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 قدمة: امل .1

في   املتمثلةفي أصول املشروع املادية بكافة توزيعاتها واملوارد املالية  للمشاريع الريادية واملتمثلة  ال تجد دراسات ركزت على دراسة املوارد املادية  تكاد  

أفض املتاحة  املوارد  بشكل صحيح الستغالل  وتوظيفها  للمشروع  والفعالة  السليمة  اإلدارة  أن  فيه  ومما ال شك  وتوزيعاتها،  املالية  استغالل  األصول  ل 

 سينعكس بشكل إيجابي على مخرجات املشروع من حيث الجودة والتميز واالستدامة واإلبداع في تقديم الجديد والنوعي والعكس صحيح.

  للريادة  ويظهر
 
  دورا

 
 في هاما

 
 وكذلك والتطور  االستمرارية والديمومة لها ناجحة يكون  أعمال مشاريع تصبح بحيث الصغيرة  املشاريع تطوير وبارزا

 احتياجات تلبي التي والخدماتالسلع   من مختلفة أنواع إنتاج في تساهم  أنها إلى  باإلضافة املحلي السوق  متطلبات مع يتناسب كبيرة بما ملشاريع نواة  لتكون 

 

 

 
www.refaad.com 

عاملية لالقتصاد واألعمالاملجلة ال  

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx 

ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print) 

 

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.11.2.5  11/9/2021قبول البحث:      18/8/2021مراجعة البحث:      17/7/2021استالم البحث:            

 امللخص:

للمشاريع   املادية واملالية  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أهمية  التعرف على  إلى  الدراسة  أثر ذلك على جودة تلك  هدفت  الريادية، وقياس 

( الفترة  في  املحتضنة  الريادية  املشاريع  على  الدراسة  تطبيق  وتم  بالكلية  2019-2015املشاريع  التكنولوجية  يوكاس  حاضنة  من  كل  في   )

سلوب املسح الشامل إستبانة ب( ا 159الجامعية للعوم التطبيقية وحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية بغزة، وقد تم توزيع )

الدراسة الدراسة. وتوصلت  الحاضنات محل  املستفيدين من  األعمال  للمشاريع    إلى  على رواد  املادية  للموارد  الفعالة والسليمة  اإلدارة  إن 

التوسع واالستدامة، وتعمل على توفير  الريادية واملوارد املالية املتمثلة تؤثر بشكل كبير على جودة تلك املشاريع من حيث قدرة املشروع على 

املصاريف وزيادة الربح من خالل ترشيد املصروفات وزيادة اإليرادات، وتم قياس ذلك من خالل معايير التقييم الخمسة التي تم االتفاق 

ا  الفاعلية، معيار  الكفاءة، معيار  واملالءمة، معيار  االرتباط  )معيار  أي مشروع  لقياس جودة   
 
دوليا االستدامة( وجاءت عليها  ألثر، معيار 

الدراسة النتيجة بدرجة موافقة كبيرة على تأثير اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية للمشاريع الريادية على جودة تلك املشاريع. وقدمت  

ن، وتوصيات لرواد األعمال تتمثل توصيات لحاضنات األعمال تتمثل في تعزيز ودعم الجوانب اإلدارية واملحاسبية والتسويقية لدى الرياديي

في استغالل كل فرصة متاحة لالستفادة من مشاريعهم، وتوصيات للجهات املمولة تتمثل في تقديم الدعم املادي الكامل للمشاريع الريادية، 

 وتوصيات للجامعات األكاديمية تتمثل في إدراج الريادة ضمن املناهج التعليمية. 

 .حاضنات األعمال في فلسطين ؛املشاريع الريادية ؛املوارد املالية ؛املادية املوارد فتاحية:املالكلمات 
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 التي والخدمات السلع وتنافسية إنتاجية بزيادة  وكفيلة جديدة  بابتكارات وابداعات عندما تأتي التنمية على الريادية املشاريع تأثير ويزداد.واملجتمع األفراد

 ( 1، ص2018)مشني،  .تقدمها

 واألخطاء، تصحيح العيوب تكاليف  إلغاء خالل  من  اإلنتاج تكاليف تخفيض إلى األوجه تؤدي  متعددة  انعكاسات له  املشروعات في الجودة  تحقيق إن

 للمشروع املنفذة  للجهة الثقة كما يكسب املؤسسات، كفاءة  زيادة  في يسهم  مما  االستخدام، فترة  الصيانة خالل تكاليف وتقليل املستهلك، رضا وتحقيق

 ( 1، ص2017)عنبر،  .واالستمرار  املنافسة إمكانيةلها  العمل ويتيح سوق  في حصتها  من ويزيد

ة من وفيما يتعلق باملشاريع الريادية في قطاع غزة فهي إما صغيرة أو متوسطة وذلك بحكم الظروف االقتصادية من بطالة وقلة التمويل والسياسي

ي القطاع ليس منذ زمن كبير، واإلنسان الغزي بطبيعته كادح ويعمل إغالق املعابر وعزل القطاع عن العالم الخارجي، واملشاريع الريادية تم العمل عليها ف

 في ظروف مختلفة ولديه أفكار إبداعية يسخرها لخدمته بسبب ما مر عليه من حروب ونكبات.  

 :مشكلة الدراسة . 1.1

ا املشاريع الريادية تعتبر   موضوع 
 
 كبيرا

 
 الناتج عمل وتوليد فرص خلق على هابقدرت اإليجابي أثرها حيث من القصير املدى  على التنمية في القى اهتماما

 .التنموية املشاريع من خالل رأس املال خلق على وتحفيزه  املجتمع أوضاع لتحسين مجتمعية رفاهية بخلق الطويل املدى  وعلى

أهم املشاكل والتحديات التي تواجه الرياديين أفاد  وبعد إجراء مقابلة مع مدير حاضنة األعمال والتكنولوجية بالجامعة اإلسالمية بغزة وسؤاله عن 

( مما قد يجد املشروع الريادي نفسه بعد عام تعرض cash flowأن غالبية املشاكل والتحديات هي مشاكل مالية وضعف في إدارة التدفقات النقدية )

 هناك مشاكل في إدارة املوارد البشرية ناتج عن خالفات بين فريق ا 
 
كمسؤول عن مشتريات  الباحثانملشروع بعد نجاحه، ومن خالل عمل لإلفالس، وأيضا

 وسوء إدارة للموارد املادية 
 
واملالية للمشروع   بعض املشاريع الريادية في حاضنة يوكاس التكنولوجية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ملس هناك قصورا

في هذه الدراسة على    الباحثانيل وغيرها من األمور والتي أدت لفشل بعض املشاريع، وركز  الريادي ناتج عن عدة عوامل منها نقص في الخبرة وقلة التمو 

 املجال للباحثين اآلخرين التركيز على باقي املوارد. 
 
 إدارة املوارد املادية واملوارد املالية للمشروع الريادي، تاركا

 :التساؤالت اآلتية في دراسةال مشكلة طرح  يمكن  هنا ومن

يقية  دور اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية في جودة مخرجات املشاريع الريادية لحاضنات األعمال في الكلية الجامعية للعلوم التطبما هو 

 والجامعة اإلسالمية بغزة؟ 

 ويتفرع عن التساؤل األسئلة التالية:

الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة  ما هو دور اإلدارة الفعالة للموارد املادية في جودة مخرجات املشاريع   .1 الريادية لحاضنات األعمال في الكلية 

 اإلسالمية بغزة؟

الجامعية للعلوم التطبيقي .2 الكلية  الريادية لحاضنات األعمال في  ة والجامعة  ما هو دور اإلدارة الفعالة للموارد املالية في جودة مخرجات املشاريع 

 اإلسالمية بغزة؟

 الدراسة:أهداف  . 2.1

 مع أسئلة الدراسة الحالية فإن الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية: 
 
 انسجاما

لجامعية للعلوم معرفة دور اإلدارة الفعالة للموارد املادية للمشاريع الريادية وأثرها على جودة مخرجات تلك املشاريع في حاضنات األعمال في الكلية ا  .1

 اإلسالمية بغزة. التطبيقية والجامعة 

ية الجامعية التعرف على دور اإلدارة الفعالة للموارد املالية للمشاريع الريادية وأثرها في جودة مخرجات تلك املشاريع في حاضنات األعمال في الكل .2

 للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة. 

 لى استغالل موارد املشاريع الخاصة بهم بالشكل األمثل. تقديم الحلول واملقترحات للرياديين والتي من شأنها رفع القدرة ع .3

 مبررات وأهمية الدراسة: . 3.1

 في تعزيز ودعم االقتصاد الفلسطيني من الناحيتين النظرية والتطبيقية
 
تعتبر الدراسة ، حيث  تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع مهما

موضوع   تناولت  التي  القالئل  الدراسات  املشاريع.من  تلك  مخرجات  بجودة  عالقتها  ودرست  الريادية  للمشاريع  واملالية  املادية  األهمية   وتتمثل املوارد 

من خالل    التطبيقية للدراسة في ارتباطها بعمل وأداء حاضنات األعمال في جامعات قطاع غزة والتي تساعد فئة الشباب والخريجين على بناء مستقبلهم 

 اهم في دفع عجلة االقتصاد في قطاع غزة وتخفف من البطالة.إنشاء مشاريع ريادية ستس

 فرضيات الدراسة:   . 4.1

( لإلدارة الفعالة للموارد املادية على جودة مخرجات املشاريع  α≤ 0.05يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  الفرضية الرئيسة األولى: •

 في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة. الريادية 
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الثانية:   • الرئيسة  )الفرضية  داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  املالية  α≤ 0.05يوجد عالقة  للموارد  الفعالة  على جودة مخرجات  ( لإلدارة 

 . في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزةاملشاريع الريادية 

 نموذج الدراسة:أ . 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: أنموذج الدراسة 1شكل)

 ( pmp proمن خالل )املعايير الدولية لتقييم املشاريع الدولية(، )الدليل إلى شهادة ن الباحثا: جرد بواسطة املصدر 

 التعريفات اإلجرائية: . 6.1

 املوارد املادية: •

املصنعة والطاقة  ، وتنقسم إلى املواد الرئيسية واملساعدة واملكونات واملنتجات شبه  اإلنتاجهي الكائنات من العمل، والتي تستخدم في    -املوارد املادية 

و إنتاج السلع وأداء  والوقود، وتستخدم لتلبية االحتياجات التكنولوجية. هذه القيم هي األشياء التي يتم إرسالها إلى العمل البشري، والهدف النهائي منها ه

 ( /https://ar.delachieve.com) .األعمال وتوفير الخدمات املختلفة

 املوارد املالية:   •

تكاليف   تنفيذ  إلى  تهدف  والتي  لها،  املتاحة  األموال  هي  للمؤسسة  املالية  للموظفيناإلنتاجاملوارد  االقتصادية  والحوافز  املالية  وااللتزامات   ،.( 

https://ara.coin-group.com/ ) 

 الريادة: •

محدد  يورد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن الريادة هي "عملية االنتفاع بتشكيلة واسعة من املهارات من أجل تحقيق قيمة مضافة في مجال

الدخل أو استقاللية أعلى ب البشري وتكون املحصلة لهذا الجهد إما زيادة في  اإلبداعي من مجاالت النشاط  إلى اإلحساس بالفخر نتيجة الجهد  اإلضافة 

 ( 20، ص2018املبذول".) مشني، 

 جودة املشاريع: •

 ثم تلبيتها، وتدرك إدارة الجودة 
 
الشاملة أن    تم تعريف الجودة على أنها تلبية أو تجاوز توقعات العمالء، والهدف هو تحديد احتياجات العمالء أوال

ذلك ليس من السهل   املنتج املنتج بشكل مثالي ليس له قيمة تذكر إذا لم يكن ما يريده العميل، لذلك يمكننا القول أن الجودة تعتمد على العمالء ومع

ا تحديد ما يريده العميل، ألن األذواق والتفضيالت تتغير.   ( LABOSO: 2016, p8)دائم 

 حاضنات األعمال: •

تنظيم  الحاضنة هي مؤسسة مستقلة ذات كيان قانوني تمثل بيئة أو إطار متكامل من املكان والتجهيزات والخدمات وآليات املساندة واالستشارة وال

الع إدارة وتنمية وشبكة من  األعمال في  الالزم ومخصصة ملساعدة رواد  الدعم  أنواع  إدارة متخصصة وتوفر جميع  القات واالتصاالت تدار عن طريق 

الوطنية واإلقليمية والدولية التسويق واملنافسة  إلى منتجات وصناعات قادرة على  اإلبداعية وتحويلها  األفكار  الجديدة، وتشجيع  )الزهراني، املنشآت   .

 ( 53، ص2020

https://ar.delachieve.com/
https://ar.delachieve.com/
https://ar.delachieve.com/
https://ara.coin-group.com/
https://ara.coin-group.com/
https://ara.coin-group.com/
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 منهج الدراسة: . 7.1

   موضوع  الظاهرة  وصف خالله من  الذي يحاول  التحليلي الوصفي املنهج  باستخدام الباحثان  قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 
الدراسة وصفا

،
 
 وكما

 
، والتعبير عنها كيفا

 
 واملالية للمشاريع الريادية ودورها في جودة مخرجات تلك املشاريع. بهدف التعرف على اإلدارة الفعالة للموارد املادية  وذلك   دقيقا

 مجتمع الدراسة: . 8.1

ن العينة املستهدفة تتكون من إ، وبناء  على مشكلة الدراسة وأهدافها فالباحثانمجتمع الدراسة والذي يمثل جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها  

( في كل من حاضنة يوكاس التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوم 2019 – 2015واملحتضنة في الفترة الواقعة بين عام )جميع املشاريع الريادية املشاركة 

( عددها  والبالغ  اإلسالمية  الجامعة  في  والتكنولوجيا  األعمال  وحاضنة  )159التطبيقية،  موزعة  مشروع،  يوكاس 82(  حاضنة  في  محتضن  مشروع   )

باستخدام طريقة املسح الشامل على كافة أفراد مجتمع الدراسة،   ناالباحثقام  و ع محتضن في حاضنة األعمال والتكنولوجيا  ( مشرو 77، )التكنولوجية

)  159وذلك بتوزيع   استبانة من خالل  الدراسة، حيث تم تصميم   وتمت عملية Google   Formإستبانة على كافة عناصر عينة 
 
إلكترونيا تعبئتها  ( وتم 

استرداد   النصية( وقد تم  الرسائل  الواتس أب،  اإللكتروني،  البريد  الشخص ي،  التواصل )االتصال  الدراسة من خالل وسائل    139التواصل مع مجتمع 

بنسبة   ذكر   ،%87.50إستبانة  الجدير  ومن  اإلحصائي،  للتحليل  املستردة صالحة  االستبانات  الكورونا وكانت جميع  زمن  في  تمت  االستبانة  تعبئة  أن  ه 

 وصعوبة التواصل املباشر.  
 

 أداة الدراسة:  . 9.1

دراسة تطبيقية مقارنة على حاضنات   -تم إعداد استبانة حول "اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية ودورها في جودة مخرجات املشاريع الريادية

 األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة"، وتتكون من ثالث أقسام رئيسة هي: 

 .القسم األول: وهو عبارة عن بيانات شخصية عن املستجيبين •

 .ويتعلق االدارة الفعالة للموارد املادية واملالية القسم الثاني: •

 . ويتعلق جودة مخرجات املشاريع الريادية لثالث:القسم ا  •

 :جمع البياناتمصادر  .10.1

اتجه    املصادر الثانوية: • العربية    الباحثانحيث  الكتب واملراجع  تتمثل في  الثانوية، والتي  البيانات  إلى مصادر  للدراسة  النظري  في معالجة اإلطار 

في مواقع  واألجنبية ذات العالقة، والدوريات واملقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث واملطالعة  

 اإلنترنت املختلفة.

إلى جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة للدراسة، صممت   الباحثانملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة لجأ    املصادر األولية: •

 خصيصا  لهذا الغرض. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:  .11.1

.وقد تم استخدام األدوات  Statistical Package for the Social Sciences   (SPSS)تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي  

 اإلحصائية التالية: 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب املئوية والتكرارات  •

 املتوسط الحسابي واملتوسط الحسابي النسبي واالنحراف املعياري.   •

 ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) •

• ( بيرسون  ارتباط  وقد Pearson Correlation Coefficientمعامل  متغيرين.  بين  العالقة  دراسة  االختبار على  يقوم هذا  االرتباط:  درجة  لقياس   )  

 لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين املجاالت. الباحثاناستخدمه 

( ملعرفة ( Independent Samples T test (. اختبار تحليل التباين  Linear Regression- Model  Multipleنموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ) •

 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات ما إذا كان هناك 

التباين األحادي  • بين ثالث  ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل  إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية  ( ملعرفة ما 

 مجموعات أو أكثر من البيانات.  

 الدراسات السابقة:  .12.1

على قیمة املنظمة،     Enterprise Resource Planning (ERP) إلى تقییم أثر تطبیق نظم تخطیط موارد املنشأة (  2020)   هدفت دراسة إبراهيم •

 إلختبار فروض   الباحثانولتحقیق هدف الدراسة قام 
 
بإعداد إستمارة إستبیان تضم مجموعة من العبارات تمثل متغيرات الدراسة، وذلك تمهیدا
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اعتماد نجاح وجودة نظم    اإلحصائية   األساليبالدراسة بإستخدام مجموعة من   نتائجها  املنشأة    تخطيطاملناسبة، وكانت من  املوارد على ثقافة 

فق تتعرض لها املنشأة، ومدى توا   يالت  التنافسيةاملعلومات، والضغوط    تكنولوجيا نظم   تطبيق  بأهمية  العاملون   واقتناعومدى دعم اإلدارة العلیا  

تنافسیة متقدمة مما یساهم فی دعم قیمة املنظمة، وأوصت بضرورة العمل على توضیح  ةمکان تحقيق  علبه تترتب، مما احتجاجاتهاتلك النظم مع 

مفهوم وأهمیة وخصائص نظام تخطیط موارد املنشأة بشکل أکبر، وتوضیح أوجه اإلستفادة منه لکافة األطراف ذات الصلة للحصول على النتائج  

 ملرجوة واملتوقعة من تطبیقه، مما یزید من قیمة املنظمة. ا 

م )مؤثر( في العالقة القائمة بين بعض محددات الوصول إلى   (2019)  دراسة املبروك وإندارة  هدفت  •
ّ
إلى قياس تأثير موقع املشروع كمتغير محك

تتكون من   التحليلي لعينة  الوصفي  املنهج  التمويل، وإلنجاز ذلك تم استخدام  الصغيرة واملتوسطة في مدينتي   350مصادر  املشاريع  من أصحاب 

ثقافة املجتمع( واملتغير التابع   /وجود تأثير ملوقع املشروع في العالقة بين املتغيرين املستقلين )الشبكاتطرابلس وسبها، خلصت نتائج الدراسة إلى  

واملتغير الحكومي(  )الدعم  املستقل  املتغير  بين  العالقة  في  املشروع  ملوقع  تأثير  الدراسة على عدم وجود  أكدت  كما  التمويل،  إلى  التابع    للوصول 

وصت الدراسة بضرورة سعي "البرنامج الوطني لتشجيع املشاريع الصغرى واملتوسطة في ليبيا"، بالتعاون مع السلطات العليا الوصول إلى التمويل، وأ 

 .ذات االختصاص في الدولة إلى توفير مصدر تمويلي قوي )يكون كشريك( لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

تحديد أهم عوامل استدامة املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغرة التي نفذها ديوان الزكاة بوالية غرب    ىلإ (  2019)  عمر ويونس  هدفت دراسة •

 لذلك، بجانب البيانات الثانوية من مكاتب  م2015كردفان، بالسودان خالل العام 
 
، وقد تم جمع البيانات األولية بواسطة استبانة اعدت خصيصا

أن ثلثي املشروعات املنفذة تتصف باالستدامة سواء كانت كلية أو جزئية ساهمت في استدامتها مجموعة من   ىلإالديوان وغيره، وتوصلت الدراسة 

تصميم   بضرورة  الدراسة  وأوصت  املشروع،  ببيئة  يتعلق  ما  املشروع ومنها  بخصائص صاحب  يتعلق  ما  ومنها  باملشروعات  يتعلق  ما  منها  العوامل 

 لخبرات ومعارف امل
 
ستهدفين خاصة العاطلين ووضع االعتبارات البيئية الختيار املشروع وزيادة رساميلها بحيث تتماش ي مع مستويات املشروعات وفقا

 التضخم. 

التي قد تؤثر   إلى  ( 2018)  دراسة فرحات  ت فهد • العوامل  أهم  املحوسبة في عملهم،  دراسة  املحاسبية  البرامج  األعمال الستخدام  على توجه رواد 

كانت نتائج الدراسة لها تأثير كبير على املشاريع الريادية في فلسطين، حيث تمثل دليل ، وقد  تحسين األداء املالي للمشرع الريادي وقياس أثر ذلك على  

األعمال نحو استخدام هذه البرامج وتأثير ذلك على تحسين األداء املالي ملشاريعهم الريادي املؤثرة على توجه رواد  العوامل  ة من خالل على مالئمة 

اإليرادات وزيادة  املصروفات  ترشيد  عند    وأوصت  التالية  املحوسبة  املحاسبية  البرامج  استخدام  نجاح  في  املؤثرة  العوامل  االعتبار  بعين  لألخذ 

 إعدادها، وإدراج دورات تكوينية في البرامج املحاسبية املحوسبة لرواد األعمال قبل استخدام واحتضان مشاريعهم. 

( إلى التحقيق في تأثير جودة املشروع على إنتاجية عمل الشركات الصغيرة واملتوسطة والعالقة بين نقص الوصول  Motta, 2018هدفت دراسة )  •

ا أن  الكافي إلى التمويل الخارجي وإنتاجية العمل، حيث توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين جودة املشروع وإنتاجية العمالة. وجدنا   أيض 

لصغيرة واملتوسطة التي تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية ولكن تم رفضها لديها مستويات إنتاجية عمالية أقل من الشركات  الشركات ا 

ا تتمتع ب إنتاجية الصغيرة واملتوسطة التي حصلت على التمويل. باإلضافة إلى ذلك، تبين أن الشركات الصغيرة واملتوسطة املقيدة التي تصدر دولي 

على من الشركات املقيدة التي تتمتع بفرص أقل للوصول إلى أسواق التصدير، على الرغم من أن دور جودة املشروع في تفسير إنتاجية العمل عمالة أ 

 للشركات الصغيرة واملتوسطة املقيدة قد يكون بسبب مبيعات التصدير املباشرة في معظمها. 

الستكشاف تحديات الريادة في فلسطين حيث اتّبعت منهجية البحث )الكيفي النوعي( وذلك من خالل  (  2018)   هدفت دراسة منصور وعبد الجواد •

وممثل  املقابالت املعمقة وتحليل املحتوى وقد اشتملت املقابالت على كل من: شخصيتين رياديتين وممثل لجهة حكومية في وزارة االقتصاد الوطني،

تائجها وجود عدة معيقات للريادة في فلسطين يمكن تلخيصها ضمن املحاور التالية: سياسات االحتالل، ملؤسسة تمويل مشاريع صغيرة، وكانت من ن

  التشريعات الحكومية، فرص الحصول على تمويل، نظام التعليم التقليدي، الثقافة املجتمعية السائدة. وأوصت الدراسة باقتراح سياسات تخفف

طة الفلسطينية كإحداث تعديالت ُمشّجعة على قانون تشجيع االستثمار الستقطاب أصحاب األفكار من حدة هذه املعيقات في حدود سيطرة السل

الريادية واأل  باملشاريع  يتعلق  اتباع سياسات جديدة فيما  التمويل والبنوك على  البطالة، تشجيع مؤسسات  الذي يقلل نسبة  األمر  فكار  الريادية 

سطيني حول اهمية النهوض باألفكار الريادية وعدم حصر آمالهم ومتطلباتهم في وظائف حكومية أو  الجديدة، تنظيم دورات توعوية للمجتمع الفل

 وظائف القطاع الخاص.

 في الخمسة املجاالت واقع دراسة من خالل لحم، وذلك بيت محافظة في الصغيرة  الريادية املشاريع واقع إلى تحليل(  2018)  هدفت دراسة مشني •

 الريادية للمشاريع االربعة التطويرية النواحي دراسة الى باإلضافة الرياديين( النمو، املخاطرة، خصائص والتميز، تكار، اإلبداعاالب (الريادية املشاريع

محافظة الصغيرة  )الناحية لحم  بيت في  الناحيةاإلنتاج وهي  إلى الناحية العاملين، تطوير التسويقية، ية،  الدراسة  وتوصلت   واقع أن املالية(، 

 واإلبداع االبتكار ودعم  تشجيع بضرورة  الدراسة الخمسة، وأوصت املجاالت  لجميع جاء بدرجات عالية لحم  بيت محافظة في الريادية املشاريع

 العاملينوتطوير   واملالية والتسويقية يةاإلنتاج النواحي من وتطويرها ودعمها والتحديات املخاطر النمو ومواجهة على املشاريع ومساعدة  والتميز

 .االجتماعية الوطني والنواحي االقتصاد على بالنفع يعود فيها مما النهوض ويضمن املشاريع هذه  يدعم  مما فيها
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التعرف على دور املعايير الدولية إلدارة املشاريع في زيادة جودة املشروع في املؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة،   ىلإ ( 2017)  هدفت دراسة عنبر  •

املشاريع التي تقدمها تلك املؤسسات، وقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة رئ الجودة في  يسة وكذلك التعرف على مستوى 

وجود عالقة داللة إحصائية بين توفر املعايير الدولية إلدارة املشاريع، وبين وزيادة جودة املشروع؛ كما    إلىوقد توصلت الدراسة  لجمع البيانات،  

 على زيادة جودة املشروع  إلىتوصلت الدراسة 
 
هو إدارة  وجود تأثير للمعايير الدولية إلدارة املشاريع على زيادة جودة املشاريع، وكان أكثر املعايير تأثيرا

رد  مورد املشروع، وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد على تكاليف معيارية لتحديد التكاليف الحقيقية إلنجاز املشروع، وضرورة الحصول على موا 

 بشرية مدربة بشكل جيد. 

السمات وكيفية  (  Markou & others, 2017هدفت دراسة )  • إنشاء حديقة  لتنفيذ خمسة نماذج لصنع القرار متعدد  أدائها في جدولة مشروع 

لتوفر شمسية، وأوضحت نتائج الدراسة أن القوى العاملة تستخدم اآلالت واملواد واملعدات لتنفيذ أنشطة املشروع، ولكن هذه في الغالب محدودة ا 

ا ألن الذروات الكبيرة تتوافق مع التقلبات في مما قد يقيد إجراءات جدولة املشروع، وقد تنشأ مشكالت تتعلق باإلدارة الفعالة للموارد املتاحة ن  ظر 

أنه يتعين على مديري اإلدارة اتخاذ قرار بشأن استخدام املوارد بكفاءة    وأوصت الدراسة،  تخصيص املوارد خالل دورة حياة املشروع أو فترة البناء

ا مراعاة   أيض  القرار بشكل صحيح يجب عليهم  املشروع، والتخاذ  تقليل مدة  أو  بالنسبة أكبر  الخيارين،  املشروع ملعالجة تأثيرات هذين  إدارة  بيئة 

 للمنظمات فإن هذه اآلثار محسوسة من الناحية املالية مثل تجاوز التكاليف بسبب سوء استخدام املوارد أو طول مدة املشروع.

ة املشروع. كما هدفت إلى دراسة تأثير التركيز على إلى بحث تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة على فاعلية إدار (  Laboso, 2016هدفت دراسة )  •

ث تفاعل  العمالء، وعالقات املوردين، والقيادة والتحسين املستمر على الفعالية في إدارة املشاريع. اعتمدت الدراسة على تصميم املسح الوصفي حي

عات في املؤسسة يجب أن تكون متمحورة حول العميل وبالتالي  مع املستجيب بشكل فردي، وخلصت الدراسة إلى أن اإلدارة الفعالة للمشرو   الباحثان

ا   تحسين منتجاتها وتقديم الخدمات بشكل مستمر، وأوصت بأنه يجب أن تكون املنظمة قادرة على تحسين جودة املنتج والخدمة من اآلن فصاعد 

ا لزيادة املنافسة في السوق، من الضروري التحس  ين املستمر.لتقليل عبء التكلفة للعمالء. نظر 

 إلدارة املشاريع، وهي إدارة مشروع السلسلة الحرجة ومقارنتها بالنهج ( Izmailovo et al,. 2016دراسة ) هدفت  •
 
إلى استخدام طريقة جديدة نسبيا

التأك  تأثير عدم  الوقت املخطط له كمخزن مؤقت زاد  أنه كلما زاد  لها  الدراسة  التي توصلت  النتائج  أهم  املشروع، وكانت  د على  التقليدي إلدارة 

٪ من املخزن املؤقت للمشروع، إذن يمكن اعتبار هذا املشروع  50لى سبيل املثال ، إذا لم يتم استخدام أكثر من  املشروع في شكل مخاطر محققة، ع

ا، وأوصت الدراسة بأنه يجب تجنب املنافسة على املوارد من خالل موازنة الحمل، كما أنه يزيل الحاجة إلى تبديل املوارد بين ا جد  املهام، يجب   ناجح 

 % من عدم التأكد، حماية السلسلة الحرجة من عدم توافر املوارد. 50رة بنسبة أخذ املهمة املقد

 (  2015)  دراسة الرمالوي واملشهراوي هدفت   •
 
في تحقيق التنمية االقتصادية   الحكوميةأمام املنظمات غير    إلى التعرف على املعوقات التي تقف حائال

تؤثر  اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي  أن  نتائج الدراسةوكان من استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  .من خالل تمويل املشروعات الصغيرة 

ا املشروعات الصغيرة، ويساهم غياب تشريعات وقوانين خاصة بتنظ ا على املشروعات االقتصادية وخصوص  يم عمل املشروعات الصغيرة في  سلب 

إلعفاء املشروعات الصغيرة من الضرائب مساهمة في إنجاحها ويحميها   تشريعاتضرورة عمل الحكومات على استحداث ب  وأوصت، اانهياره سرعة

تلك   واحتياجات  ملتطلبات  وتستجيب  خصوصيتها  لتالئم  الصغيرة  املشروعات  يشمل  بحيث  والتشريعية  القانونية  البيئة  وتطوير  االنهيار  من 

 .املشروعات

رها في تطوير املشاريع الصغيرة في فلسطين باملقارنة بين حاضنة الجامعة للتعرف على الحاضنة التكنولوجية ودو (  2015)   هدفت دراسة النخالة •

كأدات واالستبانة  املقابلة  واستخدمت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واعتمدت  التطبيقية،  للعلوم  الجامعية  الكلية  وحاضنة  ين اإلسالمية 

  تعتبر التكنولوجية الحاضنات  أن إلى رئيستين لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة
 
  محركا

 
 ساعدت كما الصغيرة، املشاريع دعم وتطوير في أساسيا

باألسواق  الصغيرة  وربط املشاريع وناجحة، ناشئة شركات إلى والريادية أفكارهم اإلبداعية وتحويل صغيرة  مشاريع إنشاء املشاركين على الحاضنات

د عالقة تعاون بين الجامعات واملعاهد كمصدر لخلق األفكار وبين الحاضنة كمكان لتجسيد األفضل  وأوصت الدراسة بالعمل على إيجا املستهدفة،

 منها، واالهتمام باملخرجات، وتفعيل دور الحاضنات التكنولوجية من خالل توجيه رواد األعمال وترويج منتجاتهم. 

 ما يميز الدراسة الحالية: 

 الدراسة الحالية تشكل إضافة جديدة  
 
 وإقليميا

 
الريادية يمكن اإلستفادة منها محليا حيث تعتبر كأول دراسة محلية    للرياديين وأصحاب املشاريع 

ع، وكيفية استفادة تطرقت لدراسة اإلدارة السليمة والفعالة للموارد املادية واملوارد املالية ألي مشروع ريادي وتأثير ذلك على جودة مخرجات تلك املشاري

ب املشاريع الريادية من كل جزء من مكونات املشروع امللموسة وغير امللموسة، وكيفية اختيار موقع املشروع ودور حاضنات األعمال في الريادين وأصحا

  تعزيز تلك املفاهيم لدى الرياديين.

ملقابلة الشخصية لجمع املعلومات  تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: بأنها استخدمت عدة أدوات لجمع البيانات منها االستبانة وا  •

 األولية وتحليل االستبانات باستخدام البرامج املخصصة لذلك. 
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بينم •  ،
 
معا الريادية  للمشاريع  املالية  واملوارد  املادية  املوارد  ركزت على  بأنها  السابقة:  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  اختلفت  الدراسات كذلك  ا 

.السابقة ركزت على أحدهم وال توجد 
 
 دراسة تطرقت للمتغيرين معا

 : اإلطار النظري  .2

 املوارد ومفهومها: . 1.2

ن أهمية لهذين في عالم االقتصاد والتجارة ال يمكن االستغناء عن املوارد بشتى أنواعها سواء املوارد الطبيعية والبيئية أو املوارد البشرية فلن تكو 

الطبيعية ولن تصبح موارد بمعناها االقتصادي دون أن يتوفر عنصر اإلنسان لتحويلها واالستفادة منها، املوردين دون وجود أحدهما، فال أهمية للموارد 

طبيعي الخالص، وفي فاإلنسان يكون في حكم الفناء إن لم تتوفر له املوارد البيئية بمحتواها املادي الذي يعينه على البقاء، فاملوارد هنا ليست الكيان ال

ان البشري املستقل، وإنما هي حصيلة التفاعل بين اإلثنين فاإلنسان يقوم باكتشاف املوارد من الطبيعة والبيئة ويقوم بتحويلها نفس الوقت ليست الكي

 وتسخيرها لخدمة مصالحه.

اة من خالل استغاللها  هي تلك املواد الخام أو املواد األولية املوجودة في مكان ما ويمكن استخدامها للحفاظ على الحيبأنها  ويمكن تعريف املوارد  

.
 
 ( Jeswiet,14,2014 )اقتصاديا

 أنواع املوارد:  .1.1.2

املوارد على أساس مشاركتها في عملية   أقسام:  اإلنتاجيمكن تقسيم  املصنعة، واملوارد   إلى ثالث  املوارد  أي  املال  الطبيعية، رأس  املوارد  أي  األرض 

 ( 15، ص2015)سليمان،  .البشرية أي اإلنسان

اآلالت وخطوط  ويمكن تصنيف املوارد حسب طبيعتها إلى املوارد البشرية كالعمال واملهندسين أو الخبراء األساسيين، واملوارد املادية أو الفيزيائية ك 

املنتج وكذ  اإلنتاج التي تعد أساسية في  املعنوية مثل براءة االختراع  األولية وكل ش يء مهم وضروري لإلنتاج، واملوارد  الالزمة وحتى واملواد  التراخيص  لك 

امل كانت هذه  إن  كاملصارف، وال مشكلة   من خدماته 
 
 هاما

 
يشكل قسما املشروع  كان  إذا  املالية خاصة  واملوارد  وغيرها،  التجارية  وارد مملوكة العالمات 

 ( 246، ص2019)صقر،  .للمشروع أو مستأجرة 

 ومن خالل ما سبق يمكن تقسيم املوارد إلى أربعة أقسام: 

 .وارد الطبيعيةامل .1

   .املوارد البشرية .2

 .املوارد املادية .3

 .املوارد املالية .4

 مفهوم املوارد املادية: .1.1.1.2

، ويتم تسجيل تلك  اإلنتاجال يكاد يخلو مشروع أو نشاط تجاري من املمتلكات واألصول واملوارد املتنوعة التي تعينه على البقاء واالستمرار في دورة  

 املوارد في سجالت الشركة املالية. 

(، وعرفت بأنها هي جميع املوارد 3،2011)أبوليلة: دات.ويمكن تعريف املوارد املادية أنها هي كل ما يوجد في املنظمة من مباني وأجهزة وتجهيزات ومع

 .( www.specialties.bayt.comجهزة واثاث وغيرها.)أ صول متضمنة سيارات ومعدات وآالت و أ امللموسة من 

من خالل التعريفات السابقة أن املوارد املادية هي واحدة من املواد الرئيسية املسجلة وتحليلها في املحاسبة املالية للمشروع، وتشمل   الباحثان ويرى 

 .اجاإلنتهذه األنواع املختلفة من املواد الخام والوقود واملواد واملكونات واملنتجات شبه املصنعة والطاقة التي تشتريها الشركة لضمان عملية 

 تقسيم املوارد املادية:

 يمكن تقسيم املوارد املادية ألي مشروع كاآلتي:

 .أصول املشروع .1

 .املواد الخام .2

 .مخزون املشروع .3

  .موقع املشروع .4

 األصول:  .1

امل الذمم  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقدية  مثل:  املنشأة  تمتلكها  التي  الغير  طرف  والحقوق  االقتصادية  املوارد  أو  املمتلكات  هي  الية  األصول 

املهمات واألدوات ( واللوازم و اإلنتاج)املدينون(، واملخزون السلعي آخر املدة )البضاعة التي تحتفظ بها املنشأة ألغراض البيع أو ألغراض االستخدام في  

http://www.specialties.bayt.com/
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يمكن ال   
 
فمثال األموال(،  )توظيفات  املنشأة  استخدامات ألموال  تمثل  )املوجودات(  األصول  أن  القول  ويمكن  واألراض ي،  واملباني  مبنى   واملعدات  شراء 

 أو بشيك أو باال
 
إال عن طريق تمويل معين: فيتم سداد الثمن نقدا قتراض سواء عن طريق البنك أو تتم للمنشأة )املبنى أصل ألنه استخدام لألموال( 

 على املنشأة للغير
 
 ( 71، ص2006) العناتي، . عملية الشراء على الحساب مما يترتب دينا

وليس    اإلنتاج األصول بأنها هي االستثمارات التي تستخدمها وتملكها املنشاة بغرض املساعدة في تحقيق األهداف عن طريق عمليات    الباحثان ويرى  

 عاده ا إ بغرض  
 
ت واملعدات والسيارات لى حسابات جزئيه منها اآل إ تستمر مع املنشأة عده سنوات، ويفتح لها حسابات فرعيه، وتقسم بدورها    لبيع، وغالبا

 والشهرة وحقوق النشر وبراءة االختراع. الخ ثاث واملفروشاتواملباني واألراض ي واأل

 املواد الخام: .2

 في نجاحها، حيث تقوم بإمداد وتوفير السيولة في املواد واللوا   تؤدي 
 
 هاما

 
زم املحفوظة إدارة املواد واللوازم في أي مؤسسة إنتاجية عامة أو خاصة دورا

ال يمكن استمرار ودوام خط ي أو للبيع للموزعين أو للتسليم للعمالء أو الوحدات التابعة لها واملسندة من قبلها، فاإلنتاجفي مستودعاتها ملساعدة النشاط  

 وخط سير العمليات دون إدارة مواد ناجحة وكفؤة تعمل وفق خطط إدارية وعلمية مدروسة وسليمة. اإلنتاجوسير  اإلنتاج

املصنعة ونصف    وتعرف املواد الخام بأنها األموال املنقولة داخل املؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تشمل املواد األولية واملواد الخام والسلع

مات التي تحتاجها املصنعة وكل ما يدخل في صيانتها واألجهزة واملعدات واآلالت وتفرعاتها بجميع أشكالها وكل ما يدخل في صيانتها وشحنها وتأمينها والخد

 (. 16، ص  2002)محيالن،  .اجبهاوكل ما يدخل في صناعتها وإنتاجها والتي تشكل حاجة أساسية في تحقيق أهداف املؤسسات وتمكينها من القيام بو 

 املخزون: .3

 من شأنها الحفاظ على حياته، ومن بين تلك األشياء التي ت
 
 وأعماال

 
 أن يتعلم فنونا

 
علمها اإلنسان  منذ أن خلق هللا األرض واإلنسان كان عليه لزاما

في الصيف ليأكل في الشتاء ويخزن في الشتاء ليأكل في الصيف، بالفطرة تخزين الطعام والشراب كأحد مقومات الحفاظ على الكيان البشري، فهو يخزن 

 في الحياة اليومية وارتقى من األساليب البدائية إلى األساليب الحديثة، حتى أصبح علم له أصول، فالتخ 
 
زين على مستوى وتطور التخزين حتى أصبح سلوكا

 مة هو سلوك لبقائها وأحد أنشطتها اإلدارية.الفرد هو سلوك حياة ضمان الستمرارها، والتخزين على مستوى املنظ

يع ويعتبر  واملخزون عبارة عن البضائع واملواد التي تمتلكها املنظمة أو املشروع أو املؤسسة بغرض إعادة بيعها أو الستخدامها في صنع منتجات للب

 ( 40، ص2006والصيرفي،  )العالق .من أهم أصول وموجودات املنظمة حيث يمثل الجزء األكبر من األصول املتداولة 

 ( 17، ص2013)رضوان،  .ويعرفه )رضوان( أنه مجموعة األنشطة التي تعنى باملحافظة على املشتريات لتكون صالحة لالستخدام عند الحاجة إليها

ية واملحافظة عليها وتوفيرها وعرف البعض نشاط التخزين بأنه عملية يتم بموجبها االحتفاظ باملواد والسلع الجاهزة الصنع وتحت التصنيع لفترة زمن

 ( 126، ص2017)عبيدات وشاويش،  .حسب الحاجة إليها مع أقل استثمار ممكن وأقل كلفة ممكنة

 موقع املشروع: .4

البعيد، بل إن هذا يعتبر قرار اختيار موقع املشروع من القرارات االستراتيجية املؤثرة في قدرة املشروع على تحقيق أهدافه عن املدى القصير واملدى 

صغيرة، حيث القرار يعتبر العامل الحاسم بين النجاح والفشل ويختلف في ذلك املشروع الكبير عن املشروع الصناعي أو التجاري أو مشروعات الخدمات ال

ق، بحيث يعتمد إقبال الزبائن على إن اختيار املوقع املناسب ملشروع عمل صغير ال يقل أهمية عن قرار اختيار موقع ملستشفى أو محطة مطافيء الحري

املشروعات    موقع تجاري ما لسهولة موقعه وقربه منهم، فتأكد من وجود عدد كافي من العمالء املستهدفين ملشروعك في املنطقة املحيطة به، وهنالك بعض

للعمالء مثل شركا التي تتطلب ذهابك  املشروعات  املوقع سبب رئيس ي في نجاحها مثل  اختيار  البيع ال يعد  املنازل واملصانع واملخازن وأماكن  ت تنظيف 

 .بالجملة وأماكن العالج الطبيعي وغيرها والتي ال تعتمد باألساس على موقع مميز فحسب طبيعة مشروع عليك اختيار املوقع املالئم 

ا كما كان في السابق؛ نظ ا لتوفر قاعدة معلومات ضخمة عن كل املواقع وعملية اختيار املوقع الجغرافي املناسب للمشروعات الناشئة لم يعد صعب  ر 

 .الجغرافية حول العالم، بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة وسهولة التنقل بين املواقع

 (:26، ص 2009العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار في اختيار املوقع )العطية،  

 .القرب من األسواق .1

 . القرب من املواد األولية .2

 . لأليدى العاملةالحاجة  .3

 .معدالت األجور  .4

 .دراسة اتجاهات السكان .5

 . القوانين واألنظمة املحلية .6

 . املنافسة .7

 . مدى توافق العمل مع املجتمع .8

 .املواصالت .9



 بحر &   الفليت                                                           ....                                                    اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية ودورها في جودة مخرجات املشاريع الريادية 

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 204-228 
 212 

 

 . مراكز الشرطة والحماية  .10

 . الخدمات العامة .11

 .سمعة املوقع .12

 : املوارد املالية للمشروع  . 2.1.1.2

إلنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد املشكالت التي تواجهها التنمية االقتصادية في أي بلد كان، وإن الكيفية أو إن إمداد املؤسسة باألموال الالزمة 

 الطريقة التي تحصل بها املؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير، وبقدر ما يكون حجم التمويل كب
 
ويحسن   يرا

 ا يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبير. استثماره بقدر م

ملؤسسة وللقيام بأي مشروع استثماري فال بد من توافر األموال الالزمة لتغطية التكاليف االستثمارية، هذه األموال يمكن أن تكون متوفرة لدى ا 

األموال متوفرة او تحصل عليها املؤسسة عن طريق االقتراضات الخارجية التي تقوم القائمة باالستثمار ويسمى ذلك بالتمويل الذاتي، كما ويمكن أن تكون  

 لية املقرضة. بها املؤسسات املالية الخارجية، وهذا ما نسميه بالتمويل الخارجي والذي يكون مقابل فائدة تقدمه املؤسسة املقترضة إلى املؤسسات املا

 ( 3، ص 2011غ من املال التي تستخدم لتسيير األعمال الجارية واالستثمارات طويلة األجل. )أبو ليلة،  ويمكن تعريف املوارد املالية بأنها كل املبال

 ويمكن تقسيم املوارد املالية إلى ما يلي:

 اإليرادات .2التمويل       .1

 التمويل:  .1

ال املالية، وفن ألن تطبيق هذه  القرارات  اتخاذ  بها في  املال، فهو علم ألنه مبنى على نظريات وقواعد معمول  إدارة  نظريات التمويل هو علم وفن 

يهتم والقواعد يختلف من شخص آلخر مما يؤدي لوجود فروق في نتائج اتخاذ القرارات املالية من شخص آلخر، وعلى املستوى الشخص ي فإن التمويل  

أكبر من اإلن إذا كان الدخل أقل من اإلنفاق أو حجم االدخار ومدة االستثمار إذا كان الدخل  االقتراض  فاق، وعلى بالقرارات الفردية مثل حجم ومدة 

لفة للشركات؟ ما هو مستوى منشآت األعمال فإن التمويل يرتبط بنفس نوعية القرارات مثل: ما هي مصادر تمويل الشركات؟ ما هي أوجه االستثمار املخت

سبة للطالب حجم التوزيعات من األرباح؟ إن كافة تلك القرارات املالية هامة لكل من األفراد واملؤسسات وهو ما يوضح أهمية دراسة علم التمويل بالن

ا  القرارات  اتخاذ  في  التمويل وفن ممارسته سيساعدهم  لهم، فدراسة علم   
 
 وظيفيا

 
التمويل مسارا املالي  الذين سيتخذون  التحليل  املبنية على  لرشيدة 

 (3، ص2019السليم. )محمد، 

الالزمة   الباحثانويرى   باألموال  املنشأة  الالزمة، والغرض منه تزويد  األموال  إلى توفير وتجنيد  التي تؤدي  األنشطة  التمويل هو مجموعة من  بأن 

 ات املقترحة. لتحقيق أهدافها وتسديد التزاماتها املالية وتمويل البرامج واملشروع

 اإليرادات: .2

ة باألزمات  طبيعة اإليرادات وديناميكيتها تحتم االهتمام بها فال عوائد للمؤسسة بال إيرادات ومن خالل اإليرادات يقيس املحللون مدى تأثر املؤسس

امل السوق  بناء على معطيات  التسعير  اإليراد هو معادلة معتمدة على جودة  لها.  النمو  تجاوزها وفرص  املستهدفة وتحليل ومدى  الفئة  ستهدف وحجم 

لسنة ما   التكاليف الخاصة باملنتجات وحجم املبيعات وقدرة املؤسسة على تسويقها وبيعها. من السهل أن تعذر جهة ما كونها عجزت عن تحقيق األرباح

 مقياس للحركة املالية للمؤسسة. ولكن ليس من السهل أن تعذرها عن عدم تحقيق اإليرادات فاإليرادات بيت القصيد ونتيجة العمل و 

 مفهوم الريادة: .2.2

 من الواسع بمفهومها الريادة  أضحت املحدثين، وقد والرياديين وانتهاء  باالقتصاديين سميث آدم من بدء   عام مائتي من أكثر منذ الريادة  استخدم

 واسع  عاملي باهتمام تحظى التي امللحة واالجتماعية القضايا االقتصادية
 
 ولدورها ناحية، من واالجتماعية االقتصادية التنمية تؤديه في الذي  للدور  نظرا

 ومنظمات املشاريع إقامة خالل الشباب من فئة التحديد وجه وعلى ثانية، ناحية من االقتصادي  النشاط في املجتمعية من الفئات العديد إشراك في املتميز

 ( 46، ص 2011)محمد وعبد الكريم،  .بهم  الخاصة األعمال

 بأن االستقرار االقتصادي يعتمد على جهود جمي
 
ع املواطنين  ولقد تزايد االتجاه العاملي نحو االهتمام بالريادة وأثرها في تنشيط االقتصاد، إيمانا

الر  واألعمال  الرياديين   عماده 
 
 جديدا

 
اقتصاديا  

 
نموذجا الريادة  وتعد  االقتصادية،  والخصائص ومشاركتهم  األعمال  ريادة  أهمية  تظهر  ومن هنا  يادية، 

مللحوظ في االقتصاد الريادية كوسيلة إليجاد فرص عمل جديدة لرائد األعمال نفسه وأفراد املجتمع األخرى، وبالتالي تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى األثر ا 

 ( 1، ص2019)شحيبر،  .ونماء سوق العمل

 ة:مفهوم املشاريع الصغير  .1.2.2

 واستحداث األحوال االقتصادية وإنعاش املشكالت االجتماعية وحل واحتياجاتهم  رغباتهم  لألفراد إلشباع  كبيرة  فرصة الصغيرة  املشاريع تشكل

 األيدي تشغيل في وتساهم الصناعة،  هيكل إصالح تستطيع أنها في التنمية تحقيق في الصغيرة  املشاريع أهمية تبرز والوطني، كما املحلي لالقتصاد ثروات
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  تلعب يمكن أن كما اإلقليمية، العدالة الصادرات، وتحقيق حصيلة وتعظيم  الفردية، املدخرات وتعبئة العاملة،
 
  دورا

 
 في التكامل من  نوع إيجاد في مهما

 (35، ص2015التنمية الصناعية. )النخالة، 

ا،   ا صغير  ا، ولكن بخالف ذلك ال توجد طريقة واحدة لتحديد متى يكون املشروع مشروع  في بعض وُينظر إلى املشاريع الصغيرة على أنها سهلة نسبي 

 مليون دوالر، ومع ذلك فإن التكلفة نسبية وتعتمد على دخل املنظم  1الحاالت يمكن تعريف الصغيرة على أساس التكلفة، مثل تكلفة أقل من  
 
ة، وأيضا

 ( Rowe, 2020, p10) . شهور   6يمكن تعريف املشاريع الصغيرة حسب الوقت، على سبيل املثال يستغرق أقل من 

من خالل ما سبق أنه ال يوجد تعريف واضح للمشاريع الصغيرة بسبب اختالف حجم املنشآت ومساحة الدول وطبيعة األنشطة   الباحثانويرى  

عامل وتكون محددة بمناطق جغرافية    50-10ولكن نستطيع القول بأن املشاريع الصغيرة هي تلك األنشطة التجارية التي يتراوح عدد العاملين فيها بين  

 .ومساحات محددة 

 : اريع الرياديةخصائص املش .2.2.2

 يشتمل املشروع على العنصر البشري بوصفه البنية الجوهرية ويسعون إلى تحقيق أهداف املشروع وأهدافهم الذاتية.  •

 تقوم هذه املشروعات على أطر تنظيمية وأهداف محددة ذات طبيعة ربحية بالدرجة األساس.  •

 التعقيدات الروتينية في اتخاذ القرارات.تتصف هذه املشروعات بعدم وجود  •

 تستمد مشروعية إقامتها من إمكانية قيامها بدور محدد ضمن إطار عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.  •

 .تحتاج كغيرها من األنشطة إلى املوارد املالية واملادية والبشرية •

•  
 
 بدراسات    تهتم باستمرار بالعمل على انجاز أهدافها وأداء مهامها وفقا

 
لفلسفة الكفاءة واالستثمار األمثل للموارد املتاحة، ولذلك فهي تهتم كثيرا

 الجدوى االقتصادية والفنية لضمان بقاءها وديمومتها ونموها. 

 باستمرار في بحثها عن الريادة والتميز، لذلك تسعى لتطوير أداءها وعملياتها. •
 
 تتصف أيضا

 .لوجية والبحث عن كل ما هو جديد ومتطور وجذابتؤمن بأهمية متابعة التطورات التكنو  •

اع تتصف هذه املشروعات بأنها تهتم وبشكل استثنائي ومتميز بدراسة وتحليل حاجات املستهلك ورغباته والعمل الجاد على سرعة االستجابة إلشب •

 ( 29، ص2006)الحسيني،  .هذه الحاجات وتلبية تلك الرغبات

 أنواع املشاريع الريادية في فلسطين:   .3.2.2

 ( 30، ص2018)فرحات،  :تصنف املشاريع الريادية في األراض ي الفلسطينية بعدة تصنيفات أهمها

 منها الصناعات االستهالكية الصغيرة أو املهن والحرف الصناعية.  املشاريع الريادية الصناعية: •

 كتجارة الجملة والتجزئة والسماسرة والوكالء.  املشاريع الريادية التجارية: •

 ومنها املكاتب الخدماتية التخصصية، أو العمل الحر عن بعد، أو األعمال البرمجية. املجاالت الريادية الخدماتية:  •

غوالت اليدوية، وأعمال الزينة،  والتي لها تأثير واضح على التطور االقتصادي للمرأة وعلى التنمية املستدامة، كاملشاملشروعات الريادية النسوية:  •

 أو صنع أكالت خاصة حسب الطلب. 

 كالحيازة والتضمين لألراض ي واملحاصيل الزراعية اململوكة للسكان املحليين.املشاريع الريادية الزراعية:  •

 كمشاريع البناء أو الحرف املهنية التي يتميز أصحابها بحرف خاصة.   املشاريع الريادية التحويلية: •

 معايير تقييم املشروعات: .4.2.2

أو bsiحسب املعهد البريطاني للمعايير) ( فإن املعيار عبارة عن طريقة متفق عليه للقيام باألشياء. وقد يتعلق األمر بإنتاج منتج، أو إدارة عملية، 

بها   تضطلع  واألهداف  األنشطة  من  ضخمة  مجموعة  املعايير  تغطي  أن  ويمكن  مواد،  توريد  أو  خدمة،  عمالؤهاتقديم  ويستخدمها   . املؤسسات 

(www.bsigroup.com ) 

، ويجب أو هي مجموعة من املعايير التي يمكن على أساسها تقييم اكتمال وجودة عمل التقييم، وتقيس املعايير فائدة وجدوى ومالءمة ودقة التقييم 

 (. UNFPA, 2004) .املصلحة قبل التقييم وضع معايير التقييم بالتشاور مع أصحاب 

 ( JICA, 2004, 21) .وحسب دليل جايكا لتقييم املشاريع يتم إجراء التقييم بغرض إصدار حكم قيمي بناء  على تحقيق النتائج

،  USAID، االتحاد األوروبي،  UNEPواتفقت العديد من املؤسسات الدولية املانحة على معايير التقييم للمشروعات مثل )برنامج األمم املتحدة للبيئة  

، البنك اآلسيوي  UNDP  ،UNESCO، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  UNFPA، صندوق األمم املتحدة للسكان  JICAالبنك الدولي، وكالة التعاون اليابانية  

 ، معيار االستدامة(. ثر)معيار االرتباط، معيار الكفاءة، معيار الفعالية، معيار األ :( على معايير التقييم وهيADBللتنمية 

 

http://www.bsigroup.com/
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 معيار االرتباط )املالءمة(:  •

( مدى IFADحسب  هي  املالءمة  فإن  املستفيدين مع اإلنمائي  املشروع أهداف اتساق (  املؤسسية القطرية واالحتياجات احتياجات   واألولويات 

 ( IFAD:2009, p10) .أهدافه  في تحقيق املشروع اتساق تقييم  املالءمة تستتبع كما.املانحة والجهات الشركاء وسياسات

 معيار الكفاءة: •

ا )مثل األموال والخبرة والوقت( إلى نتائج، وتكون املبادرة أو املشروع فعال  عندما تستخدم  تقيس الكفاءة كيفية تحويل املوارد أو املدخالت اقتصادي 

الضوء على املزيد   املوارد بشكل مناسب واقتصادي إلنتاج املخرجات املرجوة، وتعتبر الكفاءة مهمة في ضمان استخدام املوارد بشكل مناسب وفي تسليط

 ( 169UNDP: 2009, p)من االستخدامات الفعالة للموارد. 

 معيار الفاعلية:  •

ف الفاعلية على أنها الدرجة التي ينجح بها ش يء ما في تحقيق النتيجة املرجوة.  عرَّ
ُ
 ( Galiyeva & Fuschi:2018, p34)وت

 الفرق بين الكفاءة والفاعلية:

الصحيحة، األشياء  عمل الكفاءة  تعني بينما الصحيح، الش يء عمل تعني الفعالية  مقارنة األهداف تحقيق مدى  الفعالية تعني كذلك بالطريقة 

 ( 55، ص2019)أبو سويرح،  .ممكنة تكلفة بأقل املتاحة للموارد األمثل الكفاءة االستغالل تعني بينما بالنتائج،

العكس واملعلومات، االقتصادية-التقنية باملتغيرات ترتبط الكفاءة  أن على التأكيد ويمكن   اإلنسانية بالجوانب أكثر تهتم  الفعالية فإن على 

 ( 30، ص 2009)أبو دقة،  .النوعي الطابع ذات واملتغيرات

 معيار األثر: •

املدى بما في ذلك اآلثار املباشرة أو غير املباشرة،  ( فإن معيار األثر هو معيار للنظر في تأثيرات املشروع مع التركيز على اآلثار طويلة  JICAوحسب )

 ( JICA:2004, p21اإليجابية أو السلبية، املقصودة أو غير املقصودة. )

 معيار االستدامة: •

 ( 2017، 8)حبيب:  .املوارد وتوقف املشروع بعد انتهاء استمرارها احتمال أو نتائجه استمرار مدى  تقدير  من للمشروع االستدامة معيار يتحقق

 : حاضنات األعمال . 3.2

االحت وذلك بفعل  والغربية  العربية  بالدول  في قطاع غزة حديثة مقارنة  وبالتحديد  الفلسطينية  األراض ي  في  الحاضنات  وفكرة  تجربة  تزال  الل ال 

الفقر في قطاع غزة   البطالة وانتشار  القطاع، ولكن اشتداد  املفروض على  الجهات  الصهيوني والحصار  للقطاع من خالل  الحاضنات  ساعد في دخول 

 املمولة الخارجية والتي تريد أن تحسن ظروف البلد وتتبنى عدد من املشاريع الريادية.

 خاصة بصورة  وتهتم  العالم، دول  من في العديد نجاعتها أثبت وقد واملتوسطة، الصغيرة  املؤسسات لدعم  أحدثت آلية أهم  األعمال حاضنات تعتبر

رة  أثناء واملؤسسات الجديدة  الناشئة باملؤسسات
 
 وتنمية دعم  على تساعد الخدمات من متكاملة حزمة توفير على وتعمل النشاط، في االنطالق والبداية فت

 خلق وتساهم في شغل توفر مناصب التي املؤسسات زوال تمنع كونها االقتصادية التنمية دعم  في تساهم  فهي بالتالي واملتوسطة، املؤسسات الصغيرة 

 (. 27، ص 2019)عايب،  .املضافة القيمة

وحده ساعدت حاضنات    2005ولطاملا كانت حاضنات األعمال أداة قوية ملساعدة الشركات الجديدة في إطالق الشركات والخروج منها. ففي عام  

دت    100000شركة ناشئة في توفير فرص عمل كاملة ألكثر من    27000  أمريكا  في  األعمال
َّ
إلى تعزيز   دوالر  مليار  17أميركي، وول األرباح، وباإلضافة  من 

ا فوائد كبيرة للمجتمعات التي يتواجدون فيها، حيث يقيم ما يقرب ثمانية من كل عشرة من منتسبي الحاضنة في املجتمعات   األعمال التجارية يجلب أيض 

 (United States House, 2010, p1)، مما يعني أن فرص العمل والتنمية االقتصادية ستظل في هذا الوضع على املدى الطويل. املحلية

وكأنها فكرة بسيطة، لكن الواقع يثبت أنها عمل يحمل في طياته تحديات كبيرة، ملا يتطلبه عملها من توفر آليات   النهاية في الحاضنات فكرة  وقد تبدو

وتحقق فعالة   السوق  في  تتغلغل  منتجات  إلى  الجديدة  والتقنيات  الوليدة  األفكار  وتحول  للمجتمعات،  اقتصادية  تنمية  إلى  وتؤدي  عمل  فرص  توفر 

ا  املجموعات  إلى  التي تقدمها  الفريدة  الخدمات  الحاضنات هو  يميز أسلوب  أهم ما  أن  الخبراء االقتصاديون   مجزية، ويرى 
 
أرباحا ن  ملنتقاة م ألصحابها 

ية في التغلب على املشاريع الصغيرة والريادية، التي تتمتع في الغالب بإمكانات كبيرة للبقاء والنمو السريع، فالحاضنات تساعد املنشآت الصغيرة والرياد

 (. 88، ص2015املشاكل التي قد تؤدي فشلها أو عجزها عن تحقيق التقدم املرتقب )مهدي، 

 ملا تحدثه حاضنات األعمال م
 
أهمية خاصة لدراسة دور الحاضنات    الباحثان ن آثار إيجابية في مشاريع األعمال الريادية املبتدئة، فقد أولى  ونظرا

ة، على العكس وما تقدمه من قيمة مضافة للمشاريع املحتضنة، وتشير األدبيات ذات العالقة إلى أن حاضنات األعمال أتت بفوائد عديدة للمشاريع الريادي

عم وتثقف نحو كيفية ممارسة األعمال في أسواق اليوم من املشاريع التي لم تدعم من قبل الحاضنات، فهي لم تحقق النجاح املأمول ألنها لم تسند وتد

 ( 139، ص 2010)العزام وموس ى، 
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بأنها أداة من أدوات التنمية االقتصادية لخلق فرص عمل جديدة، وتعمل على تدعيم فرص النجاح من خالل استكمال  ويمكن تعريف الحاضنات 

، وتعرف الجمعية الوطنية األمريكية لحاضنات األعمال حاضنات  (629، ص2019) العشري،  جميع النواحي املادية والفنية الخاصة باملشروعات الريادية  

لناشئة ورجال األعمال أو رواد األعمال الجدد، وتوفر لهم الوسائل والدعم الالزمين الخبرات، األماكن، ا األعمال بأنها هيئات تهدف إلى مساعدة املشروعات  

 ( 11، ص2017)مقابلة،  .نطالق والتأسيس، كما تساعد في عمليات تسويق ونشر منتجات هذه املشروعاتالدعم املالي لتخطي أعباء ومراحل اال 

بأن الحاضنات هي منشأة أو مؤسسة أو شركة مجهزة بجميع التجهيزات الخدماتية والتكنولوجية   الباحثانومن خالل ما سبق من التعريفات يرى 

وتقديم الدعم اللوجيستي واملادي ألصحاب تلك األفكار ملساعدتهم على تحويلها إلى مشاريع ريادية لتصبح وتقوم باستيعاب واحتضان األفكار اإلبداعية  

 . اإلنتاجقادرة على النجاح و 

 حاضنات األعمال محل الدراسة: .1.3.2

 Ucas Technology Incubator  حاضنة يوكاس التكنولوجية •

التكنولوجية ) تتوفر    2012( عام  UCASTIتأسست حاضنة يوكاس  الذين  الريادين  التطبيقية لبناء ودعم  للعلوم  الجامعية  كأحد مشاريع الكلية 

تجارية ناجحة،   لديهم األفكار اإلبداعية والتطويرية الطموحة من خالل توفير الدعم اإلداري والفني واملالي حتى تنمو وتستمر إلى أن تتحول إلى مشاريع

األفكار إلى شركات ريادية ناجحة وتكوين شبكة عالقات مهمة لدعم وتطوير تكنولوجيا األعمال، توفير بيئة حيوية للزوار األفراد  هدفها األساس ي هو تحويل  

التي نقدمها هي  .واملؤسسات الخدمات  ا تكوين   أهم  املناسبة والسعي دوم  التقنية  البيئة  العلمي عبر توفير  البحث  اإلبداعية وتنشيط  األفكار  احتضان 

 ( /http://ucasti.psكة داعمة لريادة األعمال. )شب

  Business &Technology Incubatorحاضنة األعمال والتكنولوجيا  •

حيث تعمل   2006بالجامعة اإلسالمية غزة هي أول وأكبر حاضنة في قطاع غزة بفلسطين، تم تأسيسها عام    (BTI)حاضنة األعمال والتكنولوجيا

تمر في تقديم الحاضنة على مساعدة الشباب الرياديين والرياديات من قطاع غزة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة ثم تكمل معهم املشوار وتس

مو شركاتهم الناشئة، وتقدم الحاضنة خدماتها للمشاريع في جميع املجاالت والصناعات، وتستقبل الحاضنة الرياديين من  الدعم لهم لتسريع وتطوير ن

 ( /http://www.bti.psطالب وخريجي جميع الجامعات والكليات في قطاع غزة. )

وال األعمال  حاضنة  مدير  مع  مقابالت  إجراء  يوكاس  وبعد  بحاضنة  البرامج  ومدير  قنديل،  باسل  املهندس/  اإلسالمية  بالجامعة  تكنولوجيا 

الخدمات التكنولوجية املهندس/ طارق ثابت  إضافة إلى املوقع اإللكتروني الخاص بكل حاضنة سيتم التطرق والتعرف على الحاضنات من حيث أهدافها و 

 التالي: ور وذلك من خالل الجدول  التي تقدمها والجهات الداعمة لها وغيرها من األم
  UCASTIحاضنة يوكاس التكنولوجية  

 )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(

 BTIحاضنة األعمال والتكنولوجيا  

 )الجامعة اإلسالمية( 

 مهمة الحاضنتين:

 تتمثل مهمة حاضنة يوكاس التكنولوجية  فيما يلي: 

 . الطموحة والتطويرية اإلبداعية لديهم األفكار تتوافر والخريجين الذين الرياديين ودعم بناء -

 تطوير نظام متكامل يدعم إنشاء شركات مبتكرة.  -

 توفير بيئة حيوية للزوار  واألفراد والشركات.  -

 دعم مشاريع األبحاث التطبيقية وصناعة التكنولوجيا. -

 إقامة العالقات لدعم وتطوير التكنولوجيا واألعمال.  -

 تنمو حتى نهضة تلك املشاريع يساعد في   والذي للمشاريع الريادية والفني الدعم اإلداري  توفير  -

  يمكن ناجحة تجارية إلى مشاريع  تتحول  أن إلى وتستمر 
 
 أو إقليميا.  تسويقها محليا

 .األعمال في مجاالت ريادة والقانونية واإلدارية  االستشارات التقنية  تقديم  -

 قدرات الخريجين في مجال العمل الحر. تعزيز   -

 تتمثل مهمة حاضنة األعمال والتكنولوجيا فيما يلي:

 املبادرات واألفكار الريادية .  وتنفيذ وتسويق احتضان وتطوير -

دعم وتعزيز قدرات خريجي الجامعات عن طريق تنفيذ برامج تدريبية في مجاالت    -

 متنوعة.

 لعمل الحر. تعزيز قدرات الخريجين في مجال ا  -

 مساعدة الشباب الفلسطيني في تحويل أفكارهم الريادية ملشاريع على أرض الواقع.   -

 على الشباب   -
 
خلق فرص عمل مستدامة للشباب والذي بدوره ينعكس على إيجابا

 وعلى النمو االقتصادي في فلسطين. 

 برامج تسريع األعمال.  -

 مجاالت عمل الحاضنتين:

 حاضنة يوكاس التكنولوجية:مجاالت عمل 

ااااان - ااااباب، رواد لدى اإلبداعية األفكار احتضا ااااة الالزم الدعم وتقديم األعمال الشا ااااركات  لنهضا الشا

  .الناشئة التكنولوجية

اااااتوى  األعماال الرقمياة ريااديي وتاأهيال  إعاداد - اا ااا اا اااااة على مسا اا ااا اا تحقيق   من وتمكينهم العااملياة املناافسا

 .النجاح

اااااحاب املبادرات و  للخريجين متعددة تقديم خدمات  - ااا اا   اإلبداعية ألصا
 
اااااوال ااا اا ااااايس وصا ااا اا أعمالهم  لتأسا

 .الخاصة

 .التكنولوجيا وصناعة العلمي البحث تنشيط -

 لرواد وزوار اليومية االحتياجات  تلبي مميزة مساتوى، وخدمات  أعلى على تقنية تحتية بنية توفير -

 .الحاضنة

  الريادية دعم األعمال خدمات  مزودي من واسعة شبكة تكوين - 
 
  محميا

 
 .ودوليا

 

 مجاالت عمل حاضنة األعمال والتكنولوجيا:

 تخدم ملنتجات  وتحويلها اإلبداعية  الطاقات  الكتشاف املناسبة  البيئة  توفير   -

 .املجتمع

 أفكارهم ومشاريعهم الريادية.  وتطوير تأسيس في مساعدة الخريجين -

 تطوير مبادرة  إلى للوصول  تطويرية مؤسسات  مع  مثمرة  عالقات  وتنمية  بناء  -

 .وطنية مشتركة اقتصادية

 إيجاد استراتيجيات دعاية وتسويق تركز على األسواق اإلقليمية والدولية.  -

 مع مستثمرين ومؤسسات مالية من أجل تأسيس صندوق    -
 
 وإقليميا

 
العمل دوليا

 املعلومات واالتصاالت. استثماري لدعم املشاريع الجديدة في قطاع تكنولوجيا 

 

http://ucasti.ps/
http://www.bti.ps/
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 الخدمات التي تقدمها الحاضنتين للمشاريع املحتضنة:

 تقدم حاضنة يوكاس التكنولوجية العديد من الخدمات للمشاريع الريادية املحتضنة لديها مثل:

 * خدمات االستضافة:

 .شخص ي وانترنت بحاسوب  مجهز مكيف مكتب توفير -

 .وطباعة وهاتف وفاكس سكرتارية خدمات  تقديم -

 األعمال: * خدمات

 .للمشروع اقتصادية دراسة جدوى  تطويرالعمل للمشروع و  خطة تصميم -

ااااااء - اا ااااابكة إنشا اا اااااعة شا اا اااااات  مع العالقات  من واسا اا اااااسا اا اااااركات واملؤسا اا اااااتوى  على الشا اا والدولي  املحلي املسا

 .الناجحة املشاريع لدعم املانحة واملمولة الجهات  والتواصل مع

 الفنية: * الخدمات

 .مجال املشروع في متخصص تقني تدريب تقديم -

 .يتطلبها املشروع التي االلكترونية الخدمات  توفير -

 . ومعدات  أجهزة من املشروع مستلزمات  توفير -

  :للمشاريع األساس ي التمويل * توفير

 لتغطية املشااااروع وحاجة حسااااب طبيعة دوالر 5000 إلى تصاااال  بقيمة مشااااروع مبلغ مالي ألي توفير

 األساسية الخاصة به. االحتياجات 

  :والتقني اإلداري  اإلرشاد * خدمات

 لتجهيز التقنية املالية، التساااويقية، املختلفة اإلدارية، املجاالت  في مرشااادين متخصاااصاااين توفير -

 تجهيز إلى باإلضافة املشروع، عمل  مجال والوثائق الالزمة لتطوير الخطط

 .الحديثة والتقنيات  الوسائل  باستخدام النهائي املنتج

 .للمنتجات النهائية تسويقية حملة تنفيذ -

 .املحلية والدولية واملسابقات  التكنولوجية في املعارض املشاركة للمشاريع الالزم الدعم تقديم -

 :االحتضان بعد ما خدمات

ااااريع متابعة -  لشااااركاتهم الناشاااائة عمل  مكان تجهيز في ومساااااعدتهااالحتضااااان   فترة انتهاء بعد املشا

اااااركات  هذه تتمكن حتى ااا اا اااااتمرار من الشا ااا اا ااااابح العمل  في االسا ااا اا  إيرادات مالية تحقيق على قادرة وتصا

 مناسبة.

 

ااااريع الرياااديااة   ااا اا ااا اا ااااانااة األعمااال والتكنولوجيااا العااديااد من الخاادمااات للمشا اا ااا اا تقاادم حاااضا

 املحتضنة لديها مثل:

اااااب العمل  بيئة توفير  خدمات االستتتتتتتتتتتضتتتتتتتتتتافة:*   ااا اا ااااابة حسا ااا اا اااااركة طبيعة املناسا ااا اا  الشا

الالزم للعمل   األثاث  لتوفير باإلضاافة للعاملين الراحة الكافية يؤمن بما املحتضانة،

  .الحديثة الحاسوب  أجهزة وتوفير

 * خدمات الدعم اللوجيستي:

ااااارورياة توفير - اا ااا اا  أمثلاة ومن العمال بجودة عاالياة، وتنفياذ إلدارة الالزماة األمور الضا

 .بأشكالها املتنوعة االتصاالت  خدمة توفير العمل، السكرتاريا وترتيبات خدم

 االستشارات الفنية:* 

ااااانة - ااا اا ااابيها الدعم تقدم الحاضا اا ااا اا ااااااري  ملنتسا ااا اا اااااتشا ااا اا ااااااكل  من ألي االسا ااا اا يواجهها   التي املشا

 .عالية وبجودة كبيرة لحل مشاكلهم بسرعة بخبراء تزويدهم خالل من املنتسبون 

 * التسويق والتشبيك:

ااااانة بعمل تقوم  - اااااويق الحاضا ااااابة متكاملة خطة تسا ااااريع املنتسا اا ااااااعد للمشا  بحيث يسا

 .)الشركة ( املشروع نجاح يساهم في وبالتالي الحاضنة انتشارها خارج على

ااااريع في العاملين ربط يتم - اا ااااانة مع املجتمع املشا  فيه بطريقة ودمجه املحلي املحتضا

 .األعمال لتطوير املناسبة الفرص على إيجاد تساعد

 واملالي: اإلداري  الدعم* 

اااااااعد الطاقم - اا اااااانة والفني اإلداري  يسا اا اااااابين للحاضا اا  أعمالهم في تنظيم األفراد املنتسا

اااااطة تنفيذ الجيد آللية التخطيط وعمل  واملالية اإلدارية ااااريع املختلفة األنشا اا  للمشا

اااااتخدام األمثل  بما ااا اا ااااامن االسا ااا اا ااااال  املتاحة للموارد يضا ااا اا ااااابة قيمة وتصا ااا اا  التمويل بالنسا

اااااريع اا اااانة للمشا اا ااااااب املحتضا ااااروع طبيعة حسا اا   7000- 4000 يتراوح ما بين وحالة املشا

 دوالر.

  :االحتضان بعد ما خدمات

 إلى تمتد بل  فترة االحتضان، على املنتسبة املشاريع الحاضنة مع عالقة تقتصر ال -

اااااوق العمل، التخرج بعد ما فترة اا اااااتمر بحيث إلى سا اا اااال   عملية تسا اا اااااال والتواصا اا االتصا

قدرتها   يضااامن بما عمل الشاااركات  إنجاح أجل  من والخدمات  االساااتشاااارات  وتقديم

 الكامل على نفسها. االعتماد على

 إنجازات الحاضنتين:

اااااول على ثقة العديد من الجهات الدولية التي تدعم  ااااانة يوكاس التكنولوجية في الحصا نجحت حاضا

ااااريع الريادية، حيث وفرت ما يزيد عن  اا اااااتقطبت العديد من املشا ااااريع الريادية واسا اا ااااااحة    50املشا مسا

ااااانت   ااااانت ما يزيد عن  150عمل، واحتضا اااااروع، واحتضا اااافة إلى   250مشا اا   10,000ريادي وريادية، إضا

 لالحتضان.طلب متقدم 

 تعمل في مجال العمل عن من خالل مشروع 
 
 وغيرها من املشاريع. E-WORKأيضا

لقد نجحت حاضنة األعمال والتكنولوجيا في تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج  

حيث نجحت حتى اآلن في تنفيذ  ، بالتعاون مع عدد من الشركاء املحليين والدوليين

شركة ناشئة، وتوفير الدعم   220مشروع وبرنامج، واحتضان أكثر من  20أكثر من 

يفوق   من    1200ملا  أكثر  وتسريع  األعمال  رواد  باإلضافة    30من  ناشئة،  شركة 

مستفيد من الحاضنة، إضافة إلى أن الحاضنة    2500لتقديم الخدمات ألكثر من  

مشاريع للعمل الحر، ونفذت أكثر من    8لعمل الحر ونفذت  اليوم تعمل في مجال ا

 شراكة محلية ودولية.  15

 الشركاء واملمولين للحاضنتين:

 الشركاء واملمولين لحاضنة يوكاس التكنولوجية هم:

 أوكسفام. -

 وكالة التنمية الدولية الدانماركية )دانيدا(. -

 البنك اإلسالمي للتنمية. - 

 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. -

 جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية. -

 الشركاء واملمولين لحاضنة األعمال والتكنولوجيا هم: 

 البنك الدولي. -

- b&s Europe . 

- Leaders International . 

- INSPIRE.INNOVATE.LEAD. 

 املؤسسات األهلية.مركز تطوير  -

 مؤسسة سبارك.  -

 هيئة األعمال الخيرية )بريطانيا(. -

 (. pictaالجمعية الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) -

 مركز التجارة العاملي.  -

 البنك اإلسالمي للتنمية.  -

 الصندوق العربي الكويتي.  -

 وكالة التنمية البلجيكية.  -

 مؤسسة التعاون.  -

 ة الخارجية الهولندية. وزار  -

- Bid Network . 

 

، )موقع حاضنة األعمال  (، )موقع حاضنة يوكاس التكنولوجية اإللكتروني( 2021(،)مقابلة مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا 2021التكنولوجية: )مقابلة مدير برامج حاضنة يوكاس املصدر

 والتكنولوجيا اإللكتروني( 
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 واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها تحليل البيانات  .3

نتائج   أبرز  واستعراض  الدراسة،  أسئلة  عن  اإلجابة  خالل  من  وذلك  الدراسة،  فرضيات  واختبار  البيانات  لتحليل   
 
عرضا الفصل  هذا  يتضمن 

الجات اإلحصائية للبيانات املتجمعة من االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، والوقوف على البيانات الشخصية، لذا تم إجراء املع

للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا  (SPSS)استبانة الدراسة، حيث تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 الفصل. 

 وبيانات املشاريع: لوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةا . 1.3

 : وبيانات املشاريع الشخصية البياناتفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 الشخصية وبيانات املشاريع البياناتعرض لخصائص عينة الدراسة وفق   :(1جدول )

 النسبة املئوية %  العدد  النوع االجتماعي 

 62.6 87 ذكر  

 37.4 52 أنثى 

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد العمر 

 16.5 23   26إلى أقل من  22من 

 44.7 62   30إلى أقل من  26من 

 38.8 54 سنة فأكثر  30

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد املؤهل العلمي 

 8.6 12 دبلوم 

 73.4 102 بكالوريوس

 18.0 25 دراسات عليا

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد الخدمة سنوات 

 18.7 26 أقل من سنتين 

 46.0 64 سنوات  5من سنتين إلى أقل من 

 35.3 49 سنوات فأكثر  5

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد مجال عمل املشروع 

 51.1 71 جانب اإلدارة 

 26.6 37 اإلنتاج جانب 

 7.2 10 جانب التسويق 

 2.2 3 املحاسبة واملالية جانب 

 12.9 18 أخرى 

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد مكان االحتضان 

 49.6 69 حاضنة الجامعة اإلسالمية 

 50.4 70 حاضنة الكلية الجامعية يوكاس

 100.0 139 املجموع 

املئوية % النسبة   العدد نوع الخدمات التي حصلت عليها من حاضنة األعمال  

 57.6 80 خدمات التمويل 

 16.5 23 خدمات التدريب 

 1.4 2 خدمات التسويق 

 15.1 21 خدمات التوجيه واإلرشاد

 0.7 1 خدمات لوجستية 

 5.0 7 خدمات توفير املكان 

 0.7 1 خدمات فنية  

 2.9 4 خدمات أخرى 

 100.0 139 املجموع 
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% هم من اإلناث، وحسب إحصائية الجهاز املركزي  37.4% من عينة الدراسة هم من الذكور، بينما ما نسبته  62.6( أن ما نسبته  1يتضح من جدول )

النسبة   هي  الذكور  نسبة  فإن  لذلك  اإلناث  أكثر من  الذكور  لصالح  العاملة  القوى  أن  أظهرت  الفلسطيني  لإلحصاء  62.6لإلحصاء  املركزي  )الجهاز   %

جدول السابق  أن حملة البكالوريوس هم النسبة األكبر من أصحاب املشاريع الريادية، ويفسر الباحثان ذلك أن حملة  ويتبين من ال،  )م2020الفلسطيني،  

 عن الريادة وأصحاب األفكار الريادية.
 
 أن النسبة األكبر من  أ ويالحظ من خالل الجدول   البكالوريوس من بين املؤهالت العلمية هم األكبر واألكثر بحثا

 
يضا

أن ما  سنوات(، ويعزو الباحثان ذلك أنهم حديثي التخرج وهم في مرحلة خوض التجربة. 5ملشاريع الريادية تتراوح خبرتهم )من سنتين إلى أقل من أصحاب ا 

% هم من األعضاء املوظفين في تلك املشاريع، حيث أن النسبة األكبر من أصحاب 5.0% من عينة الدراسة هم من مؤسسين املشاريع، بينما 95.0نسبته 

ملشروع. أن ما  املشاريع الريادية هم مؤسسين وشركاء في املشروع، ويعزو الباحث تلك النسبة إلى أن تلك املشاريع قائمة على أصحابها وهم أساسيين في ا 

الجان51.1نسبته   الدراسة مشاريعهم في  الباحثب  % من عينة  الريادية ويفسر  إدارة مشاريعهم   اناإلداري  املشاريع على  إلى قدرة أصحاب  النسبة  تلك 

% مكان احتضان مشاريعهم الكلية الجامعية  50.4% من عينة الدراسة مكان احتضان مشاريعهم الجامعة االسالمية، بينما 49.6وأن ما نسبته  بنفسهم.

ويتبين   النسب املتقاربة للحاضنتين من حيث أعداد املشاريع املحتضنة إلى املنافسة القوية بين الحاضنتين.  ثانالباحللعلوم التطبيقية يوكاس، ويعزو  

 أن ما نسبته 
 
من عينة الدراسة حصلوا على خدمات تمويلية ويعود ذلك إلى أن دور الحاضنات تمويلي بالدرجة األكبر وأن التوجه للحاضنات   %57.6أيضا

 أجل الحصول على التمويل. بشكل كبير من

 تحليل فقرات االستبانة:  . 2.3

 :تحليل فقرات املحور األول: اإلدارة الفعالة للموارد املادية .1.2.3

 :
ً
 "تحليل فقرات البعد األول " أصول املشروع بأنواعهاأوال

درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج موضحة في جدول تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة  

(2.) 

 يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد " أصول املشروع بأنواعها"  :(2)جدول 

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  1 86.00 0.679 4.30 تم اختيار أصول مشروعك بعناية بناء  على احتياجات املشروع.   .1

 كبيرة  7 69.60 0.845 3.48 تحسب إهالك أصول مشروعك ضمن تكلفة املشروع   .2

 كبيرة  6 73.20 0.958 3.66 تتم متابعة أصول املشروع من حيث الصيانة والتطوير بشكل دوري.   .3

4.  
واملستلزمات   الخام  املواد  الختيار  الالزمة  الخبرة  املشروع  فريق  يمتلك 

 الالزمة بما يتالءم مع احتياجات املشروع. 
 كبيرة  2 81.60 0.896 4.08

5.  
تتم عملية الرقابة ومتابعة تخزين املواد الخام بشكل مستمر للمحافظة  

 عليها من التلف  
 كبيرة  4 75.80 0.956 3.79

6.  
تم مراعاة معايير األمان والسالمة والتهوية في املكان الذي تتم به عمليات  

 التخزين.  
 كبيرة  5 75.60 0.890 3.78

7.  
مشاركة أعضاء الفريق في رسم سياسات املشروع    فيإدارة مشروعك    تهتم

 ووضع الخطط. 
 كبيرة  3 80.00 0.876 4.00

 
ً
 كبيرة   77.40 0.546 3.87 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:2من جدول )

( أي أن  5)الدرجة الكلية من    4.30." يساوي  " تم اختيار أصول مشروعك بعناية بناًء على احتياجات املشروعللفقرة األولى  املتوسط الحسابي   •

%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أعلى متوسط 86.00الوزن النسبي  

أن املهارة في اختيار أصول املشروع بعناية حسب الحاجة الفعلية للمشروع يؤثر بشكل إيجابي على   ذلك إلى  الباحثانويعزو  حسابي في هذا البعد،  

 مصاريف إضافية املشروع في غنى عنها، ويؤثر على قدرة املشروع على االستمرار.توفير 

الحسابي   • الثانية "املتوسط  الوزن   3.48.." يساوي  عملية متابعة اإلهالك ألصول مشروعك تم احتسابها ضمن تكلفة املشروع  للفقرة  أن  أي 

فراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي  %، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أ 69.60النسبي  

ذلك إلى أن احتساب تكلفة إهالك األصول للمشروع يساعد على حساب فترة االسترداد للمشروع ومعرفة صافي الربح  الباحثانويعزو في هذا البعد، 

 وتقليل عمليات الصيانة.  

%، وهذا يعني أن هناك 77.40أي أن الوزن النسبي    3.87" يساوي  أصول املشروع بأنواعهالبعد "  بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي   •

بشكل    إلى أن اإلدارة الفعالة ألصول املشروع بأنواعها ينعكس  ذلك  الباحثان، ويعزو  موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا البعد

 .إيجابي على قدرة املشروع على التوسع والبقاء، ويعمل على توفير املصاريف وزيادة الربح
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 :
ً
 تحليل فقرات بعد " موقع املشروع":  ثانيا

 (. 3)موضحة في جدول تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج  

 (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد "موقع املشروع" 3جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  2 76.80 1.006 3.84 تم تحديد موقع مشروعك بناء  على دراسة معمقة.    .1

 كبيرة  3 73.80 0.991 3.69 نتيجة لقربه من الخدمات العامة.  تم اختيار موقع مشروعك   .2

 كبيرة  1 77.20 0.979 3.86 يعتبر مشروعك قريب من سوق املستهلكين.    .3

4.  
تواجد موقع مشروعك في منطقة منافسة تجارية تستقطب تجار  

 التجزئة.  
 متوسطة  5 65.00 1.038 3.25

 كبيرة  4 71.60 069. 3.58 يسهل موقع مشروعك من عمل املشروع   .5

 
ً
 متوسطة   72.80 0.774 3.64 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:3من جدول )

%،  77.20( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من   3.86املتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يعتبر مشروعك قريب من سوق املستهلكين." يساوي  •

وقد حصلت هذه الفقرة على أعلى متوسط حسابي في هذا البعد،  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، 

نجاح تلك النسبة إلى قناعة أصحاب املشاريع الريادية بأن وجود املشروع في منقطة قريبة من املستهلكين يؤثر بشكل كبير على    الباحثانويفسر  

ة  املشروع من حيث أن ذلك يسهل على املستهلكين الوصول للخدمات املطلوبة، وقد يساعد ذلك في جلب التمويل للمشروع القتناع الجهات املمول

   .بجدوى املشروع

أي أن الوزن النسبي    3.25تواجد موقع مشروعك في منطقة منافسة تجارية تستقطب تجار التجزئة." يساوي   .املتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " •

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي    متوسطة%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  65.00

وبذلك ال يؤثر وجود تلك  تلك النسبة املتوسطة أن العدد األكبر من املشاريع الريادية خدماتية وال تحتاج تجار تجزئة    الباحثانفي هذا البعد، ويعزو  

 املشاريع في منطقة منافسة تجارية على مردودية املشروع. 

%، وهذا يعني أن هناك موافقة 72.80أي أن الوزن النسبي    3.64" يساوي  موقع املشروعبشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي ملجال "   •

إنشاء املشروع في  ذلك إلى أن اإلدارة الفعالة ملوقع املشروع من خالل    الباحثانفسر  على فقرات هذا البعد، ويبدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  

  موقع مميز من حيث توفر الخدمات واملواصالت والدعم اللوجيستي سيؤثر على املشروع من حيث املردودية ويساعد على استمرار وبقاء املشروع 

 . أطول فترة ممكنة

 : الثاني: اإلدارة الفعالة للموارد املاليةتحليل فقرات املحور  .2.2.3

 :
ً
 تحليل فقرات بعد " تمويل املشروع":  أوال

جدول تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج موضحة في  

(4.) 

 واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد " تمويل املشروع" (: يوضح املتوسط الحسابي 4جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة   الترتيب

افقة   املو

تتم إدارة األموال املتحصل عليها من املمولين بشكل كفء وفي حدود   .1

 واملخصصة لها.البنود املعتمدة 

 كبيرة  3 79.40 0.850 3.97

على تحقيق   في مراحله األولى  يساعد االستغالل األمثل لتمويل مشروعك .2

 أهدافه.

 كبيرة  1 84.60 0.747 4.23

تتم معالجة االنحرافات من خالل مقارنة النتائج الفعلية باملوازنات  .3

 التقديرية.

 كبيرة  4 74.80 0.771 3.74

 كبيرة  2 79.80 0.872 3.99 في مصروفات مشروعك يخلق تمويل داخلي إضافي.   توفيرك .4

 
ً
 كبيرة   79.60 0.546 3.98 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:4من جدول )

)الدرجة   4.23املشروع على تحقيق أهدافه." يساوي املتوسط الحسابي للفقرة الثانية " االستغالل األمثل لتمويل مشروعك في مراحله األولى يساعد  •

وقد حصلت هذه  %، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،  84.60( أي أن الوزن النسبي  5الكلية من  
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ذلك أن التخطيط الجيد الستغالل التمويل قبل بدء املشروع يساهم في تحقيق    الباحثانويعزو  الفقرة على أعلى متوسط حسابي في هذا البعد،  

 أهداف املشروع من خالل تقليل املصاريف الزائد وخلق تمويل إضافي صغير يتم االستفادة منه خالل دورة حياة املشروع.

أي أن الوزن النسبي    3.74" يساوي  .الفعلية باملوازنات التقديريةتتم معالجة االنحرافات من خالل مقارنة النتائج    املتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "  •

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي    متوسطة%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  74.80

الريادية في األمور املحاسبية وكيفية اإلدارة املالية للمشاريع   تلك النسبة إلى ضعف الخبرة لدى أصحاب املشاريع  الباحثانفي هذا البعد، ويفسر  

 الخاصة بهم.

%، وهذا يعني أن هناك موافقة  79.60أي أن الوزن النسبي    3.98" يساوي  تمويل املشروعبشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي لبعد "   •

العينة   أفراد  البعد، ويعزو  بدرجة كبيرة من قبل  األمثل لذلك   الباحثانعلى فقرات هذا  املشروع واالستغالل  لتمويل  الفعالة  اإلدارة  أن  إلى  ذلك 

 .ة املشروعمما ينعكس بشكل إيجابي على استمرارية واستدام يساهم في تحقيق أهداف املشروع وتساعد في ضبط املصاريف

:
ً
 تحليل فقرات بعد " إيرادات املشروع":  ثانيا

 (. 5جدول )تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج موضحة في 

 النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد " إيرادات املشروع" (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن 5جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  4 65.60 1.007 3.28 يحقق مشروعك عوائد وإيرادات تسمح له باالستمرار في العمل.   .1

 كبيرة  1 76.40 0.824 3.82 خدمتك. تحدد سعر معقول ملنتجك أو   .2

 كبيرة  3 70.60 0.980 3.53 يمتلك مشروعك نظام مالي يضبط عمليات البيع والشراء.  .3

4. 
يتوفر لدى مشروعك األصول املحاسبية املتمثلة بسندات الصرف  

 والقبض.
 متوسطة  5 61.40 1.097 3.07

 كبيرة  2 72.20 1.024 3.61 وتوسعة املشروع.يتم استغالل إيرادات مشروعك في تطوير  .5

 
ً
 كبيرة   69.20 0.738 3.46 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:5من جدول )

%، وهذا 76.40( أي أن الوزن النسبي  5)الدرجة الكلية من    3.82املتوسط الحسابي للفقرة الثانية " تحدد سعر معقول ملنتجك أو خدمتك." يساوي   •

ويعزو وقد حصلت هذه الفقرة على أعلى متوسط حسابي في هذا البعد، يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، 

حدد سعر مرتفع ذلك إلى أن تحديد سعر معقول للمنتج أو الخدمة في املشروع يزيد من فرص البيع والربح مقارنة باملشاريع األخرى التي ت الباحثان

 للمنتج أو الخدمة. 

أي أن الوزن النسبي   3.07" يساوي .املتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يتوفر لدى مشروعك األصول املحاسبية املتمثلة بسندات الصرف والقبض •

لفقرة على أقل متوسط حسابي  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه ا   متوسطة%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  61.40

البعد، ويفسر   الشراء والبيع وبالتالي   الباحثانفي هذا  أي مشروع لضبط وتنظيم عمليات  املحاسبية لدى  األصول  إلى ضرورة توفر  النسبة  تلك 

 .استخدام هذه البرامج يؤثر على ترشيد املصروفات مما ينعكس على زيادة اإليرادات

%، وهذا يعني أن هناك موافقة  69.20أي أن الوزن النسبي    3.46" يساوي  إيرادات املشروعتوسط الحسابي لبعد "  بشكل عام يمكن القول بأن امل •

أن اإلدارة الفعالة لإليرادات املتحصلة من املشروع يؤثر على ذلك إلى    الباحثانعلى فقرات هذا البعد، ويعزو  بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  

 واستمرار املشروع ويساهم في زيادة اإليرادات وترشيد املصروفات ودعم القرار املالي للمشروع.استدامة 

تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة  تحليل جميع محاور اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية:   •

 (. 6لفعالة للموارد املادية واملالية، والنتائج موضحة في جدول )املوافقة على أبعاد اإلدارة ا 

 " اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية"  (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع أبعاد6جدول )

افقة  الترتيب الوزن النسبي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد   درجة املو

 كبيرة  1 77.40 0.546 3.87 أصول املشروع بأنواعها 

 كبيرة  2 72.80 0.774 3.64 موقع املشروع

 كبيرة  1 75.60 0.510 3.78 اإلدارة الفعالة للموارد املادية 

 كبيرة  1 79.60 0.546 3.98 تمويل املشروع 

 كبيرة  2 69.20 0.738 3.46 إيرادات املشروع 

 كبيرة  2 73.80 0.574 3.69 اإلدارة الفعالة للموارد املالية 

جميع فقرات اإلدارة الفعالة للموارد املادية  

 واملالية 

3.74 0.476 74.80   
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( أي أن الوزن النسبي  5)الدرجة الكلية من    3.74( يبين أن املتوسط الحسابي لجميع أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية يساوي 6جدول )

 .  %، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية بشكل عام74.80

 . % وهي درجة موافقة كبيرة 75.60" حيث بلغ وزنها النسبي  اإلدارة الفعالة للموارد املاديةوجاء في املرتبة األولى " 

 .% وهي درجة موافقة كبيرة 73.80" حيث بلغ وزنها النسبي  اإلدارة الفعالة للموارد املاليةثانية " وجاء في املرتبة ال

واملالية ملشاريعهم بكفاءة وفعالية   املاديةتلك املوافقة الكبيرة إلى أنه يجب على أصحاب املشاريع الريادية أن يقوموا بإدارة املوارد    الباحثانويعزو  

 .ليصلوا إلى ما يطمحوا إليه من استدامة وتوسيع تلك املشاريع

   :: جودة مخرجات املشاريع الرياديةلث تحليل فقرات املحور الثا .3.2.3

 (.7املوافقة على فقرات املحور، والنتائج موضحة في جدول )تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة  

 (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات محور " جودة مخرجات املشاريع الريادية" 7جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة   الترتيب

افقة   املو

 ويلبي املستهدفة  الفئات  مشاكل  يحل  بحيث  مشروعك تم تصميم   .1

 احتياجاتها. 

 كبيرة  1 83.60 0.718 4.18

 كبيرة  9 75.20 0.804 3.76 يراعى تحليل املخاطر الخارجية املحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ املشروع.  .2

بتحقيق الفوائد  يقوم فريق مشروعك من خالل االستغالل األمثل للموارد   .3

 املرجوة من املشروع. 

 كبيرة  4 77.00 0.803 3.85

في جودة مخرجات   والكيف الكم حيث من تناسب مدخالت املشروع   .4

 مشروعك. 

 كبيرة  6 76.00 0.750 3.80

 كبيرة  2 80.60 0.748 4.03 إدارة مشروعك أهداف املشروع لتتوافق مع أهداف الفئات املستهدفة.  تضع  .5

 لها.   .6
 
 متوسطة  14 65.40 0.883 3.27 يحقق مشروعك مخرجات وأهداف لم يكن مخططا

 كبيرة  7 75.60 0.825 3.78 املشروع القدرة على تغيير أو تعديل اتجاهات الفئات املستهدفة.  يمتلك  .7

 كبيرة  11 70.80 0.987 3.54 دور إيجابي في رفع املردود املالي للعاملين فيه. ب يقوم مشروعك  .8

 كبيرة  8 75.40 0.895 3.77 يساهم مشروعك في سد حاجات املجتمع من خالل توفير البدائل املالئمة.   .9

 كبيرة  5 76.20 0.984 3.81 يساهم مشروعك في إحداث تغيير في البيئة املحيطة.   .10

 كبيرة  12 69.60 0.935 3.48 يستطيع مشروعك تشغيل وإدارة موارده بدون الحاجة ملساعدة خارجية.   .11

 كبيرة  10 73.20 1.131 3.66 استمر مشروعك بشكل كامل أو جزء منه حتى بعد انتهاء فترة االحتضان.   .12

 كبيرة  13 68.40 1.203 3.42 تغطي إيرادات مشروعك مصاريفه بعد انتهاء فترة االحتضان.   .13

 كبيرة  3 80.00 0.978 4.00 تسويقك الفعال ملخرجات مشروعك تعمل على جلب زبائن جدد.   .14

 
ً
 كبيرة   74.80 0.569 3.74 جميع فقرات املحور معا

 الدراسة:اختبار فرضيات  . 3.3

( بين اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع α≤ 0.05يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  :األولىالفرضية    . 1.3.3

 . الريادية في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة

 معامل االرتباط بيرسون (: يوضح نتائج 8جدول )

 اإلدارة الفعالة  

 للموارد املادية 

 جودة مخرجات املشاريع الريادية 

 (Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  

 0.000 0.535 أصول املشروع بأنواعها 

 0.000 0.318 موقع املشروع

 0.000 0.536 إدارة الفعالة للموارد املادية 

الجدول   • )تبين من  يساوي  الريادية  املشاريع  املادية ككل وجودة مخرجات  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  بين  االرتباط  بأن معامل  (  0.536أعاله 

( )sigوالقيمة االحتمالية  )0.000( تساوي  الداللة  أقل من مستوى  اإلدارة  0.05( وهي  أبعاد  بين  إيجابية  ارتباطية  ( مما يشير على وجود عالقة 

 .الفعالة للموارد املادية ككل وجودة مخرجات املشاريع الريادية

امل • املادية وجودة مخرجات  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  كأحد  بأنواعها  املشروع  أصول  بين  االرتباط  بأن معامل  أعاله  الجدول  شاريع  تبين من 

)sig( والقيمة االحتمالية )0.535الريادية يساوي ) )  ( وهي0.000( تساوي  الداللة  ارتباطية  0.05أقل من مستوى  ( مما يشير على وجود عالقة 

 .إيجابية بين أصول املشروع بأنواعها كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع الريادية
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لموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع الريادية يساوي  تبين من الجدول أعاله بأن معامل االرتباط بين موقع املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة ل •

( مما يشير على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين موقع 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( تساوي )sig( والقيمة االحتمالية )0.318)

 .رياديةاملشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع ال

( بين اإلدارة الفعالة للموارد املالية وجودة مخرجات املشاريع α≤ 0.05يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الثانية: .2.3.3

 الريادية في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة 

 معامل االرتباط بيرسون يوضح نتائج  :(9جدول )

 اإلدارة الفعالة  

 للموارد املالية 

 جودة مخرجات املشاريع الريادية 

 (Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  

 0.000 0.587 تمويل املشروع 

 0.000 0.747 إيرادات املشروع 

 0.000 0.781 إدارة الفعالة للموارد املالية 

بأن   • أعاله  الجدول  )تبين من  يساوي  الريادية  املشاريع  املالية ككل وجودة مخرجات  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  بين  االرتباط  (  0.781معامل 

( )sigوالقيمة االحتمالية  )0.000( تساوي  الداللة  أقل من مستوى  اإلدارة  0.05( وهي  أبعاد  بين  إيجابية  ارتباطية  ( مما يشير على وجود عالقة 

 .للموارد املالية ككل وجودة مخرجات املشاريع الرياديةالفعالة 

ريادية يساوي  تبين من الجدول أعاله بأن معامل االرتباط بين تمويل املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع ال •

( مما يشير على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين تمويل  0.05داللة )( وهي أقل من مستوى ال0.000( تساوي )sig( والقيمة االحتمالية )0.587)

 .املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املالية وجودة مخرجات املشاريع الريادية

املالية وجودة   • للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  املشروع كأحد  إيرادات  بين  االرتباط  بأن معامل  أعاله  الجدول  الريادية تبين من  املشاريع  مخرجات 

( مما يشير على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( تساوي )sig( والقيمة االحتمالية )0.747يساوي )

 .إيرادات املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املالية وجودة مخرجات املشاريع الريادية

 : النتائج والتوصيات . 4.3

: النتائج:
ً
 أوال

 لى النتائج التالية: إ تم التوصل 

وأن إدارة أصول املشروع  اختيار أصول املشروع بعناية حسب حاجة للمشروع يؤثر بشكل إيجابي على توفير مصاريف إضافية املشروع في غنى عنها،  •

 بكفاءة وفعالية ينعكس بشكل إيجابي على قدرة املشروع على التوسع والبقاء.

تكلفة املشروع فإن ذلك يساعد على حساب فترة االسترداد للمشروع ومعرفة صافي  عندما يتم احتساب تكلفة عملية اإلهالك ألصول املشروع ضمن   •

 .الربح وتقليل عمليات الصيانة

يؤثر بشكل كبير على نجاح املشروع من حيث أن ذلك يسهل  إنشاء املشروع في موقع مميز من حيث توفر الخدمات واملواصالت والدعم اللوجيستي  •

 .املطلوبة على املستهلكين الوصول للخدمات

يساعد املشروع على تحقيق أهدافه من خالل تقليل املصاريف الزائدة وخلق تمويل إضافي صغير يتم االستفادة منه خالل    للتمويلاالستغالل األمثل   •

 مما ينعكس بشكل إيجابي على استمرارية واستدامة املشروع. دورة حياة املشروع

ر األصول املحاسبية لدى أي مشروع  •
ُ
 .لضبط وتنظيم عمليات الشراء والبيع يؤثر على ترشيد املصروفات مما ينعكس على زيادة اإليراداتتوف

 . تصميم أي مشروع ليالئم حاجات وأهداف الفئات املستهدفة من املشروع يعزز من فرص نجاح املشروع ويشجع الجهات املمولة على تمويله •

ريع الريادية تؤثر بشكل كبير على جودة تلك املشاريع من خالل معايير التقييم الخمسة التي تم االتفاق اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية للمشا •

 لقياس جودة أي مشروع )معيار االرتباط املالءمة، معيار الكفاءة، معيار الفاعلية، معيار األثر، معيار االستدامة 
 
 . (عليها دوليا

:
ً
 توصيات الدراسة:  ثانيا

 لدى الرياديين وأصحاب املشاريع الريادية املحتضنة واستثمار ذلك في إدارة تلك املشاريع. واملحاسبية تعزيز الجوانب اإلداريةضرورة  •

 من خالل تنظيم املعارض التجارية والتكنولوجية إلب •
 
 ودوليا

 
ك  راز وإظهار تلمساعدة الرياديين وأصحاب املشاريع الريادية في الترويج ملشاريعهم محليا

 املشاريع للجمهور والتعريف بها.

 . وجود خطة بديلة أو تطوير فكرة املشروع ليتالءم مع احتياجات الفئات املستهدفة ويلبي حاجاتهم في حال أن املشروع فشل في تحقيق أهدافه •
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االستفادة القصوى من التكنولوجيا و   ملوارداالعتماد على موارد املشروع املادية واملالية بعد انتهاء التمويل وذلك من خالل التخطيط الجيد لتلك ا  •

 ووسائل التواصل االجتماعي املتعددة في الترويج ملشروعك. 

 في مرحلة اإلنطالق  - •
 
دعم املشاريع الناجحة بمزيد من التمويل والدعم املادي  و   العمل على توفير احتياجات املشاريع املمولة بشكل كامل خصوصا

 .لتشجيعها على االستدامة والتوسع

تشجيع البحث العلمي حول ريادة  و   إدراج مساقات تتحدث عن ريادة األعمال ضمن املناهج التي يتم تدريسها في الجامعات والكليات الفلسطينية •

 األعمال وعمل مسابقات الستقطاب األفكار الريادية. 

 . إنشاء حاضنة في كل جامعة فلسطينية يتم من خاللها تطبيق األفكار الريادية بشكل عملي •
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Abstract: The study aimed to determine the importance of effective management of the material and financial resources 
of the entrepreneurial projects and to measure the impact of that on the quality of those projects. The study was applied 
to the entrepreneurial projects incubated in the period (2015-2019) in both the Technological Incubator at the 
University College of Applied Sciences UCAS and the Business and Technology Incubator of the Islamic University of 
Gaza.  
To achieve the objectives of the study, the methodology of this study was divided into two parts: the first of which is 
an inductive framework represented in the theoretical framework of the study problem and an exploration of previous 
studies that dealt with the themes of the study; the second is the deductive aspect of the practical application side 
through a field study based on conducting the interview and the questionnaire. Using the comprehensive survey 
method, the researcher distributed (159) questionnaires to entrepreneurs benefiting from the incubators under study. 
The study was based on the descriptive analytical approach.  
The study reached a set of results. The most important of which are the following: the effective and sound management 
of the material resources of the entrepreneurial projects represented all kinds of project assets and the project site. 
The financial resources represented project financing and project revenues. Those greatly impact the quality of these 
projects in terms of the project’s ability to expand and to maintain sustainability. It works to save expenditures and 
increase profit through rationalizing expenditures and increasing revenues. This was measured through the five 
evaluation criteria that are internationally agreed upon to measure the quality of any project (relevance and suitability 
criterion, efficiency criterion, effectiveness criterion, impact criterion, sustainability criterion). The results came with 
a relative weight for all criteria and to a large degree of agreement on the impact of effective management of the 
material and financial resources of entrepreneurial projects on the quality of those projects. 
The study presented a set of recommendations, the most important of which involve recommendations for business 
incubators represented in promoting and supporting the administrative, accounting and marketing aspects of 
entrepreneurs. Also, there are some recommendations for entrepreneurs that involve taking advantage of every 
available opportunity to benefit from their projects, as well as recommendations for funding bodies to provide full 
financial support for entrepreneurial projects. In addition, there are also some recommendations for universities that 
involve the inclusion of entrepreneurship in educational curricula. 

Keywords: material resources; finance resource; entrepreneurial projects; Business incubators in Palestine. 
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