة منخفضة والتنظيمية والتي تستهلك الوقت وا

بسبب عدم وجود الخبرة الكافية، وبالتالي تقوم الحاضنة بتقديم الدعم االستشاري لمنتسبيها 
 من خالل خبراء يتابعون مشاكلهم ويقومون بحلِّها بسرعة كبيرة وبجودة عالية.

شكل مباشر على نجاح أو فشل ة والتي تؤثر بيعتبر التسويق من القضايا المهم: التسويق .6
عمل الشركات التجارية، لذا تعتبر قضية التسويق من الخدمات الهامة المقدمة من 
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الحاضنة، بحيث يتم عمل خطة تسويق متكاملة للمشاريع المنتسبة، بحيث يساعد على 
 انتشارها خارج الحاضنة وبالتالي يسهم في نجاح المشروع.

لين في المشاريع المحتضنة في تكوين عالقات بينهم وبين : وتساعد الحاضنة العامالتشبيك .7
ة لتطوير أعمالهم المجتمع المحلي ودمجهم فيه بطريقة تساعد على إيجاد الفرص المناسب

 ك من خالل التعرف على المجتمع وبناء عالقات مع شركاء محتملين.ويمكن تحقيق ذل
والمالي للحاضنة األفراد المنتسبين في : ويساعد الطاقم اإلداري الدعم اإلداري والمالي .8

تنظيم أعمالهم اإلدارية والمالية، والقيام بمهمة التخطيط الجيد آللية تنفيذ األنشطة المختلفة 
للمشاريع بما يضمن االستخدام األمثل للموارد المتاحة، وبالتالي تكون بداية عمل هذه 

 صحيح.المشاريع هي بدايات عمل قوية مرتكزة على أساس علمي 
 

  :م  أبرز مشاريع الحاضنة 

 م(2017أكتوبر  22)حليمة عبدالعزيز: مؤسسة الشركة، بريد الكتروني،  مشروع كرداشأواًل: 

 النشأة والتأسيس: .1

على يد صاحبته؛ حليمة عبدالعزيز الحاصلة  م2012تأسس مشروع كرداش في عام 
على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية بغزة، ويقدم المشروع منتجات 
تراثية من مشغوالت يدوية، مثل: الكروشيه، أشغال الخرز؛ السيتان، التح  والهدايا؛ التطريز، 

 .ة فلسطينية، يتم تسويقها محليًا وخارجياً واالكسسوارات، والتي تتميز بكونها أعمال تراثي

 الرؤية: .2

 كرداش هي السوق الحقيقي للتراث الفلسطيني حول العالم.
 رسالة كرداش: .3

إنتاج مشغوالت يدوية فلسطينية الصنع من خالل استغالل مهارات العامالت بشكل 
 يلبي رغباتهم.احترافي وتسويقها عبر وسائل التسويق االلكترونية للزبائن حول العالم بما 

 أهداف كرداش: .4
  غزة.بالمحافظة على التراث الثقافي الفلسطيني والتاريخي من خالل إقامة معرض دائم 
 .إيصال رسالة للعالم أن غزة باقية رغم الحرب وستنهض من جديد من تحت الركام 
 .إحياء جمال فن المشغوالت اليدوية الفلسطينية الشعبية 
  الفلسطينية بأسعار منافسة ومواصفات وجودة عالية.عرض المنتجات التراثية 
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 منتجات كرداش: .5
 .مشغوالت الكروشيه 
 .المطرزات الفلسطينية المتنوعة 
 .مشغوالت الخرز 
 .مشغوالت السيتان المختلفة 
 خدمات كرداش: .6

 .توفير معرض دائم للمشغوالت اليدوية 
 .تقديم دورات تدريبية في تعليم فن المشغوالت اليدوية 
  المنتجات بناًء على طلب الزبائن بما يتناسب مع أذواقهم.تصميم 
 .عرض أحدث التصاميم والموديالت 
 إنجازات كرداش: .7

  عاملة في مجال المشغوالت اليدوية. 25تشغيل أكثر من 
  آالف منتج. 4إنتاج أكثر من 
  معرض على المستوى المحلي في غزة. 50المشاركة في أكثر من 
 السنوي بشكل دوري. افتتاح معرض كرداش 
 .افتتاح معرض كرداش الدائم في الجامعة اإلسالمية بغزة 
 مع حاضنة األعمال والتكنولوجيا. فوز بالمركز الثالث في مسابقة التميز واإلبداع  ال 
  المشاركة في حدثSTARTUPWEEKEND. 
 .التنسيق مع مركز إيوان من خالل ترميم بيت أثري للمشروع 
  التعاون للمشاريع الصغيرة.المشاركة في مسابقة 
 عوامل نجاح كرداش: .8

 .ةاستخدام أدوات تسويق متنوعة أهمها االلكتروني -
 وجود مدربات ذوات خبرة في المجال. -
 القدرة على نسج عالقات واسعة مع الزبائن المحتملين. -
 وجود الحاضنة كان بمثابة الداعم لنجاح المشروع. -
 ع.توفر الدعم المالي الستمرار عمل المشرو  -
 ت ألسرهن وتوجيهها نحو شيء مفيد.استغالل طاقات النساء المهمشات والمعيال -
 المشاركة في المعارض المختلفة والبيع بأسعار منافسة وبجودة عالية.القدرة على  -
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أكتوبر  22: مؤسسة الشركة، بريد الكتروني، أسماء أبو تيلخثانيًا: مشروع أنا عربي: )
 (م2017

 نشوء الفكرة: .1

متابعتها للمسلسالت الكرتونية، وبالرغم من جودة وإتقان اإلنتاج، إال الفكرة نشأت بفضل 
تناسب تمامًا مع الثقافة العربية، وكان ال يروق لمؤسسة الشركة االتجاهات أن المحتوى لم يكن ي

والقيم التي تتحدث بها؛ فبدأت بكتابة مسلسل كرتوني يحقق لها ما تصبو إليه، ولكن إنتاجه 
ة إلى جهود تفوق الجهود الفردية، وكانت تسعى إلى تقديم الفكرة بشكل أكثر مكل  جدًا، وبحاج

تهذيبًا وتوجيهًا نحو الفئة المستهدفة من المشروع، مستعينة بأنماط قصصية يحتاجها السوق في 
 مجال الرسوم والكرتون.

ي، فتمكنوا من كان للمشروع فرصته في االلتحاق ضمن برامج ريادية كمبادرون وبيكت
إنجاز مجموعتهم القصصية، والتي تضم، رواية عالم األعماق، ورواية إنقاذ المستقبل؛ ورواية 
القوة المجهولة، ورواية البساط المتكلم، حيث القت تلك الروايات اإلقبال من قبل اآلباء 

عربي( والذي تم واألطفال، وقد قامت الشركة بأعداد موقع الكتروني وتطبيق الهوات  الذكية )أنا 
 الترويج له والتسويق لرواياته.

 رؤية الشركة: .2

 مؤسسة مستقلة تقدم قصصًا نوعية في أدب الطفل العربي.

 رسالة الشركة: .3

أنا عربي... فن الرواية الهادفة، أنا عربي... لمحتوى قصصي فريد، أنا عربي... 
 بساطة العرض وعمق الفكرة.

 أهداف الشركة: .4
( إلى 4( روايات، كل رواية من )5( إلى )4دل سنوي من )إنتاج قصذ مقروءة بمع -

( كل 6( صفحة، وقصذ مصورة عدد )30( إلى )25( أجزاء، والجزء تقريبًا من )5)
 ( صفحات.3قصة من صفحتين إلى )
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 توفير اشتراكات سنوية بمعدل أل  مشترك جديد كل سنة. -
 إيجاد مندوبي مبيعات في جميع الجاليات العربية. -
 الشركة:إنجازات  .5

 موقع الكتروني وتطبيق جوال على بيئة أندرويد. -
 رواية عالم األعماق. -
 رواية إنقاذ المستقبل. -
 رواية البساط المتكلم. -
 عوامل نجاح الشركة: .6

توفر مستوى عاٍل من التصميم واإلرادة لدى فريق العمل، بجانب سعيه الحثيث نحو  -
 إنجاز أهداف الشركة المنشودة.

 والفنية المتوفرة لدى فريق العمل.القدرات الكتابية  -
القدرة اإلدارية على إدارة المشروع والتشبيك مع الجهات المعنية جيدًا في الداخل  -

 والخارج.
 توفر تمويل كاٍف لتلبية متطلبات المشروع سواًء من جهات ممولة أو من فريق العمل. -
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 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة 

 الدراسات المحلية:
(: أثر الخصائص والممارسات السلوكية على مستوى اإلبداع م2015دراسة شعت ) .1

دراسة حالة على أصحاب الشركات الريادية الُمْحَتَضَنة  –التكنولوجي لدى رواد األعمال 
 ت التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة.الدى حاضن

ى الخصائذ والممارسات السلوكية على مستوى اإلبداع هدفت الدراسة إلى التعرف عل
التكنولوجي لدى رواد األعمال، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، معتمدًا على 
االستبانة كأداة رئيسة إلجراء الدراسة وجمع البيانات باستخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع 

نوةالرياديين من أصحاب الشركات  توضو  رياديًا. 70البالغ عددهم  الُمحأ

بينت الدراسة بوجود عالقة إحصائية بين خصائذ الريادي وممارساته السلوكية 
مجتمعة وبين مستوى اإلبداع التكنولوجي لديهم، في حين أن كاًل من القدرة على نسج العالقات، 

جي، وبالتالي والقدرة على التخطيط ووضع األهداف يؤثرون بصورة جوهرية على اإلبداع التكنولو 
 .فقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام باإلبداع التكنولوجي وإعطاؤه األولوية في مشاريعهم

متطلبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية "(: م2015دراسة عبدالغفور ) .2
 ."في جامعات قطاع غزة

الجامعات الفلسطينية  هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ومتطلبات إدارة المعرفة في
، وكذلك التعرف على الميزات التنافسية في كبرى جامعات القطاع من وجهة نظر في قطاع غزة

الطلبة، وهدفت الدراسة أيضًا إلى دراسة العالقة االرتباطية بين متطلبات إدارة المعرفة والميزة 
 في دراسة هذه العالقة.التنافسية في الجامعات، وتسليط الضوء على فروق خصائذ المبحوثين 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد صمم االستبانة كأداة رئيسة لهذه الدراسة 
( فردًا، توصلت الدراسة إلى أن الجامعات 285ليتم توزيعها على عينة عشوائية طبقية بلغت )

ة، وثقافة تعمل على توفير متطلبات إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد من قوى بشري
تنظيمية، وتكنولوجيا المعلومات، والقيادة التنظيمية، وأظهرت الدراسة وجود عالقة قوية بين 

 متطلبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.
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أوصت الدراسة إدارة الجامعات على السعي إلى تسهيل التواصل مع الطالب والطالبات 
وأن تتقبل إدارة الجامعات النقد البناء، كما لتبادل األفكار واإلسهام في الوصول للمعرفة، 

وأوصت الدراسة بمراعاة الجامعات للظروف المادية للطلبة، وأخيرًا فأن الدراسة قد أوصت 
 بع.والتنويع في نظام التعليم المت باالهتمام بتدريب العاملين وتطوير أداء وقدراتهم

معوقات التي تواجه تمويل (: "أهم المشاكل والم2015دراسة المشهراوي والرمالوي ) .3
المشروعات الصغيرة الممولة م  المنظمات األجنبية العاملة في قطاع غزة م  وجهة 

 نظر العاملي  فيها"

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات والمشاكل الحقيقية التي تواجه المنظمات غير 
وتمويل المشروعات الصغيرة  الحكومية في تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة من خالل تعزيز

التي تعمل على تمويلها في قطاع غزة، حيث بحثت الدراسة وجهة نظر كافة العاملين في 
( بأسلوب الحصر الشامل، وقد بلغ 9المنظمات األجنبية الممولة للمشاريع الصغيرة وعددها )

 نظمات التسعة.( فردًا تم التركيز على المناصب اإلشرافية في تلك الم110عدد المبحوثين )

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي خالل الدراسة، وقد اختارا االستبانة كأداة 
رئيسة لجمع البيانات من المبحوثين، خلصت الدراسة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي هو أحد أهم 

ناظمة المعوقات على نجاح المشروعات الصغيرة، كما وقد ساهم غياب التشريعات والقوانين ال
لعمل تلك المشروعات في سرعة انهيارها، إضافًة إلى ضع  السمات القيادية واإلدارية لدى 

 أصحاب المشروعات.

أوصت الدراسة في الختام بضرورة تعزيز دورة الحكومة على استحداث تشريعات إلعفاء 
 المشروعات الصغيرة من الضرائب كمساهمة في إنجاحها، وضرورة خلق آليات تساعد تلك
المشروعات على شراء وتسويق منتجاتها لضمان استمراريتها؛ جنبًا إلى جنب مع تقديم التدريب 
الالزم لبناء القدرات اإلدارية والمالية ألصحاب المشاريع؛ لتجاوز مشكالتهم األساسية التي من 
الممكن أن تعوق نجاح مشروعاتهم، واستحدث جهة رسمية متخصصة يناط بها مسؤولية دعم 

 ية المشاريع الصغيرة التي تمولها المنظمات غير الحكومية.وتنم

 –(: "القيادة االستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر واألزمات م2014دراسة أبو حجير ) .4
  .دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية"

هدف البحث إلى التعرف على ممارسات القيادة االستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر 
واألزمات لدى المؤسسات، وقد تم التركيز على المؤسسات الحكومية الفلسطينية لدراستها خالل 
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البحث، وقد تطرق البحث إلى المخاطر واألزمات التي تعيشها دولة فلسطين وتأثيرها على أداء 
الحكومية الفلسطينية، كما وهدفت الدراسة إلى تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في  المؤسسات

 زيادة فعالية إدارة المخاطر واألزمات مما يعزز أداء المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

كأداة  االستبانةاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة، حيث تم استخدام 
مجال التطبيق فتمثل في القيادة اإلدارية في المؤسسات الحكومية  رئيسة لجمع البيانات، أما

الفلسطينية التي تعاني من العديد من المخاطر واألزمات. استنتجت الدراسة العديد من النتائج، 
أهمها: وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة المخاطر 

زز دور القيادة االستراتيجية في إدارة األزمات والمخاطر، كما وقد واألزمات، األمر الذي يع
توصلت الدراسة إلى أن الممارسات األكثر ارتباطًا وتأثيرًا في إدارة المخاطر واألزمات كانت 

تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتطبيق رقابة و األقل حظًا وتطبيقًا، وهي: التعلم المستمر، 
ا وقد توصلت الدراسة أيضًا إلى وجود عالقة طردية بين ممارسات القيادة تنظيمية متوازنة. كم

 االستراتيجية وكٍل من متغيرات البيئة الخارجية ومتغيرات البيئة التنظيمية.

(: "دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة م2014دراسة برهوم ) .5
دراسة حالة: مشاريع حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية  –لرياديي األعمال في قطاع غزة 

 .سبارك(" -بغزة )مبادرون 

تجاه المشاريع الصغيرة في قطاع  حاضنات األعمال دورهدف البحث إلى التعرف على 
كونها أداة من أدوات حل مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطيني أو حتى التخفي  منها،  غزة

نأ وتوضيح العالقة بين تلك ا توضو  ةالباحث ت، حيث خصصلحاضنات وفرص نجاح المشروع الُمحأ
نوة من قبل على  ابحثه توضو حاضنة األعمال والتكنولوجيا جميع الرياديين وأصحاب المشاريع الُمحأ

 في الجامعة اإلسالمية بغزة.

وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة، مستخدمًة االستبانة كأداة 
الباحثة طريقة الحصر الشامل من خالل توزيع  اعتمدتئيسة للبحث وجمع المعلومات، و ر 

نوة المشاريع  الرياديين من أصحاب االستبانة على مجتمع الدراسة كافة متمثاًل بجميع توضو في الُمحأ
  حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية.

التحتية للريادة في المجتمع العربي وفي خلصت الدراسة إلى أن هناك نقذ في البنية 
ت األعمال تمثل دافعًا أساسيًا لتغيير ثقافة المجتمع امقدمتها حاضنات األعمال، كما وأن حاضن

نوة. وقد أوصت  توضو تجاه العمل الحر، فضاًل عن كونها وسيلة مهمة إلنجاح المشروعات الُمحأ
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شمل كافة متنوع الخدمات اضنات لتضرورة توسع دور الحالدراسة بعدة توصيات، أهمها: 
المطلوبة؛ مالية، إدارية، وتسويقية وغيرها، واالستعانة بالخبرات الدولية في مجال احتضان 

 المشاريع.
(: "سياسات النهوض بريادة األعمال في أوساط الشباب م2014) وآخرون دراسة عبدال  .6

 في دولة فلسطي ".

إلى توفير البيئة القانونية، والتعليمية، والبنية هدفت الدراسة إلى اقتراح سياسات تهدف 
التحتية المناسبة، لتشجيع الريادة بين الشباب الفلسطيني والنهوض به، وتطرقت الدراسة إلى 
تحقيق عدة أهداف فرعية، متمثلة بالتالي: التعرف على بيئة الريادة في فلسطين، وتحديد مستوى 

ل وخصائذ الرياديين الشباب، وكذلك التعرف على انخراط الشباب الفلسطيني في هذا المجا
مشكالت الريادة في أوساط الشباب، وتحليل الفروقات الشخصية في انتشار ريادة األعمال لدى 

 الشباب، ومن ثم تحديد السياسات الفّعالة للنهوض بريادة الشباب.

تأثيرًا من مستوى التحصيل العلمي ومستوى دخل األسرة كانا األكثر  بينت الدراسة أن
هناك عالقة  ن الشباب، وقد أظهرت الدراسة أنبين العوامل على انتشار النشاط الريادي بي

عكسية بين مستوى دخل األسرة ومعدل انتشار النشاط الريادي للشباب، وقد تناولت الدراسة أهم 
ر االحتالل المعيقات المؤثرة على ريادة األعمال، أهمها: العوائق السياسية الناتجة عن استمرا
 وسياساته المكبِّلة للتنمية وغير ذلك من العوائق األخرى تم تناولها ضمن الدراسة.

أوصت الدراسة توصيات عدة لمساعدة صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص من أجل النهوض بمجال ريادة األعمال في أوساط الشباب الفلسطيني، تتعلق تلك 

ر التالية: العوائق السياسية، والجوانب التعليمية، والتدريب المهني، والتمويل، التوصيات باألمو 
 وسن التشريعات لتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع. 

(: "المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية م2013دراسة زعرب ) .7
 الصغيرة في جنوب قطاع غزة".

ى المعوقات اإلدارية لدى أصحاب المشاريع الصغيرة ذات هدفت الدراسة إلى التعرف عل
الطابع التجاري في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، كما وهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير 
تلك المعوقات على زيادة ربحية المشاريع، وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي لتنفيذ هذه 

 بتصميم استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. الدراسة، وألجل ذلك قام الباحث
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خلصت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات اإلدارية التي تعيق تقدم المشروع 
المعوقات: ضع  التخطيط، والتنظيم، والعديد من المشكالت في الهيكل  أهم هذهالصغير، ومن 

مكان جيد النطالق  ، فضاًل عن عدم توفرالتنظيمي والتدريب المهني لصاحب المشروع
ت الصغيرة بتدريب أنفسهم في ، وقد أوصى الباحث بضرورة قيام أصحاب المشروعاالمشروع

تطوير المنتج ب مجاالت عديدة، مثل: التخطيط والتنظيم، وإعداد دراسات جدوى، واالهتمام
ويج يكون منافسًا للمنتجات المستوردة إلى جانب االهتمام بعمليتي التسويق والتر المحلي ل

للمنتجات، كما وأوصت الدراسة بتسهيل إجراءات الحصول على القروض من البنوك العاملة في 
 قطاع غزة من أجل االستثمار في المشاريع الصغيرة.

دراسة  –(: "دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية م2013دراسة المقادمة ) .8
 حالة الجامعة اإلسالمية بغزة"

لى التعرف على دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية، وقد هدفت الدراسة إ
كانت الدراسة تبحث الكفاءات البشرية الموجودة في الجامعة اإلسالمية بغزة كدراسة حالة، كما 
وقد هدفت إلى التعرف على واقع الميزة التنافسية في الجامعة اإلسالمية، مبرزًة واقع الكفاءات 

 امعة اإلسالمية وإسهاماتها في تحقيق الميزة التنافسية للجامعة.البشرية في الج

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة  
رئيسة لجمع البيانات، حيث اعتمد الباحث أسلوب الحصر الشامل في دراسته لجميع مفردات 

ة العليا، ومدراء الدوائر، ورؤساء األقسام في الجامعة مجتمع الدراسة مكونًا من: موظفي اإلدار 
 موظفًا وموظفة. 172اإلسالمية البالغ عددهم 

خلصت الدراسة إلى أن مستوى توفر الكفاءات البشرية لدى الجامعة اإلسالمية هو  
%، كما أن هناك عالقة قوية ما 77.3%، في حين أن مستوى تحقيق الميزة التنافسية هو 75.9

بين كٍل من: توفر الكفاءات البشرية، والمعرفة، والقدرات والمهارات، والسلوكيات وبين تحقيق 
ية. وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة البحث عن كفاءات بدل األفراد مع الميزة التنافس

ضرورة القضاء على مظاهر السلبية في التعامل مع تلك الكفاءات، والعمل على دعم تلك 
الكفاءات وتحفيزها وتقديرها، كما وقد أوصت بضرورة االعتماد على مبدأ الكفاءات المتعددة بداًل 

 خصذ. من االعتماد على الت
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(: "واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة م2012دراسة النخالة ) .9
 لدى الشباب في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال في قطاع 
غزة لدعم المشاريع الصغيرة، حيث اختارت الباحثة عينة من المؤسسات العاملة في مجال 

، الرحمة العالمية الكويتية، الجامعة اإلسالمية بغزة، بيكتي CHFحاضنات األعمال، وهي: 
( 23قد كان االختيار على المسؤولين ومنسقي الحاضنات البالغ عددهم )بغزة، واالنتربال، و 

 فردًا.

أظهرت الدراسة أنه ال يوجد حاضنات أعمال للمشاريع في قطاع غزة سوى ثنتين، وهما: 
حاضنة األعمال والتكنولوجيا التابعة للجامعة اإلسالمية، وحاضنة بيكتي هي في بداية انطالقها، 

دراسة أن الحاضنات تسير وفق آلية غير علمية وخدماتها ضعيفة ال ترتقي وقد تبين من خالل ال
 للمستوى المطلوب بسبب نقذ الخبرة وقلة اإلمكانات المتوفرة.

أوصت الدراسة بضرورة إنشاء حاضنات أعمال للمشاريع في قطاع غزة، وأوصت كذلك 
تضافر الجهود وتكامل  بضرورة تعاون الجامعة اإلسالمية مع الكلية الجامعية من أجل ضمان

الخبرات والدعم للمشاريع المتبناة، إلى جانب تعزيز خدمات الحاضنة في جانبي التسويق 
 والتمويل، ومحاولة االستفادة من حاضنات مماثلة في الدول المتقدمة والتعاون معها ما أمكن.

 –اع غزة (: "واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية بقطم2011دراسة أبو قرن ) .10
 دراسة مقارنة بي  قسمي التعليم المستمر في جامعتي األزهر واإلسالمية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية من خالل 
دراسة مقارنة بين عمادتي خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة اإلسالمية بغزة وجامعة 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات والمشكالت التي تؤثر بشكل سلبي على كما األزهر، 
التوجه نحو ريادة األعمال في الجامعتين، ومن ثم التعرف على السبل والبرامج المتوفرة لدعم 
ريادة األعمال والتي تهدف إلى إعداد الرياديين، ومن ثم التقدم بتوصيات ومقترحات لتعزيز 

 .ع غزةالريادة في قطا

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة، وقد قام الباحث باستخدام 
االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات، وقد أظهرت الدراسة وجود دور متوسط لإلبداع واالبتكار 

في التعليم  والمخاطرة المحسوبة واالستقاللية والتنافسية والثقافة الريادية على التوجه الريادي
 المستمر في الجامعة اإلسالمية، في حين كان الدور أقل في التعليم المستمر في جامعة األزهر.
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وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مركزة على جانب زيادة االهتمام وتنمية 
 هوير مركز تطبريادة األعمال في كال الجامعتين، ومنها: أن يقوم التعليم المستمر بجامعة األزهر 

لالرتقاء بمستوى ريادة األعمال، في حين أوصت الدراسة بأن يهتم التعليم المستمر بالجامعة 
اإلسالمية بدور أكبر في دعم مشاريع البحث والتطوير لدعم اإلبداع واالبتكار، وضرورة توفير 

خدمات االستشارية البنية التحتية المادية والمعلوماتية الداعمة لريادة األعمال من خالل تقديم ال
في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر، كما وأوصت الدراسة إلى دعم البرامج واألنشطة 

 واإلنجازات الريادية واإلبداعية وتعزيزها وتذليل المعوقات أمامها في الجامعتين.

دراسة  –(: "التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية م2011دراسة شراب ) .11
 دانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة".مي

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة 
التنافسية لشركات توزيع األدوية في محافظات غزة، حيث تم إلقاء الضوء على واقع التخطيط 

محافظات غزة، وتهدف الدراسة أيضًا االستراتيجي ومدى ممارسته في شركات توزيع األدوية في 
إلى الكش  عن العالقة بين توافر عناصر التخطيط االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية 

 لشركات األدوية في محافظات غزة.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي خالل هذه الدراسة، متبعًا أسلوب الحصر 
على  -كأداة أساسية لجمع البيانات  -باحث بتوزيع استبانة الشامل لمجتمع الدراسة، حيث قام ال

جيع أعضاء مجالس اإلدارة والمدراء في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة البالغ عددهم 
 ( بصفتهم الجهة المسؤولة عن عملية التخطيط االستراتيجية.74)

ات في عملية وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة إشراك جميع العاملين في تلك الشرك
التخطيط االستراتيجي وليس على عاتق إدارة تلك الشركات فقط، كما وقد أوصت الدراسة أيضًا 
إلى عدة توصيات موجهة إلى كل من المدراء وللموردين  مصانع االدوية المحلية ووكالء 
قه الشركات األجنبية ، مركزة اهتمامها بضرورة االهتمام بجانب التخطيط االستراتيجي وتطبي

 بشكل سليم وعدم تهميشه لما له من عوائد ذات أثر كبير على المدى الطويل.
(: "رأ  المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة م2011دراسة شعبان ) .12

 االتصاالت الفلسطينية الخلوية الفلسطينية جوال".

على مستوى توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده  فالتعر هدفت هذه الدراسة إلى 
جوال، كما  الثالثة )البشري والهيكلي والعالقات( لدى شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
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وهدفت إلى التعرف على مستوى الميزة التنافسية لدى الشركة، ومحاولة إبراز دور رأس المال 
 سية لها.الفكري ومكوناته في تحقيق الميزة التناف

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء هذه الدراسة، وقد تم تصميم استبانة 
لجمع بيانات المبحوثين، وقد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لجميع مفردات عينة 
الدراسة من العاملين في المستويات اإلدارية في شركة جوال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد 

ت الدراسة وجود عالقة إحصائية بين توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده الثالث أظهر 
وتحقيق الميزة التنافسية للشركة، وبينت الدراسة أيضًا وجود تفاوت في دور مكونات رأس المال 
الفكري في تحقيق الميزة التنافسية، وأن رأس مال العالقات يسهم بشكل أكبر من المكونين 

 لرأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية.اآلخرين 

أوصت الدراسة بضرورة االهتمام برأس المال الفكري كونه أحد الموارد الرئيسة 
 واالستراتيجية، والعمل على تطويره والحفاظ عليه لما له من أهمية في تحقيق الميزة التنافسية. 

ل الصغيرة والمتوسطة وسبل (: "واقع ريادة األعمام2011دراسة محمد وعبدالكريم ) .13
 تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني".

هدفت الدراسة إلى تشخيذ واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد  
باعتبارها نواة العمل الريادي في  ؛من خالل تشخيذ أهم المعوقات التي تواجهها ؛الفلسطيني

االقتصاد الفلسطيني، ووضع المقترحات الممكنة والهادفة إلى تذليل هذه المعوقات، وبالتالي 
 نموها وتطورها في ضوء التجارب العالمية واإلقليمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على البيانات الرسمية الصادرة  الوصفي باالعتماد يالتحليل المنهجوقد استخدم الباحثان  
عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية وملفات الدوائر المختصة 
لوزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية، وكذلك من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة 

وعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إجراؤها في موضوع الريادة في فلسطين، وواقع المشر 
 الفلسطينية وآفاقها.

جود الكثير من المعوقات التي تشير إلى و خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي  
تعترض ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة، أهمها: السياسات اإلسرائيلية، مشكالت إدارية 

التكنولوجيا، وضع  البنية التحتية، كانتقال ملكية المنشأة بشكل وراثي، معوقات الحصول على 
إضافًة إلى معوقات في الحصول على المواد الخام وأخرى في مجالي التسويق والتمويل، وأخيرًا 

، من قدم الباحثان عددًا من التوصيات نقذ المؤسسات الداعمة والمساندة، وفي ضوء ما سبق



69 

 

لين في المشاريع الريادية، وتوفير أمثلتها: توفير الخدمات االستشارية وخدمات التدريب للعام
 متطلبات البنية التحتية الالزمة.

 الدراسات العربية:
دور حاضنات األعمال في التنمية الصناعية في دولة (: "م2015دراسة الهاجري ) .1

 ."الكويت

هدفت الدراسة إلى تقديم أسس نظرية لمفهوم حاضنات األعمال وأدوارها وأهدافها، 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية، واستعراض تجربة الكويت في إنشاء والتعرف على دورها 

 مجمعات وحاضنات األعمال.

من أهم نتائج هذه الدراسة أن لحاضنات األعمال دور جوهري في التنمية الصناعية 
كونها تمثل إحدى المرتكزات األساسية لتأسيس ونمو ونجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقوم 

ت األعمال برغم قلتها بدعم وتمويل المبادرين مما يعمل على تغيير ثقافة الشباب حاضنا
وتوجههم نحو العمل الحر، كما وتمثل حاضنات األعمال برنامجًا تنمويًا في تنويع النشاط 

، وأوصت الدراسة بعدة توصيات مهمة في االقتصادي عن طريق دعم وتنمية الصناعات الجديدة
تعلق بالتربية والتعليم، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقوانين أربع محاور رئيسة ت

واالهتمام بأنشائها والتشريعات واإلجراءات تتمحور حول ضرورة تفعيل دور حاضنات األعمال 
 واحتضان المبتكرين والمبدعين كأحدى الوسائل المهمة والحيوية للتنمية االقتصادية في الدولة.

(: "إشكالية حاضنات األعمال بي  التطوير والتفعيل: رؤية م2014دراسة عبدالرزاق ) .2
 حالة حاضنات األعمال في االقتصاد الجزائري. –مستقبلية" 

هدفت الدراسة إلى البحث في مضمون دور وآليات حاضنات األعمال لتنشيط قطاع 
المستدامة، المؤسسات المتوسطة والصغيرة، واألثر الذي يمكن أن تحدثه في تحقيق التنمية 

وكذلك التعرف على واقع حاضنات األعمال في االقتصاد الجزائري، وقد تطرقت الدراسة إلى 
بحث مفهوم حاضنات األعمال واستشراف المحددات التي تمكنها من االستمرارية وإمكانية 
تفعيلها نظريًا، كما وتطرقت الدراسة إلى بحث ودراسة تجارب دولية ناجحة في حاضنات أعمال 

 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ا

أظهرت الدراسة أن حاضنات األعمال تلعب دورًا فاعاًل في تدعيم وتقوية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وأن هذه األخيرة تعتبر أداة فاعلة في تحقيق التنمية من خالل ما تقدمه 

أظهرت  للمجتمع من فرص عمل وإحداث قيمة مضافة للمنتجات التي تقدمها للسوق، حيث
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الدراسة أن وجود حاضنات األعمال مهم وضروري الستمرار ونمو المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة بفضل ما تقدمه حاضنات األعمال من خدمات ودعم فني ومالي وإداري ...إلخ.

أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة المشروع الصغير في اقتصاديات الدول العربية، 
ات األعمال كفكرة رائدة، وضرورة توفير الدعم المالي واللوجستي واإلسراع بتجسيد فكرة حاضن

والمعلوماتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واالستفادة من التجارب الناجحة في مجال حاضنات 
األعمال على مستوى دول العالم والدول المتشابهة )التجربة اإلماراتية مثاًل(، وأهم توصية ذكرتها 

 لى المعوقات اإلدارية والبيروقراطية أمام المشروع الصغير.الدراسة هي القضاء ع

ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد م  البطالة (: "م2013) دراسة المري  .3
 "دراسة تحليلية مقارنة -في المملكة العربية السعودية

المملكة هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في 
العربية السعودية، والمعوقات التي تحد من دور ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في مواجهة 
البطالة، وسبل التغلب على تلك المعوقات، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على أوجه الشبه 

 خرى.واالختالف بين ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ودول أ

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء هذه الدراسة، وقد صمم االستبانة كأداة 
رئيسة للدراسة يقوم من خاللها بجمع البيانات األولية حول المبحوثين وهم رواد األعمال الذين تم 
احتضان مشاريعهم من قبل حاضنات األعمال في المملكة العربية السعودية، وقد خلصت 

مشاريع الريادية بحاجة إلى أنظمة تشجع على ترويج منتجاتها ودعاية أكثر راسة إلى أن الالد
لتبصير المستهلكين بمميزاته، فضاًل عن كونها تعاني من ضع  التمويل الذي يحتاجه تنفيذ 
األفكار المبدعة، كما وأن هناك معوقات أخرى تواجه تلك المشاريع، مثل: تعرض رواد األعمال 

مل شديدة وخصوصًا في مرحلة التأسيس ، وتعجل الحصول على الربح من منتجات لضغوط ع
وخدمات المشروعات الريادية يجعلها تفضل العمالة األجنبية، وانخفاض أو انعدام هامش الربح 

وللتغلب على المعوقات، فأن الرواد األعمال بحاجة إلى اكتساب  في بداية تشغيل المشروعات.
غيل وإدارة مشروعاتهم من قبل حاضنات األعمال ودعم مشاريعهم بالتمويل الخبرة الالزمة لتش

 المناسب لتكون قادرة على توفير مستلزماتها واحتياجاتها ودعمًا الستمرار عملها.

أظهرت الدراسة العديد من أوجه الشبه بين ريادة األعمال في المملكة وفي دول أخرى، 
هي:  المشروع، وانخفاض الدخل، في حين أن أوجه االختالفمنها: ارتفاع النفقات في بداية 

اهتمام الدول األخرى بدرجة أكبر في تمويل المشاريع الصغيرة، وحماية األنظمة والتشريعات 
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خارج المملكة أكبر، ومرونة البنوك خارج المملكة في دعم المشروعات الريادية ومساندتها عن 
يلي: تزويد رائد األعمال بالدورات التدريبية المالئمة التعرض لخسائر. ومن أهم التوصيات ما 

ودعمه ماديًا ومعنويًا، واختيار المشروع الريادي بما يتناسب مع مؤهالت وقدرات الريادي، 
 وتواصل الدعم للمشروع الصغير في السنوات األولى النطالقه.

لتشييد في (: "إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع ام2012) وآخري دراسة حمادة  .4
 سورية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على المخاطر التي تواجه مشاريع التشييد في سورية، ومدى 
تأثير تلك المخاطر على تحقيق أهداف مشاريع التشييد، كما وهدفت الدراسة إلى تطوير هيكلية 

المخاطر في إلدارة هذه المخاطر، حيث تم بناء هذه الدراسة على دراسة أولية عن وضع إدارة 
( مقابلة مع خبراء في مجال التشييد، تضمنت العينة: مهندسي تنفيذ، 15سورية تم إجراء )

ومقاولين، ومخططين، ومديري مشاريع، واستشاريين، نتج عن هذه الدراسة األولية ما يلي: 
مفهوم إدارة المخاطر غير مألوف وبالتالي فهي غير مدرجة في اإلجراءات المعتمدة في 

ات، كما ويوجد خلط بين مفهوم إدارة المخاطر والسالمة المهنية، كما أن التركيز يكون الشرك
على عدد محدود من المخاطر لها تأثير كبير جدًا في تنفيذ المشاريع، وإن التركيز على إدارة 

 المخاطر يكون في مرحلة التعاقد إما بتغيير السعر أو بتحويل المخاطر إلى أطراف أخرى.

راسة أن فكرة إدارة المخاطر جديدة بالنسبة للمقاولين في سورية، وأن أهم أظهرت الد
المخاطر التي تواجه مشاريع التشييد هي التضخم وتقلبات األسعار، واالختالف بين الكميات 
الفعلية والعقدية، وتأخر تسديد الكشوف وفق العقد، كما أن هناك منافسة شديدة خالل تقديم 

لتصميم، وانقطاع في التمويل بشكل غير متوقع، وقد تبين أنه يوجد العروض، وتغيرات في ا
ارتباط طردي بين احتمال حدوث معظم المخاطر، كما أن ظهور بعض المخاطر يكون سببًا في 

 تولد غيرها.

أوصت الدراسة بضرورة إقامة دورات تدريبية عن إدارة المخاطر، أو تدريسها ضمن 
إلدارة المخاطر في الشركات وتخصيذ موازنات لها، كما المناهج، واالهتمام بتشكيل فرق 

ويجب اتباع فريق المشروع لدورات تدريبية كل حسب اختصاصه، وتطبيق معايير السالمة 
بشكل صارم، وإشراك المقاول في مرحلة تحديد الفكرة للمشروع والتخطيط، كما وأوصت الدراسة 

يق لتحديد المخاطر التي يتحملها كل طرف في بدراسة أنواع العقود والعبارات العقدية بشكل دق
 المشروع وفق العقد المحدد، ولتحويل المخاطر للطرف األقدر على إدارتها وبشكل أفضل.
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دراسة  –(: "دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية م2012دراسة لطيفة ) .5
 سعيدة".ب SCISحالة مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته 

التعرف على جانبين؛ علمي ونظري: الجانب النظري يتناول أهم هدفت الدراسة إلى 
التحديات والمعوقات التي تواجهها المؤسسة االقتصادية الجزائرية، والتعرف على خطوات 
ووسائل إدارة المخاطر، ومعرفة اآللية التي تتعامل المؤسسة االقتصادية الجزائرية بها لمواجهة 

وجود إدارة متخصصة إلدارة المخاطر في هيكل المؤسسة  تلك األخطار، والتأكيد على ضرورة
االقتصادية. أما في الجانب العلمي )التطبيقي( فتهدف الدراسة إلى في هذا الجانب إلى محاولة 

( بأدارة المخاطر التي تتعرض لها أثناء SCISمعرفة مدى اهتمام إدارة مؤسسة اإلسمنت )
سة لمختل  خطوات إدارة المخاطر بشكلها عملها، وكذلك التعرف على مدى تطبيق المؤس

 العلمي.

على إجراء  ةً المنهج التحليلي الوصفي إلجراء الدراسة، معتمد ةالباحث توقد استخدم
(، ونتج عن الدراسة أن SCISالمقابالت الشخصية واستبيان ُوزِّعو على عمال مؤسسة اإلسمنت )

انعكس على ضع  أدائهم تجاه المخاطر فلسفة إدارة المخاطر غائبة لدى موظفي الشركة، مما 
المحدقة بمؤسستهم، وعدم تبني مبدأ االستعداد الجيد لمواجهة األخطار وغياب عنصري التكوين 
والتدريب، فضاًل عن عدم وجود إدارة للمخاطر ضمن الشركة، وبالتالي فأن مراحل إدارة 

شوائية في التعامل مع الة في الشركة، نتج عنه عاطر ليست مطبقة بصفة منهجية وفعالمخ
تمثل باستحداث وحدة إلدارة المخاطر من أجل القيام تالمخاطر، وبالتالي فأن أهم التوصيات 

باتخاذ األساليب واإلجراءات التي من شأنها مواجهة األخطار بطريقة سليمة، كما أن إنشاء نظام 
ن أجل تفادي تلك لليقظة االستراتيجية سيعمل على رصد األخطار المحيطة ببيئة العمل م

 األخطار وتجاوزها والتعامل معها كما يجب.

أثر األصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في  (: "م2010دراسة الفيومي ) .6
جامعات األردنية ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة: دراسة مقارنة على عينة م  ال

 ".الرسمية والخاصة

ن أثر األصول غير الملموسة؛ رأس المال البشري، رأس هدفت الدراسة إلى الكش  ع
المال التنظيمي؛ رأس المال العالقاتي، ورأس المال المعلوماتي في تحقيق الميزة التنافسية في 

 .ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة
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هذه الدراسة، وقد صمم استبانة لجمع استخدم الباحث المنهج التحليلي اإلحصائي خالل 
فردًا من األكاديميين واإلداريين في الجامعات  310البيانات األولية، وقد تكونت العينة من 

الرسمية والخاصة، وقد أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة معنوية لمعايير إدارة الجودة الشاملة 
ابة(، كما وبينت وجود أثر لألصول غير على تحقيق الميزة التنافسية )التميز وسرعة االستج

الملموسة ذو داللة معنوية في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة 
بالجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك وجود أثر لألصول غير الملموسة في تحقيق سرعة 

 االستجابة في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة.

خلصت الدراسة إلى ضرورة االهتمام برأس المال التنظيمي والعالقاتي في الجامعات 
، ورأس المال العالقاتي في الجامعات الرسمية، وأوصت كذلك باالهتمام بمعايير إدارة الخاصة

 الجودة الشاملة في الجماعات عينة الدراسة واالهتمام أيضًا بتحقيق المزايا التنافسية.

(: "رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة م2009دراسة العتوم ) .7
 ميدانية على قطاع صناعة األدوية األردني".

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء واقع الصناعة الدوائية في األردن، وإلى التعرف على 
ة األردني من أثر رسالة المنظمة ومكوناتها في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع صناعة األدوي

خالل دراسة مدى تبني الجودة والبحث والتطوير واالهتمام بالموارد البشرية وتلبية احتياجات 
 العمالء.

استخدم الباحث المنهج التحليلي اإلحصائي إلتمام الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة 
ن كانت عينة شركات، في حي 5من شركات األدوية األردنية المساهمة العامة والبالغ عددها 

مديرين العاملين في هذه الشركات، وقد أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة الدراسة تشمل ال
معنوية لرسالة المنظمة في تحقيق الميزة التنافسية لشركات األدوية األردنية، وكذلك وجود أثر ذو 

م بالموارد البشرية في داللة معنوية لتبني الجودة والبحث والتطوير وتلبية حاجة العمالء واالهتما
 رسالة شركات األدوية األردنية وتحقيق الميزة التنافسية.

أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في رسالة كل الشركات لتشمل العناصر المؤثرة: 
وأن ال تكون الرسالة الجودة، البحث والتطوير؛ االهتمام بالموارد البشرية، وتلبية حاجة العمالء، 

 وأن تولي اهتمامًا بغرس مفهوم رسالة الشركة لدى العاملين فيها.مجرد شعارات 
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(: "إدارة المخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة م  م2007) وآخري دراسة الدوري  .8
 منظور استراتيجي".

هدفت الدراسة إلى تقديم منهج يمكن من خالله التعرف على وضع المنظمة في البيئة 
هي العوامل األكثر أهمية والتي تؤثر بشكل واضح في أداء المنظمة، التي تعمل بها وتحديد ما 

الحصول على تقييم مستمر عن المخاطر التي تواجهها وكي  تؤثر هذه المخاطر على األداء و 
 .المتوقع العام من خالل بحث العالقة بين المخاطرة والعائد

على ترشيد عملية اتخاذ نتج عن الدراسة أن مصفوفة المخاطر والعائد المتوقع تعمل  
القرارات وتشخيذ المخاطر المحتملة الحدوث ومعرفة العنصر الذي يمكن من خالله التحكم في 
هذه المخاطر، كما وتقدم المصفوفة العديد من البدائل الممكنة لكل موق  مما يكسب المنظمة 

إلدارة المخاطر في  مرونة أكبر في التعامل مع األخطار المتوقعة، ويسهم المدخل االستراتيجي
تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة وبالتالي توجيه مواردها باتجاه تحقيق هذا التوجه، وقد أوصت 
الدراسة بضرورة تطبيق مفاهيم اإلدارة االستراتيجية في المشاريع الصغيرة بهدف تحسين أداء تلك 

وبشكل كبير بشخصية مالك المشاريع، حيث تتأثر المشاريع الصغيرة بالمحتوى االستراتيجي 
 المشروع والقيم التي يحملها.

تطبيقات  –(: "إدارة المخاطر وإدارة األزمات في المنظمة السياحية م2007دراسة ُشب ر ) .9
 .ومقترحات على المستوى العربي"

هدفت الدراسة إلى تعريف إدارة المخاطر وإدارة األزمات وأنواعها مركزًة على تأثيرها 
لسياحية، حيث تم إسقاط الدراسة على المنظمات السياحية في مصر والعراق على المنظمات ا

في ظل ما تمران به من ظروف سياسية خطيرة وخصوصًا الحرب على العراق وتأثيرها السلبي 
على الدول العربية المجاورة، كما وهدفت الدراسة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلدارة المخاطر 

 لسياحية العربية.واألزمات في المنظمات ا

وقد اعتمدت الباحثة األسلوب الوصفي التحليلي في كتابة البحث من خالل ما هو متاح 
من كتب ودراسات متخصصة لتغطية الجانب النظري وعلى تحليل البيانات الخاصة بالمتغيرات 

 السياحية واالقتصادية في حالتي مصر والعراق لتغطية الجانب التطبيقي من البحث.

لدراسة إلى أن كل القضايا التي تشغل اهتمام العالم قد تفرز مشاكل ومخاطر خلصت ا
عديدة يتأثر بها النظام السياحي، كون المنظمة تعمل في جو يتسم بالتنوع والمصاعب والمخاطر 

أسلوب إدارة سليم لمواجهة األزمات والمخاطر له نتائج  وجود وسرعة الحركة، كما أن عدم
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أو التعرض لعقوبات دولية وعدم استقرار سياسي واقتصادي، كما واستنتجت سلبية، مثل: العزلة 
في انتشار الوعي وثقافة المفاهيم وأساليب إدارة المخاطر وإدارة األزمات  اً الدراسة أن هناك بطئ

السياحية في العديد من الدول العربية وافتقادها إلى خطة إلدارة األزمات وتوفر الموارد الالزمة 
 .لتطبيقها

(: "الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مصادرها ودور م2007) دراسة عبدالرؤوف .10
دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة  –اإلبداع التكنولوجي في تنميتها

 العطور بالوادي"

 محاولة هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد مفهوم الميزة التنافسية وأنواعها، وتطرقت إلى
الكش  عن المصادر الداخلية والخارجية التي تساهم في امتالك المؤسسة للميزة التنافسية، كما 
 وهدفت إلى محاولة إبراز دور اإلبداع التكنولوجي في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية.

اعتمد الباحث خالل دراسته على المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة، ولقد 
ستخدم الباحث مجموعة من األدوات ومصادر البيانات، وهي: المسح المكتبي باالطالع على ا

عدد من المصادر، والوثائق الخاصة بالمؤسسة محل الدراسة، وأخيرًا فأن أدوات الدراسة المعمول 
 هي: اإلحصاءات، والمقابلة، والمالحظة المباشرة.بها 

للمؤسسة االقتصادية تمثل مصدرًا حاسمًا  خلصت الدراسة إلى أن الميزة التنافسية  
لتفوق المؤسسة عن بقية المتنافسين في مجال الصناعة، والذي يمكن أن يتحقق من خالل إنتاج 
منتجات متميزة، أو ذات تكلفة أقل، كما ويؤثر المحيط بكل أشكاله: العالم الصناعي والداخلي 

ائج الدراسة أيضًا أن المؤسسة ال تحقق ميزة على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، ومن نت
تنافسية بتقديم منتج متميز أو بتكلفة أقل فقط، وإنما يتعدى األمر إلى ضرورة االستغالل األمثل 
لمواردها والتي تمكنها من تصميم وتطبيق استراتيجيتها التنافسية، كما ويؤدي اإلبداع التكنولوجي 

 ة، وذلك حسب نوع الميزة التنافسية لها.إلى تنمية الميزة التنافسية للمؤسس

(: "تمهيد حول إدارة المخاطر م  منظور اقتصادي )حالة م2007) دراسة قدو ومشعل .11
 توضيحية("

هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب إدارة المخاطر ومعالجتها من خالل تشخيذ 
للمخاطر وتقييمها، وتحمل المخاطر وتنوعها، وتجنب المخاطر وتقليلها، وتحويل المخاطر، 
وتحليل المخطط والتخطيط للطوارئ، كما وقد تناولت الدراسة تحليل حالة محاكاة حول األمثلية 

 في ظل المخاطرة.
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وقد عملت الدراسة على زيادة الوعي بمفهوم المخاطرة وجذب االنتباه والتركيز على 
العناصر األكثر أهمية في تحقيق جاهزية األعمال للعمل في بيئة مليئة بالمخاطر، وبالتالي 
ستساعد المنظمات في تقييم استراتيجياتها وجاهزيتها للعمل في بيئة المخاطر، وتساعدها أيضًا 

دائل تقبل المخاطر وتقليل آثارها واعتماد البديل ذو الحد األدنى المقبول من العائد في تبني ب
الصافي مصحوبًا بحد أعلى لتقبل المخاطرة، كما وقد وضعت الدراسة معايير ومؤشرات لتقييم 

 اآلثار المترتبة عن بدائل تقبل المخاطر وكيفية مواجهتها.

قتصاديات المنشأة في ظل المخاطرة، أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات تخذ ا
وكذلك أوصت بالقيام بعمل دراسة مقارنة عن المنظمات التي تعتمد المخاطرة في استراتيجيتها 
مع المنشات التي ال تعتمد ذلك، ومدى تأثير كال االستراتيجيتين على كفاءة األداء والربحية فيها 

 واستمراريتها.

( في المؤسسات SWOTرة في ظل تحليل )المخاط ر(: "تقديم2007دراسة يوسف ) .12
 دراسة تحليلية". –الصناعية 

( لمؤسسات األعمال الصناعية في SWOTهدفت الدراسة إلى تحديد أهمية تحليل )
البيئة المتغيرة، وتحديد المخاطر األكثر تهديدًا للمؤسسات الصناعية، وتحديد أثر تحليل 

(SWOTعلى تقليل نسبة المخاطر اليت يمكن أن ) .تتعرض لها مؤسسات األعمال 

اعتمد الباحث أسلوب التحليل النقدي االستنتاجي لما يتوفر من بيانات تاريخية ونماذج 
وقد خلصت الدراسة إلى أن أي مؤسسة اقتصادية تواجه مخاطر رياضية ومحددات نظرية، 

انات التاريخية محتملة مهما كان نوع نشاطها أو تطورها أو البلد الذي تعمل فيه، كما وأن البي
( أصبحت أداة SWOTلنسبة فشل المشاريع الجديدة تظل في المستوى المقبول، كما إن تحليل )

ضرورية لمنظمات األعمال ألنه يوفر المؤشرات الضرورية لتحديد المخاطر المحتملة بدقة 
 وصياغة الخطط واألساليب الموضوعية لمواجهتها.

المعلومات اإلدارية وتطويرها ورفدها بالعاملين  أوصت الدراسة بالتالي: االهتمام بنظم
ذوي الخبرة والمهارة، وعلى المؤسسات أن تقوم باستحداث قسم إلدارة المخاطر وتوفير العاملين 

(، SWOTالمؤهلين إلدارتها والعمل فيها، على أن تكون ضمن وحدات هذه اإلدارة وحدة تحليل )
ييم أداء منظوماتها المختلفة لتحديد مستوى كفاءتها كما وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل أدوات تق

 وفاعليتها باستمرار، والعمل على رفع مستوى فاعلية أداء المنظمة ككل.
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 (: "المشاريع الصغيرة والريادة"م2006دراسة السكارنة ) .13

تهدف الدراسة إلى التركيز على الربط ما بين المشاريع الصغيرة ومجال الريادة، حيث 
المشاريع الصغيرة بكونها ميدانًا للتعلم والتجربة وتحسين وتطوير كفاءة القائمين عليها، تتسم 

وبتكاملها مع الريادة التي تتسم بجانب تطوير وتنضيج األفكار؛ تصبح المشاريع ناجحة وتأخذ 
 أبعاد وقدرات متميزة وتحقق لها االستمرار والتطور.

ة في األردن لها أهمية كبيرة ودور متميز في أظهرت الدراسة أن مشاريع األعمال الصغير 
تكوين االقتصاد الوطني األردني ونموه، وأن أصحاب المشاريع الصغيرة ال بد وأن يتصفوا 
بصفات وخصائذ معينة تمكنهم من إدارة مشاريعهم لتصبح ريادية، قادرة على التطوير 

األخيرة في جانب اإلنتاج وتقديم واالستمرار مستفيدة من التطور التكنولوجي الحاصل في اآلونة 
 الخدمات.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المنتج المحلي وزيادة الطاقة اإلنتاجية، والعمل على 
إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتقييم مالي وإداري للمشاريع الصغيرة إلكسابها طابع الريادية، 

ب ألصحاب تلك المشاريع الصغيرة في إلى جانب أن التوصيات اشتملت على توفير خدمة التدري
مختل  النواحي اإلدارية والمالية، إضافًة إلى توفير الدعم المالي ألصحاب األفكار االبتكارية 

 واإلبداعية لالنطالق بأفكارهم وتحويلها إلى مشروع ناجح.
(: "التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في م2006دراسة نعيمة ) .14

 عربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالمية".الدول ال

، حيث وجدت منظمات األعمال 21هدفت الدراسة إلى التعرف على تحديات القرن 
نفسها أمام تحديات فرضت عليها ضرورة التكي  مع تغيرات السوق واألعمال وخصوصًا في 

للتعامل مع األوضاع المتجددة الوطن العربي، استلزم ذلك منها القيام بابتكار وتنويع سبل وآليات 
 بهدف ضمان استمرار عملها.

أظهرت الدراسة أن االنخراط في النظام االقتصادي العالمي يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة 
ة للتكي  مع تحديات العولمة ومجاراة رة والمتوسطة، وأصبحت بحاجة ملحللمؤسسات الصغي

المؤسسات مرهوٌن بوجود إدارة واعية ومدربة تهتم  الالعبين األساسيين فيها، فبقاء واستمرار تلك
 بالبحث والتطوير، وذلك للحفاظ على وجود تلك المنظمات في األسواق العالمية والمحلية.

خلصت الدراسة إلى أن الصراع التنافسي من أجل البقاء في السوق في حاجة إلى إعادة 
جاح، وتعمل على تطوير العمل في نظر وبناء رؤية جديدة تقتنذ الفرص، وتكتسب مقومات للن
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المنظمات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمراكز أبحاث 
وتطوير بالجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، ودعم العالقات التكاملية بين المؤسسات الكبيرة 

سات الصغيرة والمتوسطة في والصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحسين البيئة التنافسية للمؤس
 األسواق العالمية والمحلية.

 :الدراسات األجنبية
 Chowdhury (2011" :)Ethical issues as competitiveدراسة  .1

advantage for bank management." 
 ميزة تنافسية إلدارة البنوك" باعتبارها "العوامل األخالقية

الرئيسة للممارسات األخالقية من أجل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل 
تطوير نموذج للميزة التنافسية في الصناعة المصرفية، والتعرف على طبيعة العالقة ما بين تلك 

 الممارسات األخالقية ورضا الزبون كأداة من أدوات الميزة التنافسية.
احث وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي خالل هذه الدراسة، وقد اعتمد الب

فردًا من الزبائن والمدراء  186االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وقد تم توزيع االستبانة على 
( في بنغالديش، وقد أظهرت الدراسة أن IBBL,DBBL and EBLالتنفيذيين لثالثة بنوك )

ميزة هناك عالقة قوية ما بين القيم األخالقية ورضا الزبائن والتي تعتبر كأداة من أدوات ال
التنافسية للمنشأة البنكية. وقد تم تصميم نموذج للميزة التنافسية يتم استخدامه في المؤسسات 

 البنكية من خالل عاملين؛ عامل االستفادة من التكلفة وعامل االستفادة من القيمة.
 Berg (2010" :)Risk Management: Procedures, Methods andدراسة  .2

Experiences" 
 طر: اإلجراءات، واألساليب والتجارب""إدارة المخا

هدفت الدراسة إلى شرح وتوصي  الخطوات المستخدمة في عملية إدارة المخاطر، 
والوسائل المستخدمة في كل خطوة من خطوات عملية إدارة المخاطر؛ مع تقديم أمثلة على إدارة 

 المخاطر وإدارة السالمة.
تناول الباحث األمثلة التي ذكرها خالل الدراسة كانت نظرية من حيث المنهج، حيث 

الدراسة مستعرضًا خطوات إدارة المخاطر للتعامل مع خطر من األخطار التي واجهت كل مثال 
 من األمثلة المعروضة.
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 Elahi (2010" :)Risk management: The next source ofدراسة  .3
competitive advantage." 

 للميزة التنافسية""إدارة المخاطر: المصدر التالي 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى ارتباط قدرات إدارة المخاطر لتحقيق الميزة التنافسية 
، هناك الكثير من األدلة التي تشير إلى وجود مستويات عالية من التقلبات في جانب ما لشركة

والتي تنذر بخطورتها في الفترة المقبلة والعقود المقبلة، وهذا األمر زاد من  ،األعمال العالمية
درجة عدم التأكد منتجًا المخاطر في هذه األعمال، وبالتالي تطلب األمر االهتمام بأدارة 
المخاطر من منظور استراتيجي، والذي يعطي األهمية لدراسة مدى إمكانية إدارة المخاطر 

 لميزة التنافسية للشركة.المناسبة في صناعة ا
 

خلصت الدراسة أواًل إلى مدى تطور نظرة الشركات إلدارة المخاطر، وقد صنفت الدراسة 
خمسة عوامل رئيسة وراء االتجاه المتزايد لحالة عدم التأكد والتي بدورها ستزيد المخاطر لألعمال 

، النظام العالمي المتعدد والشركات، وهي: الزيادة المتسارعة للتغييرات، زيادة درجة التعقيد
 4األقطاب، العولمة، وأخيرًا التداخل المتزايد بين المخاطر المتعددة، كما وقد وصفت الدراسة 

ي صناعة الميزة التنافسية طرق مختلفة يتم من خاللها استخدام إدارة المخاطر المناسبة ف
رة المخاطر والتي ستعمل للشركة، وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني البعد االستراتيجي في إدا

على تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ضمن إحدى الطرق المختلفة التي تناولتها الدراسة، كان 
 أهمها: بناء الصورة المرنة إلدارة المخاطر.

 Entrepreneurship intention among(: "2010وآخرون ) Zainدراسة  .4
Malaysia Business Students ." 

 ة لدى طلبة إدارة األعمال الماليزيي ""الرغبة الريادي

هدفت الدراسة إلى التطرق إلى طبيعة الصفات الشخصية والعوامل البيئية التي تؤثر في 
الرغبة والنية لدى طلبة إدارة األعمال في جامعة ماليزية، وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي 

اة رئيسة للبحث والتي تم تصميمها التحليلي للوصول إلى النتائج، مستخدمين االستبانة كأد
 وتحكيمها وتوزيعها على الطالب موضوع البحث.

وخلصت الدراسة إلى أن الطلبة لديهم الرغبة في العمل الريادي وأن يصبحوا من رجال 
األعمال، وأن أغلب قراراتهم بهذا الخصوص تأثرت بفعل عائالتهم ومعلميهم األكاديميين ورجال 
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األعمال، وقد استنتجت الدراسة أيضًا إلى أن الحافزية والدافعية للعمل الريادي تولدت بفعل ما 
 يتلقونه في مناهجهم الدراسية، في حين أن عائالتهم تسهم في الخصائذ الريادية بشكل كبير.

 Khandekar & Sharma (2005" :)Managing human resourceدراسة  .5
capabilities for Sustainable competitive advantage: An empirical 

analysis from Indian Global organizations"  
"إدارة قدرات الموارد البشرية م  أجل تحقيق الميزة التنافسية المستدامة: تحليل تجريبي م  

 المنظمات العالمية الهندية"

أداء المؤسسة وعلى هدفت الدراسة إلى فحذ ودراسة دور قدرات الموارد البشرية في 
 300الميزة التنافسية للشركات الهندية العالمية، حيث تم إجراء الدراسة على عينة عشوائية من 

شركات تعمل في الهند، وقد تم قياس قدرات الموارد البشرية بناًء على  9مدير يعملون في 
افات، أما العامل عاملين، وهما: ممارسات الموارد البشرية من توظي  وتدريب وقياس أداء ومك

الثاني  فهو الموارد البشرية التي توجد داخل المنظمة والتي تمتلك الخبرة وتتمتع باالنتماء 
 الوظيفي.

بينت الدراسة أن قدرات الموارد البشرية ذات عالقة طردية مع أداء المنظمة، فضاًل عن 
فسية مستدامة في ذلك، فأن قدرات الموارد البشرية تمثل مؤشر حيوي على وجود ميزة تنا

المنظمة، كما أن تنمية الموارد البشرية بأمكانها لعب دور فاعل في تطوير وتحسين قدرات 
 الموارد البشرية وبالتالي الحصول على الميزة التنافسية المستدامة.

 Peters (2005" :)Entrepreneurial skills in leadership andدراسة  .6
human resource management evaluated by apprentices in small 

tourism business." 
ي  في منظمات "المهارات الريادية في القيادة وإدارة الموارد البشرية المقيمة م  قبل المتدرب

 األعمال السياحية الصغيرة"

هدفت الدراسة إلى تقييم المهارات القيادية والقدرات الريادية لمالكي أو مدراء المؤسسات 
السياحية الصغيرة في تحفيز المتدربين والموظفين الصغار، حيث تعاني السياحة في منطقة 

فيزًا من العمالة المهرة، وبالتالي جبال األلب من قلة جذب أصحاب الكفاءة العالية وأكثر تح
ستبحث هذه الدراسة أحد أسباب المشكلة المتوقعة، وقد تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي 

 165خالل الدراسة، اعتمد الباحث االستبانة كأداة رئيسة للدراسة تم توزيعها بعد تحكيمها على 
 اإلحصائية وتحليل البيانات. استبانة لتكون جاهزة للعملية 148متدرب، وتم استرداد 
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وقد أظهرت الدراسة أن أصحاب الشركات أو المدراء لم يلبوا توقعات المتدربين، وإنما 
كانت هناك صعوبات في االتصال والتواصل والتخطيط، وقلة التحفيز وعدم كفاية الخيارات 

 المهنية والتي تعتبر من أكثر المشاكل الرئيسة في الشركات السياحية.
الدراسة بضرورة تبني هياكل تحفيز أفضل ضمن الشركات السياحية، وعلى وجه  أوصت

الخصوص، فقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير المسارات الوظيفية والتي تعمل على تحفيز 
 المتدربين للعمل ضمن المنشات السياحية.

 

 Management of risks in(: "2004وآخرون ) Baccariniدراسة  .7
information technology projects." 
 "إدارة المخاطر في مشاريع تكنولوجيا المعلومات".

هدفت الدراسة إلى التعرف على المخاطر التي تواجه مشاريع تكنولوجيا المعلومات في 
أستراليا؛ هادفًة بذلك مساعدة مسؤولي أو مالكي تلك المشاريع من فهم تلك األخطار، وتوجيههم 

ية الصحيحة لمواجهة تلك األخطار، حيث تم استخدام المقابلة المنظمة إلى األساليب االستراتيج
( خطرًا يمكن 27كأداة لجمع البيانات من مدراء المشاريع التكنولوجية، حيث تم إعداد قائمة ب )

 أن يواجه المشروع التكنولوجي.
جية، أظهرت الدراسة العديد من النتائج تتعلق بالمخاطر التي تواجه المشاريع التكنولو 

كان أهمها: نقذ الموظفين، وجدولة زمنية وإعداد موازنة غير حقيقية للمشاريع، في حين أن 
استراتيجية تقليل المخاطر هي األكثر توجهًا من قبل خبراء البرمجة، كما أن إدارة المشروع تمثل 
اجه العامل الرئيس في إدارة الخطر، وقد أنتجت هذه الدراسة قائمة بأهم المخاطر التي تو 

المشاريع التكنولوجية،  وقائمة غنية ومتنوعة بأهم االستراتيجيات التي يمكن لمدراء تلك المشاريع 
 استخدامها إلدارة مخاطر مشاريعهم بشكل سليم.

 

 :التعقيب على الدراسات السابقة
يتبين من الدراسات السابقة اتباع معظمها للمنهج الوصفي التحليلي، كما وتبين من 

اهتمام الباحثين في موضوع إدارة المخاطر، وموضوع الميزة التنافسية، وقد تركزت خاللها 
دراسة الموضوعين المذكورين دراسة تفصيلية مع اختالف أوجه  على األبحاث والدراسات السابقة

ارتباطهما بعوامل ومتغيرات أخرى استفاد الباحث منها في صياغة اإلطار النظري لهذه الدراسة، 
اد منها في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة وفي إعداد االستبيان وتحليله ومقارنة نتائج كما واستف

 هذه الدراسة بنتائج دراسات سابقة، وما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها ما يلي:
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 الدراسات التي تناولت موضوع إدارة المخاطر:فيما يتعلق ب .1

في عرض الخطوات المتبعة في إدارة  Berg (2010)دراسة اتفقت هذه الدراسة مع 
وأن  ،عملية إدارة المخاطر تكون مستمرة وهو أنالمخاطر مع اختالف بسيط في هذه الدراسة 

مجرد االنتهاء من عملية إدارة المخاطر يتم البدء بالدورة من جديد، في حين أن ما تم عرضه 
ال بالتأكد من أن الخطر قد تم في هذه الدراسة أن عملية إدارة المخاطر الواحدة ال تنتهي إ

 .(3.2الشكل رقم )التعامل معه حسب 

أنواع المخاطر التي تواجه المشاريع  (2004وآخرون ) Baccariniدراسة تناولت 
ضمن قائمة بسبعة أنواع من المخاطر خطرًا محتماًل  27التكنولوجية، حيث تم استعراض 

وقامت بجدولة المخاطر مع دراسة أكثرها خطورة على  المشاريع التكنولوجية، الرئيسة تواجه
راتيجية لمواجهة كل خطر على حدة وكيفية الوسائل االست الدراسة كما وتناولت المشاريع، 

 مواجهة تلك المخاطر.
موضوع إدارة المخاطر وعالقته بتحقيق ميزة  Elahi (2010)دراسة وقد تناولت 

بحث األسباب المؤدية إلى زيادة درجة عدم التأكد تنافسية للمنشات، حيث تناولت الدراسة 
(uncertainty وبالتالي زيادة األخطار التي تتعرض لها المنشأة، وقد استعرضت الدراسة أربعة )

تتجاوب مع درجات قبول المخاطر  بناء صورة مرنةأساليب لمواجهة األخطار، كان أهمها: 
ووجود مردودات نفعية بها من عدمه، وقد تشابه عنوان هذه الدراسة مع الدراسة المذكورة أعاله 

 التنافسية. في كونها تدرس ارتباط أو أثر إدارة المخاطر على تحقيق الميزة
 ؤسسة االقتصاديةأهم المخاطر التي تواجه الم (م2012دراسة لطيفة )استعرضت 
كانت الفرضيات تتعلق بمدى وجود ثقافة الخطر لدى الشركة والعاملين ، حيث ومشاريع التشييد

وكذلك وجود المقومات ، فيها، وكذلك مدى اتباع المؤسسة للمنهج العلمي في إدارة الخطر
الداعمة إلدارة المخاطر داخل الشركة، وهذا مختل  في هذه الدراسة، حيث كانت فرضيات 

 .على تحقيق الميزة التنافسيةإدارة المخاطر الذي تحدثه ثر األبالبحث تتعلق 

موضوع إدارة المخاطر في مشاريع  (م2012حمادة وآخري  )دراسة استعرضت 
التقنية تقابل خطوة من -التشييد، حيث وص  إدارة المخاطر بأنها مجموعة من أربعة تقنيات 

مترابطة مع بعضها البعض، وهي: تحديد المخاطر،  -خطوات إدارة المخاطر في هذه الدراسة
 خطوة تقييم المخاطر الباحثون  دمجوتحليلها، واالستجابة لها، وأخيرًا المراقبة والمراجعة، حيث 

، وقد قامت هذه الدراسة بالتعرف على المخاطر التي تواجه مشاريع ضمن خطوة تحليل المخاطر
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يد مؤشر الخطر )درجة الخطر( لكل نوع من أنواع التشييد واحتمال حدوثها وتأثيرها مع تحد
 المخاطر.

إلى دراسة موضوع إدارة المخاطر من الناحية  (م2007قدو ومشعل )دراسة هدفت 
النظرية وقد تناولت األساليب المتنوعة للتعامل مع المخاطر )الخطوة الرابعة: التحكم في 

 المخاطر حسب هذه الدراسة( مع ذكر حالة محاكاة تطرقت إليها الدراسة المذكورة.
خاطرة والعائد بحث العالقة بين الم (م2007دراسة الدوري وآخري  )كما وهدفت 

المتوقع، وقد تم تصميم مصفوفة توضح العالقة بينهما ليتم االستفادة منها في عملية تقييم 
العوامل المؤثرة على أداء المنشأة، وبالتالي ترشيد القرارات وتوجيه المنشأة التباع أساليب سليمة 

األساليب التي يمكن  للتعامل مع المخاطر بناًء على نتائج تحليل المصفوفة، وهذا يعتبر أحد
 اتباعها في تحليل المخاطر )الخطوة الثانية في هذه الدراسة(.

إدارة المخاطر مع إدارة األزمات وتعريفهما  (م2007ر )دراسة ُشب تكما وتناول
وتأثيرهما على المنظمات السياحية في كال الدولتين؛ العراق ومصر من خالل دراسة المتغيرات 

الستعراض أهم المشاكل التي تواجه المنظمات السياحية في الوطن العربي السياحية واالقتصادية 
ات وتوفير الموارد وبالتالي الخروج بتوصيات بتبني الوسائل العلمية إلدارة المخاطر واألزم

 الالزمة لذلك.
القيادة االستراتيجية في المنظمات الحكومية على مهارة  (م2014أبو حجير )وقد درس 

حيث قسم إدارة المخاطر إلى ثالثة إدارة المخاطر وإدارة األزمات وارتباطهم ببعضهم البعض، 
خطوات؛ مرحلة تشخيذ وتقييم المخاطر، مرحلة اتخاذ القرار ومواجهة المخاطر، ومرحلة تقييم 

إدارة األزمات، كانت متغيرات البحث المستقلة هي  ومراجعة المخاطر، جنبًا إلى جانب مع
ممارسات القيادة االستراتيجية مجتمعة أو منفردة وكانت إدارة المخاطر )كوحدة واحدة( وإدارة 
األزمات تمثالن المتغيرات التابعة مجتمعة أو منفردة، في حين أن هذه الدراسة تعاملت مع إدارة 

وكانت متغيرات ت في خطوات خمس إلدارة المخاطر المخاطر بمجموعة من المتغيرات تمثل
 مستقلة وليست تابعة.

عملية إدارة المخاطر وقسمتها إلى ست خطوات  (م2008دراسة ديب وشاللي )تناولت 
متتالية اختلفت عن هذا البحث؛ تحديد المخاطر، تطوير سياسات وإجراءات لترتيب المخاطر؛ 
تصميم السياسات للتخفي  من حدة المخاطر، وتطبيق السياسات وتحديد المسؤوليات؛ واختبار 

عن  نوعًا ماومن المالحظ أن العملية تختل  الكفاءة ومراقبة النتائج، وأخيرًا مراجعة السياسات، 
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بعة للتحكم في المخاطر هي ، خصوصًا وأن االستراتيجية المتما هو متبع في هذه الدراسة
 .(وأسلوب تجنب المخاطر التخفي  من حدة المخاطر )أسلوب تقليذ المخاطرة

ر موضوع إدارة المخاطر ووضعت إدارة المخاط (م2007دراسة يوسف )وقد تناولت 
في صيغة مشابهة تقريبًا لما تم ذكره في هذا البحث، واستطرد البحث في الحديث عن أهمية 

لما له من دور في ترشيد القرارات والتعامل بشكل سليم وأقرب إلى  SWOTاستخدام تحليل 
، كما واقترح البحث استخدام معادلة لقياس فاعليتها الصواب مع األخطار التي تواجه المنشأة

 ي منشأة.تناسب أ

كانت مجمل التوصيات تتحدث عن أهمية تبني مهارة ومنهجية إدارة المخاطر في كل 
المشاريع والمنشات القائمة كونها تمثل عامل أمان في الحفاظ على المنشأة، وتعمل على إطالة 
عمر المنشأة واستمراريتها، وحتى نجاحها وتفوقها على منافسيها وعلى األخطار والظروف 

ومن خالل متابعة النتائج والتوصيات، فقد أوصت العديد من الدراسات بضرورة إنشاء  المحيطة،
وحدات إلدارة المخاطر وحتى تدريب العاملين في المنشأة على كيفية التعامل مع مختل  

 األخطار وكذلك توفير الموارد الالزمة لذلك.

 أما بخصوص الدراسات التي تناولت موضوع الميزة التنافسية: .2
( ودراسة م2013( ودراسة المقادمة )م2011دراسة شراب )تناولت  فقد

Khandekar (2005)  كٍل من التخطيط االستراتيجي ودور الكفاءات البشرية وإدارة قدرات
الموارد البشرية على الترتيب وعالقتهم بالميزة التنافسية، وقد اتفقت مع هذه الرسالة على المنهج 

لميزة التنافسية كمتغير تابع مع اختالف المتغيرات المستقلة التي الوصفي التحليلي وفي دراسة ا
 يتم بحث تأثيرها على الميزة التنافسية.

موضوع الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية ( م2007عبدالرؤوف )تناولت دراسة و 
اإلبداع  أثرحيث درس الباحث  ،في تنميتها اإلبداع التكنولوجيودور من الناحية النظرية 

كمتغير تابع، لكن ، متفقًة بذلك على كون الميزة التنافسية زة التنافسيةالمي على تنميةالتكنولوجي 
االختالف أن الدراسة كانت تبحث أثر اإلبداع التكنولوجي على مصادر الميزة التنافسية الداخلية 

الميزة التنافسية كوحدة مع والخارجية، وهذا األمر يختل  عما هو عليه هذا البحث، حيث يتعامل 
 واحدة.

عالقة متطلبات إدارة المعرفة بمتغيرات فرعية  (م2015دراسة عبدالغفور )تناولت 
للميزة التنافسية، حيث اشتملت الميزة التنافسية على سبعة أبعاد فرعية منفردة، بخالف ما تمت 
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دراسة شعبان في حين أن  دراسته في هذا البحث، حيث تم اعتماد الميزة التنافسية كوحدة واحدة.
مع هذه الدراسة في أن الميزة التنافسية  اقد اتفقت  Chowdhury (2011)ودراسة   (م2011)

 كانت هي المتغير التابع وتم التعامل معها كوحدة واحدة.
بدراسة أثر كٍل من: األصول غير  (م2009( والعتوم )م2010الفيومي )قام الباحثان 

الملموسة، ورسالة المنظمة على الترتيب؛ على تحقيق الميزة التنافسية، حيث كان لهما بالغ األثر 
على تحقيق الميزة التنافسية، وقد استعان الباحث بنتائج كٍل من الدراستويأن في التعقيب على نتائج 

 مضمون.هذا البحث لما لهما من التقارب الكبير في ال

 :ما تميزت به الدراسة ع  سابقاتها
امتالك صاحب المشروع  أثرالتي تتناول  فلسطينيًا وعربياً  تميزت الدراسة بكونها األولى

أو مديره لمهارة إدارة المخاطر بالميزة التنافسية وذلك حسب علم الباحث، حيث انتشرت في 
اآلونة األخيرة مفهوم المشاريع الريادية في المجتمع الفلسطيني، وما دفع الباحث إلى إجراء هذه 

المشاريع كون الباحث أحد  الدراسة هو حجم العراقيل والمخاطر التي واجهت وما زالت تواجه تلك
المهتمين بموضوع المشاريع الريادية وأنه على علم بالعديد من المشاريع التي تعرضت للخسارة 
قد والفشل بسبب خطر ما أو عدة مخاطر مجتمعة، علمًا بأن حوالي نص  المشاريع الممولة 

المشاريع التي تمت تعرضت للفشل الذريع لسوء الحظ، وهذا ما استنتجه الباحث من خالل حجم 
 والمشاريع القائمة حاليًا والتي تمت دراستها في هذا البحث.( م2014دراسة برهوم )دراستها في 

وقد تميزت الدراسة أيضًا باستعراض منهجية يمكن االستفادة منها في التعامل مع أي 
أصحاب  خطر محتمل للمشروع أو المنشأة، حيث تسعى الدراسة إلى زيادة وعي المبحوثين من

المشاريع الريادية الممولة من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية بهذه 
المنهجية وتعميمها بينهم، مع العلم أن الدراسة قد قامت بحصر جميع المشاريع الريادية 

  .إتمامه واستهدفتهم ضمن الدراسة، وينوي الباحث إرسال نسخ من البحث لهم بعد االنتهاء من
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات 

 مقدمة: 
يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من  اً ة الدراسة وإجراءاتها مجااًل رئيسمنهجي تعدُّ 

الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل 
التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق  جإلى النتائ

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

هذا الفصل وصًفا لمجتمع الدراسة وعينتها، واألداة المستخدمة وكيفية بنائها تناول حيث 
وتطويرها، كما تناول إجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والمعالجات اإلحصائية التي تم 

 لهذه اإلجراءات: اً استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج، وفيما يلي وصف

 :منهج الدارسة
ن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي م

يحاول من خالله وص  الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعالقة بين مكوناتها 
 واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

 دراسة أحداث وظواهر  :التحليلي بأنه الوصفيالمنهج  (م1997) األغا ويعرف
وممارسات قائمة وموجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي، دون تدخل من الباحث في 

  ها .لمحتوياتها، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحل

 طرق جمع البيانات:

  :اعتمد الباحث على نوعين من البيانات
مصاادر البياناات الثانوياة  ىلمعالجة اإلطار النظري للدراسة تم الرجاوع إلا المصادر الثانوية: .1

والتااااي تتمثاااال فااااي الكتااااب والمراجااااع العربيااااة واألجنبيااااة ذات العالقااااة، والاااادوريات والمقاااااالت 
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحاث والمطالعاة فاي 

 فة.مواقع اإلنترنت المختل
لمعالجة الجوانب التحليلية لموضاوع الدراساة تام جماع البياناات األولياة مان  المصادر األولية: .2

 مت خصيصاً لهذا الغرض. مِّ ستبانة كأداة رئيسة للدراسة، ُص خالل اال
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 الدراسة: وعينة مجتمع
يعرف مجتمع الدراسة بأنه:  جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ، وبذلك يتكون 
نوة من قبل حاضنة األعمال  مجتمع الدراسة من جميع أصحاب المشاريع الريادية الُمحتوضو

 ( شركة ريادية.46والتكنولوجيا التابعة للجامعة اإلسالمية بغزة، والبالغ عددها )

لجميع أصحاب المشاريع لدى حاضنة  أسلوب المسح الشاملوقد استخدم الباحث 
اإلسالمية بغزة، وقد اعتمد الباحث االستبيان كأداة رئيسة  األعمال والتكنولوجيا في الجامعة

( استبانة منها بنسبة استرداد 42) ( استبانة، استرد46احث بتوزيع )للدراسة، وبالتالي قام الب
(91.)% 

 الوصف اإلحصائي ألفراد مجتمع الدراسة وفق البيانات الشخصية:
%( مااان عيناااة الدراساااة هااام مااان جااانس 73.8أن ماااا نسااابته ) (1.4جـــدول )يباااين  الجـــنس: . أ

 .%( هم من جنس اإلناث26.2الذكور، وما نسبته )
 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.1 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد الجنس
 73.8 31 ذكر
 26.2 11 أنثى

 100.0 42 المجموع

 إنأن تكااون النتااائج مشااابهة لمااا هااي عليااه فااي الجاادول أعاااله، حيااث كااان ماان المتوقااع  
نساابة مشاااركة الااذكور فااي سااوق العماال تساااوي تقريبااًا ثالثااة أمثااال نساابة مشاااركة اإلناااث، وذلااك 

، فقد م2015في عام  بالرجوع إلى النتائج التي أعلن عنها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 (%19.1)مقابال  (%71.9) سانة فماا فاوق( 15فاي ساوق العمال ) ركة الاذكوربلغت نسابة مشاا

دراســــة لطيفــــة متفقااااًة بااااذلك مااااع  ،(م2015)الجهاااااز المركاااازي لإلحصاااااء الفلسااااطيني،  لإلناااااث
هاذه النتيجاة إلاى عادة أساباب، أهمهاا: العاادات والتقالياد الموروثاة التاي دفعات ، وتعود (م2012)

السماح لإلناث بالخروج للعمل، أو على األقل حصر عمل اإلناث العائالت الفلسطينية إلى عدم 
 ،لحمل، واإلنجاب وغيرهاافي مهن محددة، فضاًل عن أمور أخرى تتعلق بكونها أنثى؛ الزواج، وا

كااان الفااارق فيهااا كبياارًا جاادًا بااين نساابة الااذكور ( م2013دراســة زعــرب )تجاادر اإلشااارة إلااى أن و 
ذلك  على الترتيب، وقد فسر زعرب (%2.4)و (%97.6)واإلناث، حيث بلغت نسبة كٍل منهما 

 معينة ال تحتاج فيها إلى بذل مجهود بدني كبير. وأعماالً  اً بكون اإلناث تفضل مهن
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الفاااارق باااين الاااذكور واإلنااااث  علاااى أن (م2014دراســـة عبـــدال وآخـــرون )وقاااد أوردت 
معهــــد أبحــــاث السياســــات االقتصــــادية حسااااب مااااا أصاااادره  (1.4جــــدول )متقااااارب مااااع نتااااائج 
ام اإلنااث فاي م والذي يشير إلى تفوق الذكور بشاكل كبيار أما2012في عام  الفلسطيني )ما (

لتااي أدت مجااال ريااادة األعمااال، وقااد أشااارت الدراسااة األخياارة إلااى أن هناااك العديااد ماان األسااباب ا
عللهااا الباااحثون بأنهااا  ،إلااى توقاا  النشاااط الريااادي لاارواد األعمااال، ماان أهمهااا: أسااباب شخصااية

تخذ النساء والتي ال تستطيع التوفيق بين المتطلبات المنزلية ورعاياة األطفاال، وإدارة المشااريع 
ال قريباة بدون مساعدة من قبل الزوج وأفراد األسرة اآلخارين، وكاذلك عادم وجاود حضاانات لألطفا

 وبأسعار مناسبة.

عاماًا، وماا نسابته  25%( هم مان الاذين أعماارهم أقال مان 23.8تبين أن ما نسبته )العمر:  . ب
ماان  (%71.4) ، أي أنعاماااً 30إلااى أقاال ماان  25%( هاام ماان الااذين أعمااارهم ماان 47.6)

 30%( هام مان الاذين أعماارهم مان 21.4، وماا نسابته )عامااً  30المبحاوثين ممان هام دون 
 .عامًا فما فوق  40%( هم من الذين أعمارهم من 7.1وما نسبته )، عاماً  40أقل من إلى 

 العمرتوزيع عينة الدراسة حسب (: 2.4)جدول 

 %المئوية النسبة العدد العمر
 23.8 10 عاماً  25أقل من 
 47.6 20 عاماً  30إلى أقل من  25من 
 21.4 9 عاماً  40إلى أقل من  30من 
 7.1 3 عامًا فما فوق  40

 100.0 42 المجموع

، فقاااد كااان التركياااز (م2015شـــعت ) دراســـة النسااب المرصاااودة أعاااله ماااع نتااائج اتفقاات
دراسـة وكاذلك اتفقات ماع  ،%(79.3سانة بنسابة ) 30الذين تقل أعماارهم عان  مبحوثينللاألكبر 
 ،(%61.9)حيث إن النسبة الخاصة بالمبحوثين دون سن الثالثين عامًا هي ؛ (م2013زعرب )

خااالل هااذه الفتاارة ماان العماار يكااون اإلنسااان فااي ذروة النشاااط والقاادرة  ويرجااع الساابب فااي ذلااك أن
 ؛، وخااالل هااذه الفتاارة يكااون اإلنسااان قااد أنهااى تعليمااه الجااامعيمجهااود الباادني الكبياارعلااى بااذل ال

الاادبلوم والبكااالوريوس، ويكااون رائااد األعمااال حريصااًا علااى إنهاااء تعليمااه الجااامعي قباال اسااتئناف 
 مشروعه الخاص.
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الااذين يحملااون مؤهاال علمااي بدرجااة  ماانهاام %( 14.3) مااا نساابته أن تبااين المؤهــل العلمــي: . ت
ماا و هم من الذين يحملون مؤهال علماي بدرجاة البكاالوريوس، %( 71.4)ما نسبته و  الدبلوم،
 هم من الذين يحملون مؤهل علمي بدرجة الماجستير فأعلى.%( 14.3)بته نس

 المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.2 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد المؤهل العلمي
 14.3 6 دبلوم

 71.4 30 بكالوريوس
 14.3 6 ماجستير فأعلى

 100.0 42 المجموع
 

كما هو متوقع، فأن التركيز األكبر للمبحوثين هو لحملاة شاهادة البكاالوريوس حياث تبلاغ 
، ويرجع السبب لكون األعمال الريادية تحتاج للتخصصية (%71.4)نسبتهم من المجموع الكلي 

بأنشااااء ، فضااااًل عااان كاااون رائاااد األعماااال حريصاااًا علاااى إنهااااء دراساااته الجامعياااة قبااال البااادء أكثااار
التركياز األكبار  فاي أن (م2014برهـوم )دراسـة ، وقاد اتفقات النساب أعااله ماع مشروعه الخاص

ذلاك  برهوم ، وقد أعزت الباحثة(%75.9) الذين بلغت نسبتهم للمبحوثين هو لحملة البكالوريوس
يتاااوفر لاااديهم الخبااارة والمعلوماااات فاااي مجاااال عمااال حاضااانات حملاااة شاااهادة البكاااالوريوس  إلاااى أن
ال أكثر من نظرائهم من حملاة الادبلوم، فضااًل عان كاون الحاضانة التاي تحتضان المشااريع األعم

 الريادية تعمل في الجامعة اإلسالمية.
هم مان حملاة البكاالوريوس مان رواد  (%53.4) لوحظ أن (م2013دراسة المري )وفي 

ذلااك إلااى أن رواد األعمااال يحرصااون علااى العماال بعااد االنتهاااء ماان  المااري األعمااال، وقااد أعاازى 
يحتااج إلاى الحصاول علاى مرحلة البكالوريوس كحد أدنى، ألن النجااح فاي مجاال رياادة األعماال 

 درجة البكالوريوس على األقل.
%( هاام ماان الااذين تخصصااهم العلمااي علااوم 16.7تبااين أن مااا نساابته )التخصــص العلمــي:  . ث

%( هاام ماان تخصصااهم الهندسااة وتكنولوجيااا المعلومااات، 59.5ومااا نساابته )إداريااة وماليااة، 
%( أيضاًا 11.9%( هم من تخصصهم علوم تربوية ولغات، وما نسبته )11.9وما نسبته )

 هم من الذين لديهم تخصصات أخرى.
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 العلمي التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.3 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد التخصص العلمي
 16.7 7 علوم إدارية ومالية

 59.5 25 الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
 11.9 5 علوم تربوية ولغات

 11.9 5 علوم أخرى 
 100.0 42 المجموع

 الدراسااتين اتفقتااا علااى أن، نجااد أن (م2015دراســة شــعت )بمقارنااة النتااائج مااع نتااائج 
%( تخصصاهم العلماي هاو الهندساة وتكنولوجياا 50رواد األعماال )أكثار مان السواد األعظم مان 

، والساابب يعااود لكااون تخصصااي ريااة والماليااة فااي المرتبااة الثانيااةوتااأتي العلااوم اإلدا ،المعلومااات
خصصاااات ارتباطاااًا مااان أكثااار الت مااااالهندساااة وتكنولوجياااا المعلوماااات، والعلاااوم اإلدارياااة والمالياااة ه
 بالجوانب العملية والتي تمتاز بها المشاريع الريادية عادًة.

مان عاام %( هم من الذين سنوات خدمتهم 33.3تبين أن ما نسبته )عدد سنوات الخدمة :  . ج
 عامان فأكثر.%( هم من الذين سنوات خدمتهم .766، وما نسبته )إلى أقل من عامين

 سنوات الخدمةتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.4 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد سنوات الخدمة
 33.3 14 من عام إلى أقل من عامين

 66.7 28 عامان فأكثر
 100.0 42 المجموع

فاي عاماان فاأكثر،  خادمتهممن المالحظ أن ثلثي المبحاوثين هام مان كانات عادد سانوات 
لصاالح  (%51.9) والتي تبلاغ (م2014دراسة برهوم )حين أن النسبة اختلفت عن نظيرتها في 
األفااراد نحااو ريااادة زيااادة توجااه ذلااك نتيجااة  ، معللااًة باادورهاالااذين تقاال ساانوات خباارتهم عاان العااامين

البقااء ر عوامال التاي اساتطاعت أن تاوفِّ  بأن المشاريع يمكن تعليلهاألعمال، ولكن ما اختل  هنا 
 عاان اتجااةوالنهااي التااي اسااتأنفت عملهااا قباال اشااتداد األزمااة االقتصااادية فااي القطاااع  فااي السااوق 

المرصـــــد ، حياااااث تنااااااول واساااااتطاعت أن تاااااوفر لنفساااااها عوامااااال البقااااااء دةة معقاااااظاااااروف سياساااااي
أن قطاع غزة يمر بأكثر األزمات التاي تعارض لهاا  (م2017) األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

؛ نتيجااة فاارض القيااود اإلساارائيلية علااى م2006باادء فاارض الحصااار عليااه عااام  القطاااع شاادًة منااذ
، العـــامي اشاااتداد األزماااة بااادأ مناااذ قراباااة  ، حياااث أشاااارت الماااذكرة إلاااى أنحركاااة المعاااابر التجارياااة
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من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجيا لمشاريع المحتضنة المجموع الكلي لويمكن اإلشارة إلى أن 
 46؛ ال يعمااال حالياااًا ضااامن مشااااريع الحاضااانة ساااوى مشاااروعاً  120بغااازة بالجامعاااة اإلساااالمية 

)يوساا  الحااالق: مسااؤول تطااوير األعمااال  مشاروعًا وهااي التااي يجااري دراسااتها خااالل هاذا البحااث
أكتااااوبر  22بحاضاااانة األعمااااال والتكنولوجيااااا فااااي الجامعااااة اإلسااااالمية بغاااازة، اتصااااال شخصااااي، 

بحاااوثين الااذين تزياااد عااادد ساانوات خااادمتهم عااان المعلاااى ارتفاااع نسااابة  ويمكاان التعلياااق ،م(2017
الحاضاانة حريصااة أيضااًا علااى فااتح المجااال أمااام رواد األعمااال ماان حملااة ساانوات  بااأن ؛عااامين
 ة المختلفة في مجال ريادة األعمال.دمالخ

%( هااام مااان الاااذين فتااارة احتضاااان 11.9تباااين أن ماااا نسااابته )فتـــرة احتضـــان المشـــروع:   . ح
%( هام مان الاذين فتارة احتضاان مشاروعهم 88.1نسابته )أشاهر، وماا  6مشروعهم أقل مان 

 شهرًا. 12أشهر إلى أقل من  6من 
 فترة احتضان المشروعتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.5 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد فترة احتضان المشروع
 11.9 5 أشهر 6أقل من 
 88.1 37 شهراً  12إلى أقل من أشهر  6من 

 100.0 42 المجموع

كانت فتارة احتضاان مشااريعهم ماا باين  %(88.1) معظم رواد األعمال من المالحظ أن
أشااهر،  6والنساابة المتبقيااة هااي للمشاااريع المحتضاانة بأقاال ماان شااهرًا،  12أشااهر إلااى أقاال ماان  6

يحتاجها لترتيب رائد األعمال  يرى أن ، والتيبالنسبة للباحث ة وتعتبر طبيعيةوهذه النسب متوقع
 شؤونه قبل االنطالق لسوق العمل.
 ، حياااث إن(م2015دراســـة شـــعت )عنهاااا فاااي  (6.4جـــدول )وقاااد اختلفااات النتاااائج فاااي 

أشهر، وهاذا  6ن المبحوثين فيها هم من أصحاب المشروعات المحتضنة بأقل م ( من65.5%)
يأن الظاروف االقتصاادية االساتثنائية التاي شاهدها قطااع غازة فاي العاامو  يمكن تعليله بأن ين األخيارو

ماال للبقااء لمادة أطاول فاي الحاضانة، فضااًل عان فشال نسابة كبيارة مان هي التي دفعت رواد األع
اانوة تقااارب  توضو اانوًا فااي  (120)، والااذين بلااغ عااددهم اإلجمااالي الثلثااينالمشااريع الُمحأ توضو مشااروعًا ُمحأ

 دراستها خالل هذا البحث. تمشروعًا فقط منها والتي تم 46مل حين يع
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%( هم من المشاريع ذات الطبيعة السلعية، وما 26.2تبين أن ما نسبته )طبيعة المشروع:  . خ
%( هاام ماان 21.4مااا نساابته )، و%( هاام ماان المشاااريع ذات الطبيعااة الخدميااة52.4نساابته )

 .المشاريع ذات الطبيعة المزدوجة
 طبيعة المشروعتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.6 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد طبيعة المشروع
 26.2 11 سلعي
 52.4 22 خدمي

 21.4 9 االثنين معاً 
 100.0 42 المجموع

 للمشاااريع (%50)فااي أن أكثار ماان  (م2015دراســة شــعت )اتفقات النتااائج الساابقة مااع 
ذلاااك باااأن التوجاااه العاااالمي هاااو للمشااااريع  (م2015شـــعت )ل ذات الطبيعاااة الخدماتياااة، وقاااد علااا

 ،المشاريع السلعية تحتاج إلاى إمكاناات تقنياة وجهاد أعلاى تية كونها األكثر ربحية، كما أنالخدما
المشاروع الخادمي ال يحتااج إلاى  أن يعلاى هاذه النتاائج، وها يمكن إضاافتهاأخرى  أسبابٌ  وهناك

اقتصااادية صااعبة يشااهدها قطاااع  ظااروفرأس مااال كبياار مقارنااًة مااع المشاااريع الساالعية، فااي ظاال 
ــة )، وقااد اتفقاات النتااائج أيضااًا مااع غاازة حيااث كااان النصاايب األكباار ماان  (م2012دراســة النخال

ماان قباال األفااراد  هناااك توجااه كبياار ، كمااا أن%(39.1المشاااريع تحماال الطااابع الخاادماتي بنساابة )
( والتااي بااات الطلااب عليهااا فااي اآلونااة األخياارة freelancersللعماال عباار االنترناات كمسااتقلين )

كالترجمااة، وإدخااال البيانااات، والتعاماال مااع  ؛بكثاارة، والتااي ال تحتاااج عااادًة سااوى امااتالك مهااارة مااا
  حاسوب وانترنت.جهاز توفر مع ، مواقع التواصل االجتماعي وغيرها

%( هم من المشاريع ذات رأس مال أقال مان 64.3تبين أن ما نسبته )لمشروع: رأ  مال ا . د
آالف  10%( هااام مااان المشااااريع ذات رأس ماااال مااان 26.2آالف دوالر، وماااا نسااابته ) 10

%( هاام ماان المشاااريع ذات رأس مااال 9.5مااا نساابته )، وألاا  دوالر 20دوالر إلااى أقاال ماان 
 .أل  دوالر فأكثر 20من 
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 رأ  مال المشروعتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.7 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد رأ  مال المشروع
 64.3 27 آالف دوالر 10أقل من 
 26.2 11 أل  دوالر 20آالف دوالر إلى أقل من  10من 
 9.5 4 أل  دوالر فأكثر 20

 100.0 42 المجموع

أن الغالبيااة العظمااى ماان المشاااريع المبحوثااة هااي ذات رأس المااال أقاال ماان  ماان المالحااظ
المشاريع التي يتم احتضانها هي مشاريع صغيرة،  والر أمريكي، وهذا متوقع كون أنآالف د 10

للمشااااروع، كمااااا أن  مااااع عاااادم إهمااااال العاماااال االقتصااااادي الصااااعب فااااي ماااادى تااااوفر رأس المااااال
أل  دوالر، فيصبح أكثر  20آالف دوالر و  10مال من %( من المشاريع يتراوح رأس ال26.2)

ألاا  دوالر، وتتفااق هااذه  20هااي المشاااريع التااي يقاال رأس مالهااا عاان %( ماان المشاااريع 90ماان )
ماان المشاااريع فااي فلسااطين هااي مشاااريع  (%90) عاان أن (م2013زعــرب )ذكااره  مااا النتااائج مااع

 أفراد. 10صغيرة يقل عدد العاملين فيها عن 

المشااريع التاي تعمال فاي محافظاة الشامال،  مانهام %( 11.9) ما نسبته بين أنتالمنطقة:  . ذ
%( 12.0) المشاريع التي تعمل في محافظة غزة، وما نسبته منهم %( 76.1) وما نسبته

 المحافظات الجنوبية.المشاريع التي تعمل في  منهم 
 المنطقةتوزيع عينة الدراسة حسب (: 0.8 )جدول 

 %المئوية النسبة العدد المنطقة
 11.9 5 محافظة الشمال
 76.1 32 محافظة غزة

 12.0 5 المحافظات الجنوبية
 100.0 42 المجموع

انوة  توضو ، (9.4) جـدولفاي محافظاة غازة كماا هاو مالحاظ فاي يتركز تواجد المشاريع الُمحأ
األساباب التاي ال يمكان  أهام وجود الحاضنة فاي محافظاة غازة يعتبار أحاد ويعلِّل الباحث ذلك بأن

 ،المشااااريع االساااتثماريةووجاااود  ؛حركاااة التجاااارة والبياااع والشاااراء إغفالهاااا، فضااااًل عااان أن للباحاااث
ز ذلااك حظااًا فااي محافظااة غاازة عنهااا فااي باااقي المحافظااات،  ال أوفاارُ و ماااأل رؤوس أصااحابو  ويعاازِّ

عاازز تأساايس العاادد األكباار ماان غاازة محافظااة فااي  والمؤسسااات األهليااةتواجااد الااوزارات الحكوميااة 
دراسة عبدال ، وهذا ما أشارت إليه المشاريع في غزة مقابل نسبة ضئيلة في المحافظات األخرى 
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معهـد أبحـاث السياسـات االقتصـادية معلقًة على اإلحصاءات المنشورة من  (م2014وآخرون )
ي أشاااارت إلااى انتشااار النشااااط الريااادي حسااب المنطقاااة م، والتاا2012لعااام  الفلســطيني )مـــا (

الجغرافية، حيث كان لمنطقاة وساط الضافة الغربياة حظاًا أوفارًا فاي انتشاار النشااط الرياادي بسابب 
تااوفر بيئااة اسااتثمارية أفضاال، فضاااًل عاان تركااز المؤسسااات الحكوميااة واألهليااة فااي تلااك المنطقااة، 

ريااادة وحاضاانات األعمااال تتواجااد فااي منطقااة وكااذلك يمكاان اإلشااارة إلااى أن مؤسسااات تشااجيع ال
 وسط الضفة.

 :أداة الدراسة
االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخدامًا وانتشارًا، وتعرف  تعدُّ 

االستبانة بأنها:  أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو آراء يقوم باالستجابة 
وقد تم استخدام االستبانة ، (م2004األستاذ،  ،األغاهي كتابية تحريرية  )ه، و لها المفحوص نفس

 التنافسية الميزة تحقيق في الريادية المشاريع أصحاب لدى المخاطر إدارة أثرلمعرفة  
 . لمشاريعهم

 خطوات بناء االستبانة: -
والدراسااات السااابقة ذات الصاالة بموضااوع الدراسااة، واالسااتفادة  األطاار النظريااةطاالع علااى اال .1

 منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. .2
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .3
ملحـق  ( فقارة،54( مجااالت و)6)ولية وقاد تكونات مان تم تصميم االستبانة في صورتها األ .4

(1). 
مااان أعضاااء هيئاااة التاادريس فاااي  المختصااين( مااان المحكمااين 8تاام عاارض االساااتبانة علااى ) .5

 يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم. (3والملحق ) ات ومختصين في مجال اإلدارة،الجامع
راء المحكمااين تاام تعااديل بعااض فقاارات االسااتبانة ماان حيااث الحااذف أو اإلضااافة آفااي ضااوء  .6

ملحــق ( فقاارة، 52)( مجاااالت و6) والتعااديل، لتسااتقر االسااتبانة فااي صااورتها النهائيااة علااى 
(2). 

 وقد قسمت االستبانة إلى قسمي  رئيسي  هما:
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 :العمر، سنوات الجنس، وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب ) القسم األول
، رأس مال الخدمة، التخصذ العلمي، المؤهل العلمي، فترة االحتضان، طبيعة المشروع

 (.المشروع، والمنطقة
 :مجاالت رئيسة 6فقرة، موزع على  52مثل في مجاالت الدراسة، ويشمل تي القسم الثاني: 

 ( فقرات.8، ويتكون من )التعرف على المخاطرةالمجال األول:  . أ
 ( فقرات.8، ويتكون من )تحليل المخاطر الثاني:المجال  . ب
 ( فقرات.5، ويتكون من )تقييم المخاطر المجال الثالث: . ت
 ( فقرات.5ويتكون من )، التحكم في المخاطر المجال الرابع: . ث
 ( فقرات.6، ويتكون من )المراقبة والمتابعة الدوريةالمجال الخامس:  . ج
 .ة( فقر 20) ، ويتكون منتنافسيةالميزة ال :الساد المجال  . ح

 االستبانة:صدق 
(، كما م2010 )الجرجاوي،االستبانة يعني  أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه  صدق 

التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، يقصد بالصدق  شمول االستقصاء لكل العناصر 
، عبيداتمفهومة لكل من يستخدمها  )ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون 

 (. م2001، عدس، عبد الحق

 صدق وثبات االستبانة:أواًل: 

 بطريقتين: االستبانةوقد تم التأكد من صدق 
 :صدق المحكمي  )الصدق الظاهري( . أ

 في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين  هو
ستبانة حيث تم عرض اال ،(م2010الدراسة  )الجرجاوي، موضوع المشكلة مجال الظاهرة أو

أعضاء هيئة التدريس في ين من متخصص (8)على مجموعة من المحكمين تألفت من 
بالملحق وأسماء المحكمين مجال اإلدارة وتحليل عوامل المخاطرة ن في يت ومختصاالجامع

، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بأجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء (3)
 .(2الملحق )انظر  -المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
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 :((Internal Validityصدق االتساق الداخلي  . ب

مع المجال  ستبانةااليقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
هذه الفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبيان وذلك من خالل حساب  هالذي تنتمي إلي

 :نفسه والدرجة الكلية للمجال ةستبانمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اال
 :ول )التعرف على المخاطر(. صدق المجال األ 1

والدرجة الكلية   ،معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال (10.4جدول )وضح ي
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللةالذي تنتمي إليه الفقرة للمجال
0.05  ،.وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 

 والدرجة الكلية للمجال مجال التعرف على المخاطرمعامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقرات (: 0.9 )جدول 

معامل بيرسون  الفقرة الرقم
 االرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig) 

 0.023* 0.350 يدرك صاحب المشروع الريادي مفهوم الخطر. 1

2 
التعاارف علااى متنااوع المخاااطر المحتملااة يسااتطيع صاااحب المشااروع الريااادي 

 التي قد تواجه المشروع.
0.511 *0.001 

 0.000* 0.574 يتم أخذ جانب دراسة المخاطر بعين االعتبار في إدارة المشروع. 3

4 
يعاارف صاااحب المشااروع الريااادي األساااليب العلميااة التااي يمكاان اسااتخدامها 

 للتعرف على المخاطر وتشخيصها.
0.646 *0.000 

 0.000* 0.754 يستعين صاحب المشروع الريادي بالخبراء للتعرف على المخاطر المحتملة. 5
 0.026* 0.543 يستطيع صاحب المشروع الريادي التنبؤ وتوقع إشارات الخطر. 6

7 
تبقااى قائمااة المخاااطر السااابقة حاضاارة فااي ذهاان صاااحب المشااروع الريااادي 

 ويتم استعراضها من أجل تفاديها. 
0.631 *0.000 

يشاااارك فرياااق العمااال ماااع مااادير المؤسساااة أو صااااحب المشاااروع فاااي جاناااب  8
 التعرف على المخاطر.

0.563 *0.000 

0.05مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيًا عند  * . 

 :المخاطر( تحليل) الثاني. صدق المجال 2

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  (11.4جدول )وضح ي
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللةالذي تنتمي إليه الفقرة للمجال
0.05  ،.وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 والدرجة الكلية للمجالمجال تحليل المخاطر معامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقرات (: 0.10 )جدول 

معامل بيرسون  الفقرة الرقم
 االرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig) 

1 
يصااااان  صااااااحب المشاااااروع الرياااااادي المخااااااطر المحتملاااااة حساااااب المصااااادر 

 )عوامل داخلية أو عوامل خارجية(.
0.695 *0.000 

 0.000* 0.838 يقسم صاحب المشروع الريادي المخاطر حسب طبيعتها إلى فنية وإدارية. 2

3 
ياادرس صاااحب المشااروع الريااادي الفاارص المتوقعااة الحاادوث )المخاااطر ذات 

 المردود اإليجابي(.
0.723 *0.000 

 0.000* 0.549 يتنبأ صاحب المشروع الريادي بالمخاطر التي ال مردود إيجابي لها. 4

يقاوم صاااحب المشااروع الرياادي باسااتخدام أساااليب وتقنياات أو تنفيااذ إجااراءات  5
 0.044* 0.313 لتحليل المخاطر المحتملة. 

6 
يستفيد صاحب المشروع الريادي من خبراته وخبرات فرياق العمال ومان قائماة 

 المخاطر السابقة في جانب تحليل المخاطر.
0.649 *0.026 

7 
صاااحب المشااروع الريااادي التفريااق بااين المخاااطر التاليااة: )تشااغيلية، يسااتطيع 

 استراتيجية، مالية أو بيئية(.
0.710 *0.000 

8 
يساااتطيع صااااحب المشاااروع الريااااادي تحدياااد وتصاااني  المخااااطر ذات األثاااار 

 التدميري من عدمه.
0.702 *0.000 

0.05مستوى داللةاالرتباط دال إحصائيًا عند  * . 

 :المخاطر( تقييم) الثالث. صدق المجال 3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  (12.4جدول )وضح ي
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللةالذي تنتمي إليه الفقرة للمجال
0.05  ،صادق لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال 

 والدرجة الكلية للمجال مجال تقييم المخاطرمعامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقرات (: 0.11 )جدول 

 الفقرة الرقم
معامل بيرسون 

 االرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 0.791 على الوظائ  واألنشطة المختلفة. يتم العمل على استكشاف تأثير المخاطر 1

2 
يقاااااوم صااااااحب المشاااااروع الرياااااادي بتوقاااااع النسااااابة االحتمالياااااة لحااااادوث مختلااااا  

 المخاطر.
0.792 *0.000 
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3 
يقسااام صااااحب المشاااروع الرياااادي المخااااطر إلاااى مساااتويات ودرجاااات مختلفاااة مااان 

 حيث احتمال الحدوث والتأثير المتوقع.
0.787 *0.000 

 0.000* 0.734 يتم التركيز على المخاطر األقوى من ناحيتي التأثير واحتمال الحدوث.  4
 0.000* 0.720 يتم االستعانة بذوي الخبرة في جانب تقييم درجة الخطر. 5

0.05لةالمستوى داالرتباط دال إحصائيًا عند  * . 

 :المخاطر( التحكم في) الرابع. صدق المجال 4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  (13.4جدول )وضح ي
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللةالذي تنتمي إليه الفقرة للمجال
0.05  ،.وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه  

 والدرجة الكلية للمجال مجال التحكم في المخاطرمعامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقرات (: 0.12 )جدول 

 الفقرة الرقم
معامل بيرسون 

 االرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 0.847 يتم وضع استراتيجية وسياسة معتمدة للتحكم في المخاطر.  1
 0.000* 0.788 دراسة البدائل المحتملة لمواجهة الخطر )تحملها، تنويعها، تجنبها، تحويلها(.يتم  2
 0.000* 0.787 يتم اتخاذ القرار المناسب في مواجهة الخطر. 3
 0.000* 0.839 يحدث تعاون بين فريق العمل في المشروع في مواجهة الخطر. 4
 0.000* 0.801 األخطار. الة لمواجهة جميعيتم إعداد خطة محكمة وفع 5

0.05لةالمستوى داالرتباط دال إحصائيًا عند  * . 

 (المراقبة والمتابعة الدورية) الخامس. صدق المجال 5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  (14.4جدول )وضح ي
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة، والذي الذي تنتمي إليه الفقرة للمجال
0.05  ،.وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
 والدرجة الكلية للمجال مجال المراقبة والمتابعة الدوريةمعامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقرات (: 0.13 )جدول 

 الفقرة الرقم
معامل بيرسون 

 االرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 0.875 اإلجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها. يتم التأكد من أن 1
 0.000* 0.849 يتم توثيق المخاطر المحتملة والطارئة أواًل بأول من أجل التعامل معها بشكل سليم. 2

3 
يقاااوم صاااااحب المشااااروع الريااااادي بتقيااايم ومراجعااااة خطااااوات إدارة المخاااااطر )التعريااااف، 

 والتحليل، والتقييم، والتحكم في المخاطر(.
0.830 *0.000 
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4 
يااتم تحديااد الاادروس المسااتفادة لفحااذ إدارة المخاااطر مسااتقباًل وذلااك ماان خااالل توثيااق 

 0.000* 0.898 للمخاطر السابقة.

5 
التطااوير المعرفااي للعاااملين فااي لمشااروع ماان أجاال المساااعدة فااي اتخاااذ يااتم العماال علااى 

 قرارات أفضل لمواجهة الخطر.
0.911 *0.000 

 0.000* 0.713 يتم تناول المخاطر ذات المستويات األقوى أواًل والتعامل معها حسب األولوية. 6
0.05لةالاالرتباط دال إحصائيًا عند مستوى د * . 

 (الميزة التنافسية) الساد . صدق المجال 6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية  (15.4جدول )وضح ي
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللةالذي تنتمي إليه الفقرة للمجال
0.05  ، صادق لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر المجال 

 والدرجة الكلية للمجال مجال الميزة التنافسيةمعامل االرتباط بي  كل فقرة م  فقرات (: 0.14 )جدول 

 الفقرة الرقم
معامل بيرسون 

 االرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 0.623 بالشكل المطلوب.يقدم المشروع الخدمة للزبائن  1
 0.000* 0.532 يتم إنجاز طلبات الزبائن بسرعة وفي الوقت المحدد. 2
 0.000* 0.727 ال.ليم وفعيبدي صاحب المشروع الريادي االهتمام بالزبائن بشكل س 3
 0.001* 0.509 يسهل مكان المشروع على الزبائن تقديم الخدمة / المنتج. 4
 0.000* 0.778 المشروع الريادي إلى تطبيق أنظمة االعتماد والجودة.يسعى صاحب  5

6 
يساااعى صااااحب المشاااروع الرياااادي بشاااكل دائااام إلاااى تطبياااق تقنياااات حديثاااة 

 تساعد في سرعة إنجاز العمليات.
0.735 *0.000 

7 
يراجااع صاااحب المشااروع الريااادي أنشااطة وعمليااات المشااروع ويعماال علااى 

 منها أو المكرر. تقليذ أو إلغاء غير الضروري 
0.578 *0.000 

يتم استخدام نظم المعلومات اإلدارية لزيادة التنسيق والتكامل باين الوحادات  8
 0.000* 0.596 اإلدارية في تنفيذ العمليات.

9 
يساعى صاااحب المشااروع الرياادي إلااى تبنااي كال الطاارق واألساااليب المتاحااة 

 فيه.واالستراتيجيات من أجل تطوير كفاءة العمليات 
0.756 *0.000 

 0.000* 0.815 يتم فحذ وتقييم كفاءة وفاعلية العمليات من وقت آلخر. 10

يتبنى صاحب المشروع الريادي إدخال وتجريب األفكار االبتكارية لمواجهة  11
 0.000* 0.841 مشكالت العمل.
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12 
يتمتاع صاااحب المشااروع الرياادي بثقافااة تنظيميااة تسااعد علااى تااأمين فاارص 

 اإلبداع والمبادرة.
0.764 *0.000 

13 
يهتم صاحب المشروع الرياادي بتقاديم توليفاة مان الخادمات المقدماة للزباائن 

 بما يتناسب مع ما يقدمه المنافسون.
0.904 *0.000 

تساااعد تكنولوجيااا المعلومااات المسااتخدمة فااي المشااروع علااى ساارعة تطااوير  14
 وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن.

0.742 *0.000 

يقاااوم صااااحب المشاااروع الرياااادي بتطاااوير منتجاااات مشاااروعه باساااتمرار مااان  15
 أجل الحفاظ على تقدمه وسمعته بين الزبائن.

0.900 *0.000 

16 
يتخذ صااحب المشاروع الرياادي قارارات وإجاراءات ساريعة لمواكباة التغيارات 

 السريعة في السوق وتنوع رغبات واحتياجات الزبائن.
0.863 *0.000 

17 
يركااز صاااحب المشااروع الريااادي علااى تقااديم خاادمات متمياازة تلبااي توقعااات 

 الزبائن.
0.857 *0.000 

يااااااااتم فااااااااتح المجااااااااال أمااااااااام الزبااااااااائن للتواصاااااااال والمشاااااااااركة فااااااااي تحديااااااااد  18
 0.000* 0.837 الخدمات/المنتجات المناسبة الحتياجاتهم.

19 
باحتياجاااااات يهااااتم صااااااحب المشااااروع الرياااااادي ببحاااااوث التسااااويق المتعلقاااااة 

 الزبائن ورغباتهم.
0.619 *0.000 

20 
يهاااااتم صااااااحب المشاااااروع الرياااااادي بااااااراء الزباااااائن وتفضااااايالتهم فاااااي تقاااااديم 

 الخدمات.
0.875 *0.000 

0.05لةالاالرتباط دال إحصائيًا عند مستوى د * . 

 (:Structure Validity)الصدق البنائي  . ت

مقااييس صاادق األداة الااذي يقايس ماادى تحقاق األهااداف التااي يعتبار الصاادق البناائي أحااد 
تريااد األداة الوصااول إليهااا، ويبااين ماادي ارتباااط كاال مجااال ماان مجاااالت الدراسااة بالدرجااة الكليااة 

وللتحقاااق مااان الصااادق البناااائي تااام حسااااب معاااامالت االرتبااااط باااين درجاااة كااال  ،لفقاارات االساااتبيان
 .(16.4جدول )ستبانة كما في االستبانة والدرجة الكلية لالمجال من مجاالت 

 معامل االرتباط بي  درجة كل مجال م  مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة(: 0.15 )جدول 

معامل بيرسون  المجال م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 0.000* 0.713 التعرف على المخاطر 1
 0.000* 0.815 تحليل المخاطر 2
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 0.000* 0.785 تقييم المخاطر 3
 0.000* 0.887 التحكم في المخاطر 4
 0.000* 0.774 المراقبة والمتابعة الدورية 5
 0.000* 0.878 الميزة التنافسية  6

0.05لة التباط دال إحصائيًا عند  مستوى داالر  * . 

أن جميااع معااامالت االرتباااط فااي جميااع مجاااالت االسااتبانة  (16.4جــدول )يتضااح ماان 
0.05عند مستوى داللةدالة إحصائيًا وبدرجة قوية   ، وبذلك تعتبار جمياع مجااالت االساتبانة

 لما وضعت لقياسه. ةصادق

 (:Reliabilityثبات االستبانة )
 مارات عادة تطبيقاه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة هو  أن

ويقصد به أيضاا  إلاى أي درجاة يعطاي المقيااس قاراءات متقارباة (، م2010 )الجرجاوي، متتالية 
عند كل مارة يساتخدم فيهاا، أو ماا هاي درجاة اتسااقه وانساجامه واساتمراريته عناد تكارار اساتخدامه 

الدراساة مان خااالل  اسااتبانةوقاد تام التحقااق مان ثباات (. م2002)القحطاااني، وقاات مختلفاة  فاي أ
 طريقة معامل ألفا كرونباخ:

 :Cronbachs Alpha Coefficient)معامل ألفا كرونباخ  ) -

وتشير النتائج الموضحة في  ،االستبانةتم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
، 0.714أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين ) (17.4جدول )
(، وهذا يعنى أن معامل 0.964(. كذلك قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة )0.954

 .الثبات مرتفع ودال إحصائياً 

( قابلة للتوزيع. 2في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةوبذلك تكون 
ستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االباحث قد تأكد من صدق وثبات ويكون 

 االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقيا  ثبات (: 0.16 )جدول 

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال م
 كرونباخ

 0.714 8 التعرف على المخاطر  .1
 0.811 8 تحليل المخاطر  .2
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 0.799 5 تقييم المخاطر  .3
 0.867 5 التحكم في المخاطر  .4
 0.920 6 المراقبة والمتابعة الدورية  .5
 0.954 20 الميزة التنافسية   .6

 0.964 52 جميع مجاالت االستبانة

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  
الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  براون 

 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficient) للتصحيح 

معامل الثبات = 
1

2

ر

 والجدول التالي يبين النتائج:حيث ر معامل االرتباط ، ر

 الستبانةلمعامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (: 0.17 )جدول 

 المجال  م
 التجزئة النصفية

معامل االرتباط  معامل االرتباط الفقراتعدد 
 القيمة االحتمالية المصحح

 0.000* 0.831 0.711 8 التعرف على المخاطر .1
 0.000* 0.827 0.704 8 تحليل المخاطر .2
 0.000* 0.829 0.709 5 تقييم المخاطر .3
 0.000* 0.876 0.779 5 التحكم في المخاطر .4
 0.000* 0.908 0.831 6 الدوريةالمراقبة والمتابعة  .5
 0.000* 0.934 0.876 20 الميزة التنافسية  .6

 0.000* 0.879 0.785 52 جميع مجاالت االستبانة
  داالرتباط( 05.0ال إحصائيًا عند مستوي داللة) 

االرتباط  معامل قيمة ، أن(18.4جدول )واضح من النتائج الموضحة في 
وبذلك تكون االستبانة ، مرتفع ودال إحصائًيا( Spearman Brown)سبيرمان براون( )المعدل

من  قد تأكد يكون الباحثوبذلك قابلة للتوزيع،  (2) في صورتها النهائية كما هي في الملحق
وصالحيتها لتحليل  ،على ثقة تامة بصحة االستبانة ثبات استبانة الدراسة، مما يجعلهصدق و 
 .واختبار فرضياتها ،أسئلة الدراسة عنواإلجابة  ،النتائج
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 : Tests of Normalityاختبار التوزيع الطبيعي للبيانات  -

( لفحذ التوزيع البيانات من حيث Shapiro-Wilkاستخدام اختبار شبيرو ويلك )تم 
ومن خالل القيمة  ، 50أقل من  عتدالية ألن عدد المبحوثين )أفراد مجتمع الدراسة(اال

مما يشير إلى أن البيانات تتبع  ،0.05( تبين أنها أكبر من مستوى الداللة sigاالحتمالية )
ية في التحقق من لالتوزيع االعتدالي )الطبيعي(، وبالتالي يمكن تطبيق االختبارات المعم

 فرضيات الدراسة:
 شبيرو ويلك للتوزيع الطبيعينتائج اختبار (: 0.18 )جدول 

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال #
(sig) 

 0.740 0.982 التعرف على المخاطر  .7
 0.097 0.955 تحليل المخاطر  .8
 0.448 0.974 تقييم المخاطر  .9
 0.168 0.962 التحكم في المخاطر  .10
 0.327 0.970 المراقبة والمتابعة الدورية  .11
 0.421 0.963 الميزة التنافسية   .12

 0.532 0.979 جميع مجاالت االستبانة
  ن التوزيع اعتدالي ألsig   0.05أكبر م  

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
 لوص  عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1
 المتوسط الحسابي والوزن النسبي. .2
( وكاذلك طريقاة التجزئاة النصافية، لمعرفاة ثباات Cronbach's Alphaاختباار ألفاا كرونبااخ ) .3

 .االستبانةفقرات 
لقياس درجة االرتباط: يقوم ( Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .4

وقااد تاام اسااتخدامه لحساااب االتساااق الااداخلي  ،هااذا االختبااار علااى دراسااة العالقااة بااين متغياارين
 والصدق البنائي لالستبانة.

( لمعرفااة مااا إذا كاناات متوسااط درجااة االسااتجابة قااد T-Test) فااي حالااة عينااة واحاادة Tاختبااار  .5
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقاد تام اساتخدامه للتأكاد مان  6وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
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لمعرفة ما إذا كان هناك  (Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .6
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( One Way Analysis of Variance – ANOVA) اختباار تحليال التبااين األحاادي .7

 فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات. وجودلمعرفة 
 Multiple( ، واالنحاااادار المتعاااادد )simple regressionنمااااوذج االنحاااادار البساااايط ) .8

regression لدراسة العالقة باين المتغيارات التابعاة والمساتقلة ومعامال التحدياد لمعرفاة حجام ،)
 التأثير الناتج عن المتغير المستقل.
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 الفصل الخامس
 الدراسة الميدانية وتفسيرهانتائج 

 مقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة 
وفرضيات الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل 

في تحقيق الميزة  فقراتها، بهدف التعرف على أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية
 الجامعة اإلسالمية.بدراسة حالة: مشاريع حاضنة األعمال والتكنولوجيا  -التنافسية لمشاريعهم 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، إذ تم 
الدراسة  ( للحصول على نتائجSPSSاستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )

  التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

 اختبار فرضيات الدراسة: و تحليل 
 اختبار حول متوسط درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد )درجة الموافقة المتوسطة(:  -

لمعرفة ما إذا كان المتوسط الحسابي لدرجة االستجابة لكل  Tاستخدام اختبار وقد تم   
أم تختل  عنها اختالفًا  - 6وهي  -االستبانة تساوي القيمة المتوسطة  فقرة من فقرات محاور

( أكبر من مستوى الداللة )حسب (Sig. P-valueأذا كانت ف ،جوهريًا أي بصورة واضحة
( فأنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة آراء أفراد SPSSنتائج برنامج 
(  (Sig. P-value، أما إذا كانت 6تقترب من القيمة المتوسطة )المحايد( وهى  مجتمع الدراسة

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط  ،أقل من مستوى الداللة
درجة اإلجابة تختل  عن القيمة المتوسطة )المحايد(، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان 

بة يزيد أو ينقذ بصورة جوهرية عن القيمة المتوسطة )المحايد(. وذلك من خالل متوسط اإلجا
إشارة قيمة االختبار فأذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن 

 القيمة المتوسطة )المحايد( والعكس صحيح.
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 تحليل فقرات مجاالت الدراسة:
 :مجال التعرف على المخاطر

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tخدام اختبار تم است
، أم تختل  عنها )أكبر من أو أقل من الدرجة المتوسطة( 6الحياد )الدرجة المتوسطة( وهي 

 .(1.5جدول )ونتائج كما في 
 مجال التعرف على المخاطرلكل فقرة م  فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 0.1 )جدول 

 الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

 1 0.000* 15.247 87.14 يدرك صاحب المشروع الريادي مفهوم الخطر. 1

2 
التعاارف علاى متنااوع المخااطر المحتملااة يساتطيع صااحب المشااروع الرياادي 

 3 0.000* 8.858 79.05 التي قد تواجه المشروع.

 2 0.000* 12.270 86.67 يتم أخذ جانب دراسة المخاطر بعين االعتبار في إدارة المشروع. 3

4 
يعاارف صاااحب المشااروع الريااادي األساااليب العلميااة التااي يمكاان اسااتخدامها 

 للتعرف على المخاطر وتشخيصها.
65.71 1.961 0.057 8 

5 
يسااااااتعين صاااااااحب المشااااااروع الريااااااادي بااااااالخبراء للتعاااااارف علااااااى المخاااااااطر 

 المحتملة.
76.19 4.470 *0.000 5 

 7 0.002* 3.318 68.10 يستطيع صاحب المشروع الريادي التنبؤ وتوقع إشارات الخطر. 6

7 
تبقااى قائمااة المخاااطر السااابقة حاضاارة فااي ذهاان صاااحب المشااروع الريااادي 

 4 0.000* 6.177 76.90 ويتم استعراضها من أجل تفاديها. 

8 
يشاااارك فرياااق العمااال ماااع مااادير المؤسساااة أو صااااحب المشاااروع فاااي جاناااب 

 التعرف على المخاطر.
74.05 4.141 *0.000 6 

 -- 0.000* 10.667 76.73 جميع فقرات المجال معاً 
 .(05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة )

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي تبي  النتائج م  الجدول أن أعلى  -
قاد احتلات  يدرك صاحب المشـروع الريـادي مفهـوم الخطـر"( التي نصت على   1الفقرة رقم ) .1

، ممااا يااادل علااى أن الفقاارة قااد حصاالت علااى درجاااة )%87.14المرتبااة األولااى بااوزن نساابي )
 .مجتمع الدراسةموافقة )كبيرة( من قبل أفراد 
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يـتم أخــذ جانـب دراســة المخـاطر بعــي  االعتبـار فــي إدارة ( التاي نصاات علاى   3الفقارة رقام ) .2
، ممااا ياادل علااى أن الفقاارة قااد )%86.67)  قااد احتلاات المرتبااة الثانيااة بااوزن نساابي المشــروع

 .مجتمع الدراسةحصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد 
 

 وتبي  النتائج م  الجدول أن أدنى فقرتي  حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا: -
يعــرف صـاحب المشـروع الريــادي األسـاليب العلميـة التــي  التاي نصات علاى  ( 4الفقارة رقام ) .1

  قاد احتلات المرتباة األخيارة باوزن نسابي استخدامها للتعرف على المخاطر وتشخيصـهايمك  
مان قبال ماا الفقارة قاد حصالت علاى درجاة موافقاة )متوساطة(  %(، مما يدل علاى أن65.71)

 أفراد مجتمع الدراسة.
يسـتطيع صـاحب المشـروع الريـادي التنبـؤ وتوقـع إشـارات  التي نصت علاى   (6الفقرة رقم ) .2

الفقارة قاد  %(، مماا يادل علاى أن68.10نسابي ) د احتلت المرتبة قبال األخيارة باوزن   قالخطر
 مجتمع الدراسة.حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد 

النسبي لمجال التعرف على المخاطر  المتوسط الحسابيفقد تبين أن  ،عامٍ  وبشكلٍ 
 (Sigوأن القيمة االحتمالية ).(، 10.667( يساوي  Tوأن قيمة اختبار ، (%76.73يساوي )
مما يدل على  0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  بذلك يعتبر المجال داالً (، و 0.000تساوي )

، وهذا يعني أن هناك 6أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 .على فقرات المجال مجتمع الدراسةموافقة من قبل أفراد 

أصحاب المشاريع الريادية( على دراية جميع مجتمع الدراسة )أفراد أن  ةيمكن مالحظ
، فقد ظهرت استجابة المبحوثين جلية في (1حسب الفقرة رقم ) الخطروثقافة واضحة بمفهوم 

هذا الجانب والتي تنبع من ارتباط رواد األعمال باألعمال الجارية في السوق الفلسطيني وما 
دراسة  وحسب ،ساهم ذلك في تعزيز وفهم ثقافة الخطر لديهمتحتويه من مخاطر مختلفة، 

خطر ونسبة ضئيلة من المبحوثين متفقين على إدراك مفهوم ال (%51.4فأن ) (م2012لطيفة )
لدراسة حمادة وآخرون الدراسة األولية  في حين أن ،مع ذلك ن ال يتفقون %( مم2.7جدًا )

 .أظهرت عدم وجود ثقافة الخطر وإدارة المخاطر لدى المبحوثين (م2012)

يأن على دراسة  اً واهتمام اً هناك حرص أن( أظهرت 3الفقرة ) من قبل  المخاطركبيرو
والتي تضاربت اآلراء فيها بين  (م2012دراسة لطيفة ) مقارنًة بالنسبة التي أظهرتها المبحوثين

واجهت العديد من المخاطر  في غزة أن المشاريع الريادية إلى ويرجع السبب، موافق ومعارض
والتي يعايشها  ؛والتحديات وما زالت تتعرض لألخطار بسبب الظروف المتقلبة في قطاع غزة
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ار عملها في حين على ذلك بصمود المشاريع واستمر  في الوقت الحالي، ويستدلُّ  رواد األعمال
حيث تتوفر  (م2012دراسة لطيفة )ف القائمة في مشاريع أخرى، وهذا يتنافى مع الظرو  تفشل

  .المبحوثين فيها من العاملين في مختل  المستويات اإلدارية ، فضاًل عن أنظروف أفضل

مع ما  والتي حصلت على المرتبة األخيرة من حيث الوزن النسبي؛ (4اتفقت الفقرة )
هناك موافقة متوسطة إلى حٍد ما على اتباع  في أن (م2014دراسة أبو حجير )أظهرته 

األساليب العلمية في التعرف على المخاطر، وذلك لكون المبحوثين ليسوا على اطالع بمتنوع 
بالنسبة  اأم ،طر إال من بعض األساليب الشائعةاألساليب العلمية المستخدمة للتعرف على المخا

وجود صعوبة لدى رواد األعمال في التنبؤ بحدوث المخاطر وتوقعها  فتكمن في( 6إلى الفقرة )
دراسة لطيفة بسبب الظروف المحيطة المضطربة في قطاع غزة، وهذا ما أشارت إليه 

النسبة األكبر من المبحوثين كانوا محايدين في هذا الجانب، وقد أعزت الباحثة  بأن (م2012)
لالزمة لذلك أو لعدم دراية المؤسسة باألساليب العلمية، ذلك إلى إما لعدم توفر الوسائل الطيفة 

 حيث ال يمكن الجزم بقدرة إدارة المؤسسة بالتنبؤ وتوقع المخاطر.  

 مجال تحليل المخاطر:
 لكل فقرة م  فقرات مجال تحليل المخاطر (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 0.2 )جدول 

 الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

1 
يصن  صاحب المشروع الريادي المخاطر المحتملة حسب المصدر 

 )عوامل داخلية أو عوامل خارجية(.
75.24 5.298 *0.000 3 

2 
المخاطر حسب طبيعتها إلى فنية يقسم صاحب المشروع الريادي 

 وإدارية.
73.57 4.274 *0.000 5 

يدرس صاحب المشروع الريادي الفرص المتوقعة الحدوث )المخاطر  3
 ذات المردود اإليجابي(.

74.76 4.994 *0.000 4 

 7 0.001* 3.688 69.05 يتنبأ صاحب المشروع الريادي بالمخاطر التي ال مردود إيجابي لها. 4

5 
يقوم صاحب المشروع الريادي باستخدام أساليب وتقنيات أو تنفيذ 

 إجراءات لتحليل المخاطر المحتملة. 
67.14 2.927 *0.006 8 

يستفيد صاحب المشروع الريادي من خبراته وخبرات فريق العمل ومن  6
 قائمة المخاطر السابقة في جانب تحليل المخاطر.

75.48 5.952 *0.000 2 
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7 
صاحب المشروع الريادي التفريق بين المخاطر التالية: يستطيع 

 )تشغيلية، استراتيجية، مالية أو بيئية(.
72.14 3.995 *0.000 6 

يستطيع صاحب المشروع الريادي تحديد وتصني  المخاطر ذات األثر  8
 التدميري من عدمه.

76.91 6.130 *0.000 1 

 -- 0.000* 7.099 73.04 جميع فقرات المجال معاً 
 .(05.0) * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي تبي  النتائج م  الجدول أن أعلى  -
يســـتطيع صـــاحب المشـــروع الريـــادي تحديـــد وتصـــنيف ( التاااي نصااات علاااى  8الفقااارة رقااام ) .1

قااااد احتلاااات المرتبااااة األولااااى بااااوزن النساااابي    المخــــاطر ذات األثــــر التــــدميري مــــ  عدمــــه.
 .مجتمع الدراسةحصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد  يعني أنها، )76.91%)
يســتفيد صــاحب المشــروع الريــادي مــ  خبراتــه وخبــرات ( التااي نصاات علااى  6الفقاارة رقاام ) .2

تلات المرتباة .  قاد احفريق العمل وم  قائمـة المخـاطر السـابقة فـي جانـب تحليـل المخـاطر
قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( مان قبال  يعني أنها، )%75.48الثانية بوزن النسبي )

 .مجتمع الدراسةأفراد 
 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي ى دنتبي  النتائج م  الجدول أن أ -
أســـاليب يقـــوم صـــاحب المشـــروع الريـــادي باســـتخدام  " ( التاااي نصااات علاااى5الفقااارة رقااام ) .1

ــة ــل المخــاطر المحتمل ــذ إجــراءات لتحلي ــات أو تنفي قااد احتلاات المرتبااة األخياارة بااوزن " وتقني
مااان قبااال أفاااراد  (متوساااطة)%(، يعناااي أنهاااا قاااد حصااالت علاااى درجاااة موافقاااة 67.14نسااابي )

 مجتمع الدراسة.
يتنبأ صاحب المشروع الريادي بالمخـاطر التـي ال مـردود  " ( التي نصت على4الفقرة رقم ) .2

%(، يعني أنها قاد حصالت 69.05قد احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي )" ابي لهاإيج
 من قبل أفراد مجتمع الدراسة. (متوسطة)على درجة موافقة 

يساوي النسبي لمجال تحليل المخاطر  المتوسط الحسابيوبشكل عام فقد تبين أن 
تساوي  (Sigاالحتمالية ).(، وأن القيمة 7.099(يساوي  Tوأن قيمة اختبار ، (73.04%)
مما يدل على أن  0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  بذلك يعتبر المجال داالً (، و 0.000)

وهذا يعني أن هناك موافقة  6متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 على فقرات المجال. مجتمع الدراسةمن قبل أفراد 
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ين من جراء تعرضهم لألخطار المتنوعة والمختلفة فقد أن المبحوث يمكن مالحظة
أصبحت لديهم الخبرة في تحليل الخطر، كما وأن بعضهم قد استعانوا بالفعل بمن لديهم الخبرة 

لديهم، ويظهر  مخاطر عديدة ساهم ذلك في تحسين جانب تحليل المخاطرمواجهة المسبقة في 
قدرة المشاريع على  بأن ، علماً المرتبتين األوليين( تحتالن 6) و (8ذلك في كون الفقرتين )

االستمرار في ظل وجود حالة من االضطراب في اآلونة األخيرة لهو دليل على امتالك 
فضاًل عن  ،المبحوثين لمهارات تحليل وتشخيذ المخاطر وخصوصًا ذات األثر التدميري منها

ي تجاوز العديد من العقبات بعد الحاضنة من خدمات استشارية وتوجيهية ساهمت ف تقدمهما 
 تجربتها العملية في احتضان مشاريع أخرى.

المبحوثين ليسوا  ( فذلك يمكن تفسيره بأن5لفقرة )أما بالنسبة النخفاض الوزن النسبي ل
، وقد أظهرت المستخدمة في تحليل المخاطرطالع بمتنوع األساليب والتقنيات واإلجراءات على ا

، أي %( هي درجة موافقة المبحوثين على هذه الفقرة63.42أن ) (م2014دراسة أبو حجير )
إلى حٍد ما من قبل المبحوثين باستخدام مؤسستهم لألساليب  (متوسطة)هناك درجة موافقة  أن

( والتي احتلت المرتبة قبل 4، وبالنسبة للفقرة )والتقنيات أو تنفيذ إجراءات لتحليل المخاطر
المبحوثين يجدون صعوبة حقيقية في  %(، فأن69.05بة )وزن النسبي بنساألخيرة حسب ال
، وذلك بسبب اضطراب المختلفة وخصوصًا المخاطر التي ال مردود إيجابي لهاالتنبؤ بالمخاطر 

المحيطة في قطاع غزة، وعدم وجود البيئة االستثمارية المناسبة التي تجعل األمر سهاًل البيئة 
 أمام رواد األعمال. 

 :اطرتقييم المخمجال 
 مجال تقييم المخاطرلكل فقرة م  فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 0.3 )جدول 

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

1. 
علااااى الوظااااائ  واألنشااااطة  يااااتم العماااال علااااى استكشاااااف تااااأثير المخاااااطر

 المختلفة.
65.95 2.574 *0.014 5 

2. 
يقااوم صاااحب المشااروع الريااادي بتوقااع النساابة االحتماليااة لحاادوث مختلاا  

 المخاطر.
67.86 3.309 *0.002 4 

3. 
يقساام صاااحب المشااروع الريااادي المخاااطر إلااى مسااتويات ودرجااات مختلفااة 

 من حيث احتمال الحدوث والتأثير المتوقع.
68.33 2.623 *0.012 3 
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 1 0.000* 5.921 73.33 يتم التركيز على المخاطر األقوى من ناحيتي التأثير واحتمال الحدوث.  .4
 2 0.022* 2.386 69.05 يتم االستعانة بذوي الخبرة في جانب تقييم درجة الخطر. .5

 -- 0.000* 4.203 68.91 جميع فقرات المجال معاً 
 .(05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللة* المتوسط الحسابي 

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي تبي  النتائج م  الجدول أن أعلى  -
يــتم التركيــز علــى المخــاطر األقــوى مــ  نــاحيتي التــأثير  ( التاي نصاات علاى  4الفقارة رقاام ) .1

، مما يادل علاى أن )%73.33النسبي  ).  قد احتلت المرتبة األولى بوزن واحتمال الحدوث
 .مجتمع الدراسةالفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد 

يـــتم االســتعانة بـــذوي الخبــرة فـــي جانــب تقيـــيم درجـــة  ( التاااي نصاات علااى  5الفقاارة رقاام ) .2
، ممااا ياادل علااى أن الفقاارة قااد )%69.05.  قااد احتلاات المرتبااة الثانيااة بااوزن النساابي )الخطــر
 .مجتمع الدراسةصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد ح

 

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي  أدنىتبي  النتائج م  الجدول أن  -
يتم العمل على استكشاف تـأثير المخـاطر علـى الوظـائف ( التي نصت علاى  1الفقرة رقم ) .1

%(، مماا يادل علاى أن 65.95نسابي )  قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن واألنشطة المختلفة
 من قبل أفراد مجتمع الدراسة. (متوسطة)الفقرة قد حصلت على درجة موافقة 

يقوم صاحب المشـروع الريـادي بتوقـع النسـبة االحتماليـة ( التي نصت على  2الفقرة رقم ) .2
%(، مما يدل 67.86نسبي ) بوزن   قد احتلت المرتبة قبل األخيرة لحدوث مختلف المخاطر

 الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة. على أن

يساوي النسبي لمجال تقييم المخاطر  المتوسط الحسابيوبشكل عام فقد تبين أن 
تساوي  (Sigة االحتمالية ).(، وأن القيم4.203(يساوي  Tوأن قيمة اختبار ، (68.91%)
مما يدل على أن  0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  بذلك يعتبر المجال داالً (، و 0.000)

وهذا يعني أن هناك موافقة  6متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 على فقرات المجال. مجتمع الدراسةمن قبل أفراد 

في الخطوة السابقة )تحليل المخاطر(، فأن المبحوثين  إليه وتمت اإلشارةكما سبق 
مال حدوث كٍل تعرفوا على العديد من المخاطر التي واجهوها وعرفوا كي  يقيموا تأثير واحت

ون بحدوث المخاطر بفضل خبرتهم التي اكتسبوها في التعامل مع منها، وأصبحوا يتنبؤ 
وكما هو متوقع،  .ستعانة بالخبراء في هذا الجانبالالمخاطر، كما أن المبحوثين لم يغفلوا عن ا
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أن  والبدهي ه من الطبيعيى ألن( تحتل المرتبة األول4درجة موافقة المبحوثين للفقرة رقم ) فأن
يأن،  االهتمام األكبر الفرد يولي ( 5أما بالنسبة للفقرة رقم )باألخطار ذات التأثير واالحتمال الكبيرو
الحاضنة تعمل بمثابة الخبير بالنسبة لرواد األعمال برغم  الثانية، فأنلتي احتلت المرتبة وا

إلى أنهم استعانوا أثناء تعبئة االستبانة المبحوثين قد أشاروا  ، كما أنخبرتها المتواضعة
درجة تقديم الخدمات  أن (م2014دراسة برهوم )وقد أظهرت ، بأصحاب خبرة في مجال عملهم

تقديمها لرواد األعمال من  ية أثناء فترة االحتضان التي تملتمويلية، والفناإلدارية، واالستشارية؛ وا
 استمرار عمل مشاريعهم ونجاحها. ودعمتقبل الحاضنة كانت )متوسطة( ساهمت 

على ( اللتين احتلتا المرتبتين األخيرة وقبل األخيرة 2( و)1أما بالنسبة للفقرتين )
%( 63.19) في أن (م2014دراسة أبو حجير )فقد تقاربت النسبتين مع ما أظهرته الترتيب، 

توقعهما بدرجة يتم درجة خطورة واحتمالية حدوث الخطر  ي درجة موافقة المبحوثين على أنه
رائد األعمال يجد صعوبة في  بأن (2( و)1نتيجة الفقرتين )متوسطة إلى حٍد ما، ويمكن تفسير 

ث الخطر أو درجة خطورته بسبب البيئة المحيطة المضطربة، والتي تسوء التنبؤ باحتمال حدو 
 في كثير من األحيان.
 التحكم في المخاطر:

 مجال التحكم في المخاطرلكل فقرة م  فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 0.4 )جدول 

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
يااااااتم وضااااااع اسااااااتراتيجية وسياسااااااة معتماااااادة للااااااتحكم فااااااي 

 المخاطر. 
65.24 2.087 *0.043 5 

2. 
ياااتم دراساااة البااادائل المحتملاااة لمواجهاااة الخطااار )تحملهاااا، 

 تنويعها، تجنبها، تحويلها(.
72.62 5.132 *0.000 3 

 2 0.000* 6.468 76.19 يتم اتخاذ القرار المناسب في مواجهة الخطر. .3

4. 
يحدث تعاون بين فرياق العمال فاي المشاروع فاي مواجهاة 

 الخطر.
78.33 5.908 *0.000 1 

 4 0.052 1.700 66.43 الة لمواجهة جميع األخطار.يتم إعداد خطة محكمة وفع .5
  0.000* 5.243 71.76 جميع فقرات المجال معاً 

 .(05.0) * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي تبي  النتائج م  الجدول أن أعلى  -
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يحدث تعاون بي  فريق العمل في المشروع فـي مواجهـة  ( التي نصت على  4الفقرة رقم ) .1
، مماا يادل علاى أن الفقارة قاد )%78.33قد احتلت المرتبة األولاى باوزن النسابي  ) الخطر."

 .مجتمع الدراسةحصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد 
.  قد احتلت يتم اتخاذ القرار المناسب في مواجهة الخطر ( التي نصت على  3الفقرة رقم ) .2

، مماا يادل علاى أن الفقارة قاد حصالت علاى درجاة )%76.19المرتبة الثانية بوزن النسبي  )
 .مجتمع الدراسةموافقة )كبيرة( من قبل أفراد 

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي ى دنتبي  النتائج م  الجدول أن أ -
يتم وضع استراتيجية وسياسة معتمدة للتحكم في ( التي نصت على  1الفقرة رقم ) .1

الفقرة قد  %(، مما يدل على أن65.24نسبي ) ة األخيرة بوزن   قد احتلت المرتبالمخاطر
 حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة.

  الة لمواجهة جميع األخطاريتم إعداد خطة محكمة وفع ( التي نصت على  5الفقرة رقم ) .2
الفقرة قد حصلت  ، مما يدل على أن%(66.43قد احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي )

  درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة.على 

يسااوي النسابي لمجاال الاتحكم فاي المخااطر  المتوساط الحساابي وبشكل عام فقد تباين أن
تساااااوي  (Sig(، وأن القيمااااة االحتماليااااة ).5.243( يساااااوي  Tوأن قيمااااة اختبااااار ، (71.76%)
مماااا يااادل علاااى أن  0.05إحصاااائيًا عناااد مساااتوى داللاااة  باااذلك يعتبااار المجاااال داالً (، و 0.000)

وهاااذا يعناااي أن هنااااك  6متوساااط درجاااة االساااتجابة لهاااذا المجاااال قاااد زاد عااان درجاااة الحيااااد وهاااي 
 على فقرات المجال. مجتمع الدراسةموافقة من قبل أفراد 

دراســة أبــو حجيــر  نتااائجو  (4.5جــدول )كبياار بااين نتااائج  اتفاااق الحااظ الباحااث وجااود
( علااى الترتيااب، ويمكاان 3( و )4كااون الماارتبتين األولااى والثانيااة هااي للفقاارتين )فااي  (م2014)

( والتاي احتلات المرتباة األولاى أظهارت مادى حارص واهتماام 4تفسير ذلك، كالتاالي: الفقارة رقام )
عاادد  ، فضاااًل عاان أنرواد األعمااال بالعماال الجماااعي فااي إدارة المشااروع وفااي مواجهااة المخاااطر

أفااراد، األماار الااذي يزيااد انغماااس  4العاااملين فااي المشاااريع الرياديااة قلياال جاادًا ال يكاااد يزيااد عاان 
 العاملين في كافة تفاصيل العمل.

باين الدراساتين  اً ( والتاي احتلات المرتباة الثانياة فقاد أظهارت اتفاقا3أما بالنسبة للفقرة رقم )
فااي هااذه الخطااوة، ناسااب فااي مواجهااة الخطاار رواد األعمااال يسااتطيعون اتخاااذ القاارار الم علااى أن

أن قاااادرة أصااااحاب المشاااااريع الرياديااااة علااااى إدارة المخاااااطر التااااي تواجااااه ذلااااك باااا ويمكاااان تعلياااال
قاادرتها علااى االسااتمرار والعطاااء فااي ظاال ظااروف  ماان خااالل عليهااامشاااريعهم يمكاان االسااتدالل 
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 قاااد أفلسااات يادياااةالر  صاااعبة يمااار بهاااا قطااااع غااازة، فاااي حاااين أن عاااددًا ال باااأس باااه مااان المشااااريع
، ولااام تسااتطع الصااامود فااي وجاااه المخاااطر بسااابب ضااع  هاااذه المهااارة لاااديهم، وهااذا ماااا وانتهاات

ويمكان اإلشاارة إلاى الادور الاذي ، مان رواد األعماال ن التميز باه علاى نظارائهماستطاع المبحوثو 
ابااة قاماات بااه حاضاانة األعمااال والتكنولوجيااا فااي احتضااان المشاااريع المدروسااة، حيااث كاناات بمث

مشروعًا  46، وتجدر اإلشارة إلى أن (م2014لدراسة برهوم )السند والداعم لتلك المشاريع وفقًا 
مشروعًا تم احتضانهم في حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلساالمية  120فقط من بين 

مشااروعًا فشاالوا فااي االسااتمرار  74فااي غاازة مااا زالاات تعماال فااي السااوق الفلسااطيني، فااي حااين أن 
)يوس  الحالق: مسؤول تطوير األعمال بحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية في 

 م(.2017أكتوبر  22غزة، اتصال شخصي، 
( والتااي احتلاات المرتبااة األخياارة، فقااد اتفقاات فااي الااوزن النساابي مااع 1أمااا بالنساابة للفقاارة )

قصااور فاي جانااب اعتماااد والتااي إن دلات فأنهااا تادل علااى بعاض ال (م2014دراسـة أبــو حجيــر )
رواد األعمااال ليسااوا علااى اطااالع  ة معينااة لمواجهااة األخطااار، أو أناسااتراتيجية معينااة أو سياساا

التقنيات المستخدمة واالستراتيجيات المعتمدة في جانب التعامل ماع المخااطر مان تجناب متنوع ب
فااي جانااب  هناااك إهماااالً  ( فتظهاار أن5مااا بالنساابة للفقاارة )أأو تقلياال أو نقاال أو عاازل المخاااطر، 

إعداد الخطط الخاصة بأدارة مشروعات المبحوثين وخصوصًا فيما يتعلق بجاناب إدارة األخطاار 
فاي هاذا  اً هناك قصاور  بأن (م2012دراسة لطيفة )لعقبات التي تواجههم، وقد أظهرت وتجاوز ا
مان المبحاوثين %( 30) %(، في حاين أن48محايدين بنسبة )غالبية المبحوثين كانوا فالجانب، 

 غير موافقين، وهذا يدل على عدم اعتماد المؤسسة لخطة فعالة في مواجهة المخاطر. 

 المراقبة والمتابعة الدورية: مجال
 والمتابعة الدوريةمجال المراقبة لكل فقرة م  فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 0.5 )جدول 

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
اإلجااراءات المتبعااة قااد أعطاات النتااائج المخطااط  يااتم التأكااد ماان أن

 لها.
70.00 3.434 *0.000 4 

2. 
ياتم توثياق المخاااطر المحتملاة والطارئاة أواًل بااأول مان أجال التعاماال 

 6 0.000* 3.130 68.57 بشكل سليم. معها

3. 
يقاااااوم صااااااحب المشاااااروع الرياااااادي بتقيااااايم ومراجعاااااة خطاااااوات إدارة 
 المخاطر )التعريف، والتحليل، والتقييم، والتحكم في المخاطر(.

69.05 3.111 *0.000 5 
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4. 
يتم تحديد الدروس المساتفادة لفحاذ إدارة المخااطر مساتقباًل وذلاك 

 السابقة.من خالل توثيق للمخاطر 
74.05 4.856 *0.000 2 

5. 
يااتم العماال علااى التطااوير المعرفااي للعاااملين فااي لمشااروع ماان أجاال 

 3 0.000* 3.637 71.90 المساعدة في اتخاذ قرارات أفضل لمواجهة الخطر.

6. 
يااااتم تناااااول المخاااااطر ذات المسااااتويات األقااااوى أواًل والتعاماااال معهااااا 

 حسب األولوية.
78.10 6.042 *0.000 1 

  0.000* 4.777 71.94 جميع فقرات المجال معاً 
 .(05.0) * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي تبي  النتائج م  الجدول أن أعلى  -
يتم تناول المخاطر ذات المستويات األقوى أواًل والتعامـل ( التي نصت على   6الفقرة رقم ) .1

، مما يدل على )%78.10قد احتلت المرتبة األولى بوزن النسبي  )معها حسب األولوية." 
  .مجتمع الدراسةأن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد 

فادة لفحــص إدارة المخــاطر يــتم تحديــد الــدرو  المســت( التااي نصاات علااى   4الفقاارة رقاام ) .2
.  قاد احتلات المرتباة الثانياة باوزن النسابي  مستقباًل وذلك م  خالل توثيق للمخاطر السـابقة

، مما يدل علاى أن الفقارة قاد حصالت علاى درجاة موافقاة )كبيارة( مان قبال أفاراد )74.05%)
 .أفرد مجتمع الدراسة

 :اسبي في هذا المجال كانتحسب الوزن الن فقرتي  أدنىتبي  النتائج م  الجدول أن  -
يــتم توثيــق المخــاطر المحتملــة والطارئــة أواًل بــأول مــ   ( التااي نصاات علااى  2الفقاارة رقاام ) .1

%(، مماا 68.57نسابي )   قاد احتلات المرتباة األخيارة باوزن أجل التعامـل معهـا بشـكل سـليم
 الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة. يدل على أن

يقوم صاحب المشـروع الريـادي بتقيـيم ومراجعـة خطـوات  ( التي نصت على  3الفقرة رقم ) .2
  قد احتلت المرتبة قبال إدارة المخاطر )التعريف، والتحليل، والتقييم، والتحكم في المخاطر(

الفقاارة قااد حصاالت علااى درجااة موافقااة  %( ممااا ياادل علااى أن69.05ن نساابي )األخياارة بااوز 
 )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة.

النساابي لمجااال المراقبااة والمتابعااة الدوريااة  المتوسااط الحسااابيوبشااكل عااام فقااد تبااين أن 
 (Sig(، وأن القيماااة االحتمالياااة ).4.777 ( يسااااوي  Tوأن قيماااة اختباااار ، (%71.94يسااااوي )
مماا يادل علاى  0.05عناد مساتوى داللاة  إحصاائياً  بذلك يعتبر المجاال داالً (، و 0.000تساوي )

وهاذا يعناي أن هنااك  6عان درجاة الحيااد وهاي  زادأن متوسط درجاة االساتجابة لهاذا المجاال قاد 
 على فقرات المجال. مجتمع الدراسةموافقة من قبل أفراد 
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( هما بالفعل ما يركز أصاحاب المشااريع 4( و )6الفقرتين ) أن مما سبق يمكن استنتاج
فمان البداهاة أن يقاوم رائاد الريادية عليه، في حين أن باقي الفقرات يتم تناولها بشكل أقل تركيزًا، 

 األعماال باالتركيز علااى المخااطر األشاد قااوة، وياولي اهتمامااًا اساتثنائيًا بهاا دون غيرهااا، ولام تكاان
(، حيث 4متفقة مع النتيجة الخاصة بالفقرة رقم ) (م2014راسة أبو حجير )بدالنتيجة الخاصة 

كان االهتمام أكثر لدى رواد األعمال بموضوع تحديد الدروس المستفادة من إدارة المخاطر عن 
والاذين يعملااون فاي الااوزارات الحكومياة، وذلااك ألن  (م2014دراســة أبــو حجيــر )المبحاوثين فاي 

وبالتاااالي تلقاااي  ،و فشااال مشاااروعه الرياااادينجااااح أ -وعلياااه فقاااط  -رائاااد األعماااال يعتماااد علياااه 
مصدر دخله وتوفير احتياجاته اليومية، وهذا األمر يختل  لدى الموظا  الحكاومي الاذي يتلقاى 

ام يقل لدى الموظ ، مصدر دخله بشكل شهري من الوظيفة الحكومية، وبالتالي فأن هذا االهتم
تقااع علااى عاااتق عاادد أكباار ماان المؤسسااة الحكوميااة أداء مسااؤولية نجاااح أو فشاال  فضاااًل عاان أن

 األفراد.

د جانااب التقياايم والمراجعااة وتوثيااق المخاااطر ال يوجاا ( يتبااين أن3( و )2ماان الفقاارتين )و 
، (م2014دراسـة أبـو حجيــر ) ماع، متفقااًا باذلك رغام أهميتاه باه لادى رواد األعماال اهتمااٌم كاافٍ 

 وهذا يمثل عامل ضع  نوعًا ما لدى رواد األعمال، في هذا الجانب.
 :مجال الميزة التنافسية

 مجال الميزة التنافسيةلكل فقرة م  فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 0.6 )جدول 

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 10 0.000* 8.564 82.62 المشروع الخدمة للزبائن بالشكل المطلوب.يقدم  .1
 5 0.000* 10.631 84.05 يتم إنجاز طلبات الزبائن بسرعة وفي الوقت المحدد. .2

3. 
يبدي صاحب المشروع الريادي االهتمام بالزبائن بشكل سليم 

 وفعال.
86.90 11.579 *0.000 2 

 16 0.000* 5.151 78.10 تقديم الخدمة / المنتج.يسهل مكان المشروع على الزبائن  .4

يسااااعى صاااااحب المشااااروع الريااااادي إلااااى تطبيااااق أنظمااااة االعتماااااد  .5
 والجودة.

76.43 5.031 *0.000 18 

6. 
يسااعى صاااحب المشااروع الريااادي بشاااكل دائاام إلااى تطبيااق تقنياااات 

 حديثة تساعد في سرعة إنجاز العمليات.
85.71 9.895 *0.000 4 
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7. 
صاحب المشروع الرياادي أنشاطة وعملياات المشاروع ويعمال يراجع 

 على تقليذ أو إلغاء غير الضروري منها أو المكرر.
80.71 8.318 *0.000 14 

8. 
يتم اساتخدام نظام المعلوماات اإلدارياة لزياادة التنسايق والتكامال باين 

 20 0.000* 3.308 70.24 الوحدات اإلدارية في تنفيذ العمليات.

9. 
المشااروع الريااادي إلااى تبنااي كاال الطاارق واألساااليب  يسااعى صاااحب

 المتاحة واالستراتيجيات من أجل تطوير كفاءة العمليات فيه.
77.62 6.101 *0.000 17 

 15 0.000* 7.338 79.52 يتم فحذ وتقييم كفاءة وفاعلية العمليات من وقت آلخر. .10

11. 
االبتكارياة يتبنى صاحب المشروع الريادي إدخال وتجرياب األفكاار 

 9 0.000* 8.105 82.62 لمواجهة مشكالت العمل.

12. 
يتمتع صاحب المشروع الريادي بثقافة تنظيمياة تسااعد علاى تاأمين 

 فرص اإلبداع والمبادرة.
81.90 8.281 *0.000 12 

13. 
يهتم صاحب المشروع الريادي بتقاديم توليفاة مان الخادمات المقدماة 

 المنافسون. للزبائن بما يتناسب مع ما يقدمه
83.81 10.196 *0.000 7 

14. 
تساااعد تكنولوجيااا المعلومااات المسااتخدمة فااي المشااروع علااى ساارعة 

 تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن.
84.05 8.553 *0.000 6 

15. 
يقوم صاحب المشروع الريادي بتطوير منتجات مشاروعه باساتمرار 

 الزبائن.من أجل الحفاظ على تقدمه وسمعته بين 
87.62 11.721 *0.000 1 

16. 
يتخااذ صاااحب المشااروع الريااادي قاارارات وإجااراءات سااريعة لمواكبااة 

 التغيرات السريعة في السوق وتنوع رغبات واحتياجات الزبائن.
81.90 8.571 *0.000 11 

17. 
يركااز صاااحب المشااروع الريااادي علااى تقااديم خاادمات متمياازة تلبااي 

 توقعات الزبائن.
83.10 9.181 *0.000 8 

يااااتم فااااتح المجااااال أمااااام الزباااااائن للتواصاااال والمشاااااركة فااااي تحدياااااد  .18
 الخدمات/المنتجات المناسبة الحتياجاتهم.

81.19 7.218 *0.000 13 

19. 
يهاااااااتم صااااااااحب المشاااااااروع الرياااااااادي ببحاااااااوث التساااااااويق المتعلقاااااااة 

 باحتياجات الزبائن ورغباتهم.
77.38 5.736 *0.000 19 

20. 
المشروع الريادي باراء الزباائن وتفضايالتهم فاي تقاديم يهتم صاحب 
 الخدمات.

86.67 10.583 *0.000 3 

  0.000* 10.805 81.61 جميع فقرات المجال معاً 
 .(05.0) * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي تبي  النتائج م  الجدول أن أعلى  -
" يقـــوم صـــاحب المشـــروع الريـــادي بتطـــوير منتجـــات ( التاااي نصااات علاااى 15الفقااارة رقااام ) .1

  قاد احتلات المرتباة مشروعه باستمرار م  أجل الحفاظ على تقدمـه وسـمعته بـي  الزبـائ .
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موافقاة   الفقرة قد حصالت علاى درجاة ، مما يدل على أن)%87.62األولى بوزن النسبي  )
 .مجتمع الدراسة)كبيرة( من قبل أفراد 

يبدي صاحب المشروع الريـادي االهتمـام بالزبـائ  بشـكل  ( التي نصت على  3الفقرة رقم ) .2
، مماا يادل علاى أن الفقارة )%86.90قد احتلت المرتبة الثانية بوزن النسابي  ) سليم وفعال"

 .الدراسة مجتمعقد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد 
 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتي  أدنىتبي  النتائج م  الجدول أن  -
يتم استخدام نظم المعلومات اإلدارية لزيادة التنسيق  " ( والتي نصت على8الفقرة رقم ) .1

نسبي  قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن " والتكامل بي  الوحدات اإلدارية في تنفيذ العمليات
الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل  %(، مما يدل على أن70.24)

 أفراد مجتمع الدراسة.
يهتم صاحب المشروع الريادي ببحوث التسويق المتعلقة ( والتي نصت على  19الفقرة رقم ) .2

مما %(، 77.38)قد احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي   باحتياجات الزبائن ورغباتهم
 الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة. يدل على أن

يسااااوي النسااابي لمجاااال الميااازة التنافساااية  المتوساااط الحساااابيوبشاااكل عاااام فقاااد تباااين أن 
تسااااوي  (Sig(، وأن القيماااة االحتمالياااة ).10.805( يسااااوي  Tوأن قيماااة اختباااار ، (81.61%)
مماااا يااادل علاااى أن  0.05عناااد مساااتوى داللاااة  إحصاااائياً  المجاااال داالً  باااذلك يعتبااار(، و 0.000)

وهاااذا يعناااي أن هنااااك  6متوساااط درجاااة االساااتجابة لهاااذا المجاااال قاااد زاد عااان درجاااة الحيااااد وهاااي 
 على فقرات المجال. مجتمع الدراسةموافقة من قبل أفراد 

أن المبحااوثين يمتلكااون قاادرات متمياازة أكساابتهم مياازة تنافسااية فضاااًل عاان  يمكاان مالحظااة
وجود حرص على االستفادة من كل الماوارد واألدوات المتاوفرة لاديهم لخلاق ميازة تنافساية ليتفوقاوا 
فيهااا علااى منافساايهم، وماان جانااب اهتمااامهم بالزبااائن، فااأن المبحااوثين يولااون أهميااة غياار عاديااة 

(، وباااقي الفقااارات ياااتم االهتماااام بهاااا بنساااب 15( و )3النسااابي للفقااارتين )وهااذا يتباااين مااان الاااوزن 
لقى اهتمامًا جيدًا من المبحوثين، وهذا واضح من خالل إلقاء نظرة على األوزان متفاوتة ولكنها ت

فاي  (م2009دراسة العتـوم )وقد اتفقت النتائج مع ، (6.5جدول )النسبية للفقرات العشرين في 
 حصاال علااى)إنتاااج منتجااات جدياادة أو تطااوير الحاليااة لتعزيااز مقاادرة الشااركة علااى المنافسااة(  أن

درجاااة موافقاااة كبيااارة وذلاااك نتيجاااة التغيااار التكنولاااوجي والتساااويقي وكاااذلك التغيااار فاااي احتياجاااات 
تنافساي فاي الساوق،  وبالتاالي ورغبات الزبائن يجعل من غيار الممكان المحافظاة علاى المركاز ال

مام الشركة بهذا الجانب يجعلها تواجه خطر التقادم أمام الشركات التي أخذت علاى عدم اهت فأن
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 (م2011دراســـة شـــعبان )، كماااا أن عاتقهاااا إنتااااج منتجاااات جديااادة أو طاااورت منتجاااات قديماااة
مااان قبااال شاااركة االتصااااالت الخلوياااة الفلساااطينية  جاااوال  بجاناااب الزباااائن  اً كبيااار  اً أظهااارت اهتمامااا

واالهتماااام بطلبااااتهم ومشااااكلهم بعناياااة فائقاااة، حياااث بينااات الدراساااة درجاااة موافقاااة كبيااارة فاااي هاااذا 
 .التحديدالجانب على الرغم من عدم وجود منافسين لها في قطاع غزة على وجه 

 لساابي يااوحي بدرجااة موافقااة كبياارة ماان قباا(، فااأن الااوزن الن3أمااا بخصااوص الفقاارة رقاام )
االهتماام بالزباائن لاديهم، وعاي المبحاوثين بجاناب المبحوثين من رواد األعمال، وهذا يبرز مادى 

ماادى اهتمااام الجامعااة اإلسااالمية بغاازة بالزبااائن )الطلبااة(  (م2013دراســة المقادمــة )وقااد بيناات 
طلبااة الجامعااة يمتلكااون ساامعة حساانة فااي  إنو قااة المبحااوثين جياادة جاادًا، حيااث كاناات درجااة مواف

ساوق العمال وهااذا يعاود إلااى مادى توافااق البارامج األكاديمياة المتااوفرة فاي الجامعااة ماع احتياجااات 
 سوق العمل.  

والتاااي احتلااات المرتباااة األخيااارة بااارغم حصاااولها علاااى درجاااة ( 8وبخصاااوص الفقااارة رقااام )
انوة  يمكن تعليله بأن ذلك بل أفراد مجتمع الدراسة، إال أنموافقة متوسطة من ق توضو الشاركات الُمحأ

الحاجة إلى وجود  أفراد، أي أن 4ال يكاد يزيد عن صغيرة الحجم، وعدد العاملين فيها قليل جدًا 
أنظمة إدارية لربط الوحادات اإلدارياة وزياادة التنسايق بينهاا تكااد تكاون غيار ذات جادوى، ويمكان 

 .إن لزم األمر لتحقيق ذلك االستعانة ببعض التطبيقات الحاسوبية البسيطة

( بوجاااود إهماااال مااان قبااال رواد األعماااال تجااااه بحاااوث التساااويق 19وتظهااار الفقااارة رقااام )
، وهاذا يادلل قة باحتياجات الزبائن وذلاك رغام درجاة الموافقاة المتوساطة مان قبال المبحاوثينالمتعل

زة التنافساية على قلة وعي أو عدم اكتراث رواد األعمال بجدوى بحوث التسويق في صناعة المي
اهتمامااًا واضااحًا ببحااوث التسااويق ماان  (م2011دراســة شــعبان )، فااي حااين أظهاارت لمشاااريعهم

خالل درجة الموافقة الكبيرة من قبل المبحوثين، حيث تهتم إدارة شركة االتصاالت الخليوية بهذا 
 بشكل كبير.الجانب 
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 :مناقشة وتحليل الفرضيات
 : ىالفرضية األول

( إلدارة المخاطر لـدى أصـحاب α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )
 :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية :المشاريع الريادية على تحقيق الميزة التنافسية

 ≤ 0.05المخاطر تأثيرًا ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) التعرف على. تؤثر مهارة 1
α الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة( على تحقيق. 

للتعرف على تأثير مهارة   نموذج االنحدار لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام   
تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة، والنتائج المخاطر على  التعرف على
( والقيمة االحتمالية تساوي 0.564تساوي ) قيمة معامل االرتباطتبين أن  (7.5جدول )كما في 

المخاطر  التعرف علىمهارة بين ( مما يدلل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية 0.000)
ساوي ، وتبين أن معامل التحديد يوتحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة

تحقيق الميزة التنافسية في  ةالحادث اتمن التغير  (%31.8) وهذا يعني أن ما نسبته( 0.318)
المخاطر والنسبة المتبقية والتي  التعرف علىللمشاريع الريادية في قطاع غزة يرجع إلى مهارة 

تساوي  F، وتبين أيضًا أن قيمة تحليل تباين االنحدار ترجع إلى عوامل أخرى  (%68.2)تساوي 
يدلل على وجود أثر ذو داللة احصائية ( وهذا 0.000والقيمة االحتمالية تساوي )( 18.634)
، وأن المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة التعرف علىمهارة ل

 المقدر جيد وصالح للتنبؤ. االنحدارالنموذج 

مهارة التعرف على المخاطر تعتبر حجر  أنب يمكن القول من خالل النتائج أعاله
األخذ بعين  أنتنوع المخاطر التي من الممكن أن تواجه المؤسسة، و األساس في استكشاف م

يمثل عامل وقاية ويجعل انتباه  االعتبار احتمال حدوثها وتسببها في خسائر محتملة مستقبالً 
رائد األعمال تجاه الخطر الذي تم التعرف عليه، ومن ثم يبني على ذلك كافة الخطوات الالزمة 

، إلى اتخاذ القرار المناسب بأقل الخسائر وأكبر قدر ممكن من الربحإلدارة هذه الخطر وصواًل 
بأنها اآللية التي  Elahi (2010)دراسة ووصول المؤسسة لحالة من أربع حاالت تطرقت إليها 

يمكن االستفادة من إدارة المخاطر وتحويلها إلى ميزة تنافسية، وهي: القدرة على تقديم الخدمة 
وبناء  ،التفوق اليومي ؛الدخول في أعمال بمخاطرة كبيرة ،في الوقت الذي يفشل فيه الغير

 الصورة المرنة والتي تم ذكرها في الفصل الثاني من هذا البحث.
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تبني المؤسسة لنظام إدارة المخاطر والتي  إلى أن (م2007دراسة يوسف )ت وقد أشار 
تعتبر واحدة من أهم اإلدارات في منظمات األعمال كونها تمثل نظام حماية للمؤسسة وضمان 
استمرار وديمومة نشاطها ونجاحها، ويعتبر متغير التعرف على المخاطر بمثابة حجر األساس 

ل المؤسسة في عدم قدرة المنافسين لهو أحد المزايا التنافسية األربع ، واستمرار عملهذه العملية
 .Elahi (2010)التي أشارت إليها دراسة 

بأن مهارة التعرف على المخاطر تؤثر تأثيرًا  يثبت صحة الفرضية الفرعيةومما سبق 
 ذو داللة إحصائية على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.

 النموذج االنحدار المقدر:
  المخاطر التعرف علىمهارة  0.719+ 2.645 =تحقيق الميزة التنافسية 

 نتائج نموذج االنحدار(: 0.7 )جدول 

 معالم وإحصائيات النموذج

مقدرات  معالم النموذج
 النموذج

الخطأ 
المعياري 

Std error 

االختبار قيمة 
(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 المؤشرات االحصائية

R 0.047 2.052 1.289 2.645 المقدار الثابت معامل االرتباط    0.564 
2R 0.000 4.317 0.167 0.719 ميل خط االنحدار معامل التحديد   0.318 

 F قيمة اختبار   18.634 
 (05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللةغير  النموذج المقدر* 

( α ≤ 0.05) لــةال د مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذو تــأثيراً  المخــاطر تحليــل مهــارة . تــؤثر2
 .غزة قطاع في الريادية للمشاريع التنافسية الميزة تحقيق على

للتعرف على تأثير مهارة   نموذج االنحدارلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام   
الريادية في قطاع غزة، والنتائج كما في تحليل المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع 

( والقيمة االحتمالية تساوي 0.554قيمة معامل االرتباط تساوي )تبين أن  (8.5جدول )
مهارة تحليل المخاطر وتحقيق ( مما يدلل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 0.000)

( 0.306)، وتبين أن معامل التحديد يساوي الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة
التنافسية للمشاريع  % من التغيرات الحادثة في تحقيق الميزة30.6وهذا يعني أن ما نسبته 

% 69.4الريادية في قطاع غزة يرجع إلى مهارة تحليل المخاطر والنسبة المتبقية والتي تساوي 
( 17.668)تساوي  F، وتبين أيضًا أن قيمة تحليل تباين االنحدار ترجع إلى عوامل أخرى 
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مهارة تحليل ل ( وهذا يدلل على وجود أثر ذو داللة احصائية0.000والقيمة االحتمالية تساوي )
 االنحدار، وأن النموذج المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة

 المقدر جيد وصالح للتنبؤ.

التي يتم البناء عليها في عملية إدارة  المهاراتتعتبر مهارة تحليل المخاطر أحد أهم و 
يؤدي إلى  سليمٍ  القيام بهذه الخطوة بشكلٍ ، وأن هاالمخاطر، وتعتبر الخطوة الثانية ضمن خطوات

للمخاطر، ويضيق االحتماالت على أنواع محددة من المخاطر التي  وتوصيٍ  أدقٍّ  أكبرٍ  تركيزٍ 
وبالتالي سيؤثر ذلك على تحقيق الميزة التنافسية للمنشأة بعد تحليل كافة من الممكن أن تحدث، 

 األنشطة المرتبطة بالتهديدات والفرص. 
المؤسسة االقتصادية التي تجري فحذ إلى أن  (م2007دراسة يوسف )وقد أشارت 

دائم ومستمر وفعال لبيئتها الداخلية والخارجية تكن أكثر قدرة على مواجهة الخطر وتقليل آثارها 
السلبية إلى أدنى الحدود، وكذلك استخدام األساليب العملية في التحليل والتنبؤ يرفع من قدرة 

 القتصادية على تفادي األخطار المتوقعة؛ محققًا بذلك ميزة تنافسية للمؤسسة. المؤسسة ا
بأن مهارة تحليل المخاطر تؤثر تأثيرًا ذو داللة  يثبت صحة الفرضية الفرعيةومما سبق 

 إحصائية على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.
 النموذج االنحدار المقدر:

  مهارة تحليل المخاطر 0.603+ 3.758 =تحقيق الميزة التنافسية 
 نتائج نموذج االنحدار(: 0.8 )جدول 

 معالم وإحصائيات النموذج

 معالم النموذج
مقدرات 
 النموذج

الخطأ 
المعياري 

Std error 

قيمة االختبار 
(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 المؤشرات االحصائية

R 0.001 3.543 1.061 3.758 المقدار الثابت معامل االرتباط    0.554 
2R 0.000 4.203 0.143 0.603 ميل خط االنحدار معامل التحديد   0.306 

 F قيمة اختبار   17.668 
 (05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللةغير  النموذج المقدر* 
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 ( علىα ≤ 0.05) لةال د مستوى  عند إحصائية داللة ذو تأثيراً  المخاطر تقييم مهارة . تؤثر3
 .غزة قطاع في الريادية للمشاريع التنافسية الميزة تحقيق

للتعرف على تأثير مهارة   نموذج االنحدار لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام   
، والنتائج كما في تقييم المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة

( والقيمة االحتمالية تساوي 0.481قيمة معامل االرتباط تساوي )تبين أن ( 5.9جدول )
المخاطر وتحقيق مهارة تقييم ( مما يدلل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 0.000)

( 0.231)، وتبين أن معامل التحديد يساوي الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة
% من التغيرات الحادثة في تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع 23.1وهذا يعني أن ما نسبته 

% 76.9تساوي المخاطر والنسبة المتبقية والتي تقييم الريادية في قطاع غزة يرجع إلى مهارة 
( 12.037)تساوي  F، وتبين أيضًا أن قيمة تحليل تباين االنحدار ترجع إلى عوامل أخرى 

مهارة تقييم ( وهذا يدلل على وجود أثر ذو داللة احصائية ل0.001والقيمة االحتمالية تساوي )
 النحدارا، وأن النموذج المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة

 المقدر جيد وصالح للتنبؤ.

من المهم جدًا لرواد األعمال توقع مدى قوة تأثير واحتمال حدوث المخاطر المتنوعة 
والتي من الممكن أن تسبب خسارات أو ضياع فرص كان من الممكن االستفادة منها في حال 

من حيث احتمال الحدوث تم االنتباه واالستعداد لمواجهتها، وبالتالي فأن مهارة تقييم المخاطر 
في عملية اتخاذ القرار النهائي في الخطوة التالية )التحكم في  تعد ذات تأثير مهموقوة التأثير 

على تحقيق الميزة التنافسية، المخاطر( والتي ستؤدي كخطوة مهمة وال غنى عنها إلى التأثير 
المخطط الذي يربط أثر حدوث المخاطر ووقت  (م2007دراسة قدو ومشعل )وقد تناولت 

حيث )مخطط إدارة المخاطر حسب وقت حدوث المخاطر واألثر المتوقع(  :حدوثها مطلقًا عليه
ومن خالل تم تناول جميع االحتماالت الناتجة واألساليب الالزمة لمواجهة كافة االحتماالت، 

أثر حدوث المخاطر واحتمال حدوثها من جانب دراسة أهمية تقييم المخاطر  المخطط فقد برزت
اتخاذ القرار لمواجهة المخاطر، األمر  من حيث الزمن، والتي كانت خطوة أساسية سابقة لعملية

 تحقيق الميزة التنافسية المنشودة.من استمرار عمل المنشأة ونجاحها، وصواًل إلى  الذي يعزز

بأن مهارة تقييم المخاطر تؤثر تأثيرًا ذو داللة  يثبت صحة الفرضية الفرعيةومما سبق 
 إحصائية على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.
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 النموذج االنحدار المقدر:
  مهارة تقييم المخاطر 0.454+ 5.033 =تحقيق الميزة التنافسية 

 نتائج نموذج االنحدار(: 0.9 )جدول 

 معالم وإحصائيات النموذج

مقدرات  معالم النموذج
 النموذج

الخطأ 
المعياري 

Std error 

قيمة االختبار 
(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 المؤشرات االحصائية

R 0.000 5.477 0.919 5.033 المقدار الثابت معامل االرتباط    0.481 
2R 0.001 3.469 0.131 0.454 خط االنحدارميل  معامل التحديد   0.231 

 F قيمة اختبار   12.037 
 (05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللةغير  النموذج المقدر* 

 ≤ 0.05) لـةال د مسـتوى  عنـد إحصـائية داللـة ذو تـأثيراً  المخـاطر طريقة التحكم فـي . تؤثر4
αغزة قطاع في الريادية للمشاريع التنافسية الميزة تحقيق ( على. 

للتعرف على تأثير طريقة   نموذج االنحدارلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام   
المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة، والنتائج كما  التحكم في

( والقيمة االحتمالية تساوي 0.702قيمة معامل االرتباط تساوي )تبين أن  (10.5جدول )في 
 المخاطر ( مما يدلل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طريقة التحكم في0.000)

، وتبين أن معامل التحديد يساوي وتحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة
% من التغيرات الحادثة في تحقيق الميزة التنافسية 49.2وهذا يعني أن ما نسبته ( 0.492)

والنسبة المتبقية والتي  المخاطر للمشاريع الريادية في قطاع غزة يرجع إلى طريقة التحكم في
تساوي  F، وتبين أيضًا أن قيمة تحليل تباين االنحدار % ترجع إلى عوامل أخرى 50.8تساوي 

( وهذا يدلل على وجود أثر ذو داللة احصائية 0.000مة االحتمالية تساوي )والقي( 38.786)
، وأن على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة المخاطر لطريقة التحكم في

 المقدر جيد وصالح للتنبؤ. االنحدارالنموذج 

التحكم في المخاطر  من الواضح من خالل الفقرة السابقة مدى األثر الذي تسببه مهارة
كخطوة رابعة في القرار النهائي الذي يتم اتخاذه  زة التنافسية، وذلك يرجع إلى أنعلى تحقيق المي

مواجهة األخطار سيؤثر بشكل كبير جدًا على أداء المؤسسة وبالتالي تأثيره على تحقق الميزة 
دراسة وقد أشارت  ،Elahi (2010)دراسة التنافسية كأحد الحاالت األربع التي ذكرتها 
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هناك عالقة جيدة بين توفر المهارات والقدرات والتي تسهم في تمكين  بأن (م2013المقادمة )
الكفاءات البشرية؛ وبين تحقيق الميزة التنافسية، ومن بين تلك المهارات والقدرات: القدرة على 

أن هناك  (م2011)دراسة شراب ، وكما أشارت اإلبداع وحل المشكالت واتخاذ القرار السليم
ط االستراتيجي والميزة التنافسية، وخصوصًا عنصر عالقة طردية قوية بين عناصر التخطي

)الخطط والسياسات والبرامج( والذي يعتبر أهم مرحلة ضمن مراحل التخطيط االستراتيجي، 
شاد كونها تمثل عامل إر يتم خالل هذه المرحلة الربط بين بناء االستراتيجية وتنفيذها، حيث 

التفكير واتخاذ القرارات والتصرفات للمديرين لتنفيذ االستراتيجيات واتخاذ البدائل االستراتيجية 
 للمنشأة بحيث يتم تحقيق أهداف المنشأة.

بأن مهارة التحكم في المخاطر تؤثر تأثيرًا ذو  يثبت صحة الفرضية الفرعيةومما سبق 
 شاريع الريادية في قطاع غزة.داللة إحصائية على تحقيق الميزة التنافسية للم

 النموذج االنحدار المقدر:
  طريقة التحكم بالمخاطر 0.625+ 3.672 =تحقيق الميزة التنافسية 

 نتائج نموذج االنحدار(: 0.10 )جدول 

 معالم وإحصائيات النموذج

 معالم النموذج
مقدرات 
 النموذج

الخطأ 
المعياري 

Std error 

قيمة االختبار 
(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 المؤشرات االحصائية

R 0.000 4.996 0.735 3.672 المقدار الثابت معامل االرتباط    0.702 
2R 0.000 6.228 0.100 0.625 ميل خط االنحدار معامل التحديد   0.492 

 F قيمة اختبار   38.786 
 (05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللةغير  النموذج المقدر* 

 لــةال د مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذو تــأثيراً  الدوريــة والمراقبــة المتابعــة أســلوب ؤثريــ. 5
(0.05 ≥ αعلى ) غزة قطاع في الريادية للمشاريع التنافسية الميزة تحقيق. 

 أسلوبللتعرف على تأثير   نموذج االنحدارلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام  
على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة، والنتائج  الدورية والمراقبة المتابعة
 االحتمالية( والقيمة 0.481تساوي ) االرتباطقيمة معامل تبين أن  (11.5جدول )كما في 
 والمراقبة المتابعة أسلوب( مما يدلل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 0.001تساوي )
، وتبين أن معامل التحديد تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزةو  الدورية
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% من التغيرات الحادثة في تحقيق الميزة 23.2وهذا يعني أن ما نسبته ( 0.232)ساوي ي
والنسبة  الدورية والمراقبة المتابعة أسلوبالتنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة ترجع إلى 

، وتبين أيضا أن قيمة تحليل تباين % ترجع إلى عوامل أخرى 76.8المتبقية والتي تساوي 
( وهذا يدلل على وجود أثر 0.001وي )والقيمة االحتمالية تسا( 12.063)تساوي  Fاالنحدار 

تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية  الدورية والمراقبة المتابعة سلوبألذو داللة احصائية 
 المقدر جيد وصالح للتنبؤ. االنحدار، وأن النموذج في قطاع غزة

أسلوب المتابعة والرقابة الدورية له تأثير واضح على تحقيق  بناًء على ما سبق، نجد أن
الميزة التنافسية، واألمر يعود إلى الدور الذي تلعبه الرقابة والمتابعة في تقويم أداء المؤسسة 
وتصحيح أخطائها وضبط عملياتها بشكل دوري، وهو ما اتفق عليه المبحوثون خالل هذه 

متابعة خطوة مهمة من خطوات إدارة المخاطر التي ال غنى عنها الدراسة، ولهذا تعتبر الرقابة وال
 في تحقيق الميزة التنافسية المنشودة، والتي بها يتم تنفيذ الخطوات األربع السابقة بشكل أفضل.

أن هناك عالقة ذات لداللة إحصائية بين توافر  (م2011دراسة شعبان )وقد بينت 
لومات، قواعد البيانات، العمليات اإلدارية، السياسات متطلبات رأس المال الهيكلي )أنظمة المع

واإلجراءات، البرامج، والهيكل التنظيمي( وبين تحقيق الميزة التنافسية، ويعتبر أسلوب المتابعة 
تداخلت مع بعض متطلباته، مثل: العمليات أحد متطلبات رأس المال الهيكلي، يًا والرقابة ضمن

وجود أثر ذو داللة  (م2010دراسة الفيومي )وقد أظهرت  .اإلدارية، والسياسات واإلجراءات
إحصائية لمعايير إدارة الجودة الشاملة )القيادة، تخطيط الجودة، التركيز على الطالب/عضو 
هيئة التدريس، إدارة العمليات، والتحسين المستمر( على تحقيق الميزة التنافسية، بحيث إن 

مزايا التنافسية للجامعات عينة الدراسة من حيث التميز االهتمام بتلك المعايير يعني زيادة ال
 وسرعة االستجابة.

بأن أسلوب المتابعة والمراقبة الدورية يؤثر  يثبت صحة الفرضية الفرعيةومما سبق 
 تأثيرًا ذو داللة إحصائية على تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.

 النموذج االنحدار المقدر:
 الدورية والمراقبة المتابعة أسلوب 0.385+ 5.391 =تحقيق الميزة التنافسية 
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 نتائج نموذج االنحدار(: 0.11 )جدول 

 معالم وإحصائيات النموذج

مقدرات  معالم النموذج
 النموذج

الخطأ 
المعياري 

Std error 

قيمة االختبار 
(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 المؤشرات االحصائية

R 0.000 6.599 0.817 5.391 المقدار الثابت معامل االرتباط    0.481 
2R 0.001 3.473 0.111 0.385 ميل خط االنحدار معامل التحديد   0.232 

 F قيمة اختبار   12.063 
 (05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللةغير  النموذج المقدر* 

  :النموذج النهائي

باسااتخدام طريقااة   نمااوذج االنحاادار المتعاادد لإلجابااة علااى هااذه الفرضااية تاام اسااتخدام   
(Stepwise للتعاارف علااى تااأثير إدارة المخاااطر لاادى أصااحاب المشاااريع الرياديااة علااى تحقيااق )

تباين مان الجادول أن العوامال الماؤثرة مان إدارة  (12.5جدول )الميزة التنافسية، والنتائج كما فاي 
حياث كاان القيماة االحتمالياة  التعـرف علـى المخـاطرالمخاطر على الميزة التنافسية هم كاًل مان: 

مما يشير إلى أثر إيجابي للتعرف  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة 0.000للمتغير تساوي )
حياث كاان  التحكم في المخـاطرعلى المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية، وكذلك بالمثل لمتغير 

مماا يشاير إلاى  0.05لاة ( وهاي أقال مان مساتوى الدال0.045القيمة االحتمالية للمتغيار تسااوي )
، وتبين أن معامل التحديد بشكل عاام أثر إيجابي للتحكم في المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية

تحقياااق الميااازة فاااي  ةالحادثااا اتمااان التغيااار % 54.2 وهاااذا يعناااي أن ماااا نسااابته( 0.542)سااااوي ي
التعرف على المخاطر والتحكم في المخاطر التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة ترجع إلى 

، وتبااين أيضااًا أن قيمااة تحلياال % ترجااع إلااى عواماال أخاارى 45.8والنساابة المتبقيااة والتااي تساااوي 
( وهاذا يادلل علاى وجاود 0.000والقيمة االحتمالية تساوي )( 23.115)تساوي  Fتباين االنحدار 

حكم في المخااطر علاى تحقياق الميازة لمتغيري التعرف على المخاطر والتأثر ذو داللة احصائية 
 المقدر جيد وصالح للتنبؤ. االنحدار، وأن النموذج التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة

كااااًل مااان: التعااارف علاااى المخااااطر والاااتحكم فاااي المخااااطر  أن مماااا سااابق يمكااان اساااتنتاج
اطر يمثااال حجااار يماااثالن أهااام خطاااوات إدارة المخااااطر بالنسااابة للمبحاااوثين، فاااالتعرف علاااى المخااا

، األساااس فااي وضاااع قائمااة أو كشاا  بالمخااااطر التااي يلاازم مواجهتهاااا فااي عمليااة إدارة المخااااطر
ويتجاااوز هااذا االهتمااام الخطااوات الااثالث؛ تحلياال المخاااطر، وتقياايم المخاااطر، والمتابعااة والمراقبااة 
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يحتاج إلى دراسة الدورية، نظرًا لكون المخاطر التي تواجه المشاريع الريادية ليست بالتعقيد الذي 
تحليااال المخااااطر جواناااب عااادم دراياااة المبحاااوثين فاااي  وتحليااال دقياااق، أو يمكااان القاااول باااأنمعمقاااة 
النتاائج تظهار تاأثيرًا أكبار لخطاوتي التعارف مان يجعال وكذلك المتابعاة والمراقباة الدورياة  وتقييمها

القارار النهاائي المتخاذ  ويمكان تعزياز ماا سابق باالقول باأن والتحكم فاي المخااطر، ،على المخاطر
في الطريقة التاي ياتم فيهاا الاتحكم فاي المخااطر يمثال االمتحاان األكبار أماام رائاد األعماال والاذي 
ماان خاللااه إمااا أن يختااار القاارار الصااحيح فيعاازز ماان مكانااة مشااروعه، أو اتخاااذ القاارار الخاااطئ 

حتى فشله، وقد أظهارت التنافسية في السوق أو  وبالتالي من المتوقع أن يضع  مكانة مشروعه
وجااود عالقااة بااين تااوفر متطلبااات رأس المااال البشااري )المعرفااة، الخباارة  (م2011دراســة شــعبان )

العمليااة، االبتكااار، المهااارات والقاادرات، وفاارق العماال( وبااين المياازة التنافسااية، ويعتباار رأس المااال 
ر الااارئيس للمياااازة البشاااري جااازءًا ال يتجاااازأ مااان أي منظمااااة، حياااث يعتبااار المااااورد البشاااري المصااااد

أن االهتماااام باااالموارد  (م2009دراســـة العتـــوم )، كماااا وقاااد أكااادت التنافساااية فاااي عصااارنا الحاااالي
البشرية للمنظمة يوجد له أثار إحصاائي علاى تحقياق الميازة التنافساية، نظارًا لكاون الماورد البشاري 

 ريتها وتطورها.يمثل رأس المال الفكري للمنظمة وهو أحد العناصر الرئيسة التي تضمن استمرا
بأن إدارة المخاطر تؤثر تأثيرًا ذو داللة إحصائية على يثبت صحة الفرضية ومما سبق 

 تحقيق الميزة التنافسية للمشاريع الريادية في قطاع غزة.
 النموذج االنحدار المقدر:

 التحكم في المخاطر 0.338التعرف على المخاطر+ 0.500+ 1.986 =تحقيق الميزة التنافسية 
 المتعدد نتائج نموذج االنحدار(: 0.12 )جدول 

 معالم وإحصائيات النموذج

 معالم النموذج
مقدرات 
 النموذج

الخطأ 
المعياري 

Std error 

قيمة االختبار 
(T) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 المؤشرات االحصائية

R 0.073 1.839 1.079 1.986 المقدار الثابت معامل االرتباط    0.736 
2R 0.000 4.375 0.114 0.500 التعرف المخاطر معامل التحديد   0.542 
F 0.045 2.067 0.163 0.338 التحكم في المخاطر قيمة اختبار   23.115 

 0.000 .(Sigالقيمة االحتمالية ) 
 (05.0) دال إحصائيًا عند مستوي داللةغير  النموذج المقدر* 

  



131 

 

 الفرضية الرئيسة الثانية:

( بـي  متوسـطات 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة )
المشــاريع الرياديــة فــي تحقيــق اسـتجابات المبحــوثي  حــول " أثــر إدارة المخــاطر لـدى أصــحاب 

الميــزة التنافســية " تعــزى للمتغيــرات الشخصــية )الجــنس، العمــر، المؤهــل العلمــي، التخصــص 
 العلمي، عدد سنوات الخدمة، فترة االحتضان، طبيعة المشروع، رأ  مال المشروع، المنطقة(؟

 وينبثق عن تلك الفرضية تسع فرضيات وهي كالتالي:
( بااين 05.0فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )توجااد الفرضــية األولــى:  .1

متوسطات استجابات المبحوثين حول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة 
 في تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير الجنس.

  .Independent Samples T Testلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار  
 tالمقابلاة الختباار  (.Sig)تباين أن القيماة االحتمالياة  (13.5جـدول )من النتائج الموضاحة فاي 

للعينتاااين المساااتقلتين   لكااال مجاااال مااان المجااااالت المتعلقاااة   أثااار إدارة المخااااطر لااادى أصاااحاب 
 tوقيمااااة  ،(0.05أكباااار ماااان مسااااتوى الداللااااة )ديااااة فااااي تحقيااااق المياااازة التنافسااااية  المشاااااريع الريا

مما يدل على  ،(1.96الجدولية والتي تساوي ) tالمحسوبة لجميع مجاالت الدراسة أقل من قيمة 
عاادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات اساااتجابات المبحاااوثين حاااول   أثااار إدارة 

 المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية   يعزى لمتغير الجنس.
 الجنس""  وفقا لمتغير "لعينتي  مستقلتي  -  Tنتائج اختبار " (: 0.13 )جدول 

 المجال

 ذكر
n=31 

 أنثى
n=11  قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig).  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.616 0.505 1.106 7.81 0.997 7.63 التعرف على المخاطر
 0.792 0.266 1.391 7.39 1.134 7.27 تحليل المخاطر
 0.879 0.153 1.290 6.95 1.421 6.87 تقييم المخاطر

 0.787 0.272 1.657 7.07 1.403 7.21 التحكم في المخاطر
 0.208 1.279 1.611 7.73 1.607 7.01 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.909 0.116 2.028 8.20 0.961 8.15 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروق بين المتوسطات*
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة *
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كااال الجنسااين يمتلكااان نفااس الدرجااة ماان مهااارة  أنبااة النتيجااة السااابق يمكاان التعليااق علااى
خاصاااية القااادرة علاااى  ، علماااًا باااأنإدارة المخااااطر بالشاااكل الاااذي يؤهلهماااا ليكوناااا مااان رواد أعماااال

 التعامل مع المخاطر المدروسة يعتبر أولى خصائذ الريادي والتي تم ذكرها في الفصال الثااني
ألصاحاب الطموحاات واالبتكاارات تمثال مجاااًل مناسابًا رياادة األعماال  من هذا البحث، وحياث إن

وكاااذلك حاضااانات األعماااال التاااي تشاااجع اإلناااااث  ،دون تميياااز مااان حياااث كاااونهم ذكاااورًا أو إناثااااً 
وقد اتفقات ، ، فأنه ال غرابة من هذه النتيجةللمشاركة بفاعلية ضمن المشاريع التي يتم احتضانها

ين أكادا علاى واللاذو  (م2015وشـعت ) ،(م2015ن )أبو قـرالسابقة مع دراسات كٍل من:  النتائج
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رواد األعمال تعزي لمتغير الجنس.

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 
الريادياة فاي متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع 

 .تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير الجنس
( بااين 05.0توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )الفرضــية الثانيــة:  .2

متوسطات استجابات المبحوثين حول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة 
 تعزى لمتغير العمر.في تحقيق الميزة التنافسية   

  .One Way Anovaلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار   

المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (14.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 
لعاادة عينااات مسااتقلة   لكاال مجااال ماان المجاااالت المتعلقااة   أثاار إدارة المخاااطر لاادى  fالختبااار  

 ،(0.05أصاااحاب المشااااريع الريادياااة فاااي تحقياااق الميااازة التنافساااية    أكبااار مااان مساااتوى الداللاااة )
مماا  ،(2.85الجدولياة والتاي تسااوي ) fالمحسوبة لجميع مجاالت الدراسة أقال مان قيماة  fوقيمة 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول   أثار يدل على عدم و 
 إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية   يعزى لمتغير العمر.
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 العمر""  وفقا لمتغير "لعدة عينات مستقلة  -  Fنتائج اختبار " (: 0.14 )جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 

أقل م  
 عاماً  25

n=10 

أقل  25م  
 عاماً  30

n=20 

أقل  30م  
 عاماً  40

 n=9 

عامًا فما  40
 فوق 
n=3 

 0.051 2.830 8.00 8.36 7.58 7.13 التعرف على المخاطر
 0.657 0.542 7.91 7.08 7.42 7.07 المخاطرتحليل 

 0.829 0.295 7.60 6.84 6.88 6.74 تقييم المخاطر
 0.913 0.175 6.93 7.02 7.35 7.04 التحكم في المخاطر

 0.984 0.052 7.44 7.07 7.25 7.12 المراقبة والمتابعة الدورية
 0.127 2.022 7.00 8.40 8.48 7.63 الميزة التنافسية

 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال بين المتوسطات الفروق *
  2.85تساوي  0.05مستوى داللة   و 38، 3عند درجة حرية  الجدولية F قيمة *

لعمرياة األقال الساواد األعظام مان المبحاوثين هام مان الفئاة ا باأن مما سابق يمكان التفساير
النسبة األعظم من المبحوثين ال توجد بينهم فروق ذات داللة إحصائية في   عامًا أي أن 30من 

المبحااوثين هاام رواد األعمااال الااذين يمتااازون جميااع  ياال، ويمكاان اإلشااارة أيضااًا إلااى أننتااائج التحل
جميعاًا بخاصااية االسااتعداد للمخاااطرة، ونظاارًا لكااون مجاال ريااادة األعمااال حااديث العهااد فااي قطاااع 

ات األعمااال والتااي فتحاات المجااال أمااام الجميااع باادون تحديااد ساان معينااة، غاازة ماان خااالل حاضاان
إدارة المخاااطر ال يخااتذ  ، كمااا أناألفااراد ماان مختلاا  الفئااات العمريااةفااي مشاااركة  ذلااك ساااهم

، وإنماا هاي تتعلاق بكافاة المشااريع القائماة صاغيرة كانات أو كبيارة؛ حديثاة بسن معيناة دون غيرهاا
فااروق ذات داللااة  أي عاادم وجااودفااي  (م2013دراســة المــري )مااع  وقااد اتفقاات النتااائج، أو قديماة

ودراسـة ، (م2015دراسـة أبـو قـرن ) وبالمثال كانات النتاائج فايإحصائية تعازي لمتغيار العمار، 
فاي نتاائج  يمثل فارقًا ذو داللاة معنوياةمتغير العمر ال  والذين أكدوا جميعًا بأن (م2015شعت )
 التحليل.

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة الفرضيةيثبت عدم صحة مما سبق 
متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 

 العمر.تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 
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( باااين 05.0توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ): الفرضـــية الثالثـــة .3
أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة متوسطات استجابات المبحوثين حول   

 المؤهل العلمي.   تعزى لمتغير في تحقيق الميزة التنافسية

  .One Way Anova لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار  
المقابلااااة  (.Sig)تبااااين أن القيمااااة االحتماليااااة  (15.5جــــدول )مااان النتااااائج الموضااااحة فااااي 

أثاااار إدارة المخاااااطر لاااادى لكااال مجااااال ماااان المجاااااالت المتعلقاااة     لعاااادة عينااااات مسااااتقلة f الختباااار 
 fة وقيما ،(0.05)مساتوى الداللاة مان أصحاب المشاريع الريادية في تحقياق الميازة التنافساية   أكبار 

ممااا ياادل علااى  ،(3.23الجدوليااة والتااي تساااوي ) fمااة ماان قي لجميااع مجاااالت الدراسااة أقاال المحسااوبة
أثاااار إدارة فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية بااااين متوسااااطات اسااااتجابات المبحااااوثين حااااول   عاااادم وجااااود 

 .  يعزى لمتغير المؤهل العلمي المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية
 المؤهل العلمي""  وفقا لمتغير "لعدة عينات مستقلة  -  Fنتائج اختبار " (: 0.15 )جدول 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 
 دبلوم
n=6 

 بكالوريو 
n=30 

 ماجستير فأعلى
n=6 

 0.886 0.121 7.71 7.63 7.85 التعرف على المخاطر
 0.704 0.354 7.63 7.21 7.46 تحليل المخاطر
 0.734 0.311 7.23 6.79 7.07 تقييم المخاطر

 0.426 0.872 7.13 7.04 7.90 التحكم في المخاطر
 0.720 0.332 7.36 7.07 7.64 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.639 0.454 8.07 8.09 8.63 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروق بين المتوسطات*
  3.23تساوي  0.05مستوى داللة   و 39، 2عند درجة حرية  الجدولية F قيمة *

رواد األعمااااال بمختلاااا  مااااؤهالتهم العلميااااة لااااديهم نفااااس  تااااائج السااااابقة أنيتضاااح ماااان الن
معظاااام  التنافسااااية، ويرجااااع الساااابب إلااااى أن االسااااتجابة تجاااااه إدارة المخاااااطر فااااي تحقيااااق المياااازة

رواد األعماال باأثر  اساتجابةدرجة  %( وبالتالي فأن71.4بكالوريوس )المبحوثين هم من حملة ال
الشاغل الشااغل لارواد األعماال  لاديهم، كماا أن متشاابهةإدارة المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية 

الظاااروف سااابب ببمجااال إدارة المخااااطر للحفاااظ علاااى اساااتمرار عماال مشاااروعاتهم هاااو أن يهتماااوا 
والتاي تهادد المشااريع القائماة جميعهاا دون تخصايذ المتقلبة والمضطربة فاي الساوق الفلساطيني 
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 دراســة برهــوممااع  (15.5الجــدول )، وقااد اتفقاات نتااائج محاادد دون غياارهألصااحاب مؤهاال علمااي 
تفياد بعادم وجاود والتي  (م2015( ودراسة أبو قرن )م2015وكذلك دراسة شعت ) ،(م2014)

 فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين تعزي لمتغير المؤهل العلمي.
توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 

متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 
 المؤهل العلمي.التنافسية   تعزى لمتغير تحقيق الميزة 

( باين 05.0توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة )الفرضية الرابعة:  .4
أثاااار إدارة المخااااطر لااادى أصاااحاب المشاااااريع متوساااطات اساااتجابات المبحاااوثين حاااول   

 التخصذ العلمي.   تعزى لمتغير الريادية في تحقيق الميزة التنافسية

  .One Way Anova لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار  
المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (16.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 

أثاار إدارة المخاااطر لاادى لكاال مجااال ماان المجاااالت المتعلقااة     لعاادة عينااات مسااتقلة f الختبااار 
ة وقيما ،(0.05)مستوى الداللة من أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية   أكبر 

f ماان قيمااة  لجميااع مجاااالت الدراسااة أقاال المحسااوبةf ( 2.85الجدوليااة والتااي تساااوي)،  ممااا ياادل
أثار إدارة المبحاوثين حاول  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عدم وجود على 

يعاازى لمتغياار التخصااذ   المخاااطر لاادى أصااحاب المشاااريع الرياديااة فااي تحقيااق المياازة التنافسااية
 العلمي.

رواد األعمال بمختل  تخصصااتهم العلمياة لاديهم نفاس االساتجابة  ويتضح مما سبق أن
بحااااوثين هاااام ماااان معظاااام الم حيااااث إنتجاااااه تااااأثير إدارة المخاااااطر فااااي تحقيااااق المياااازة التنافسااااية، 

%(، والتااي تعتباار األساااس فااي مجااال 76.2أصااحاب التخصصااات العلميااة الهندسااية والتجاريااة )
، بحيث ستكون لهم نفاس االساتجابة كونها أقرب التخصصات إلى الواقع التطبيقي ريادة األعمال

وكماا أشارنا فاي المتغيارات الشخصااية  ،تجااه إدارة المخااطر وتأثيرهاا علاى تحقياق الميازة التنافساية
السابقة أن إدارة المخاطر تتعلق بكافة المشاريع مهما تنوعات خصائصاها أو خصاائذ القاائمين 

، (م2013ودراســة المــري )، (م2015دراســة أبــو قــرن )وقااد اتفقاات النتاائج السااابقة مااع  عليهاا،
 .(م2015دراسة شعت )و 
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توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 
متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 

 .التخصذ العمليتحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 
 التخصص العلمي""  وفقا لمتغير "عينات مستقلة  لعدة -  Fنتائج اختبار " (: 0.16 )جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 

علوم 
 ادارية
n=7 

علوم هندسية 
 وتكنولوجية
n=25 

علوم تربوية 
 ولغات
 n=5 

 علوم
 أخرى  

n=5 
 0.565 0.689 7.45 7.85 7.55 8.12 التعرف على المخاطر

 0.622 0.595 7.82 7.37 7.12 7.53 تحليل المخاطر
 0.998 0.014 6.88 7.00 6.88 6.82 تقييم المخاطر

 0.918 0.167 7.08 7.60 7.09 7.22 التحكم في المخاطر
 0.959 0.102 7.50 7.33 7.16 7.00 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.505 0.793 8.08 8.87 7.96 8.42 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال المتوسطاتالفروق بين *
  2.85تساوي  0.05مستوى داللة   و 38، 3عند درجة حرية  الجدولية F قيمة *

( باين 05.0توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ):  الخامسةالفرضية  .5
أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة متوسطات استجابات المبحوثين حول   

 .الخدمةعدد سنوات    تعزى لمتغير في تحقيق الميزة التنافسية
  .Independent Samples T Testلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار  

المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (17.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 
لكااال مجاااال مااان المجااااالت المتعلقاااة   أثااار إدارة المخااااطر لااادى    للعينتاااين المساااتقلتين tالختباااار 

 ،(0.05)مساااتوى الداللاااة مااان أكبااار  أصاااحاب المشااااريع الريادياااة فاااي تحقياااق الميااازة التنافساااية   
مماا  ،(1.96الجدولياة والتاي تسااوي ) tمان قيماة  لجميع مجاالت الدراسة أقال المحسوبة tة وقيم

أثار فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول   عدم وجود يدل على 
  يعازى لمتغيار سانوات  إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية

 ة .دمالخ



137 

 

رواد األعمال قد بدأوا نشاطاتهم في مجال ريادة يع جم النتائج السابقة بأن ويمكن تفسير
لديهم من الخبرة ما تكفي لتظهر اساتجابتهم متفقاة علاى  ل قبل مدة تزيد عن العام، أي أناألعما

ارب عملياة أثبتات ماا تأثير إدارة المخاطر في تحقياق الميازة التنافساية لمشااريعهم بعادما ماروا بتجا
حاااافظوا خاللهاااا علاااى اساااتمرار نشااااطهم فاااي حاااين فشااال  امتوصااالوا إلياااه بعاااد خبااارة تزياااد عااان العااا

 (م2014ودراسة برهـوم ) ،(م2013دراسة المري )، وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج نظرائهم
في عدم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اساتجابة المبحاوثين حاول أثار إدارة المخااطر فاي 

 ة. دمتحقيق الميزة التنافسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخ
توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 

مخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة ال
 عدد سنوات الخدمة.تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 

 سنوات الخبرة""  وفقا لمتغير "لعينتي  مستقلتي  -  Tنتائج اختبار " (: 0.17 )جدول 

 المجال

م  عام إلى أقل م  
 عامي 
n=14 

 عامي  فأكثر
n=28  قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig).  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.081 1.791 0.871 7.87 1.199 7.29 التعرف على المخاطر
 0.660 0.443 1.266 7.36 1.056 7.19 تحليل المخاطر
 0.791 0.267 1.363 6.85 1.442 6.97 تقييم المخاطر

 0.712 0.371 1.248 7.24 1.845 7.06 التحكم في المخاطر
 0.965 0.044 1.531 7.20 1.847 7.18 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.433 0.792 0.970 8.27 1.806 7.94 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروق بين المتوسطات*
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة *

( باين 05.0توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ):  السادسةالفرضية  .6
أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة متوسطات استجابات المبحوثين حول   

 .فترة االحتضان   تعزى لمتغير الميزة التنافسيةفي تحقيق 

  .Independent Samples T Testلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار  
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المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (18.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 
أثااار إدارة المخااااطر لااادى لكااال مجاااال مااان المجااااالت المتعلقاااة     للعينتاااين المساااتقلتين tالختباااار 

ة وقيما ،(0.05)مساتوى الداللاة مان   أكبار أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافساية
t ماان قيمااة  لجميااع مجاااالت الدراسااة أقاال المحسااوبةt ( 1.96الجدوليااة والتااي تساااوي)،  ممااا ياادل

أثاار إدارة إحصااائية بااين متوسااطات اسااتجابات المبحااوثين حااول  فااروق ذات داللااة عاادم وجااود علااى 
 المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية  يعزى لمتغير فترة االحتضان.

أشاهر  6مارت بفتارة احتضاان مان %( 81.1معظام المشااريع الريادياة ) يمكن القول باأن
لكاااون المشاااريع الناشاائة حاااديثًا بحاجااة إلااى دعااام واحتضااان فاااي  ؛وهاااذا يعتباار طبيعياااً إلااى ساانة، 

مراحلها األولى من أجل ترتيب كافة شؤونها وبناء العالقات ومواجهة العقباات والمخااطر، وحتاى 
موضااوع مهااارة إدارة المخاااطر يجااب أن تكاااون  دخول فااي سااوق العماال بقااوة، كمااا أنتسااتطيع الاا

الناشاائة، و ال يتعلااق األماار بفتاارة االحتضااان سااواء أصااحاب المشاااريع  )كافااة( حاضاارة فااي أذهااان
دراســة شــعت وقااد اتفقاات النتااائج مااع نتااائج  كاناات قصاايرة أو طويلااة، طالمااا كاناات الحاجااة لااذلك.

فااي مجااال  اإلبااداع التكنولااوجي  وعالقتااه بمتغياار  فتاارة االحتضااان  فااي حااين اختلفاات  (م2015)
ااارأ رساااات السااالوكية  النتاااائج لاااذات المبحاااوثين فاااي مجاااال  الخصاااائذ والمما رائاااد  ذلاااك باااأن وُيفوسَّ

األعمال يحتاج لفترة أطول من الوقت لايخطط ويحقاق أهدافاه ويبناي العالقاات ليانهض بمشاروعه 
 ويدخل سوق األعمال بشكل سليم. 

 فترة االحتضان""  وفقا لمتغير "لعينتي  مستقلتي  -  Tنتائج اختبار " (: 0.18 )جدول 

 المجال

 أشهر 6أقل م  
n=5 

 شهراً  12إلى  6م  
n=37  قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig).  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 0.357 0.932 1.059 7.60 0.739 8.00 التعرف على المخاطر
 0.701 0.387 1.262 7.27 0.776 7.46 المخاطرتحليل 

 0.261 1.140 1.421 6.78 1.061 7.42 تقييم المخاطر
 0.918 0.103 1.490 7.16 1.358 7.22 التحكم في المخاطر

 0.454 0.755 1.683 7.10 1.279 7.61 المراقبة والمتابعة الدورية
 0.643 0.467 1.312 8.20 1.284 7.95 الميزة التنافسية

 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروق بين المتوسطات*
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة *
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توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 
متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 

 فترة االحتضان.تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 

( بااين 05.0توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )الفرضــية الســابعة:  .7
متوسطات استجابات المبحوثين حول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة 

 .في تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير طبيعة المشروع
  .One Way Anovaلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار   

المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (19.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 
لعاادة عينااات مسااتقلة   لكاال مجااال ماان المجاااالت المتعلقااة   أثاار إدارة المخاااطر لاادى  fالختبااار  

 ،(0.05أصاااحاب المشااااريع الريادياااة فاااي تحقياااق الميااازة التنافساااية    أكبااار مااان مساااتوى الداللاااة )
( ممااا 3.23) الجدولياة والتااي تسااوي  fالمحساوبة لجميااع مجااالت الدراسااة أقال مان قيمااة  fوقيماة 

يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول  أثار 
  يعازى لمتغيار طبيعاة يادياة فاي تحقياق الميازة التنافسايةإدارة المخاطر لدى أصاحاب المشااريع الر 

 .المشروع

حيااة فضاااًل معظاام المشاااريع تتساام بكونهااا خدماتيااة نظاارًا لكونهااا أكثاار رب ماان المالحااظ أن
هناااك تنااوع فااي  مشاااريع الساالعية، وبااالنظر إلااى أنعاان عاادم احتياجهااا لاارأس مااال كبياار مقارنااًة بال

طبيعة المشروع، فلم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية الساتجابة المبحاوثين حاول تاأثير إدارة 
إدارة المخااطر متداخلاة فاي جمياع المشااريع  زة التنافساية، ويعازى ذلاك إلاى أنالمخاطر على الميا

باااال اساااتثناء وال تتاااأثر بكونهاااا خدماتياااة أو سااالعية، وإنماااا ترجاااع لوجاااود هاااذه المهاااارة  مهاااارة إدارة 
واقاد اتفقات النتاائج ماع المخاطر  لدى رائاد األعماال والكيفياة التاي يواجاه فيهاا مخااطر مشاروعه، 

أيضًا فقد أظهرت عدم وجود فروق ذات  (م2013دراسة زعرب )، وفي (م2015دراسة شعت )
الساااتجابة المبحاااوثين حاااول  المعوقاااات اإلدارياااة التاااي تواجاااه أصاااحاب المشااااريع  داللاااة إحصاااائية

المعوقاات اإلدارياة  تجااري ، ويمكان التعليال باأنالتعزى إلى نوع المشروع  التجارية في قطاع غزة
 .ع التجارية القائمة في قطاع غزةمتشابهة في طبيعتها للمشاري –كأحد تصنيفات المخاطر –

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 
متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 

 طبيعة المشروع.تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 
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 طبيعة المشروع""  وفقا لمتغير "لعدة عينات مستقلة  -  Fنتائج اختبار " (: 0.19 )جدول 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 
 سلعي
n=11 

 خدماتي
n=22 

 االثني  معاً 
n=9 

 0.908 0.097 7.68 7.61 7.77 التعرف على المخاطر
 0.731 0.316 7.40 7.15 7.47 تحليل المخاطر
 0.522 0.661 7.02 6.64 7.18 تقييم المخاطر

 0.632 0.464 7.44 6.95 7.34 التحكم في المخاطر
 0.057 3.091 7.68 6.57 7.80 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.764 0.271 8.14 8.30 7.95 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال المتوسطاتالفروق بين *
  3.23تساوي  0.05مستوى داللة   و 39، 2عند درجة حرية  الجدولية F قيمة *

( بااين 05.0: توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )الفرضــية الثامنــة  .8
  أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 .في تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير رأس مال المشروع

  .One Way Anovaلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار   

المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (20.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 
أثاار إدارة المخاااطر لاادى لكاال مجااال ماان المجاااالت المتعلقااة      لعاادة عينااات مسااتقلة f الختبااار 

 ،(0.05)مساااتوى الداللاااة مااان أكبااار     أصاااحاب المشااااريع الريادياااة فاااي تحقياااق الميااازة التنافساااية
مماا  ،(3.23الجدولياة والتاي تسااوي ) fمان قيماة  لجميع مجاالت الدراسة أقال المحسوبة fة وقيم

أثار بين متوسطات استجابات المبحوثين حول   فروق ذات داللة إحصائية عدم وجود يدل على 
رأس   يعاازى لمتغياار  إدارة المخاااطر لاادى أصااحاب المشاااريع الرياديااة فااي تحقيااق المياازة التنافسااية

 .مال المشروع

 إدارة المخاااطر تتعلااق بالمخاااطر التااي تواجااه المشااروع أنبااالنتااائج السااابقة  يمكاان تفسااير
اآلليااة التااي يااتم التعاماال معهااا ومواجهتهااا وهااي ليساات ذات ارتباااط بحجاام كااذلك و  القااائم والممااول،

واختلفاات مااع ، (م2013دراســة زعــرب )رأس المااال مهمااا كباار أو صااغر، وقااد اتفقاات النتااائج مااع 
الساتجابة المبحاوثين حاول كاٍل  حيث وجدت فروق ذات داللة إحصاائية (م2011دراسة شراب )

مان: تحلياال البيئااة الخارجيااة، التحلياال االسااتراتيجي للبيئااة؛ األهااداف الرئيسااة، الخطااط والسياسااات 
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والبرامج؛ عناصر التخطيط االستراتيجي، والتخطيط االساتراتيجي بشاكل عاام تعازى لمتغيار حجام 
تغيري الرسالة وتحليال البيئاة رأس المال، في حين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لم

ن يااتم إعاادادهما فااي بدايااة عمليااة يأ ن األخياارو يأ متغياارو ال ذلااك بااأن شااراب داخليااة، وقااد علاال الباحااثال
الشااركة ال بااد وأن تكااون قااد حققاات التحلياال الااداخلي وأعاادت الرسااالة  ، وأنالتخطاايط االسااتراتيجي

 منذ اللحظة األولى التي فكرت في إنشاء الشركة.
 رأ  مال المشروع ""  وفقا لمتغير "لعدة عينات مستقلة  -  Fنتائج اختبار " (: 0.20 )جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 
آالف  10أقل م  

 دوالر
n=27 

آالف دوالر  10م  
ألف  20إلى أقل م  
 n=11دوالر 

ألف دوالر  20
 n=4فأكثر 

 0.401 0.936 8.15 7.86 7.52 التعرف على المخاطر
 0.864 0.147 7.56 7.86 7.31 تحليل المخاطر
 0.500 0.706 7.65 7.18 6.77 تقييم المخاطر

 0.612 0.498 7.50 6.90 7.00 التحكم في المخاطر
 0.979 0.021 7.33 7.47 7.19 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.978 0.022 8.27 7.13 8.16 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروق بين المتوسطات*
  3.23تساوي  0.05مستوى داللة   و 39، 2عند درجة حرية  الجدولية F قيمة *

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 
متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 

 رأس مال المشروع.تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 

ن ( بااي05.0توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )الفرضــية التاســعة:  .9
متوسطات استجابات المبحوثين حول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة 

 .المنطقةفي تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 
  .One Way Anovaلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار   

المقابلااة  (.Sig)تبااين أن القيمااة االحتماليااة  (21.5جــدول )ماان النتااائج الموضااحة فااي 
لعاادة عينااات مسااتقلة   لكاال مجااال ماان المجاااالت المتعلقااة   أثاار إدارة المخاااطر لاادى  fالختبااار  

 ،(0.05أصاااحاب المشااااريع الريادياااة فاااي تحقياااق الميااازة التنافساااية    أكبااار مااان مساااتوى الداللاااة )
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مماا  ،(3.23الجدولياة والتاي تسااوي ) fالمحسوبة لجميع مجاالت الدراسة أقال مان قيماة  fوقيمة 
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول   أثار 
إدارة المخاااااطر لاااادى أصااااحاب المشاااااريع الرياديااااة فااااي تحقيااااق المياااازة التنافسااااية   يعاااازى لمتغياااار 

 المنطقة.
 المنطقة ""  وفقا لمتغير "لعدة عينات مستقلة  -  Fنتائج اختبار " (: 0.21 )جدول 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 

المحافظات 
 الشمالية
n=5 

محافظة غزة 
n=32 

المحافظات 
الجنوبية 

n=5 
 0.245 1.457 8.27 7.65 7.20 التعرف على المخاطر

 0.903 0.102 7.07 7.33 7.30 تحليل المخاطر
 0.878 0.130 6.64 6.95 6.76 تقييم المخاطر

 0.415 0.900 6.84 7.33 6.48 التحكم في المخاطر
 0.458 0.797 6.33 7.30 7.36 المراقبة والمتابعة الدورية

 0.586 0.541 8.35 8.21 7.60 الميزة التنافسية
 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروق بين المتوسطات*
  3.23تساوي  0.05مستوى داللة   و 39، 2عند درجة حرية  الجدولية F قيمة *

في محافظة غزة هو المشاريع الريادية تواجد ز يتركبأن النتيجة السابقة  يمكن تفسير
كون إدارة المخاطر ل %(؛ أي أن السواد األعظم في محافظة غزة لوحدها، ونظراً 76بنسبة )
 ،وتقييمها ؛وتحليلها ،موضوع دراسة المخاطر نأ، و بكافة المشاريع بكافة تصنيفاتها تتعلق

تواجد  وجود تنوع فيمن رغم الوالتحكم فيها ال ينفك عن إدارة أي مشروع مهما كان نوعه، وب
النتائج أبرزت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمنطقة  المشاريع المبحوثة إال أن

، جعل من متغير منطقة المشروع غير مؤثر حيث تواجدها في المحافظات الخمسالمشروع من 
ارتباط المشاريع المبحوثة بنفس الحاضنة يمكن أن يكون سببًا  كما أن، في استجابات المبحوثين

 تفاق النتائج الخاصة بالمبحوثين.في ا
توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين بأناه  الفرعيـة يثبت عدم صحة الفرضيةمما سبق 

متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول   أثار إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي 
 المنطقة.تحقيق الميزة التنافسية   تعزى لمتغير 
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 الفصل الساد 
 النتائج والتوصيات

 مقدمة:
استعراض التحليالت السابقة للبيانات التي جمعها الباحث من مجتمع من خالل 

الدراسة، والمتمثلة في أصحاب المشاريع الريادية المحتضنة لدى حاضنة األعمال والتكنولوجيا 
غزة حول أثر مهارة إدارة المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية، ولهذه  –بالجامعة اإلسالمية 

الباحث تحقيقها، وتتمثل هذه األهداف في، التعرف على مفهوم الخطر الدراسة أهداف استطاع 
وأنواعه وآلية التعامل مع األخطار التي تواجه المشاريع، فضاًل عن التعرف على حاضنة 
األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية، وكذلك دراسة أثر مهارة إدارة المخاطر على تحقيق 

نوة، ويتبقى ذكر أهم التوصيات المناسبة لكل من رواد  الميزة التنافسية للمشاريع توضو الريادية الُمحأ
  األعمال والباحثين في مجال ريادة األعمال، حيث سيتم تناولها في نهاية الفصل. 

وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج المتعلقة بأدارة المخاطر وأثر هذه المهارة 
ستطيع الباحث من خاللها تقديم العديد من التوصيات المهمة على تحقيق الميزة التنافسية، ي

ألصحاب العالقة بمجال ريادة األعمال، وسيختتم هذا الفصل بذكر واقتراح مجموعة من 
 الدراسات المستقبلية.

 نتائج الدراسة:

أصااحاب المشاااريع الرياديااة المحتضاانة ماان قباال حاضاانة األعمااال ماان  المبحوثااون  يمتلااك .1
غاااازة مهااااارة إدارة المخاااااطر بشااااكل ملحااااوظ والتااااي  –والتكنولوجيااااا بالجامعااااة اإلسااااالمية 

 ساهمت في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم.
( لمتغياااارات مهااااارة إدارة 05.0يوجااااد أثاااار ذو داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة ) .2

ياااااق الميااااازة التنافساااااية المخااااااطر مجتمعاااااة لااااادى أصاااااحاب المشااااااريع الريادياااااة علاااااى تحق
لمشاريعهم، وذلك يعود لطبيعة العالقة الوثيقة بين كٍل منهما، وقد أكد ذلك عادة دارساين 

 سابقين.
( لمتغيااار التعااارف علاااى 05.0يوجاااد أثااار ذو داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) .3

نوة.المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية لدى أصحاب المشاريع الريادي توضو  ة الُمحأ
( لمتغياار تحلياال المخاااطر 05.0يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) .4

نوة. توضو  على تحقيق الميزة التنافسية لدى أصحاب المشاريع الريادية الُمحأ
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المخااااطر ( لمتغيااار تقيااايم 05.0يوجاااد أثااار ذو داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) .5
نوة. توضو  على تحقيق الميزة التنافسية لدى أصحاب المشاريع الريادية الُمحأ

( لمتغياااار الااااتحكم فاااااي 05.0يوجااااد أثاااار ذو داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة ) .6
نوة. توضو  المخاطر على تحقيق الميزة التنافسية لدى أصحاب المشاريع الريادية الُمحأ

( لمتغياار المراقبااة والمتابعااة 05.0ة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )يوجااد أثاار ذو داللاا .7
نوة. توضو  الدورية على تحقيق الميزة التنافسية لدى أصحاب المشاريع الريادية الُمحأ

الميزة التنافسية )المتغيار التاابع( يتاأثر بصاورة جوهرياة وذات داللاة إحصاائية باالمتغيرين  .8
% مان األثار 54.2على المخاطر والتحكم في المخااطر(، حياث إن المستقلين )التعرف 

على الحاصل على تحقيق الميزة التنافسية )المتغير التابع( يكون بسبب متغيري التعرف 
علااى المخاااطر والااتحكم فااي المخاااطر، وقااد تاام تفسااير ذلااك ماان خااالل اختبااار االنحاادار 

 ترجع إلى عوامل أخرى. ، والنسبة المتبقيةStepwiseالمتعدد باستخدام طريقة 
( باين متوساطات 05.0عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مساتوى داللاة ) .9

استجابة المبحوثين حول أثر إدارة المخااطر لادى أصاحاب المشااريع الريادياة فاي تحقياق 
لعلمااي، المياازة التنافسااية تعاازى للمتغياارات: الجاانس، العماار، المؤهاال العلمااي، التخصااذ ا

 عدد سنوات الخدمة، فترة االحتضان، طبيعة المشروع، رأس مال المشروع، المنطقة.
 

 التوصيات:
بعد اطالع الباحث على مختل  الدراسات والكتب والمقاالت التي تتحدث عان المخااطر 

وجاد وبعاد إجرائاه للجاناب التطبيقاي ومقابلاة المبحاوثين؛ فقاد وكذلك عن الميزة التنافسية، وإدارتها 
وإدراك مفهااوم الميااازة  عيم وتعزيااز مهااارة إدارة المخااااطرالباحااث أن هناااك حاجاااةً  ماسااةً  إلااى تاااد

 وبالتالي يرى الباحث من خالل هذه الدراسة تقديم العديد من التوصيات، وهي: ،التنافسية

ضاااارورة إعطاااااء أولويااااة لمهااااارة إدارة المخاااااطر ماااان قباااال أصااااحاب المشاااااريع الرياديااااة، ألن  .1
لساااائدة فاااي قطااااع غااازة ال ياااؤمن جانبهاااا حساااب ماااا يالحظاااه الباحاااث، وأن وجاااود الظااروف ا

 المخاطر المحدقة بالمشاريع الريادية في قطاع غزة يظل قائمًا.
لاادى أصااحاب المشاااريع الرياديااة المحتضاانة ماان خااالل تااوفير تعزيااز مهااارة إدارة المخاااطر  .2

تحسن مان أدائهام ة والمالية عنصر التدريب في مجال إدارة المخاطر وفي المجاالت اإلداري
وتعماال علااى تطااويره، واالهتمااام بمجااال التسااويق والتاارويج مااع التركيااز علااى جانااب المياازة 

 التنافسية، وكيفية امتالك واحدة أو أكثر للمشروع.
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العماال علااى إجااراء دراسااات الجاادوى االقتصااادية والتقياايم المااالي للمشاااريع الرياديااة ماان أجاال  .3
 وتميز تلك المشاريع في السوق التي تخدم فيه.الحفاظ على استمرار 

العديد من المشاريع بحاجاة إلاى تاوفير تمويال إضاافي، يسااعدها علاى تطاوير أدائهاا وزياادة  .4
حصتها الساوقية والمنافساة، فضااًل عان تاوفير التمويال ألغاراض ولاوازم إدارة المخااطر لكاي 

ناام الفارص، وبالتاالي يساتلزم يتم مواجهة األخطار والتعامال معهاا بشاكل مناساب وكاذلك اغت
 ذلك:

  تشجيع المانحين لتوفير ضمانات قاروض ميسارة للمشااريع الريادياة عبار البناوك، وذلاك
 من أجل تغطية مخاطر تلك القروض.

  إنشاء شبكة من المستثمرين والداعمين من أجل توفير فرص لتمويال مشااريع جديادة أو
 افي.دعم مشاريع قائمة بالفعل وتحتاج إلى تمويل إض

  تعزيااااز دور منظمااااات المجتمااااع الماااادني فااااي جانااااب تااااوفير صااااناديق تموياااال للمشاااااريع
 الريادية.

 ضرورة تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الريادية الصغيرة منها على وجه الخصوص. .5
مااانح إعفااااءات ضاااريبية ألصاااحاب المشااااريع الريادياااة كتحفياااز لهااام علاااى اساااتمرار وتطاااوير  .6

 مشاريعهم.
أعمال ذات فاعلية أكبر وجودة خدمات أعلاى إلعطااء فارص أكثار طموحاًا إنشاء حاضنات  .7

ألصااحاب األفكااار الرياديااة، وفااتح المجااال أمااامهم لتطبيااق أفكااارهم وتجريبهااا حتااى يصاابحوا 
 قادرين على تحويل تلك األفكار المجربة والناجحة إلى مشاريع تقدم منتجات وخدمات.

لمحلياااة والدولياااة مااان أجااال تباااادل الخبااارات فاااي تعزياااز التعااااون والمشااااركة باااين المؤسساااات ا .8
 مجال ريادة األعمال.

رواد األعمال بحاجة إلى تاوفير مزاياا تنافساية لمشااريعهم تعازز مان تفوقهاا واساتمرار عملهاا  .9
في السوق الفلسطيني، وذلك مان خاالل: االهتماام بالزباائن مان خاالل تجدياد وتطاوير طارق 

جااات وتحساااينها، متابعاااة التطاااورات فاااي الساااوق االتصااال معهااام، والعمااال علاااى تطاااوير المنت
 الفلسطيني، ومعرفة ما لدى المنافسين من مزايا تنافسية تعزز من وجودهم في السوق.
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 اقتراحات لدراسات مستقبلية
 أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية من وجهة نظر الزبائن. .1
 المشاريع.أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة مخاطر  .2
 أثر إدارة المخاطر على تحسين أداء المشاريع الصغيرة/الريادية. .3
 دراسة مقارنة بين المشاريع الريادية الفلسطينية واألجنبية من حيث إدارة المخاطر. .4
 دور إدارة المخاطر في صياغة استراتيجية المنشأة.  .5
وجهة نظر القائمين  عوامل تحقيق الميزة التنافسية للشركات الريادية في قطاع غزة من .6

 على المشاريع / العمالء.
الشركات الريادية في قطاع أثر الخيارات االستراتيجية على تحقيق الميزة التنافسية لدى  .7

 غزة.
المعوقات وأوجه القصور في إدارة المخاطر لدى رواد األعمال وأثرها على تحقيق الميزة  .8

 التنافسية.
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 المراجع والمصادر

 أواًل: المراجع العربية 

 .القرآن الكريم

 . مقرر دراسي. القاهرة: جامعة القاهرة.إدارة الخطر والتأمينأحمد، ممدوح. )د. ت(. 

 ، فلسطين: مطبعة مقداد.2. طالبحث التربوي: عناصره، مناهجه، أدواته(. م1997األغا، إحسان. )

، فلسطين: 3. طمقدمة في تصميم البحث التربوي (. 2004األغا، إحسان، واألستاذ، محمود. )
 مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر.

أثر عمليتي قياس المخاطر وتقييمها على القرارات في إدارات (. م2010أوحانيان، دانيال. )
 . حلقة بحث. سوريا: جامعة دمشق.المخاطر

دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لرياديي (. م2014برهوم، بسمة. )
)دراسة  دراسة حالة: مشاريع حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية بغزة –األعمال في قطاع غزة 

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 سعودية.. مقرر دراسي. المملكة العربية الريادة األعمال(. م2013جامعة الباحة. )

، فلسطين: مطبعة أبناء 2. طالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان(. م2010الجرجاوي، زياد. )
 الجراح.

 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد (. م2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )
 . الموقع:م2015سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة لعام 

(-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/labour%20force
 (. -02a.htmم2015

دراسة  – القيادة االستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر واألزمات(. م2014أبو حجير، طارق. )
 . رسالة دكتوراه. جامعة قناة السويس، مصر.تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية

اإلسكندرية: الدار  .1ط .إدارة المخاطر )أفراد، إدارات، شركات، بنوك((. 2007حماد، طارق. )
 الجامعية.

(. إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع م2012حمادة، منى؛ ونايفة، محمد؛ وعامودي، عمر. )
 .150-129(، 1)28، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسيةالتشييد في سورية. 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/labour%20force-2015-02a.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/labour%20force-2015-02a.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/labour%20force-2015-02a.htm
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إدارة المخاطر في أبريل(.  18-16، 2007الدوري، زكريا؛ والعملة، شفيق؛ وحسين، يعرب. )
لعلمي الدولي ورقة مقدمة إلى المؤتمر ا. المشاريع الصغيرة والمتوسطة من منظور استراتيجي

 .السنوي السابع في إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، األردن: جامعة الزيتونة األردنية

مدخل استراتيجي إلدارة نوفمبر(.  26-25، 2008ديب، عبد الرشيد، وشاللي، عبد القادر. )
المخاطر في . مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي الثالث حول استراتيجية إدارة المخاطر

 المؤسسات: اآلفاق والتحديات، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي.

المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في (. م2013زعرب، زكريا. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.جنوب قطاع غزة 

(، 15)0، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية(. المشاريع الصغيرة والريادة. 2007السكارنة، بالل. )
33-79. 

 . القاهرة: جامعة القاهرة.3. طاألصول العلمية والعملية للخطر والتأمين(. م1999سيد، شوقي. )

تطبيقات ومقترحات  –ة إدارة المخاطر وإدارة األزمات في المنظمة السياحي(. 2007ُشبر، إلهام. )
،  الموقع: موسوعة االقتصاد والتمويل م2017يونيو  02. تاريخ االطالع: على المستوى العربي

 (. http://iefpedia.comاإلسالمي )

دراسة ميدانية في شركات  –التخطيط االستراتيجي وعرقته بالميزة التنافسية (. م2011شراب، سائد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة. توزيع األدوية في محافظات غزة

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت (. م2011شعبان، مصطفى. )
 ة، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمي الخلوية الفلسطينية جوال

أثر الخصائذ والممارسات السلوكية على مستوى اإلبداع (. م2015شعت، عبدالرحمن. )
التكنولوجي لدى رواد األعمال: دراسة حالة على أصحاب الشركات الريادية المحتضنة لدى 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة. حاضنات التكنولوجيا واألعمال بقطاع غزة

أكتوبر  25. تاريخ االطالع: حاضنات األعمالد الملك سلمان لريادة األعمال. )د.ت(. صفحة معه
 https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/business_incubators، الموقع: م2016

للمؤسسة االقتصادية: مصادرها ودور اإلبداع الميزة التنافسية (. 2007عبد الرؤوف، حجاج. )
. مذكرة دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي-التكنولوجي في تنميتها

 بسكيكدة، الجزائر. 55أوت  20لنيل درجة الماجستير. جامعة 

http://iefpedia.com/
https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/business_incubators
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إشكالية حاضنات األعمال بين التطوير والتفعيل: سبتمبر(.  11-9، م2014عبدالرزاق، فوزي. )
. المؤتمر السعودي الدولي حالة حاضنات األعمال في االقتصاد الجزائري  –رؤية مستقبلية 

 لجمعيات ومراكز ريادة األعمال. المملكة العربية السعودية: جمعية ريادة األعمال.

ا في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات متطلبات إدارة المعرفة ودوره(. م2015عبدالغفور، صالح. )
 . رسالة ماجستير. فلسطين: أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة.قطاع غزة

سياسات النهوض بريادة األعمال في (. م2014عبدهللا، سمير؛ والنتشة، باسل؛ وحتاوي، محمد. )
اسات االقتصادية الفلسطيني . فلسطين: معهد أبحاث السيأوساط الشباب في دولة فلسطين

 )ماس(.

. القاهرة: 1. طتقييم وإدارة المخاطر(. 2008عبدالمنعم، عاط ؛ والكاش ، محمد؛ وكاسب، سيد. )
 جامعة القاهرة. –مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة 

: مفهومه وأدواته لبحث العلمي(. ا2001عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرحمن؛ وعبد الحق، كايد. )
 . األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.وأساليبه

رها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية على ث(. رسالة المنظمة وأم2009العتوم، محمد. )
 ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، األردن. ةقطاع صناعة األدوية األردني )رسال

. البحرين: معهد البحرين إدارة الخطر(. 2003العجمي، حسين؛ والمنديل، نادر؛ ودرويش، يوس . )
 للدراسات المصرفية والمالية.

. 1. طاألصول العلمية والعملية للخطر والتأمين(. م2012العمري، شريف، وعطا، محمد. )
 السعودية: جامعة الملك سعود.

 19. تاريخ االطالع: زة التنافسية واالستراتيجيات األساسيةالمييونيو(.  25، 2006فهمي، سامح. )
، الموقع مدونة اإلدارة والهندسة الصناعية م2016نوفمبر 

(https://samehar.wordpress.com/2006/06/25/a625) 

غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني أثر األصول (. م2010الفيومي، أحمد. )
 معايير إدارة الجودة الشاملة: دراسة مقارنة على عينة من الجامعات األردنية الرسمية والخاصة

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، األردن.

https://samehar.wordpress.com/2006/06/25/a625/
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نية بقطاع غزة: دراسة مقارنة واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطي(. م2015أبو قرن، سعيد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  بين قسمي التعليم المستمر في جامعتي األزهر واإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

)رسالة ماجستير غير  أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء التنظيمي(. 2002القحطاني، محمد. )
 منشورة(. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.

تمهيد حول إدارة المخاطر من منظور اقتصادي )حالة (. 2007قدو، رسلي، ومشعل، أحمد. )
، الموقع: موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي م2017يونيو  02. تاريخ االطالع: توضيحية(

(http://iefpedia.com ) 

دراسة حالة: -دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية(. م2012لطيفة، عبدلي. )
. مذكرة لنيل درجة الماجستير. جامعة أبي بكر بلقايد، سعيدة SCISمؤسسة االسمنت ومشتقاته 

 الجزائر.

(. واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيزها م2011نصر. )محمد، رسالن، وعبدالكريم، 
 .82-43(، 23)2، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتفي االقتصاد الفلسطيني. 

 20. تاريخ االطالع: إدارة المخاطر وآلية التعامل معهاأبريل(.  20، م2016مدونة مستقل. )
 . /management-http://blog.mostaql.com/risk، الموقع: م2016سبتمبر 

في مذكرة موق : األورومتوسطي يحذر من (. م2017المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان. )
، م2017يوليو  31. تاريخ االطالع: التدهور الحاد غير المسبوق في أوضاع غزة اإلنسانية

-موق :-مذكرة-/فيhttps://euromedmonitor.org/ar/article/1919الموقع: )
 ( ةاإلنساني-غزة-أوضاع-في-المسبوق -غير-الحاد-التدهور-من-يحذر-األورومتوسطي

 . سوريا.التنافسية في الفكر االقتصادي(. م2011المرصد الوطني للتنافسية. )

. بنغازي: 1. طالريادي: دليلك لتأسيس مشروعك(. 2006المركز العربي لتنمية الموارد البشرية. )
 الوطنية. دار الكتب

ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد من البطالة في المملكة (. م2013المري، ياسر. )
. رسالة دكتوراه. المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة
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 المالحق

 (: الصورة األولية لالستبانة1)ملحق 
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التجارة

 قسم إدارة األعمال

 

 حفظهم ال تعالى   : ..................................... األخوة واألخوات الكرام

 السالم عليكم ورحمة ال وبركاته...

 الموضوع/ استبانة بعنوان:

 لمشاريعهم( التنافسية الميزة تحقيق في الريادية المشاريع أصحاب لدى المخاطر إدارة )أثر

 اإلسالمية الجامعة في والتكنولوجيا األعمال حاضنة مشاريع: حالة دراسة

من اإليفاء بمتطلبات  غسان محمد النجارتمثل هذه االستبانة األداة الرئيسية التي تمكن الباحث: 

، لذا نأمل من شخصكم نيل درجة الماجستير في إدارة األعمالإعداد الدراسة المذكورة أعاله، وذلك من أجل 

استخدام البيانات فقط ألغراض الكريم التكرم بمساعدتنا في تعبئة االستبانة المرفقة بدقة ومهنية، حيث سيتم 

، وإن مساهمتكم في اإلجابة المناسبة سيساهم في الحصول على نتائج دقيقة بما يعزز تحقيق البحث العلمي

 أهداف البحث.

 ... شاكري  لكم حس  تعاونكم معنا

 الباحث: غسان محمد النجار

 م2017 يناير
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 الجنس
  ذكر
  أنثى

 

 العمر

  عاماً  25أقل م  
  عاماً  30 إلى 26م  
  عاماً  40إلى  31م  
  عامًا فما فوق  41م  

 

 المؤهل العلمي
  دبلوم

  بكالوريو 
  فأعلى ماجستير

 

 التخصص العلمي

  إدارية وماليةعلوم 
  الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

  علوم طبية
  علوم تربوية ولغات
                       أخرى ... أذكرها:

 

 الخدمةعدد سنوات 
  أقل م  عام

  م  عام إلى أقل م  عامي 
  ن فأكثراعام

 

 فترة االحتضان
  أشهر 6أقل م  

  شهراً  12أشهر إلى  6م  
  أكثر م  عام

 

 طبيعة المشروع
  خدمي
  سلعي

  االثني  معاً 
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 ثانيًا: إدارة المخاطر:

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الخطوة األولى: التعرف على المخاطر

1 
مفهااااوم علااااى درايااااة ب )فريااااق العماااال( صاااااحب المشااااروع الريااااادي

 .الخطر
     

2 
التعارف  )فرياق العمال( القادرة علاى صاحب المشروع الرياادي لدى

 على متنوع المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع.
     

      يتم أخذ جانب دراسة المخاطر بعين االعتبار في إدارة المشروع. 3

4 
األسااااليب ب )فرياااق العمااال( علاااى دراياااة صااااحب المشاااروع الرياااادي

 استخدامها للتعرف على المخاطر وتشخيصها.العلمية التي يمكن 
     

      بالخبراء للتعرف على المخاطر المحتملة. يتم االستعانة 5

6 
التنبؤ وتوقع )فريق العمل( بأمكانه  صاحب المشروع الريادي

 إشارات الخطر.
     

7 
أذهاااان العااااملين فاااي قائماااة المخااااطر الساااابقة تبقاااى حاضااارة فاااي 

ويااتم استعراضااها ماان أجاال  صاااحب المشااروعالمشااروع الريااادي أو 
   تفاديها.

     

8 
يشااارك فريااق العماال مااع ماادير المؤسسااة أو صاااحب المشااروع فااي 

 جانب التعرف على المخاطر.
     

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الخطوة الثانية: تحليل المخاطر

المخاااااطر المحتملااااة حسااااب المصاااادر يااااتم العماااال علااااى تصااااني   1
 )عوامل داخلية أو عوامل خارجية(.

     

طر حسااب المخااا )فريااق العماال( يقساام صاااحب المشااروع الريااادي 2
 طبيعتها إلى فنية وإدارية ليتم التعامل معها بشكل سليم.

     

ياادرس الفاارص المتوقعااة  )فريااق العماال( صاااحب المشااروع الريااادي 3
 .(النفعيالحدوث )المخاطر ذات المردود 

     

4 
مان التاي  بالتهديداتيتنبأ  )فريق العمل( صاحب المشروع الريادي

 المحتمل حدوثها )المخاطر التي ال مردود نفعي لها(.
     

5 
باسااتخدام أساااليب  صاااحب المشااروع الريااادي )فريااق العماال(يقااوم 

 وتقنيات أو تنفيذ إجراءات لتحليل المخاطر المحتملة. 
     

6 
مان خبراتاه وخبارات فرياق العمال  الريادي يستفيد صاحب المشروع

 ومن قائمة المخاطر السابقة في جانب تحليل المخاطر.
     

7 
يسااتطيع صاااحب المشااروع الريااادي التفريااق بااين المخاااطر التاليااة: 

 استراتيجية، مالية أو بيئية(.)تشغيلية، 
     

8 
تحدياااد وتصاااني  المقااادرة علاااى صااااحب المشاااروع الرياااادي  لااادى 

 من عدمه. التدميري المخاطر ذات األثر 
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 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الخطوة الثالثة: تقييم المخاطر

1 
الوظاااااائ  ياااااتم العمااااال علاااااى استكشااااااف تاااااأثير المخااااااطر علاااااى 

 واألنشطة المختلفة.
     

      يتم التنبؤ بمدى احتمال حدوث خطر معين. 2

مان حياث احتمااال  ودرجاات مختلفااة المخااطر إلااى مساتوياتتقسام  3
  الحدوث والتأثير المتوقع.

     

يااتم التركيااز علاااى المخاااطر األقااوى مااان ناااحيتي التااأثير واحتماااال  4
 الحدوث. 

     

      بذوي الخبرة في جانب تقييم درجة الخطر.يتم االستعانة  5

6 
ياتم اسااتخدام وساائل مختلفااة أو القياام بدراسااات مان أجاال الوصااول 

 إلى تقييم دقيق للمخاطر المحتملة.
     

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الخطوة الرابعة: التحكم في المخاطر
      يتم وضع استراتيجية وسياسة معتمدة للتحكم في المخاطر.  1

يااتم دراساااة الباادائل المحتملاااة لمواجهاااة الخطاار )تحملهاااا، تنويعهاااا،  2
 تجنبها، تحويلها(.

     

      يتم اتخاذ القرار المناسب في مواجهة الخطر. 3
      يحدث تعاون بين فريق العمل في المشروع في مواجهة الخطر. 4
      يتم إعداد خطة محكمة وفعالة لمواجهة جميع األخطار. 5
      يتم اتباع الخطة المعدة لمواجهة الخطر بشكل حازم. 6

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الخطوة الخامسة: المراقبة والمتابعة الدورية

اإلجااراءات المتبعااة قااد أعطاات النتااائج المخطااط  يااتم التأكااد ماان أن 1
 لها.

     

يتم توثيق المخاطر المحتملة والطارئة أواًل باأول مان أجال التعامال  2
 معها بشكل سليم.

     

خطااااوات إدارة الريااااادي بتقياااايم ومراجعااااة يقااااوم صاااااحب المشااااروع  3
 المخاطر )التعريف، والتحليل، والتقييم، والتحكم في المخاطر(.

     

4 
يتم تحديد الدروس المستفادة لفحذ إدارة المخاطر مستقباًل وذلاك 

 من خالل توثيق للمخاطر السابقة.
     

5 
لمشاروع مان أجال ايتم العمل علاى التطاوير المعرفاي للعااملين فاي 

 المساعدة في اتخاذ قرارات أفضل لمواجهة الخطر.
     

6 
أواًل والتعامااال معهاااا ياااتم تنااااول المخااااطر ذات المساااتويات األقاااوى 

 حسب األولوية.
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 ثالثًا: الميزة التنافسية

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة المحور األول: الجودة المتفوقة
      .بالشكل المطلوب للزبائنالمشروع الخدمة العاملون في يقدم  1
      .المحدديتم إنجاز طلبات الزبائن بسرعة وفي الوقت  2

3 
صاحب المشروع الريادي االهتمام بالزبائن ويتعاملون مع يبدي 

 مشاكلهم بعناية ويجيبوا على أسئلتهم بشكل سليم وواضح.
     

      .مكان المشروع يسهل على الزبائن تقديم الخدمة / المنتج 4

5 
يساااعى صاااااحب المشااااروع الريااااادي إلااااى تطبيااااق أنظمااااة االعتماااااد 

 . والجودة
     

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة المتفوقة الكفاءة: الثانيالمحور 

بشااكل دائاام إلااى تطبيااق تقنيااات حديثااة تساااعد فااي  يسااعى المشااروع 1
 .سرعة إنجاز العمليات

     

2 
أنشاااااطة وعمليااااااات  بمراجعاااااة صااااااحب المشاااااروع الريااااااادي يقاااااوم 

غيااار الضاااروري منهاااا أو عمااال علاااى تقلااايذ أو إلغااااء المشاااروع وي
 .المكرر

     

يتم استخدام نظم المعلومات اإلدارياة لزياادة التنسايق والتكامال باين  3
 .الوحدات اإلدارية في تنفيذ العمليات

     

إلاااى تبناااي كااال الطااارق واألسااااليب المتاحاااة  تساااعى إدارة المشاااروع 4
 من أجل تطوير كفاءة العمليات فيه.واالستراتيجيات 

     

      .يتم فحذ وتقييم كفاءة وفاعلية العمليات من وقت آلخر 5
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلبداع المتفوق : الثالثالمحور 

1 
إدخااال وتجريااب األفكااار االبتكاريااة لمواجهااة تتبنااى إدارة المشااروع 

 .مشكالت العمل
     

2 
تسااااعد علاااى تاااأمين فااارص بثقافاااة تنظيمياااة تتمتاااع إدارة المشاااروع 

 .اإلبداع والمبادرة
     

3 
بتقاااديم توليفاااة مااان الخااادمات المقدماااة للزباااائن بماااا  يهاااتم المشاااروع

 .يتناسب مع ما يقدمه المنافسون 
     

4 
تساعد تكنولوجياا المعلوماات المساتخدمة فاي المشاروع علاى سارعة 

 .تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن
     

اسااتمرار ماان أجاال الحفاااظ بتقااوم إدارة المشااروع بتطااوير منتجاتهااا  5
 الجمهور.بين  على تقدمها وسمعتها

     

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة المتفوقة: الرابعالمحور 

ق وتناااوع رغباااات التغيااارات الساااريعة فاااي الساااو تتاااابع إدارة المشاااروع  1
 وتتخذ قرارات وإجراءات سريعة لذلك. واحتياجات الزبائن
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2 
احتياجات ورغباات الزباائن ويعمال علاى تقاديم يركز المشروع على 

 .خدمات متميزة تلبي توقعاتهم
     

3 
والمشاااااركة فااااي تحديااااد الزبااااائن للتواصاااال يااااتم فااااتح المجااااال أمااااام 

 الخدمات/المنتجات المناسبة الحتياجاتهم.
     

4 
بهادف التعارف علاى الرغباات ببحوث التساويق تهتم إدارة المشروع 
 غير الملبية للزبائن.

     

5 
 باااراء الزبااائن وتفضاايالتهم فااي تقااديم الخاادماتتهااتم إدارة المشااروع 

 الجديدة وإجراء التحسينات على تلك الموجودة.
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 لالستبانة(: الصورة النهائية 2)ملحق 
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التجارة

 قسم إدارة األعمال

 

حفظهم ال     : ..................................... األخوة واألخوات الكرام
 تعالى

 السالم عليكم ورحمة ال وبركاته...

 الموضوع/ استبانة بعنوان:

 لمشاريعهم( التنافسية الميزة تحقيق في الريادية المشاريع أصحاب لدى المخاطر إدارة )أثر

 اإلسالمية الجامعة في والتكنولوجيا األعمال حاضنة مشاريع: حالة دراسة

من اإليفاء بمتطلبات  غسان محمد النجارتمثل هذه االستبانة األداة الرئيسية التي تمكن الباحث: 

، لذا نأمل من شخصكم نيل درجة الماجستير في إدارة األعمالأجل  إعداد الدراسة المذكورة أعاله، وذلك من

استخدام البيانات فقط ألغراض الكريم التكرم بمساعدتنا في تعبئة االستبانة المرفقة بدقة ومهنية، حيث سيتم 

، وإن مساهمتكم في اإلجابة المناسبة سيساهم في الحصول على نتائج دقيقة بما يعزز تحقيق البحث العلمي

 أهداف البحث.

 شاكري  لكم حس  تعاونكم معنا ...

 الباحث: غسان محمد النجار

 م2017 يناير
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 الجنس
  ذكر
  أنثى

 

 العمر

  عاماً  25أقل م  
  عاماً  30 أقل م  إلى 25م  
  عاماً  40أقل م  إلى  30م  
  عامًا فما فوق  40م  

 

 المؤهل العلمي
  دبلوم

  بكالوريو 
  فأعلى ماجستير

 

 التخصص العلمي

  علوم إدارية ومالية
  الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

  علوم طبية
  علوم تربوية ولغات
                       أخرى ... أذكرها:

 

 الخدمةعدد سنوات 
  أقل م  عام

  م  عام إلى أقل م  عامي 
  ن فأكثراعام

 

 االحتضانفترة 
  أشهر 6أقل م  

  شهراً  12أشهر إلى  6م  
  أكثر م  عام

 

 طبيعة المشروع
  خدمي
  سلعي

  االثني  معاً 
 

 رأ  مال المشروع

  آالف دوالر 10أقل م  
ألف  20آالف دوالر إلى أقل م   10م  
 دوالر

 

  ألف دوالر فأكثر 20
 

 المنطقة

  محافظة الشمال
  محافظة غزة

  المحافظة الوسطى
  محافظة خانيونس

  محافظة رفح
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 ثانيًا: إدارة المخاطر:

 10الدرجة م   الخطوة األولى: التعرف على المخاطر
  .صاحب المشروع الريادي مفهوم الخطريدرك  1
  صاحب المشروع الريادي التعرف على متنوع المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع. يستطيع 2
  يتم أخذ جانب دراسة المخاطر بعين االعتبار في إدارة المشروع. 3
  صاحب المشروع الريادي األساليب العلمية التي يمكن استخدامها للتعرف على المخاطر وتشخيصها.يعرف  4
  بالخبراء للتعرف على المخاطر المحتملة. يستعين صاحب المشروع الريادي 5
  التنبؤ وتوقع إشارات الخطر. الريادييستطيع صاحب المشروع  6
   ويتم استعراضها من أجل تفاديها. الريادي صاحب المشروعذهن تبقى قائمة المخاطر السابقة حاضرة في  7
  يشارك فريق العمل مع مدير المؤسسة أو صاحب المشروع في جانب التعرف على المخاطر. 8

 10الدرجة م   الخطوة الثانية: تحليل المخاطر
  المخاطر المحتملة حسب المصدر )عوامل داخلية أو عوامل خارجية(. يصن  صاحب المشروع الريادي 1
  يقسم صاحب المشروع الريادي المخاطر حسب طبيعتها إلى فنية وإدارية. 2
  .(اإليجابييدرس صاحب المشروع الريادي الفرص المتوقعة الحدوث )المخاطر ذات المردود  3
  إيجابي لها.التي ال مردود  بالمخاطريتنبأ صاحب المشروع الريادي  4
  باستخدام أساليب وتقنيات أو تنفيذ إجراءات لتحليل المخاطر المحتملة.  صاحب المشروع الريادييقوم  5
  من خبراته وخبرات فريق العمل ومن قائمة المخاطر السابقة في جانب تحليل المخاطر. الريادي يستفيد صاحب المشروع 6
  يستطيع صاحب المشروع الريادي التفريق بين المخاطر التالية: )تشغيلية، استراتيجية، مالية أو بيئية(. 7
  ه.من عدم التدميري صاحب المشروع الريادي تحديد وتصني  المخاطر ذات األثر  يستطيع 8

 10الدرجة م   الخطوة الثالثة: تقييم المخاطر
  يتم العمل على استكشاف تأثير المخاطر على الوظائ  واألنشطة المختلفة. 1
  يقوم صاحب المشروع الريادي بتوقع النسبة االحتمالية لحدوث مختل  المخاطر. 2
  من حيث احتمال الحدوث والتأثير المتوقع. ودرجات مختلفة المخاطر إلى مستوياتصاحب المشروع الريادي قسم ي 3
  يتم التركيز على المخاطر األقوى من ناحيتي التأثير واحتمال الحدوث.  4
  يتم االستعانة بذوي الخبرة في جانب تقييم درجة الخطر. 5

 10الدرجة م   الخطوة الرابعة: التحكم في المخاطر
  يتم وضع استراتيجية وسياسة معتمدة للتحكم في المخاطر.  1
  يتم دراسة البدائل المحتملة لمواجهة الخطر )تحملها، تنويعها، تجنبها، تحويلها(. 2
  يتم اتخاذ القرار المناسب في مواجهة الخطر. 3
  يحدث تعاون بين فريق العمل في المشروع في مواجهة الخطر. 4
  محكمة وفعالة لمواجهة جميع األخطار.يتم إعداد خطة  5

 10الدرجة م   الخطوة الخامسة: المراقبة والمتابعة الدورية
  اإلجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها. يتم التأكد من أن 1
  يتم توثيق المخاطر المحتملة والطارئة أواًل بأول من أجل التعامل معها بشكل سليم. 2



167 

 

  خطوات إدارة المخاطر )التعريف، والتحليل، والتقييم، والتحكم في المخاطر(.الريادي بتقييم ومراجعة يقوم صاحب المشروع  3
  يتم تحديد الدروس المستفادة لفحذ إدارة المخاطر مستقباًل وذلك من خالل توثيق للمخاطر السابقة. 4
  شروع من أجل المساعدة في اتخاذ قرارات أفضل لمواجهة الخطر.لمايتم العمل على التطوير المعرفي للعاملين في  5
  يتم تناول المخاطر ذات المستويات األقوى أواًل والتعامل معها حسب األولوية. 6

 ثالثًا: الميزة التنافسية

 10الدرجة م   البيان
  .بالشكل المطلوب للزبائنيقدم المشروع الخدمة  1
  .بسرعة وفي الوقت المحدديتم إنجاز طلبات الزبائن  2
  .وفعالبشكل سليم صاحب المشروع الريادي االهتمام بالزبائن يبدي  3
  .يسهل مكان المشروع على الزبائن تقديم الخدمة / المنتج 4
  .يسعى صاحب المشروع الريادي إلى تطبيق أنظمة االعتماد والجودة 5
  .بشكل دائم إلى تطبيق تقنيات حديثة تساعد في سرعة إنجاز العمليات الريادي المشروعصاحب يسعى  6
  .عمل على تقليذ أو إلغاء غير الضروري منها أو المكررأنشطة وعمليات المشروع ويصاحب المشروع الريادي  يراجع 7
  .تنفيذ العمليات يتم استخدام نظم المعلومات اإلدارية لزيادة التنسيق والتكامل بين الوحدات اإلدارية في 8
  من أجل تطوير كفاءة العمليات فيه.إلى تبني كل الطرق واألساليب المتاحة واالستراتيجيات  يسعى صاحب المشروع الريادي 9
  .يتم فحذ وتقييم كفاءة وفاعلية العمليات من وقت آلخر 10
  .إدخال وتجريب األفكار االبتكارية لمواجهة مشكالت العمل يتبنى صاحب المشروع الريادي 11
  .بثقافة تنظيمية تساعد على تأمين فرص اإلبداع والمبادرة يتمتع صاحب المشروع الريادي 12
  .بتقديم توليفة من الخدمات المقدمة للزبائن بما يتناسب مع ما يقدمه المنافسون  الريادي المشروعصاحب يهتم  13
  .تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المشروع على سرعة تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن 14
  الزبائن.بين  استمرار من أجل الحفاظ على تقدمه وسمعتهب يقوم صاحب المشروع الريادي بتطوير منتجات مشروعه 15
  ق وتنوع رغبات واحتياجات الزبائن.التغيرات السريعة في السو قرارات وإجراءات سريعة لمواكبة  صاحب المشروع الريادي تخذي 16
  .الزبائن على تقديم خدمات متميزة تلبي توقعاتالريادي المشروع صاحب يركز  17
  الحتياجاتهم.والمشاركة في تحديد الخدمات/المنتجات المناسبة الزبائن للتواصل يتم فتح المجال أمام  18
  المتعلقة باحتياجات الزبائن ورغباتهم.ببحوث التسويق  يهتم صاحب المشروع الريادي 19
  .باراء الزبائن وتفضيالتهم في تقديم الخدمات يهتم صاحب المشروع الريادي 20
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 (: قائمة بأسماء المحكمي 3)ملحق 
 

 مكان العمل االسم م.
 غزة -الجامعة اإلسالمية  ياسر الشرفا د. 1
 غزة -الجامعة اإلسالمية  د. خالد دهليز 2
 غزة -الجامعة اإلسالمية  د. نافذ بركات 3
 غزة -الجامعة اإلسالمية  د. سمير صافي 4
 غزة -جامعة األزهر  د. علي النعامي 5
 غزة -جامعة األزهر  د. وفيق األغا 6
 غزة -األزهر جامعة  د. رامز بدير 7
 غزة -جامعة األزهر  د. خليل ماضي 8
 

 


