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 إىل هي ألتوس رضا اهلل هي رضامها 
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 شكر وتقدير
ما لـ يعمـ, الميـ انفعنا بما  اإلنسافالحمد هلل رب العالميف, الذي عمـ بالقمـ, عمـ 

, وىب لنا مف لدنؾ رحمة, إنؾ أنت الوىاب, والصبلة اينفعنا, وزدنا عممً عممتنا, وعممنا ما 
 وصحبو أجمعيف. آلوحمة لمعالميف سيدنا محمد وعمى والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف المبعوث ر 

/ الفاضؿ الدكتوروالعرفاف إلى  والتقدير ال يسعني في ىذا المقاـ إال التوجو بالشكر
رشاد وتوجيو طوؿ فترة إعداد الدراسة حتى  ,رشدي عبد المطيف وادي لما قدمو لي مف نصح وا 
 وصمت إلى ما ىو عميو.

وأسأؿ اهلل أف يجزؿ ليـ  ومحاضريفعميًدا وأساتذة  والشكر موصوؿ لكمية التجارة
 الثواب.

: الدكتور الفاضؿ/ أعضاء لجنة المناقشة األكاـرالسادة إلى  وأسجؿ شكري وامتناني
 كمناقٍش خارجيٍ  رامز عزمي بديركمناقٍش داخمي, والدكتور الفاضؿ/  أبو الروس عمىسامي 

ثرائو بمالتفضميـ بقب . كما وأشكر أعضاء قيمة قدموه مف مبلحظات وؿ مناقشة ىذا البحث وا 
التي ساعدت بحمد اهلل عمى إخراج لجنة تحكيـ االستبانة لجيدىـ في إيفادي بأىـ المبلحظات 

 االستبانة بالشكؿ الصحيح.

في إنجاز ىذه  نصح وأرشد أوىـ اسمف  لكؿ وعرفاني تقديريو  يشكر  بخالصأتقدـ و 
خراجيا بصورتيا النيائية الدراسة  جواد الرحمف عبد /الصديؽ الغاليوأخص بالذكر  إلى النور وا 
 .الدراسة إلتماـ ىذهدعـ متواصؿ مف لما قدمو لي  شعت

أتقدـ بالشكر لعائمتي الكريمة لما قدموه لي مف عوف ومساعدة ودعـ متواصؿ في و  اكم
 .ه الدراسةإنجاز ىذ

 
 

 واهلل ولي التوفيؽ
 الباحث                                                                        
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  مخص الدراسةمُ  
ؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لتعر  إلى ا الدراسةىدفت 

 لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بجمع البيانات مف مصادرىا المختمفة, وقد استخدـ 
 وقد تكونت عينة الدراسة مف طمبة ,البياناتالمنيج الوصفي التحميمي, واالستبانة كأداة رئيسة لجمع 

انيونس وكمية والكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا بخ الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية بغزة كٍؿ مف
 (388)وتـ استرداد  ,بطريقة عشوائية استبانة (450) حيث تـ توزيع ,فمسطيف التقنية بدير البمح

لتحميؿ  اإلحصائي SPSS%, وتـ استخداـ برنامج 86استبانة وقد بمغت نسبة االسترداد اإلجمالية 
  .بيانات الدراسة

الميارات الناعمة  بيف إحصائية داللة وجود عبلقة ذات ائج الدراسةنت من أبرزو 
طمبة يتمتعوف أف ال وتبيف والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة,

االتصاؿ  )القيادة, العمؿ ضمف فريؽ, لترتيب التالياعمى بمجموعة مف الميارات الناعمة 
 %.78.05 بنسبة التفاوض, التخطيط, إدارة الوقت( والتواصؿ, اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت,

تحمؿ المخاطرة( )المبادرة, اإلبداع,  ترتيب التاليعمى ال لدييـ توجو رياديكما تبيف أف الطمبة 
 بالمتغيرات جوىرية بصورة يتأثر التوجو الريادي أف كما أظيرت نتائج الدراسة %.79.79 بنسبة

القيادة, العمؿ ضمف , التفاوض, اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت)عمى الترتيب التالي  الُمستقمة
 في التغي ر مف% 44.6 أف يعني وىذا ؛(االتصاؿ والتواصؿ, إدارة الوقت, فريؽ, التخطيط
عوامؿ  ترجع إلى قد% 55.4 الُمتبقية يتأتى مف تأثير تمؾ الُمتغيرات وأف النسبة التوجيات الريادية

 المبحوثيف استجابة متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ ال توجدكما أنو  .أخرى ميارات أو
 الجنس,: )التالية الشخصية لمبيانات تعزى الريادية بالتوجيات وعبلقتيا الناعمة الميارات حوؿ
, األعماؿ ريادة مجاؿ في عمييا المستجيب حصؿ التي التدريبية الدورات عدد الكمية, السكف, مكاف
 ذات , بينما توجد فروؽ(مستقببًل  بيا االلتحاؽ المستجيب يفضؿ التي األعماؿ, األب عمؿ طبيعة
 القسـ(. العممية, )الدرجة المبحوثيف تعزي إلى استجابة متوسطات بيف إحصائية داللة

طمبة التوجو الريادي لدى  ضرورة تعزيز بمجموعة مف التوصيات أبرزىا الدراسة مُّصتوخ
 المناىج في الناعمة تضميف الميارات والعمؿ عمىبمحافظات غزة,  والمينيةالكميات التقنية 

اىتماًما أكبر في إكتساب وتنمية  ضرورة أف ُيولي الطمبة مع الدراسية مف قبؿ متخذي القرار,
 .يـ نحو العمؿ الريادييما يعزز مف توجب؛ الميارات الناعمة لدييـ
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Abstract 
The study aimed to identify the nature of the relationship between the 

Soft Skills and Entrepreneurial Orientations among Technical and Vocational 

College Students in Gaza Governorates. 

To achieve the objectives of the study, the researcher collected data 

from various sources, has been used descriptive and analytical approach, and 

the questionnaire as a main tool for the collection of data. The study sample 

consisted of students of University College of Applied Sciences in Gaza and 

University College of Science and Technology in Khan Younis and College of 

Technical Palestine, Deir Al-Balah, where (450) questionnaires were 

distributed randomly, (388) questionnaires were recovered with a total 

recovery rate of 86%.Then statistical SPSS program was used to analyze the 

study data. 

Among the most prominent results of the study: there are a statistically 

significant relationship between the Soft Skills and Entrepreneurial 

Orientations of Technical and Vocational College Students in Gaza 

Governorates, showing that the students have a set of Soft Skills on the 

following order: (Leadership, Teamwork, Communication, Decision-Making 

and Problem Solving, Negotiating , Planning, Time management), by 78.05%. 

It turns out that students have an Entrepreneurial Orientation on the following 

order: (Initiative, Creativity, Risk-taking), by 79.79%. The Results of study 

also showed that the Entrepreneurial Orientation influenced substantially with 

independent variables on the following order: (Decision Making and Problem 

Solving, Negotiation, Leadership, Teamwork, Planning, Communication, 

Time management). This means that 44.6% of the change in the 

Entrepreneurial Orientations come from the impact of these variables and the 

remaining ratio 55.4% has been due to factors or other skills. There are also no 

statistically significant differences between the averages of the respondents in 

response to differences about the Soft Skills and their relationship to 

Entrepreneurial Orientations attributed the following personal data: (sex, place 

of residence, college, the number of training courses that responder has got in 

the field of entrepreneurship, the nature of the work father, business, the works 

that the responder wishes to join in the future). While there are statistically 

significant differences between the averages of the respondents attributed to 

(scientific degree, department). 

The study concluded a series of recommendations, most notably the 

need to strengthen the Entrepreneurial Orientation of Technical and 

Vocational College Students in Gaza Governorate, working to include Soft 

Skills into the curriculum by the decision-makers, with the need that students 

pay more attention in the acquisition and development of soft skills they have; 

so as to enhance their orientation toward entrepreneurial work. 
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 مقدمة 1.1
مف القضايا االقتصادية  األعماؿ والمشروعات الريادية ريادةأصبح عالـ لقد 
لمدور الذي  نظًرا والمؤسسات, األفراد مف الطموحيفالُممحة التي تحظى باىتماـ واالجتماعية 

ؾ العديد مف االقتصادية واالجتماعية مف ناحية, ولدورىا المتميز في إشراتؤديو في التنمية 
ة الشباب مف النشاط االقتصادي مف ناحية ثانية, وعمى وجو التحديد فئالفئات المجتمعية في 
 والطريؽ الحيوي الَمْنَفذ بمثابة فييومنظمات األعماؿ الخاصة بيـ. خبلؿ إقامة المشاريع 

 ُيحاكي أفضؿ ُمستقبؿ نحو بواقعو لمنيوض الطامح الشباب يسمكو أف يستطيع الذي األقرب
 عمى الوظائؼ عالـ في الكبيرة الُمنافسة ظؿ في خصوًصا آمالو؛ لُمستوى ويرقى طموحاتو
 .والخارجي المحمي المستوييف

وتعتبر الريادة مف الحقوؿ اليامة والواعدة في اقتصاديات الدوؿ الصناعية المتقدمة 
والنامية عمى حد سواء, إذ تساىـ المشاريع الريادية مساىمة فاعمة في تطور التنمية االقتصادية 
الشاممة في جميع البمداف. كما تعتبر مثؿ ىذه المشروعات النواة األولى في بناء منظمات 

في  األعماؿمفيوـ ريادة  اكتسبحيث (. 5: 2006الصغيرة والكبيرة, )النجار والعمي,  األعماؿ
 األعماؿلمدور الحيوي لريادة  اواألىمية, نظرً  الرسمية األخيرة أىمية بارزة لدى األوساطالسنوات 
 إشراؾ مختمؼ الفئات السكانية في الحراؾ االقتصادي, نمية المستدامة, وكذلؾ لدورىا فيفي الت

براز الدور  )محمد الريادي المتنامي ليذه الفئة في غالبية المجتمعات وبخاصة فئة الشباب, وا 
 ىي المعاصرة, المجتمعات تواجو التي التحديات أشد مف لعؿ  و  .(44: 2011 وعبدالكريـ,
 أف العالـ دوؿ مف العديد تأر  فقد ثـ ومف .المعيشة مستويات وتدني والفقر البطالة مشكبلت

ت التحديا ىذه مثؿ لمواجية الحموؿ أىـ أحد تمثؿ( Entrepreneurship) األعماؿ ريادة
   .(2014 ,)المخبلفي

التي  العالي التعميـ مؤسسات خريجي بيف وبخاصة الشباب,بيف  البطالة ظاىرة تتنامىو 
 العامة قدرة المؤسسات انحسار مع الظاىرة ىذه تنامي ويترافؽ عاـ, كؿ في متزايدة اأعدادً  خرجتُ 

 الدوؿ مف العديد الظاىرة, قامت ىذه ولمواجية. العامميف مف المزيد استيعاب عمى والخاصة
 الطبلب اىتماـ إثارة يستيدؼ اجديدً  اعدً بُ  لتغرس والتدريبية التعميمية أنظمتيا في النظر بإعادة

 وتأسيس الخاص, لحسابيـ العمؿ نحو خيار وتوجيييـ اتجاىاتيـ, وتنمية الشباب المتدربيف أو
 توظيؼ البعد ىذا مضموف وفي الغير, بأجر لدى العمؿ لخيار موازٍ  أو بديؿٍ  كخيارٍ  مشاريع
 بيئة اقتصادية توفير ثـ ومف الشباب, بيا يمر التعميمية التي المراحؿ كؿ تشمؿ وخطط أساليب
 أف يجب الذي لمشباب, وضرورتو التوجو ىذا ألىمية اونظرً  .الريادية أعماليـ لتطبيؽ مواتية
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 وتنمية والتقني الميني والتدريب التعميـ بمؤسسات الممتحقيف اىتماـ في إثارة فاعمة كأداة سرَ كَ يُ 
ربما  سريع, بشكؿ متغيرة عالمية بيئة ظؿ وفي الريادية, األعماؿ خيار نحو اتجاىاتيـ وتوجيييـ

 المجاالت أو الفرص وتضاءلت فت,ال العمؿ بشكؿ بيئة تحولت فقد ,اأحيانً  مواكبتيا يصعب
 ىذا ظؿ فيو  .فمسطيف مثؿ مستمرة تقمبات تعاني مف التي البمداف في وبخاصة التوظيفية,
 لمشباب المجاؿ يتيح ذلؾ فإف اإلنتاج, عناصر مف ميـ كعنصر ,اخصوصً  التكنولوجي التطور
 الحداثة مع وفكرىـ الشباب يتبلءـ حيث لؤلماـ, ببلدىـ اقتصاديات دفع في ميـ دور لمعب

 (2007)ماس,  .المستقبمية بالتطورات االتصاؿ ذات الفرص وخمؽ والتجديد,

, يمكف أف يتحقؽ مف خبلؿ أشخاص لدييـ سمات معينة األعماؿنجاح ريادة إف 
لدى طمبة الكميات  ةيالرياد التوجيات تعزيز عمى تساعد دةع ميارات فراتػو  وبالتالي البد مف
قادريف عمى  يكونواأف يكتسبيا الطمبة لكي  ينبغي, ومنيا الميارات الناعمة التي التقنية والمينية

السريع في المجتمع وصقؿ مياراتيـ بما يتناسب مع حاجة سوؽ العمؿ وخاصة في االندماج 
 الحكومية والسياسات الدراسات مف العديد ففي ,األعماؿمجاؿ المشروعات الصغيرة وريادة 

 مشاريع إلنشاء تحفيزىـ خبلؿ مف الشباب بيف البطالة مشكمة إلػى حؿ ظرالن تـ الحكومية وغير
دفع العجمة  في يسيـ مما ,ومبادراتيـ اإلبداعية طاقاتيـ خبلليا مف ُيفجروف بيـ, خاصة

 .ة نحو األماـاالقتصادي

 مشكمة الدراسة 1.2
 أعداد تزايدومع  ,مف قمة توفر فرص العمؿ محافظات غزةفي  وفالخريجعاني يُ 

إلى  ايضاؼ سنويً حيث  ,بشكؿ ممحوظ ىـداعدأ ةاديز  والتي أسيمت فيالكميات الجامعات و 
آالؼ الخريجيف الجدد مف الجامعات والكميات المختمفة وفي كافة  الحالييف أعداد الخريجيف
لمبحث  الخريجيف يـ الحصار المفروض عمى قطاع غزة في زيادة معاناةسأو  كما التخصصات,

 قدرة مف عدـ الذي يعيشو قطاع غزةتردي لموضع االقتصادي المُ  نتيجةً فرصة عمؿ  عف
 مما أدى إلى عدـ ,الراىنةيجة لمظروؼ نت خريجيفلقوافؿ الالخاص و  الحكومي استيعاب القطاع

 الضروري مف أصبحبالتالي , و زمنة, مما يعني وجود بطالة مُ ـفر فرص العمؿ البلزمة ليتو 
 .ناتيـالمعواقعية  حموؿ وضع

 ,بالكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا بخانيونس امحاضرً مف خبلؿ عمؿ الباحث و 
 والخريجات الخريجيف أعدادصادمة حوؿ  اأرقامً وجد أف ىناؾ , الخريجيفالنظر إلى أعداد بو 

. حيث بمغ عدد الخريجيف غزةعمى مستوى الجامعات والكميات التقنية والمينية في محافظات 
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خبلؿ العاـ مف كبل الجنسيف  (18,825) مؤسسات التعميـ العالي في محافظات غزة في
ىذه األعداد  وفي ظؿ (,65: 2015 ,)وزارة التربية والتعميـ غزة 2013/2014الدراسي 
مف الطمبة الخريجيف تبقى مشكمة البطالة قائمة بيف أوساط الطمبة في ظؿ الوضع  المتزايدة

لذلؾ فإف نسبة البطالة في فمسطيف والتي قدرىا االقتصادي الصعب الذي يمر بو قطاع غزة, 
مرجحة في الغالب لبلرتفاع في  % 27بأنيا وصمت إلى نحو  امؤخرً  لئلحصاءالجياز المركزي 

مف الخريجيف, وبالتالي فإف فرص التوظيؼ في الوظائؼ الحكومية وفي ظؿ األفواج المتبلحقة 
% 55.5بمغ معدؿ البطالة بيف الخريجيف الشباب حيث القطاع الخاص وغيرىما تبقى ضعيفة, 

وبناء عمى يني, حسب إحصائيات مركز اإلحصاء الفمسط 2014مف العاـ  خبلؿ الربع الثاني
ىذه الظاىرة مف جانب  البد مف دراسة كاف الخريجوفالتي يحياىا الطمبة  ظؿ الظروؼ ىذا وفي
عممية تفيد في مساعدة الطمبة بشكؿ  تقديـ توصياتمف خبلؿ  ف يحد مف ىذه المشكمةُيمكف أ
 دورٍ  مف لمريادة ولما ,لدييـ لرياديالتوجو ا تعزيز مف مشكمة البطالة مف خبلؿالتقميؿ عاـ في 

فقد رغب الباحث وبعد استشعاره ألىمية ىذا األمر بحكـ في تبني ىذا التوجو؛  وميـ بارزٍ 
وجوده بيف أوساط الطمبة بإحدى الكميات التقنية محؿ الدراسة وبعد رجوعو إلى األدبيات السابقة 

, القيادة, إدارة الوقت, االتصاؿ والتواصؿ) دراسة الميارات الناعمة ذات العبلقة إلى البحث في
بالتوجيات  التفاوض, اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت( وعبلقتيا التخطيط,, العمؿ ضمف فريؽ

 وتشخيص فكاف البد مف معرفة  طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.لدى  الريادية
تخطي  أوتجاوز  والعمؿ عمى تحسينيا وتطويرىا لكي تساعدىـ عمى مطمبةلالريادية السمات 
الطمبة الميارات  إكسابب , وذلؾالعمؿ الريادي نحوتحفيزىـ  ما بعد التخرج عف طريؽعقبة 

 .لما يتماشى مع تخصصاتيـ العممية طمبة الكميات التقنية والمينيةا وخصوصً  البلزمة لذلؾ
 التالي: اسة في اإلجابة عن السؤال الرئيستكمن مشكمة الدر عميو و 

بالتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في  الميارات الناعمةما عالقة 
 محافظات غزة؟

 وينبثؽ منيا التساؤالت الرئيسة التالية:

الكميات التقنية والمينية بمحافظات ما مدى توفر الميارات الناعمة بيف أوساط طمبة  .1
 غزة.

 التقنية والمينية بمحافظات غزة.طبيعة التوجيات الريادية لدى طمبة الكميات ما ىي  .2
 العبلقة بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية.ما ىي طبيعة  .3
 ما أثر توافر الميارات الناعمة عمى التوجيات الريادية. .4
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 متغيرات الدراسة 1.3
البد مف البحث في طبيعة العبلقة بيف  كاف الدراسةقيؽ أىداؼ ليتسنى لمباحث تح

( لدى التوجيات الرياديةعمى المتغير التابع ) ومدى تأثيره (الميارات الناعمة) المتغير المستقؿ
 التالي:عمى النحو  (1.1, وذلؾ في الشكؿ )والمينية طمبة الكميات التقنية

  :حيث استند الباحث إلى عدد مف الدراسات السابقة  التوجيات الريادية.المتغير التابع
(, دراسة 2012(, دراسة الحبيب )2013)دراسة رمضاف, (2015) أبرزىا: دراسة أبو قرف

 .Zain, et. al (2010)(, دراسة 2011زيداف )
 :الوقت والتواصؿ, إدارة )االتصاؿ التالية: الميارات الناعمةيضـ  المتغير المستقل ,

 المشكبلت( وحؿ القرارات فريؽ, التخطيط, التفاوض, إتخاذ ضمف العمؿ, القيادة

أبرزىا: دراسة  في اختيار ىذه الميارات إلى عدد مف الدراسات السابقةحيث استند الباحث 
 .Majid,etدراسة  Seetha (2013,)دراسة  Vincent (2013,) دراسة(, 2014حجاج )

al (2012)دراسة ,Shakir  (2009) دراسة ,Schlz .(2008) 
 

 (: نموذج الدراسة1.1)شكل 

َد بواسطة الباحث  (2015) المصدر: ُجرِّ

 
 المتغير المستقل

 
 

 
 

 المتغير التابع
  

 الميارات الناعمة
 التوجيات الريادية

 التصال والتواصل
 إدارة الوقت

 اإلبداع
 القيادة

 العمل ضمن فريق
 تحمل المخاطرة

 التخطيط
 التفاوض

 المبادرة
 إتخاذ القرارات وحل المشكالت

 

 

 المتغيرات الديموغرافية

 
 التي التدريبية الدورات عدد, القسم, العممية الدرجة, الكمية, السكن مكان, الجنس
 التي األعمال, األب عمل طبيعة, األعمال ريادة مجال في عمييا المستجيب حصل

     .مستقباًل  بيا اللتحاق المستجيب يفضل
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 فرضيات الدراسة 1.4
 ≥ αعند مستوى معنوية  إحصائيةتوجد عبلقة ذات داللة  :األولىالفرضية الرئيسة  .1

بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في  ((0.05
 محافظات غزة.

 التالية: الفرعية ويتفرع منيا الفرضيات

         توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية األولى:الفرضية الفرعية  . أ
α ≤ 0.05) ) لدى طمبة الكميات  والتواصل والتوجيات الريادية التصال ةميار بيف

 .ظات غزةالتقنية والمينية في محاف
         توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرعية الثانية: الفرضية . ب

α ≤ 0.05) ) لدى طمبة الكميات التقنية  الوقت والتوجيات الريادية إدارة ةميار بيف
 .ظات غزةوالمينية في محاف

         عند مستوى معنويةتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية  الفرضية الفرعية الثالثة: . ت
α ≤ 0.05)  ) لدى طمبة الكميات التقنية والمينية  القيادة والتوجيات الريادية ةميار بيف

 .ظات غزةفي محاف
         عند مستوى معنوية توجد عبلقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الفرعية الرابعة:  . ث

α ≤ 0.05) ) لدى طمبة الكميات  فريق والتوجيات الريادية ضمن العمل ةميار بيف
 .ظات غزةالتقنية والمينية في محاف

        توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية الخامسة: . ج
α ≤ 0.05) ) لدى طمبة الكميات التقنية  التخطيط والتوجيات الريادية ةميار بيف

 .ظات غزةوالمينية في محاف
        توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية :السادسةالفرضية الفرعية  . ح

α ≤ 0.05) ) لدى طمبة الكميات التقنية  التفاوض والتوجيات الريادية ةميار بيف
 .ظات غزةوالمينية في محاف

        عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد :السابعةالفرضية الفرعية  . خ
α ≤ 0.05))  لدى طمبة  والتوجيات الريادية ميارة اتخاذ القرارات وحل المشكالتبيف

 الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.
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                يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الثانية الفرضية الرئيسة .2
α ≤ 0.05) ) لمميارات الناعمة عمى التوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية

 في محافظات غزة.
 

         معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجدال  ة:الفرضية الرئيسة الثالث .3
(α ≤ 0.05) بالتوجيات وعبلقتيا الناعمة الميارات حوؿ المبحوثيف استجابة متوسطات بيف 

, العممية الدرجة, الكمية, السكف مكاف, الجنس: )التالية الشخصية لمبيانات تعزى الريادية
 طبيعة, األعماؿ ريادة مجاؿ في عمييا المستجيب حصؿ التي التدريبية الدورات عدد, القسـ
 (.مستقببًل  بيا االلتحاؽ المستجيب يفضؿ التي األعماؿ, األب عمؿ
 
 أىداف الدراسة 1.5
التعر ؼ عمى مدى توفر الميارات الناعمة بيف أوساط طمبة الكميات التقنية والمينية  .1

 بمحافظات غزة.
 التعرؼ عمى طبيعة التوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة. .2
 التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية. .3
 الميارات الناعمة عمى التوجيات الريادية. قياس أثر توافر .4
, وكػػذلؾ الكميػػات, طمبػػة الكميػػات التقنيػػة والمينيػػةالسػػعي نحػػو تقػػديـ توصػػيات عمميػػة تخػػدـ  .5

 .ذوي العبلقة والميتميفوالباحثيف 

 

 أىمية الدراسة 1.6
في طموحاتيا في تسميط الضوء عمى جانب الميارات الناعمة  الدراسةأىمية  تتجمى

يمكن و وعبلقتيا بالتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة. 
 تمخيص أىمية الدراسة في المحاور التالية:

ثػة مػف ُيمكػف خدمػة الفئػة المبحو بالنسبة لمفئة المبحوثة )طمبـة الكميـات التقنيـة والمينيـة(:  .1
لناعمػة فػي تنميػة قػدراتيـ خبلؿ استفادتيـ مف التوصيات العممية التي تبيف أىمية الميػارات ا

وأيًضا تساعد الدراسة في تحديد نحو العمؿ الريادي والتي ينبغي أف تتوفر لدييـ,  وتشجيعيـ
بجانب  ,لدييـ التوجيات الريادية ة التي يجب توافرىا في الطمبة  لتعزيزىـ الميارات الناعمأ
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تعػػػرفيـ عمػػػى أىميػػػة العمػػػؿ الريػػػادي األمػػػر الػػػذي يجعميػػػـ أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى تحديػػػد مسػػػارىـ 
 .المستقبمي

يمكف أف تعود نتػائج وتوصػيات  :)المؤسسات األكاديمية( بالنسبة لمكميات التقنية والمينية .2
 توجيػوالبحث بالنفع عمى الكميات التقنية والمينية, خصوًصا إذا تـ توظيفيا بشكؿ فاعؿ في 

لػػػػػدييـ حالًيػػػػػا ومسػػػػػتقبمًيا, وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ صػػػػػياغة ووضػػػػػع الخطػػػػػط  المنتسػػػػػبيف الطمبػػػػػة
 الطمبة.المختمفة لدى ميارات الواالستراتيجيات المناسبة لتعزيز 

عمى االقتصاد  نتائج وتوصيات البحث بالنفع ُتسيـيمكف أف  بالنسبة لالقتصاد الفمسطيني: .3
واالرتقاء باالقتصاد والمساعدة عمى إيجاد بػرامج  الفمسطيني مف خبلؿ تخفيض حجـ البطالة

وخطط تساعد وتَُيسِّر توجيات الخػريجيف نحػو إنشػاء المشػاريع الخاصػة بيػـ مػف خػبلؿ دعػـ 
 وتنمية أفكارىـ اإلبداعية والذي يعود بدوره عمى نيضة االقتصاد الفمسطيني.

كمصػػػدر لمبػػػاحثيف والدارسػػػيف الػػػذيف يػػػودوف ا البحػػػث يمكػػػف اعتبػػػار ىػػػذ بالنســـبة لمبـــاحثين: .4
 والتػػي قػػد ُتشػػكؿ نقطػػة ,الميػػارات الناعمػػة وعبلقتيػػا بالتوجيػػات الرياديػػةالتعػػرؼ أكثػػر عمػػى 

فػػػي ىػػػذا والدراسػػػات الُمتخصصػػػة انطػػػبلؽ لمبػػػاحثيف والميتمػػػيف إلجػػػراء المزيػػػد مػػػف البحػػػوث 
 المجاؿ.

مػػػف خػػػبلؿ معرفػػػة  ث العممػػػيلمباحػػػث ولمبحػػػ محاولػػػة إضػػػافة قيمػػػة عمميػػػة بالنســـبة لمباحـــث: .5
طبيعػػػة العبلقػػػة مػػػا بػػػيف الميػػػارات الناعمػػػة والتوجيػػػات الرياديػػػة لػػػدى طمبػػػة الكميػػػات التقنيػػػة 

 . وأيًضا حصوؿ الباحث عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ.والمينية

 
  مصطمحات الدراسة 1.7
 :الميارات الناعمة  (Soft Skills) 

ىي السمات والقدرات التي تظير لدى الفرد في المواقؼ والسموؾ بداًل  التعريف العممي: -
. وىي الميارات التي تتعامؿ مع (Tobin, 2006)مف المعرفة, أو الكفاءة التقنية" 

 (.Azim, et. al, 2010)القضايا اإلنسانية أي آلية التفاعؿ والتواصؿ مع الناس, 

 .(Robles, 2012).ىي الصفات الشخصية"و 
 وتعمؿ ُتكتسب أف يمكف التي الشخصية والقدرات السمات ىي تمؾ التعريف اإلجرائي: -

 االتصاؿ) ميارات امتبلؾ خبلؿ مف اآلخريف مع التفاعؿ عمى القدرة تعزيز عمى
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دارة والتواصؿ,  واتخاذ والتفاوض, والتخطيط, فريؽ, ضمف والعمؿ والقيادة, الوقت, وا 
 .الريادي العمؿ نحو الفرد توجو مف يعزز مما ,(المشكبلت وحؿ القرارات

 :الميارات الصمبة (Hard Skills) 
 ,Azim) ىي العمميات واإلجراءات واألدوات والتقنيات بشكؿ محددالتعريف العممي:  -

et. al, 2010.) "وىي "الخبرة التقنية والمعرفة البلزمة لمعمؿ (Robles, 2012). وىي 
 ,Chiu, et. al).  )معينة  ميمة ألداء والبلزمة لمتعمـ القابمة التقنية الميارات

وىي الميارات التي تنصب عمى التخصص العممي أو الميني لمفرد في أحد 2016
األداء الجيد, وسيولة استخداـ األدوات ـ أو الميف بما يعطيو القدرة عمى فروع العم

  (.2011المتاحة في حدود التخصص. )الصاعدي, 

 ةالريادي اتالتوجي: (Entrepreneurial Orientations)  
 وتحمؿ اإلبداع في والرغبة مستقؿ, بشكؿ العمؿ إلى الميؿىو  التعريف العممي: -

 ,Boling, et. al). مفرصل ستباقيةالاو  المنافسيف تجاه عدوانيةال إلى والميؿ المخاطر,

2015) 
 لدى الطمبة نحو العمؿ الريادي. أو رغبات أو نوايا ميوؿ ىي اإلجرائي:التعريف  -
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة 

 
 المبحث األول: الميارات الناعمة
 لُرواد األعمال المبحث الثاني: الميارات الناعمة

 (ريادة األعمالالتوجو الريادي ) المبحث الثالث:
 : الكميات التقنية والمينية في محافظات غزةالرابعالمبحث 
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 الناعمة الميارات :األول المبحث
 

 .مقدمة   2.1.1
 . الميارة تعريف   2.1.2
 . الناعمة الميارات مفيوم   2.1.3
 الميارات الناعمة.أقسام    2.1.4
 . ةمقابل الميارات الصمب الناعمة الميارات   2.1.5
 .الناعمة لمعمل والحياة العامة أىمية الميارات   2.1.6
 . الناعمة الميارات اكتساب   2.1.7
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 المبحث األول: الميارات الناعمة
  مقدمة 2.1.1

دارة العمؿ ف بشئوف االقتصادو المعنينظًرا لؤلىمية التي يولييا  بيذا  فوالمختصو  وا 
, مضى وقت أي مف الجد أكثر محمؿ عمى" الميارات الناعمةوالداعيف بضرورة أخذ " المجاؿ

 تحديد في أصبحت محورية ألنياكاف لزاًما أف يتـ البحث بشكؿ أساسي حوؿ تمؾ الميارات 
 . د والمؤسساتافر األب النيوضلما ليا مف دور بارز في و  األعماؿ نجاح عوامؿ

الميارات  ماىية ومفيوـ استعراض فيو سوؼ يتـ الدراسةىذا الجزء مف وعميو فإف 
 ,والتطرؽ إلى كيؼ يمكف اكتسابيا وأىميتيا الميارات الصمبة الفرؽ بينيا وبيفو  وأىميا الناعمة

حيث سيتـ االستفادة مف ىذا المبحث مف خبلؿ سرد المعمومات وتوظيفيا في الدراسة, والتعرؼ 
تاب والباحثيف في ىذا عمى مصطمح الميارات الناعمة مف أكثر مف جانب مف خبلؿ الكُ 

 الموضوع.

 

  الميارة  مفيوم 2.1.2
َمَيْرُت بيذا  :الَميارة الحِذؽ في الشيء. والماىر: الحاذؽ بكؿ عمؿ, ويقاؿ المغة:في 

شير مفيـو الميارة في ويُ . (387-386:ابف منظور) ,بو َميارة أي صرُت بو حاذًقا َيرُ مَ أَ  األمر
تتحقؽ إال إذا اتسـ أداؤه بعدد مف  أداء يقوـ بو المتعمـ, وأنيا ال أف الميارة ليست أي المغة

تقتضي الميػارة في المغة  كما ,مف قبؿ المتعمـ واإلجادة لمشيءالقدرات العميا, مثؿ: الحذؽ, 
كما تستوجب اإلتقاف  ,منو ا: الشموؿ, فكؿ ما يتصؿ باألداء ال بد أف يكوف المتعمـ متمكنً اأيضً 

. )إسبلـ ويب, "جوانبو, واإلجادة التامة لوىي اإلحاطة بالشيء مف كؿ " الميارةف, التاـ لمعمؿ
 الشبكة العنكبوتية(

 ئـ عمى الفيـ لما يتعممو اإلنسافاألداء السيؿ الدقيؽ القا"الميارة ىي : في الصطالحو 
 األداء المتقف القائـ"يارة بأنيا فت المرِّ . كما عُ "والتكاليؼمع توفير الوقت والجيد  اوعقميً  احركيً 
نشاط يظير فيو الشخص "الميارة ىي و . "المبذوؿالفيـ واالقتصاد في الوقت والجيد عمى 

كتسباف بالتعميـ والتدريب غيره مف األفراد العادييف, وىما تُ قدرة وكفاءة يتميز بيما عف  لماىرا
ؼ معيف بدقة وسيولة استخداـ المعرفة في تحقيؽ ىدالقدرة عمى "والميارة ىي  ."لممارسةوا

 بكيفية ميمة إنجاز مف التمكف" ىي ميارةوال. (4: 2011)كموب,  "وأماف وسبلمةوسرعة 



13 
 

 الناتجة القدرة," والميارة ىي. (9 :2010)السديري,  "التنفيذ في وسرعة متناىية وبدقة محددة
 Robles, 2012)). "اجيدً  اشيئً  تعمؿ لكي والكفاءة, والممارسة المعرفة عف

جموعة معارفو وخبراتو التي م"الحصيمة التي تتوفر لدى الشخص مف  ىي والميارة
خميط متكامؿ مف اـ بدوره في مجاؿ تخصصو لذلؾ فيي في النياية عمى حسف القيتعينو 

وممارستو  متنوعة وقدرات متعددة يكتسبيا الشخص ويتعمميا مف تأىميو العمميمعطيات 
والسيولة بشكؿ يتسـ بالدقة القياـ بعمؿ مف األعماؿ "القدرة عمى الميارة بأنيا العممية". وتعرؼ 

لجدارة بأنيا "ا ارؼ الميارة أيضً عوتُ  ,"واالقتصاد فيما يبذلو الفرد مف جيد ووقتوالسيطرة 
 (58: 2009)السبيعي,  المتعمقة بمياـ عمؿ معيف"

الباحث فإن وعميو  ,التي وردت في تعريؼ الميارة السابقة المعمومات استعراضمف خبلؿ و 
تقاف الفرد قدرة" عرف الميارة بأنيايُ  المعارؼ  مف مف خبلؿ مجموعة عمى أداء العمؿ بدقة وا 

 . "في الوقت المحدد والخبرات التي يمتمكيا

 

 الميارات الناعمة  مفيوم 2.1.3
 وأف المعرفة, عمي القائـ االقتصاد عصر ىو فاآل نعيشو الذى العصر أف شؾ ال
 تتفؽ تاميار  مف العاممة القوى تمتمكو ما عمى تتوقؼ الدوؿ بيف االقتصادية المنافسة

تطمح  التي العاممة القوى متطمبات اختبلؼ إلي بالضرورة أدى مما العصر, ىذا وخصائص
 في والعمؿ الحياة مف تمكنيـ تار امي دااألفر  يمتمؾ أف ضرورة ىلا  و  االقتصاد, بيذا بالنيوض
 خريفاآل مع الفعاؿ التواصؿ ويعتمد التنافس, محؿ التعاوف يحؿ حيث ,المعرفة عصر مجتمع
 والوصوؿ النمطية غير المشكبلت حؿ تار امي امتبلؾ إلى الحاجة تادز  كما التكنولوجيا, عمي
 التي تاالميار  في النظر إعادة التربية مف يتطمب ىذا كؿ المشكبلت, ليذه إبداعية حموؿ إلي

 (2: 2014)شمبي,  .العصر ىذا في والعمؿ لمحياة امناسبً  اإعدادً  إلعدادىـ المتعمموف يحتاجيا
 تمؾ"بو  وُيقصد األخيرة, الفترات في كثيًرا أصبح ُيكرر مصطمح الناعمة المياراتو 
 بصورة وعرض أفكاره اآلخريف, مع التعامؿ عمى بقدرة الشخص ترتبط التي األساسية الميارات
 عبلقاتو تميز التي القيادية واستخداـ السموكيات واالتصاالت, التواصؿ وقدرتو عمى ولبقة, مقنعة

 عمؿ مشترؾ, فريؽ ضمف والعمؿ خدمتيـ, الزبائف أثناء مع والتفاعؿ والمبادرة, مع اآلخريف,
 لعاطفيمصطمح يرتبط بنسبة الذكاء ا"ىي  ات الناعمةوالميار . (2015)الجمري,  "إلخ

(Emotional Intelligence)  ارتباط فاعؿ مع اآلخريف, وتتحدد التي يمكف تعظيميا لتكويف



14 
 

تواصؿ, الطبلقة المغوية, العادات الياسة االجتماعية, ات الشخصية, الكِّ مبلمحو في ضوء سم
التي  اتوالقدر  السماتىي " نياأب الميارات الناعمة فترِّ عُ قد و  (.2014)العرفج,  "الشخصية

 ,Tobin)التقنية"  الكفاءةأو  المعرفة,  مفبداًل في المواقؼ والسموؾ تظير لدى الفرد 

 واألداء الشخصية, التفاعبلت تعزز التي الشخصية الصفاتوالميارات الناعمة ىي " .(2006:1
 الناس ميارات اأساسً " ىي الناعمة والميارات .(Parsons, 2008) "الوظيفيةواآلفاؽ  الوظيفي,

 بأنيا الناعمة الميارات ((Hewitt Sean, 2008 ويعرؼ. "محددة شخصية ميارات ىي أو
 عمى الفرد قدرة تحدد والتي محددة شخصية ميارات وىي ممموسة وغير فنية غير ميارات"

دارة والتفاوض واالتصاؿ القيادة  ىي الناعمة والميارات .(Seetha, 2013) "الصراع وا 
 األفراد مع العمؿ في الكفاءة عمى التركيز مع اإلنسانية بالميارات تتعمؽ التي الميارات"

 السمات"بأنيا  الناعمة الميارات ويمكف تعريؼ .(Ariratana, et. al, 2015: 332) "اآلخريف
 "العمؿ أماكف في البلزمة الميارات أو المعرفة تدعـ أو تعزز التي الممموسة غير السموكية

(Williams-Buenzli, 2015).  لتحقيؽ األساسية الشخصية الميارات ىي الناعمة المياراتو 
 محددة عمؿ بيئة في لمعمؿ والبلزمة االجتماعية, والمشاركة الشخصية, التنمية

(Taylor,2016:16), (Kechagias, 2011).  ميارات" بأنيا أيًضا الناعمة الميارات تعرؼو 
 الشخص داخؿ الشخصية القدرات عمى تعتمد نماإ المجرد, التفكير عمى تعتمد وال تقنية غير
 ,Davies ,(Matteson, et. al, 2016: 75) "معينة أعماؿ في ما أداء تقافإ لتسييؿ نفسو

et. al, 2015: 109). بالشخصية, عبلقة لو مصطمح ىو" الناعمة الميارات" عامة, وبصفة 
 قيمة وتعطي, الوظيفي واألداء الشخص, عبلقات مف تعزز التي اإليجابية والكفاءات والسمات
 إيجابي, ونيج فعاؿ, بشكؿ والتواصؿ ا,جيدً  االستماع عمى المرء قدرة ميارات وتشمؿ. لمسوؽ

ظيار المسؤولية, وتحمؿ الصراع, مع والتعامؿ  مع جيد بشكؿ العمؿو  الثقة, وبناء االحتراـ, وا 
دارة اآلخريف, ظيار لآلخريف والُود الضغط, تحت والعمؿ النقد, وتقبؿ بفعالية, الوقت وا   حسف وا 
 (Vijayalakshmi, 2016: 2859).الخمؽ

 فإن الباحثلمصطمح الميارات الناعمة,  استعراض العديد مف التعريفات السابقةوبعد 
خريف بصورة الئقة, وىي التعامؿ مع اآل فف"إلى تعريف الميارات الناعمة عمى أنيا  قد خمص

واالرتقاء  حضاريةأفكاره بصورة مف خبلليا الفرد توصيؿ  يتمكفسمات وقدرات شخصية 
تمؾ السمات والقدرات " بأنيا إجرائًيا الميارات الناعمة الباحث يعرفو  كما ."بشخصيتو
خريف مف خبلؿ تعزيز القدرة عمى التفاعؿ مع اآل كتسب وتعمؿ عمىالتي يمكف أف تُ  الشخصية
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دارة الوقت, والقيادة, والعمؿ ضمف فريؽ, والتخطيط,  امتبلؾ ميارات )االتصاؿ والتواصؿ, وا 
 ."مما يعزز توجو الفرد نحو العمؿ الريادي المشكبلت(, والتفاوض, واتخاذ القرارات وحؿ

 أقسام الميارات الناعمة  2.1.4
لقد تعددت الميارات التي اندرجت تحت مسمى الميارات الناعمة وسوؼ يتـ ذكرىا 

ختيار الميارات الناعمة التي تتناسب مع قدرات ى ىذه الميارات ومف ثـ ابإيجاز كأمثمة عم
 توجياتيـ وميوليـ الريادية.الطمبة وما يناسب 

كما وردت عمى  )الناعمة( ( أقساـ الميارات الحياتية2014ذكر شمس الديف)حيث 
 , وىي كالتالي: (كوـ .موضوعموقع )
 :مثؿ ميارات الّتواصؿ الخاّصة بالعبلقات بيف األشخاص,  ميارات الّتصال والّتواصل

والّتواصؿ المفظي, والّتواصؿ غير المفظي, وخارطة الجسد, واإلصغاء الجّيد, والّتعبير عف 
بداء المبلحظات والّتعميقات )مف دوف توجيو الموـ(, وتمّقي المبلحظات  المشاعر, وا 

 .والتعميقات
 :دارة الّذات  الباطني لمّسيطرة, وميارات تقديرمثؿ ميارات لزيادة المركز  ميارات الّتعامل وا 

بناء الثقة, وميارات الوعي الّذاتي بما في ذلؾ معرفة الحقوؽ, والتأثيرات, والقيـ,  الّذات/
يات, ومواطف القّوة ومواطف الضعؼ, وميارات تحديد األىداؼ, وميارات  تقييـ والتوج 

 .اقبة الذات/ التقييـ التقديري لمذات ومر الّذات
 /دارة النزاع, وميارات توكيد الّذات,  الّرفض: ميارات الّتفاوض مثؿ ميارات التّفاوض وا 

 .وميارات الّرفض
  مثؿ التقم ص العاطفي )تفي ـ الشخص المقابؿ  الوجداني: الذكاء العاطفي/ميارات

والّتعاطؼ معو(, والمقدرة عمى االستماع الحتياجات اآلخر وظروفو وتفّيميا, والّتعبير عف 
دارة امتصاص الغضب, والّتعامؿ مع الحزف والقمؽ, وميارات الّتعامؿ مع  ىذا التفّيـ, وا 

 .الخسارة, واإلساءة, والّصدمات المؤلمة
  مثؿ الّتعاوف وعمؿ الفريؽ, والّتعبير عف االحتراـ إلسيامات  عمل الجماعي:الميارات

سيامو في المجموعة, وميارات قيادة  اآلخريف وأساليبيـ المختمفة, وتقييـ الّشخص لقدراتو وا 
 الفريؽ, واستراتيجّيات الّتعامؿ مع الفروؽ/ المبادرات الفردّية.

 :ارات اّتخاذ القرار, وميارات جمع المعمومات, مثؿ مي ميارات صنع القرار وحّل المشكالت
وتقييـ النتائج المستقبمّية لئلجراءات الحالّية عمى الّذات وعمى اآلخريف, وتحديد الحموؿ 
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البديمة لممشكبلت, وميارات الّتحميؿ المتعّمقة بتأثير القيـ, والتوّجيات الذاتّية وتوّجيات 
 . اآلخريف عند وجود الحافز أو المؤّثر

 مثؿ ميارات التّفكير اإلبداعي وىي؛ توفير بدائؿ  رات الّتفكير اإلبداعي والّتفكير الناقد:ميا
عديدة لحّؿ المشكمة, وتجّنب عممّية المفاضمة واالختيار, والبعد عف النمط التقميدي الفكري, 

, ةختمفوتعديؿ االنتباه إلى مسار فكري جديد, وتجّنب التتابعّية المنطقّية, والتّفكير بطريقة م
 . العصؼ الذىني

 :مثؿ تحميؿ تأثير األقراف ووسائؿ اإلعبلـ, وتحميؿ التوّجيات, والقيـ,  ميارات الّتفكير الّناقد
واألعراؼ, والمعتقدات االجتماعّية, والعوامؿ اّلتي تؤّثر فييا, وتحديد المعمومات ذات الّصمة 

 ومصادر المعمومات.
 :إدارة الوقت, والتّفكير اإليجابي, وتقنيات مثؿ  ميارات إدارة التعامل مع الضغوط

االسترخاء. ميارات الحوار في المجتمع مثؿ: توضيح مفيوـ الحوار, وتبياف أىمّية الحوار 
في المجتمع, ومستويات الحوار اإليجابي, واستعراض الطرؽ السمبّية في الحوار الّسائد في 

  .ايا عممي  المجتمع, واستعراض طرؽ لتحسيف أساليب الحوار لممارست
 :مثؿ توضيح مفيوـ الحوار, وتبياف أىمّية الحوار في المجتمع,  ميارات الحوار في المجتمع

ومستويات الحوار اإليجابي, واستعراض الطرؽ السمبّية في الحوار الّسائد في المجتمع, 
  .اأساليب الحوار لممارستيا عممي   واستعراض طرؽ لتحسيف

 حوؿ واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مجاؿ في امديرً  (348) عمى أجريت دراسة وفي
 32 بيف مف اترتيبً  ميارات 10 أوؿ أف تبيف الموظفيف, قبوؿ في بيا ييتموف التي الميارات أىـ

 ولعؿ والتخصصية. الفنية الميارات بعدىا يأتي (Soft Skills) شخصية ميارات كانت ميارة
 الفيـ وميارات والتواصؿ, االتصاؿ ميارات)ىي الدراسة أظيرتيا التي الميارات أىـ مف

 التفكير وكذلؾ العمؿ, بيئة في والتكّيؼ والمرونة فريؽ, في العمؿ عمى والقدرة والتحميؿ,
. ومف أىـ الميارات الناعمة المرتبطة بالتعامؿ مع الناس ىي (2015)الظاظا,  (اإلبداعي

دارة الصراع, واوالتواصؿ, والعمؿ ضمف فريؽ, والقيادرات االتصاؿ ميا دارة ة, وا  لتفاوض, وا 
 ,Azim, et. al). والسمات السموكية, والتعميـ والتطوير, والمينية واألخبلؽالموارد البشرية, 

2010: 392) 
( في الحياة العامة والعممية, وبناء عمى Soft Skillsوقد تعددت الميارات الناعمة )

الميارات الناعمة  مفيـو تناولتقياـ الباحث بمراجعة لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي 
, (,3102Seethaو) ,(2014 ,حجاجو), (2015 ,شعت) دراسة الدراسات التالية: أبرزىا مفو 
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 ,Schlz), و(Magid, et. al, 2012)و ,(Shakir, 2009)و ,Vincent, 2013)و)

تحت اسـ الميارات الناعمة وقد تـ  الباحث أف ىناؾ ميارات عديدة تندرج وجدحيث , (2008
الريادية وذلؾ  التوجيات أصحابأو  اد األعماؿُرو  ناسب ميارات اختيار الميارات الناعمة التي تُ 
وقد  ,الريادييارات نتيجة لعدـ طبيعتيا لمتوجو وتـ استثناء بقية الم بناء عمى الدراسات السابقة,

 ,الطمبةغير آخريف  وأشخاصوقد تناسب مؤسسات  لمطمبةلكف غير مناسبة  مغزىتكوف ذي 
وىي , الدراسةالمتغير المستقؿ في ىذه التي تمثؿ سبعة ميارات ناعمة و حيث تـ اختيار 

 .(2.1موضحة في جدوؿ )
  ( الميارات الناعمة2.1جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 المصدر: من إعداد الباحث بالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 *   * * * * التصال والتواصل
    *  * * إدارة الوقت
 *    *  * القيادة

 *   *  * * العمل ضمن فريق
  *      التخطيط
   * *  * * التفاوض

    * *  * المشكالت وحل اتالقرار  اتخاذ
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 الميارات الناعمة مقابل الميارات الصمبة 2.1.5
الميارات وىي الميارات  مف فا يمكف الحديث عف نوعيىنو تعددت أنواع الميارات لقد 

ومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى . (Hard Skills)والميارات الصمبة  (Soft Skills)الناعمة 
مفيـو  ُوجدقد التي تناولت موضوع الميارات بأنواعيا المختمفة, ف ةالكتب والدراسات السابق

الميارات  ,الميارات اإلنسانية) :سبيؿ المثاؿ عمى ارات الناعمة بمسميات مختمفة منياالمي
أطمؽ مفيوـ الميارات الصمبة عمى )الميارات  اوأيضً  ,(, ...إلخالميارات الشخصية ,اإلدارية
الميارات  ,التخصصيةالميارات  ,الفنية الميارات ,التقنيةالميارات  الميارات الصعبة, ,القاسية

   (, ...إلخاالحترافية

 مينية وظيفة في النجاح لتحقيؽ الزمة الصمبة والميارات الناعمة الميارات مف كؿٌ  ُتعدو 
. معينة ميمة ألداء والبلزمة لمتعمـ القابمة التقنية الميارات ىي الصمبة والميارات. معينة

 في والممارسة التدريب خبلؿ مف تطويرىا يمكف الصمبة الميارات أف إنكار يمكف ال وبالتالي,
 تدريس يتـ ال حيث العمؿ لفرص القبوؿ ميارات ىي الناعمة الميارات المقابؿ في. محدد مجاؿ
 الميارات وىذه والخطأ المحاولة خبلؿ مف تطويرىا يمكف وبالتالي, الدراسة في الميارات ىذه

 سبيؿ وعمى. والقيادة, اإلبداعي والتفكير, المشكبلت وحؿ, والتواصؿ االتصاؿ ميارة تتضمف
 التي الوظائؼ عمى أمثمة اإلدارية المناصب أو والتسويؽ, المبيعات مجاؿ في الوظائؼ المثاؿ,
 يمكف ال التي الحقائؽ مف فإف وبالتالي. الصعبة الميارات مف بدالً  ناعمة ميارات تتطمب
 التوظيؼ في وخاصة األىمية مف القدر نفس ليا والصمبة الناعمة الميارات مف كبًل  أف إنكارىا

 Chiu, et. al, 2016: 125) ) .عمؿ بإنشاء البدء أو

الميارات الناعمة لمعمؿ, بينما البلزمة الخبرة التقنية والمعرفة "ىي  الصمبةالميارات و 
 الميارات فإ (3110) وتيمي موس وقاؿ. (Robles, 2012: 453) ,ىي الصفات الشخصية"

 تتعمؽ التي والسمات والقدرات الميارات ىي بؿ التقنية أو الرسمية المعرفة ىي ليست الناعمة
 الميارات الفنية )المياراتوتعرؼ . (Hassan, 2015: 5) ,والسموؾ والمواقؼ بالشخصية
في أحد فروع العمـ  لمفردالميارات التي تنصب عمى التخصص العممي أو الميني بأنيا الصمبة( 

أو الميف بما يعطيو القدرة عمى األداء الجيد, وسيولة استخداـ األدوات المتاحة في حدود 
عداد القيادات اإلدارية , )الصاعدي, التخصص, وىي ميارات ترتكز عمييا عادة برامج تدريب وا 

الميارات الفنية أو الميارات التي تؤدي إلى منتج  (Hard Skills)الميارات التقنية و  (.2011
يستخدـ المصطمح في عالـ التصنيع واإلنتاج, مثؿ الميارات المستخدمة في موس. وغالًبا ما مم

)روسو,  والوزف في احد خطوط التصنيع,بدقة مع متطمبات المقاس التي تتفؽ  إنتاج األدوات



19 
 

ى العمميات واإلجراءات واألدوات والتقنيات وتشير الميارات الصمبة عموًما إل. (8: 2013
بشكؿ محدد, أما الميارات الناعمة فيي تتعامؿ مع القضايا اإلنسانية أي آلية التفاعؿ والتواصؿ 

 (Azim, et. al, 2010: 392) .مع الناس

 

 الناعمة لمعمل والحياة العامة أىمية الميارات 2.1.6
العممية وفي إدارة و  العامة الميارات بنوعييا الناعمة والصمبة ميمة في الحياة ُتعد

الخصوص, وتعتبر الميارات الناعمة مكممة لمميارات والمشاريع الريادية عمى وجو  األعماؿ
 يؤدي إلى النجاح في المسيرة المينية لؤلشخاصحيث أف امتبلؾ مثؿ ىذه الميارات  الصمبة

 . بشكؿ عاـمؤسسات وال عمى وجو الخصوص

 الحاجو تكوف ما بقدر مكاف كؿ في اليومية لمحياة الناعمة الميارات إلى حاجة وىناؾ
 فوربس مجمة)دراسة  شيرتُ . و (Vijayalakshmi, 2016: 2860) ,العمؿ مكاف في إلييا

التخصصية  ياراتمال عف أىمية يقؿ ال عامبًل  مثؿتُ  الناعمة الميارات أف إلى (وسطاأل الشرؽ
دراسة استيدفت  في. و (2014)العرفج,  ,العمؿ عمى لمحصوؿ الوظيفة طالب ستؤىؿ التي
ويمة اعتمد فييا أف الوظائؼ ذات العقود الط أظيرت الدراسة فيمف الرؤساء التنفيذي (500)

مف  % فقط25, بينما األشخاصالتي يمتمكيا الناعمة ت مياراال% عمى 75النجاح بنسبة 
في مكاف  الجيد األداء أف , وأشارت الدراسة إلى)الصمبة( مياراتيـ التقنيةعمى  نجاحيـ اعتمد

يمية, وىذه لميارات الفنية والتحمالموظفيف ميارات أخرى باإلضافة لممعرفة واالعمؿ يتطمب مف 
 لمتعامؿ مع العالـ الخارجي مف الزبائف والعمبلء والبائعيف والحكومة والعمؿ معالميارات الزمة 

 (Seth&Seth, 2009)الزمبلء. 

 كانوف الثاني /يناير 14 بتاريخ )سي بي بيالبريطانية ) اإلذاعة لييئة تقرير أشار وقد
 وخفضت تكاليؼ اإلنتاجية حّسنت قد ",Soft Skills" الناعمة الميارات أف إلى 2015
 عمى امميار دوالر( سنويً  130 مف أكثر(  إسترليني جنيو مميار88 بمقدار بريطانيا في التشغيؿ
 ترتبط التي , "Hard Skills"الميارات الصمبة تكمؿ الناعمة الميارات ىذهأف حيث  .األقؿ

التخصصي  الوظيفي الوصؼ في الميمات المحددة تنفيذ عمى والقدرة والخبرةبالمعرفة 
 إلى يؤدي العمؿ قوى لدى الميارات الناعمة فرتو  عدـ أف عف الخبراء ويتحدث .االحترافي
 (2015)الجمري,  .سمبيةعواقب 
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 سوؽ في المطموبة الفنية تاالميار  في التفكير األكاديمية المؤسسات تجاوزتوقد 
 االجتماعي بالسموؾ تتعمؽ (Soft Skills) الناعمة تاالميار  تسمى جديدة تار امي إلى ,العمؿ
 يعرؼ ما اليـو أساسية بصورة بو امعنيً  الغرب أصبح ما آخر ولعؿ .العمؿ سوؽ مكاف في

 .المطيفة الميارات أو الناعمة الميارات إلى ترجـتُ التي  (Soft Skills) مصطمحبػ عندىـ
التي  العمؿ قيـ أىـ مف أنيا بسيولة يكشؼ عندىـ العمؿ ميارات مف النوع ىذا في والمدقؽ
 في بيئة إلييا ينتمي التي بالجماعة الفرد عبلقة تحكـ التي القيـ وىي اإلسبلـ عمييا حرص
 وحب النفس والمعشر طيب مثؿوالتكافؿ,  والتعاوف التكامؿ مفاىيـ تعزز التي القيـ تمؾ العمؿ,
 بيا ييتـ الغربي العالـ أصبح التي القيـ ىذه .اآلخر لدى والقبوؿ والشفافية الجانب وليف اآلخر
 عظمى أىمية ذات وىي اإلسبلـ في العمؿ أخبلؽ أساسيات مف تعد األكاديمي العمؿ في اليـو
 . (107, 9: 2011)سعيد, , بيا أولى ونحف مؤسساتنا إلييا تفتقر ما ارً كثي األكاديمي العمؿ في

 ا مفأيضً  ىي اآلخريف, مع والتفاعؿ التحاور عمىالقدرة  مثؿ “الناعمة الميارات”و
ف العمؿ, سوؽ الشباب في يحتاجيا التي والميمة الحيوية األمور  ايفتقر كثيرً  الحالي الجيؿ وا 
 نظر بعض وجية مف اليـو الطمبة منيا يعاني التي المشكمةاإلمكانيات. حيث أف  ىذه مثؿ إلى

)حمدي,  صناعتيا. في دوف إشراكيـ لممعمومة, والتدويف عممية التمقيف ىي األكاديمييف,
2014) 

 عمى العامميف تقييـ مف خبلؿ إمكانية أىمية الميارات الناعمة عمى (2015قد دلؿ الجمري )و 
 :وىي أساسية, محاور أساس ثبلثة

 الصمبة الميارات:(Hard Skills)  التخصصية الميارات تمؾ ىنا والمقصود بيا - 
 مثؿ البرمجيات الوظيفي, الوصؼ واجبات لتنفيذ البلزمة القدرات تحدد التي االحترافية,
 .التخصصات مف والمحاسبة وغيرىا والكمبيوتر,

 لمعرفةا :(Knowledge) توافرىا  ينبغي التي الخبرة أو األكاديمي,المستوى  تحدد وىي
 .عممو بميمات لمقياـ الموظؼ لدى

 الناعمة المياراتSoft Skills) ): السموؾ وىذه تحدد (Behaviour) المطموب مف 
 بيئة في ينجح لديو لكي تتوافر أف يجب التي الخصائص الشخصية تحدد وىي الموظؼ,
 خدمة الزبائف, العمؿ, في والتميز الجودة الواحد, الفريؽ بروح العمؿ المبادرة, مثؿ, العمؿ؛
 االستعداد الوقت, لممستقبؿ, إدارة التخطيط المبادرة, كفريؽ واحد, العمؿ التواصؿ, ميارات
 .إلخ الجانبي, التفكير حّؿ الخبلفات, التغيير, إدارة الفاعمة, القيادة األفراد, إدارة لمتعمـ,
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  الناعمة الميارات اكتساب 2.1.7
 أف كما .سةراالد قاعات يف اخصوصً و  عاـ بشكؿ الناعمة تاراالمي تدريس يصعب

 يرى بينما. لمغاية تقييميا يصعب الفردية والصفات العمؿ في والسموكيات الشخصية السمات
 مارسي أف لممرء يمكف حيث المثالي, التعمـ أساس ىو سيةاالدر  والقاعات الفصوؿ فأ وفخر آ

 تاار المي تدريس إف. بتفاعمية المعرفة ونقؿ التعمـ وتيسير الناس, مع لمتعامؿ بديمة طرؽ
 كامؿ ككياف الشخص يتناولوف الجامعات أساتذة فأ عمى, يدؿ الصمبة تاالميار  بجانب الناعمة
 بقدر وباقي أمور حياتو عممو في الشخص حلنجا اجدً  ميـ الناعمة تار االمي اكتساب فأ حيث
ا, وتظير أثناء العمؿ الميارة ال تكتب لفظيً و  .(15: 2011 )حجاج, الصمبة تاالميار  أىمية
فاكتساب الميارات يتـ عف طريؽ:  المكمؼ بيا الفرد.ممارسة أو أثناء أداء المسؤوليات وال

 ( 4: 2011)كموب,  ممارستيا, ثـ التثبيت ليا.المعرفة, والفيـ, ثـ التدريب عمى الدراسة, و 

 حياةً  ليعيش لمشباب خمؽ فرص في لممساىمة احسمً  األكثر العوامؿ أحد ىو والتعميـ
 .صالحيف أفراد جعميـ عمى الشباب تساعد تعميـ في واالستثمارات .ومنتجة ومسؤولة صحية
 إذ .بالذات والثقة لكسب المعرفة بقوة ليكافح وُيَحّفز ُيْمَيـ الشباب وأف ُيَشّجعأف  يجب وليذا
 توجيو طاقة عمىتركِّز  أف اتالحكوم وعمى ,اضخمً  اعقوؿ الشباب موردً  إلياب ؿيشكِّ  أف يمكف

تعمـ  عمى التشديد يتـ أف اويجدر أيضً . المجتمعات بناء في لئلسياـ البّناء العمؿ نحو الشباب
 ستعزز ميارات وىي فريؽ, في والعمؿ التحميمي كالتفكير  (Soft Skills)الناعمة الميارات
أصحاب  وحاجات الخريجيف ميارات بيف الفجوة وإلدراؾعمؿ.  إيجاد الشباب عمىفرصة 
 بيف قوية شراكة تقـو أف بد فبل العمؿ, أكثر مبلءمة لسوؽ الشباب ميارات تصبح وحتى العمؿ.

لى ميني إلى إرشاد والصناعة والشباب. حيث ىناؾ حاجة واألعماؿ, التربوية,المؤسسات   وا 
 عالـ في األداء يوجييا ولبيئة نافسةلمم الناعمة إلعداد الشباب الميارات يشمؿ ميني تدريب
 االنتقاؿ َسُيؿَ  كّمما التدريب العممي في برامج الشباب مشاركة مستوى ارتفع حيث كمما .العمؿ
 (64, 31-30: 2012. )النابت, العمؿ إلى الجامعة مف

بو المؤسسات التعميمية  تقوـف استشعار أىمية الميارات الناعمة والدور الذي يمكف أف إ
إلكساب المتعمميف ليا يبدو جميا في العديد مف التقارير والدراسات الصادرة مف المؤسسات 

" Young Enterpriseبينت الدراسة التي تمت مف قبؿ مؤسسة يونج " فقدومراكز الدراسات, 
تأتي الميارات وشممت مؤسسات كبيرة, إلى افتقار مف تتـ مقابمتيـ لمميارات الوظيفية التي 
حث عف كفاءات بالناعمة داخؿ المكتب وبيئة العمؿ في مقدمتيا مما حدا بيذه المؤسسات إلى ال

يجاد الحؿ ليا. وترجِّ  ع أجنبية أو إنشاء فروع لمؤسساتيـ في الخارج لمخروج مف ىذه المشكمة وا 
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ـ عمى الميارات المؤسسة السبب في نقص كفاءة الخريجيف إلى التركيز المكثؼ لمؤسسات التعمي
األكاديمية واالختبارات, مما يقمؿ مف احتمالية تخريج كفاءات تتمتع بالميارات المطموبة 

 (2014)العرفج, لمتوظيؼ. 

 الشخصية في تنميتيـ المشاركة عمى فييا يتشجعوف ُمَمكِّنة بيئة الشباب إلى ويحتاج
ذا تنمية بمدىـ. وفي  فاعميف في مساىميف يكونوا أف الشباب يستطيع الفرصة, فسوؼ أعطوا وا 
 إنشاء الضروري ومف قوة لمجتمعاتيـ, مصدر ىـ والشباب .العاـ القرارات لمصالح صنع

 إيجابية اتجاىات تطوير إف .التنمية أوجو جميع في شموليـ ومشاركتيـ لضماف مسارات
 تدمج أف التعممية الخبرات تستطيع حيث المدرسة, أف يبدأ في يجب وقيادة مشاركة وميارات
 الَفْيـ. مستوى لترفع والتفكير الناقد الصفِّية والمعرفة خدمة المجتمع, ومفاىيـ الناعمة,الميارات 
القطاع  شراكات خبلؿ مف بؿ فقط العاـ القطاع في أف ُتَوف ر ليس يجب الشباب مشاركة وفرص
 مشاريع بمستوى قيادية وترتقي قدرات بناء السوؽ, وعمى مع التّكيؼ تشجع التي الخاص
 (118: 2012)النابت,  .لؤلعماؿ وريادتيـ الشباب

اعمة والذي يمثؿ المتغير المستقؿ والمتعمؽ بجانب الميارات الن المبحثىذا بعد عرض 
الميارة  مفيوـحيث تضم ف ىذا المبحث جوانب ُمتعددة أبرزىا: ماىية و  في ىذه الدراسة,

 تـ التطرؽبجانب أىميتيا وأىـ ىذه الميارات في الحياة العامة والعممية و  الناعمةوالميارات 
إلى الفرؽ ما بيف الميارات الناعمة والميارات الصمبة وأف الميارات الناعمة ىي مكممة  أيًضا

وخصوًصا  مجميعلويجب إكساب ىذه الميارات  ,الصمبة وال يمكف االستغناء عنيا لمميارات
الصمبة ومف ىذا المنطمؽ تسعى الميارات  إكساببالتزامف مع  الريادية أصحاب الميوؿالطمبة 
 أىمية المياراتعمى تنمية الوعي بيف أوساط الطمبة والمختصيف ب لتسميط الضوء الدراسةىذه 

سعي المؤسسات التعميمية ريادة األعماؿ التي يجب أف ت وفي المطموبة في سوؽ العمؿالناعمة 
لما ليا ضمف المقررات الدراسية  دمجيا جميع المراحؿ الدراسية مف خبلؿى لمطمبة عمإلكسابيا 
ما بيف مخرجات  الموازنةيتـ  ولكي في تنمية توجيات الشباب نحو العمؿ الرياديمف تأثير 

 . االعمؿ وىذا يؤدي إلى تنمية المجتمع اقتصاديً التعميـ وسوؽ 
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 األعمال ادوَّ المبحث الثاني: الميارات الناعمة لرُ 
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 التصال والتواصل. ميارة   2.2.2
 .إدارة الوقت ميارة   2.2.3
 القيادة. ميارة   2.2.4
 العمل ضمن فريق. ميارة   2.2.5
 التخطيط. ميارة   2.2.6
 التفاوض. ميارة   2.2.7
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 اد األعمالالميارات الناعمة لُروَّ المبحث الثاني: 
 مقدمة 2.1.1

أو األفراد  اد األعماؿمف الدراسة الميارات الناعمة التي يحتاجيا ُرو   الجزءيستعرض ىذا 
الريادييف والتي مف الممكف أف تعمؿ عمى تعزيز وتنمية أفكارىـ وتوجياتيـ نحو العمؿ الريادي, 

تـ ميارات حسب ما  وقد تـ اختيار سبع ,أعماؿ خاصة بيـالبدء في إنشاء ِنيتيـ في عند  وذلؾ
االتصاؿ )ميارة  وىذه الميارات ىي: وبناء عمى الدراسات السابقة ,اعتمادىا في الدراسة الحالية

دارة ا ,والتواصؿ  اتخطيط, والتفاوض, واتخاذ القرار , والتلوقت, والقيادة, والعمؿ ضمف فريؽوا 
 وحؿ المشكبلت(.

 

 التصال والتواصل ةميار  2.2.2
 لتطورؿ اظفي ميارة االتصاؿ والتواصؿ ضرورية لدى األفراد والمؤسسات, عد تُ 
التعامؿ مع  ميارة االتصاؿ مف خبلؿ حيث يمكفاليائؿ الذي يشيده العصر,  التكنولوجي
 بأسموب الئؽ يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف عممية االتصاؿ.اآلخريف 
مف األساسيات الحياتية لؤلفراد والمجتمعات, فبل يستطيع أي إنساف االتصاؿ يعتبر و  

ميما كاف أف يعيش في معزؿ عف الناس, ومف الصعوبة بمكاف أف يتسـ مجتمع باالنعزاؿ عف 
ذا ما عممنا أف ىذا العصر, ىو عصر عات دوف استخداـ وسائؿ االتصاؿ, إغيره مف المجتم

 (15: 2000)عثماف,  عالـ إلى قرية صغيرة.التكنولوجيا واالتصاالت التي حولت ال

 :مفيوم التصال والتواصل 

التواصؿ في المغة مف الوصؿ, والوصوؿ وىو يعني ربط شيء بشيء آخر. وىو يعني 
ف اآلخر قد أوصؿ ما  أنؾ ربطت ما عندؾ بما عند اآلخر أي أوصمت ما عندؾ إلى اآلخر وا 

فكرة أو كممة أو معنى أو إحساس مف شخص عنده لؾ. ويمكف تعريؼ التواصؿ بأنو "وصوؿ 
(. والتواصؿ ىو "عممية نقؿ )المعمومات واألفكار واآلراء 91: 2003, توفيؽإلى آخر", )

, تعبير(". مف خبلؿ رموز معينة )لغة, إشارة والمشاعر( مف شخص إلى آخر بقصد التأثير فيو
ممموسيف )مادييف( أو أكثر  بينما نجد االتصاؿ ىو "االرتباط الحقيقي )الحسي( بيف شيئيف
 ( 12: 2011لتحقيؽ عممية التواصؿ". كتصافح اليديف والتقاء العينيف. )الودياف, 
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القدرة عمى نقؿ رسالة مف شخص إلى شخص آخر بحيث يتـ "ُيعرؼ االتصاؿ بأنو و 
عممية ىادفة يتـ عف طريقيا نقؿ "االتصاؿ ىو و . "فيميا بشكؿ صحيح مف قبؿ المستقبؿ

(. واالتصاؿ الشخصي 17: 2000)عثماف,  ,"ات وتبادليا بقصد تحقيؽ أىداؼ معينةالمعموم
عممية نقؿ ىادفة لممعمومات, مف شخص إلى آخر, بغرض إيجاد نوع مف التفاىـ المتبادؿ "ىو 
إنتاج أو توفير أو تجميع البيانات "واالتصاؿ يعني (. 49: 2009", )السكارنة, بينيما

تمرار العممية اإلدارية ونقميا وتبادليا أو إذاعتيا بحيث يمكف لمفرد أو والمعمومات الضرورية الس
الجماعة إحاطة الغير بأمور أو أخبار أو معمومات جديدة أو التأثير في سموؾ الفرد أو 

 (. 15: 2006 ب, ,توفيؽ, )"الجماعات أو التغيير في ىذا السموؾ وتوجييو وجية معينة

يعني االتصاؿ األوؿ لفظي والثاني غير لفظي. و  وعاف مف أنواع االتصاؿ,اؾ ننىو 
. وىو عمى ضربيف: "تبادؿ المعمومات ووجيات النظر والتعبير عف المشاعر واألحاسيس"

 Non), يقـو عمى الكممة المكتوبة أو المسموعة. واتصاؿ غير لفظي Verbal))اتصاؿ لفظي 
Verbal)قارة لصوت والتصرفاتوا , ال يستخدـ الكممة بؿ الرموز والحركات الجسمية( .
 (187: 2009)أبو شيخة, , (214 -213: 2011, والصافي
خريف, وىي فف التعامؿ مع اآل" ابأني :والتواصل التصال ميارة عرف الباحثيُ عميو و 

عبارة عف عممية يتـ فييا نقؿ األفكار والمعمومات مف طرؼ إلى طرؼ آخر باستخداـ وسيمة 
لتفاعؿ قدرة الشخص عمى ا"بأنيا  أيًضايعرفيا الباحث و . "محددةبة, بقصد تحقيؽ أىداؼ مناس
 . "لمعمؿ الريادي ئقة ومفيومة تجعمو مؤىبًل أفكاره بطريقة ال وتوصيؿخريف مع اآل

 :مكونات التصال 

بشكؿ صحيح, وعمى المرسؿ  لحدوث االتصاؿ البد مف وجود رسالة حتى يتـ استقباليا
كما أنيا يجب أف تشكؿ  قدرات المستقبؿ وتمبي حاجة لديو,رسالتو بحيث تتناسب مع أف يرسؿ 

تصاؿ مف ثمانية ويتكوف اال .حتى تثير دافعيتو مف أجؿ التواصؿ مع المرسؿلو أىمية, 
: 2011بد مف توافرىا لحدوث عممية االتصاؿ, كما ذكرىا قارة والصافي )مكونات أساسية ال 

 عمى النحو اآلتي:( وىي 211-213

والمقصود بو الغرض مف االتصاؿ أو الغرض مف نقؿ الرسالة لممستقبؿ,  تحديد اليدف: .1
 بأسموب يجعؿ المرسؿ يوفر كافة الوسائؿ لتحقيقو. اومصاغً  ايجب أف يكوف اليدؼ واضحً 

وىو الفرد الذي يحدد اليدؼ مف االتصاؿ ولو حاجو لبلتصاؿ مف أجؿ  رسل:وجود المُ  .2
 التأثير عمى اآلخريف. 
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وىو الفرد الذي يستقبؿ الرسالة مف المرسؿ. ولذلؾ يجب عمى المستقبؿ أف  المستقبل: .3
 لممرسؿ حتى يتحقؽ اليدؼ المنشود مف عممية االتصاؿ. اومنتبيً  ايكوف واعيً 

 .رسؿوىي السموكيات المادية والفعمية لممُ الموضوع المراد إرسالو )الرسالة(:  .4
ؿ عبرىا الرسالة, لذا رس  قبؿ والتي تُ ىي حمقة الوصؿ بيف المرسؿ والمست قناة التصال: .5

يجب أف تكوف قناة االتصاؿ خالية مف التشويش ومناسبة لطرفي االتصاؿ في الزماف 
 والمكاف المناسبيف.

وىي المعمومات الراجعة مف المستقبؿ والتي تسمح لممرسؿ بإصدار حكـ  التغذية الراجعة: .6
 ؿ, ومدى تحقؽ اليدؼ مف االتصاؿ.حوؿ فاعمية االتصاؿ ومدى مناسبة الرسالة لممستقب

وىو ما يفعمو المستقبؿ بعد استقباؿ الرسالة, فإذا حدث الحد األعمى  ردة فعل المستقبل: .7
لبلستجابة بحيث يقوـ المستقبؿ بما ىدؼ المرسؿ فيكوف قد تـ تحقيؽ ىدؼ االتصاؿ, أو 

و عدـ فعؿ أي قد يحدث الحد األدنى لبلستجابة وىو تجاىؿ الرسالة مف قبؿ المستقبؿ أ
 شيء حوؿ الرسالة.

ويقصد ببيئة االتصاؿ الوسط المادي والمعنوي الذي يتـ فيو حدوث  بيئة التصال: .8
 المختمفة.  االتصاؿ بكؿ عناصره

 

 ( بعض ميارات االتصاؿ منيا التالي:71-70: 2009وذكر السكارنة )

وىو االىتماـ بمحتوى الحديث ومضمونو ومراعاة الفروؽ الفردية بيف  ميارات التحدث: -
 األفراد واختيار الوقت المناسب لمحديث ومعرفة أثره عمى اآلخريف.

وىي تدريب العامميف عمى الكتابة اإلدارية الموضوعية الدقيقة وتجنب  ميارات الكتابة: -
 األخطاء اليجائية واإلمبلئية.

 دة سرعة الفرد في القراءة وفيمو لما يقرأ.وىي زيا ميارة القراءة: -
 اختيار العامؿ ما ييمو مف معمومات وبيانات مما يصؿ إلى سمعو. ميارة اإلنصات: -
وىي سابقة أو مبلزمة أو الحقة لعممية االتصاؿ لزيادة ميارة العامميف في  ميارة التفكير: -

 استخداـ وسائؿ االتصاؿ.
أكثر مف مجرد ز ميارة االتصاؿ والتواصؿ فيي مف أىـ ركائاإلنصات  حيث ُتعد ميارة

لتعبيرات الوجو ونبرة الصوت واختيار األلفاظ ويمكنؾ ستماع لمكممات حيث يتطمب التركيز اال
تكرار الرسالة بأسموبؾ لمتأكد أنؾ تفيميا وتسمح لؾ تبار مياراتؾ في اإلنصات مف خبلؿ اخ

يقاؿ ولكف أيًضا ما ىو مسموع )قارة فقط ما بسماع ليس  اميارات اإلنصات المتطور جيدً 
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الميارات اليامة لفيـ المتحدث, وتكمف . ويعتبر اإلنصات مف (223: 2011والصافي, 
يستثمر كؿ جوارحو فيصغي بعينيو وقمبو لمستمع ال ينصت بأذنيو فقط, إنما األىمية في أف ا
طيب في نفوس مف يخفقوف في ترؾ أثر مف الناس  (. إف كثيًرا46: 2000وعقمو )عثماف, 

نيـ يحصروف ىميـ فيما سيقولونو إلييـ باىتماـ, , ألنيـ ال يصغوف إيقابمونيـ ألوؿ مرة
الناس يفضموف المستمع الجيد بأف أكثر  ا, عممً فإذا تكمـ المستمع لـ يمقوا لو بااًل  لمستمعييـ,

ركاف اليامة واإلنصات مف األ(. ويعتبر االستماع 97: 2000ادي, عمى المتكمـ الجيد )الحم
لآلخريف, إنما ينبغي أف ال يكفي أف تنجح في توصيؿ رسالتؾ لبلتصاؿ الناجح باآلخريف, 

وتوجييو بشكؿ مناسب, مف استيعاب رد فعمو والتأثير فيو تستقبؿ رسالة الطرؼ اآلخر وتتمكف 
ا ولكنو محاولة لفيـ معف الكبلـ واالستماع الجيد ليس مجرد التوقؼ (. 37: 2000)عثماف, 

ير ما نفيـ ونعرؼ تأثنتفيـ المشكمة يجب أف نسمع ونفيـ يقاؿ وما ال يقاؿ بيف السطور, ولكي 
ف افتقاد القدرة عمى االستماع لآلخريف . (356: 2001)الصيرفي,  عمى الحاضر والمستقبؿ, وا 

, اجيدً  اىو سبب الفشؿ في التواصؿ معيـ في كؿ مجاالت الحياة. ولكف اذا أصبحت مستمعً 
إلى تواصؿ أفضؿ مع اآلخريف في مختمؼ  ااد إحساسؾ ووعيؾ باآلخريف وسيؤدي أيضً فسيزد

العبلقات الشخصية واالجتماعية والمينية. حيث يخفؼ االستماع الجيد مف حدة التوتر الناتج 
في إنشاء عبلقات قوية ومتوازية مع  ايساعد أيضً و عف الفشؿ في التواصؿ وعدـ فيـ اآلخريف. 

ذيف نقابميـ في حياتنا. كما أنو يقوي ميارات توجيو األفراد ويعمؿ عمى تييئة األشخاص كافة ال
جو الحماس وااللتزاـ لدى اآلخريف. واالستماع الجيد يؤكد مدى اىتمامؾ وتقديرؾ لآلخريف, 

: 2006/2009وبالتالي سيعود عميؾ ذلؾ, حيث أف اآلخريف سيقدرونؾ ويحترمونؾ. )ىارتمي, 
7- 8) 
  والتواصلأىمية التصال  

األبحاث العممية الحديثة تقوؿ إف نجاح أف  التصاؿ والتواصؿاومما يدلؿ عمى أىمية 
األبحاث أف أثبتت  وقد اإلنساف في عممو وفي حياتو الشخصية مرىوف بقدرتو عمى االتصاؿ.

% فقط مف النجاح يعزى إلى 15% مف النجاح يعزى إلى ميارات وفنوف االتصاؿ, بينما 85
يستوجب االتصاؿ و . (66 -65: 2009)السكارنة,  لعممنا وتمكننا مف تخصصنا,تنا معرف

الفعاؿ اإلعداد الجيد لو, أي التحديد الواضح لمغاية منو بصورة محددة وعممية. ويستوجب كذلؾ 
احات. واالتصاؿ الفعاؿ يتطمب ؿ وجذب انتباه وتشجيعو عمى األسئمة وطرح االقتر ستقبِّ تحفيز المُ 

عمى التغذية المرتدة بيدؼ الوقوؼ عمى مدى فيـ المستقبؿ لمرسالة عمى النحو  التعرؼ اأيضً 
 ( 188: 2009)أبو شيخة,  (.المقصود منيا )المراجعة
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 تقان فنو: والتواصل التصال طرق تحسين ميارة  وا 

 ( طرًقا لتحسيف ميارات االتصاؿ, وىي كالتالي: 31-29: 2000) عثماف أوردلقد 
 يتحدث بحرية. , دعواال تقاطع أحدً  .1
 ال تصرخ, ابَؽ ىادئا, وتوافؽ مع نغمة صوتو. .2
 , بؿ ركز اىتمامؾ عمى النتيجة.فيو, ومفتعبًل  اال تجعؿ رد  فعمؾ مبالغً  .3
 ال تشُؾ, بؿ توجو إلى الشخص المناسب وتحدث معو لتحؿ المشكمة. .4
 ال تعترؼ أنؾ عالـ بشعور الناس ومطالبيـ, بؿ اسأليـ عف ذلؾ. .5
 تعبر عف نفسؾ ليـ.أف ال تفترض بأف الناس يعمموف بماذا تشعر وماذا تريد, بؿ عميؾ  .6
 ال تسخر مف أحد, احتـر آراء اآلخريف. .7
لييـ بأسموب ناضج أحد )خاصة أماـ الناس( بؿ تحدث إ ال توجو النقد أو التوبيخ إلى .8

 وبشكؿ شخصي.
 ال تجادؿ, بؿ استمع لآلخريف, ثـ اشرح وجية نظرؾ. .9

ف ذلؾ سوؼ يأتيؾ بنتيجة سمبية عمى بأنؾ سوؼ تفصؿ أي احد مف العمؿ ألد ال تيد .10
 المدى الطويؿ.

 , بؿ حاوؿ أف تفتح صدرؾ لممقترحات الجديدة.اال تكف سمبيً  .11
ا كما لو كنت تمقي محاضرات عمى مرؤوسيؾ, بؿ امنحيـ الفرصة ال تتحدث كثيرً  .12

 لممشاركة.
 وساعد الطرفيف لحؿ مشكمتيـ مر فكف عاداًل ذا ما توسط في أألي طرؼ, إ اال تكف متحيزً  .13

 بأنفسيـ.
 بالمـو عمى أي شخص, تحمؿ مسؤوليتؾ كمدير وابحث عف الحموؿ. ال تمؽِ  .14
ا آخر ال عنو, انتظر واستمع إليو, أو حدد وقتً  اا يتحدث إليؾ وتذىب بعيدً ال تترؾ أحدً  .15

  فيو.تكف مشغواًل 
عمؾ غير ( ألف مثؿ ىذه الكممات تجاأبدً ا, مف استخداـ التعميمات مثؿ )دائمً  ال تكثر .16

 .اكثر دقة وتحديدً صادؽ, احرص عمى أف تكوف أ
 ال تستخدـ كممات مثؿ )يجب, ينبغي( بؿ استبدليا بعندما أو كيفما. .17
 , لماذا, لو, أحاوؿ.ألربعة التالية ألنيا سمبية: لكفال تستخدـ الكممات ا .18
 ا.ال تقمؿ مف شأف اآلخريف, بؿ امتدحيـ كثيرً  .19
 تغفؿ المشكبلت الشخصية لمرؤوسيؾ, اظير تعاطفؾ واىتمامؾ وتفيمؾ ليـ.  ال .20
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تأكد لدى يارة االتصاؿ والتواصؿ مالتي وردت فيما يخص  المعمومات استعراضوبعد 
ُتعد مف الميارات اإلنسانية الراقية التي تسيـ في تسييؿ العبلقات بيف البشر بما الباحث بأنيا 

اء الحياة العممية واالجتماعية, نبلؿ تعاممو مع صنوؼ الناس أثصاحبيا خيعود بالنفع عمى 
األفراد سيـ بشكؿ فاعؿ في تعزيز التوجو الريادي لدى اؾ أىمية كبيرة في ىذه الميارة تُ ولعؿ  ىن

  وصواًل بيـ نحو مستويات متقدمة. والمؤسسات بؿ والمجتمعات

 

 إدارة الوقت ميارة 2.2.3
منحو اهلل سبحانو وتعالى لكؿ إنساف عمى وجو األرض وحثو  ميًماُيعد الوقت مورًدا 

عمى استغبللو عمى أكمؿ وجو فالوقت ىو أثمف ما في الوجود, حيث أنو ال يمكف شراءه فيو 
وبالتالي يجب عمينا المحافظة عميو واالستفادة منو بأكبر قدر  شخص,بنفس المقدار لكؿ 

ـ نستثمره بصورة صحيحة في حياتنا فسوؼ نفقده ألف الوقت إف ذىب ال يعود ألننا إف ل ,ممكف
 ولف نستطيع تعويضو.

 مفيوم إدارة الوقت:  

تستخدـ  التيفي انو يؤثر في الطريقة  أىميتوالوقت مف موارد اإلدارة الميمة, وتكمف 
)أبو  لئلنساف, فيو رأس الماؿ الحقيقي إنتاج, كما أنو وعاء لكؿ عمؿ وكؿ األخرى فييا الموارد
الوقت مورد محدود لمغاية, ال يمكف تعويضو إذا ما مضى, وعميو فإف  .(47: 2009شيخة, 

, ألف استثماره بالشكؿ المبلئـ يزيد مف قيمتو, زائؿ, غير متجدد. الوقت يمثؿ مااًل الوقت مورد 
وقيمة األعماؿ التي تتـ في كنفو, والعكس صحيح في حالة عدـ القدرة عمى استثماره في االتجاه 

مؾ ت(. ويعتبر الوقت مورد فريد في نوعو إذ أف كؿ شخص يم12: 2009)العبلؽ, الصحيح 
نما الحؿ الحقيقي الوحيد ىو  منو نفس المقدار, وكؿ عمؿ يحتاج إلى وقت ال يمكف شراؤه, وا 

 (. 7: , أ2006, توفيؽموقت المتاح, )استخداـ أفضؿ ل
الوقت بأنيا عبارة عف ( إدارة Lebeuf( ,)Stewartوقد َعرؼ كؿ مف الباحثيف )

عادة صياغتيا إلنجاز العمؿ المطموب في ضوء القواعد  "توجيو القدرات الشخصية لؤلفراد وا 
( بأنيا "فف Massieوالنظـ المعموؿ بيا, ووفقًا لمزمف والوقت المحدد". في حيف عرفيا الباحث )

ووضع األولويات ترشيد استخداـ وقت المدير مف خبلؿ وضع األىداؼ وتحديد مضيعات الوقت 
واستخداـ األساليب اإلدارية لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة وفاعمية". أيًضا عرفيا الباحث )زىير الكايد( 
بأنيا "عممية تحديد دقيقة لكيفية استخداـ وقتنا في العمؿ لفترة زمنية محددة في المستقبؿ, قد 
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أو أسبوعي أو شيري تكوف ليـو أو ألسبوع أو شير, ويتـ ذلؾ مف خبلؿ سجؿ مكتوب يومي 
حميد,   (41-40: 2009ليكوف دليبًل لنا أثناء قيامنا بالعمؿ". )عمواف وا 

عرؼ إدارة الوقت بأنيا "فف وعمـ االستخداـ الرشيد لموقت, وىي عمـ استثمار الزمف وتُ 
بشكؿ فعاؿ, وىي عممية قائمة عمى التخطيط, والتنظيـ, والتنسيؽ والتحفيز, والتوجيو والمتابعة, 

إلى المستقبؿ, الستشراؼ آفاقو والتنبؤ  اا, موجية أساسً تصاؿ, وىي عممية كمية ونوعية معً الوا
دارة الوقت و   لدروب المختمفة الموصمة لؤلىداؼ",بو, والوقوؼ عمى مساراتو واتجاىاتو وا "  ىيا 

سيا ميارات سموكية تعني قدرة الفرد عمى تعديؿ سموكو وتغيير بعض العادات السمبية التي يمار 
دارة  في حياتو لتدبير وقتو واستغبللو االستغبلؿ األمثؿ, والتغمب عمى بعض ضغوط الحياة. وا 

يساعد عمى تحقيؽ أعمى معدؿ  اا جيدً يد لكيفية استثمار الوقت استثمارً الوقت ىي "التخطيط الج
ويمكف تعريؼ إدارة . (46-44: 2011)عمياف,  اجية في أقؿ وقت وبأقؿ جيد ممكف",لئلنت

الوقت بأنو االستخداـ األمثؿ لموقت بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة, وذلؾ بالتخطيط والتنظيـ 
والتوجيو والمتابعة والتقييـ الفعاؿ لؤلنشطة والواجبات خبلؿ فترة زمنية محددة, )قطناني, 

لمتاح والمواىب ف الوقت اعممية االستفادة مبأنيا " ارؼ إدارة الوقت أيضً ع  وتُ (. 141: 2010
عمى تحقيؽ التوازف المتوفرة لدينا لتحقيؽ األىداؼ الميمة في حياتنا مع المحافظة الشخصية 

مجموعة مف "رؼ إدارة الوقت بأنيا ع  (. وتُ 38: 2014)الدحدوح, , والحاجاتبيف المتطمبات 
ىو المفتاح  مينية. وذلؾمف حياة المرء الشخصية وال االتي أصبحت جزءً والسموكيات الميارات 
يساعد عمى  اقط عمى إنتاجية موظفيؾ, ولكف أيضً والتي ال تؤثر ليس فالعالية  األداءلمستويات 
دارة الوقت و . (El-Shaer, 2015) ,"كفاءة الضغوط بشكؿ أكثرمواجية  ي "الطرؽ والوسائؿ ىا 
 في حياتو ماتعيف المرء عمى االستفادة القصوى مف وقتو في تحقيؽ أىدافو وخمؽ التوازف التي 
رؼ إدارة الوقت بأنيا ع  وتُ . (142: 2009)السكارنة,  ,"الواجبات والرغبات واألىداؼبيف 

ينا, لتحقيؽ األىداؼ الميمة االستفادة مف الوقت المتاح والمواىب الشخصية المتوفرة لد"عممية 
والحياة ف متطمبات العمؿ نسعى ليا في حياتنا, مع المحافظة عمى تحقيؽ التوازف بيالتي 

 بإدارة والمقصود. (141: 2010)قطناني,  وبيف حاجات الجسد والروح والعقؿ",الخاصة, 
 المخططة بالطريقة ليا المقدر الزمف في ليا المخطط المياـ مف قدر أكبر ننجز أف" ىو الوقت
دارة التنفيذ بداية قبؿ ليا  األعماؿ بيف بفاعمية الوقت توزع التي العممية تمؾ"الوقت ىي ". وا 

  (24: 2012)غزاوي,  ."والمحدد المبلئـ الوقت في إنجازىا بيدؼ المختمفة,
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االستثمار األمثؿ لحياة الفرد بما ُيسيـ في " :إدارة الوقت بأنياميارة ويعرف الباحث 
 ".في الحياة أىدافوتحقيؽ 
 :أىمية إدارة الوقت 

 ونظـ آليات تطورت ولقد التكنولوجي, التطور ضوء في وتزداد الوقت أىمية تتعاظـ
 الجيد التخطيط فإف ثـ ومف المعمومات, ونظـ اآللي الحاسب عمى تعتمد أصبحت بحيث العمؿ

 وذلؾ ,امسبقً  لو التخطيط تـ لما الدقيؽ التنفيذ لضماف سبيمنا ىو لموقت األمثؿ لبلستثمار
 (130:  2009)األسطؿ, .واقتدار بكفاءة واإلضافية الرئيسة المياـ جميع تنفيذ لضماف

ف اإلدارة الجيدة لموقت ىي إدارة سميمة وفعالة ( أ54-48: 2011ويذكر عمياف )
لضرورة التقدـ واالرتقاء العاـ لكؿ مف العامميف  اارتقائيً  اعدً لمموارد والكوادر البشرية, وتعطي بُ 

 أف إدارة الوقت تساعد عمى:  كمافي المشروع والمشروع ذاتو. 

اضح, وسميـ لبلختصاصات يمنع التعارض والتضارب والتنازع في تحديد جيد, وفعاؿ, وو  .1
 االختصاصات.

 تعميؽ واع ومدرؾ بالشعور بالمسئولية اإليجابية تجاه النجاح العاـ لممشروع. .2
استخداـ التنسيؽ المسبؽ والمبكر وأساليب المشاركة والتفاعؿ والتفعيؿ البشري, وزيادة  .3

 المشروع.اإلحساس باألخريف العامميف في 
 سبلمة التخطيط المدرؾ لمدى قيمة وثروة الزمف والوقت. .4
 سبلمة التنظيـ المرف المستوعب لممتغيرات والمستجدات ولطموحات األفراد. .5
 دافعية التحفيز. .6
 ف تتـ المتابعة عف كثب, وبشكؿ سميـ.قرب المتابعة, أي أ .7
 إلنجازات المطموبة.قميا جيدًا لتحقيؽ اأفضؿ السبؿ وأ سبلمة التوجيو اإليجابي إلى .8
 ولئلبداعات الشخصية.إتاحة مجاالت أوسع لممبادرة الفردية,  .9

 

( سبب الحاجة إلى إدارة الوقت, وىي 17-16: 2004ويذكر سويداف والعدلوني )
 كالتالي:

قصر وقت, ثـ يتبقى لنا وقت لئلبداع والتخطيط مياـ واألعماؿ اليامة بأقؿ جيد وألتنفيذ ال .0
 .اواالستجماـ أيضً لممستقبؿ ولمراحة 

نجاز أىـ األعماؿ في حياتنا. .3  لتحديد األولويات وا 
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 .البلستفادة مف الوقت الضائع واستغبللو جيدً  .2
 حباط الذي يقمؿ مف كفاءة العمؿ.لمتغمب عمى اإلجياد واإل .2

 
 :الميارات الالزمة لتخطيط الوقت  

 أبرز الميارات البلزمة لتخطيط الوقت, وىي كالتالي: (89 :2011)عميافيذكر 

ميارة االستقراء المستقبمي: الدراسة العممية والممارسة العممية لمواقع الفعمي لمتوصؿ إلى  .1
 المعوقات الحالية والمنتظرة لتخطيط الوقت والعمؿ عمى االستعداد ليا والتصدي بيا.

 بيف األحداث. ميارة الذكاء وتعني القدرة عمى الربط السريع .2
 ميارة الترتيب, ويقصد بيا إحداث تسمسؿ معيف لبعض البنود عمى أسس معينة. .3
ميارة القياس والتقدير)قياس الوقت المتاح لمعمـ واإلنجاز وتقدير الوقت المطموب لبلنتياء مف  .4

 كؿ ميمة(.
 ميارة التحكـ والسيطرة عمى األمور المختمفة وآثارىا. .5
 مطة لممرؤوسيف(.ميارة التفويض )تفويض الس .6
 ميارة التنظيـ )وضع برنامج شامؿ لكؿ المياـ والعبلقات بينيا(. .7
حركات,  ميارة التحميؿ لكؿ ميمة إلى عمميات وكؿ عممية إلى خطوات وكؿ خطوة إلى  .8

 وحذؼ الحركات الغير ضرورية.
 ميارة تحديد وصياغة األىداؼ. .9

 

 الباحث لدى تأكد إدارة الوقت بميارة ةالخاصو  المعمومات الواردة أعبله استعراض وبعد
في النيوض  ميـلمفرد والمؤسسات والشعوب لما ليا مف دور الضرورية  الميارات مف ُتعد  بأنيا

 كبير بشكؿ سيـتُ  الميارة ىذه في كبيرة أىمية ىناؾ ولعؿ   بواقعو واستثمار حياتو بشكؿ فاعؿ,
 مستويات نحو بيـ وصواًل  والمجتمعات بؿ والمؤسسات األفراد لدى الريادي التوجو تعزيز في

 .متقدمةحضارية 

 

 القيادة ميارة 2.2.4
لمتشابية اوالصفات غير  وبالمزاياالرتباطيا بالطبيعة البشرية,  عًباص اعد القيادة فنً تُ 

:  , قاؿ رسوؿ اهلل اإلسبلميليو ديننا إالذي وجينا  اإلتقافالقيادي ىو  ف التميزإلدى األفراد. 
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أف يتقنو ", وىو أمنية غالية يحرص عمييا كؿ قائد عمى  عمؿ أحدكـ عمبًل  اهلل يحب إذا" إف 
 وال ا وال محااًل ال أنو ليس صعبً صفة عامة, وفي العمؿ بصفة خاصة, إتحقيقيا في الحياة ب

ف القيادة في بعض لتصميـ. صحيح أإذا وجدت اإلرادة وا اتاج إلى ذكاء خارؽ, بؿ ممكًنا جدً يح
فف يعتمد عؿ الموىبة الفطرية, إال أف ىناؾ جوانب أخرى لمقيادة ال يمكف بدونيا أف  جوانبيا

يتميز القائد وىي عبارة عف فنوف وميارات وقواعد لو أتقنيا القائد لوصؿ إلى مستوى التميز, 
: 2000مف موىبة القيادة الفطرية. )ديماس,  اعاليً  احتى لو لـ يكف يممؾ في األساس قسطً 

11) 
 القيادة: مفيوم 

لمقيادة في األدب التربوي وىذه التعريفات متعددة  اا وتعريفً ( مفيومً 130اؾ أكثر مف )ىن
لتخطيط منياج القيادة لمطمبة الموىوبيف, إف أدب القيادة منقسـ  اوتحديدً  االتنوع تضيؼ تعقيدً 

وجودىا بشكؿ بيف تصورات الطبيعة والتربية. فالقيادة مف وجية النظر الطبيعية, تؤكد  اأساسً 
ولد بيا القادة, أما مفيـو طبيعي في الفرد, ولذلؾ فيي تركز عمى الميزات الشخصية التي يُ 

وامتبلؾ العديد القيادة في التربية, فيركز عمى مفيوـ القيادة الذي يحدث نتيجة لمتدريب والخبرة 
 ( 193: 2011)قارة والصافي,  .مف الميارات

ر بوضوح في حاالت معينة, مف يظي شخصي متبادؿ,تأثير " بأنيا القيادةعرؼ وتُ 
شودة". والقيادة ىي "التأثير االتصاؿ بيف القائد والمرؤوس, غايتو تحقيؽ األىداؼ المنخبلؿ 
منيا التأثير عمى  ا"مجموعة مف التصرفات, يقوـ بيا القائد قاصدً  ىيالقيادة و اآلخريف". عمى 
تسب بخدمة ىدؼ مف األىداؼ ة ىي " قيادة معنوية تك. والقياد"لتحقيؽ األىداؼ المطموبةأفراده 
فمسفة ال بد مف فيما وممارستيا, فيي تحتاج إلى " ىي القيادةو . "األفراد الذيف يطيعوفوبميزة 

)ديماس,  ,"إلى جنب المعرفة فالقائد يخطط بكؿ دقة ويتعمـ األشياء عندما يفعميا االفعؿ جنبً 
البعض عرؼ حيث يُ فيما يتعمؽ بتعريؼ القيادة, وىناؾ عدة وجيات نظر . (13-14: 2000

أنو أحد أفراد الجماعة, خصائص ثبلث وىي, فيو الشخص الذي تتوافر "أنو عمى قائد الجماعة 
إلى تعريؼ القيادة  . وقد يميؿ البعض"بمصالحيا اأفراد الجماعة, أنو أكثرىـ اىتمامً أنو أفضؿ 
 . وقد يميؿ البعض"محددة ابشكؿ يحقؽ أىدافً عممية التأثير عمى اآلخريف لمعمؿ "عمى أنيا 

ي نطاؽ موقؼ معيف عممية تأثير مف شخص آلخر ف"تعريؼ القيادة عمى أنيا إلى  اآلخر
, , جتوفيؽ". )أىداؼ محددة وذلؾ مف خبلؿ وسائؿ االتصاالت المناسبةتيدؼ إلى تحقيؽ 

2006 :49-50) 
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عرؼ يُ عدة وجيات نظر, حيث ( عدة تعريفات لمقيادة ل303: 2010وقد أورد األغا )
لموصوؿ شتقة مف الفعؿ )قاد( أي قاـ بعمؿ كممة م  (Leadership( القيادة )1995كنعاف )

 الذي ىو فالقائد ومقوديف, قائداليدؼ المنشود, وىي عبارة عف عبلقات بيف  إلىبالجماعة 
 األىداؼ لتحقيؽ يوصميـ الذي بالعمؿ قائدىـ أمر ينفذوف الذيف ىـ والمقودوف األوامر يصدر
يمارسو ادة بأنيا "الجيد أو العمؿ الذي ( القي1963عرؼ أوردواي ). ويُ إلييا يسعوف  التي

عرؼ ويُ  وجعميـ يتعاونوف لتحقيؽ ىدؼ يرغبوف كميـ في تحقيقو". ,لمتأثير في الناسشخص 
مف أثير عمى شخص أو مجموعة وتوجيييـ ( القيادة بأنيا " قدرة الفرد في التLikert)ليكرت 

في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ  تعاونيـ وحفزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفايةأجؿ كسب 
 وعية".الموض

تيتـ بالمستقبؿ وبالرؤية والتوجيات  ا, فالقيادة غالبً مف عمـ اإلدارة القيادة فرعوُتعد 
مة, فيي تركز عمى العبلقات اإلنسانية االستراتيجية والتحفيز وشحذ ىمـ العامميف في المنظ

والعاطفة وتمارس أسموب القدوة والتدريب, فالقيادة تيتـ بالكميات أي اختيار العمؿ الصحيح, 
 يوصؿ ما بأمر القياـ عمى درافاأل تحفيز عمى القدرة ىي القيادةو  (.11: 2013)رضواف, 

بأنيا "مجموعة مف أيًضا عرؼ القيادة وتُ   .(10: 2010)السديري, , معينة أىداؼ لتحقيؽ
جييـ بطريقة و التأثير في المرؤوسيف وت القدرات والميارات التي يتمتع بيا القائد, والتي تمكنو مف
وانتماءىـ لممؤسسة, وجعميـ يعمموف  يكسب مف خبلليا ودىـ واحتراميـ وطاعتيـ لو, ووالءىـ

 .(49: 2009)زعيتر,  ,متعاوف لتحقيؽ األىداؼ المنشودة ضمف فريؽ

قدرة في التأثير عمى سموؾ اآلخريف بأسموب إبداعي ال" :نياالقيادة بأميارة الباحث ويعرف 
 ."وتوجيييـ نحو تحقيؽ ىدؼ ما

 :صفات وميارات القائد 

ومف أبرز ىذه الصفات  القائد المتميز ىناؾ صفات ضرورية يجب أف يتحمى بيا
وباآلخريف, القدوة, المبادرة واإلقداـ والتركيز, الرؤية, حب الثقة باهلل, الثقة بالنفس ):اآلتي

المخاطرة, الحـز وعدـ التردد, التفاؤؿ, الطموح, الذكاء وسعة األفؽ, سعة الصدر, حب 
التجريب, القدرة عمى تحمؿ المسؤولية, القدرة عمى فيـ طبائع ونفسيات اآلخريف, القدرة عمى 

  .(16-15: 2000, ديماس) ,(رة عمى اإلقناعالتخطيط, القدرة عمى التحفيز, والقد
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ىناؾ العديد مف الميارات التي يجب أف يشتمؿ عمييا تدريب القادة والتي مف بينيا و
: 2011كما ورد لدى قارة والصافي ) (,Bennis, 1999تمؾ الميارات التي توصؿ إلييا بينز )

 ىي:و  (198-199
ىي الخبرة في ميداف محدد مف مياديف الدراسة التي يكوف فييا الشخص  الكفاءة التقنية: .1

 مجاؿ اىتماميـ كي يكونوا متفوقًا وفي المقدمة. ولذلؾ يجب أف يكوف القادة أكفاء في
   ناجحيف ومحترميف في ىذا المجاؿ.

جب ىي القدرة عمى التخطيط االستراتيجي والتفكير بالتجريد. ولذلؾ ي الميارة المفاىيمية: .2
أف يكوف القادة قادريف عمى فيـ المشاكؿ المعقدة لمعممية, ويستطيعوف توفير خطط عممية 

 يمكف اتباعيا لحؿ المشكبلت التي تواجييـ.
يركز القادة في األداء القيادي عمى األىداؼ الجوىرية المحددة. ويجب  سجل النجاحات: .3

والقاعدة المعرفية الجوىرية التي ثبات أنفسيـ أماـ األتباع مف خبلؿ النجاح, عمى القادة إ
 يمتمكونيا, واتباع مياراتيـ القيادية بكفاءة.

وىذه الميارة تتضمف التواصؿ والحوار والتحفيز. وبكممات  القدرة عمى العمل مع اآلخرين: .4
أخرى, عمى القادة أف يتمتعوا بميارات شخصية لمتواصؿ والعمؿ مع اآلخريف بطريقة محفزة 

 .اإيجابيً  اوفر مناخً ومفيومة بوضوح, وت
 ويقصد بيا القدرة عمى تحديد وتنمية الميارة لدى المتدربيف الموىوبيف. تذوق الميارة: .5
عمى القادة معرفة كيفية اتخاذ القرارات الميمة مف خبلؿ البيانات المعطاة, وفي  الحكم: .6

 إطار زمني محدد, بحيث يمتمكوف ميارات تساعدىـ عمى إصدار األحكاـ, مثؿ الحدس
والحكمة والفطنة, ولذلؾ يجب التصرؼ وفؽ ىذه الميارات مف أجؿ الوصوؿ بالمتدربيف إلى 

  القيادة الناجحة.

وقد اختمؼ الباحثوف والدارسوف في إمكانية تعمـ فف القيادة, فمنيـ مف يرى أنيا موىبة 
" الذي يقوؿ: إنؾ ال تستطيع تعمـ القيادة, فطرية تولد مع الشخص, ومف ىؤالء "واريف بينيس

القيادة شخصية وحكمة وىما شيئاف ال يمكنؾ تعميميما, ومنيـ مف يرى أنيا كأي ميارة أخرى 
كتسب, فيقوؿ "بيتر دركر": يجب أف تتعمـ القيادة, وباستطاعتؾ أف تتعمميا. وبصفة يمكف أف تُ 

بروز الشخصية القيادية الحقيقية, وىذا  عامة فإف القيادة تتعمؽ بشخصية اإلنساف ككؿ, وىي
أمر يحتاج إلى الكثير مف الوقت والصبر, إذ أف الشخصية القيادية ال يمكف أف توجد وتدرب 
وتصقؿ وتكتسب الخبرة البلزمة لمقيادة في يوـ وليمة, بؿ ىي عممية تأخذ سنوات مف 

 ( 11-10: 2013العمر)رضواف, 
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اتضح لمباحث بأنيا ُتعد مف الميارات البارزة  القيادة ميارةالمعمومات الخاصة ب استعراض وبعد
تحقيؽ الطموحات خصوًصا في مجاؿ  في حقيقي دور مف ياما للوالحيوية التي يحتاجيا األفراد 

 وما ُيثمر عنيا مف قصص نجاحات مختمفة. ريادة األعماؿ

 

 العمل ضمن فريق ميارة 2.2.5
 الضرورية والبلزمة لؤلفراد والمؤسسات المياراتتعتبر ميارة العمؿ ضمف فريؽ مف 

يا الجميع لما ليا مف فوائد ومزايا متعددة في إنجاح العمؿ وتحقيؽ أىدافو ف يكتسبأ يجبو 
اس مشترؾ بالمسئولية إحسالمنشودة, وذلؾ عندما يعمؿ الجميع بروح الفريؽ الواحد مف خبلؿ 

صرار  قيـ السائدةزاـ تاـ باألىداؼ والوالت تجاه المياـ المطموبة عمى إنجاز اليدؼ المشترؾ وا 
 .ألفراد الفريؽ

  العمل ضمن فريقمفيوم: 

الفريؽ ىو مجموعة مف األفراد يعمموف مع بعضيـ البعض ألجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة 
وفرؽ العمؿ ىي جماعات يتـ إنشاؤىا داخؿ الييكؿ التنظيمي لتحقيؽ ىدؼ أو ميمة , ومشتركة

والتفاعؿ والتكامؿ بيف أعضاء الفريؽ, ويعتبر أعضاء الفريؽ مسئوليف محددة تتطمب التنسيؽ 
عف تحقيؽ ىذه األىداؼ, كما أف ىناؾ قدر كبير مف التمكيف لمفريؽ في اتخاذ القرارات", 
 والفريؽ في النياية ىو وسيمة لتمكيف األفراد مف العمؿ الجماعي المنسجـ كوحدة متجانسة,

"عدد مف األفراد ليـ مجموعة مشتركة مف األىداؼ يعمموف  ويمكف تعريؼ الجماعة عمى أنيا
عمى تحقيقيا ويتوفر االنسجاـ بينيـ لوجود صفات مشتركة في الخمفية الثقافية أو التعميمية, أو 
الحالة الوظيفية, ويتوفر كذلؾ التفاعؿ والمشاركة ويكوف العمؿ بصورة مستقمة عف التنظيـ 

ف ما يميز فرؽ العمؿ عف الجماعة ىو أىمية وجود الرسمي لممنظمة". ومف ىنا يتضح أ
ألنو مكمؼ بأداء عمؿ متكامؿ يتطمب توافر ىذه المجموعة  االميارات المتكاممة لدى الفريؽ نظرً 

 (40-39: 2013مف الميارات المختمفة والمتنوعة. )رضواف, 

 محددة أىداؼ تحقيؽ ألجؿ بعضيـ مع يعمموف األفراد مف مجموعة" ىو الفريؽو 
 متكاممة تاميار  بوجود يتميزوف األفراد مف مجموعة " نوأ عمىأيًضا  الفريؽ يعرؼو  ,"ومشتركة

 مدخؿ وجود إلى باإلضافة واحد, وغرض مشتركة أىداؼ يجمعيـ الفريؽوأفراد  بينيـ, فيما
الفريؽ أو الجماعة أساس أي وُيعد (. 12-11: 2010, )السديري, " بينيـ فيما لمعمؿ مشترؾ
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. والبيئة المؤسسية التي اا أو سياسيً أو اجتماعيً , اياة, سواء كاف ىذا العمؿ اقتصاديً الحعمؿ في 
عد بناء عد أحد أىـ الكيانات في الحياة. ويُ تعتمد النظاـ واألسس اإلدارية, والتدرج القيادي, تُ 

اء كبرى ناطحات السحاب ربما ف بنيف نقوؿ إعمؿ ناجح, أحد أىـ مياـ القائد, وال نبالغ حفريؽ 
بشر أمر شديد الحساسية أسيؿ مف بناء فريؽ عمؿ مميز, وذلؾ ألف التعامؿ مع اليكوف 

 وسيمة ىي العمؿ فرؽ. و (7-6: 2009)الفقي, , ويحتاج إلى ميارة وفطنة كبيرتيفوالخطورة, 
 اليدؼ يتمثؿ قد .آخر إلى فريؽ مف اليدؼ وقد يختمؼ ما. ىدؼ لتحقيؽ مدخؿ ىي أو لغاية,
. العمبلء مع تحسيف العبلقة أو المعنوية الروح رفع أو الجودة تحسيف أو اإلنتاجيةزيادة  في

 عمى تساعدىا قواعد إلى حاجتيا في تشترؾ الفرؽ المختمفة أف إال األىداؼ اختبلؼ مف بالرغـ
 (1: 1995 /1994 )ماكيف, .إدارة نفسيا
 في العمؿ االندماجعمى  الفرد قدرة" بأنيا:عرف الباحث ميارة العمل ضمن فريق ويُ 

 ."داؼ المنشودةوصواًل نحو تحقيؽ األى مع مجموعة مف األفرادبطريقة مثالية 

 العمل فريق بناء أىداف: 

 :ةيلتالا النقاط في تتمثؿ حيث العمؿ فريؽ بناء أىداؼ (13: 2010) يذكر السديري

 درااألف بيف والتعاوف الثقة روح بناء. 
 مداركيـ وزيادة د,ااألفر  تاميار  تنمية. 
 والمرؤوسيف الرؤساء بيف المؤسسة داخؿ العبلقات تحسيف في المديريف راتميا تنمية. 
 والمجموعات دااألفر  بيف والمنازعات عاتراالص حؿ تاميار  تنمية. 
 في والوضوح الشفافية مف مزيد إلى يؤدي وبما المؤسسة ءاأجز  بيف المفتوح االتصاؿ توفير 

 .والمشكبلت القضايا مواجية
  التخطيط مجاالت عمى المؤسسة في لمتركيز ءالممدر  الوقت مف مزيد إعطاءيعمؿ عمى 

 .األىداؼ ووضع
 المؤسسة ءاأجز  بيف المعمومات تدفؽ زيادة. 
 األداء كفاءة يحقؽ وبما المتاحة واإلمكانات لمموارد األمثؿ االستخداـ. 
 المؤسسة تقدميا التي والمنتجات الخدمات لتحسيف المناسبة البيئة تييئة.  

ا ي قيمة كبرى وحاجة أساسية ومتطمبً ومما ال شؾ فيو أف لفرؽ العمؿ, واألداء الجماع
يا الناس اليوـ تثبت مف متطمبات النجاح, ال سيما وأف العديد مف التجارب الناجحة في دن اىامً 

عمؿ أسموب فعاؿ ومثمر ألنو يتيح لكؿ (. وُيعد فريؽ ال40: 2008)عبد الجواد,  ىذه الحقيقة,
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صرارً  افرد في المؤسسة أف يشعر باالمتبلؾ والمسئولية, وذلؾ يجعميـ أكثر التزامً  عمى تحقيؽ  اوا 
نتائج أفضؿ. والعمؿ بروح الفريؽ يساعد الناس عمى تحقيؽ تقدير أفضؿ لمذات, وكذلؾ ثقة 

ف االتصاالت ويخمؽ ف شأنو أف ُيحسّ أكثر بالنفس, كما أنو يشعرىـ بأنيـ ذوي قيمة, وىذا م
عبلقات أفضؿ ويزيد مف اإلنتاجية, ففريؽ العمؿ ىو القوة األساسية ألي مؤسسة. )الفقي, 

2009 :10) 

 العمل: فرق فوائد 

عدة فوائد لفرؽ العمؿ, حيث ُيمخصيا في النقاط  (2: 19941995/ ) ماكيف يذكر
 التالية:

 .لمعمؿ مناسب ومناخ التحفيز عالية بيئة خمؽ -
 .إنجازىا المطموب المياـ تجاه بالمسئولية المشترؾ اإلحساس -
 .التكنولوجية لمتغيرات أسرع استجابة -
 .الوظيفي الوصؼ عمى االعتماد تقميؿ -
 .األداء مرونة في زيادة مع المطموبة لممياـ فعاؿ تفويض -
 .السائدة القيـ عمى المحافظة مع باألىداؼ تاـ التزاـ -
 .مبتكرة حموؿ وتقديـ وثياحد قبؿ المشكبلت توقع -
 .القرارات ونوعية مستوى تحسيف -
 .األعضاء بيف االتصاالت فعالية زيادة -
   .األعضاء ميارات مستوى تحسف -

 
 ألعضاء الفريق: المطموبة السموكية الميارات 

( بعض الميارات التي ينبغي عمى كؿ عضو أو 5: 1995/ 1994يورد ماكيف )وىنا 
فرد يتطمع لمعمؿ ضمف فريؽ أف ينتبو المتبلؾ أو اكتساب مثؿ ىذه الميارات لكي يكوف قادًرا 
عمى االندماج في العمؿ بطريقة مثالية يحقؽ فييا األىداؼ التي يسعى الفريؽ إلى إنجازىا, 

 وىذه الميارات ىي:   

 .مجموعة أماـ الحديث ميارة تعمـ -
 .واألفكار األفعاؿ مسئولية تحمؿ -
 .بالرأي الجير عمى الجرأة -
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 .(ما يمـز ذلؾعند (ال قوؿ عمى القدرة -
 .والسمبية اإليجابية المشاعر عف التعبير عمى القدرة -
 .لمنقد االستجابة -
 .مرغوب شيء عمى لمحصوؿ التفاوض عمى القدرة -
 .القيادة عبء وتنكب السمطة طمب عمى القدرة -
 .السمطة في ةبالمشارك لآلخريف السماح -
 .األسئمة طرح عمى القدرة -
  .لممناقشة أفكار اقتراح -

مباحث بأف ميارة العمؿ ضمف فريؽ مف أىـ الميارات التي ينبغي أف يتأكد لوعميو 
فراد والمؤسسات والسمو بواقع األعماؿ األ إنجازلما ليا مف دور واضح في و  األفراديتحمى بيا 
د عمى العمؿ كما وأنو ال ُيتوقع أف يتـ تحقيؽ أي نجاحات ريادية دوف االعتما ,والمجتمعات

 .بروح الفريؽ الواحد وىذا ما أكدتو قصص النجاحات المختمفة عبر التاريخ

 

 التخطيط ميارة 2.2.6
 الحديثة واإلدارةىي ميارات التخطيط.  لئلدارةإف أوؿ وظيفة مف الوظائؼ الجوىرية 

 خططكز اىتماميا عمى التخطيط فالمُ البقاء والنمو والنجاح يجب أف تر  إلىر تسعى باستمرا التي
 ويعمؿ عمى تطبيقيا. والمخطط ىو األفكارىو الذي يجري وراء التحسينات, والذي يبحث عف 

 كؿ موارد المنظمة بعضيا مع البعضالشخص الوحيد الذي يتمتع بأفضؿ وأكبر فرصة لجمع 
 , فيو مفاف االستغناء عنو إطبلقً ىدؼ معيف. وباختصار فإف التخطيط ال يمك إلىلموصوؿ 

 ف التخطيط لو أولوية عمى الوظائؼذلؾ فإ إلى وباإلضافةالحديثة.  اإلدارةالضروريات في 
 التخطيط. و (96-95: 2009)السكارنة, , مف تنظيـ وتشكيؿ وتوجيو ورقابة األخرى اإلدارية
 لممديريف اإلدارية الوظائؼ لباقي األساس ويعتبر يسبؽ الذى ىوو  اإلدارية الوظائؼ أولى يعتبر

 (4: 2007)عمراف,  .والرقابة والقيادة, والتوظيؼ, والتأثير التنظيـ في والمتمثمة
 :مفيوم التخطيط 

التخطيط ىو االختيار المرتبط بالحقائؽ ووضع واستخداـ الفروض المتعمقة بالمستقبؿ 
عند تصور وتكويف األنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتيا لتحقيؽ النتائج المنشودة, 

المادية  اإلمكاناتحصر  إلىالتخطيط ىو أسموب أو منيج ييدؼ (. 97 :2009)السكارنة, 
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داؼ مرجوة خبلؿ المتوفرة  ودراستيا وتحديد إجراءات االستفادة منيا لتحقيؽ أىوالموارد البشرية 
والتخطيط ىو النشاط الذي ينقمؾ مف . (345: 2011)قارة والصافي,  ,فترة زمنية محددة

وضعؾ الحالي إلى ما تطمح بالوصوؿ إليو عف طريؽ تصميـ أعمالؾ ووضع برامجؾ, فيو 
. (103: 2010)قطناني,  تصميـ أعمالؾ(,و  حديد أىدافؾتو  يتألؼ مف )تحميؿ وضعؾ الحالي

والتخطيط ىو التفكير والقرار المنظـ بشأف خيار مقترح لمعمؿ في المستقبؿ, وىو يتضمف انتقاء 
مسار محدد لممستقبؿ مف بيف بدائؿ ممكنة ومختمفة, فيو نشاط ذىني يسبؽ الفعالية المراد 

نجازىا, وىو فعالية إدارية مس تمرة. ويعرؼ التخطيط كذلؾ, بأنو النشاط الذي يتضمف تنفيذىا وا 
التييؤ واالستعداد لممستقبؿ والتنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في نشاط المنظمة, وىو صيغة لمتحسب 

 (157: 2006المستقبمي ومواجية حاالت البلتأكد والمخاطر المحتممة. )الحسيني, 

طوات الفعالة لتحقيقو. إنو طريقة التخطيط ىو تصميـ المستقبؿ المؤم ؿ, وتطوير الخو 
عقبلنية ومنتظمة في صنع القرارات وحؿ المشكبلت. يجمع بيف خبرتؾ ومعرفتؾ ومياراتؾ مف 

مف جية  جية, ويوفر أدوات تقييـ واقعية لما بمغتو مف تقدـ وما كنت تريد أف تكوف مستقببًل 
المخاطر التي تواجيؾ عند رسـ طريقؾ في دىاليز المستقبؿ التي  إلىأخرى. والتخطيط يشير 

تجيميا. وىو يساعدؾ في التعرؼ عمى مصادر الخطر وسوانح الفرص التي تحدد حظؾ في 
قابمة لمتحقيؽ خبلؿ فترات زمنية محددة.  أىداؼ إلىالنجاح. وىو يبيف لؾ كيفية تحويؿ الفرص 

عمى طريؽ النجاح. والتخطيط يحفزؾ  األىميةة والتخطيط يساعد عمى وصوؿ المحطات بالغ
مف التخيبلت الوىمية. والتخطيط أيضًا يمدؾ بالقوة  كير في مستقبمؾ بمغة الحقائؽ بداًل عمى التف

 (23-22: 2010التي تحتاجيا لمتحكـ في مستقبمؾ. )شيرماف, 
رؽ القدرة عمى استشراؼ الُمستقبؿ بط" وُيعرف الباحث ميارة التخطيط عمى أنيا:

مكاناتصائبة وفًقا لطبيعة الماضي   ."الحاضر وا 
 :فوائد التخطيط 

لؤلفراد  سواء فيد في جميع نواحي الحياةفيو يُ  ,لمتخطيط يوجد ىناؾ العديد مف الفوائد
بعض فوائد ( 98: 2010, وقطناني )(35-34: 2010شيرماف )فقد ذكر لممنظمات,  وأ

 التالي:يصعب ذكرىا كميا, ومف أبرزىا التخطيط حيث 
 مف التفكير في عمى التفكير في ما يعد بو المستقبؿ بداًل  التخطيط يحفزؾ حدد التجاه:يُ  .1

 حاالت الفشؿ الماضية. 
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بعضيا في برنامج بسيط  إلىالتخطيط يربط كافة مجيوداتؾ وتطمعاتؾ  نسق المجيودات:يُ  .2
 سيؿ الفيـ وجيد التوازف.

التخطيط يساعدؾ عمى تحديد حجـ أدائؾ وقياس ما تحرزه مف تقدـ ويبيف  وفر المعايير:يُ  .3
 مدى جودة ما تقوـ بو مف عمؿ.

مف الحياة بوضوح,  التخطيط يساعدؾ عمى تحديد ما تريده فعبًل  وضح معالم الطريق:يُ  .4
 وذلؾ عبر شؽ الطريؽ وسط كافة المشاغؿ غير البلزمة التي تزاحـ عقمؾ.

التي تحتاج إلييا في التعامؿ مع المشكبلت  األدواتيوفر لؾ كافة التخطيط  ُيجيز المرء: .5
 الطارئة وغير المتوقعة التي قد تداىمؾ في أي وقت ومف أي موقع.

التخطيط يعطيؾ صورة واضحة لمكيفية التي تتفاعؿ بيا مختمؼ المياـ  يكشف الوضع: .6
 لضماف النجاح في بموغ الغاية المنشودة. واألنشطة

أعمى, عبر توفير الحافز الذي  إلىويقود خطاؾ  األماـ إلىلتخطيط يدفعؾ ا ُيحفز المرء: .7
وعبلقاتؾ  إبداعؾتحتاج, لتفادي ولوج طرؽ مسدودة وسبؿ عمياء في عممؾ تؤثر عمى 

 الشخصية.  
 التخطيط أىمية : 

بعض  (99: 2009) , والسكارنة(102: 2010وقطناني ) ,(7: 2007وذكر عمراف )
, حيث يساعد المتخطيط يمى فيما تتمثؿالنقاط الميمة التي تدلؿ عمى أىمية التخطيط وىي 

 :عمى

 .والتغير التأكد عدـ ظروؼ مواجية .1
 .الغايات عمى االىتماـ تركيز .2
  .االقتصادي التشغيؿ عمى الحصوؿ .3
  .الرقابة عممية تسييؿ .4
 وضوح الرؤية وتحديد اليدؼ. .5
 واإلمكانات.استخداـ أمثؿ لمموارد  .6
 التنسيؽ.تحقيؽ التكامؿ و  .7
 .االحتياجاتبما يتفؽ مع  األولوياتتحديد  .8
 السيطرة عمى مشاكؿ التنفيذ. .9

   طر المتوقعة.تقميؿ المخا .10
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لما ليا مف  لؤلفراد والمؤسسات األساسيةوعميو فإف ميارة التخطيط ُتعد مف الميارات 
 تتطمبمة الفرد والمؤسسة نحو الطموحات المستقبمية, كما أنيا بصمة كبيرة في تصويب بوص

 عامؿ, إذ ُتعتبر بمثابة الدليِؿ اليادي والُمرشدِ  فريؽُ الفرد بؿ وأي أىداٍؼ يسيُر عمييا جود و 
لؤلفراد والمؤسسات, وفي حاؿ غاب التخطيط , بؿ البوصمة الموجية لمنظومة العمؿ بشكؿ عاـ

 ُعرضًة إلىدار الوقت والُمقدرات.ألف يكوف الوضع  الحاؿ وُيفضيية التخبط والعشوائ تسود حالة

 

 التفاوض ميارة 2.2.7
الشائعة االستخداـ  اإلنسانيمف أقدـ مظاىر السموؾ  (Negotiation)يعتبر التفاوض 

التكتبلت العالمية السياسية  أوالدوؿ  أوالمنظمات  أوأو الجماعات  األفرادسواء عمى مستوى 
في حياتنا اليومية سواء عند شراء السمع  انتفاوض دائمً  كأفراد إنناواالقتصادية والعسكرية. 

عند التعامؿ مع رؤسائنا وزمبلئنا في العمؿ,  أواحتياجاتنا ورغباتنا,  إلشباعوالخدمات البلزمة 
ما نتفاوض مع أنفسنا عندما  ابؿ وكثيرً الخاصة بكؿ منا.  األسرةأو حتى عند التعامؿ مع أفراد 

 أنواعياتصرؼ ما. كما أف الجماعات عمى اختبلؼ  أوالقياـ بسموؾ  أونعتـز اتخاذ قرار معيف 
 األطراؼحموؿ لمشكبلت أو خبلفات فيما بينيا ترضي جميع  إلىتتفاوض مع بعضيا لموصوؿ 

 (13: 2005)إدريس,  وتحقؽ المصالح المشتركة لمطرفيف.
 التفاوض: مفيوم 

تعبيري حركي قائـ أو حوار تبادؿ آراء ومقترحات بيف طرفيف أو التفاوض ىو موقؼ 
مف خبللو عرض , ويتـ اأكثر حوؿ قضية مف القضايا والتي ال تخضع لشروط محددة سمفً 

مة وتكييؼ وجيات نظر ومطالب كؿ طرؼ بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ وتبادؿ وتقريب ومواء
ومشكمة ليا صفة النزاع. واستخداـ كافة أساليب اإلقناع المتاحة لكؿ يؤدي إلى حسـ قضية 

طرؼ إلجبار الطرؼ اآلخر عمى القبوؿ بما يقدمو مف حموؿ أو اقتراحات بشرط أف يتـ في 
اطار الحفاظ عمى المصالح القائمة والمشتركة بيف الطرفيف حيث تعتمد العممية التفاوضية عمى 

أو لمحصوؿ عمى منفعة جديدة بإجبار الطرؼ اآلخر بالقياـ مصالح مشتركة وقضية مشتركة, 
بعمؿ معيف أو االمتناع عف عمؿ معيف في اطار عبلقة االرتباط بيف اطراؼ العممية 

 (219: 2009تجاه أنفسيـ أو تجاه الغير. )السكارنة,  االتفاوضية, ويكوف ممزمً 
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لخاصة بحؿ النزاع بيف ه التفاوض عمى أنو " تمؾ العممية اوزمبلؤ  Kennedyعرؼ ويُ 
ف )أو جميع األطراؼ( بتعديؿ طمباتيـ وذلؾ كثر, والذي مف خبلليا يقوـ الطرفاطرفيف أو أ

عمى  ا. وربما ينظر لمتفاوض أيضً بغرض التوصؿ إلى تسوية مقبولة تحقؽ المصمحة لكؿ منيما
يمكف تحقيقيا نتيجة معينة  نو " تمؾ العممية الخاصة بتقريب وجيات نظر طرفيف لمتوصؿ إلىأ

أف  Fowlerويرى  .تي يسعى إلييا كؿ طرؼ عمى حدىمف النتيجة المثالية ال بداًل  عممًيا
التفاوض "ىو عممية متكاممة وليس ميارة واحدة". وبالتالي فإف التفاوض ىو "عممية تنطوي عمى 
التفاعؿ مف خبلؿ طرفيف أو أكثر والذيف يشعروف أف لدييـ أىداؼ متفاوتة, إنما يسعوف إلى 
استخداـ الحوار واإلقناع لحؿ الخبلفات وتقريب وجيات النظر لمتوصؿ إلى حؿ مقبوؿ ويحقؽ 

 (31-28: 2005)إدريس, صالح الجميع". م

بأنو ىو "عممية إيجاد الشروط التي يمكننا بواسطتيا الحصوؿ  اعرؼ التفاوض سموكيً ويُ 
منا في المقابؿ". وُيفيـ التفاوض عمى أنو مقايضة أو  اد شيئً ريد مف شخص ما يريعمى ما نُ 

وض سمة أساسية في وُيعد التفااستبداؿ شيء نمتمكو مقابؿ شيء نريده مف شخص آخر. 
المجتمعات ذات الثروات, وذلؾ أنو يسمح بتوزيع كؿ ما ينتجو البشر لخدمة االحتياجات 
البشرية وذلؾ عمى نحو تطوعي ال إكراه فيو. وبدوف التفاوض سيتحوؿ مستقبؿ البشرية إلى 

, دعميو مف زمف بعي قروف مظممة في ظؿ القير والطغياف كما سيعود مستوى المعيشة لما كاف
ف المفاوضة ىي عممية نحاوؿ مف في حيف يمكف القوؿ أ .(27-26: 2000/2001)كينيدي,

خبلليا الوصوؿ إلى أسس وشروط تتعمؽ بما نريد أف نحصؿ عميو مف اآلخريف وما يحصموف 
عممية يمكف وصفيا بأنيا "عممية لحؿ الصراعات بيف طرفيف أو أكثر مف  اعميو منا. إنيا أيضً 

حداث تكييؼ مقبوؿ لمطالب األطراؼ المتنازعة مف أجؿ  خبلؿ الوصوؿ إلى حموؿ وسط وا 
الوصوؿ إلى تمؾ الحموؿ. والمفاوضة ىي "عممية يتـ مف خبلليا الوصوؿ إلى حد مقبوؿ مف 

وما يمكف تحقيقو بالفعؿ في أرض الواقع".  وبكممات  المواءمة بيف الرؤى المثالية لؤلطراؼ
إعطني بعض ما أريد لكي أعطيؾ في ىذه المقولة: " اأخرى فإف فعؿ المفاوضة يتجسد ضمنيً 

 (19: 1998مما تريد". )كيف,  ابعضً 
مع اآلخريف والقدرة عمى  والنقاش فف الحوار" :االتفاوض بأنيميارة عرف الباحث ويُ 

عممية يتـ " اأيًضا بأني ياعرفوي ."مقابؿ تقديـ بعض التنازالت تحقيؽ أكبر قدر مف المكاسب
 . "لطرفي التفاوض متبادلة فييا تحقيؽ مصالح 
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 التفاوض الناجح: ميارات 

تماـ الصفقات,  ( بعض ميارات التفاوض248 -247: 2009السكارنة )ويذكر  وا 
 :وىي كالتالي

عمى المفاوض أف يحرص بداية عمى االسترخاء فيذا مف شأنو أف يشعر الطرؼ اآلخر  .1
 باالطمئناف إليؾ والثقة بسبلمة موقفؾ وصحة أفكارؾ.

استقـ في جمستؾ وال تطأطئ رأسؾ أثناء الحديث كي ال تبدو بمظير الضعيؼ أو  .2
 المتخاذؿ.

يز عمى حديثو كي ال تعطي عف الطرؼ اآلخر, بؿ احرص عمى الترك اال تشح بعينيؾ بعيدً  .3
 بالبلمباالة أو عدـ االىتماـ بما يطرح مف آراء وأفكار. اانطباعً 

بعينيؾ وكؿ ما شابو مف حركات يمكف أف توحي  اتحاش التمممؿ المستمر وال ترمش كثيرً  .4
 بالتوتر أو االضطراب, بؿ حاوؿ أف تبدو بمظير اليادئ الواثؽ مف نفسو.

تعبيرات أو نظرات السخرية ألنيا قد تؤدي إلى نسؼ جسور التفاىـ ال تمجأ إلى استخداـ  .5
 وقطع حباؿ التواصؿ مع الطرؼ اآلخر.

ال داعي لئلكثار مف حركات الجسـ والعينيف لكف ال مانع مف استخداـ بعض اإلشارات  .6
 .االمتوافقة مع الكبلـ لتزيده وضوحً 

وبخاصة حركات القدميف, وال راقب حركات الطرؼ اآلخر لمبلحظة إف كاف يعاني التوتر  .7
داعي لمقوؿ إف عميؾ أنت أف تتحكـ في حركاتؾ إف لـ ترغب في أف تكشؼ مشاعرؾ 

 الحقيقية أماـ اآلخريف.
تبلفى العبارات الجامدة التي يمكف أف تؤثر عمى الثقة بينؾ وبيف الطرؼ اآلخر وتحاش  .8

 كذلؾ التبسط الزائد الذي يمكف أف يكوف لو آثاره العكسية.
بتسامة خير وسيمة إليصاؿ رسالتؾ إلى الطرؼ اآلخر فبل تتردد في االبتساـ حتى واف اال .9

 تناقض ذلؾ مع مشاعرؾ الفعمية.
عندما يتوتر الوضع ويتعذر التفاىـ أو استكماؿ التفاوض مع الطرؼ اآلخر يمكنؾ أف  .10

ونة تبدد غيوـ التوتر بإلقاء طرفو أو دعابة صغيرة تساعد عمى تيدئة األجواء المشح
 لقمؽ.با
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 الناجح خطوات ومراحل التفاوض: 

 خطوات لمتفاوض الناجح, ومنيا التالي:( 105-103: 2003ويذكر الدوسري )

 أحسف اإلعداد. .1
 اْدُخؿ المفاوضات وىدفؾ أف يفوز الطرفاف. .2
 قـ ببناء الثقة الشخصية والجو اإليجابي. .3
 عميؾ أف تتعامؿ مع الطرؼ اآلخر عمى أنو أىؿ لمثقة. .4
 أف تعرؼ ما إذا كاف لدى الطرؼ اآلخر السمطة التي تخولو الوصوؿ إلى اتفاؽ.عميؾ  .5
 لدفع ثمنو. ااعرؼ ماذا تريد وقـ بطمبو وكف مستعدً  .6
 ركز عمى احتياجاتؾ وليس عمى المواقؼ أو الشخصيات. .7
 اصغ باىتماـ لآلخريف وقـ بتوجيو األسئمة. .8
 بواسطة عمبلت بديمة أي أعماؿ بديمة.ابحث عف الفرص المناسبة لتمبية احتياجات اآلخريف  .9

 قصيرة. اددً ليكف تفاوضؾ لتغطية آجاؿ طويمة وليس مُ  .10
 ال تخَش مف طمب استراحة. .11
عند الوصوؿ إلى طريؽ مسدود في المفاوضات حاوؿ إحضار معمومات جديدة أو اتفؽ  .12

 مع الطرؼ اآلخر عمى تحديد ميمة جديدة أو قدـ التنازالت المطموبة منؾ.
 أي تنازؿ ما لـ تحصؿ عمى مقابؿ. ابدً ال تقدـ أ .13
 دع الطرؼ اآلخر يحافظ عمى ماء وجيو. .14
ال يترؾ أي مجاؿ لمتممص )مناقشة  اأف االتفاؽ الذي تصؿ إليو يجب أف يكوف محددً  .15

 العقود(.
 عمييا. تابع تطبيؽ االتفاقية بعد الموافقة  .16

 

تفاوض, وىي ( المراحؿ األربعة الرئيسية لعممية ال28-27: 1998ويذكر كيف )
 كالتالي:

 قـ بإعداد ما تود أف تحققو مف المفاوضة. مرحمة اإلعداد: .1
ريده مف المفاوضات ولكف ال تكشؼ الشروط تىنا عميؾ أف تكشؼ عما  مرحمة التحاور: .2

 والبنود التي قد تستقر عندىا بنياية التفاوض.
 استخدـ لغة افتراضية شرطية. مرحمة العرض: .3
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ساوـ بخصوص ما تريده وقدـ أشياء مقابؿ أشياء أخرى وقدـ حموال  مرحمة التساوم: .4
 لممشكبلت التي تظير.

 ميارة فبأفإف الباحث يرى فيما يخص ميارة التفاوض  ذكر أعبلهما وبناء عمى 
أىمية اـ ولمريادي بشكؿ خاص لما ليا مف مف الميارات الضرورية لمجميع بشكؿ ع التفاوض

 لـ يعد مجرد نوع الخبرة الحياة العامة والعممية, حيث أف التفاوضفي تعامبلت الناس في 
عمـ لو  التفاوض , بؿ أصبحلمشخص المفاوضوالممارسة المعتمدة عمى الميارات الفردية 

, وىو مميةعلواستخداميا لدعـ الخبرة اتعمـ ومعرفة واكتساب مياراتو  يجبو  ومبادئو أصولو
ف التفاوض أوبالتالي يمكف القوؿ ب .ي معظـ أمور دنياىـاألفراد والمؤسسات فميارة ينتيجيا 

 العممي ممارسة في التطبيؽوالميارات والخبرة الناتجة عف الكؿ مف المعرفة  صبح يعتمد عمىأ
 . في الحياة والعمؿ

 

 وحل المشكالت اتاتخاذ القرار  ةميار  2.2.8
القرارات يعد جوىر العممية  اتخاذيرى العديد مف ُكتاب اإلدارة والممارسيف ليا أف 

اإلدارية, باعتبار أف اإلدارة في الممارسة والتطبيؽ العممي ما ىي إال تصرؼ واتخاذ قرارات 
اتخاذ  فوتفكير ابتكاري يستيدؼ تنمية القرار المناسب لمواجية موقؼ معيف, ومف المبلحظ أ

كافة المستويات, مما  القرارات كنشاط يغطي كافة مجاالت العمؿ داخؿ المنظمات ويتـ عمى
يدعو إلى القوؿ في النياية أف اإلدارة ىي سمسمة مف القرارات المتزامنة والمتعاقبة, المتزامنة ألف 

متعاقبة ألنو في  االقرارات يمكف أف تتخذ في أكثر مف موقع إداري في ذات الوقت, وىي أيضً 
: 2006, , دتوفيؽتصمة. )القرارات في صورة سمسمة م اتخاذكؿ موقع أو مستوى إداري يتـ 

80) 

  وحل المشكالت: اتمفيوم اتخاذ القرار 

ألنو يأتي عادة لمواجية موقؼ يفرض نفسو إفصاح إكراىي عف اإلرادة,  القرار ىو
احب السمطة في مواجية ىذا ولكف المواجية تتـ معبرة عف إرادة اإلنساف صاحب القرار أو ص

بالقرار االختيار بيف عدة بدائؿ مطروحة بقصد (. ويقصد 355: 2009)السكارنة,  الموقؼ,
(. القرار في الحقيقة عبارة عف 80: 2006, , دتوفيؽتحقيؽ ىدؼ أو عدة أىداؼ معينة. )

: 2010بدائؿ مطروحة لحؿ مشكمة ما أو أزمة تسيير عمؿ معيف. )السديري, عدةاختيار بيف 
16) . 
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شيء يثير الشؾ وعدـ أي "عمى أنيا  المشكمة Jone Deweyوعرؼ جوف ديوي 
الشعور أو اإلحساس بوجود "المشكمة بأنيا عرؼ . وتُ (286: 2011)قارة والصافي,  ",اليقيف

. أو يمكف القوؿ إنيا "صعوبة ال بد مف تخطييا, أو عقبة ال بد مف تجاوزىا, لتحقيؽ ىدؼ
موقؼ يتضمف حالة أو "ىي أو . "ثـ نجد خبلفو ااالصطداـ بواقع ال نريده, فكأننا نريد شيئً "

, وتعتبر طريقة حؿ "أو أزمة بحاجة إلى معالجة مف أجؿ الوصوؿ إلى ىدؼ معيف خمبًل 
المشكبلت طريقة منظمة ذات مراحؿ وخطوات تيدؼ إلى مساعدتؾ في الوصوؿ إلى أفضؿ 
الحموؿ والفكر واالحتماالت لحؿ معضمة محددة, وذلؾ بما يتواءـ ومياراتؾ وقدراتؾ الذاتية. مف 

ي يمكنؾ الوصوؿ إلى حموؿ مختمفة وذلؾ باختبلؼ المكاف, الزماف, القدرات, جية أخر 
المشكبلت ىو الميارة حؿ . و (193-190: 2010)قطناني,  الميارات, المشكمة نفسيا,

ما تمضي ساعة بدوف مواجية  امف نواحي الحياة. ونادرً  االمطموبة لكؿ فرد في كؿ ناحية تقريبً 
 (.12: 2006, , دتوفيؽاع المشكبلت, )الفرد لمحاجة لحؿ نوع ما مف أنو 

تخاذ القرار كالتالي:356: 2009ويذكر السكارنة )   ( الفرؽ بيف عممية صنع القرار وا 

وىي عبارة عف عممية طرح بدائؿ أو حموؿ محتممة ومناقشتيا لحؿ المشكمة  صناعة القرار:
 لبحث أو الدراسة.موضوع ا

وىي عبارة عف عممية اختيار بديؿ مف بيف بديميف أو أكثر, أو اختيار خطة عمؿ  إتخاذ القرار:
 مف بيف عدة خيارات متاحة أماـ المدير بقصد حؿ المشكمة.

المفاضمة بيف " وحل المشكالت بأنيا: اتوعميو فإن الباحث ُيعرِّف ميارة اتخاذ القرار 
 ."وصواًل نحو أنسب الحموؿ لممشكبلت المختمفة مف خبلؿ التعامؿ معيا بحكمةالبدائؿ المتاحة 

 

 :خطوات اتخاذ القرارات اإلدارية 

يعتقد بعض العمماء إف عممية اتخاذ القرارات اإلدارية ينبغي أف تمر بعدة مراحؿ 
تعالج وخطوات منطقية تيدؼ في النياية إلى الوصوؿ إلى القرارات الصائبة التي يمكف أف 

فيما  (364-360: 2009السكارنة ) جممياه المراحؿ يُ المشكبلت القائمة بالكفاءة المطموبة وىذ
 يمي: 

 وىو ظيور أعراض المشكمة أو خمؿ في النظاـ اإلداري يستوجب االنتباه. إدراك المشكمة: .1
 وىو التعرؼ عمى ىوية المشكمة أو سبب األعراض )تشخيص المشكمة(. تعريف المشكمة: .2
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وىي مرحمة يتـ فييا جمع جميع البيانات  المعمومات والبيانات المرتبطة بالمشكمة: جمع .3
والمعمومات التي قد تساىـ في تفيـ جوانب المشكمة وأبعادىا وفي نفس الوقت تساىـ في 
حميا وال تقتصر عممية جمع البيانات والمعمومات عمى مرحمة مف المراحؿ بؿ تتـ في جميع 

 شكبلت.مراحؿ تحميؿ وحؿ الم
يتـ في ىذه المرحمة تكامؿ المعمومات التي تـ جمعيا في المرحمة  تحميل المعمومات: .4

 السابقة وذلؾ لوضعيا في اطار متكامؿ يوضح الموقؼ بصورة شاممة.
تعرؼ ىذه المرحمة بأنيا المخزوف االبتكاري لعممية حؿ  تحديد بدائل حل المشكالت: .5

عدد لؤلفكار مما يؤدي إلى تعظيـ احتماالت المشكبلت, حيث أنيا تختص بإفراز أكبر 
 الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ.

في ىذه المرحمة يتـ مقارنة البدائؿ مف حيث مزايا وعيوب كؿ بديؿ  اختيار البديل األمثل: .6
 عمى حدة.

 وىي مرحمة وضع البديؿ موضع التنفيذ الفعمي. تطبيق البديل: .7
 . تقييم التنفيذ .8

 

 واعد لمقرار المتميز, ومنيا التالي:( ق92-91: 2000ويذكر ديماس )

 اف تتخذ فييا قرارً المشكمة التي يجب أ تعرؼ عمى الموقؼ أو. 
 .قرر أنسب األوقات التخاذ القرار 
 .اجمع كؿ الحقائؽ التي تحتاج إلييا قبؿ اتخاذ القرار 
 .ارجع إلى سياسة المؤسسة لتسترشد بيا عند اتخاذ القرار 
 في اتخاذه, اذا سمحت الظروؼ بذلؾ. شارؾ كؿ مف سوؼ يتأثر بالقرار 
 .زف النتائج المترتبة عمى القرار, وحدد فوائده ومضاره قبؿ اتخاذه 
 .اتخذ القرار مف بيف الحموؿ والبدائؿ العديدة بعد تحميميا 
 .استعرض الطرؽ التي سوؼ يتـ بيا تنفيذ القرار, واإلمكانات المتاحة لذلؾ 
 وأنيـ اعبء التنفيذ قد أحيطوا بالقرار عممً  تأكد مف أف األشخاص الذيف وقع عمييـ ,

 .اموافقوف عميو ويفيموف كؿ ما فيو تمامً 
 .تابع القرار لتطمئف إلى أف تنفيذه يتـ عمى الوجو الُمرضي  
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لو ىي المعمومات المتوفرة لدى متخذ  األوليةوالمادة  اإلداريةجوىر العممية وُيعد القرار 
ار, وعمى نوعية تمؾ المعمومات تتوقؼ طريقة صناعة القرار القرار والتي تتعمؽ بموضوع القر 

درجة دقتيا وعمى  إلىومعيار اتخاذه, وفي ىذا االطار فإف نوعية المعمومات تصنؼ باالستناد 
الدرجة تتوقؼ حالة اتخاذ القرار, وبشكؿ عاـ ىناؾ ثبلث حاالت التخاذ القرارات ىي حالة  ىذه

التأكد, والحالة السائدة فيما يتعمؽ بالقرارات المتخذة في  التأكد وحالة المخاطرة وحالة عدـ
المشروعات الصغيرة ىي حالة المخاطرة أو عدـ التأكد, كوف تمؾ المشروعات جديدة ورائدة في 
معظـ الحاالت, والمعمومات فييا تتوقؼ عمى كفاءة وميارة وخبرة صاحب المشروع, فالقرارات 

يتـ اتخاذ القرارات في  أساسيامعايير مناسبة عمى  إلىستناد تتصؼ بالفردية وليذا ال بد مف اال
 (111: 2000المشروعات الصغيرة. )المنصور وجواد, 

وحؿ  اتة اتخاذ القرار فيما يخص ميار أعبله يرى وفًقا لما جاء وعميو فإف الباحث 
الضرورية التي يجب أف  المتطمبات ُتعد مف وحؿ المشكبلت اتارة اتخاذ القرار ميبأف المشكبلت 

خمو وأنو ال ت خصوًصا ؛تيسير األعماؿلما ليا مف دور كبير في ناع القرار األفراد وصُ  ُيجيدىا
تخاذ األمر الذي يجعميا بحاجة إلى ا مبتكرة وؿتحتاج إلى حمأي مؤسسة مف عقبات ومشكبلت 

ف الناشئيف يحتاجوف ليذه الميارة م األعماؿاد و  رُ كما وأف  ر,اضر األمخروج بأقؿ ات خبلقة لقرار 
 تحسًبا لممشكبلت التي مف المحتمؿ أف تواجييـ في أعماليـ المستقبمية.

الميارات الناعمة )االتصاؿ والتواصؿ,  أىـ بعد عرض ىذا المبحث الُمتعمؽ بجانب
دارة الوقت, و  وحؿ  اتاتخاذ القرار و التفاوض, و التخطيط, و العمؿ ضمف فريؽ, و القيادة, و ا 

في ىذه الدراسة, يجد الباحث أنو قد  المستقؿمُمتغير السبعة ل متغيراتال مثِّؿتُ  والتي المشكبلت(
باىتماـ عدد ال بأس بو مف الباحثيف, حيث تضم ف ىذا المبحث جوانب  ىذه الميارات حِظيت

مكانية اكتسابيا لؤلفراد , بجانب أىميتياالميارةُمتعددة أبرزىا: ماىية ومفيوـ  وخصوًصا  وا 
 .الريادييف منيـ

توافرىا لدى األفراد والمؤسسات شيء ميـ يجد الباحث أف  النظر ليذه الميارات  وبعد
الريادية منيا؛ ويرجع لمرقي بالمشروعات الُمختمفة, وخصوًصا  الميارات الضروريةعد مف تُ  ألنيا

وأف  اينبغي لمريادي أف يتمتع بياألساسية التي أو السمات مف الميِّزات  اباعتبارى ذلؾ ألىميتيا
إذا ما أراد  تميز فرد عف اآلخر في جميع مجاالت الحياة فيي ,واقًعا في مشروعو اُيوظفي

وبالتالي يتمكف الفرد الريادي بامتبلكو ليذه  التحميؽ في فضاء األعماؿ بنوٍع مف التميز.
 ية.الوصوؿ بالمشروع الريادي إلى تحقيؽ طموحاتو المستقبم الميارات
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 (األعمال ريادة) التوجو الريادي المبحث الثالث:
 مقدمة 2.3.1

فػي  ودورىػا أىميتيا في بياف الجدؿ مرحمة اليـو قد تعدى األعماؿ ريادة عف الحديث إف  
لمػا ليػا مػف دور  الجػداؿ, تقبػؿ ال حقيقػةً  النيوض باقتصػاديات األفػراد والمجتمعػات؛ ألنػو أصػبح

ريػادة مفيػـو يتطػرؽ الباحػث إلػى سػوؼ لذا مف خبلؿ ىػذا المبحػث  .بارز في نيضة المجتمعات
 التعػر ؼ عمػى أىميتيػا ومنافعيػا , باإلضافة إلػىبشيء مف التفصيؿ نبمف أكثر مف جااألعماؿ 

 .وخصائصيا وأبعادىا

قامة المشروعات الصغيرة معدالت نمو وتطور ممحوظة. حيث  يشيد حقؿ الريادة وا 
فاألفراد, ومف أعمار مختمفة, وخمفيات متباينة, وجنسيات متعددة, يندفعوف بحرارة نحو إقامة 

المستمدة مف بنات أفكارىـ, رغبة منيـ في إيجاد مصادر غير تقميدية لتوليد دخؿ المشروعات 
الفوائد التي تحققت جديد ليـ ولعائبلتيـ. وقد اكتشؼ الرياديوف أف ىناؾ العديد مف المزايا و 

مشروعاتيـ الصغيرة الرشيقة المرنة, سريعة االستجابة لتطورات البيئة الخارجية  نتيجة إقامة
, والحتياجات أفراد المجتمع. وقد مكنت ىذه المزايا وفوائد المشروعات الصغيرة مف أف وتحدياتيا

تتبوأ منصة المنافسة مع الشركات والمنظمات الكبيرة. وقد يكوف مف بيف األسرار والخفايا التي 
تقؼ وراء نجاح ىذه المشروعات الناشئة الحديثة, ما يتمتع الرياديوف بو مف مبادرات واندفاعات 
مفعمة بروح المغامرة, وتحمؿ أسباب المخاطرة, والدخوؿ الجريء إلى األسواؽ, وتحقيؽ رغبات 

 المنظمات الكبيرة. ـاألفراد وتمبية إحتياجاتيـ, وتحقيؽ المكاسب المالية والمادية والمعنوية أما
لمتدفقة عمى حد سواء, ومف خبلؿ ما يتمتعوف بو مف الروح الريادية ا والرياديوف, نساء ورجااًل 

وليـ, والنيوض بو, والسير بببلدىـ والمندفعة نحو الجديد, يمتمكوف القدرة عمى قيادة اقتصاد دُ 
نحو معارج النمو واالزدىار والتقدـ. وبالتالي يمكف القوؿ بأف الريادييف يشكموف قوة اقتصادية 

رشيد  (  19: 2010وحجازي,  ذات أىمية لدوليـ ولدوؿ العالـ أجمع. )العاني وجواد وا 

ددة عمى مستوى العالـ والتي تعمؿ ورغـ انتشار المؤسسات العمبلقة ذات الفروع المتع
حتـ عمييا االىتماـ بمميارات الدوالرات, إال أف التوازف االقتصادي واالجتماعي في الدوؿ يُ 

 اإلداريةقدرات صغيرة ترفد االقتصاد الوطني بال بالريادييف الذيف يغامروف وينشئوف أعمااًل 
 والفنية, وتعمؿ عمى توازف المجتمع مف الناحية االقتصادية واالجتماعية, )النجار والعمي,

 الشباب فئة ضمف المشاريع وتطوير الريادة موضوع عمى الضوء إلقاء أصبحوقد : ج(. 2006
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 النمو بمسألة وثيًقا ارتباًطا الرتباطو وذلؾ عالمنا, مع تجاىميا يمكف ال التي مف المواضيع
 (2007)ماس,  .العالمية االقتصاديات في التنافسية وتعزيز االقتصادي والتطور

لمدور الحيوي لمريادة, فإف غالبية الدوؿ والحكومات تعمؿ عمى سف القوانيف  اونظرً 
الداعمة والراعية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة, باعتبارىا ُتمثؿ التجسيد والتشريعات 

في ىذا المجاؿ, وأصبحت  اممحوظً  المعمؿ الريادي. وقد قطعت العديد مف الدوؿ شوطً الحقيقي 
لدييا تجارب مميزة في الريادية مف خبلؿ دعميا وتشجيعيا لقطاع األعماؿ الصغيرة 

ىناؾ التجربة اليابانية, وتجربة دوؿ االتحاد  اوالمتوسطة. فعمى صعيد الدوؿ المتقدمة اقتصاديً 
لييا في ىذا المجاؿ, وبصرؼ النظر إ األوربي. ومف تجارب الدوؿ النامية التي يمكف اإلشارة

عف التناقضات التي تعاني منيا عامة الدوؿ النامية, التجربة اإلندونيسية واليندية والمصرية 
غيرىا. وفيما يتعمؽ بريادة األعماؿ في فمسطيف, فيي والتونسية, وتجربة دولة اإلمارات العربية و 

, ولكف ثمة فوارؽ كبيرة بيف اتتركز بشكؿ أساسي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضً 
الحالة الفمسطينية وبيف التجارب آنفة الذكر, فقد تعرض االقتصاد الفمسطيني برمتو منذ 

جراءاتو القسرية التي أدت إلى  ـ وما زاؿ, لسياسات1967االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ  االحتبلؿ وا 
 اميمً  اتفكيؾ الروابط التشابكية كافة بيف قطاعاتو التي تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءً 

منيا, حيث تشكؿ القسـ األكبر مف مؤسسات القطاع الصناعي الفمسطيني. وفي ضوء ما تقدـ 
عيد قياـ السمطة وقد بدأ االىتماـ الرسمي بيا بُ يمكف القوؿ إف الريادة في فمسطيف حديثة العيد, 

الوطنية الفمسطينية بوضع الخطط لمتنمية وسف القوانيف والتشريعات, وبناء المؤسسات العامة 
لمنشاط االقتصادي بصفة عامة, وانطبلؽ العمؿ  االتي مف شأنيا توفير البيئة المناسبة نسبيً 

 (46: 2011كريـ, الريادي في فمسطيف بشكؿ خاص. )محمد وعبدال

الرئيسة لمدوؿ تعزيز الثقافة الريادية التي تستوجب أف يتبنى المجتمع  األولوياتومف 
اد و  . وتعد النوايا المقاييس الرئيسة لتحديد رُ األعماؿلدوافع ومفاىيـ وتوجيات إيجابية نحو ريادة 

, بما األعماؿريادة  بمعدؿ إجمالي نشاط اإليجابيالمحتمميف في المجتمع الرتباطيا  األعماؿ
ف تأسيس مشروع في االقتصاد, يحتمؿ أف يكوف معدؿ ريادة و أنو اذا اعتـز الكثير  إلىيشير 
 إيجابيةبنظرة  عماؿاألريادة  إلىالنظر  إلىالمحتمميف  األعماؿاد و  . ويحتاج رُ امرتفعً  األعماؿ

 اأساسيً  االتوجيات الريادية ركنً عد قياس في الفرص المحتممة في السوؽ. ويُ  اقبؿ التفكير جيدً 
والريادة, إذ تشير التوجيات الريادية في  األعماؿاد و  ألنيا تبيف المفيوـ العاـ لدى السكاف تجاه رُ 

أي  إلىوجود فرص مناسبة لتأسيس المشاريع أو  األفرادالقدر الذي يعتقد بو  إلى األعماؿمجاؿ 
. وقد تتضمف التوجيات ذات األعماؿاد و  مدى يمكف ليذه الفرص أف تنعكس عمى مكانة رُ 
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بتحممو ومفيوميـ حوؿ الميارات الذاتية  األفرادمستوى المخاطر الذي يقبؿ  األخرىالصمة 
. ويمكف أف تؤثر التوجيات الريادية في األعماؿوالمعرفة والخبرات المكتسبة في مجاؿ إنشاء 

 (51: 2014ويوىوانج والعوض,  النشاط الريادي, كما يمكف أف تتأثر بو. )السكري وىورف

 

  األعمال ريادة مفيوم 2.3.2
, أخذت كممة الريادة  مع التطور والتغير الذي يشيده عالـ اإلدارة اليـو

Entrepreneurship  ,وباتت العديد مف الكممات ُتستخدـ تحمؿ في طياتيا الكثير مف المعاني
صؿ الفرنسي لكممة الريادة ُمشتؽ أف األ كمترادفات ليذه المفظة. وتشير المعاجـ والقواميس إلى

وفي المغة  Takes Underميزية تينيتيف يقصد بيما في المغة اإلنجفي أصمو مف كممتيف ال
لى عدـ اتفاؽ الباحثيف عمى تعريؼ العربية تَعي د الشيء أو راَده وَطَمَبو. وقد أدى ىذا األمر إ

عمى مر العصور, مما نجـ عنو حدوث ني محدد لمريادة, فبات ليذه الكممة العديد مف المعا
يادة حتى أنو تـ توليد العديد مف تشوش لدى البعض مف الكتّاب والباحثيف فيما يتعمؽ بمفيـو الر 

واالختراع   Innovationالمفاىيـ المتعمقة بمصطمح الريادة, واستخداميا لتعني اإلبداع واالبتكار
Invention  واالكتشاؼDiscovery  أو الشيء الجديدNew  أو الشيء غير المألوؼ

Novelty  أو المرونةFlexibility  أو الشيء المميء بالقوة والنشاطDynamic  أو التنظيـ
Organizing  أو العمؿ الخبلؽCreativity  أو تحمؿ المخاطرةRisk Taking العاني( .

 . (23: 2010وآخروف, 

قيمة, وتخصيص الوقت والجيد والماؿ البلـز عممية إنشاء شيء جديد ذو "فالريادة ىي 
ة الناتجة, إنيا عممية ديناميكية لتأميف مخاطر المصاحبة, واستقباؿ المكافألممشروع, وتحمؿ ال

الذيف يتخذوف المخاطر في رؤوس أمواليـ,  األفرادتراكـ الثروة, وىذه الثروة تقدـ عف طريؽ 
بعض المنتجات أو الخدمات  إلى( Providing Value) وااللتزاـ بالتطبيؽ لكي يضيفوا قيمة

, ولكف يجب أف يضيؼ الريادي ليا قيمة مف خبلؿ (Unique) قد تكوف جديدة أو فريدة
الضرورية". ويمكف القوؿ بأف الريادة ىي "التفرد, فالريادة بشكؿ  تخصيص الموارد والميارات

, والتوافقات الجديدة, والطرؽ الجديدة". إذ (Variation) رئيس تعتمد عمى االختبلؼ والتنويع
نستطيع مف خبلؿ الريادة الوصوؿ إلى تأميف منتجات, وطرؽ فريدة لعمؿ األشياء, فيي ليست 
النسخ المطابؽ, أو اتباع ما يفعمو اآلخروف, إنو عمؿ شيء جديد وفريد. فالريادة ىي "العممية 

, ووسائؿ لمسعي وراء امنظمً  ادموف جيدً يستخ األفرادالتي مف خبلليا فرد, أو مجموعة مف 
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 اإلبداعقيمة, والنمو لممشروع بالتجاوب مع الرغبات والحاجات مف خبلؿ الفرص لتأميف 
(Innovations( والتفرد )Uniqueness.")  ,وأف الريادي ىو , (6: 2006)النجار والعمي

: 2014)ماس,  ة,ؽ إنتاج وأسواؽ وطرؽ تنظيـ جديدالشخص الذي يقوـ باستحداث سمع وطر 
لدعـ المالي اغتناـ ا والريادي ىو الشخص الذي يستفيد مف الفرص التجارية مف خبلؿ .(1-2

 (Hatten, 2006: 32وتحمؿ المخاطرة النفسية عند البدء بإنشاء عمؿ. ) والمادي

وُعرفت الريادة بأنيا اإلجراءات التي يقوـ بيا الفرد لتكويف الثروة, وتقبؿ المخاطرة, أو 
 مف الميارة والمصادر البلزمة لممشروع, ويحقؽ القيمة المضافة في المنتج الفرد الذي يقدـ كبًل 

أو الخدمة. ويعرؼ الناطقوف بالمغة اإلنجميزية الريادة بأنيا المشروع الصغير والجديد, بينما 
ه بنفسو في ويدير  ايعرفيا األلماف بالقوة والِممكية, أي أف الشخص الريادي ىو الذي يممؾ مشروعً 

آف واحد. وتعتبر كممة الريادة كممة متعددة األبعاد, قد تتعمؽ بالفرد أو بالشركة أو باإلقميـ أو 
بأنيا مجموعة  Entrepreneurshipالصناعة أو حتى بشعب معيف. كما تعرؼ الريادة 

التي يقوـ بيا شخص, أو مجموعة أشخاص أو شركة معينة أو قطاع معيف أو حتى  اإلجراءات
ة أو الطريقة أو اإلجراءات عب معيف, إليجاد قيمة مضافة تضاؼ إلى المنتج أو الخدمش

ىو الذي ُيقبؿ عمى العمؿ بدرجة عالية مف اإلبداع  Entrepreneur. والريادي متميزوبشكؿ 
الذي يجمب  ىو الشخص والريادي. (34, 26, 24: 2010)العاني وآخروف,  والمخاطرة

ا وعمومً افؽ لجعؿ قيمتيا أكبر مف ذي قبؿ. والمواد, واألصوؿ األخرى بتو الموارد, والعمالة, 
والعمي, )النجار ظمة جديدة في أحد قطاعات األعماؿ بأنو تأسيس من تعريؼ الرياديمكف يُ 

أو عمى أخذ المخاطرة بشراء البضائع, والريادة ىي ذلؾ الشخص الذي لديو القدرة . (2006
لربح, سواء أكانت بضائع جديدة أـ ف أجؿ الحصوؿ عمى اجزء منيا بسعر معيف وبيعيا م

 ميارات مف لديو يتوفر لما الفرد استثمار" بأنيا الريادة عرؼ. وت(17: 2008)السكارنة,  قديمة
دارتيا خاصة, عمؿ مشاريع بدء مف تمكنو وقدرات,  الريادي ُيعرؼ. كما "تطويرىا ومواصمة وا 

بمبادرات مدروسة, تنـ ويقـو  شيء, ال مف ما شيء تحقيؽ عمى القدرة لديو شخصعمى أنو "
احتياجات  الذيف يكتشفوف األفراد. والريادييف ىـ (2007التميمي وآخروف, ) عف بعد نظر,

التي تعطييـ حافًزا نحو  المجازفة ية احتياجاتيـ. ويأخذوفالسوؽ ويبدؤوف شركات جديدة لتمب
 (Longenecker, et. al, 2003: 8اإلبداع, والتقدـ في الحياة االقتصادية. )

وتعني المفاىيـ العامة لمريادة بأنيا عممية االستحداث أو البدء في نشاط معيف, كما 
تعني تحقيؽ السبؽ في قطاع معيف, وعممية إدارة النشاط أو العمؿ الجديد في ميداف محدد, 

ة في مجاؿ إدارة جديد بشكؿ كمي وشمولي. ويقصد بالريادي اوالريادي ىو الذي يبتكر شيئً 
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مشروع أعماؿ جديد, ويقدـ فعالية  األعماؿ, بكونيا ذلؾ النشاط الذي ينصب عمى إنشاء
ارد بكفاءة وأىمية متميزة لتقديـ اقتصادية مضافة, كما تعني الريادية كذلؾ ىي عممية إدارة المو 

داري جديد, ولذلؾ كؿ ما ىو فإنيا تنصب عمى تقديـ  شيء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي وا 
وفي الحقيقة األعماؿ الريادية تتميز بالحداثة في  .(45: 2006)الحسيني,  ,جديد ومتميز

 (Katz & Green, 2007: 6منتجاتيا, وخدماتيا, أو نماذج األعماؿ. )

بيف الذي قديـ )بناء التوجو الريادي( بت الريادة مفيوـ( Lumpkin & Dessوسع ) وقد
 استراتيجياتيا.و ة وتقبؿ الخطر وممارسات المبادأة االرتباط باإلبداعيفيو ميؿ المنظمات إلى 

 بينيا فيما اتفاًقا ىناؾ إف إال الريادية يؼر تعا اختبلؼ مف الرغـ عمى (2004أشار بريف )و 
 لتحويؿ واالجتماعية, االقتصادية اآلليات وتنظيـ المبادأة يتضمف معيف ريادي نمط أنيا عمى

 الريادي التوجو إلى (Covin & Slovin) وأشار .عممية حالة إلى واألوضاع الموارد
(Entrepreneurial Orientation) ىدفو االستراتيجية اإلدارة أدبيات في أساسي مفيـو بأنو 

 ونشر إدارية تفضيبلت نحو االندفاع ويشجع المنظمة مستوى عمى مرغوبة مخرجات تحقيؽ
 الفرص تمييز عممية ىي الرياديةو  ,الريادية لنجاح مرتكز وىو ريادية, وسموكيات معتقدات

دارتيا المخاطرة وتقبؿ الستغبلليا واالستعداد  .التنافسية الميزة لخمؽ الموارد وتنسيؽ وتنظيـ وا 
  (389-388: 2013)حسيف, 

 عف الفرص بالبحث المرتبطة الخصائص مف بأنو: "مجموعة الريادي التوجو ؼعر  ويُ 
 تمؾ "ىي الريادي التوجو ذات فالمؤسسات .القرارات" اتخاذ عمى القادرة والقيادة المخاطرة وتحمؿ

 تكوف ما وعادة منتجاتيا والتي تدخؿ في المغامرات الخطيرة, في باإلبداع تتميز التي المؤسسات
تيا غايا لتحقيؽ والتحدي التنافسي بالسموؾ وتتميز والتجديد, اإلبداع مجاؿ في السوؽ قائدة

 بشكؿ العمؿ إلى الميؿ" يعرؼ التوجو الريادي بأنوو  .(121: 2013)مناؿ, االستراتيجية",
 واالستباقية المنافسيف تجاه العدوانية إلى والميؿ المخاطر, وتحمؿ اإلبداع في والرغبة مستقؿ,
 وعمؿ منتجات السوؽ, في اإلبداع مجاؿ في الشركة ارتباط درجة إلى أنو يشير. و لمفرص
 بشكؿ التفوؽ بيدؼ مجاؿ االبتكار في االستباقية استراتيجية واعتماد بالمخاطر محفوفة مشاريع

 (Boling, et. al, 2015) ."أساسي في المنافسة

وقد اختمؼ الباحثوف في تحديدىـ لمفيوـ التوجو الريادي, إال أف المضموف ىو واحد. 
( Lumpkin & Dessفقد بيف كؿ مف )( 5: 2013فكما ورد في دراسة الحدراوي والكبلبي )

 األسواؽاالستراتيجية التي تدفع المنظمات إلى تبني المبادرة ودخوؿ إلى "ىو  التوجو الرياديأف 
التوجو و  ,"الجديدة لمحصوؿ عمى التقدـ التكنولوجي وخمؽ الثروة وتحقيؽ التمييز التنظيمي
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لتكوف استراتيجية المنظمات ذات اإلدارات التي تسعى لتحمؿ مخاطرة محسوبة " ىو الريادي
استراتيجية تقوـ عمى أساس صياغة أعماؿ جديدة "ىو  التوجو الرياديو  ,"قادرة عمى اإلبداع

والتي بالنياية تشكؿ العناصر النشطة والمحركة لمنمو واألساس لتطور المنظمات في بيئة 
 نوبأالتوجو الريادي ( 5: 2013عرؼ الحدراوي والكبلبي )يُ و . "ديناميكية تؤثر عمى أداء المنظمة

تحقيؽ ميزة تنافسية باالعتماد عمى األنشطة خاصة كاإلبداع, لاستراتيجية تدفع المنظمات "
تحمؿ المخاطرة, والمبادرة لمدخوؿ لؤلسواؽ الجديدة واالستحواذ عمى الفرص وتمبية حاجات 

  . "ورغبات الزبائف

نوايا لدى  ميوؿ أو رغبات أو" :بأنيا إجرائًيا توجيات الرياديةيعرف الباحث العميو و 
 ."الطمبة نحو العمؿ الريادي

  

 األعمال أىمية ريادة 2.3.3
يتصؼ عالمنا اليوـ بحدوث التغير السريع في مجاالت الحياة كافة, وبخاصة السياسية 
منيا واالقتصادية والتكنولوجية, مما يؤكد أىمية وجود أشخاص ريادييف قادريف عمى االستجابة 

ستجاباتيـ عمى شكؿ إيجاد مشاريع جديدة, وفرص عمؿ جديدة ليذه التغيرات, وبحيث تكوف ا
تسيـ في تحقيؽ النمو االقتصادي. وقد أخذت أىمية الريادة تزداد اليوـ ألنو أصبح ُينظر إلى 
المشروع الريادي عمى أنو وسيمة رئيسة لبناء أسواؽ حرة مفتوحة, وألف مستقبؿ األنشطة الريادية 

أصبح مف الممكف اعتبار عصرنا الراىف عصر الريادة, سيما وأف , ال بؿ اواعدً  ُيعد مستقببًل 
الريادة ليست فقط المفتاح لتطوير منتج جديد أو تقديـ خدمة جديدة لمسوؽ, بؿ إف األمر يتعدى 
لى البدء بالتغيير في  ذلؾ إلى اإلسياـ في زيادة الدخؿ الفردي, أو زيادة حجـ المخرجات, وا 

 (28: 2010يسمح بتكويف المزيد مف الثروة. )العاني وآخروف, ىيكؿ العمؿ والمجتمع مما قد 

وتعزى أىمية ريادة األعماؿ إلى أنيا وسيمة لتصحيح مسار المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة, فغالبية ىذه المشروعات ال تقوى عمى الصمود والمنافسة إذا لـ تكف ىناؾ إدارة 

الفرص لمتوسع واالنتشار بطرؽ مبتكرة خبيرة تستغؿ الفرص وتتحاشى التيديدات وتبحث عف 
ف ىذه المشروعات مف مواجية النفقات ومواكبة وجديدة ومنتجات غير تقميدية لتحقيؽ ربح, ُيمكِّ 

(. وتتمثؿ أىمية الريادة في 12: 2015التوسع واالنتشار والقدرة عمى المنافسة, )أبو قرف, 
مجاؿ مشروعات األعماؿ إلى حاجة االقتصاديات وعمـو األنشطة إلى التطور والنمو وتقديـ 

متنوعة مف األنشطة االقتصادية خدمات نوعية ومتميزة إلى المجتمع, وكذلؾ بناء شبكة 
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واالجتماعية وتنمية روح االبتكار والتجديد, وبالتالي استثمار الموارد التي تتصؼ بالندرة بحيث 
 (45: 2006تحافظ عمييا مف اليدر والضياع وسوء االستخداـ. )الحسيني, 

( 37 :2012, حيػػث ذكػػر الفيحػػاف وسػػمماف )المنػػافع مػػف بجممػػة األعمػػاؿ ريػػادة ُتسػػيـو 
 :أىمية ومنافع ريادة األعماؿ عمى الُمستوى العاـ في النقاط التالية

 لمزبػائف, متقدمػة حاجػات لتمبيػة متفوقػة( وخدمات سمع) منتجات توفير خبلؿ مف الثروة خمؽ 
 .فييا تتواجد التي المناطؽ وتطوير المنظمات, ونمو ثـ توسع مف

 جديدة اأسواقً  وتخمؽ عمؿ, فرص توفِّر جديدة, اقتصادية وأنشطة أعماؿ إيجاد. 
 ُمرتفع اقتصادي نمو معدؿ طريؽ عف التصدير وحجـ الوطني الدخؿ تحسيف. 
 المجتمع في الريادية القابميات استثمار خبلؿ مف اإلنتاج عوامؿ تفعيؿ. 
 الُمحافظػة عمػى قػادرة كونيػا فيػو الرياديػة مستوى عمى الوطني تطور االقتصاد مستوى يعتمد 

 .وخارجًيا محمًيا األعماؿ عمى تنافسيات
 الميارات أفضؿ عمى والمحافظة تحفيزمل متفوؽ إنجاز ذات بيئة تعزيز. 
 االبتكار البلزمة, وتشجيع االستراتيجية المرونة بامتبلؾ متفوؽ زبوف ووالء رضا تحقيؽ. 
 والمسؤولية االستقامة خبلؿ مف األعماؿ سمعة تعزيز. 
  ًاألعماؿ ثقافة تغيير طريؽ عف المجتمع ثقافة لتغيير اأساسً  اودافعً  اُتعد ُمحرك. 

 

 األعمال ريادةخصائص  2.3.4
نجاح الفرد وبموغو حالة الريادة يمكف أف تنبثؽ مف فحوى المصطمحات  إف مقومات

بداعية المتبلكيا القدرة ة )اإلبداع, المخاطرة, النمو(, وأاآلتي ف الريادة الناجحة ليا قيـ مستقمة وا 
المتاحة في السوؽ والتي لـ يدركيا اآلخروف, كما أف الريادة الناجحة ليا  عمى انتقاء الفرصة

القدرة عمى العبور إلى الشواطئ الثانية دوف تردد, وليا نظرة واسعة وعميقة تمكف مف الكشؼ 
عف بعض المنطمقات التي ال يراىا الفرد االعتيادي. وال بد مف القوؿ بأف المشاريع الحديثة 

واالبتعاد عف  فقد واجو العديد منيا الفشؿ بسبب عدـ الميارة والخبرة اإلدارية,ليست كميا ناجحة 
التخطيط أو بسبب افتقار مالكييا ألساليب العمؿ الجاد والريادي الضامف إلدامة وبقاء ىذه 
المشاريع. فمف أسس الريادة الناجحة حسف استثمار الوقت وممارسة العمؿ القيادي السميـ, 

إلى إناطة األعماؿ اإلجرائية التنفيذية لمغير وينصرؼ ىو إلى  ايميؿ دومً  والريادي الناجح
التفكير اإلبداعي لمتطوير والى ممارسة القيادة والتوجيو. فالريادة تولد مع الفرد وتدفعو لئلبداع 
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نشاء المشاريع الصغيرة, والريادة صفة تولد مع األفراد وتنمو مف خبلؿ تفاعميـ  في األعماؿ وا 
 ( 17-15: 2000يئة المحيطة خدمة ألىدافيـ ولمجتمعاتيـ. )المنصور وجواد, مع الب

 المشروع فييا يعمؿ التي البيئة تعقدت كمماأنو  (122-121: 2013)مناؿ ويذكر 
 إستراتيجيات تطوير عمى إدارة المشروع قدرة عمى التي تؤثر الريادة خصائص إلى الحاجة زادت

 وتتطمب .التنافسي والمبادرة التحدي طريؽ عف يتحقؽ السوؽ في النجاح وأف فعالة, تسويقية
 فوأ واالبتكار, اإلبداع ويعزز العمؿ في والحرية باالستقبللية يؤمف ىيكؿ إداري وجود الريادة

في  الريادي التوجو تبني إمكانية مف يحد بينيا فيما والتداخؿ األقساـ وتعدد المركزية والرسمية
 يؤثر وتداخميا, األقساـ وتعدد والرسمية بالمركزية يتصؼ الذي التنظيميالييكؿ  ألف اإلدارة,

  :ىيو  ,أساسية خصائص خمس ولمريادة .الريادي التوجو عمى اسمبً 

 والتكنولوجيا المنتجات لتطوير جديدة ائؽطر  خمؽ عمى القدرة" بأنو يعرؼ والذي :اإلبداع .1
 ."العمؿ وأساليب

 في الفشؿ أو النجاح احتماؿ مع بالموارد التضحية في الرغبة" وىي :المخاطرة تحمل .2
 ".المرجوة والنتائج العائدات تحقيؽ

 ."النجاح لتحقيؽ البيئة تشكيؿ في األوؿ تكوف أف في "الرغبة ىي: و  المبادرة .3
 .بالرغبة المقرونة الجديدة األفكار لتطوير العمؿ في والستقاللية التفرد .4
   .المتحدي التنافسي السموؾ عمى القدرةوىي  المنافسة .5

 

: 2006والنجار والعمي )(, 48-47: 2006, والحسيني )(20: 2006ويذكر النجار )
أف مف يريد أف يكوف ريادًيا أو يمتمؾ عمبًل صغيًرا ال بد  ,(19: 2008السكارنة )و  (,10-13

أف تتوافر فيو العديد مف الخصائص الشخصية, والتي تميزه عف غيره مف األفراد. وال بد أف 
يمتمؾ الشجاعة والرغبة في أف يبدأ ذلؾ العمؿ, ويكوف لديو االندفاع والثقة في االستمرار فيو 

أىم خصائص الصعوبات التي يمكف أف تواجيو مستقببًل. ومف متفائبًل بالنجاح عمى الرغـ مف 
 :ما يميكاد األعمال وَّ رُ 

 .الحاجة لئلنجاز .1
 والميؿ نحو المخاطرة. .2
  ثقة بالنفس.ال .3
 الرغبة في االستقبللية. .4
 الرؤيا المستقبمية. .5
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 المثابرة. التضحية و  .6
 .األعماؿالرقابة عمى  .7
 .التأكدفي حاؿ عدـ  إعاقتوال يمكف  .8
 التي ال يراىا اآلخروف. يرى الفرص .9

 يمكف عممو.  لديو التصورات الواضحة لما .10
 الرغبة في النجاح. .11
 االندفاع لمعمؿ. .12
 االستعداد الطوعي لمعمؿ ساعات طويمة. .13
 االلتزاـ. .14
 التفاؤؿ. .15

( الدوافع أو األسباب 290-289: 2006لمبيريؾ والشمري )اوىنا ُيصنؼ كؿ مف 
مجاؿ االستثمار في المشروعات الريادية إلى أربعة أنواع الحقيقية البلزمة لممبادر لمدخوؿ إلى 

 ىي كالتالي:و  ,مف األسباب أو الدوافع
 وتتمثؿ فيما يمي: الدوافع المالية: .1
 تحقيؽ دخؿ أو ربح إضافي. . أ
 تحقيؽ االستقرار واألمف الوظيفي. . ب
 وتتمثؿ فيما يمي: الدوافع الجتماعية: .2
 كسب مراكز أو مكانة اجتماعية. . أ
 واالحتراـ في المجتمع. كسب التقدير . ب
 وتتمثؿ فيما يمي: الدوافع العائمية: .3
 تحقيؽ أمف مستقبؿ األوالد واألسرة. . أ
 استمرار النشاط العائمي في المشروعات المتوارثة لمعائمة. . ب
 وتتمثؿ فيما يمي: دوافع تحقيق الذات: .4
 لنفسو. اأف يكوف الفرد رئيسً  . أ
 أف يتجنب العمؿ لدى اآلخريف. . ب
 قدراتو وخبراتو الشخصية.أف يستخدـ الفرد  . ت
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 األعمال ريادةأبعاد  2.3.5
اد األعماؿ سوؼ يتـ وّ بعد التعرؼ عمى مفيوـ ريادة األعماؿ وأىميتيا وخصائص رُ 

عف أبعاد الريادة )التوجو الريادي( وىي )اإلبداع, وتحمؿ  المبحثالحديث في ىذا الجزء مف 
ـ التطرؽ إلى ىذه وسوؼ يت المخاطرة, والمبادرة( والتي تمثؿ المتغير التابع في ىذه الدراسة

 .بشيء مف اإليجاز األبعاد

 أبعادىا تحديد عمى يتفقوا لـ كذلؾ فيـ ةيالرياد مفيـو عمى الباحثوف يتفؽ لـ ومثمما
 لريادية عدة ابعادً أ الباحثوف حددقد ف (395: 2013وكما ورد في دراسة حسيف ), وعناصرىا
 أو يضيؼ مف ومنيـ يختمؼ مف ومنيـ أبعاد مجموعة عمى اآلخر مع يتفؽ مف فمنيـ األعماؿ
 اإلبداعية,) ىي الريادي لمتوجو أبعاد ثبلثة (Miller) حدد فقد .األبعاد بعض يستبعد

وأضاؼ   (Mintzberg, 1973) قدميا سابقة جيود إلى مستنًدا (واالستباقية والمخاطرة,
(Dess, 2007) لػ  الثبلثة لؤلبعاد آخريف بعديف  (Miller)والمنافسة االستقبللية) ىما 

 األبعاد ىذه عف عبرا فقد (Covin & Slevin)أما . أساسية أبعاد خمسة لتصبح (اليجومية
 :وىي الريادي لمسموؾ أنماط بأنيا
 الجديدة والخدمات المنتجات تقديـ في األولى لتكوف المنظمة سعي وىو :اإلبداعي السموك -

 . الفرص اقتناص في اليجومي التنافس شديدة وتكوف
 توقع مع عالية مخاطرة نسبة تحمؿ مشاريع لتبني المنظمة برغبة ويتمثؿ :المخاطر السموك -

 . مرتفع عائد
  .المنافسيف استجابة انتظار ثـ األفعاؿ في بالمبادرة ويتمثؿ :ستباقيال السموك -

وبعد االطبلع عمى مقاييس وأبعاد التوجو الريادي لوحظ وجود اتجاىيف مف الباحثيف 
بيف مجموعة مف الباحثيف الذيف يستخدموف يُ  التجاه األول:الذيف يستخدموف ىذه المقاييس. 

بداع, وتحمؿ المخاطرة, )المنافسة, واالستقبللية, واإل خمس أبعاد لمتوجو الريادي وىي
وىي  أبعاد ةبيف مجموعة مف الباحثيف الذيف يستخدموف ثبلثيُ  التجاه الثاني:أما , والمبادرة(

لذا فإف الباحث يتفؽ مع المجموعة الثانية وبذلؾ سوؼ , )اإلبداع, وتحمؿ المخاطرة, والمبادرة(
يشير عدد . و والمبادرة( ,وىي )اإلبداع, وتحمؿ المخاطرة لمتوجو الريادي مقاييس ةيستخدـ ثبلث

تقاس مف خبلؿ مجموعة مف  (ريادة األعماؿالتوجو الريادي )تاب والباحثيف إلى أف مف الكُ 
 يوضحيا ,األبعاد
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تحديد  اتفقت مع الدراسة الحالية فيالدراسات السابقة التي  بعض فيو ظيروي (2.2) الجدوؿ
 .(التوجو الريادي) التابع المتغير أبعاد

 من وجية نظر بعض الكتاب والباحثين (ريادة األعمال) التوجو الريادي ( أبعاد2.2) جدول 

درة السنة الكاتب
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Danny 1983   *      * *  * * 
Kuratko, Montagno, & Hornsby 1990        *   *   

Covin & Slevin 1991   *     * *   * * 
Morris 1996 * * *   * * * *  *  * 

Lumpkin & Dess 1997   *      * *  * * 
Brown, Davidsson, & Wiklund 2001    *  * * *   *   

Morgan P. Miles & Jenny 

Darroch 
2006 *    *  *  *     

Thomson 2006   *  *    *     
Denrell, Jerker 2008 *    *  *  *     

Jones ,Rosalind & Rowley, 

Jennifer 
2009 *    *  *  *     

   *  * * *   * *   2010 الشبيري
Kilenthong , Pitsamorn & Hills 2010   *  *         

     *   *   *  * 2010 مراد

الريادة كمدخؿ لمنظمات األعماؿ في ظؿ تبني مفيـو رأس الماؿ  (97: 2013) , حامدالحدراوي المصدر:
 الفكري دراسة ميدانية في مستشفى بغداد التعميمي. كمية اإلدارة واالقتصاد. جامعة الكوفة.

 

التوجو الريادي الثبلثة )اإلبداع, وتحمؿ المخاطرة, وفيما يمي سيتـ التطرؽ ألبعاد 
  والمبادرة( بشيء مف اإليجاز كالتالي:
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 اإلبداع:أوًل: 

يعد أحد العناصر الحيوية لتحقيؽ التميز والتفوؽ في العديد  اإلبداعيعتقد الكثيروف أف 
مفيـو واسع يصعب التعبير عنو بالكممات فقط.  اإلبداعمف المجاالت المختمفة, ولكف مفيوـ 

 –يختمؼ باختبلؼ السياؽ الذي ُيستخدـ فيو  اإلبداعتعقيًدا أيًضا أف تعريؼ  األمرومما يزيد 
: 1998/2008, كوؾ)في مجاؿ الرسـ والكتابة والحرؼ المينية والعمؿ الحر.  اإلبداعمثؿ 
16) 

 :مفيوم اإلبداع 

ه عمى غير مثاؿ سابؽ. ويعتبر ابتدعو أي أنشأ أو الشيءع دَ ع( وبَ دَ لغة مف )بَ  اإلبداع
في ظؿ بيئات  االزدىارتسعى لتحقيؽ  التياليامة بالنسبة لجميع المنظمات  األمورمف  اإلبداع

عند المنظمات في ظؿ التطور اليائؿ وزيادة  اإلبداعمضطربة )متغيرة( وىذا وقد ازدادت أىمية 
 إلىؾ المعمومات بطرؽ تؤدي نو القدرة عمى جمع أو اشترامى أع اإلبداععرؼ يُ و  حدة المنافسة.

ىو عممية نسبية  أوفكرة جديدة.  إلىمشكمة ما أو حؿ خبلؼ  إلىىو التوصؿ  أو جديدة. أفكار
 إلى. وىي عممية تتضمف النظر األصيؿر مرحمة االبتكا إلىتقع بيف مرحمة المحاكاة والتطوير 

والعمؿ دة غير مألوفة يتفاعؿ فييا الفرد والمشكبلت بمنظور وعبلقات جدي واألشياءالظاىرة 
 األشياء وبيئة المنظمة والبيئة العامة. ويقوـ الفرد أو الجماعة بالبحث واالستقصاء والربط بيف

 (13: 2007وذو قيمة لممجتمع. )مفمح وحريز,  وأصيؿجديد  شيء إنتاج إلىبما يؤدي 

ديدة. وبعبارة ججمع أو مشاركة المعمومات بطرؽ تطوير أفكار ىو القدرة عمى  واإلبداع
تعكس الحاجات المدركة وتستجيب لمفرص في  التيأخرى ىو تطوير األفكار االبتكارية 

لبلبتكار ويساىـ في نجاح المنظمة عمى المدى الطويؿ,  األولىالمنظمة, وىو يعتبر الخطوة 
 األساليبكما أنو يحسف مف عممية صنع القرار مف خبلؿ تشجيع العصؼ الذىني كأحد 

 جديدة ِبُحرية وعفوية دوف انتقاد,المستخدمة في جمع أعضاء الجماعة مًعا لتطوير أفكار 
أفكار جديدة دوف المبالغة في االىتماـ  بأنو "ابتكار اإلبداععرؼ ويُ . (47: 2008)السكارنة, 
ىو " القياـ  واإلبداع التفكير في أفكار جديدة ومناسبة".ىو "عممية  واإلبداع األفكار".بفائدة ىذه 

 اإلبداعيًضا ى اإلدراؾ واالختراع واالستثمار". وأويشتمؿ عم شيء لـ يتـ عممو مف قبؿبعمؿ 
(. 18 -16: 1998/2008, )كوؾ, طريقة مختمفة"ىو "رؤية ما يراه اآلخروف والتفكير فيو ب

قدح زناد الفكر لمتوصؿ إلى أفكار جديدة خبلقة تدفع لبلبتكار".  ىو "عصؼ ذىني أو واإلبداع
مع مجموعة مف  اإلنسافىو "توليد األفكار". والتفكير المبدع ىو "موىبة نظرية يولد بو  واإلبداع
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ف أو رؤية ما لـ التفكير في ما لـ يفكر فيو اآلخرو بأنو " اإلبداعالميارات المكتسبة". ويعرؼ 
بأنو "أفكار  اإلبداعيراه أحد مف قبؿ أو القياـ بعمؿ ما لـ يعممو اآلخريف مف قبؿ". وأيًضا يعرؼ 

تتصؼ بأنيا جديدة ومفيدة ومتصمة بحؿ أمثؿ لممشكبلت أو تطوير أساليب أو أىداؼ أو 
عادة تركيب األنماط ال معروفة في السموكيات اإلدارية في أشكاؿ مميزة تعميؽ رؤية أوسع وا 

 (125-124: 2010". )قنديؿ, األماـومتطورة َتْعُبر بأصحابيا إلى 

. ومع ىذا, يصعب واإلنتاجيةلتحقيؽ النمو االقتصادي  اعنصًرا جوىريً  اإلبداععّد ويُ 
المؤسسي وتأسيس التجديد ب اإلبداعلبيئتو وطبيعتو التي تتغير باستمرار. ويرتبط قياسو نظًرا 
شركاتيـ ويقوموف بإنمائيا عف طريؽ استحداث  األعماؿاد و  الجديدة, إذ يؤسس رُ المشاريع 
مؿ وتكويف الثروة, إيجاد فرص الع إلىمنتجات أو خدمات جديدة يمكف أف تؤدي  أوعمميات 

)السكري  .األعماؿىما: أصالة المنتج ودرجة تنافسية  اإلبداعمختمفتيف لتقييـ ويوجد طريقتيف 
 (71: 2014وآخروف, 

وتأخذ الريادة  أبعاًدا اقتصادية واجتماعية , إذ أف قيمة جديدة تنتج عف إنشاء المشروع. 
 (Newعمى أنو إيجاد توافؽ جديد اإلبداع إلىُينظر  النظرة االقتصاديةىذه وفي 

Combinations) .ذي قد , والاإلبداعويركز المشروع الريادي عادة عمى  لمعوامؿ االقتصادية
 تكنولوجي, أو منتج جديد, أو طريقة جديدة في تقديـ منتج, أو تقديـ خدمة جديدة, إبداعيكوف 

, إدارتو أوىيكمية التنظيـ  إعادةالتوزيع وقد يكوف في  أوفي التسويؽ,  اإلبداعوقد يكوف 
ويعتبر الريادي اليـو  .األشياءفالمشروع الريادي يرتكز معنوًيا عمى طريقة جديدة في عمؿ 

(, فيو الذي ينظـ ويعظـ الفرص, ويستطيع أف Developer( أو مطور )Innovatorمخترع )
يحوؿ ىذه الفكرة إلى تسويؽ, ويضيؼ إلييا قيمة مف خبلؿ الوقت, والجيد, والميارات, متحمبًل 

إنو خبلًقا يسعى لتنفيذ فكرتو ومدرًكا لممكافآت مف جيوده.  األسواؽالمخاطر مف المنافسة في 
 (15-14: 2006إلى الحداثة, التنظيـ, وأخذ المخاطرة. )النجار والعمي, 

  اإلبداعخصائص: 

التي  اإلبداعيأخذ أشكااًل متعددة تتواءـ مع المخرجات التي تأتي مف عممية  اإلبداعإف 
-20: 2011) السكارنةو , (49-48: 2008)السكارنة  تي:ضمف أشكاؿ متعددة كاآلتكوف 
21) 
اآلخريف مف المنافسيف المباشريف بما ىو مختمؼ عف  اإلتيافوىو  يعني التمايز اإلبداع .1

 .اإلبداعينشئ شريحة سوقية مف خبلؿ االستجابة المتفردة بحاجاتيا عف طريؽ وغيرىـ حيث 
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كمًيا أو جزئًيا في مقابؿ الحالة وىو اإلتياف بالجديد  (Noveltyيمثل الجديد ) اإلبداع. 2
 القائمة, كما يمثؿ مصدر التجدد مف أجؿ المحافظة عمى حصة الشركة السوقية وتطويرىا.

ع أشياء معروفة وقديمة في توليفة وىو أف يكوف بمثابة وض ىو التوليفة الجديدة اإلبداع. 3
 مجاؿ آخر لـ تستخدـ فيو مف قبؿ. إلى( أو نقميا األشياءجديدة في نفس المجاؿ )توليفة 

 األوؿبأنو  اإلبداعوفي ىذا تمييز لصاحب  في السوق األولىو أن تكون المتحرك  اإلبداع. 4
المقمدوف, وحتى في حالة التحسيف  الفكرة والمنتج والسوؽ عف اآلخريف وىـ إلىفي التوصؿ 

دخؿ عمى المنتج مف تعديبلت, وىذه بما أ األولىالجزئي( فإف صاحب التحسيف يكوف  اإلبداع)
اإلبداع أسرع مف منافسيو, في التوصؿ أي أف يكوف صاحب  إلبداعاىي سمة السبؽ في 

 ما ىو جديد. إلى واإلدخاؿ
الذي يستند  اإلبداعوىو يمثؿ نمًطا مف أنماط  ىو القدرة عمى اكتشاف الفرص. اإلبداع. 5

عمى قراءة جديدة لمحاجات والتوقعات, ورؤية خبلقة الكتشاؼ قدرات المنتج الجديد في خمؽ 
, وال دالئؿ عمى حجمو اآلفوالكتشاؼ السوؽ الجديد الذي ىو غير موجود حتى طمب فعاؿ 

وخصائصو, وليذا ترى الشركات المبدعة في اكتشاؼ الفرص ما ال تراه الشركات األخرى 
 المنافسة.

, بأنيا تشمل المراحل التالية األساسية اإلبداعيةوقد وصف أحد المتخصصين العممية 
 :(19: 1998/2008)كوؾ  كما أوردىا

 :عادة تحديد المشكمة/الفرصة. اكتشاؼ الفكرة المبدئية  وا 
  والقواعد في ىذه المرحمة. األسسغالًبا ما يتـ وضع  :اإلعدادمرحمة 
 :تمعب العمميات التي تتـ في البلشعور دوًرا ميًما في األحياففي معظـ  مرحمة التطوير ,

 ىذه المرحمة.
 :عاًدة ما يتـ التيقف مف الفكرة في ىذه المرحمة. مرحمة التنوير 
 :اآلخريفحيث يتـ توثيؽ وقبوؿ الفكرة مف  مرحمة التصديق . 

 

 تحمل المخاطرة:ثانًيا: 

 يوجد عمؿ أي فيآخر, ف عفإف القدرة عمى تحمؿ المخاطرة ىو ما يميز شخص 
 تساعد المحسوبة الُمخاطرة ولكف دوًما, ناجح العمؿ بأف تامة ضمانو توجد وال ُمخاطرة, عنصر
ريادًيا,  أف الشخص وفي ريادة األعماؿ كمما زادت المخاطرة كمما دؿ عمى. النجاح تحقيؽ عمى
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ىو غالًبا ما يكوف مقداًما, وذو قدرة عالية عمى حساب المخاطر المتوقع حدوثيا, و الريادي و 
النتائج قبؿ دخوؿ سب كؿ يدرس مختمؼ الظروؼ المحيطة ويتوقع كؿ االحتماالت ويحالذي 

  تحمؿ المخاطر ليصؿ إلى ىدفة المنشود.مف ثـ يو المغامرة 
  المخاطرة:تحمل مفيوم 

ُيشكؿ أي عمؿ جديد مخاطر لمريادييف, حيث أنو يمكف أف ينجح أو يفشؿ, باإلضافة 
 والتي تتناسبالريادي يأخذ المخاطرة المحسوبة و  إلى أنيـ ال يمكنيـ التنبؤ بما سيحدث مستقببًل.

 في نيا "المغامرةعرؼ بأوتحمؿ المخاطرة تُ . (Siropolis, 1994: 44-45) مع مياراتو
. وتحمؿ "كبير بشكؿ االقتراض" أو ,"األصوؿ مف انسبيً  كبير جزء إيداع" و, أ"المجيوؿ
 مجيولة. أرض في والمغامرة, والصحيحة المجربة المسارات لبلبتعاد عف استعداد ىو المخاطرة
ثارة بالمخاطر محفوفة مشاريع في لمدخوؿ لي الميؿإ تحمؿ المخاطرة مفيوـ ويشير  جريئة وا 

 (Patel, et. al, 2009)".الشركة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ

إلى أف أخذ المخاطرة ىو االحتمالية في  (66 - 65: 2008)ويشير السكارنة 
الحصوؿ عمى مكافأة, أو تحقيؽ عوائد في حاؿ نجاح خطة المشروع المقترحة أكثر مف أنو لو 

حدود معينة لسموؾ أخذ المخاطرة ما بيف المنظمات واألشخاص أنو ال يوجد فشؿ في ذلؾ. و 
لشخص عبارة عف عامؿ, وكمما بالنسبة لممشاريع الجديدة, فكمما كانت المخاطرة أقؿ يكوف ا

زادت الخطورة يصبح ريادًيا وأف أخذ المخاطرة يأتي تقييمو مف ناحية اقتصادية ويكوف ذا عبلقة 
باتخاذ القرارات, ومبنًيا عمى مبدأ المقامرة والمغامرة, والمخرجات المتأتية بالنسبة ألخذ المخاطرة 

أخذه بعيف االعتبار مع إمكانية التعرض ما يتـ  ابأنيالمخاطرة  ويعرؼ والفائدة المتوقعة.
 أف أخذ المخاطرة تـ تصنيفيا مف الباحثيف كما يمي: إلىوقد أشار   .لمخسارة

 إف الريادة تعد جزًءا مف أخذ المخاطرة. -1

إف الريادية تتجو إلى امتبلؾ األعماؿ مع أقؿ قدر مف المخاطرة, وبمعنى آخر إف الريادييف  -2
ال يتجيوف إلى األعماؿ مع البداية بأخذ جزء كبير مف المخاطرة مثؿ غير الريادييف ولكف يتـ 

 أكثر إيجابية. األعماؿالتنبؤ بتمييز وضع 

وأنيـ أكثر ثقة في عممية أكثر مف غيرىـ, أثبت أف الريادييف يدرسوف الوضع بشكؿ عاـ  -3
 اتخاذ القرارات مف المديريف في منظمات  األعماؿ الكبيرة.
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 ,.Chen et alو) (,Dumitru, 2007(, و)Zhan et al., 2003ويشير كؿ مف )

المخاطرة  تتحمؿ المنظمات الريادية( في دراستو, أف 2013:31( كما أورد الناصر )2005
(Risk Taking ) ًت إبداعية ا ما يصاحب ذلؾ نشاطاألنيا تسعى إلى استغبلؿ الفرص, وغالب

ماؿ سواء كانت طوعية أـ تدخؿ تمؾ المنظمات في مواجيات مع بيئة األعوخبلقة. إذ دائًما ما 
عف ظيور  عة )عدـ اليقيف بالمستقبؿ( وفضبًل إجبارية, وىي تحديات في حاالت عدـ التأكد مرتف

ياديوف ىـ سالكي طريؽ جتماعية والمالية المحتممة أثناء إدارة أعماليا. والر احتمالية لمخسائر اال
رؼ اىتمامو ونشاطاتو نحو ف روح المخاطرة ىذه ىي التي تشجع الريادي عمى صالمخاطرة أل

الريادييف, في  واألفرادف المنظمات الريادية إدراؾ األرباح. وعمى أية حاؿ, فإ اكتشاؼ مواطف
تي تجنبيا المقامرة الضخمة. فيذه المفيـو الشائع, تختار عادة المخاطر الالواقع, وعمى عكس 

 المنظمات فاعمة في معايرة وتكييؼ مستوى المخاطرة التي تبلئـ العائد المحتمؿ, وتنسجـ مع
تحممي المخاطر قدراتيا الجوىرية إلدارة حاالت عدـ التيّقف. وعمى الريادييف أف ال يكونوا م

نما   ف ليا كذلؾ, مف خبلؿ قياسيا بشكؿ عقبلني وواقعي.معالجو فحسب, وا 

خاطرة تأتي في حاالت الغموض ( إلى أف ميارات أخذ الم65: 2008) السكارنة يذكرو 
التأكد والكيفية التي تضمف بقاء وضماف نجاح األعماؿ والخوؼ مف الفشؿ, وحتى تبقى وعدـ 

. وتساعد العناصر التالية األعماؿد أف تحسب المخاطر التي تأتي مف القياـ بتنفيذ بُ  ريادًيا ال
 في تشكيؿ ميارات أخذ المخاطرة:

: وىو أف الريادي والمنظمات الريادية تتمتع بالتميز والتمكف بحيث لؤلشياء اإليجابيةالرؤية  -1
المرسومة لمثؿ  األىداؼالتي تساعد في تحقيؽ  اإليجابيةيصبح لدييا الرؤية المستقبمية 

 ىذه المنظمات.
نحو  اإليجابيةالرؤية  وتنقمو األعماؿالريادي يكوف ذا نظرة ثاقبة وأكثر تبصًرا لدعـ تنفيذ  -2

 المسار الريادي.
 الريادي يجب أف يكوف لديو الوقت لرؤية وتقييـ األىداؼ يومًيا, ووضع كؿ مرحمة تحت الرقابة. -3
 اإلنجازجاز كؿ ميمة, وعمى العكس في حالة عدـ العمؿ عمى تقييـ األعماؿ بعد إن -4

 والمقارنة بيف ذلؾ.
وعدـ الوصوؿ إلى  األعماؿقبوؿ المخاطرة وعدـ التأكد: حيث التحضير ألسوأ الحاالت في  -5

 المطموبة عمى المدى الطويؿ. األىداؼ
 والمنظمة.بيا الفرد وضع النقاط التي تتوافؽ مع قدرات المنظمة وتعرؼ المزايا التي يتمتع  -6
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 :المبادرةثالثًا: 

قد يختمؼ بعض عمماء االقتصاد وأصحاب األعماؿ التجارية في الرأي حوؿ تحديد 
المبادرة التجارية, إال أف معظميـ يتفقوف عمى أف روح المبادرة ضرورية لتحفيز النمو 

يرة االقتصادي وتأميف فرص العمؿ في كافة المجتمعات. حيث ُتشكِّؿ شركات األعماؿ الصغ
 .الفقر وتخفيض مستوى الناجحة المحركات األولية لخمؽ فرص العمؿ, وتنمية الدخؿ,

 :مفيوم المبادرة 

 منذ معناىا وتطور عشرالثامف  القرف في التجارية األعماؿ في المبادرة ظير مفيـو
لكف  .بو خاصة شركة بفتح المرء لقياـ مساوٍ  بأنو ىذا المفيـو الكثيروف يعتبرو  .الوقت ذلؾ

األعماؿ  في المبادر يكوف ىـنظر  وفي .ذلؾ مف أكثر بأنيا يعتقدوف االقتصاد عمماء معظـ
 في جديد مشروع إطبلؽ عف المخاطر المترتبة لتحمؿ استعداد عمى الذي المرء ىو التجارية

 بتسويؽ يقـو المبادر كمبتكر دور عمى آخروف ويؤكد .الربح لتحقيؽ فرصة كبيرة توفرت حاؿ
أو  سمًعا يطوروف األعماؿ في المبادريف إف يقولوف عمماء االقتصاد مف آخر اعددً  ولكف .ابتكاره
 أف عمى اليـو االقتصاد عمماء معظـ يتفؽا. و حاليً  متوفرة وليست السوؽ يطمبيا جديدة عمميات

 ففي .المجتمعات كافة في العمؿ فرص وتأميف االقتصادي النمو لتحفيز ضروريةالمبادرة  روح
 العمؿ, فرص لخمؽ األولية المحركات الناجحة الصغيرة شركات األعماؿ ُتشكِّؿ النامي العالـ
 ُيشكِّؿ األعماؿ في لممبادرة الحكومي فإف الدعـ لذلؾ .الفقر مستوى وتخفيض الدخؿ, وتنمية

رة بأنيا "البحث المباد . وتعرؼ(6-3:, د. ت.)ىولدف ,االقتصادية لمتنمية حاسمة استراتيجية
إلى األماـ وتقديـ خدمات أو منتجات جديدة قادرة عمى المنافسة والعمؿ في عف فرصة والتطمع 

 (Rauch, 2004) المستقبؿ".

شباع  كافة  باستخداـالفرص  واستثمار احتياجاتيـإف إثراء البيئة التي تحيط بالمبادريف وا 
جييـ لتحقيؽ رؤية متكاممة لتعزيز الموارد المتاحة في المجتمع ىو التحدي الحقيقي الذي يوا

ف ىنا نماذج مشروعات جديدة. وم البتكارمفيوـ العمؿ الحر لدى أفراد المجتمع, والتخطيط 
ا وجعميا ترى النور, وبيذ األفكارالرائدة, ومحاولة تحقيؽ  باألعماؿجاءت أىمية المبادرة لمقياـ 

أف تضيؼ  فإف تبني روح المبادرة يؤثر بشكؿ كبير وفعاؿ في التوصؿ إلى أفكار رائدة يمكف
وتنامي  المبادرة باعتبارىا تشكؿ إلى( Morrisonقيمة تنافسية لممنظمة, وبيذا الصدد يشير )

اؾ لمفرصة ومف ثـ السعي لتحقيقيا شيء ذو قيمة مف ال شيء تقريًبا حيث تبدأ مف إنشاء أو إدر 
, األخرىتقدـ المنظمات الريادية فيًما عميًقا لمتسويؽ إلى الفرص التي ال تمتمكيا المنظمات و 
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تغبلؿ فيـ يحاولوف مف اسيروف أف الفرص ضمف منتج أو سوؽ أو مجاؿ تكنولوجي, لذلؾ فيـ 
لممنافسيف  إشارةوىي  األولىأف تتبع المنظمة  األخرىالفرص النموذجية أواًل, وتحاوؿ المنظمات 

روح المبادرة لدى الشباب الناشئ  المحتمميف, لذلؾ تيدؼ فكرة بيئة صناعة المبادريف إلى غرس
روعات, وتنظيـ المش إنشاءوتعميؽ مفيوـ العمؿ الحر بينيـ وتحفيزىـ عمى  األعماؿفي حقؿ 

المعمومات  وترويج ثقافة التفكير التجاري الصحيح وتنمية الميارات واالستفادة مف مصادر
  (98-97: 2013عة في البحث واالستكشاؼ عف الفرص الواعدة. )الحدراوي, المتنو 

سمات شخصية لمن يرغب في التحمي وىناك وتعتبر روح المبادرة خيار ميني جذاب, 
حريزيذكرىا  ,بروح المبادرة  :في النقاط التالية (107: 2007) مفمح وا 

 تجمس فييا مع نفسؾ بانتظاـ  اا, حدد أوقاتً فسؾ ما يكفي مف الوقت لتكوف مبدعً امنح ن
 لتفكر في الصورة الكاممة لؤلمور وفي طرؽ جديدة لحؿ المشكبلت القديمة.

  ًييـ مف إبداعية عمى األفكار الجديدة, استمع إلى زمبلئؾ وقـ بتشجيع ما لد اُكف منفتح
 ـ آرائيـ.واحتر 

 عادلة, وال قيمة مف الم االتوصؿ إلى فكرة ما ليس إال جزءً  ضع أفكارؾ موضع التنفيذ, إف
 لؤلفكار ما لـ تواصؿ تطبيقيا حتى النياية.

  ًلف يوافؽ الجميع عمى أفكارؾ, وحتى إف فعمو ذلؾ, فقد يستغرؽ األمر بعض اكف مثابر ,
 الوقت إلقناعيـ بأسموبؾ في التفكير.

 وجد في بيئة تشجع تحمؿ تحمؿ المخاطرة في العمؿ, إف أكبر ثمرات العمؿ التنظيمي ت
 المخاطرة.
, اآلتي في والثقافية والقتصادية الجتماعية الحياة نسيج في المبادرة أىمية وتبرز
 :(253: 2014) الدويبيكما ذكرىا 

 وحشد القدرات وبناء واعدة ومشروعات عمؿ فرص بخمؽ لممبادرة الداعمة الثقافة تساعد .1
 .وتبعاتيا البطالة لمشكمة بكفاءة والتصدي واإلمكانات الموارد

 النشاط تفعيؿ عمى قادر كشريؾ اإلنساف دور أماـ اواسعً  المجاؿ المبادرة ثقافة تفتح .2
 . التنافسية مقدرتو ورفع االقتصادي

 عف وتعيقو اإلنساف دور أىمية مف تقمؿ التي السمبية المظاىر كافة المبادرة ثقافة مغىت .3
 وتنمية االقتصادي النشاط مجاالت توسيع وبالتالي المشروع, تأسيس فعاليات نحو التوجو
 .التنافسية مقدرتيـ ورفع األفراد ميارات
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  .والمعموماتية العولمة عصر في العمؿ سوؽ ومتطمبات لمستجدات واالبتكار المبادرة ثقافة جيبستت .4
 .االقتصادي نشاطو تنويع وفي اإلنساف أماـ الخيارات المبادرة ثقافة سعتو  .5
يجابية متقدمة مستويات نحو واالبتكار المبادرة ثقافة تدفع .6 دراؾ لمطموح وا   .الذات وا 
 .لممجتمع والمادية البشرية الموارد ىدر لمظاىر التصدي عمى المبادرة ثقافة ساعدت .7
 وتفتح ااقتصاديً  والمجدي المنتج العمؿ عمى الناس تحفيز في واالبتكار المبادرة ثقافة سيـت .8

 .الجودة مستويات لزيادة الداعمة المنافسة أماـ المجاؿ
 .العالمية األسواؽ مع بكفاءة التعامؿ عمى الوطنية االقتصادات قدرة المبادرة ثقافة دعـت .9

 المقدرة ورفع لمتمكيف داعمة وىي المعاصر االقتصاد ركائز مف ركيزة المبادرة ثقافة إف
 فرص بخمؽ المبادرة عمى الناس يشجع أف وحده لمتمويؿ وال وحدىا لمقوانيف يمكف فبل التنافسية,

 التعميمي النظاـ مكونات في تأسيسيا يتـ ليا وراعية لممبادرة داعمة ثقافة ىناؾ تكف لـ ما عمؿ
 صغرى لمشاريع نماذج خمؽ إلى باإلضافة ـ,عبلاإل ووسائط االجتماعية التنشئة وأساليب
 العصر ىذا متطمبات إف .بيا يقتدى ناجحة نماذج لتكوف ورعايتيا احتضانيا يتـ تقنية وابتكارات
 والتعميـ األسرة مؤسسات في االجتماعي ولمخطاب الثقافي لممعطى جوىرية مرجعية تفرض

صبلح ىيكمة إعادة خبلليا مف يتـ واإلعبلمي الديني والخطاب  داعمة لتكوف المعطيات ىذه وا 
 توسيع اتجاه في والمستدامة الحقيقية والتنمية والتمكيف المجتمعية والشراكة االقتصادية لممبادرة
 ومحتـر الئؽ معيشي ومستوى عمؿالو  العمـ وفرص وصحية مديدة لحياة إلنسافا أماـ الخيارات
يجابية عالية ودرجة لمذات إيجابي ومفيـو  (262: 2014)الدويبي,  .الطموح مستوى مف وا 

ُيمثِّؿ الُمتغير التابع في والذي  ريادة األعماؿبعد عرض ىذا المبحث الُمتعمؽ بجانب 
باىتماـ عدد ال بأس بو مف الباحثيف, حِظيت قد ريادة األعماؿ  يرى الباحث أفىذه الدراسة, 

 ا, بجانب أىميتيالريادةحيث تضم ف ىذا المبحث جوانب ُمتعددة أبرزىا: ماىية ومفيوـ 
عد توفر ميارة اإلبداع تُ الباحث أف   يرىالتوجو الريادي  النظر ألبعاد بعدو  وأبعادىا. وخصائصيا

الضرورية لمرقي بالمشروعات الُمختمفة, وخصوًصا الريادية منيا؛ ويرجع ذلؾ  المياراتمف 
ألىميتو باعتباره مف الميِّزات األساسية التي ينبغي لمريادي أف يتمتع بو, وأف ُيوظفو واقًعا في 

 أف الريادي عميو أف يتحمىكما  مشروعو إذا ما أراد التحميؽ في فضاء األعماؿ بنوٍع مف التميز.
تحمؿ المخاطرة المحسوبة والمدروسة جيًدا الغتناـ الفرص اغتناًما صحيًحا, وأيًضا مف  بشيء

يجب أف يتمتع بروح المبادرة والقدرة التنافسية لما ليا مف أىمية كبيرة وضرورية في النيضة 
الوصوؿ بالمشروع الريادي  المياراتاالقتصادية, وبالتالي يتمكف الفرد الريادي بامتبلكو ليذه 

 لى تحقيؽ طموحاتو المستقبمية.إ
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 المبحث الرابع: الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة
 مقدمة 2.4.1

والتي تسيـ في تذليؿ التوجيات  ُيعد التعميـ التقني والميني مف التوجيات الحديثة
تسيـ في نيوض المجتمعات اقتصادًيا وتنموًيا  والتي بدورىا النظرية إلى آفاؽ عممية وتطبيقية

الحديث في ىذا المبحث مف الدراسة حوؿ مفيوـ التعميـ التقني والميني وعميو سوؼ يتـ  ومينًيا.
مع بعض  وحاجة المجتمع لو باإلضافة إلى التعريؼ بالكميات التقنية والمينية محؿ الدراسة

 .اإليجاز اإلحصائيات الخاصة بطمبة ىذه الكميات بشيء مف

يحتـ التطور التكنولوجي عمى عامؿ المستقبؿ أف يتسمح بالمعارؼ والميارات و 
والعالمية, ومف ثـ فإنو مف  واإلقميميةوالسموكيات التي تتواءـ مع المتغيرات التكنولوجية 

الضروري إعداد المواطف العربي وتعميمو وتدريبو عمى أحدث تكنولوجيا العصر باعتبار أف 
المختمفة لتوفير منتج أو  اإلنتاجىي القادرة عمى التعامؿ مع عناصر  القوى العاممة المدربة

العالمية. وىناؾ جيود ممحوظة  األسواؽخدمة بجودة عالية, وتكمفة منخفضة والمنافسة في 
قامت بيا الدوؿ العربية في مجاؿ تطوير التعميـ العاـ سواء مف ناحية االستيعاب الكامؿ 

 التعميـ. ويرتبط التعميـ والتدريب الميني والتقني بإكساب لؤلعداد فضبًل عف تحسيف نوعية
وتأميف المؤىبلت المحددة لمقابمة احتياجات سوؽ العمؿ, بما يساعد  الميارات الفنية والسموكية,

الخمؿ الييكمي بيف العرض والطمب في أسواؽ العمؿ, فالتدريب ال يؤدي إلى زيادة  عمى مواجية
روح المعنوية لمعماؿ وتحسيف الرضا لنفس, ورفع فحسب بؿ يؤدي إلى زيادة الثقة با اإلنتاجية

أو الخدمات, بما يساعد عمى المنافسة في سوؽ العمؿ  اإلنتاجالوظيفي ورضا المستفيديف مف 
وصيانتيا, وتنمية االنتماء, وتحقيؽ الذات والتكيؼ مع المتغيرات  األجيزةوالمحافظة عمى 
كسابيـ القدرة عمى البحث والتطوير, وزيادة قابمية االستخداـ التكنولوجية وت حفيز العامميف وا 

والترقية بما يساعد عمى زيادة فرص العمؿ. وال يمكف الفصؿ بيف عمميتي التدريب والتشغيؿ 
فكبلىما يؤدي إلى تحقيؽ العمالة الكاممة والمحافظة عمى استقرارىا والمعاونة في خمؽ فرص 

 األنشطةبمستويات العمالة في  واالرتقاءلعمؿ لجميع المواطنيف دوف تفرقة, عمؿ وتطبيؽ حؽ ا
المختمفة, وتحقيؽ أقصى كفاءة لمعمالة بتسييؿ حصوؿ المنشآت عمى العمالة  االقتصادية

في اختيار المينة والتكيؼ فييا, والمشاركة في الحد مف  األفرادالمطموبة والمناسبة, ومساعدة 
. ومف الميـ أف تقوـ الدوؿ العربية في تطبيؽ نظاـ التأميف ضد البطالةالبطالة, والمعاونة 
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بالتنسيؽ بيف الجيود التدريبية واالحتياجات الحالية والمستقبمية ألسواؽ العمؿ العربية والعالمية 
 (400: 2012)حمبي,  مف الميف والتخصصات.

 اكبيرً  المياميا, اىتمامً منذ تسمميا  الفمسطيني أولت وزارة التربية التعميـ العاليوقد 
بأىمية ىذا  امف المسئوليف جميعً  اوالرعاية التي يستحقيا, إيمانً التقني بتطوير التعميـ الميني 

فقد تـ  القطاع التعميمي في تنمية وتدريب الموارد البشرية التي يحتاجيا المجتمع الفمسطيني.
تطوير المصادر   تبني استراتيجية وطنية لمتعميـ الميني والتقني تشتمؿ عمى محاور مف أىميا

تطوير المصادر البشرية وفؽ أنظمة اإلعداد و المادية المنسجمة مع التكنولوجيا الحديثة, 
عداد المناىج وفؽ نظاـ الوحدات النمطية.و النوعية,  أنيا تتميز بخصائص تجعميا كما   ا 

حيث  منيا االرتباط باحتياجات سوؽ العمؿ, والمرونة, والفاعمية, والكفاءة, واالستدامة. ,ريةعص
مف عناصر اإلسياـ الفاعؿ في التنمية  اأساسيً  اف الوزارة ترى بالتعميـ الميني والتقني عنصرً أ

والكفاءة  االقتصادية واالجتماعية بتوفير التدريب الميني والتقني ألبناء وبنات الوطف, بالجودة
 اوانطبلقً  ؿ االستقبللية واالكتفاء الذاتي.التي يتطمبيا سوؽ العمؿ, وتحقيؽ ريادة عالمية, بما يكف

العمؿ عمى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحمية  أمف ىذا األساس, فإنو بد
المجتمع  نشر الوعي في إلى وسوؽ العمؿ, لتنفيذ برامج مينية وتقنية. باإلضافة  والعالمية

 برامج التوجيو واإلرشاد الميني. المحمي والتعريؼ بأىمية التعميـ الميني والتقني, مف خبلؿ
مف منظومة وقطاع التعميـ الميني والتقني, بؿ قطاعات إف التوجو العالمي الحديث, ضِّ حيث 

والتدريبية, التعميـ العاـ والعالي األخرى, أف يتـ القضاء عمى الحدود داخؿ المؤسسة التعميمية 
ومؤسسات ومرافؽ سوؽ العمؿ, التي ستستقبؿ وتوظؼ خريجي ىذه المؤسسات, بمعنى تجاوز 

صبح مف الضروري تضميف تراكيب ومناىج أوليذا  لفاصؿ بيف داخؿ المدرسة وخارجيا.الحد ا
كير والقدرة عمى التفوبرامج منظومة التعميـ الميني والتقني, الميارات الحديثة مف مثؿ الريادة, 

بتحقيؽ ذاتو,  امو مف معارؼ وكفايات, تجعمو جديرً جؿ تسميح الخريج بما يمز أالناقد, مف 
الميني, المفضي إلى  لبلحتراؼوتعزيز ثقة ُمستخِدمو الُمستقبمي, مف خبلؿ التأىيؿ المناسب 

تحسيف األداء وتعزيز اإلنتاجية, وتزيد بالتالي فرص إدماجو في سوؽ العمؿ, مف خبلؿ سرعة 
ما أصبحت تعرؼ  توظيفو وتشغيمو, أو حتى تمكينو مف إنشاء وبناء عممو الخاص. وىذه

زمف , والتي تعتبر بحؽ استجابة ضرورية وممحة, لمواجية عصر العولمة, و بمفاىيـ الريادة
ىنالؾ حاجة ماسة إلى إعادة النظر في البرامج حيث أف  التطور العممي, العالمي المتسارع.

المقدمة ضمف ىذه المنظومة, نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية, وما صاحب ذلؾ مف 
قميمً  احراؾ ميني, والحاجو إلى عمالة متخصصة, محميً  , في مياديف لـ تكف قائمة, اوعالميً  اوا 
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إف قطاع التعميـ الميني والتقني, مطموب منو, ويستطيع, أف يكوف  لـ تكف مألوفة مف قبؿ.و 
ناثيا, وبمستويات  أحد األدوات الرئيسة في إعداد المصادر البشرية الفمسطينية, بذكورىا وا 
تعميميا الميني أو التقني, مما يضمف المساىمة الفاعمة في برامج التنمية, وتوطيد متطمبات 

 (2012ية المستدامة, وبالتالي رفع درجة الرفاه االجتماعي. )جويمس, التنم

مـ وتطورىا, وقد خصصت الكثير عد التعميـ مف أىـ المؤشرات التي ُتظير تقدـ األويُ 
 تقنيالدوؿ النصيب األكبر مف ميزانيتيا لئلنفاؽ عمى التعميـ بجميع فروعو وخاصة التعميـ ال مف

 والميني يحتؿ التعميـ التقنياالرتقاء بجميع مناحي الحياة العصرية. و الذي ُيسيـ في  والميني
مف أمـٍ َبَنت  ألي بمد لعبلقتو الوطيدة بسوؽ العمؿ, فكـ اميمً  االتربوية مكانً  ضمف العممية

وأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ جميورية  والميني العالمية عمى أساس التعميـ التقني اقتصادىا وشيرتيا
في الدعـ,  والميني الكثير مف دوؿ العالـ ُتعطي األولوية لمتعميـ التقني ا فإفلذ الصيف الشعبية,

كسابيـ الخبرات العممية والفنية, وتأميف فرص العمؿ ل لتدريب جيؿ مف الشباب, يؤالء وا 
فالتعميـ التقني مسؤوؿ عف سد احتياجات المجتمع مف األفراد  الخريجيف كٌؿ في اختصاصو.

العممي في شتى جوانب الحياة الصناعية, والزراعية,  كبة التقدـبمواالقادريف عمى القياـ 
لو مدخبلتو وعممياتو ومخرجاتو, ولموصوؿ إلى  ة, وىو كأي نوع مف أنواع التعميـوالتجاري

الفمسطيني البد مف االىتماـ بالمدخبلت. )أبو  رجات ُمرضية تمبي طموحات المجتمعمخ
 ( 36: 2012عرمانو, 

 

 مينيوال التقنيتعميم مفيوم ال 2.4.2

نوع مف أنواع التعميـ النظامي, الذي يتضمف اإلعداد التربوي  التقني والمينيإف التعميـ 
كساب الميارات والمعرفة المينية, والذي تقوـ بو مؤسسات تعميمية نظامية مف أجؿ إعداد  وا 
عماؿ ميرة في مختمؼ التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية, لتكوف لدييـ القدرة 

  (398: 2012عمى التنفيذ واإلنتاج. )حمبي, 
 العربي االتحاد اعتمده والذي اليونسكو منظمة تعريؼ وفؽ التقني ويقصد بالتعميم

 المعارؼ عف فضبًل  تتضمف التي التعميمية العممية أشكاؿ ومستويات جميع"بأنو  التقني لمتعميـ
 العممية الميارات واكتساب بيا والعممية المتصمة النظرية والعمـو التقنيات دراسة ,العامة

 التقنييف إعداد إلى وييدؼ االختصاصات شتى في المينة بممارسة المتعمقة والجوانب والدرايات
-2ولمدة ) الثانوية الدراسة بعد ويأتي الماىريف, والعماؿ االختصاصييف بيف وصؿ حمقة ليكونوا
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 وكميات السامية التقنية والمعاىد المجتمع وكميات التقني التعميـ معاىد في ذلؾ سنوات ويتـ (3
 النوع ذلؾ"بأنو  الميني التعميم عرؼيُ و  التقنية". المتوسطة والمراكز والمتوسط الجامعي التعميـ
 أو محددة, مينة في الماىريف والمتخصصيف المينييف إعداد إلى ييدؼ الذي التعميـ مف

 التي األدائية الميارات عمى امتبلؾ قادريف ليكونوا الطمبة, يؤىؿ وىو معينة, ميف مجموعة
 الميارات تطوير عمى ومساعدتيـ والفعالية, الكفاية مف بدرجة مينتيـ ممارسة مف تمكنيـ

 حسب ما جاء في النظاـ( ويقصد بالكميات التقنية ."ودائمة مستمرة بصورة وتنميتيا والمعارؼ
بأنيا "تمؾ الكميات التي ال تقؿ مدة الدراسة فييا  )1995سنة  التقنية فمسطيف األساس لكميات

عف سنة دراسية بعد الشيادة الثانوية العامة, وتشتمؿ عمى واحد أو أكثر مف البرامج التقنية 
 (2004المختمفة". )حمداف, 

 

 حاجة المجتمع الفمسطيني لمتعميم التقني والميني 2.4.3
مف الركائز األساسية التي تقـو  ةً العالي, وركيز مف أنماط التعميـ  اُيعد التعميـ التقني نمطً 

عمييا المجتمعات, وىذا النوع مف التعميـ يحظى في العالـ المعاصر بالعناية واالىتماـ في كؿ 
والنامية عمى حٍد سواء, ولقد أصبح النيوض بالتعميـ التقني سمة متميزة  المتقدمةالمجتمعات 

 (39: 2013لمتطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي تشيده المجتمعات )أبو عرمانو, 

 لممؤسسة, اإلنتاجية الطاقة عمى وجوىري مباشر أثر ليا العامميف نوعية حيث إف 
 بميزة يمتاز فيو الحديثة, اإلنتاج تقنيات مع عمى التعامؿ األقدر ىو تأىيبًل  األكثر فالعامؿ
 مف إليو التوصؿ تـ آخر ما وتطبيؽ تعمـ عمى قدرتو في اآلخريف العامميف مع مقارنةً  نسبية
 وفيـ مبلحظة عمى الفرد يقوي قدرة العالي والتعميـ الميني التدريب اإلنتاج. إف تقنيات

 أف الفرد كما العامميف, مف غيره مع مقارنة عممو مجاؿ في واستخداميا وتحميميا المعمومات
 اإلنتاج تكنولوجيا انتشار عمى ويساعد جديدة, إنتاجية أفكار ابتكار عمى أقدر والمدرب المتعمـ
نما فحسب المؤسسة مستوى عمى ليس  منحازة تكنولوجيا تبني أف القطاع. كما مستوى عمى وا 

 يمكف ال أنو بمعنى االقتصاد. في العاممة القوى لدى التدريب مستوى عمى يعتمد لمعمالة الماىرة
 قوى استقطاب بمقدورىا يكف لـ إذا ماىرة عمالة عمى تكنولوجيا تعتمد تستخدـ أف لممؤسسة
 أف في الدولية التجارب مع االقتصادية النظريات اتفقت الستخداميا. وقد ومؤىمة مدربة عاممة
 في مساىمتو خبلؿ مف المستدامة التنمية االقتصادية في جوىرًيا دوًرا البشري الماؿ لرأس
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 لئلحصاء المركزي اإلنتاج. )الجياز تكمفة وتقميؿ اإلنتاجية, مستوى ورفع التكنولوجيا, انتشار
 2009: 27)  الفمسطيني, 

 الميني التدريب خدمات الوطنية المؤسسات مف مجموعة قدـتُ  الفمسطينية األراضي وفي
 جميع في تنتشر التي الميني التدريب ومراكز الصناعية والكميات والمدارس الجامعات مثؿ

شراؼ (UNRWA). إلدارة أغمبيا في وتتبع وغزة, الضفة محافظات  والتعميـ التربية وزارتي وا 
 التدريب برامج البلجئيف وتستيدؼ وتشغيؿ إلغاثة الدولية والوكالة الفمسطينيتيف, والعمؿ العالي,
 .ومينية حرفية نشاطات تحت تندرج أغمبيا في والتي الخاص المحمي العمؿ سوؽ الميني
 2009: 28)  الفمسطيني,  لئلحصاء المركزي )الجياز

 أىميا مف المعوقات مف مجموعة مف فمسطيف في والتقني الميني التدريب قطاع ويعاني
 وطنية سياسة ضمف ليصبح التطور عمى القدرة أفقدتو اإلسرائيمي, والتي االحتبلؿ سياسات
 يخدـ نحو عمى المحمي العمؿ بمتطمبات سوؽ االرتباط عمى والقدرة الكفاءة تكسبو فمسطينية
 والتقني الفمسطيني الميني التدريب قطاع أف كما .الفمسطينية والتنموية االقتصادية المصالح
 ال موازنات ضمف الطمبة عدد في المتزايد النمو استيعاب عمى قدرتو محدودية مف يعاني

 مف الميني التدريب يعاني كما. التدريب نوعية بتراجع ييدد الذي األمر النمو, ىذا مع تتماشى
 األمر الناجح, الميني األداء مف تمكنيـ التي الكافية والمعرفة العممية الخبرة إلى طمبتو افتقار
 فمسطيني نظاـ وجود وعدـ في مواقع العمؿ والتقني الميني التدريب فترة قصر أف يؤكد الذي
 كما .العممية التدريبية مف االستفادة مف العمؿ وسوؽ الطمبة قدرة مف يحداف التدريب ىذا ينظـ
 مع ارتباطو ضعؼ إلى أدى وىذا مرتفعة والتقني الميني التدريب في االستثمار تكمفة أف

 إلى باإلضافة التدريب, جودة مستوى انخفاض إلى أدى الذي األمر األكاديمي. التعميـ مسارات
 في نقص مف المادية الموارد ومحدودية واإلشراؼ, جيات اإلدارة وتعدد التنسيؽ وغياب التشتت

 التكنولوجية التطورات مع تنسجـ المطبقة ال المناىج أف كما الحديثة, والمعدات التجييزات
 2009: 28)  الفمسطيني,  لئلحصاء المركزي الحديثة. )الجياز

 ة كبرى في تنمية متطمبات المجتمعالتي ال تقبؿ الشؾ أف لمتعميـ التقني أىميوالحقيقة 
القوى البشرية التي تعتمد  مف مصادر إعداد االشاممة, وتخمص أىميتو في كونو يعد مصدرً 

في قياس جودة  اأساسيً  اخطة التنمية, واحتياجات سوؽ العمؿ المحمية, كما ُيعد مؤشرً  عمييا
عمى االزدىار االقتصادي, كما  ا قويً مع ما, باإلضافة إلى أنو يعتبر دليبًل شاممة في مجت تنمية
مف تصديرىا  يساعد ىذه الدوؿ عمى استثمار المواد الخاـ الموجودة لدييا, وتصنيعيا بداًل  أنو

تعميـ التقني في الكميات الصناعية المتقدمة بثمف بخس, وقد جاء ىذا االىتماـ المتزايد بال لمدوؿ
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االجتماعية التي اعتمدىا لمتطمبات خطط التنمية االقتصادية و  ةمباشرً  ةوتطويره ثمرً  التقنية
ية التشغيؿ واإلنتاج والصيانة الفمسطيني وحاجتيا إلى أطر فنية وتقنية تقع عمييا مسؤول المجتمع

 (39: 2013قطاعات اإلنتاج والخدمة المختمفة. )أبو عرمانة,  في

 

 الدراسة محل ينيةوالم التقنية الكميات 2.4.4
والمينية الثبلثة محؿ الدراسة  التقنيةنورد في ىذا الجزء مف المبحث تعريؼ بالكميات 

عمى  , كما ورد عمى الموقع اإللكتروني أو دليؿ الطالب لكؿ كمية,الحالية بشيء مف اإليجاز
 النحو التالي:

 غزة - الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 

تقدـ  والتي فمسطيف في التقنية الكميات أكبر مف ُتعتبر التطبيقية لمعموـ الجامعية الكمية
 البكالوريوس درجتي في اختصاص 64 في ,وطالبة طالب 8000 لنحو األكاديمية خدماتيا
 ُأنشئت الممحة, العمؿ سوؽ ورغبات حاجات لتمبية وذلؾ الميني, والدبموـ المتوسط والدبموـ
 المينية العمـو مجتمع كمية مسمى تحت 1998 عاـ في العالي التعميـ وزارة مف بقرار

 .والتطبيقية

 التعميـ تقّدـ التي غزة قطاع في الوحيدة األكاديمية المؤسسة ىي عندئذ الكمية كانت ولّما
 النشأة وتطورت جديدة, اختصاصات بفتح وبادرت أىميتو, عمى التأكيد قررت فقد التطبيقي
 درجتي تمنح( جامعية كمية) إلى المتوسط الدبموـ شيادة تمنح كمية مف( 2007) عاـ لتصبح

 الخبرات أفضؿ استجمبت كما المجاالت, مختمؼ في اختصاص( 12) لنحو البكالوريوس
 وذلؾ والماجستير الدكتوراه شيادات حممة مف 218 بينيـ أكاديمي 490 مف المكونة األكاديمية

 الكمية وّفرت كما والفنية, والمالية اإلدارية النواحي مف الكمية بيئة في العمؿ متطمبات لتمبية
 وموظفة, اموظفً  253 عددىـ بمغ واألقساـ الوحدات مختمؼ في مؤىبًل  اإداريً  اكادرً  الجامعية
 .تدريسية وىيئة أمورىـ وأولياء طبلب مف الكمية لمجتمع الخدمات أفضؿ لتقديـ جميعيـ ليسعى
 بنخبة المحّمي السوؽ رفد فييا واصمت اعامً  عشر أربعة الجامعية الكمية إنشاء عمى مر وقد ىذا
 الحكومي القطاع في واإلقميمية المحمية المؤسسات في ميمة مراكز احتموا الذيف الخريجيف مف

 شيادة عمى لمحصوؿ األكاديمي تعميميـ أبنائيا مف عدد مواصمة إلى باإلضافة واألىمي,
 .وخريجة خريج ألؼ عشر خمسة مف أكثر الخريجيف عدد بمغ وقد والماجستير, البكالوريوس

 مخرجات تحسيف في المرسومة الخّطة حسب التطوير برامج الكمية استحدثت( 2009) عاـ وفي
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 الكمية فأنشأت واإلقميمي المحمي المجتمع الحتياجات اوفقً  مبلَءمتيا وتعزيز التعميـ جودة
 برامج تنفيذىا خبلؿ ميمة مرافؽ عدة عمى المركز اشتمؿ المجتمع لخدمة مركز الجامعية
 ووحدة مداد وشركة التخاطب اضطرابات وعيادة المستمر, التعميـ كمركز والتدريب التأىيؿ
 الظروؼ لتحسيف الضرورة أوجدت الكمية في التطور لبرنامج واستمرار المتحركة, الرسوـ

 خانيونس في التطبيقية لمعموـ الجامعية الكمية فرع افتتاح خبلؿ وذلؾ الجنوب لطبلب الموجستية
 لبلختصاصات اتعزيزً  والبكالوريوس الدبموـ برامج تطوير عمى العمؿ والزاؿ( 2009) عاـ

 المحّمي المجتمع احتياجات وتمّبي تحّقؽ التي العالمية والمتطمبات المعايير وفؽ والبرامج
 (لمكمية اإللكتروني)الموقع  واإلقميمي.

  خانيونس - والتكنولوجياالكمية الجامعية لمعموم 

بخاف  -لوجيا تحت اسـ كمية العموـ والتكنولوجياو أنشئت الكمية الجامعية لمعمـو والتكن
تولى مجمس التعميـ ـ كمؤسسة أىمية, تعنى بتدريس العمـو التقنية, وقد  1990يونس عاـ 

عالي اإلشراؼ يـ الـ, ثـ تولت وزارة التربية والتعم1995اإلشراؼ عمييا عاـ  العالي بالقدس
إدارة الكمية ـ , ومنذ تمؾ المحظة لـ تدخر 1997الكمية مؤسسة حكومية عاـ عمييا, وأصبحت
ية رائدة في مجاؿ نواة لجامعة أكاديم الكميةلجعؿ  االتربية والتعميـ العالي جيدً  وبالتعاوف مع وزارة

تمنح الكمية خريجييا و  .مف أبناء شعبنا الفمسطيني اكبيرً  االتكنولوجي يخدـ قطاعً  التعميـ التقني
ضمف برنامج  اتقنيً  اعمميً  اتخصصً   ثبلثيففي ستو و  درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط

ساعة معتمدة موزعة  75-66دة حيث يدرس الطالب دراسي متميز, وفؽ نظاـ الساعات المعتم
, وثمانيةعمي أربعة فصوؿ في تخصصات در  موزعة عمى أربع  فصوؿ دراسية جة الدبمـو
أعواـ, وتوزع  ناء التخصصات اليندسية خبلؿ خمسةسنوات لتخصصات البكالوريوس, باستث

 لمكمية( اإللكتروني)الموقع . الساعات المعتمدة ليذه التخصصات عمى عشرة فصوؿ دراسية
 دير البمح – كمية فمسطين التقنية 

متواضعة في تجييزاتيا وتخصصاتيا إال أف  بإمكانياتـ, 1992نشأت الكمية عاـ 
الحاجة إلى التعميـ التقني والتدريب الفني ازدادت ألجؿ مواكبة التطور اليائؿ في نظاـ الحياة 

ت أوبد والمجتمع الذي صاحبو نقص حاد في الميندسيف والفنييف المتخصصيف المؤىميف تقنًيا.
الحاجة إلى إيجاد كوادر ماىرة وقادرة عمى القياـ بمياـ الميندس المتخصص والفني في مختمؼ 
التخصصات, واستجابة لتمؾ العوامؿ برزت كمية فمسطيف التقنية كمؤسسة تقنية تعميمية 

الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة, وصقؿ متخصصة رائدة تعمؿ عمى دمج استخداـ 
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وتسعى كمية فمسطيف  ة المبدعة والمبتكرة لمواكبة التطورات العممية المتسارعة.العقمية العممي
دير البمح مف خبلؿ تبنييا لمنيج التخطيط االستراتيجي لرسـ صورة واضحة لمكمية  –التقنية 

في خدمة وتنمية المجتمع  لمسنوات الخمس القادمة, وذلؾ لتطوير الكمية وتعزيز مكانتيا
 (2016 -2015 لكمية فمسطيف التقنية, لب)دليؿ الطا المحمي.

 :الكميات التقنية والمينية في أرقام  

 التعميـ مؤسسات ممخص عاـ إلحصاءات الباحث ُيوردفي ىذا الجزء مف المبحث 
ومف ثـ سوؼ يتـ التطرؽ إلى , 2015/2014 الدراسي غزة لمعاـ محافظات في العالي

مشكمة الدراسة مف , وذلؾ لئلشارة إلى الدراسة بالكميات التقنية الثبلثة محؿخاصة  إحصاءات
اإلحصائيات, ولئلشارة إلى أف أعداد الطمبة الممتحقيف بالكميات التقنية والمينية خبلؿ ىذه 

 الخريجيف مف ىذه الكميات أيًضا مستمر الطمبة لئلشارة إلى أف أعداد وأيًضا وفي تزايد مستمر
ه بيف أوساط الطمبة, فكاف البد مف دراسة ىذ ُمزمنةبطالة  وىذا بدوره أدى إلى وجود ,وفي تزايد

مف مشكمة البطالة, وىذه  لمتخفيضالمناسبة لمحد أو المشكمة ووضع الحموؿ والتوصيات 
 كالتالي: اإلحصائيات ىي 

 ( مؤسسة مصنفة عمى النحو 28بمغ عدد مؤسسات التعميم العالي المعتمدة والمرخصة )
  ( 47: 2015لتعميـ العالي غزة, )وزارة التربية وا التالي:

 (5) خاصة(. وثنتاف عامتاف, ثنتاف حكومية, واحدة(تقميدية  جامعات 
 (8) عامة(. واحدة خاصة, ثنتاف حكومية, أربع(جامعية  كميات 
 (10) بإشراؼ وثنتاف خاصة, ست عامة, واحدة حكومية, واحدة( متوسطة مجتمع كميات 

 الدولية(. الغوث وكالة
 (2) خاصة(. وأخرى عامة واحدة(مفتوح  تعميـ جامعة 
 (2)  خاصة(. ثنتاف(بوليتكنؾ 
 خاص( عميا دراسات أكاديمية(. 
 ( طالب, موزعين عمى النحو 30415بمغ عدد الطمبة الجدد في مؤسسات التعميم العالي )

 التالي:
 (14452) .ذكور 
 (15963.إناث ) 
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  ( طالب, موزعين عمى 94830)بمغ عدد الطمبة المسجمين في مؤسسات التعميم العالي
 النحو التالي:

 (42806.ذكور ) 
 (52024.إناث ) 
 ( طالب, موزعين عمى 18825بمغ عدد الطمبة الخريجين في مؤسسات التعميم العالي )

 النحو التالي:
 (9454.ذكور ) 
 (9371 .إناث ) 

 

 ,المعتمدةوالتخصصات  أو األقساـ , وعدد الكمياتأعداد الطمبة (2.3) الجدوؿ ويبيف
 .2014/2015في الكميات التقنية محؿ الدراسة, لمعاـ الدراسي 

 
 في الكميات التقنية محل الدراسة والكميات والتخصصات المعتمدة ( أعداد الطمبة2.3)جدول 

 اسم المؤسسة م
 / األقسامالكميات الطمبة

 المعتمدة
التخصصات 
 إناث ذكور المعتمدة

التطبيقية  الكمية الجامعية لمعموـ 1
 64 1 3312 3852 غزة

الكمية الجامعية لمعموـ  2
 28 5 909 1083 والتكنولوجيا خانيونس

 18 6 462 811 كمية فمسطيف التقنية دير البمح 3
 110 12 4683 5746 المجموع

 (51: 2015التعميـ العالي غزة, وزارة التربية و ) المصدر: ,د بواسطة الباحثرِّ جُ 
 

أعداد الطمبة )الجدد والمسجميف والخريجيف( في الكميات التقنية  (2.4)ويبيف الجدوؿ 
 .2014/2015محؿ الدراسة, لمعاـ الدراسي 

  



81 
 

 في الكميات التقنية محل الدراسة )الجدد والمسجمين والخريجين(داد الطمبة ( أع2.4رقم )جدول 

 اسم المؤسسة مسمسل
الطمبة  الطمبة الجدد

 المسجمين
لمعام الطمبة الخريجين 

2013/2014 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1 
الكمية الجامعية لمعموـ 

 التطبيقية غزة
1708 1434 3852 3312 554 599 

2 
الكمية الجامعية لمعموـ 
 والتكنولوجيا خانيونس

592 502 1083 909 357 334 

3 
كمية فمسطيف التقنية 

 دير البمح
349 220 811 462 139 153 

 1086 1050 4683 5746 2156 2649 المجموع
 2136 15234 الكمي المجموع

 (66-54, 2015وزارة التربية والتعميـ العالي غزة, )المصدر: , د بواسطة الباحثرِّ جُ 
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 مقدمة 3.1
ذات الحديثة و  واألبحاث العمميةالدراسات  رفد الدراسة بعدٍد مف عمىالباحث  َص رِ حَ  
, مع التركيز عمى الدراسات واألبحاث لفائدةبموضوع البحث؛ بيدؼ اإلثراء, وتحقيؽ ا العبلقة

الدوريات, والرسائؿ الجامعية, والمجبلت, ت الرئيسة لمدراسة, ُمستفيًدا مف التي تناولْت الُمتغيرا
المبحَث إلى أربعة محاوَر:  والمواقع اإللكترونية عبر الشبكة العنكبوتية, وغيرىا. حيث َقس ـ

المحور األوؿ تناوؿ فيو الباحث الدراساِت المحمية ذاِت العبلقة بموضوع الدراسة, وتناوؿ 
الدراسات  ربية في المحور الثاني, أما بالنسبة لممحور الثالث فقد تناوؿ فيوالدراسات الع

 األجنبية, ومف ثـ اختتـ المبحَث بمحوٍر رابٍع يختص بالتعقيب عمى الدراسات السابقة.
 

 الدراسات المحمية 3.2
 بقطـاع الفمسـطينية الجامعـات فـي األعمـال ريادة : )واقع( بعنواف2015دراسة )أبو قرف,  -1
 واإلسالمية. األزىر جامعتي في المستمر التعميم قسمي بين مقارنة دراسة ) غزة

إلى التعرؼ عمى واقع ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية مف خبلؿ  ىدفت الدراسة
دراسة مقارنة بيف عمادة خدمة المجتمع والتعميـ المستمر بالجامعة اإلسبلمية ومركز التعميـ 

 ىر.المستمر بجامعة األز 

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة, واالستبانة كأداة رئيسة 
الدراسة مف طمبة التعميـ المستمر بالجامعتيف والبالغ عددىـ  عينةلجمع المعمومات وقد تمثمت 

 اإلحصائي لتحميؿ البيانات. SPSSطالب وطالبة, وتـ استخداـ برنامج  160

وجود دور متوسط لئلبداع واالبتكار والمخاطرة المحسوبة  إلى الدراسة وقد توصمت
واالستقبللية والتنافسية والثقافة الريادية عمى التوجو الريادي في التعميـ المستمر في الجامعة 
اإلسبلمية, في حيف تبيف وجود دور قميؿ لممجاالت المذكورة أعبله عمى التوجو الريادي في 

 األزىر.التعميـ المستمر في جامعة 

أف تقوـ إدارة التعميـ المستمر أىميا  التوصيات مف بمجموعةخمصت الدراسة  وقد
بجامعة األزىر بالعمؿ عمى تطوير مركز التعميـ المستمر واالرتقاء بمستوى ريادة األعماؿ, 
وضرورة مساىمة التعميـ المستمر بالجامعة اإلسبلمية بشكؿ أفضؿ وأكبر في دعـ مشاريع 

حتية المادية والمعموماتية البحث والتطوير لدعـ االبتكار واإلبداع وتوفير البيئة والبنية الت
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الداعمة, والعمؿ عمى جمب التمويؿ والتدريب عمى ريادة األعماؿ والخدمات االستشارية في 
 التسويؽ والمجاالت األخرى في كبل الجامعتيف.

 

أثر الخصائص والممارسات السموكية عمى مستوى ( بعنواف: )2015دراسة )شعت,  -2
 مال(اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األع

إلى التعرؼ عمى أثر الخصائص والممارسات السموكية عمى  ىدفت ىذه الدراسة   
دراسة حالة عمى أصحاب الشركات الريادية  -مستوى اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعماؿ

, واستخدـ الباحث المنيج الوصفي - الُمْحَتَضَنة لدى حاضنات التكنولوجيا واألعماؿ بقطاع غزة
باستخداـ أسموب الحصر  تالبيانا عاالستبانة لجم حيث اعتمد الباحث عمى أداةالتحميمي, 

 تـ حيث ,(70)الُمحتضنيف لدى حاضنات التكنولوجيا واألعماؿ والبالغ عددىـ  الشامؿ لجميع
 %.82 بمغت استرداد وبنسبة استبانة  (58) استرداد

بيف خصائص الريادي  : وجود عبلقٍة ذاِت داللٍة إحصائيةٍ ومن أىم نتائج الدراسة
وممارساتو السموكية ُمجتمعة ومستوى اإلبداع التكنولوجي لدييـ, كما أظيرت الدراسة أف اإلبداع 
التكنولوجي يتأثر بصورة جوىرية وذات داللة إحصائية بالمتغيرات الُمستقمة )القدرة عمى نسج 

ُمتغيرات األخرى )الثقة العبلقات, والقدرة عمى التخطيط ووضع األىداؼ(, وقد تـ استبعاد ال
% مف التغي ر في 37.4بالنفس, ُحب اإلنجاز, واالستعداد لتحم ؿ الُمخاطرة( وىذا يعني أف 
% قد ترجع إلى 62.6اإلبداع التكنولوجي يتأتى مف تأثير تمؾ الُمتغيريف, والنسبة الُمتبقية 
بيف  إحصائيةذات داللة خصائَص أخرى تؤثر في اإلبداع التكنولوجي. كما أنو ال توجد فروٍؽ 

في جانب اإلبداع  لؾلخصائص والُممارسات السموكية وكذُمتوسطات استجابات المبحوثيف في ا
التكنولوجي لدى رواد األعماؿ ُتعزى لُمتغيرات: )العمر, الجنس, المؤىؿ العممي, التخصص 

 العممي, عدد سنوات الخبرة, فترة االحتضاف, طبيعة المشروع(.

بضرورة أف ُيعطَي أصحاُب الشركات الُمحتضنة أولويًة عاليًة لئلبداع  وأوصت الدراسة
ذلؾ؛ وألف  في مشروعاتيـ؛ ألف  الُمنافسَة واالستدامَة في عالـ اليوـ تقتضي  التكنولوجي

 العالمي  قائـٌ عمى المعرفة والمعموماتية.و  االقتصاَد المحمي  
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الميــارات الناعمــة فــي عمميــة اقتنــاص الوظــائف ر )دو ( بعنػػواف: 2114دراسػػة )حجػػاج,  -3
 دراسة تطبيقية عمى الوظائؼ اإلدارية في قطاع غزة.اإلدارية( 

إلى التعرؼ عمى دور الميارات الناعمة في عممية اقتناص  الدراسة ىذه ىدفت
ـ الميارات الناعمة التي تؤثر عمى عممية أى تحديدفي قطاع غزة مف خبلؿ  اإلدارية الوظائؼ

المطموبة في سوؽ  الناعمة الميارات ومف خبلؿ التعرؼ عمى أىـ اقتناص الوظائؼ اإلدارية
المنيج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة واالستبانة كأداة  استخدمت الباحثةوقد  العمؿ اإلداري.

ع رئيسة لجمع المعمومات, وقد تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في وظائؼ إدارية, وقد تـ توزي
 ( موظؼ وموظفة.151االستبانة عمى عينة عشوائية وبمغ حجميا )

قة ذات داللو إحصائية بيف عممية وجود عبل برزىا:نتائج أ وقد توصمت الدراسة إلى
ا فييا ميارات )التشبيؾ, اقتناص الوظائؼ اإلدارية والمتغير المستقؿ الميارات الناعمة بم

إدارة الغضب(, كما أظيرت إدارة األزمات, التفاوض,  الناقد, تقديـ الذات, االحتراؼ,التفكير 
إدارة  , التفاوضإدارة الغضب, )التشبيؾ إلى أف المتغير التابع يتأثر بالمتغير المستقؿالدراسة 
وذات داللة  بصورة جوىرية عمى الترتيب (الناقد, تقديـ الذات, االحتراؼ,, التفكير األزمات
  .إحصائية

ينبغي عمى الباحثيف عف عمؿ وخاصة في مجاؿ الوظائؼ أنو ب الدراسةوقد أوصت 
اإلدارية أف يعمموا عمى تطوير خبراتيـ ومياراتيـ الناعمة وصقميا واكتساب الميارات المفقودة 
لدييـ حيث أف الوظائؼ اإلدارية ال يكوف التركيز فييا عمى التخصص الجامعي أو المعدؿ 

 .الجامعي
 

تنميـة ميـارات الريـاديين  فـي األعمـال حاضـنات )دوربعنػواف:  )2009 دراسػة )دىميػز, -4
فـي قطـاع  األعمـالوتطوير المشروعات الصغيرة تكوين نمـوذج لحاضـنة أعمـال مالئمـة لبيئـة 

  غزة(.
تنميػة ميػارات الريػادييف  فػي األعمػاؿ حاضنات دور عمى التعرؼإلى  الدراسة ىذه ىدفت

نات تحديد ودراسة مبادرات إنشاء الحاض اغزة, وأيضً عماؿ الصغيرة في قطاع وتشجيع إنشاء األ
          الميوؿ الريادية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية. وما يرتبط بيا مف مفاىيـ وكذلؾ

الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات وقػػد قػػاـ بتصػػميميا بيػػدؼ تحديػػد اسػػتخدـ حيػػث 
 ة الطمبة بحاضنات األعماؿ.الميارات والميوؿ الريادية لدى الطمبة وقياس معرف
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وقػػد تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف الطمبػػة فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة الػػذيف يدرسػػوف فػػي المسػػتوى 
الدراسػػي األخيػػر فػػي مرحمػػة البكػػالوريوس فػػي كميػػات اليندسػػة والتجػػارة وتكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي 

. ولقػػػد تػػػـ وطالبػػػة طالػػػب 220والبػػػالغ عػػػددىـ  مختمػػػؼ التخصصػػػات الدراسػػػية فػػػي تمػػػؾ الكميػػػات
تصنيؼ الطمبة إلى فئتيف فئػة الطمبػة ذوي الميػوؿ الرياديػة وفئػة الطمبػة مػف غيػر الميػوؿ الرياديػة 
مػػف خػػبلؿ معرفػػة توجيػػاتيـ الوظيفيػػة بعػػد التخػػرج. حيػػث كػػاف الطمبػػة الػػذيف يرغبػػوف فػػي إنشػػاء 

 أعماؿ خاصة بيـ بعد التخرج مف أصحاب الميارات الريادية.  
األكبر مف الطمبة الريادييف موجوديف في كميػة اليندسػة  إلى أف النسبة ةتوصمت الدراسو 

وفي تخصص إدارة األعماؿ. وقد كاف عامؿ تحقيؽ الرضا عف النفس الدافع الرئيسي وراء سعي 
الريادييف إلى إنشاء أعماؿ خاصة بيـ. لـ تظير الدراسة فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف الفئتػيف 

يوجد فروؽ بيف الفئتيف في الميارات المرتبطة باألعماؿ. وقد  فيما يتعمؽ بالميارات الريادية بينما
نػو ال يوجػد ارتبػاط بػيف ميػوؿ ا أمػف الػذكور. ومػف ضػمف النتػائج أيًضػ كاف ثمثي الطمبة الريادييف

بينمػا يوجػد ارتبػاط  متغير الكمية التػي ينتمػوف إلييػا,جنس و الطمبة نحو الريادة يرجع إلى متغير ال
كمػػا تبػػيف الدراسػػة وجػػود ارتبػػاط بػػيف نػػوع الوظيفػػة التػػي يشػػغميا األب  كػػاديمي.مػػع تخصصػػيـ األ

 والميوؿ الريادية لدى الطمبة, بينما ال يوجد ارتباط بيف تمؾ الميوؿ والمستوى العممي لؤلبويف.
 بضرورة وجود خطة وطنية شاممة لمنيوض بقطاع األعماؿ الصغيرة أوصى الباحث وقد
بػػيف المؤسسػػات األكاديميػػة والقطػػاع الخػػاص والصػػناعات  ألعمػػاؿ وتحقيػػؽ التعػػاوفوحاضػػنات ا

 والجيات الحكومية.

 

 العربية الدراسات 3.3
)عناصر البيئة الخارجية وعالقتيا بالنية الريادية لطالب ( بعنواف: 2013)رمضاف,  دراسة -1

 الجامعات باستخدام المرصد العالمي لريادة األعمال(

 لطبلب والمعيقة المحفزة الخارجية البيئة عناصر عف التحري إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تمؾ مف عامؿ لكؿ النسبية األىمية عمى والوقوؼ ريادية بأعماؿ لمشروع السورية الجامعات
 مف متغيرات باستخداـ وذلؾ, الريادية النية وبيف بينيا اإلحصائية العبلقة وتحميؿ العوامؿ
عمى األسموب الوصفي التحميمي واعتمدت الدراسة  األعماؿ. لريادة لعالميا المرصد

طالب وطالبة مف خمس  375واالستكشافي واالستبانة كأداة رئيسة. وبمغت عينة الدراسة 
 جامعات سورية.
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 والبرامج, الوطنية والثقافة, الحكومية السياسات متغيرات أف الدراسة نتائج أظيرت وقد
 مف تعد عاـ بشكؿ األعماؿ بريادة المرتبطة والقوانيف, والتشريعات, التمويؿ وبرامج ,الحكومية

 الكبرى النسبة ترىو  .ريادية أعماؿ في لمشروع السورية الجامعات لطبلب العوامؿ المعيقة أىـ
 تشجيع أجؿ مف وغير كافية مبلئمة غير عاـ بشكؿ الحكومية السياسات أف الدراسة عينة مف

 يتعمؽ فيما الحكومية والبرامج التمويؿ برامج كفاية دـ. وعريادية بأعماؿ الشروع عمى الطبلب
 .في التمويؿ الريادية المشروعات بحاجات

 بالسياسات النظر إعادة ضرورة لعؿ أبرزىا: التوصياتمف  مجموعةب وأوصت الدراسة
 لمشروع الطبلب تشجيع مف أجؿ وذلؾ الريادية, بالمشروعات المرتبطة والتشريعات ,ةالحكومي

 بشكؿ الجامعات وطبلب عاـ بشكؿ المجتمع لدى وعيال نشر إلى الحاجة .الريادية عماؿباأل
 .الريادية األعماؿعف أىمية خاص 

 
التعرُّف عمى حالة التوجيات الريادية لدى الطمبة في الجامعات ) (:2012دراسة )الحبيب,  -2

 .(السعودية

العبلقػة بػػيف أربعػة خصػػائص شخصػية لمطمبػػة  التعػرؼ عمػى طبيعػػة ىـدفت الدراســة إلــى
الريػادييف فػي الجامعػات السػعودية, وقػد اسػػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي لموصػوؿ إلػػى 

ػػػػؿ الُمخػػػػاطرة, والر  قابػػػػة وُمسػػػػتوى النتػػػػائج, حيػػػػث تضػػػػمنت الخصػػػػائص كػػػػبًل مػػػػف: اإلبػػػػداع, وتحم 
 وطالبػة ( طالػب600وزيعيػا عمػى عػدد )ت وتػـاالستبانة كػأداة لمدراسػة, الطاقة. واستخدـ الباحث 

 في الجامعات السعودية مف تخصصات ُمختمفة, وىي: إدارة األعماؿ, واالقتصاد, واليندسة.

ػػؿ الُمخػػاطرة  أبــرز نتــائج الدراســة وكــان مــن أف الطمبػػة الريػػادييف ُيفضػػموف اإلبػػداع وتحم 
 والتحمي بطاقة عالية والرقابة أكثر مف الطمبة غير الريادييف.

 

 الدراسات طمبة لدى الريادة خصائص )قياس( بعنواف: 2011دراسة )ناصر والعمري,  -3
 مقارنة دراسة (الريادية األعمال في وأثرىا األعمال في إدارة العميا

 األعماؿ إدارة في العميا الدراسات طمبة لدى الريادة خصائص قياس إلى الدراسة ىدفت
 ودمشؽ. العربية عماف جامعتي بيف مقارنة تحميمية دراسة خبلؿ مف الريادية األعماؿ في وأثرىا
 برنامجي مف وطالبة اطالبً  (115) مف مكونة طبقية عينة عمى وتـ توزيعيا استبانة ممتصُ 
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 اإلحصائية ( واستخدـ عدد مف األساليب2010-2009لمعاـ الدراسي ) والدكتوراه الماجستير
  .واالستداللية الوصفية

)التحكـ الذاتي,  الريادة خصائص بيف عبلقة برزىا, وجودإلى نتائج أ وتوصمت الدراسة
موض, والوعي بمرور الوقت, والثقة مف الطاقة, والحاجة إلى اإلنجاز, وتحمؿ الغ ومستوى عاؿٍ 

 وبيف ودمشؽ العربية عماف جامعتي في األعماؿ إدارة في العميا الدراسات طمبة لدى بالنفس(
 فوتبيف أيًضا أ. )سموؾ األعماؿ الريادية, والطموح في األعماؿ الريادية( الريادية األعماؿ
 عف الطمبة عبر والمرتفع حيث المتوسط بيف جاء الطمبة بيف الريادي العمؿ سموؾ مستوى
 اآلخريف. لدى العمؿ مف أفضؿ ىو الريادي العمؿ بأف إيمانيـ

 الدراسات كميات إلى التوصيةأبرزىا:  لعؿ التوصيات مف بمجموعة الدراسة وأوصت
 المتعمقة التدريسية المواد عمى بالتركيز واالقتصاد األعماؿ وكميات األعماؿ في إدارة العميا

 حاضنات بتوفير يتعمؽ فيما التطبيقي لمواقع المحاكاة وأساليب منيجيات بالريادية واستخداـ
 نحو وتييئتيـ الطمبة لدى الريادية خصائصال الستكشاؼ المناسبة التدريس األعماؿ وأساليب
 .العمؿ الريادي

 
تـأثير السـمات الرياديـة لطـالب الجامعـات المصـرية عمـى ): ( بعنػواف3100زيػداف, دراسة ) -4

  ميدانية دراسةاحتمالت إقامتيم مشروعات جديدة بعد التخرج( 

إلػػى رصػػد أىػػـ السػػمات الرياديػػة التػػي يتمتػػع بيػػا طػػبلب الجامعػػات  ىــدفت ىــذه الدراســة
المصػرية, وقػػد اسػػتخدمت ىػػذه السػػمات الرياديػػة كمتغيػر مسػػتقؿ لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى تأثيرىػػا عمػػى 
احتماؿ إقامة ىؤالء الطبلب مشػروعات جديػدة بعػد التخػرج. وقػد اختبػرت الدراسػة خمسػة فػروض 

وطالبػػة مػػف سػػت جامعػػات حكوميػػة. وتػػـ اسػػتخداـ  اطالًبػػ 2331ثيػػة, مػػف خػػبلؿ عينػػة بمغػػت بح
أسػػموب تحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد لمتعػػرؼ عمػػى مػػا اذا كانػػت ىنػػاؾ عبلقػػة معنويػػة بػػيف كػػؿ مػػف: 
السػػػمات الرياديػػػة التػػػي يتمتػػػع بيػػػا طػػػبلب الجامعػػػات المصػػػرية والعوامػػػؿ الموقفيػػػة )الديموغرافيػػػة 

لتوجيػػات الرياديػػة ليػػؤالء الطػػبلب مػػف ناحيػػة, واألسػػرية والبيئػػة والخمفيػػة الرياديػػة( المػػؤثرة عمػػى ا
ـ التعػرؼ عمػػى عات بعػػد تخػرجيـ, مػف ناحيػػة أخػرى. ثػػوبػيف احتمػاؿ إقامػػة ىػؤالء الطػػبلب مشػرو 

أىػػـ ىػػذه السػػمات الرياديػػة والعوامػػؿ الموقفيػػة فػػي التػػأثير عمػػى احتمػػاؿ إقامػػة طػػبلب الجامعػػات 
 المصرية مشروعات جديدة بعد التخرج. 
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ــان مــن أبــرز ــا وك أبرزىػػا )االسػػتعداد  عبلقػػة بػػيف السػػمات الرياديػػة وجػػود ئج الدراســةنت
الريادي العاـ, التحكـ الذاتي في األمور, الدافع إلى اإلنجاز, الحرص عمى تكػويف الثػروة, الميػؿ 

التػػي يتمتػػع بيػػا طػػبلب الجامعػػات المصػػرية واحتمػػاؿ إقػػامتيـ مشػػروعات  إلػػى تحمػػؿ المخػػاطرة(
. كػػذلؾ أبػػرزت نتػػائج الدراسػػة عبلقػػة االعبلقػػة عبلقػػة ضػػعيفة نسػػبيً كػػف ىػػذه جديػػدة بعػػد تخػػرجيـ. ل

قدمة بعض المتغيرات الموقفية باحتماؿ إقامة الطبلب مشروعات جديدة بعد التخرج. ويأتي في م
الخمفيػػة , الكميػػة التػػي ينتمػي إلييػػا الطالػػب, عمػػر الطالػبىػذه المتغيػػرات: النػػوع )طالػب, طالبػػة(, 

 الريادية لمطالب. الخمفية ,الريادية لؤلسرة

 

 سمات األردن: في الرياديات األعمال تصاحبا: (2009 وآخروفالشيخ, دراسة ) -5
 وخصائص.

 يمتمكنيا الريادية التي والسموكيات الخصائص عف الكشؼ إلىالدراسة  ىذه ىدفت
 والوظيفية لمرياديات الخمفية الشخصية االجتماعية أثر دراسة بجانب األردنيات, الرياديات
مجتمع الدراسة عدًدا  شمؿحيث  .يمتمكنيا التي الريادية في الخصائص والسموكيات األردنيات

واستخدـ , رياديةال مشاريع ناجحة في مجاالت األعماؿصاحبات األعماؿ المواتي يمتمكف  مف
 اتصاحبمف النساء الرياديات  (71)وقد بمغت عينة الدراسة الباحث االستبانة لجمع البيانات 

 .في األردف اؿعماأل
 عمى مف صفات الريادييف الكثير يعكسف األردنيات الرياديات أف  وخمصت الدراسة إلى 

 اإلنجاز, وحب الثقة بالنفس, مف عالية بدرجة فيف يتمتعف السموكية؛ بخصائصيـ عاـ نحوٍ 
 إلى إضافة جيات مختمفة, عبلقات مع شبكة بناء عمى والقدرة والمبادرة, واالبتكار واإلبداع,

 الرياديات أف أيًضا الدراسة تحمؿ المسؤولية, وبينت عمى والقدرة في االستقبللية رغبتيف
 درجة أنيف يمتمكف إال الفرص, الخطط واغتناـ وضع إلى متوسطة يسعيف بدرجة األردنيات

  .خاطرةالمُ  روح مف نخفضةمُ 
بضرورة االىتماـ بنوعية البرامج التدريبية التي تقدميا الجيات المختمفة  وأوصت الدراسة

لمرياديات, التي تتماشى مع متطمباتيف, ويمكف أف تتمثؿ في البرامج التدريبية لتعزيز السموؾ 
. وضرورة أف تعي الريادية الريادي لدييف, وتكثيؼ البرامج التدريبية الميتمة بعممية التخطيط

ية عممية التخطيط في زيادة نجاح مشروعيا ونموه, حيث تبقى عممية التخطيط أىم األردنية
   ميارة مف الممكف اكتسابيا وتطويرىا.
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مى طمبة الستعداد لمريادة: دراسة استكشافية ع): بعنواف (2008دراسة )الكساسبة,  -6
 (في األردن األعمال في جامعة البترا

األعماؿ لمريادة في طمبة إدارة  الريادة لدى إلى فحص استعداد الدراسة ىذه ىدفت
( طالًبا وطالبة, وقد بينت 213األردف. وقد اختيرت عينة عشوائية ُمكونة مف )في  جامعة البترا

%( مف الُمستجيبيف في المرحمة التحويمية تجاه الريادة, في حيف ما 48.4الدراسة أف ما نسبتو )
ـ نحو الريادة, إذ إف ُمستوى الريادة لدييـ %( يوجد شكوؾ في مدى توجيي49.3نسبتيـ )
 منخفض.

إلى أنو ال توجد اختبلفات بيف الطمبة الُمستجيبيف ُتعزى لمنوع أو  وأظيرت الدراسة
 العمر أو ُمستوى السنة الدراسية. 

 في األعماؿ حاضنة تشجيع إطبلؽ الجامعة في القرار متخذي الدراسة أوصت وقد
 .الخاصة أعماليـ إطبلؽ كيفية عمى وتمكينيـ الطبلب لتدريب الكمية

 

 األجنبيةالدراسات  3.4
 عمــى الشخصــي التوجــوو  المؤسســي اإلطــار )تــأثيربعنػػواف:  (Kushoka ,2014)دراسػػة  -1

  (.الطمبة في تنزانيا لدى الريادي السموك
Influence of Institutional Setting and Personal Attitude on 

Entrepreneurial Behavior among Students 

دور األطر المؤسسية والموقؼ الشخصي في التأثير  مفإلى التحقؽ  ىدفت الدراسة
واستخدمت  تنزانيا. في األعماؿ التجارية بدء مف حممة درجة البكالوريوس في الطالباتعمى 

 .طالبة 188بمغت عينة الدراسة وقد  الدراسة االستبانة لغرض جمع البيانات,
والموقؼ وجود عبلقة وذات داللة إحصائية بيف األطر المؤسسية  إلى الدراسةوخُمصت 

خصي ليا تأثير عمى الطمبة في أف األطر المؤسسية والموقؼ الش, و ةوالنية الرياديالشخصي 
اقؼ والنوايا تجاه ريادة األعماؿ التجارية في الُمستقبؿ بالُمشاركة مع التغيرات في المو بدء 

 لتحتية الُمناسبة لمطمبة.والبنية ااألعماؿ 
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حاجة الطمبة والمينيين لمتدريب عمى الميارات بعنواف:) (Seetha3102 ,)دراسة  -2
 الناعمة(

 Necessity of Soft Skills Training for students and professionals, India  

التدريب عمى الميارات الناعمة عمى ضرورة دمج برامج  التأكيدإلى  ىدفت ىذه الدراسة
ساليب التدريس المختمفة المناىج الدراسية إلبراز األىداؼ المرجوة مف تمؾ الميارات مع أمع 

حيث تطرقت الدراسة إلى أىداؼ البرنامج التدريبي لمميارات الناعمة والتي تتمثؿ في لتطبيقيا 
دارة الفر ر تطوي ت القيادة والتركيز عمى يؽ ومياراميارات االتصاؿ الفعالة وميارات العرض وا 

حصمت الدراسة عمى  وقد .الشخصية كالعمؿ ضمف فريؽ وتحسيف الميارات السموكيةالميارات 
بالميارات الناعمة والذي يف مف البرنامج التدريبي المتعمؽ تغذية راجعة مف الطمبة المستفيد

 .ببًل البلزمة لتطوير البرنامج مستققتراحات ا فيو وقدموا االتفاعمو 

ات الشخصية في زيادة فرص تصاؿ الفعاؿ والميار أىمية اال إلى خمصت الدراسةو 
رات الناعمة تنمي وتحسف والمنافسة بشكؿ قوي في بيئة العمؿ, كما أف برامج المياالتوظيؼ 
موحو وتوجياتو إلى النجاح السمس لدى الطالب مف ط باالنتقاؿىذه الميارات تتميز ذلؾ. وأف 
  أعماؿ.كريادي 

 فعالية أكثر مبادرات بمجموعة مف االقتراحات متعمقة بصنع وقد أوصت الدراسة
 .الصمة ذات الميارات مع كامبل اتجييزً  مجيزةو  الطبلب لتطوير

 

 الجامعات طمبة بين األعمال ريادة )خصائص بعنواف: (Kume, et. al ,2013دراسة ) -3
 ألبانيا(. في

Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students in Albania. 

  

 فػي الجامعػات طمبػة بػيف األعمػاؿ ريػادة نحػو الميػؿ فػي إلػى البحػث الدراسـة ىذه ىدفت
 الرغبػػة بػػيف العبلقػػةوتبحػػث فػػي  ,ألبانيػػا فػػي التجاريػػة األعمػػاؿ مجػػاؿ فػػي الجامعيػػة األخيػػرة السػنة
 واسػتخدمت الدراسػة االسػتبانة .طمبػةال طرؼ األسرة لػدىمف  تجارية وبيف وجود خمفية العمؿ في

( 519)والبالغ عػددىـ الطمبة  مف عشوائية عينة عمى الدراسة أجريتلغرض جمع البيانات, وقد 
 بأنػو يعػرؼ الػذي المبػادرة, موقػؼ: , وىمػاقامت الدراسة عمى ُبعػديفو  .ألبانية جامعات ثبلث مف
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 لمبػػدء التحفيػػز وعوامػػؿ .أعمػػاؿ رجػػؿ يصػػبح أف فكػػرة تجػػاه المػػرءبيػػا  يشػػعرالتػػي  اإليجابيػػة درجػة
  .الخاصة مشاريعيـب

بػيف الطمبػة فػي  األعمػاؿإلى أف ىناؾ مسػتوى اىتمػاـ نسػبي فػي ريػادة  وخمصت الدراسة
بػػػيف ميػػػوؿ الطمبػػػة نحػػػو ريػػػادة  إحصػػػائية. كمػػػا بينػػػت الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة ذات داللػػػة ألبانيػػػا
المبادرة, ومضموف المناىج الدراسػية, والخبػرة فػي العمػؿ, دور الجامعة في تعزيز روح ؿ و اعماأل

وعمػػػػؿ األـ. كمػػػػا أظيػػػػرت النتػػػػائج أف التعػػػػرض لتعمػػػػيـ ريػػػػادة األعمػػػػاؿ لػػػػو تػػػػأثير إيجػػػػابي عمػػػػى 
 اتجاىات الطمبة نحو العمؿ في مجاؿ ريادة األعماؿ.

 لتعمػيـ ةالُمسػتدام التنميػة أفكار بإدخاؿ األلبانية بضرورة قياـ الجامعات وأوصت الدراسة
 .التعميـ الريادي ومنيجية مف حيث الُمحتوى التعميـ أىداؼ توجيو إعادة مع ريادة األعماؿ

 
بخصوص القيادة الفعالة: تفسير لحقائق ثابتة ) بعنواف: (Vincent ,3102)دراسة  -4

 القيادة بالميارات الناعمة( 
Effective leadership: Explains The Hard Facts of Soft Skills Management 

 تراالميا استخداـ وكيفية الناعمة تاالميار  إدارة مفيـو توضيح إلى الدارسة ىذه ىدفت
 كمما الشركة حجـ داز  كمما نوأ سةراالد ووضحت. القادةو  ءاالمدر  لدى القيادة عممية في الناعمة

 ما استخداـ يستدعي مما موظفييا  الشركة تواجيو الذي العمؿ ضغطو  والتوتر بااالضطر  داز 
 فأ يجب ءراالمد فأ اأيضً  سةاالدر  ووضحت .واإلدارة القيادة في الناعمة تابالميار  يسمي
 يتـ التي قراراتال حوشر  جيد بشكؿ التواصؿ عمى قادريف يكونوا فأب المشاكؿ ىذه يواجيوا
 .جيديف مستمعيف يكونوا فأ يجب كما اتخاذىا

 واإلدارة القيادة لتحقيؽ توافرىا يجب التي الناعمة تاراالمي ىـأ سةاالدر  ولخصت
 تراميا التفاوض, تراميا فريؽ, ضمف العمؿ ,اآلخريف مع التعامؿ تاميار  وىي السميمة
 عمى ءاالمدر  يعمؿ أف ضرورة إلى سةاالدر  وخمصت. الوقت إدارة تراميا والتواصؿ, االتصاؿ
 مف العديد تجنب يإل يؤدي مما الموظفيف مع عبلقاتيـ لتطوير وذلؾ الناعمة تيـاميار  تطوير

 .وموظفييـ المشرفيف بيف اإلدارية المشاكؿ
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أىمية الميارات الناعمة لمتعميم والنجاح بعنواف: ) (Majid, et. al3103 ,)دراسة  -5
 Importance of Soft Skills for Education and Career Success  الوظيفي(

 الناعمة أىمية المياراتحوؿ الطبلب  عمى تصوراتإلى التعرؼ  ىدفت ىذه الدراسة
 اتمعب دوًرا أساسيً  الناعمةوأف الميارات  .عمؿ ةحصوليـ عمى فرصمرحمة و  تعميميـفي مرحمة 

 حياة مينية ناجحة وذلؾ مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية في المجتمع. حصوليـ عمى في
لجمع البيانات تـ  استبانةىي  الدراسة أداةاستخدـ الباحث المنيج الوصفي في دراستو وكانت و 

مف أربع  أعماؿ إدارةتخصص  طالب (188)الدراسة التي تمثمت في توزيعيا عمى عينة 
 جامعات في سنغافورة. 

 عمـ عمى كانوا سنغافورة في اعمومً  األعماؿ إدارة طمبة أف أظيرت نتائج الدراسةوقد 
إلى حد كبير في رات الناعمة تسيـ االميف أو  .الوظيفي والتقدـ لمعمؿ الناعمة الميارات بأىمية

 ,)العمؿ الجماعي والتعاوف التي يمتمكيا الطمبة ميارات المياراتأبرز و . كاديمياألدائيـ أ
وأف ىناؾ ميارات  دارة الوقت, وميارات التفكير النقدي(تخاذ القرارات وحؿ المشكبلت, وا  وا

  أخرى تحتاج إلى تحسيف بشكؿ أكبر.
والتي تساعد في  الطمبةالبلزمة لتحسيف ميارات  اإلجراءاتببعض  الدراسة أوصتو 
 نشر يجب األكاديمية المؤسسات أف إلى حاجة وىناؾ عمميـ مف وجية نظرىـ.آفاؽ تحسيف 
 .عمؿ عف البحث في الميارات ىذه أىمية حوؿ الطبلب بيف الوعي

 
  يا(تنزان يف الجامعات لطمبة وايا الرياديةالن)ف: بعنوا (Kambi ,2011) دراسة  -6

University Students Entrepreneurial Intention in Tanzania 

إلى التعرؼ عمى النوايا الريادية لدى طمبة الجامعات في تنزانيا  ىدفت ىذه الدراسة
نفسيـ لدى الشركات التي يؤسسونيا بأنفسيـ التي يستخدميا الطمبة في توظيؼ أ وتفسير الطريقة
 أو بعد تخرجيـ. خبلؿ الدراسة

إلى ضرورة االىتماـ بتعميـ ريادة األعماؿ لطمبة الجامعات مف أجؿ  وخمصت الدراسة
العمؿ عمى ازدىار ورخاء الببلد, وأف تشمؿ الدراسات الريادية جميع مناحي الحياة وعدـ 

 حصرىا في المشاريع التجارية لمواكبة التطورات في العالـ المعاصر.
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 (الماليزيين الطمبة بين الريادية النوايا): بعنواف( Zain, et. al ,2010) دراسة -7
Entrepreneurship Intention Among Malaysian Business Students. 

 التي البيئية والعوامؿ الشخصية السمات طبيعة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت ىذه
 الجامعات إحدى في تخصصاتيا بمختمؼ األعماؿ كمية طمبة لدى الريادية النوايا في تؤثر

 وقد وتبحث ىذه الدراسة ما إذا كاف الطمبة لدييـ نية نحو ريادة األعماؿ. .الماليزية الحكومية
 السمات تأثير فحص تـ وقد النتائج, إلى لموصوؿ التحميمي الوصفي المنيج الباحثوف استخدـ

 الباحثوف قاـ وقد األعماؿ, كمية طبلب لدى الريادية النية عمى البيئية والعوامؿ الشخصية
 .وطالبة طالب( 288) عمى توزيعيا تـ والتي االستبياف أداة بتصميـ

 ليصبحوا نية لدييـ العينة أفراد نصؼ مف أكثر أف أبرزىا نتائجتوصمت الدراسة إلى و 
 ريادةالمساقات الدراسية في و  واألكاديمييف أسرىـ أفراد مف تأثيرب قراراتيـ نسبوتُ  أعماؿ رجاؿ

 ُيصبحوا بأف الريادي العمؿ في الرغبة لدييـ الطمبة مف% 67.1 تونسبوقد جاء ما  .األعماؿ
 بنسبة عائبلتيـ أفراد مف بتوجيو تتأثر الخصوص بيذا قراراتيـ أغمب وأف أعماؿ, رجاؿ
 المواد أف كما% 16.2 بنسبة األعماؿ رجاؿ ومف% 18 بنسبة األكاديمييف ومف% 18.9
 في عوائميـ ُتسيـ بينما% 50.9 بنسبة لدييـ الريادي لمعمؿ الدافعية إثارة في ُتسيـ الدراسية

 %.60.5 بنسبة الريادية الخصائص
أف األكاديمييف يحتاجوف لمعب دور أكبر في تشجيع الطمبة ليصبحوا  وأوصت الدراسة

رياديي أعماؿ مف خبلؿ توفير المزيد مف الوعي حوؿ أىمية ريادة األعماؿ, والذي بدروه يؤدي 
 إلى المساىمة في نمو االقتصاد في الببلد والقدرة عمى المنافسة العالمية.

 
 العالي لمتعميم الماليزية المعاىد الميارات الناعمة في :بعنواف,Shakir)  (2009دراسة  -8

Soft skills at the Malaysian institutes of higher learning 

ميارات مف إلى مناقشة تنمية رأس الماؿ البشري مف خبلؿ سبعة  ىدفت ىذه الدراسة          
النقدي وحؿ المشكبلت والعمؿ لميارات الناعمة والتي تتكوف مف ميارات التواصؿ والتفكير ا

وميارات ريادة األعماؿ واألخبلؽ  المعمومات إدارة مياراتالتعمـ مدى الحياة و الجماعي و 
 والمينية.القيادة األخبلقية  وميارات

السبعة في الجامعات في ماليزيا وضرورة  المياراتج ىذه اكيفية إدر إلى  الباحث وأشار        
كد عمى ضرورة الجمع بيف امج معينة تطبؽ في الجامعات وأبر إكسابيا لمطبلب وذلؾ عبر 
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 . ف وأالميارات الناعمة والكفاءات التقنية والمعرفية ألنيا ميارات حيوية في مكاف العمؿ اليـو
ىذه الميارات ىي ميزة لصاحبيا وأصبحت ضرورية وحاسمة لكؿ شخص. وتناولت الدراسة 

عمى عشر ميارات كما حددت ىذه الدراسة أقد و وؿ عمى وظيفة, أىمية ىذه الميارات لمحص
 عمى تطوير ىذه الميارات بشكؿ منظـ.  ت الدراسةكدىـ رجاؿ األعماؿ وأأيراىا 

 

المعرفة  يتخطىتعميم  :)أىمية الميارات الناعمة :بعنواف,Schulz)  (2008دراسة  -9
 األكاديمية(

The Importance of Soft Skills: Education beyond academic knowledge 

أثناء فترة  الطمبةإلى معرفة أىمية الميارات الناعمة في حياة  ىدفت ىذه الدراسة
الباحث في ىذه الدراسة أف الميارات الناعمة ُتكمؿ  ويناقشالدراسة الجامعية وما بعد التخرج. 

التي تعتبر متطمًبا أساسًيا لمحصوؿ عمى الوظيفة, )الميارات التخصصية(  الميارات الصمبة
كساب  األكاديمييفوُتشجع الدراسة  عمى تحمؿ المسئولية خاصة فيما يتعمؽ بالميارات الناعمة وا 

الجامعية لما ليـ مف  الدراسة مرحمةىذه الميارات بجانب الميارات الصمبة وذلؾ خبلؿ  الطمبة
 .ىذه الفترة تيـ فيتطوير ميارا عمى الطمبة في كبير تأثير

 الناعمة الميارات بأىمية يتعمؽ فيما الوعي مستوى رفع ضرورة إلى وخمصت الدراسة
, مف خبلؿ تضميف تدريب ىذه الميارات جنًبا إلى جنب مياراتيـ تحسيف عمى الطبلب وتشجيع

تشكيؿ أف الميارات الناعمة تؤدي دوًرا ميما في مع الميارات الصمبة في المناىج الدراسية. و 
يقؿ أىمية عف  فيي مكممة لمميارات التخصصية ويجب التأكيد عمييا إلى حد ال شخصية الفرد

 .المعرفة األكاديمية

بضرورة عقد دورات تدريبية لمطبلب إلتقاف الميارات الناعمة ويجب  وأوصى الباحث
ا ى أيضً تعزيز ىذه الميارات في عممية التدريس وتشجيع الطبلب عمى تحسيف مياراتيـ. وأوص

في تشكيؿ شخصية الفرد وىي ضرورية بعد المعرفة  اا ىامً أف الميارات الناعمة تمعب دورً 
 األكاديمية أو التقنية.
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 طمبة أوساط في األعمال ريادة )خصائصبعنواف:  (Gurol, Atsan ,2006) دراسة  -10
 تركيا(. في والتدريب األعمال ريادة لتعميم األفكار بعض: الجامعات

Entrepreneurial characteristics amongst university students: Some 

insights for entrepreneurship education and training in Turkey.  

الريادة الشخصية لدى طبلب الجامعات التركية روح إلى استكشاؼ  الدراسة ىذه ىدفت
جراء تقييـ لميوليـ الريادية ُمقارنة مع الطبلب  وقد استخدمت  أصحاب الميوؿ غير الريادية.وا 

, , والحاجة إلى اإلنجازالغموضمع  الدراسة ستة خصائص ريادية )الميؿ لممخاطرة, والتسامح
وأجريت  .الطبلبواالبتكار, والثقة بالنفس, والسيطرة( واستخدمت لتحديد الشخصية الريادية لدى 

ة الرابعة في اثنيف مف الجامعات التركية, الدراسة عمى عينة عشوائية مف طمبة السنة الجامعي
 طالب. وتـ استخداـ االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. 400وقد بمغت عينة الدراسة 
إلى أف السمات الشخصية لدى الطمبة أصحاب الميوؿ الريادية تكوف  وخُمصت الدراسة

ة ميوؿ نحو تبني الُمخاطرة أعمى مف الطمبة أصحاب الميوؿ غير الريادية, كما ُوجد لدى الطمب
 والسيطرة وُحب اإلنجاز واالبتكار.

رؤى في التعميـ بضرورة االىتماـ بالتعميـ الريادي وقد قدمت  الدراسة أوصتوقد 
 مف أجؿ الوصوؿ إلى ريادييف جيديف. لدى الطمبة الريادية الريادي مف خبلؿ تطوير السمات
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.5

بو طيمة فترة دراستو  اىتدىتعتبر الدراسات السابقة بالنسبة لمباحث ىي الدليؿ الذي 
فيي تعتبر نقطة االنطبلؽ األولى  إلى النتائج ومف ثـتحقيؽ أىداؼ الدراسة ل وصواًل البحثية 
 عميو تـ السيرتحديد المنيج العممي التي في  الباحث مف الدراسات السابقة داستفقد اف ,لمباحث
واألساليب اإلحصائية التي سوؼ  الثانوية واألولية أداة الدراسة وطريقة جمع البيانات لؾوكذ

 .يستخدميا في تحميؿ البيانات

قد اتفقت واختمفت مع  دراستوُ  بأف   الباحثُ  بعد التعر ؼ عمى الدراسات السابقة وجدو 
 أوجوِ  مف الجوانب, وعميو قاـ الباحث باستعراضيا, بجانب بيافِ  العديد مف الدراسات في كثيرٍ 

  التالي: وذلك عمى النحوز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة, , وختاًما ما ُيميِّ االستفادة منيا

ف  ىذه الدراسة اتفقت مع فإفعمى صعيد الدراسات التي تناولت الميارات الناعمة 
الباحثيف في كثيٍر مف الجوانب واختمفت معيـ في بعضيا, ولعؿ  أبرز ىذه الدراسات: دراسات 

حيث وجد الباحث أنيا تتفؽ مع الدراسة الحالية في جانب , (2014 ,)حجاجدراسة دراسة 
تمؼ معيا في جانب المستقؿ )الميارات الناعمة( في )ميارة التفاوض(, ولكف تخالمتغير 

تي اتفقت معيا في وال (Seetha, 2013دراسة ) كذلؾ, و يات الريادية()التوجالمتغير التابع 
والتي  (Vincent, 2013)ودراسة  ,الفعاؿ, والقيادة, والعمؿ ضمف فريؽ(ميارة )االتصاؿ 
دارة الوقت(ميارة اتفقت معيا في   ,)العمؿ ضمف فريؽ, والتفاوض, واالتصاؿ والتواصؿ, وا 

ذ خاتاتفقت معيا في ميارة )العمؿ الجماعي, وا والتي ((Majid, et. al, 2012ودراسة
دارة  في والتي اتفقت معيا  (Shakir, 2009), ودراسة الوقت(القرارات وحؿ المشكبلت, وا 
والتي اتفقت   (Schlz, 2008), ودراسةالمشكبلت, والقيادة(ميارة )االتصاؿ والتواصؿ, وحؿ 
 .معيا عمى أىمية الميارات الناعمة

فإف  ىذه وعمى صعيد الدراسات التي تناولت الجانب اآلخر لمدراسة التوجيات الريادية 
الدراسة اتفقت مع دراسات الباحثيف في كثيٍر مف الجوانب واختمفت معيـ في بعضيا, ولعؿ  

, حيث اتفقت مع ىذه الدراسة في جزء مف (2015 ,أبرز ىذه الدراسات التالي: دراسة )أبو قرف
حيث وجد الباحث , (Kushoka, 2014)دراسة  لتابع )التوجيات الريادية(, وكذلؾاالمتغير 

أو الميوؿ  أنيا تتفؽ مع الدراسة الحالية في جانب المتغير التابع وىو )التوجيات الريادية(
 بالنسبة لباقي الدراسات  وكذلؾ تغير المستقؿ )الميارات الناعمة(,واختمفت معيا في الم ,الريادية

 ,(2012)الحبيب,  (, ودراسةKume, et. al, 2013) ودراسة ,(2013 ,)رمضافدراسة ك
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 وآخروفالشيخ, ودراسة ) ,(2011 ,ودراسة )زيداف ,(2011 ,ودراسة )ناصر والعمري
)الكساسبة, ودراسة , (Zain, et. al, 2010) ودراسة, (Kambi, 2011)(, ودراسة 2009
 (.(Gurol, Atsan, 2006 , ودراسة(2008

 فقدأما عمى صعيد الدراسات التي تناولت الميارات الناعمة والتوجيات الريادية مًعا, 
( في جزء مف المتغير المستقؿ )القدرة 2015)شعت,  دراسةوجد الباحث بأف دراستو تتفؽ مع 

( حيث 2009 ,)دىميز في دراسة ف المتغير التابع )اإلبداع(, وكذلؾعمى التخطيط(, وجزء م
وىو جانب  لدى الطمبة أنيا تتفؽ مع الدراسة الحالية في مجاؿ الميوؿ الرياديةوجد الباحث 

متغير المستقؿ وىي ميارات في جانب الالمتغير التابع واتفقت في جزء مف الميارات الناعمة 
 االتصاؿ والتواصؿ. 

عدد مف عف الدراسات السابقة  ىذه الدراسة أما بخصوص الفجوة البحثية وما ُيميِّز
 : أبرزىالعؿ   الجوانب,

الناعمػػػة  العبلقػػػة بػػػيف الميػػػاراتؼ عمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة التعػػػر   اسػػػتطاع الباحػػػث خػػػبلؿ ىػػػذه -1
عمـى وتعتبر الدراسة في موضوعيا األول عمى مستوى محافظات غزة  والتوجيات الرياديػة,
وىػػي  والتػػي تػػدرس العبلقػػة مػػا بػػيف الميػػارات الناعمػػة )المتغيػػر المسػػتقؿ( ,حــد عمــم الباحــث

لقيػػػادة, العمػػػؿ ضػػػمف فريػػػؽ, ا )االتصػػػاؿ والتواصػػػؿ, إدارة الوقػػػت, الميػػػارات السػػػبعة التاليػػػة
 .(المتغير التابع)القرارات وحؿ المشكبلت( والتوجيات الريادية اتخاذ  التخطيط, التفاوض,

الباحػػػث خػػػبلؿ ىػػذه الدراسػػػة عمػػػى أىػػـ الميػػػارات الناعمػػػة لػػدى طمبػػػة الكميػػػات التقنيػػػة  تعػػر ؼ -2
الكميػػػة الجامعيػػػة لمعمػػػـو و )الكميػػػة الجامعيػػػة لمعمػػػـو التطبيقيػػػة بغػػػزة  بمحافظػػػات غػػػزة والمينيػػػة

 (.بدير البمح كمية فمسطيف التقنيةو والتكنولوجيا بخانيونس 
طمبػة ت الناعمػة عمػى التوجيػات الرياديػة لػدى أثػر الميػارافػي  البحثت ىذه الدراسة استطاع -3

 .الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة
 

 

 
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة.  4.4
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 منيج الدراسة.   4.2

 .الدراسة وعينة مجتمع  4.3
 أداة الدراسة.  4.4

 .الستبانةخطوات بناء   4.5
 .الستبانةصدق   4.6
 .الستبانةثبات   4.7
 األساليب اإلحصائية المستخدمة.  4.8
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 مقدمة 4.1
الدراسة, وكذلؾ أداة الدراسة وعينة ومجتمع  متبعنيج اللمما تناوؿ ىذا الفصؿ وصفً 

وينتيي الفصؿ  ,, ومدى صدقيا وثباتياوكيفية بنائيا وتطويرىا إعدادىاالمستخدمة وطريقة 
يمي  اواستخبلص النتائج, وفيملبيانات بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 وصؼ ليذه اإلجراءات.
 

 منيج الدراسة 4.2
الذي  التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا, والعبلقة وتحميؿ الدراسة, موضوع الظاىرة وصؼ خبللو مف يحاوؿ

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح التي

"المنيج الذي يسعى  بأنو التحميمي الوصفي المنيج (100:2006) الحمداني ويعرؼ
الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ  أولوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة, 

وتتطمب معرفة  ع,بيانات عف خصائص معينة في الواق ويقدـلوصؼ ظاىرة أو مشكمة, 
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا  سة والظواىر التيار المشاركيف في الد

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر الثانوية المصادر .0
والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة, والدوريات البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب 

سة, والبحث اوالمقاالت والتقارير, واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدر 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع المصادر األولية .3
 البيانات األولية مف خبلؿ اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسة, صممت خصيًصا ليذا الغرض.

 

  وعينة الدراسة مجتمع 4.3
عمى  , وبناءً مجتمع الدراسة ُيعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث

 طمبة الكمية الجامعية لمعمـو جميع ة وأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتكوف مفمشكمة الدراس
كمية فمسطيف التقنية طمبة و  والتكنولوجيا بخانيونس الكمية الجامعية لمعموـطمبة التطبيقية بغزة و 
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طالب  2302طالب وطالبة, بواقع  01301, والبالغ عددىـ 3102-3102لعاـ  بدير البمح
طالب وطالبة مف الكمية الجامعية  3202ووطالبة مف الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية غزة, 

طالب وطالبة مف كمية فمسطيف التقنية دير البمح, حسب  0231ولمعموـ والتكنولوجيا خانيونس, 
ضح في التقنية الثبلثة محؿ الدراسة, كما ىو مو  مياتالكإحصائيات أقساـ القبوؿ والتسجيؿ في 

 (.2.0جدوؿ )

قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب الكمية, حيث تـ توزيع وقد 
( 2.0والجدوؿ ) %.12استبانة بنسبة  211إستبانة عمى مجتمع الدراسة وقد تـ استرداد  221

 يوضح مجتمع وعينة الدراسة بشيء مف التفصيؿ.
 ((Moore, et. al, 2003وفقًا لمعادلة:   :التالية تم حساب حجم العينة من المعادلةوقد 

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  القيمة المعيارية المقابمة لمستوى داللة معموـ )مثبًل : :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 

m مثبًل( 0.05: : الخطأ اليامشي: وُيعّبر عنو بالعبلمة العشرية) 

 يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:

n الُمَعّدؿ   = 
1 

nN

N n
        (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 ( نجد أف حجـ العينة يساوي:1باستخداـ المعادلة )
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

ّدؿ باستخداـ المعادلة فإف حجـ العينة الُمعَ ,  N = 10218حيث أف مجتمع الدراسة 
 :( يساوي2)

n الُمَعّدؿ   = 370
138410218

10218384





  

 عمى األقؿ. 271 وبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساوي
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 ( مجتمع وعينة الدراسة4.1جدول )

 م.
الكميات محل 

 الدراسة

أعداد الطمبة 
خالل الفصل 
الدراسي األول 

2145/2146 

النسبة 
من حجم 
المجتمع 
 الكمي

الحد األدنى 
لحجم العينة 

 الكمي

حجم 
العينة 
لكل 
 كمية

عدد 
الستبانات 
 الموزعة

عدد 
الستبانات 
 المستردة

نسبة 
السترداد 
 الكمية

4. 
الكمية الجامعية 
لمعمـو التطبيقية 

 غزة
2302 21.10% 

271 

332 

221 211 12% 
2. 

الكمية الجامعية 
لمعمـو والتكنولوجيا 

 خانيونس
3202 32.21% 32 

3. 
كمية فمسطيف 
 التقنية دير البمح

0231 02.21% 21 

 %86 388 451 371 371 %411 41248 المجموع الكمي

 
 أداة الدراسة 4.4

وعالقتيا بالتوجيات الريادية لدى طمبة  الميارات الناعمة "تـ إعداد إستبانة حوؿ 
 " الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة

 سة من ثالث أقسام رئيسية:اتتكون إستبانة الدر 

الجنس, مكاف السكف, الكمية, الدرجة وىو عبارة عف البيانات عف المستجيبيف )القسم األول: 
 ستجيب عمييا في مجاؿ ريادة األعماؿ,عدد الدورات التدريبية التي حصؿ الم العممية, القسـ,

 (.األعماؿ التي يفضؿ المستجيب االلتحاؽ بيا مستقببًل  ,طبيعة عمؿ األب
 

 مجاالت: 7فقرة, موزع عمى  23, ويتكوف مفالميارات الناعمةوىو عبارة عف  القسم الثاني:

 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة التصال والتواصلالمجال األول: 

 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة إدارة الوقتالمجال الثاني: 

 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة القيادةالمجال الثالث: 

 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة العمل ضمن فريقالمجال الرابع: 
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 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة التخطيط: المجال الخامس

 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة التفاوض: المجال السادس

 ( فقرات.2, ويتكوف مف )ميارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت: المجال السابع

 2( فقرة, موزع عمى22, ويتكوف مف )التوجيات الرياديةوىو عبارة عف  القسم الثالث:
 مجاالت:

 ( فقرات.1, ويتكوف مف )اإلبداعالمجال األول: 

 فقرات.( 6, ويتكوف مف )تحمل المخاطرةالمجال الثاني: 

 ( فقرات.1, ويتكوف مف )المبادرةالمجال الثالث: 

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب 
 (:2.3)  جدوؿ

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4.2جدول )

 االستجابة
موافؽ بدرجة قميمة 

 اجدً 
موافؽ بدرجة 

  قميمة
موافؽ بدرجة 
 متوسطة

موافؽ بدرجة 
 كبيرة

موافؽ بدرجة كبيرة 
 اجدً 

 2 2 2 3 0 الدرجة

 
 خطوات بناء اإلستبانة 4.5

الميارات الناعمة وعبلقتيا بالتوجيات الريادية  " لمعرفةبإعداد أداة الدراسة  الباحثقاـ 
, واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء " لدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة

 -اإلستبانة:

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة, واالستفادة و  اإلدارياألدب عمى  االطبلع -1
 منيا في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.

 مجاالتمف أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفيف في تحديد  ااستشار الباحث عددً  -2
 .وفقراتيا اإلستبانة

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3
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 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4

 .في صورتيا األولية تـ تصميـ اإلستبانة -5

 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -2

( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة 02تـ عرض اإلستبانة عمى ) -7
األزىر, وجامعة القدس المفتوحة, وأكاديمية اإلدارة والسياسة, والكمية وجامعة اإلسبلمية, 

 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.0والممحؽ رقـ ) الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا,

في ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة  -8
 (.3رقـ ) ؽ( فقرة, ممح64لنيائية عمى )اإلستبانة في صورتيا ا روالتعديؿ, لتستق

 

 ةنصدق الستبا 4.6
: 3101صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" )الجرجاوي, 

(, كما يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ 012
مف ناحية, ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية, بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" 

 . وقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:(073:3110)عبيدات وآخروف, 

 ":رأي المحكمينصدق المحكمين " -0

 في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف ىويقصد بصدؽ المحكميف "

(, حيث تـ عرض 017: 3101" )الجرجاوي,الدراسة موضوع المشكمة أو الظاىرة مجاؿ
( متخصصيف في مجاؿ اإلدارة ومجاؿ 02عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف ) اإلستبانة

(, وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء 0اإلحصاء وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات الُمقدمة, وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو 

 (.3قـ )انظر الممحؽ ر  -النيائية 
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأول: التساق الداخمي 

بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ  يقصد
ىذه الفقرة, وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة وذلؾ مف خبلؿ  لذي تنتمي إليوا
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حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ 
 مفردة. 21نفسو, وقد تـ ذلؾ عمى العينة االستطبلعية المكونة مف 

 التساق الداخمي لـ " الميارات الناعمة " -

والتواصل " والدرجة معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ميارة التصال  (4.3جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

ال
مة 

قي
ية 
مال
لحت

ا (.
S

ig
) 

 0.008* 338. بدقة عند التحدث مع اآلخريف. أختار كمماتي  .0

 0.000* 577. أنصت بعناية واىتماـ لوجية نظر اآلخريف.  .3

 0.002* 414. اآلخريف. مع الجسـ عندما أتحدث لغة استخدـ  .2

 0.000* 715. .النظر ووجية الرأي يخالفني مف مع أستطيع التعامؿ  .2

 0.000* 679. ُأدعِّـ كبلمي بالشواىد واألدلة.  .2

 0.000* 577. .وأفكاري آرائي يتفيموف اآلخريف بأف أشعر  .2

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *
 

ميارة االتصاؿ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2.2جدوؿ )يوضح 
لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  الكمية" والدرجة والتواصؿ 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادًقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 معنوية 

 " والدرجة الكمية لممجال " ميارة إدارة الوقت معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (4.4جدول )

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

لية
تما
لح
ا

 
.(

S
ig

) 

 0.000* 742. أعتمد أجندة يومية لتسيير ميامي المختمفة.  .0

 0.000* 746. الدراسة. ُأوزِّع وقتي جيًدا بيف حاجات األىؿ ومتطمبات  .3

 0.001* 447.  الفراغ.ُأروِّح عف نفسي في ساعات   .2

 0.000* 683. أىتـ بتحديد فترة زمنية كسقؼ زمني لنياية األنشطة.  .2

 0.000* 769. المتاح. وقتي ضمف ميامي تنظيـ أستطيع  .2

 0.000* 725. أخصِّص جزًءا مف وقتي اليومي لتقييـ األنشطة الُمنَفَذة مسبًقا.   .2

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *
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 ميارة إدارة الوقت"  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ4.4جدوؿ )يوضح 
 معنوية  مستوى, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكمية لممجاؿ

0.05≥ α  لما وضع لقياسو. صادقاوبذلؾ يعتبر المجاؿ 
 فقرة من فقرات مجال " ميارة القيادة " والدرجة الكمية لممجالمعامل الرتباط بين كل  (4.5جدول )

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

لية
تما
لح
ا

 
.(

S
ig

) 

 0.000* 509. لدي القدرة عمى تحمؿ المسؤولية.  .0

 0.000* 611. التص رؼ كقائد في المواقؼ الصعبة. أستطيع  .3

 0.000* 577. أتعامؿ بتواضع مع اآلخريف.  .2

 0.000* 624. أتصؼ باليدوء في األزمات والمشكبلت التي أواجييا.  .2

 0.000* 789. أحرص عمى مساعدة اآلخريف.  .2

 0.000* 687. ألعماليـ. إنجازىـ ومتابعة اآلخريف عمى األدوار توزيع أستطيع  .2

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *

" ميارة القيادة بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  االرتباط( معامؿ 2.2جدوؿ )يوضح 
 0.05 والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α  ًا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
 

" والدرجة الكمية  معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ميارة العمل ضمن فريق (4.6جدول )
 لممجال

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

لية
تما
لح
ا

 
.(

S
ig

) 

ؿ العمؿ  .0  0.000* 586. الفردي. العمؿ مف أكثر الجماعي ُأفضِّ

 0.000* 660. فريؽ. ضمف العمؿ أحب  .3

 0.000* 635. الحموؿ المناسبة لممواقؼ المختمفة. باآلخريف عند وضع أستعيف  .2

 0.000* 567. الضغوط المختمفة مع أفراد الفريؽ.أتحمؿ   .2

 0.000* 568. أتجنب إلقاء المـو عمى أعضاء الفريؽ عند حدوث الخطأ.  .2

 0.000* 487. أتعاطى مع الخيارات المطروحة داخؿ فريؽ العمؿ بتوازف ومنطقية.  .2

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *
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ميارة العمؿ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2.2جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى ضمف فريؽ 

 ا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقً  α ≤0.05 معنوية 
 " والدرجة الكمية لممجال ميارة التخطيط معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (4.7جدول )

  الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

لية
تما
لح
ا

 
.(

S
ig

) 

 0.000* 714. أمتمؾ ميارات التخطيط ووضع األىداؼ المستقبمية.  .0

 0.000* 714. أمتمؾ خطة استراتيجية واضحة لحياتي.  .3

 0.000* 490. تتوافؽ أىدافي الخاصة مع إمكاناتي الُمتاحة.  .2

 0.000* 617. أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األىداؼ.  .2

 0.000* 731. لدّي جدوؿ زمني أسير عميو في تحقيؽ أىدافي.  .2

 0.000* 676. ُأتابع خطتي بدقة في مراحؿ تنفيذىا.  .2

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *

"  ميارة التخطيطبيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  االرتباط( معامؿ 2.7جدوؿ )يوضح 
 والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05≥ α  ًا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
 " والدرجة الكمية لممجال ميارة التفاوضمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  (4.8جدول )

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
) 

 0.017* 301. ُأركز في عممية التفاوض عمى ما يمكف تحقيقو.  .0

 0.000* 670. أستطيع تقديـ بعض التنازالت مقابؿ تحقيؽ المكاسب.  .3

 0.000* 630. أستمع أكثر مما أتكمـ.  .2

قناعيـ.أستطيع كسب ثقة   .2  0.000* 549. أطراؼ التفاوض األخرى وا 

 0.000* 614. أستعد دائًما لمتفاوض وفي أي وقت.  .2

 0.000* 468. ألتـز بالثبات وىدوء األعصاب وأتجنب العدوانية والسخرية.  .2

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *
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"  ميارة التفاوض( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2.1جدوؿ )يوضح 
 والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05≥ α  ًا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
" والدرجة  اتخاذ القرارات وحل المشكالتميارة معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  (4.9جدول )

 الكمية لممجال

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
). 

 0.000* 678. تحديد وصياغة المشكمة بسيولة. أستطيع  .0

 0.000* 637. اتخاذ القرار. التفكير قبؿ أكتسب الوقت البلـز في  .3

 0.000* 856. القرارات في الوقت المناسب. اتخاذأستطيع   .2

 0.000* 820. أتخذ قراري بتأني ودراسة عميقة لممشكمة.  .2

 0.000* 552. منيا. واالستفادة وتحميميا المعمومات لجمع الميارة أمتمؾ  .2

 0.000* 801. أقوـ بتقييـ القرار الُمتخذ وذلؾ باالستفادة مف نتائجو.  .2

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

ميارة اتخاذ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2.3جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة  القرارات وحؿ المشكبلت

 ا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقً  α ≤0.05 عند مستوى معنوية 

 
 " التوجيات الرياديةالتساق الداخمي لـ "  -

 " والدرجة الكمية لممجال اإلبداعمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  (4.10جدول )

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
) 

 0.000* 657. تقميدية باستمرار. غير أفكار بطرح أقـو  .0

 0.000* 565. لممشكبلت. جديدة وحموؿ طرؽ إيجاد إلى دائًما أسعى  .3

 0.000* 717. جديدة. وحموؿ أفكار والمحاولة بيدؼ اكتشاؼ التجريب أحب  .2

 0.000* 701. أحب دائًما التغيير والتجديد.  .2

ؿ  .2  0.000* 562. األشياء. تعمؿ كيؼ أفيـ أف ُأفضِّ



118 
 

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
) 

 0.000* 707. بسيولة. بو أّمر الذي الموقؼ حسب تفكيري نمط تغيير أستطيع  .2

 0.000* 619. أنا دائـ البحث واالطبلع.  .7

 0.000* 543. أحرص عمى بث روح اإلبداع لدى اآلخريف.  .1

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *

"  اإلبداعمف فقرات مجاؿ "  فقرة( معامؿ االرتباط بيف كؿ 2.01جدوؿ )يوضح 
 والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05≥ α  ًا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تحمل المخاطرة " والدرجة الكمية لممجال (4.11جدول )

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
) 

 0.044* 243. .ميـ شيء لعمؿ اآلخريف مف الموافقة أنتظر  .0

3.  
لدي االستعداد لتحمؿ التضحيات مقابؿ ما سأحصؿ عميو مف عوائد عمى 

 المدى الطويؿ.
.475 *0.000 

 0.001* 438. .األمر نتيجة كانت ميما بي الخاص العمؿ إنشاء إلى أميؿ  .2

 0.006* 357. المخاطرة ميما كانت النتائج. إلى أميؿ  .2

 0.017* 299. أميؿ لمعمؿ بجرأة في الحاالت التي تتسـ بمخاطرة عالية.  .2

أتحمؿ مخاطر عالية مف أجؿ إيجاد حموؿ جديدة ومبتكرة لما يواجيني مف   .2
 عقبات.

.577 *0.000 

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *
 

 تحمؿ المخاطرة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2.00جدوؿ )يوضح 
 " والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05≥ α  ًا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
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 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المبادرة " والدرجة الكمية لممجال (4.12جدول )

 الفقرة م
مل 

معا
ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
) 

 0.000* 571. أتطمع إلى امتبلؾ عمؿ ريادي بعد إنياء دراستي.  .0

 0.000* 593. أتطمع إلى أف أكوف ناجًحا في الحصوؿ عمى ميارات العمؿ.  .3

 0.000* 577. َتِرد في رأسي فكرة أندفع بتنفيذىا. عندما  .2

 0.000* 642. ُأؤمف بأف العمؿ الريادي ىو أفضؿ مف العمؿ بأجر لدى اآلخريف.  .2

 0.000* 503. استثمر الفرص الجديدة في حياتي بشكؿ جيد.  .2

 0.000* 734. تتعزز ثقتي بمياراتي مف توجيي لمعمؿ الريادي.  .2

 0.000* 632. بمجاؿ دراستي. نحو االستفادة مف التطورات العممية في توظيفياأبادر   .7

 0.000* 543. بتحسيف وتطوير إمكانياتي قبؿ اآلخريف. أىتـ  .1

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *
 

"  المبادرة( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 2.03جدوؿ )يوضح 
 0.05 والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α  ًا لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
 

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
تريد األداة الوصوؿ إلييا, ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 

 مفردة. 21لفقرات اإلستبانة وقد تـ ذلؾ عمى العينة االستطبلعية المكونة مف 
 بين درجة كل مجال من مجالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة معامل الرتباط (4.13جدول )

  (.Sig)الحتماليةالقيمة  لالرتباط معامل بيرسون المجال

 0.000* 723. .واصؿاالتصاؿ والت ميارة

 0.000* 763. .الوقت إدارةميارة 

 0.000* 781. .ميارة القيادة

 0.000* 631. .ميارة العمؿ ضمف فريؽ
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  (.Sig)الحتماليةالقيمة  لالرتباط معامل بيرسون المجال

 0.000* 697. .التخطيطميارة 

 0.000* 727. .ميارة التفاوض

 0.000* 849. .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.000* 942. .الميارات الناعمة

 0.000* 791. .اإلبداع

 0.000* 776. .تحمؿ المخاطرة

 0.000* 899. .المبادرة

 0.000* 841. .التوجيات الريادية

 . α ≤0.05 عند مستوى داللة  ااالرتباط داؿ إحصائيً  *                  
 

( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة 2.02يبيف جدوؿ )
جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما  تعتبروبذلؾ  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  اإحصائيً 

 وضعت لقياسو.

  

 ثبات اإلستبانة  4.7
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس االستبياف يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىو 

ا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ , ويقصد بو أيضً متتالية
فييا, أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة 

 مفردة. 21( وقد تـ ذلؾ عمى العينة االستطبلعية المكونة مف 37: 3101)الجرجاوي,

 Cronbach's وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا كرونباخ

Alpha Coefficient ( 2.02, وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 
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 لقياس ثبات اإلستبانة معامل ألفا كرونباخ (4.14جدول )

 *الصدق الذاتي معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.747 0.558 6 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.873 0.761 6 .الوقت إدارةميارة 

 0.830 0.688 6 .ميارة القيادة

 0.782 0.612 6 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.851 0.725 6 .ميارة التخطيط

 0.730 0.532 6 .التفاوضميارة 

 0.908 0.825 6 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.951 0.904 42 .الميارات الناعمة

 0.889 0.791 8 .اإلبداع

 0.773 0.598 6 .تحمؿ المخاطرة

 0.859 0.739 8 .المبادرة

 0.936 0.876 22 التوجيات الريادية.

 0.970 0.941 64 جميع المجالت معا

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*
 

( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة 2.02في جدوؿ ) الموضحةضح مف النتائج يت
(. 0.941( بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.532,0.904لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف )

بينما بمغت  (0.730,0.951تتراوح بيف )وكذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث 
 ا.( وىذا يعنى أف الثبات مرتفع وداؿ إحصائيً 0.970لجميع فقرات اإلستبانة )

( قابمة لمتوزيع. 3وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ )
الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة  إستبانةويكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات 

 اإلستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ تـ استخداـ

Test  وكانت النتائج كما ىي إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدموالختبار ما ,
 (.2.02في جدوؿ )مبينة 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (4.15جدول )

 (.Sig)القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال

 0.332 0.947 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.761 0.670 .الوقت إدارةميارة 

 0.065 1.376 .ميارة القيادة

 0.519 0.815 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.872 0.594 .ميارة التخطيط

 0.274 0.996 .ميارة التفاوض

 0.420 0.881 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.939 0.533 .الميارات الناعمة

 0.626 0.751 .اإلبداع

 0.293 0.979 .تحمؿ المخاطرة

 0.864 0.600 .المبادرة

 0.644 0.740 التوجيات الريادية.

 0.882 0.586 جميع مجالت الستبانة معا

 

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 2.02في جدوؿ ) الموضحةضح مف النتائج يت
يذه المجاالت يتبع وبذلؾ فإف توزيع البيانات ل0.05 مستوى الداللة مف  أكبرت الدراسة مجاال

 تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيثالتوزيع الطبيعي, 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة 4.8
 Statistical Packageتـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي

for the Social Sciences  (SPSS). 
 اإلحصائية التالية: الختباراتوقد تم استخدام 

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -0

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراؼ المعياري -3

 (, لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -2

ما  لمعرفةK-S) )   :Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - كولمجوروؼاختبار  -2
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -2
االتساؽ . وقد تـ استخدامو لحساب يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف

 الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة, والعبلقة بيف المتغيرات.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار -2
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد تـ استخدامو  3درجة الموافقة المتوسطة وىي  ىوصمت إل

 مف فقرات االستبانة.لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة 

 .(Linear Stepwise Regression- Modelنموذج تحميؿ االنحدار المتدرج الخطي ) -7

( لمعرفة ما إذا كاف Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -1
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ فروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAي اختبار تحميؿ التبايف األحاد -3
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف 

 البيانات.
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 الخامسالفصل 
 ومناقشتيا تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 .مقدمة  5.4
 البيانات الشخصية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي   5.2

 تحميل فقرات الستبانة.  5.3
 .اختبار فرضيات الدراسة  5.4
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 مقدمة 5.1
, وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةا ليتضمف ىذا الفصؿ عرضً 

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ  اإلجابة عف
الجنس, البيانات الشخصية عف المستجيب التي اشتممت عمى )والوقوؼ عمى  تحميؿ فقراتيا,

مكاف السكف, الكمية, الدرجة العممية, القسـ, عدد الدورات التدريبية التي حصؿ المستجيب عمييا 
في مجاؿ ريادة األعماؿ, طبيعة عمؿ األب, األعماؿ التي يفضؿ المستجيب االلتحاؽ بيا 

إذ تـ  الدراسة,إستبانة المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  لذا تـ إجراء, (مستقببًل 
الدراسة  لمحصوؿ عمى نتائج (SPSS)استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  5.2
 البيانات الشخصية وفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 54.9 213 ذكر

 45.1 175 أنثى

 100.0 388 المجموع

 

 %45.1بينما  ذكور, الدراسة مف عينة% 54.9( أف ما نسبتو 2.0)يتضح مف جدوؿ 
وىذا يدؿ عمى أف أكثر العينة ىـ مف جنس الذكور ويعود ذلؾ إلى أف أعداد الطبلب في . إناث

الكميات محؿ الدراسة حسب اإلحصائيات أكبر مف أعداد الطالبات مما أدى إلى أف نسبة 
ماـ المستجيبيف الذكور أكبر مف المستجيبيف مف اإلناث. كما ويمكف القوؿ بأف ىناؾ توجو واىت

 مف قبؿ فئة اإلناث نحو التعميـ التقني والميني في محافظات غزة. 
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 عينة الدراسة حسب مكان السكنتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب مكان السكن(: توزيع 5.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد مكان السكن
 7.7 30 شماؿ غزة

 37.6 146 غزة

 22.2 86 الوسطى

 21.9 85 خانيونس

 10.6 41 رفح

 100.0 388 المجموع

 

 يسكنوف في شماؿ غزة, الدراسة مف عينة% 7.7( أف ما نسبتو 2.3)يتضح مف جدوؿ 
% يسكنوف في خانيونس, بينما 21.9 % يسكنوف في الوسطى,22.2, يسكنوف في غزة 37.6%
وىذا يدؿ عمى أف أكبر نسبة مف الطمبة الممتحقيف بالكميات التقنية  .يسكنوف في رفح 10.6%

والمينية محؿ الدراسة ىـ مف محافظة غزة؛ ويرجع ذلؾ إلى أف محافظة غزة تعتبر ىي األكبر 
فيما يتضح بأف ىناؾ تقارب في النسب المئوية في  التعداد السكاني وبيا كمية تقنية,مف حيث 

لتقنية بمحافظتي الوسطى وخاف يونس عمى الترتيب وذلؾ نظًرا لوجود التحاؽ الطمبة بالكميات ا
كميات تقنية في تمؾ المحافظتيف, في حيف تبلىـ األعداد مف المحافظات األخرى باعتبارىا 

لممحافظات التي بيا كميات تقنية, وىذا يؤكد ضرورة وجود كمية تقنية ومينية في شماؿ  مجاورة
في مف قبؿ الطمبة فتبيف أف ىناؾ توجو نحو التعميـ التقني والميني غزة, أما عمى الصعيد العاـ 

 محافظات غزة.
 

 عينة الدراسة حسب الكميةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الكمية(: توزيع 5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد الكمية
 58.8 228 غزة   -الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية

 25.0 97 خانيونس -والتكنولوجياالكمية الجامعية لمعمـو 

 16.2 63 دير البمح -كمية فمسطيف التقنية

 100.0 388 المجموع
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الكمية يدرسوف في  الدراسة مف عينة% 58.8( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدوؿ 
 -الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيايدرسوف في  %25.0 ,غزة -الجامعية لمعمـو التطبيقية

وىذا يدؿ عمى كبر حجـ . دير البمح -كمية فمسطيف التقنيةيدرسوف في  %16.2بينما , خانيونس
أعداد الطمبة الممتحقيف بالكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية بغزة مقارنة بالكميات األخرى؛ ويرجع 
ذلؾ إلى أف عدد السكاف المقيميف في محافظة غزة أكبر مقارنة بباقي المحافظات, وتعتبر 

لجامعية عمى الرغـ مف حداثتيا مف حيث اإلنشاء مف أكبر الكميات التقنية في محافظات الكمية ا
( تخصص معتمد مف مختمؼ تخصصات التعميـ 64غزة مف حيث عدد الطمبة حيث يوجد بيا )

التقني والميني والعموـ اإلنسانية والعمـو التربوية, مما ُيرغِّب الطمبة في االلتحاؽ بيا مف جميع 
ت, باإلضافة إلى اإلمكانيات والتكنولوجيا العالية التي تمتمكيا الكمية ومميزات أخرى؛ المحافظا

 دوف غيرىا مف الكميات. بيا كؿ ىذا وغيره أدى إلى استقطاب الطمبة بشكؿ كبير لبللتحاؽ
 

 عينة الدراسة حسب الدرجة العمميةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الدرجة العممية(: توزيع 5.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدرجة العممية
 45.9 178 بكالوريوس

 54.1 210 دبمـو

 100.0 388 المجموع

 

درجتيـ العممية  الدراسة مف عينة% 45.9( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدوؿ 
وىذا يدلؿ عمى أف النسبة األكبر مف الطمبة  .% درجتيـ العممية دبموـ54.1بكالوريوس, بينما 

؛ ويرجع ذلؾ إلى أف الكميات  الممتحقيف بالكميات التقنية والمينية ىـ مف الممتحقيف بدرجة الدبمـو
التقنية والمينية يوجد بيا أساًسا العديد مف التخصصات المعتمدة لدرجة الدبموـ باإلضافة إلى 

 بعض تخصصات البكالوريوس. 
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 عينة الدراسة حسب القسميع توز  -
 عينة الدراسة حسب القسم(: توزيع 5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد القسم
 50.3 195 العمـو اإلدارية والمالية

 9.5 37 عمـو الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

 15.5 60 العمـو اليندسية

 16.2 63 العمـو الطبية    

 8.5 33 أخرى

 100.0 388 المجموع

 

يدرسوف في مجاؿ  الدراسة مف عينة% 50.3( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدوؿ 
% مف عينة الدراسة يدرسوف في مجاؿ عموـ الحاسوب 9.5العموـ اإلدارية والمالية, وأف 

% يدرسوف في مجاؿ العمـو اليندسية, وأف ما نسبتو 15.5وتكنولوجيا المعمومات, بينما ما نسبتو 
 مف عينة الدراسة يدرسوف في أقساـ %8.5بينما  مجاؿ العموـ الطبية,% يدرسوف في 16.2

يظير ىنا أف النسبة األكبر مف طمبة . "فنوف تطبيقية إنسانية,دراسات  أخرى "التربية األساسية,
الكميات الثبلثة محؿ الدراسة ىـ مف المسجميف لتخصصات العموـ اإلدارية والمالية؛ ويرجع ذلؾ 

لدى الطمبة نحو إدارة الماؿ واألعماؿ لقربيا مف المجاؿ االقتصادي والريادة, إلى أف ىناؾ توجو 
يرجع إلى أنيا ترتبط بمختمؼ المؤسسات, وبالمقارنة مع الدراسة التي أجراىا أيًضا ولعؿ ذلؾ 
( والتي أظيرت بأف توجو الطمبة المبحوثيف في تخصص العموـ اليندسية أكبر 3113)دىميز, 

دارية والمالية؛ ولعؿ  اختبلؼ الترتيب يعود لمتوصيات التي وجيتيا نقابة منو في العموـ اإل
لمجامعات الفمسطينية بتقنيف القبوؿ في التخصصات  يعبر موقعيا اإللكترون بغزة الميندسيف
لما ليا  , كما حثت النقابة خريجي الثانوية العامة عمى عدـ دراسة تخصص اليندسةاليندسية
سوؽ العمؿ األمر الذي أسيـ في زيادة أعداد العاطميف عف العمؿ مف فئة ر كبير في فَ مف وَ 

 الخريجيف.
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عدد الـدورات التدريبيـة التـي حصـل المسـتجيب عمييـا فـي عينة الدراسة حسب توزيع  -
 مجال ريادة األعمال

 عدد الدورات التدريبيةعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.6جدول )
 مجال ريادة األعمالالتي حصل المستجيب عمييا في  

 عدد الدورات التدريبية التي حصل المستجيب
 عمييا في مجال ريادة األعمال

 النسبة المئوية % العدد

 59.8 232 لـ ألتحؽ بأي دورة

 16.0 62 دورة واحدة

 13.7 53 دورتاف

 10.6 41 دورات فأكثر 3

 100.0 388 المجموع

لـ يمتحقوا بأي دورة  الدراسة عينة مف% 59.8( أف ما نسبتو 2.2)يتضح مف جدوؿ 
% التحقوا بدورة واحدة, بينما ما نسبتو 16.0 نسبتوتدريبية في مجاؿ ريادة األعماؿ, وأف ما 

يظير مف النسب أعبله بأف . % التحقوا بثبلث دورات فأكثر10.6% التحقوا بدورتاف, بينما 13.7
ـ بأي دورة ليا عبلقة في مجاؿ ريادة النسبة األكبر في إجابات المبحوثيف تبيف عدـ التحاقي

ولعؿ ذلؾ يعود لعدـ انتشار الفكر الريادي لدى مراكز التعميـ الُمستمر بالكميات التقنية  األعماؿ؛
( بعدـ وجود أي مساؽ في الجامعة 3117والمينية بشكؿ واسع وىذا ما أكدتو دراسة )ماس, 
( إلى ضرورة Kambi, 2011بو دراسة )ُيدرِّس الريادة وما يرتبط بيا مف مواد, وما أوصت 

االىتماـ بتعميـ ريادة األعماؿ لطمبة الجامعات مف أجؿ العمؿ عمى ازدىار ورخاء الببلد وأف 
ىناؾ تقصيًرا مف الناحية التعميمية في ىذا المجاؿ؛ األمر الذي انعكس عمى جموع الطمبة في 

بأف المواد الدراسية ُتسيـ بنسبة  (Zain, et. al, 2010تمؾ الكميات, وىذا ما أكدتو دراسة )
 ,Schlz)% في إثاره الدافعية لدييـ نحو العمؿ الريادي مستقببًل, وىذا ما أكدتو دراسة )50.9

بضرورة عقد دورات تدريبية لمطمبة إلتقاف الميارات الناعمة لما ليا مف عبلقة بريادة  2008
 األعماؿ.

 

 

 



121 
 

 طبيعة عمل األبعينة الدراسة حسب توزيع  -

 طبيعة عمل األبعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد طبيعة عمل األب
 26.0 101 موظؼ حكومي/ وكالة

 6.2 24 موظؼ قطاع خاص

 15.5 60 يمتمؾ عمؿ خاص

 11.9 46 عامؿ

 35.8 139 ال يعمؿ

 4.6 18 أخرى

 100.0 388 المجموع

 

 أجابوا أف طبيعة عمؿ الدراسة مف عينة% 26.0( أف ما نسبتو 2.7)يتضح مف جدوؿ 
موظؼ  % مف عينة الدراسة طبيعة عمميـ6.2, وأف ما نسبتو / وكالةفحكومييموظفيف بائيـ آ

% مف عينة الدراسة يمتمكوف عمؿ خاص, وأف ما نسبتو 15.5, وأف ما نسبتو قطاع خاص
% مف عينة الدراسة ال 35.8% مف عينة الدراسة طبيعة عمميـ عامؿ, وأف ما نسبتو 11.9

وعميو يتجمى لمباحث بأف . % أجابوا إجابات أخرى "شييد, متوفى, متقاعد"4.6يعمموف, بينما 
أعمى نسبة ظيرت مف عينة الدراسة توضح بأف طبيعة عمؿ آباء الطمبة المبحوثيف ال يعمموف, 

ولعؿ  ذلؾ يعود لعدـ توفر رأس الماؿ  ف ىناؾ نسبة مف البطالة ليست بالقميمةوىذا يؤكد عمى أ
نشاء مشاريع صغيرة الباحث في إضافة لمسة جديدة تُبرز التوجو  , وعميو يطمحلتأسيس وا 

ا عمى خبلؼ نيج آبائيـ أمبًل في الحد مف نسبة نيًجا جديدً  لينتيجوالريادي لدى المبحوثيف 
ويظير لمباحث مف النسب الواردة أعبله بأف ىناؾ توجو كبير لدى كما  البطالة في المجتمع.

في التوجو نحو العمؿ  الحكومي, في حيف وجود نسبة ضعيفة آباء األبناء المبحوثيف نحو العمؿ
في عدـ تأثر األبناء بشكؿ كبير نحو ( 2.2)الخاص, وىذا ينسجـ مع نتائج الجدوؿ السابؽ 

يعزو الباحث السبب أيًضا إلى حداثة التوجو الريادي اًء بآبائيـ, كما ؿ باعتبار اقتدريادة األعما
أف ما   (Zain, et. al, 2010في قطاع غزة, وبالمقارنة مع النموذج الماليزي وفًقا لدراسة )

% مف الطمبة الماليزييف تتأثر قراراتيـ المستقبمية بتوجيو مف أفراد عائبلتيـ نحو 01.3نسبتو 
 العمؿ الريادي وىي قريبة نسبًيا مف امتبلؾ آباء المبحوثيف لؤلعماؿ الخاصة.
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 األعمال التي ُيفضل المستجيب اللتحاق بيا مستقباًل  عينة الدراسة حسبتوزيع  -

 األعمال التي ُيفضل المستجيب اللتحاق بيا مستقباًل عينة الدراسة حسب (: توزيع 5.8جدول )

 النسبة المئوية % العدد األعمال التي ُيفضل المستجيب اللتحاق بيا مستقباًل 
 49.7 193 وظيفة رسمية )حكومية, وكالة(

 15.2 59 وظيفة لدى القطاع الخاص

 9.8 38 وظيفة عمؿ حر عبر اإلنترنت

 22.4 87 خاص بيإنشاء عمؿ 

 2.8 11 أخرى

 100.0 388 المجموع

 

يفضموف االلتحاؽ  الدراسة مف عينة% 49.7( أف ما نسبتو 2.1)يتضح مف جدوؿ 
يفضموف مف عينة الدراسة  %15.2 , وأف ما نسبتووظيفة رسمية )حكومية, وكالة(ببالمستقبؿ 
الدراسة ُيفضموف االلتحاؽ % مف عينة 9.8, وأف ما نسبتو وظيفة لدى القطاع الخاصبااللتحاؽ 
% مف عينة الدراسة ُيفضموف إنشاء عمؿ خاص 22.4حرة عبر اإلنترنت, وأف ما نسبتو بأعماؿ 

ث بأف النسبة يتضح لمباح. مف عينة الدراسة ُيفضموف أعماؿ أخرى %2.8بينما ما نسبتو  بيـ,
و وكالة وىذا يشير إلى أف ية أمف الطمبة يفضموف االلتحاؽ بوظيفة رسمية سواء حكوماألكبر 
وظيفة الحكومية, ولعؿ  يبحثوف عف األماف الوظيفي مف وجية نظرىـ والمتوفر في الالطمبة 
 بآبائيـ أسيـ في تعزيز ىذا التوجو, باإلضافة إلى حداثة الفكر الريادي في قطاع غزة,ىـ ءاقتدا

 السوؽ, في ريادية أفكار تطبيؽ أو خاص مشروع إنشاء فكرة الباحث ذلؾ أيًضا إلى أفويعزو 
 لدى والعمؿ الوظائؼ, عف البحث مجاؿ ويعتبر الشباب, فئة لدى المفضمة الخيارات مف ليست
 بالغالب يرجع وىذا العميا, الشيادات حاممي الشباب وبخاصة الشباب, لدى تفضيبًل  أكثر الغير
 أف كما التوجيات, ىذه لمثؿ الدونية والنظرة ,أو الخجؿ العيب ثقافة مثؿ مجتمعية ثقافات إلى

 أنو وبخاصة الغير, لدى عمؿ عف البحث خيار إلى وفيمجؤ  يجعميـ الفشؿ مف الشباب خوؼ
, واتفؽ ىذا مع دراسة الخاصة المشاريع في كما مسؤوليات فيو يتحمموف وال لمتطبيؽ أسيؿ

% مف 67.1سبتو بينت أف ما ن  (Zain, et. al, 2010) حيف أف دراسة, في (2007)ماس, 
الماليزية  وقد يرجع ىذا إلى الحالة الريادي كرجاؿ أعماؿ يرغبوف في العمؿالماليزييف الطمبة 

 أعبله إلى أف ىناؾ توجو النتائجُتشير كما  .اقتصادًيا بخبلؼ الوضع الفمسطينيالمستقرة 
 أولوية ثانية مف قبؿ الطمبة نحو ريادة األعماؿ مستقببًل. حصؿ عمى
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 تحميل فقرات الستبانة 5.3
لمعرفة ما إذا كانت متوسط لعينة واحدة  Tتـ استخداـ اختباراالستبانة  فقراتلتحميؿ 

 Sig > 0.05إذا كانت ف. أـ ال 2درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 
(Sig  فإف 0.05أكبر مف ) ايختمؼ جوىريً متوسط آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال 

 فإ( ف0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05, أما إذا كانت 2عف موافؽ بدرجة متوسطة وىى 
, وفي ىذه الحالة يمكف تحديد رجة الموافقة المتوسطةعف د ايختمؼ جوىريً  آراء األفرادمتوسط 

وذلؾ  .الموافقة المتوسطةما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة 
موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لئلجابة قيمة االختبار مف خبلؿ قيمة االختبار فإذا كانت 

 يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

عمى النحو توصؼ لتي سترد في ىذه الدراسة والتي سالباحث أف النتائج ا يعتبروعميو 
% وأقؿ مف 31% منخفضة جًدا, أما النتائج التي أعمى مف 31مف التالي: النتائج التي أقؿ 

, وأف  % متوسطة60وأقؿ مف  %40أعمى مف وزنيا النسبي % منخفضة, أما النتائج التي 21
% تعتبر 80% مرتفعة, والتي تزيد عف 80% وأقؿ مف 60النتائج التي جاءت أعمى مف 

 .مرتفعة جًدا
 

 الناعمة" أول: تحميل فقرات مجالت "الميارات

 " ميارة التصال والتواصل تحميل فقرات مجال " -
درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tاختبار  استخداـتـ 

 (.2.3النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 
فقرات مجال " ميارة التصال لكل فقرة من  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.9جدول )

 " والتواصل

 الفقرة م
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 2 0.000* 31.64 85.74 0.80 4.29 بدقة عند التحدث مع اآلخريف. أختار كمماتي  .0

 1 0.000* 37.84 88.14 0.73 4.41 اآلخريف. أنصت بعناية واىتماـ لوجية نظر  .3

 6 0.000* 7.76 69.27 1.17 3.46 اآلخريف. مع الجسـ عندما أتحدث لغة استخدـ  .2

 3 0.000* 18.46 78.49 0.98 3.92 .النظر ووجية الرأي يخالفني مف مع أستطيع التعامؿ  .2
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 الفقرة م
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S
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ال

 

 4 0.000* 17.71 77.19 0.95 3.86 ُأدعِّـ كبلمي بالشواىد واألدلة.  .2

 5 0.000* 17.39 76.23 0.92 3.81 .وأفكاري آرائي يتفيموف اآلخريف بأف أشعر  .2

  0.000* 36.12 79.21 0.52 3.96 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 
, وأف 3.96أف المتوسط الحسابي يساوي  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.3مف جدوؿ )

القيمة االحتمالية وأف  ,36.12 %, قيمة االختبار79.21المتوسط الحسابي النسبي يساوي 
.(Sig)  عند مستوى  ا" داؿ إحصائيً  ميارة االتصاؿ والتواصؿ"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي

عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريً , α ≤0.05 داللة 
مف قبؿ أفراد العينة  كبيرةموافقة بدرجة وىذا يعني أف ىناؾ  2وىي درجة الموافقة المتوسطة 

 ىذا المجاؿ.  عمى فقرات

يتضح لمباحث بأف ميارة االتصاؿ والتواصؿ لدى طمبة الكميات التقنية والمينية 
دراسة العديد بمحافظات غزة عمى درجة مرتفعة في ىذه الميارة, ولعؿ  ىذه النتائج اتفقت مع 

والتي بينت دراستو بأف المبحوثيف يمتمكوف ميارة  (3113مف الباحثيف, أبرزىـ: )دىميز, 
ولعؿ سبب االتفاؽ يعود  الدراسة% وىي قريبة إلى نتائج ىذه 76.6االتصاؿ والتواصؿ بنسبة 

دراسة , كما واتفقت ىذه النتيجة مع إلى طبيعة البيئة الدراسية المتشابية لعينة الدراستيف
(Seetha, 2013 والتي أكدت عمى أىمية االتصاؿ والتواصؿ في بيئة العمؿ, كما واتفقت ىذه )

( حينما أكدت عمى أىمية االتصاؿ والتواصؿ لما ليا مف Vincent, 2013الدراسة مع دراسة )
والتي Shakir, 2009) دور ميـ في حؿ مشكبلت العمؿ, كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )

 ضرورة توافرىا لدى كؿ شخص باعتبارىا مف الميارات الحاسمة. أكدت

ما ورد في الدراسات أعبله فإنو تأكد لدى الباحث أىمية توافر وتنمية ىذه  وبعدوعميو 
, الميارة بيف أوساط الطمبة لما ليا مف دور كبير في النيوض بواقعيـ نحو مستقبؿ أفضؿ

لعبلقات االجتماعية, وبقدر نجاح الفرد في إيجاد خصوًصا وأف االتصاؿ والتواصؿ ُيعد أساس ا
 قنوات اتصاؿ فاعمة عمى اآلخريف يمكف النجاح في الحياة.
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  " ميارة إدارة الوقتتحميل فقرات مجال " 
درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.2.01النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 
 

 لكل فقرة من فقرات مجال " ميارة إدارة الوقت " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.10جدول )

 الفقرة م
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 6 0.008* 2.67 63.32 1.22 3.17 يومية لتسيير ميامي المختمفة.أعتمد أجندة   .0

 3 0.000* 12.96 74.11 1.07 3.71 الدراسة. ُأوزِّع وقتي جيًدا بيف حاجات األىؿ ومتطمبات  .3

 1 0.000* 20.20 80.93 1.02 4.05 ُأروِّح عف نفسي في ساعات الفراغ.  .2

 4 0.000* 10.42 71.17 1.05 3.56 األنشطة.أىتـ بتحديد فترة زمنية كسقؼ زمني لنياية   .2

 2 0.000* 15.12 75.68 1.02 3.78 المتاح. وقتي ضمف ميامي تنظيـ أستطيع  .2

2.  
أخصِّص جزًءا مف وقتي اليومي لتقييـ األنشطة الُمنَفَذة 

 مسبًقا. 
3.36 1.22 67.15 5.75 *0.000 5 

  0.000* 16.31 72.04 0.73 3.60 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 

, وأف 3.60أف المتوسط الحسابي يساوي  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.01مف جدوؿ )
 (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ,16.31%, قيمة االختبار72.04المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

 ≤0.05 عند مستوى داللة  ا" داؿ إحصائيً  ميارة إدارة الوقت"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي 
α , ًدرجة الموافقة عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىري

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي المتوسطة 
وفًقا لمنتائج الظاىرة أعبله يتضح لمباحث بأف اىتماـ طمبة الكميات التقنية والمينية في و المجاؿ. 

 , ولعؿ  ذلؾ يعود لعدـ اعتماد المبحوثيفمناسبةمحافظات غزة بميارة إدارة الوقت جاء بدرجة 
عمى األجندة اليومية التي يديروف أوقاتيـ مف خبلليا وىذا ما ظير في فقرات الجدوؿ أعبله, 
األمر الذي أدى إلى وجود فراغ واضح في أوقاتيـ والذي ىو بحاجة ماسة إلى ضرورة اغتناـ 

 واستثمار نحو األفضؿ.

سة حيث اتفقت نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات السابقة, أبرزىا: درا
((Vincent, 2013  والتي أكدت عمى ضرورة امتبلؾ ميارة إدارة الوقت لما ليا مف دور كبير
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في النيوض بواقع الشخص وتقميؿ حجـ المشاكؿ التي تواجيو, كما واتفقت ىذه الدراسة مع 
( والتي أكدت عمى أىمية إدارة الوقت في تأىيؿ المبحوثيف في Majid, et. al, 2012دراسة )

التي ينبغي  مى العديد مف الفرص معتبًرا أف ىذه الميارة مف أىـ الميارات الناعمةالحصوؿ ع
أف تتوفر لدى الفرد, خصوًصا وأف التخطيط الجيد لبلستثمار األمثؿ لموقت ىو السبيؿ لضماف 

 التنفيذ وتحقيؽ األىداؼ.

 " ميارة القيادة تحميل فقرات مجال " 

درجة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  لمعرفة Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.00النتائج موضحة في جدوؿ ) .2وىي الموافقة المتوسطة 

 

 ميارة القيادة " لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.11جدول )

 الفقرة م
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 3 0.000* 31.98 86.75 0.82 4.34 لدي القدرة عمى تحمؿ المسؤولية.  .0

 4 0.000* 22.60 81.03 0.92 4.05 التص رؼ كقائد في المواقؼ الصعبة. أستطيع  .3

 2 0.000* 35.34 89.59 0.82 4.48 أتعامؿ بتواضع مع اآلخريف.  .2

 6 0.000* 16.66 78.14 1.07 3.91 أتصؼ باليدوء في األزمات والمشكبلت التي أواجييا.  .2

 1 0.000* 48.15 91.78 0.64 4.59 أحرص عمى مساعدة اآلخريف.  .2

2.  
 إنجازىـ ومتابعة اآلخريف عمى األدوار توزيع أستطيع

 ألعماليـ.
3.96 0.89 79.17 21.03 *0.000 5 

  0.000* 43.42 84.37 0.55 4.22 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 
 

, وأف 4.22أف المتوسط الحسابي يساوي  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.00مف جدوؿ )
القيمة االحتمالية وأف  ,43.42 %, قيمة االختبار84.37المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  عند مستوى داللة ا" داؿ إحصائيً  ميارة القيادة"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي 
0.05≥ α , ًدرجة عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىري

مف قبؿ أفراد العينة عمى  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي الموافقة المتوسطة 
بأف طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة يمتمكوف  الباحثويرى فقرات ىذا المجاؿ. 
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ميارة القيادة بدرجة عالية, ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية توفر روح القيادة في األعماؿ الريادية؛ 
مكاناتخصوًصا وأف العمؿ الريادي يتطمب رؤية حكيمة  ليس بالضرورة أف تتوفر لدى باقي  وا 

يتطمع لمعمؿ الريادي ُمستقببًل, مع العمـ بأف القيادة بحاجة إلى وقت طويؿ  أعضاء أي فريؽ
مجموعة قدرات  والخبرة لتترسخ لدى القائد فيي ليست التدريبوصبر كبير وجيد متواصؿ مف 

 ُتكتسب في يوـ وليمة.

   حيث اتفقت نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات السابقة, أبرزىا: دراسة             
((Vincent, 2013  والتي اعتبرت ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي ُتحقؽ اإلدارة والقيادة

( والتي اعتبرت بأف Seetha, 2013السميمة لدى الشخص, كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )
ت ىذه القيادة مف الميارات الناعمة التي تقود الفرد نحو تحقيؽ طموحاتو الريادية, كما واتفق

( حيث اعتبرىا بأنيا مف الميارات الحاسمة التي تقود (Shakir, 2009الميارة مع دراسة 
 الشخص نحو النجاح.

 " ميارة العمل ضمن فريق تحميل فقرات مجال " 

درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.03النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 

لكل فقرة من فقرات مجال " ميارة العمل ضمن  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال   (5.12جدول )
 فريق "
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ؿ   .0  2 0.000* 20.78 82.01 1.04 4.10 الفردي. العمؿ مف أكثر الجماعي العمؿُأفضِّ

 1 0.000* 21.74 82.02 1.00 4.10 فريؽ. ضمف العمؿ أحب  .3

 5 0.000* 19.15 78.76 0.96 3.94 الحموؿ المناسبة لممواقؼ المختمفة. باآلخريف عند وضع أستعيف  .2

 4 0.000* 19.28 78.81 0.96 3.94 أتحمؿ الضغوط المختمفة مع أفراد الفريؽ.  .2

 6 0.000* 12.76 74.16 1.09 3.71 أتجنب إلقاء المـو عمى أعضاء الفريؽ عند حدوث الخطأ.  .2

 3 0.000* 23.37 80.52 0.86 4.03 أتعاطى مع الخيارات المطروحة داخؿ فريؽ العمؿ بتوازف ومنطقية.  .2

  0.000* 29.40 79.38 0.65 3.97 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 
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, وأف 3.97أف المتوسط الحسابي يساوي : ( يمكف استخبلص ما يمي2.03مف جدوؿ )
القيمة االحتمالية وأف  ,29.40 %, قيمة االختبار79.38يساوي  النسبيالمتوسط الحسابي 

.(Sig)  عند مستوى  ا" داؿ إحصائيً  ميارة العمؿ ضمف فريؽ"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي
عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريً , α ≤0.05 داللة 

اد العينة مف قبؿ أفر  بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ موافقة  2وىي درجة الموافقة المتوسطة 
أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة الكميات التقنية  الواردةلمنتائج وتبًعا  عمى فقرات ىذا المجاؿ.

والمينية في محافظات غزة يمتمكوف ميارة العمؿ ضمف فريؽ بدرجة عالية, ويعزو الباحث ذلؾ 
إلى أف أي نجاحات ُمستقبمية سيسعى المبحوثيف إلى تحقيقيا تحتاج إلى العمؿ ضمف فريؽ؛ 

ثقة  عمى تحقيؽ تقدير أفضؿ لمذات, وكذلؾاد خصوًصا وأف العمؿ بروح الفريؽ ُيساعد األفر 
أعمى  إنتاجيةقيمة, األمر الذي مف شأنو ُيسيـ في تحقيؽ  ر بالنفس, كما وُيشعرىـ بأنيـ ذووأكب

 في األعماؿ.

أبرزىا: دراسة                 نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات السابقة, اتفقتحيث 
((Vincent, 2013  أف ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي ُتحقؽ اإلدارة والتي اعتبرت

كما واتفقت ىذه الدراسة مع والقيادة السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا العمؿ ضمف فريؽ, 
ؽ مف الميارات الناعمة ة العمؿ ضمف فري( والتي اعتبرت بأف ميار Seetha, 2013)دراسة 

 .Majid, et كما واتفقت ىذه الميارة مع دراسة الفرد نحو تحقيؽ طموحاتو الريادية,التي تقود 

al 2012) ) الحصوؿ عمى الفرص والتي اعتبرت أف العمؿ الجماعي مف الميارات الميمة في
بأنيا مف  حيث اعتبرىا  ((Shakir, 2009واتفقت ىذه الميارة مع دراسة في الحياة, كما 

 تقود الشخص نحو النجاح.الميارات الحاسمة التي 
  ميارة التخطيط " فقرات مجال "تحميل 

درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.02النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 

 " ميارة التخطيطلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.13جدول )
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مة 
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لحت

ا (.
S

ig
)

 

يب
ترت
ال

 

 1 0.000* 23.66 80.67 0.86 4.03 أمتمؾ ميارات التخطيط ووضع األىداؼ المستقبمية.  .0

 3 0.000* 15.76 75.81 0.99 3.79 أمتمؾ خطة استراتيجية واضحة لحياتي.  .3

 5 0.000* 12.43 72.99 1.03 3.65 تتوافؽ أىدافي الخاصة مع إمكاناتي الُمتاحة.  .2
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  الفقرة م
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 2 0.000* 17.68 76.53 0.91 3.83 أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األىداؼ.  .2

 6 0.000* 7.39 68.68 1.16 3.43 لدّي جدوؿ زمني أسير عميو في تحقيؽ أىدافي.  .2

 4 0.000* 13.57 74.48 1.05 3.72 تنفيذىا.ُأتابع خطتي بدقة في مراحؿ   .2

  0.000* 21.15 74.83 0.69 3.74 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 
 

, وأف 3.74أف المتوسط الحسابي يساوي  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.02مف جدوؿ )
االحتمالية  القيمةوأف  ,21.15 %, قيمة االختبار74.83المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  عند مستوى داللة  ا" داؿ إحصائيً  ميارة التخطيط"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي 
0.05≥ α , ًدرجة عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىري

مف قبؿ أفراد العينة عمى  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي الموافقة المتوسطة 
لمباحث بأف طمبة الكميات التقنية  يتبيفلنتائج الظاىرة أعبله وحسب افقرات ىذا المجاؿ. 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى  مرتفعة,والمينية في محافظات غزة يمتمكوف ميارة التخطيط بدرجة 
الوقت؛ لما لمميارتيف مف ارتباط وثيؽ في ميارة إدارة مرتفعة عبلقتيا في حصوليـ عمى درجة 

, كما أف التخطيط ُيركز عمى االىتماـ بالغايات, وُيساعد عمى مواجية في التوجو الُمستقبمي
 ظروؼ حالة عدـ التأكد, وُيسيـ في السيطرة عمى مشاكؿ التنفيذ.

, أبرزىا: دراسة )شعت, السابقةحيث اتفقت نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات 
حوؿ مدى   %72.12 وصؿ إلى بوزف نسبيحيث ظيرت ىذه الميارة في دراستو  (2013

امتبلؾ رواد األعماؿ لميارة التخطيط لمُمستقبؿ والُمنتسبيف لدى عدد مف حاضنات األعماؿ 
إلى حد كبير  )2009بمحافظات غزة, كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )الشيخ وآخروف, 

 لدى الرياديات باألردف إلى نسبة متوسطة كذلؾ. حيث وصمت في ىذه الميارة
 " ميارة التفاوض " تحميل فقرات مجال 

درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.02النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 
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 " ميارة التفاوضلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.14جدول )

 الفقرة م
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 3 0.000* 21.70 78.97 0.86 3.95 ُأركز في عممية التفاوض عمى ما يمكف تحقيقو.  .0

 6 0.000* 7.97 69.15 1.13 3.46 أستطيع تقديـ بعض التنازالت مقابؿ تحقيؽ المكاسب.  .3

 5 0.000* 14.40 76.29 1.11 3.81 أستمع أكثر مما أتكمـ.  .2

قناعيـ.  .2  1 0.000* 26.50 82.89 0.85 4.14 أستطيع كسب ثقة أطراؼ التفاوض األخرى وا 

 4 0.000* 17.72 76.39 0.91 3.82 أي وقت.أستعد دائًما لمتفاوض وفي   .2

2.  
ألتـز بالثبات وىدوء األعصاب وأتجنب العدوانية 

 والسخرية.
4.04 1.06 80.88 19.41 *0.000 2 

  0.000* 28.86 77.43 0.59 3.87 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 
 

, وأف 3.87أف المتوسط الحسابي يساوي  يمكف استخبلص ما يمي:( 2.02مف جدوؿ )
القيمة االحتمالية وأف  ,28.86 %, قيمة االختبار77.43المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  عند مستوى داللة  ا" داؿ إحصائيً  ميارة التفاوض"  يعتبر مجاؿ لذلؾ 0.000تساوي 
0.05≥ α , درجة عف  ااالستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريً مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

مف قبؿ أفراد العينة عمى  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي الموافقة المتوسطة 
يات التقنية والمينية في منتائج أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة الكموتبًعا لفقرات ىذا المجاؿ. 

غزة يمتمكوف ميارة التفاوض بدرجة عالية, ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية ميارة محافظات 
ليذه الميارة  إتقانوبواقع الفرد خصوًصا في مجاؿ الماؿ واألعماؿ, فبقدر  النيوضالتفاوض في 

عديد مف المكاسب والفرص المختمفة, خصوًصا وأنو مف الوارد أف يحدث بقدر حصولو عمى ال
بيئة األعماؿ مستقببًل األمر الذي يتطمب ىذه الميارة لتذويب الفجوة مع  نوع مف التبايف في

 األطراؼ األخرى وصواًل لمنتائج المرغوبة.

)حجاج,  حيث اتفقت نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات السابقة, أبرزىا: دراسة
في مدى امتبلؾ   %73.3 وصؿ إلى بوزف نسبي احيث ظيرت ىذه الميارة في دراستي )3102

المبحوثيف لميارة التفاوض في اقتناص الفرص الوظيفية, كما واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة                
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((Vincent, 2013  والتي اعتبرت ىناؾ العديد مف الميارات الناعمة التي ُتحقؽ اإلدارة والقيادة
  التفاوض. السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا العمؿ عمى امتبلكو لميارة

 " ميارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت " تحميل فقرات مجال 

درجة  إلى وصمتلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.02النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 

 

ميارة اتخاذ القرارات لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.15جدول )
 " وحل المشكالت
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 2 0.000* 22.64 79.43 0.85 3.97 تحديد وصياغة المشكمة بسيولة. أستطيع  .0

 1 0.000* 22.59 80.52 0.89 4.03 اتخاذ القرار. التفكير قبؿ البلـز في أكتسب الوقت  .3

 5 0.000* 21.00 78.64 0.87 3.93 القرارات في الوقت المناسب. اتخاذأستطيع   .2

 6 0.000* 18.44 78.33 0.97 3.92 أتخذ قراري بتأني ودراسة عميقة لممشكمة.  .2

 3 0.000* 21.55 78.97 0.87 3.95 منيا. واالستفادة وتحميميا المعمومات لجمع الميارة أمتمؾ  .2

 4 0.000* 20.03 78.96 0.93 3.95 أقوـ بتقييـ القرار الُمتخذ وذلؾ باالستفادة مف نتائجو.  .2

  0.000* 29.43 79.09 0.64 3.95 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 

, وأف 3.95الحسابي يساوي  المتوسطأف  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.02)مف جدوؿ 
القيمة االحتمالية وأف  ,29.43 %, قيمة االختبار79.09المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  ا" داؿ إحصائيً  ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ  ,α ≤0.05 عند مستوى داللة 

مف قبؿ  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  اجوىريً 
منتائج الظاىرة أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة ووفًقا لأفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

وحؿ المشكبلت بدرجة  اتات غزة يمتمكوف ميارة اتخاذ القرار الكميات التقنية والمينية في محافظ
مارسوف رسونيا ويُ طبيعة التخصصات التقنية والمينية التي يد إلى عالية, ويعزو الباحث ذلؾ

تطبيقاتيا عممًيا األمر الذي ُيولد لدييـ حالة مف التفكير واتخاذ القرارات خبلؿ تعامميـ مع 
المشكبلت التقنية والتطبيقية التي يواجيونيا؛ وبالتالي يتطمب تنمية مياراتيـ في ىذا المجاؿ 



131 
 

رات وحؿ أف أي نجاحات لكي تتحقؽ ينبغي أف يكوف لدييـ القدرة عمى اتخاذ القرا باعتبار
المشكبلت بكفاءة وفعالية, خصوًصا وأف مواجية المشكبلت والتصدي ليا يتطمب مقدرة عالية 

 المرير. الفمسطيني قعلو اؿ العقبات المتتالية التي تواجو عمى التفكير السميـ في ظ

حيث اتفقت نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات السابقة, أبرزىا: دراسة                
((Vincent, 2013  الناعمة التي ُتحقؽ اإلدارة والقيادة  المياراتوالتي اعتبرت ىناؾ العديد مف

السميمة لدى الشخص ومف أبرزىا القدرة عمى التعامؿ مع مشكبلت العمؿ وأخذ القرارات بطرؽ 
( والتي اعتبرت أف القدرة عمى (Majid, et. al 2012 كما واتفقت ىذه الميارة مع دراسةدقيقة, 

التعامؿ مع المشكبلت واتخاذ القرارات مف الميارات الميمة في الحصوؿ عمى الفرص في 
حيث اعتبرىا بأنيا مف الميارات  ((Shakir, 2009الحياة, كما واتفقت ىذه الميارة مع دراسة 
 الحاسمة التي تقود الشخص نحو النجاح.

  " الناعمةالميارات تحميل جميع فقرات " 

درجة  ىمتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل كانتلمعرفة ما إذا  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.02النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2الموافقة المتوسطة وىي 

 

 فقرات الميارات الناعمة لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.16جدول )
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 3 0.000* 36.12 79.21 0.52 3.96 .ميارة االتصاؿ والتواصؿ

 7 0.000* 16.31 72.04 0.73 3.60 .ميارة إدارة الوقت

 1 0.000* 43.42 84.37 0.55 4.22 .ميارة القيادة

 2 0.000* 29.40 79.38 0.65 3.97 .ضمف فريؽميارة العمؿ 

 6 0.000* 21.15 74.83 0.69 3.74 .ميارة التخطيط

 5 0.000* 28.86 77.43 0.59 3.87 .ميارة التفاوض

 4 0.000* 29.43 79.09 0.64 3.95 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

  0.000* 39.29 78.05 0.45 3.90 "الميارات الناعمة"  فقراتجميع 

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً *        

ساوي ي الميارات الناعمة المتوسط الحسابي لجميع فقرات تبيف أف( 2.02مف جدوؿ )
  39.29, قيمة االختبار%78.05 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكمية مف  3.90
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 عند مستوى داللة ادالة إحصائيً  الفقراتلذلؾ تعتبر  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية  القيمةوأف 
0.05≥ α , مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي

 الميارات الناعمة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات بدرجة كبيرة موافقةوىذا يعني أف ىناؾ  2
لمنتائج الظاىرة أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة الكميات التقنية والمينية في  وتبًعا  .بشكؿ عاـ

محافظات غزة يمتمكوف جممة مف الميارات الناعمة والتي جاءت وفًقا لمتغيرات ىذه الدراسة 
عمى النحو التالي: )فقد احتمت ميارة القيادة المرتبة األولى, وتمتيا ميارة العمؿ ضمف فريؽ في 

نية, ومف ثـ جاءت ميارة االتصاؿ والتواصؿ في المرتبة الثالثة, وتمتيا ميارة اتخاذ المرتبة الثا
القرارات وحؿ المشكبلت في المرتبة الرابعة, في حيف جاءت ميارة التفاوض في المرتبة 
الخامسة, وتمتيا ميارة التخطيط في المرتبة السادسة, في حيف جاءت ميارة إدارة الوقت في 

الباحث إلى حث الطمبة إلى تنمية وتطوير  (. وعميو فإف ىذه النتيجة تدعورةالمرتبة األخي
مياراتيـ الناعمة لتصؿ إلى مستوى أفضؿ مما ىي عميو اآلف؛ بما ُيسيـ في زيادة فرصيـ نحو 

 العمؿ بشكؿ أفضؿ.

  مف الدراسات السابقة, أبرزىا: دراسة              العديد  حيث اتفقت نتائج ىذه الميارات مع
((Vincent, 2013  والتي أكدت عمى أىمية تنمية األفراد لمميارات الناعمة لدييـ؛ بما ُيسيـ

مع دراسة  النتائجكما واتفقت ىذه في تمكينيـ نحو التغمب عمى العديد مف المشاكؿ في العمؿ. 
(Seetha, 2013والتي اعتبرت أف الميارات الناعمة تتميز باالنتقاؿ السمس لدى الطمبة مف ) 

 ,Shakirكما واتفقت ىذه النتائج مع دراسةمرحمة الطموح إلى مرحمة النجاح كريادي أعماؿ, 

حيث أكدت أف الميارات الناعمة ىي ميزة لصاحبيا وأصبحت ضرورية وحاسمة لكؿ  ((2009
 شخص, مع تأكيدىا عمى ضرورة تطوير وتنمية ىذه الميارات بشكؿ ُمنظ ـ.

 

 " ت الرياديةالتوجيا ثانيا: تحميل فقرات "

 " اإلبداع تحميل فقرات مجال " 

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.07النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 
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 اإلبداع" "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.17جدول )
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 8 0.000* 15.64 75.41 0.97 3.77 تقميدية باستمرار. غير أفكار بطرح أقوـ  .0

 5 0.000* 24.69 81.04 0.83 4.05 لممشكبلت. جديدة وحموؿ طرؽ إيجاد إلى دائًما أسعى  .3

2.  
 وحموؿ أفكار والمحاولة بيدؼ اكتشاؼ التجريب أحب

 جديدة.
4.17 0.87 83.39 26.42 *0.000 3 

 1 0.000* 31.54 87.03 0.84 4.35 أحب دائًما التغيير والتجديد.  .2

 2 0.000* 31.79 86.72 0.82 4.34 األشياء. تعمؿ كيؼ أفيـ أف ُأفضِّؿ  .2

2.  
 أّمر الذي الموقؼ يحسب تفكير نمط تغيير أستطيع

 بسيولة. بو
4.03 0.92 80.62 22.08 *0.000 6 

 7 0.000* 15.91 76.86 1.04 3.84 أنا دائـ البحث واالطبلع.  .7

 4 0.000* 22.08 81.44 0.96 4.07 أحرص عمى بث روح اإلبداع لدى اآلخريف.  .1

  0.000* 37.25 81.52 0.57 4.08 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 
 

, وأف 4.08أف المتوسط الحسابي يساوي  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.07مف جدوؿ )
القيمة االحتمالية وأف  ,37.25 %, قيمة االختبار81.52المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  0.05 عند مستوى داللة  ا" داؿ إحصائيً  اإلبداع"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي≥ α ,
درجة الموافقة عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريً 

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي المتوسطة 
بأف طمبة الكميات التقنية والمينية في وفًقا لمنتائج الظاىرة أعبله يتضح لمباحث و المجاؿ. 

محافظات غزة يمتمكوف القدرة عمى اإلبداع بدرجة عالية, ويعزو الباحث ذلؾ طبيعة 
مارسوف تطبيقاتيا عممًيا األمر الذي ُيولد لدييـ تقنية والمينية التي يدرسونيا ويُ التخصصات ال

يتطمب  يقية التي يواجيونيا؛ وبالتاليحالة مف اإلبداع خبلؿ تعامميـ مع الحاالت العممية والتطب
 السمو بالمشروعات الخاصة بيـ مستقببًل. سيـ فيا تُ ألني تنمية مياراتيـ اإلبداعية

حيث اتفقت نتائج ىذه الميارة مع عدد مف الدراسات السابقة, أبرزىا: دراسة )الحبيب, 
بأف الطمبة الريادييف ُيفضموف اإلبداع أكثر مف الطمبة غير الريادييف,  أوضحتوالتي  )2012
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نجد أف  المبحوثيف لدييـ قدرة ُمرتفعة عمى ( 3102)شعت,  مع دراسة النتيجةكما واتفقت ىذه 
والذي اعتبره جزًءا مف اإلبداع حيث وصمت نسبة اإلبداع لدى الريادييف  البحث والتطوير

% ُمعتبًرا بأف ىناؾ ضعؼ نسبي لدييـ, 72.32إلى  إلى وزف نسبيالمبحوثيف لدى دراستو 
, كما واتفقت ىذه النتيجة مع ـ اىتماميـ بجانب التدريب في ىذا المجاؿبعدسبب الضعؼ وبرر 

والتي اعتبرىا مف الميارات الحيوية, حيث خرجت بوزف نسبي وصؿ  )2009دراسة )دىميز, 
 % حيف قياسو لمتوجيات الريادية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.72.3إلى 
 " تحمل المخاطرة تحميل فقرات مجال " 

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.01النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي المتوسطة  افقةالمو 

 تحمل المخاطرة " لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.18جدول )
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 4 0.000* 10.42 72.58 1.19 3.63 .ميـ شيء لعمؿ اآلخريف مف الموافقة أنتظر  .0

3.  
لدي االستعداد لتحمؿ التضحيات مقابؿ ما 
 سأحصؿ عميو مف عوائد عمى المدى الطويؿ.

4.00 0.89 80.05 22.17 *0.000 1 

2.  
 كانت ميما بي الخاص العمؿ إنشاء إلى أميؿ
 .األمر نتيجة

3.88 0.96 77.66 18.05 *0.000 2 

 5 0.000* 8.54 69.90 1.14 3.49 المخاطرة ميما كانت النتائج. إلى أميؿ  .2

2.  
أميؿ لمعمؿ بجرأة في الحاالت التي تتسـ 

 بمخاطرة عالية.
3.41 1.22 68.22 6.63 *0.000 6 

2.  
أتحمؿ مخاطر عالية مف أجؿ إيجاد حموؿ 

 جديدة ومبتكرة لما يواجيني مف عقبات.
3.68 1.07 73.59 12.46 *0.000 3 

  0.000* 19.78 73.68 0.68 3.68 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 

, وأف 3.68الحسابي يساوي  المتوسطأف  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.01مف جدوؿ )
القيمة االحتمالية وأف  ,19.78 االختبار%, قيمة 73.68المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  عند مستوى داللة  ا" داؿ إحصائيً تحمؿ المخاطرة"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساوي 
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0.05≥ α , ًدرجة عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىري
مف قبؿ أفراد العينة عمى  كبيرةموافقة بدرجة وىذا يعني أف ىناؾ  2وىي الموافقة المتوسطة 
لنتائج أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة الكميات التقنية والمينية اوبالتدقيؽ في  فقرات ىذا المجاؿ. 

, ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مناسبةفي محافظات غزة لدييـ القدرة عمى تحمؿ المخاطرة بدرجة 
تي جاءت بنسبة متوسطة نسبًيا؛ نظًرا العمؿ الريادي يتطمب نوًعا مف المخاطرة المدروسة وال
لذي انعكس عمى سموكيـ بشكؿ ا األمرلؤلوضاع غير الُمستقرة التي تحياىا محافظات غزة 

المخاطرة قبؿ القياـ باألعماؿ إذا ما الريادي فييا حجـ حسب يستدعي أف يممحوظ, األمر الذي 
 أراد أف يبقى في حقؿ الماؿ واألعماؿ.

السابقة, أبرزىا: دراسة )الحبيب,  الدراساتحيث اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع عدد مف 
والتي أوضحت بأف الطمبة الريادييف ُيفضموف تحم ؿ المخاطرة أكثر مف الطمبة غير  )3103

( والذي أظيرت نتائج دراستو بوجود 3100)زيداف,  مع دراسة النتيجةكما واتفقت ىذه الريادييف, 
ىذا المتغير ُمعزًيا ذلؾ لمنمط المصري المحافظ الذي يتجنب المجازفة والمغامرة, ضعؼ في 

 أف مبحوثييـ إلى أشارت والتي )3100كما واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )ناصر والعمري, 
الطويؿ,  المدى عمى عوائد مف عميو سيحصموف ما مقابؿ التضحيات لتحمؿ االستعداد لدييـ

نتائج المخاطرة لدى  جاءت( حيث 3113 ,النتائج مع دراسة )الشيخ وآخروفكما واتفقت ىذه 
استقرار الظروؼ  عدـ مف الرياديات في األردف بدرجة ضعيفة, وأعزو ذلؾ لتخوؼ الرياديات

فيما اختمفت  .المالية المخاطر خاصة المخاطرة عمى اإلقداـ مف يتخوفف يالتلوبا االقتصادية؛
والتي وجدت وجود ميوؿ لدى الطمبة  Gurol, Atsan, 2006))اسة ة مع در نتائج ىذه الدراس

واالبتكار, ويعزو الباحث ىذه النتيجة نظًرا لموضع  اإلنجازبتركيا نحو تبني المخاطرة وحب 
 االقتصادي المستقر بؿ والمزدىر في دولة كتركيا.

 " المبادرة تحميل فقرات مجال " 

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.03النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2وىي الموافقة المتوسطة 
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 المبادرة  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.19جدول )
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 2 0.000* 29.58 86.05 0.87 4.30 أتطمع إلى امتبلؾ عمؿ ريادي بعد إنياء دراستي.  .0

3.  
أتطمع إلى أف أكوف ناجًحا في الحصوؿ عمى 

 ميارات العمؿ.
4.42 0.71 88.42 39.61 *0.000 1 

 8 0.000* 20.43 78.55 0.89 3.93 فكرة أندفع بتنفيذىا.َتِرد في رأسي  عندما  .2

2.  
ُأؤمف بأف العمؿ الريادي ىو أفضؿ مف العمؿ 

 بأجر لدى اآلخريف.
4.07 0.92 81.40 22.86 *0.000 5 

 6 0.000* 22.35 80.36 0.89 4.02 استثمر الفرص الجديدة في حياتي بشكؿ جيد.  .2

 7 0.000* 20.73 79.43 0.92 3.97 الريادي.تتعزز ثقتي بمياراتي مف توجيي لمعمؿ   .2

7.  
أبادر نحو االستفادة مف التطورات العممية في 

 بمجاؿ دراستي. توظيفيا
4.07 0.86 81.49 24.50 *0.000 4 

 3 0.000* 30.06 85.53 0.84 4.28 بتحسيف وتطوير إمكانياتي قبؿ اآلخريف. أىتـ  .1

  0.000* 43.39 82.64 0.51 4.13 اجميع فقرات المجال معً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً * 

, وأف 4.13الحسابي يساوي  المتوسطأف  ( يمكف استخبلص ما يمي:2.03مف جدوؿ )
القيمة االحتمالية وأف  ,43.39 %, قيمة االختبار82.64المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  0.05 عند مستوى داللة  ا" داؿ إحصائيً  المبادرة" ؿ لذلؾ يعتبر مجا 0.000تساوي≥ 
α , ًدرجة الموافقة عف  امما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىري

مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي المتوسطة 
فًقا لمنتائج الظاىرة أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة الكميات التقنية والمينية في و المجاؿ. 

محافظات غزة لدييـ عنصر المبادرة بدرجة كبيرة, ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العمؿ الريادي 
تعيشيا محافظات يتطمب عنصر المبادرة خصوًصا في ظؿ المنافسة والتحديات الكبيرة التي 

يارة المبادرة ُتعد ركيزة مف ركائز االقتصاد المعاصر لما ليا مف دور داعـ غزة, خصوًصا وأف م
 في التمكيف الفردي والمؤسسي ورافع مف روافع التنافسية.

السابقة, أبرزىا: دراسة )الشيخ  الدراساتحيث اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع عدد مف 
نتيجة المبادرة لدى الرياديات في األردف بدرجة عالية, وأعزو ذلؾ  جاءت( حيث 3113وآخروف 
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 مسمى إلطبلؽ األساسي والركف غيرىا, عف الريادية الشخصية يميز ما أىـ أحد المبادرة فإلى أ
. تقديميا في يبادر التي الجديدة األفكار في اآلخريف يسبؽ فالريادي , عمييا " مبادر" أو ريادي

والتي اعتمدت عمى بعد المبادرة  (kume, et. al, 2013النتيجة مع دراسة )كما واتفقت ىذه 
في التعر ؼ عمى خصائص الريادة لدى الطمبة في ألبانيا, والتي اعتبرت بأف المبادرة ىي درجة 

 التي يشعر بيا المرء تجاه فكرة ألف ُيصبح رجؿ أعماؿ. اإليجابية

  " التوجيات الرياديةتحميل جميع فقرات " 

درجة  ىقد وصمت إل االستجابةلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.2.31النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 2الموافقة المتوسطة وىي 

 

 فقرات التوجيات الريادية لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال  (5.20جدول )
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 2 0.000* 37.25 81.52 0.57 4.08 .اإلبداع

 3 0.000* 19.78 73.68 0.68 3.68 .تحمؿ المخاطرة

 1 0.000* 43.39 82.64 0.51 4.13 .المبادرة

  0.000* 42.26 79.79 0.46 3.99 " التوجيات الريادية"  فقراتجميع 

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  االمتوسط الحسابي داؿ إحصائيً *        

ساوي ي الريادية التوجيات المتوسط الحسابي لجميع فقرات تبيف أف( 2.31مف جدوؿ )
 42.26, قيمة االختبار%79.79 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي2)الدرجة الكمية مف  3.99
عند مستوى  ادالة إحصائيً  ولذلؾ تعتبر جميع فقرات 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 
قد زاد عف درجة  ومما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لجميع فقرات, α ≤ 0.05   داللة 

مف قبؿ أفراد العينة عمى  بدرجة كبيرة موافقةوىذا يعني أف ىناؾ  2الموافقة المتوسطة وىي 
فًقا لمنتائج الظاىرة أعبله يتضح لمباحث بأف طمبة وو  .بشكؿ عاـ التوجيات الريادية فقرات

الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة لدييـ توجو ريادي وفًقا لعناصر المتغير التابع عمى 
متيا ميارة اإلبداع في المرتبة الثانية, النحو التالي: )فقد احتمت ميارة المبادرة المرتبة األولى, وت

ومف ثـ جاءت القدرة عمى تحمؿ المخاطرة في المرتبة األخيرة(؛ ويعزو الباحث تأخر ميارة 
تحمؿ المخاطرة لدى المبحوثيف نظًرا لمحالة المتقمبة التي يمر بيا قطاع غزة األمر الذي يفرز 

موًما فإف ىذه النتيجة تبيف لمباحث بأف ليـ حالة مف التخوؼ لمخوض في غمار ىذا المسار, وع
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مف التوجو الريادي لدى أوساط طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات  مناسبة درجةىناؾ 
غزة؛ األمر الذي يدعوىـ إلى بذؿ المزيد نحو الخوض في ميداف ريادة األعماؿ لما لو مف دور 

خصوًصا في ظؿ األوضاع االقتصادية  كبير في توفير العديد مف الفرص البديمة عف الوظائؼ؛
 قطاع غزة. اغير المستقرة التي يحياى

العديد مف الدراسات السابقة, أبرزىا: دراسة )الشيخ قت نتائج ىذه الميارات مع حيث اتف
نحو الريادة, في حيف جاءت  الطمبة( والتي بينت وجود عبلقة مرتفعة في توجو 2009وآخروف 

% 67.1( بدرجة فوؽ المتوسطة وصمت إلى نسبة Zain, et. al, 2010النتائج لدى دراسة )
مع دراسة  النتائجىذه  اختمفت مف الطمبة لدييـ الرغبة في العمؿ الريادي مستقببًل. في حيف

( والمتاف بينتا ضعؼ استعداد طمبة األعماؿ نحو 2011)زيداف, ودراسة (, 2008)الكساسبة, 
والتي جاءت بمستوى متوسط في  )2015اسة )أبو قرف, الريادة, كما تأكدت ىذه النتائج مع در 

 وتحمؿ المخاطرة. اإلبداعجانب 

 

 فرضيات الدراسةاختبار  5.4
 واختبار بيرسوف اختبار) المعممية راتاالختبا استخداـ تـ لدراسةا فرضيات الختبار

 .الطبيعي التوزيع يتبع البيانات توزيع كاف حالة في مناسب وىو األحادي( التبايف تحميؿ

 المتغير عمى المستقمة تالمتغيرا تأثير لدراسة المتعدد االنحدار اختبار استخداـ تـ كما
 اختبار يتـ ,متغيرات الدراسة مف متغيريف بيف العبلقة حوؿ الفرضيات اختباروإلجراء  .التابع

  اإلحصائية التالية: الفرضية
. متغيرات الدراسة مف متغيريف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال: الصفرية الفرضية
 متغيرات الدراسة. مف متغيريف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد :البديمة الفرضية

 نوإف SPSS برنامج نتائج حسب الداللة مستوى مف أكبر Sig.(P-value) كانت إذا
 مف متغيريف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال وبالتالي الصفرية الفرضية رفض يمكف ال

 الفرضية رفض فيتـ الداللة مستوى مف أقؿ Sig.(P-value) كانت إذا أما ,متغيرات الدراسة
مف  متغيريف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد بأنو القائمة البديمة الفرضية وقبوؿ الصفرية

 متغيرات الدراسة.
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 ((α ≤ 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية : ىاألولالرئيسة الفرضية 
بين الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات 

  غزة.
 (:5.21جدول )

فظات بين الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محامعامل الرتباط 
 غزة

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

بيف ميارة  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
االتصاؿ والتواصؿ والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في 

 محافظات غزة.

.430 *0.000 

بيف ميارة إدارة  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 الوقت والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.

.302 *0.000 

بيف ميارة القيادة  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 دى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.والتوجيات الريادية ل

.519 *0.000 

بيف ميارة العمؿ  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
ضمف فريؽ والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات 

 غزة.

.357 *0.000 

ميارة بيف  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة. التخطيط

.487 *0.000 

ميارة بيف  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 مبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.والتوجيات الريادية لدى ط التفاوض

.530 *0.000 

ميارة اتخاذ بيف  ((α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في  القرارات وحؿ المشكبلت

 محافظات غزة.

.622 *0.000 

بين  ((α ≤ 0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية 
الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في 

 محافظات غزة.
.636 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  ااالرتباط داؿ إحصائيً          *
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( Sigالقيمة االحتمالية )., وأف  636.( أف معامؿ االرتباط يساوي 2.30جدوؿ )يبيف 
وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة  0.05وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000تساوي 

بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في إحصائية 
بأف درجة االرتباط بيف الميارات الناعمة والتوجيات الريادية  الباحثوعميو يرى  .محافظات غزة

ذلؾ  ويعزو الباحث, مناسبةلدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة جاءت بدرجة 
الطمبة في بيئة تقنية ومينية تجمع بيف الدراسة النظرية والتطبيؽ العممي األمر الذي وجود إلى 

وقد جاء ذلؾ متوافًقا مع العديد مف الدراسات, أسيـ في وجود العبلقة بيف ىذيف المتغيريف, 
(, 2012)الحبيب, دراسة (, و Seetha, 2013)دراسة (, و 2013)رمضاف, دراسة أبرزىـ: 

بيف السمات الريادية التي يتمتع بيا ( والتي بينت دراستو وجود عبلقة 2011)زيداف, دراسة و 
 دراسة )ناصر مشروعات جديدة بعد تخرجيـ, وكذلؾ طمبة الجامعات المصرية واحتماؿ إقامتيـ

 (.Gurol, Atsan, 2006)دراسة (, و Schlz,2008)دراسة (, و 2011والعمري, 

 
 ((α ≤ 0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية الرئيسة الثانية:

لمميارات الناعمة عمى التوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات 
 غزة.

 يمكن استنتاج ما يمي: Stepwise من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة

  ميارة اتخاذ ىي: " التوجيات الريادية التابع "رة عمى المتغير ثتبيف أف المتغيرات المؤ
ميارة العمؿ ضمف فريؽ, , و وميارة القيادة, ميارة التفاوضو , القرارات وحؿ المشكبلت

تبيف  "ميارة االتصاؿ والتواصؿ, وميارة إدارة الوقت " . وأف باقي المتغيراتميارة التخطيطو 
 أف تأثيرىا ضعيؼ.

 44.6, وىذا يعني أف 0.446, ومعامؿ التحديد الُمعد ؿ= 0.673=  رتباطمعامؿ اال %
)المتغير التابع( تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية  التوجيات الرياديةمف التغير في 
لدى طمبة  التوجيات الريادية% قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى 55.4والنسبة المتبقية 

 . الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة
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 (: تحميل النحدار المتعدد لمعامالت النحدار5.22جدول )

معامالت  المتغيرات المستقمة
 النحدار

قيمة اختبار 
T 

القيمة الحتمالية 
Sig. 

 0.000 10.184 1.541 المقدار الثابت

 0.000 6.350 0.257 ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.002 3.087 0.123 ميارة التفاوض

 0.015 2.451 0.107 ميارة القيادة

 0.032 2.147 0.065 ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.047 1.993 0.066 ميارة التخطيط

 0.446معامؿ التحديد الُمعد ؿ=  0.673 = رتباطمعامؿ اال
 

* 0.123+  ميارة اتخاذ القرارات وحػؿ المشػكبلت*  0.257+  1.541التوجيات الريادية = 
 0.066* ميػػارة العمػػؿ ضػػمف فريػػؽ +  0.065* ميػػارة القيػػادة +  0.107+  ميػػارة التفػػاوض

 .ميارة التخطيط* 

المستقمة حسب أىميتيا في تفسير ( تبيف أف المتغيرات 5.22مف خبلؿ جدوؿ )
 T" حسب قيمة اختبار لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة الرياديةالتوجيات "

ميارة القيادة, , ومف ثـ ميارة التفاوض, ومف ثـ ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت كما يمي:
 ميارة التخطيط.ومف ثـ ميارة العمؿ ضمف فريؽ, وأخيًرا 

نية في يلدى طمبة الكميات التقنية والم التابع( )المتغير وعميو فإف التوجيات الريادية
بالمتغيرات الُمستقمة, والتي جاءت  إحصائية داللة وذات جوىرية بصورة محافظات غزة تتأثر

, وميارة التفاوض, ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت) بدرجة تأثير وفًقا لمترتيب التالي:
 التغي ر مف% 44.6 أف يعني وىذا وميارة القيادة, وميارة العمؿ ضمف فريؽ, وميارة التخطيط(

 الُمتبقية ى مف تأثير تمؾ الُمتغيرات وأف النسبةيتأت( التابع الُمتغير)التوجيات الريادية  في
التوجيات الريادية لدى طمبة الكميات  في تؤثر أخرى مياراتعوامؿ أو  ترجع إلى قد% 55.4

الحاجة لرأس الماؿ, و الظروؼ االقتصادية, ودخؿ األب, ) مثؿ التقنية والمينية بمحافظات غزة
األسموب الُمتبع في التدريس و مناىج الكميات التقنية, و التي يعيشيا قطاع غزة,  اإلحباطحاالت و 

كما وأف ذلؾ يستدعي مف الطمبة  .حجـ األسرة(و طبيعة ميارات المحاضريف, و لدى الكميات, 
لضرورتيا الكبيرة في الحياة الخاصة والعامة. كما ظير تأثير أخرى ميارات يـ لامتبلكضرورة 
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يرجع سبب  قد والمتاف تواصؿ, وميارة إدارة الوقت(,)ميارة االتصاؿ وال باقي المتغيراتل ضعيؼ
ضعؼ تأثيرىما إلى أف االتصاؿ والتواصؿ قد يأخذ أشكااًل أخرى غير التواصؿ المباشر الذي 

وجود منيجيات أخرى إلدارة الوقت ُتسيـ  إمكانيةعنو في استبانة ىذه الدراسة, مع  السؤاؿتـ 
 لطمبة المبحوثيف.في تعزيز التوجو الريادي لدى ا أكبربشكؿ 

 ,kushoka) دراسة وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع دراسة العديد مف الباحثيف أبرزىـ: 

( والتي بينت دراستو بأف األطر المؤسسية والموقؼ الشخصي ليا تأثير عمى الطمبة في 2014
اتجاه ريادة بدء األعماؿ التجارية في المستقبؿ بالمشاركة مع التغيرات في المواقؼ والنوايا 

( بأف الميارات الناعمة تؤثر بشكؿ أساس Majid, et. al, 2012األعماؿ. كما وأكدت دراسة )
في حصوؿ الطمبة عمى حياة مينية ناجحة وذلؾ مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية في المجتمع 

نية ( بأف ىناؾ تأثير لمسمات الشخصية عمى الZain, et. al, 2010بسنغافورة. وأكدت دراسة )
أكدت بأف لمميارات  Schlz, 2008)الريادية لدى طمبة كمية األعماؿ بماليزيا. كما وأف دراسة )

الناعمة تأثير كبير عمى أداء الطمبة وأسند دور كبير عمى كاىؿ المدرسيف لتعزيز تمؾ الميارات 
دراسة (, و 3100)ناصر والعمري, دراسة (, و Seetha, 2013لدى الطمبة. بجانب دراسة )

 (.Gurol, Atsan, 2006)دراسة (, و Shakir, 2009)ودراسة (, 3100زيداف, )
 

 ≥ αل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية الرئيسة الثالثة:

حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات  بين متوسطات استجابة المبحوثين(  (0.05
الريادية تعزى لمبيانات الشخصية التالية: )الجنس, مكان السكن, الكمية, الدرجة العممية, 

طبيعة  عدد الدورات التدريبية التي حصل المستجيب عمييا في مجال ريادة األعمال, القسم,
 (.مستقباًل  األعمال التي يفضل المستجيب اللتحاق بيا ,عمل األب
" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة لعينتيف مستقمتيفT  اختبار " استخداـتـ 

إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ 
االختبار " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا التبايف األحادي اختبار " 

 متوسطات أو أكثر. 2معممي يصمح لمقارنة 
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 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات

إلى استجابة المبحوثين حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى 
 الجنس.

 الجنس – " لعينتين مستقمتينT اختبار" نتائج  (:5.23جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
مة  

القي
لية
تما
لح
ا

 

.(
S

ig
)

 

 أنثى ذكر
 0.329 0.977 3.93 3.98 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.735 0.339- 3.62 3.59 .الوقت إدارةميارة 

 0.830 0.214- 4.23 4.21 .ميارة القيادة

 0.066 1.846 3.90 4.02 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.329 0.977 3.70 3.77 .ميارة التخطيط

 0.069 1.825 3.81 3.92 .ميارة التفاوض

 0.086 1.721 3.89 4.00 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.187 1.321 3.87 3.93 .الميارات الناعمة

 0.466 0.729 4.05 4.09 .اإلبداع

 0.284 1.072 3.64 3.72 .تحمؿ المخاطرة

 0.639 0.469- 4.15 4.12 .المبادرة

 0.553 0.593 3.97 4.00 التوجيات الريادية.

 0.245 1.165 3.91 3.95 اجميع المجالت معً 

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.32الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت  0.05الداللة  مستوىأكبر مف "  لعينتيف مستقمتيف Tالختبار" 

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  امجتمعة معً 
 ويرى ا تعزى إلى الجنس.تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

الناعمة نحو الريادة, فالميارات  الطمبة بميوؿ يرتبط ال أنثى وأ اذكرً  كاف سواءً  الجنس أف الباحث
 فأ يمكفالممارسة, و و  بالتدريبواإلناث  الذكور مف كؿٍ  في جداتتو  المطموبة لمريادة يمكف أف 

العاني وآخروف وىذا ما يؤكد ما ذكره , جنسو عف النظر بغض خرآل شخص مف وتتفاوت تتطور
الريادي قد يكوف رجبًل أو امرأة, مف الطبقة العميا أو مف الطبقة الدنيا,  ( بأف26-27: 2010)
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أو شخًصا يمتمؾ المعرفة في التكنولوجيا, أو شخًصا تنقصو ىذه المعرفة, أو خريج كمية أو 
جامعة, أو شخًصا غير متعمـ, أو مخترًعا, أو مديًرا, أو ممرًضا, أو رجؿ مبيعات, أو ميندًسا 

عمى الرغـ مف ىذا فإف ىناؾ حاجة أكبر و  .مًما, أو شخًصا مينًيا, أو متقاعًداأو طالًبا, أو مع
ولعؿ  ذلؾ يرجع إلى أنو يتوجب عمييـ ثقافًيا في امتبلؾ ىذه الميارات, نسبًيا لصالح الذكور 

د اتفقت مع العديد مف , وقواجتماعًيا أف ُيفكروا بمسئولية أكبر تجاه بناء مستقبميـ المنشود
(, 3102(, و)حجاج, 3102, (, و)أبو قرف3102ولعؿ  أبرزىا: دراسة )شعت, الدراسات, 

 (.3113(, و)دىميز, 3100والعمري, ناصر و)

  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات
إلى مكان حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى  استجابة المبحوثين

 السكن. 

 مكان السكن –" التباين األحادي اختبار " نتائج  (:42.5جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
لحت

ا (.
S

ig
)

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة 
 0.387 1.038 3.84 3.99 3.93 3.97 4.07 االتصاؿ والتواصؿ. ميارة

 0.950 0.177 3.53 3.59 3.64 3.61 3.58 .الوقت إدارةميارة 

 0.786 0.431 4.22 4.17 4.28 4.22 4.18 .ميارة القيادة

 0.317 1.186 3.96 3.92 4.03 3.92 4.17 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.864 0.320 3.85 3.73 3.73 3.72 3.76 .ميارة التخطيط

 0.433 0.954 3.87 3.80 3.83 3.91 3.99 .ميارة التفاوض

 0.708 0.538 3.82 3.96 3.99 3.96 4.00 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.897 0.270 3.87 3.88 3.92 3.90 3.96 .الميارات الناعمة

 0.831 0.369 3.99 4.09 4.05 4.10 4.10 .اإلبداع

 0.539 0.780 3.65 3.58 3.72 3.73 3.73 .تحمؿ المخاطرة

 0.823 0.379 4.09 4.09 4.15 4.15 4.19 .المبادرة

 0.719 0.522 3.93 3.95 4.00 4.02 4.03 التوجيات الريادية.

 0.830 0.370 3.89 3.90 3.95 3.94 3.99 اجميع المجالت معً 

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.32الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05أكبر مف مستوى الداللة "  األحاديالختبار" التبايف 
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ا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة معً 
ذلؾ  الباحثويعزو  .مكاف السكفا تعزى إلى الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

ت التقنية والمينية لدى طمبة الكميا بالتوجو نحو الريادةمكاف السكف ليس لو عبلقة إلى أف 
ليست كبيرة ما يجعؿ نسبة االختبلؼ بيف ساكنيو  ف مساحة قطاع غزةأحيث بمحافظات غزة 

يعتمد سكف الشخص بؿ الناعمة ال يعتمد عمى  الميارات ف امتبلؾأا. كما جدً  قميمةو محدودة 
فرضية مع نتائج عدد مف والتعم ـ واالكتساب. وقد اتفقت ىذه ال قدرتو عمى التطور عمى تفكيره و
 (.3113(, و)دىميز, 3102)حجاج,  دراسةأبرزىـ: الدراسات, 

 

  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات
 إلى الكمية.حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى  استجابة المبحوثين

 

 الكمية – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:42.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار 
لخت

ا
مة 

القي
 

 
لية
تما
لح
ا

 
 .(

S
ig

)
 

الكمية الجامعية 
 لمعموم التطبيقية 

الكمية الجامعية 
 والتكنولوجيا لمعموم 

كمية فمسطين 
 التقنية

 0.184 1.700 3.90 3.90 4.00 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.255 1.369 3.73 3.53 3.60 .الوقت إدارةميارة 

 0.479 0.737 4.26 4.16 4.23 .ميارة القيادة

 0.228 1.484 3.99 3.87 4.00 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.933 0.069 3.77 3.73 3.74 .ميارة التخطيط

 0.012* 4.496 3.75 3.78 3.95 .ميارة التفاوض

ميارة اتخاذ القرارات وحؿ 
 .المشكبلت

4.00 3.85 3.96 1.783 0.170 

 0.197 1.634 3.91 3.83 3.93 .الميارات الناعمة

 0.170 1.783 4.02 4.01 4.12 .اإلبداع

 0.140 1.973 3.63 3.59 3.74 .تحمؿ المخاطرة

 0.024* 3.764 4.07 4.03 4.19 .المبادرة

 0.023* 3.817 3.93 3.90 4.04 التوجيات الريادية.

 0.075 2.607 3.92 3.86 3.97 اجميع المجالت معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيً  * 
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 يمكف استنتاج ما يمي:( 2.32الموضحة في جدوؿ ) النتائجف م

أقؿ مف مستوى " المقابمة الختبار" التبايف األحادي  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
وبذلؾ يمكف استنتاج  " , المبادرة, التوجيات الرياديةميارة التفاوض لمجاالت "  0.05الداللة 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى  وجود

ذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث .غزة -الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقيةإلى الكمية وذلؾ لصالح 
تيا مف الكميات التقنية الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية لدييا مف اإلمكانات التي ُتميزىا عف مثيبل

محؿ الدراسة؛ األمر الذي قد تعكسو عمى منتسبييا مف جموع الطمبة, كما وأف الكمية الجامعية 
لمعموـ التطبيقية لدييا حاضنة تكنولوجية ُتسيـ في تعزيز التوجو الريادي لمطمبة عمى خبلؼ 

كيا لمتخصصيف , بجانب امتبلالكميات األخرى المبحوثة والتي تفتقر لحاضنات أعماؿ
, ولعؿ  ىذه النتيجة المادية التي تفوؽ الكميات األخرى اإلمكاناتيف ومينييف بجانب يميأكاد

 .)3102اتفقت مع دراسة )أبو قرف, 

لباقي المجاالت والمجاالت ُمجتمعة مًعا, فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  بالنسبةأما 
(Sig.)  وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  0.05أكبر مف مستوى الداللة

إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 
 .الكميةتعزى إلى 

بتعزيز التوجيات  عبلقة ليا ليس الُممتحؽ بيا الطمبة الكمية نوع فبأ يرى الباحثحيث 
يارات وتعزيز التوجو الم اكتساب في المؤثر العنصر يبقىو  ُمتقارًبا, امنيجً  تقدـ ألنياالريادية؛ 
لناعمة لمطمبة, بجانب أىميا: مدى إكساب الطاقـ األكاديمي لمميارات ا عوامؿعدة  في متمثبًل 

سيـ في تعزيز التوجو ُيميز الكمية عف أخرى في مدى امتبلكيا لحاضنة أعماؿ تُ ما يمكف أف 
يف, أبرزىـ: دراسة )حجاج, تفقت ىذه النتائج مع دراسة العديد مف الباحثالطمبة, واالريادي لدى 

 (.3113)دىميز, (, 3102
  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات

إلى الدرجة استجابة المبحوثين حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى 
 العممية.
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 الدرجة العممية – " لعينتين مستقمتينT  اختبار"نتائج  (:42.5جدول )

  المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
)

 
 دبموم بكالوريوس

 0.128 1.528 3.90 4.00 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.458 0.742 3.53 3.60 .الوقت إدارةميارة 

 0.286 1.069 4.16 4.23 .ميارة القيادة

 0.091 1.695 3.87 4.00 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.840 0.202 3.73 3.74 .ميارة التخطيط

 0.016* 2.412 3.78 3.95 .ميارة التفاوض

 0.051 1.959 3.85 4.00 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.068 1.831 3.83 3.93 .الميارات الناعمة

 0.085 1.727 4.01 4.12 .اإلبداع

 0.059 1.891 3.59 3.74 .تحمؿ المخاطرة

 0.009* 2.616 4.03 4.19 .المبادرة

 0.010* 2.609 3.90 4.04 التوجيات الريادية.

 0.022* 2.296 3.86 3.97 اجميع المجالت معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيً  *         
المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.32الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
" ميارة االتصاؿ لممجاالت   0.05مستوى الداللة  مفأكبر "  لعينتيف مستقمتيف T الختبار" 

ميارة  إدارة الوقت, ميارة القيادة, ميارة العمؿ ضمف فريؽ, ميارة التخطيط,والتواصؿ, ميارة 
وبذلؾ يمكف  "ة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت, الميارات الناعمة, اإلبداع, تحمؿ المخاطر 

استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه 
 أنو ىإل النتيجة ىذه الباحث ويعزوالمجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الدرجة العممية. 

 التي الدراسات مف عدد وىناؾ الميارات, لتمؾ الطمبة امتمؾ حاؿ في العممية لمدرجة اعتبار ال
 في ,(3102 حجاج,)و ,(3102 قرف, أبو)و ,(3102 شعت,) دراسة: أبرزىا لعؿ   ذلؾ, أكدت
 لدييـ تكوف بأف البكالوريوس مرحمة في المبحوثيف لمطمبة اعتبار ىناؾ يكوف أف يمكف حيف

 .الدبموـ مرحمة في الطمبة عف متقدمة ميارات
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التوجيات  ,المبادرة ,ميارة التفاوضأما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة )
وبذلؾ يمكف  0.05أقؿ مف مستوى الداللة  (.Sig) االحتمالية(, فقد تبيف أف القيمة الريادية

استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه 
وذلؾ لصالح الذيف درجتيـ العممية  الدرجة العمميةا تعزى إلى المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

 بكالوريوس.

ذلؾ لمقدرات العمرية والعممية التي يتفوؽ بيا طمبة البكالوريوس عف  كما ويعزو الباحث
؛  ولعؿ  ذلؾ يعود لما يمتمكونو مف إلماـ أكبر وحصيمة عممية أوسع, ومسؤولية أكبر طمبة الدبمـو

في عنصر المبادرة, بجانب قربيـ مف حقؿ الريادة بحكـ  أكبراألمر الذي يجعؿ لدييـ ىامش 
( حيث أظيرت 3113مع دراسة )دىميز, حيث اختمقت ىذه النتائج , حداثتيا في قطاع غزة

 دراستو بأنو ال يوجد فروؽ ترجع لممؤىؿ العممي في ارتباطيا مع ميوؿ الطمبة المبحوثيف بآبائيـ.
 

  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات
 إلى القسم.حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى  استجابة المبحوثين

 

 القسم – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:42.6جدول )

  المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
)

 

العموم اإلدارية 
 والمالية

عموم الحاسوب 
 وتكنولوجيا المعمومات

العموم 
 اليندسية

العموم 
 أخرى الطبية

االتصاؿ  ميارة
 والتواصؿ.

4.00 4.08 3.77 3.93 4.01 2.857 *0.023 

 0.110 1.901 3.61 3.74 3.39 3.62 3.62 .الوقت إدارةميارة 

 0.044* 2.474 4.30 4.31 4.03 4.26 4.23 .ميارة القيادة

ميارة العمؿ ضمف 
 .فريؽ

4.05 4.10 3.70 3.92 3.92 3.916 *0.004 

 0.308 1.206 3.77 3.77 3.56 3.78 3.77 .ميارة التخطيط

 0.014* 3.189 3.98 3.85 3.63 3.94 3.92 .ميارة التفاوض

ميارة اتخاذ القرارات 
 .وحؿ المشكبلت

3.98 4.09 3.75 3.92 4.08 2.474 *0.044 

 0.003* 4.120 3.95 3.92 3.69 3.98 3.94 .الميارات الناعمة

 0.708 0.538 4.21 4.06 4.04 4.08 4.07 .اإلبداع

 0.107 1.919 3.67 3.68 3.51 3.90 3.70 .تحمؿ المخاطرة
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  المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
)

 

العموم اإلدارية 
 والمالية

عموم الحاسوب 
 وتكنولوجيا المعمومات

العموم 
 اليندسية

العموم 
 أخرى الطبية

 0.533 0.789 4.14 4.17 4.03 4.19 4.14 .المبادرة

 0.398 1.018 4.04 4.00 3.89 4.07 3.99 التوجيات الريادية.

 0.012* 3.273 3.98 3.95 3.76 4.01 3.96 اجميع المجالت معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيً  * 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 2.37في جدوؿ ) الموضحةف النتائج م

أكبر مف مستوى " المقابمة الختبار" التبايف األحادي  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
,  تحمؿ المخاطرة, اإلبداع, ميارة التخطيط, ميارة إدارة الوقت لممجاالت " 0.05الداللة 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التوجيات الريادية" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو المبادرة, 

ف أ ويعزو الباحثمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى القسـ. 
ة إدارة الوقت, ميار ك تنمية اكتساب وصقؿ الميارات المختمفةالتخصص لو أىمية كبيرة في 

والتوجو نحو الريادة, وىذا ما المبادرة, و , ةتحمؿ المخاطر والقدرة عمى , واإلبداعميارة التخطيط, و 
(, 3102(, و)حجاج, 3102(, و)أبو قرف, 3102أكدتو العديد مف الدراسات, أبرزىا: )شعت, 

 (.3113(, و)دىميز, 3100و)زيداف, 

أقؿ مف  (.Sig)القيادة " فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ميارة أما بالنسبة لمجاؿ " 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  0.05مستوى الداللة   

ويعزو عموـ الطبية. الت عينة الدراسة حوؿ ىذا المجاؿ تعزى إلى القسـ وذلؾ لصالح قسـ تقديرا
تتطمب تبني المياـ الكبيرة في العمؿ وىذا ما يظير في  ميارة القيادةذلؾ إلى أف  الباحث

األشخاص ذوي التخصصات أو الوظائؼ الطبية, وىذا يرجع إلى طبيعة األعماؿ التي يقوموا 
 بأدائيا.

 ميارة, ميارة االتصاؿ والتواصؿ) أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة 
(, الميارات الناعمة, خاذ القرارات وحؿ المشكبلتميارة ات, ميارة التفاوض, العمؿ ضمف فريؽ

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  0.05أقؿ مف مستوى الداللة  (.Sig)فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
ت عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرا

 . عمـو الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات وذلؾ لصالح قسـ القسـوالمجاالت مجتمعة مًعا تعزى إلى 
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ف أف يتميز بيا المختصوف بأف ىناؾ مجموعة مف الميارات التي يمك ويرى الباحث كما
والتي يمكف أف تأخذ  االتصاؿ والتواصؿمجاؿ عموـ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات كميارة في 

, األمر الذي يجعؿ ىذه الميارات متاحة لدييـ بشكؿ أكبر أبعاًدا مختمفة في الطريقة واألسموب
األعماؿ  لما قد يساعد ذلؾ في إنجاز ميارة العمؿ ضمف فريؽباإلضافة إلى ضرورة امتبلكيـ ل

تواجو التي  ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلتو ميارة التفاوض, بجانب , بكفاءة وفعالية
 العامميف في ىذا المجاؿ بكثرة. 

  جد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ل توα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات
عدد إلى استجابة المبحوثين حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى 

 .الدورات التدريبية التي حصل المستجيب عمييا في مجال ريادة األعمال
عدد الدورات التدريبية التي حصل المستجيب عمييا في  – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:42.7جدول )

 مجال ريادة األعمال

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
لحت

ا (.
S

ig
)

 

لم ألتحق 
 بأي دورة

دورة 
 واحدة

 دورتان
دورات  3

 فأكثر
 0.533 0.732 3.98 3.99 4.03 3.93 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.448 0.887 3.69 3.70 3.64 3.55 .الوقت إدارةميارة 

 0.675 0.511 4.19 4.29 4.24 4.20 .ميارة القيادة

 0.414 0.955 4.00 4.09 3.98 3.93 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.606 0.615 3.70 3.85 3.76 3.72 .ميارة التخطيط

 0.239 1.411 3.89 3.94 3.98 3.82 .ميارة التفاوض

 0.321 1.171 3.93 4.09 4.00 3.92 .وحؿ المشكبلتميارة اتخاذ القرارات 

 0.247 1.384 3.91 3.99 3.95 3.87 .الميارات الناعمة

 0.992 0.032 4.07 4.08 4.06 4.08 .اإلبداع

 0.399 0.986 3.69 3.72 3.81 3.64 .تحمؿ المخاطرة

 0.798 0.338 4.12 4.19 4.14 4.12 .المبادرة

 0.860 0.251 3.98 4.02 4.02 3.97 التوجيات الريادية.

 0.373 1.045 3.94 4.00 3.97 3.90 اجميع المجالت معً 
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المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 2.31الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05أكبر مف مستوى الداللة " الختبار" التبايف األحادي 

يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة ا وبذلؾ معً 
عدد الدورات التدريبية التي ا تعزى إلى الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 

ذلؾ إلى قمة الدورات التدريبية  ويعزو الباحث. حصؿ المستجيب عمييا في مجاؿ ريادة األعماؿ
لقمة  نظًراالمتخصصة في مجاؿ ريادة األعماؿ في الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة؛ 

قمة المتخصصيف في ىذا المجاؿ مف شريحة  إلى جانبانتشار الفكر الريادي بيف أوساط الطمبة 
دى الطمبة, وىذا ما أكدتو األكاديمييف والذي انعكس بدوره عمى ضعؼ التوجيات الريادية ل

 ,Shakir(, ودراسة )3113)دىميز, دراسة (, و 3102قرف,  العديد مف الدراسات, أبرزىا: )أبو

( والذي أكد عمى ضرورة إكساب الريادة لمطمبة عبر برامج معينة ُتطبؽ في الجامعات 2009
 ارات حيوية لسوؽ العمؿ.وأكد عمى ضرورة الجمع بيف الكفاءات التقنية والمعرفية معتبًرا أنيا مي

  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05)  ) بين متوسطات
طبيعة إلى استجابة المبحوثين حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى 

 .عمل األب
 طبيعة عمل األب – "التباين األحادي  اختبار " نتائج  (:42.8جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
)

 

موظف حكومي/ 
 وكالة

موظف قطاع 
 خاص

يمتمك عمل 
 أخرى ل يعمل عامل خاص

 0.355 1.109 3.81 3.93 4.06 3.91 4.10 3.97 االتصاؿ والتواصؿ. ميارة

 0.133 1.704 3.51 3.66 3.78 3.43 3.45 3.59 .الوقت إدارةميارة 

 0.106 1.828 4.05 4.24 4.33 4.10 4.39 4.20 .ميارة القيادة

 0.030* 2.513 3.83 4.00 4.16 3.75 4.01 3.99 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.716 0.579 3.84 3.72 3.85 3.68 3.86 3.71 .ميارة التخطيط

 0.539 0.815 3.76 3.86 3.85 3.84 4.08 3.89 .ميارة التفاوض

القرارات وحؿ ميارة اتخاذ 
 .المشكبلت

3.94 4.05 3.85 4.08 3.96 3.87 0.902 0.480 

 0.154 1.620 3.81 3.91 4.02 3.80 3.99 3.90 .الميارات الناعمة

 0.056 2.180 4.08 4.09 4.13 3.87 4.23 4.12 .اإلبداع



152 
 

 المجال

 المتوسطات
بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا .(
S

ig
)

 

موظف حكومي/ 
 وكالة

موظف قطاع 
 خاص

يمتمك عمل 
 أخرى ل يعمل عامل خاص

 0.108 1.821 3.73 3.62 3.83 3.65 3.99 3.64 .تحمؿ المخاطرة

 0.332 1.153 4.03 4.09 4.18 4.07 4.29 4.18 .المبادرة

 0.083 1.968 3.97 3.96 4.07 3.88 4.19 4.01 التوجيات الريادية.

 0.093 1.905 3.87 3.93 4.03 3.83 4.06 3.94 اجميع المجالت معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيً  *  
 

 ( يمكف استنتاج ما يمي: 2.33الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م

أقؿ مف مستوى "  المقابمة الختبار" التبايف األحادي (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات  ميارة العمؿ ضمف فريؽ لمجاؿ " 0.05الداللة 

طبيعة عمؿ داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذا المجاؿ تعزى إلى 
الطمبة  ذلؾ إلى أف ويعزو الباحث .عامؿ""وذلؾ لصالح اآلباء الذيف طبيعة عمميـ  األب

ه الميارة نتيجة لطبيعة األعماؿ "عامؿ" ينعكس عمييـ ىذآباؤىـ طبيعة عمؿ المبحوثيف والذيف 
 ,المختمفة التي يندمجوف فييا بسرعة حيث أنيـ قد يعمموا في أكثر مف عمؿ وفي أكثر مف مكاف

عمييـ تنعكس كبير والتي و وأيًضا نظًرا الختبلطيـ في فئات متباينة مف الناس بشكؿ يومي 
( حيث بيف أف ىناؾ 3113ويتوافؽ ذلؾ مع دراسة )دىميز, , وتميزىـ عف غيرىـبشكؿ ممموس 
 الوظيفة التي يشغميا األب والميوؿ الريادية لدى الطمبة.فروؽ بيف نوع 

 (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة, فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
ؽ ذات داللة إحصائية بيف وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فرو  0.05مستوى الداللة أكبر مف 
طبيعة ا تعزى إلى تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً متوسطات 

التي ( و 3100العديد مف الدراسات, أبرزىا: دراسة )زيداف, حيث أكدت ذلؾ  األب.عمؿ 
لوظيفة األب أو األـ عمى احتمالية قياـ الطمبة بمشروعات أوضحت بعدـ وجود تأثير جوىري 

 التخرج.جديدة بعد 
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  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05) ) بين متوسطات
إلى استجابة المبحوثين حول الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية تعزى 

 .األعمال التي يفضل المستجيب اللتحاق بيا مستقباًل 
 

 األعمال التي يفضل المستجيب اللتحاق بيا مستقباًل  – "التباين األحادي  اختبار " نتائج  (:42.5جدول )

  المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(.
S

ig
)

 

وظيفة رسمية 
 وكالة()حكومية, 

وظيفة لدى 
القطاع 
 الخاص

وظيفة عمل 
حر عبر 
 اإلنترنت

إنشاء عمل 
 خاص بي

 أخرى

 0.157 1.665 4.30 3.98 3.85 3.98 3.95 ميارة االتصاؿ والتواصؿ.

 0.013* 3.233 3.61 3.45 3.39 3.57 3.72 .الوقت إدارةميارة 

 0.977 0.115 4.24 4.22 4.17 4.24 4.22 .ميارة القيادة

 0.151 1.690 3.94 3.88 3.79 4.06 4.02 .ميارة العمؿ ضمف فريؽ

 0.801 0.411 3.68 3.77 3.61 3.77 3.75 .ميارة التخطيط

 0.912 0.246 3.76 3.86 3.89 3.92 3.86 .ميارة التفاوض

 0.891 0.280 4.14 3.97 3.97 3.94 3.94 .ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت

 0.644 0.627 3.95 3.88 3.81 3.92 3.92 .الميارات الناعمة

 0.309 1.203 4.25 4.14 4.06 4.15 4.02 .اإلبداع

 0.018* 3.012 3.80 3.79 3.78 3.84 3.57 .تحمؿ المخاطرة

 0.236 1.394 4.39 4.20 4.08 4.12 4.10 .المبادرة

 0.059 2.296 4.18 4.07 3.99 4.05 3.92 التوجيات الريادية.

 0.754 0.475 4.03 3.94 3.87 3.97 3.92 اجميع المجالت معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيً  *
     

 ( يمكف استنتاج ما يمي: 2.21الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م

أقؿ مف مستوى "  المقابمة الختبار" التبايف األحادي (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد تحمؿ المخاطرة ,ميارة إدارة الوقت لممجاليف " 0.05الداللة 

عينة الدراسة حوؿ ىذيف المجاليف تعزى إلى فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات 
الذيف يفضموف وظيفة رسمية  وذلؾ لصالح األعماؿ التي يفضؿ المستجيب االلتحاؽ بيا مستقببًل 
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 وظيفة لدى القطاع الخاص ولصالح الذيف يفضموف ,ميارة إدارة الوقتلمجاؿ  )حكومية, وكالة(
الطمبة المبحوثيف والذيف يطمحوف بالعمؿ  ذلؾ إلى أف ويعزو الباحث .لمجاؿ تحمؿ المخاطرة

اع الحكومي والوكالة لدييـ إمكانية أكبر في ميارة إدارة الوقت, كما وأف الطمبة طفي الق
مؿ المخاطرة والتي بطبيعتيا المبحوثيف الراغبوف بالعمؿ في القطاع الخاص لدييـ القدرة عمى تح

 ـ مع ظروؼ العمؿ الخاص.تنسج

 (.Sig)مجاالت والمجاالت مجتمعة, فقد تبيف أف القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي ال
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  0.05أكبر مف مستوى الداللة 

األعماؿ ا تعزى إلى متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معً 
باقي حقوؿ العمؿ التي  معذلؾ  توافؽ حيث .حاؽ بيا مستقببًل التي يفضؿ المستجيب االلت

يطمح الطمبة المبحوثيف بالخوض في غمارىا مستقببًل, حيث أكدت ذلؾ العديد مف الدراسات, 
(, و)الكساسبة, 3113(, و)الشيخ وآخروف, 3113(, )دىميز, 3103أبرزىا: دراسة )الحبيب, 

3111.) 
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 الفصل الرابع

 السادس الفصل
 النتائج والتوصيات

 
 .ُمقدمة 6.1
 نتائج الدراسة. 6.2

 توصيات الدراسة.  6.3   
 دراسات ُمستقبمية ُمقترحة.  6.4
 .والمينية التقنية بالكميات أعمال حاضنات إلنشاء مقترحة تنفيذية خطة 6.5
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 ُمقدمة 6.1
 مجتمع مف جمعيا الباحث التي لمبيانات السابقة التحميبلت استعراض خبلؿ مف

الميارات الناعمة حوؿ  طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة في الدراسة, والُمتمثمة
حيث استطاع الباحث مف تحقيؽ أىداؼ الدراسة والُمتمثمة  ,وعبلقتيا بالتوجيات الريادية لدييـ

طبيعة العبلقة  لؾالميارات الناعمة وطبيعة التوجيات الريادية وكذ مدى توفرؼ عمى التعر  في 
الميارات الناعمة  أثر قياس, بجانب بينيما لدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة

 عمى التوجيات الريادية لدييـ.
مف  مك نت الباحثَ  التي النتائجِ  مف مف خبلؿ ىذا الفصؿ بعددٍ  الدراسة حيث خرجت

طمبة الكميات التقنية والمينية )الدراسة  لمجتمع األىمية ذات التوصيات مف عدد تقديـ
, حيث اختتـ الباحُث الفصَؿ بمجموعٍة مف الدراسات الُمستقبمية الكميات لؾ(, وكذبمحافظات غزة

 مقترحةثـ بخطة تنفيذية الُمقترحة والتي يمكف أف يستفيد منيا الباحثوف والُميتموف األفاضؿ, 
 لك عمى النحو التالي:وذ ,والمينية التقنية بالكميات أعماؿ حاضنات إلنشاء

 

 نتائج الدراسة  6.2
الميارات الناعمة والتوجيات الريادية  بيف إحصائيةٍ  داللةٍ  عبلقٍة ذاتِ  أظيرت الدراسة وجود -1

, وذلؾ يعود لطبيعة الترابط الوثيؽ بيف لدى طمبة الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة
 المتغيريف, وىذا ما أكده العديد مف الباحثيف السابقيف. 

والتي جممة مف الميارات الناعمة بطمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة يتمتع  -2
عمى  المستقؿالمتغير  ألبعادوفًقا يـ الريادية, َؿ شخصيتَ ُتسيـ في ُتشّكيتتداخُؿ جميُعيا ل

ميارة العمؿ ضمف فريؽ في  ثـ)احتمت ميارة القيادة المرتبة األولى,  حيث :النحو التالي
المرتبة الثانية, ومف ثـ ميارة االتصاؿ والتواصؿ في المرتبة الثالثة, وتمتيا ميارة اتخاذ 

ة, وتمتيا ميارة التفاوض في المرتبة الخامس كبلت في المرتبة الرابعة, ثـالقرارات وحؿ المش
 رة الوقت في المرتبة األخيرة(.ميارة إدا كانتميارة التخطيط في المرتبة السادسة, في حيف 

 ألبعادوفًقا  ,طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة لدييـ توجو ريادي اتضح بأف -3
)احتمت ميارة المبادرة المرتبة األولى, وتمتيا ميارة حيث المتغير التابع عمى النحو التالي: 
 .تحمؿ المخاطرة في المرتبة األخيرة( ميارة كانتاإلبداع في المرتبة الثانية, ومف ثـ 
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الميارات ) بالمتغيرات الُمستقمة جوىرية بصورة تأثرت التابع( )المتغير التوجيات الريادية -4
يتأتى مف ( التابع الُمتغير) التوجو الريادي في التغي ر مف% 44.6 أف يعني , وىذا(الناعمة

 ترجع إلى قد% 55.4 الُمتبقية والنسبة تأثير متغيرات الميارات الناعمة محؿ الدراسة
والمينية لدى طمبة الكميات التقنية  التوجو الريادي في تؤثر أخرى ميارات عوامؿ أو
 . ات غزةبمحافظ

 الميارات حوؿ المبحوثيف استجابة متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ جدال تو  -5
 مكاف الجنس,: )التالية الشخصية لمبيانات تعزى الريادية بالتوجيات وعبلقتيا الناعمة
 ريادة مجاؿ في عمييا المستجيب حصؿ التي التدريبية الدورات عدد الكمية, السكف,
 (.مستقببًل  بيا االلتحاؽ المستجيب يفضؿ التي األعماؿ, األب عمؿ طبيعة, األعماؿ

 الناعمة الميارات حوؿ المبحوثيف استجابة متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -6
 .القسـ( العممية, الدرجة) :التالية الشخصية لمبيانات تعزى الريادية بالتوجيات وعبلقتيا

 
 :نتائج تتعمق بالميارات الناعمة المتغير المستقل 
 التصال والتواصل . نتائج تتعمق بميارة1
o  فر لدييـ ميارة االتصاؿ والتواصؿ بة الكميات التقنية والمينية تتو الدراسة أف طمأظيرت

 . لدييـ الثالثةالمرتبة , حيث احتمت ميارة االتصاؿ والتواصؿ  %79.21بنسبة 
o  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ميارة االتصاؿ والتواصؿ والتوجيات الريادية لدى

 الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.طمبة 
o الدراسة أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت  أظيرت

 .ةتأثير ضعيف والتي جاءت بدرجة ميارة االتصاؿ والتواصؿ المرتبة السادسة

 نتائج تتعمق بميارة إدارة الوقت .2

o  بنسبة  إدارة الوقتفر لدييـ ميارة التقنية والمينية تتو بة الكميات طم الدراسة أفأظيرت
 .لدييـ رة الوقت المرتبة األخيرةميارة إدا , حيث احتمت72.04%

o  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ميارة إدارة الوقت والتوجيات الريادية لدى طمبة
 الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.

o  الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت أظيرت الدراسة أف التوجو
 .ةتأثير ضعيفبدرجة  والتي جاءت ميارة إدارة الوقت المرتبة السابعة



158 
 

 نتائج تتعمق بميارة القيادة .3

o فر لدييـ ميارة القيادة بنسبة قنية والمينية تتو أظيرت الدراسة أف طمبة الكميات الت
 .لدييـ القيادة المرتبة األولىاحتمت ميارة  , حيث84.37%

o  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ميارة القيادة والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات
 التقنية والمينية في محافظات غزة.

o  الدراسة أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت أظيرت
 جاءت بدرجة تأثير مرتفعة.ة والتي لقيادة المرتبة الثالثميارة ا

 نتائج تتعمق بميارة العمل ضمن فريق .4

o فر لدييـ ميارة العمؿ ضمف فريؽ بة الكميات التقنية والمينية تتو أظيرت الدراسة أف طم
 . لدييـ , حيث احتمت ميارة العمؿ ضمف فريؽ المرتبة الثانية%79.38بنسبة 

o  العمؿ ضمف فريؽ والتوجيات الريادية لدى طمبة توجد عبلقة ذات داللة إحصائية ميارة
 الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.

o  أظيرت الدراسة أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت
 .ةميارة العمؿ ضمف فريؽ المرتبة الرابعة والتي جاءت بدرجة تأثير مرتفع

 التخطيط. نتائج تتعمق بميارة 5

o فر لدييـ ميارة التخطيط بنسبة بة الكميات التقنية والمينية تتو أظيرت الدراسة أف طم
 . لدييـ , حيث احتمت ميارة التخطيط المرتبة السادسة74.83%

o  والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات  ميارة التخطيطتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
 التقنية والمينية في محافظات غزة.

o  أظيرت الدراسة أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت
 ميارة التخطيط المرتبة الخامسة والتي جاءت بدرجة تأثير مرتفعة.

 نتائج تتعمق بميارة التفاوض .6

o  أظيرت الدراسة أف طمبة الكميات التقنية والمينية تتوفر لدييـ ميارة التفاوض بنسبة
 . لدييـ , حيث احتمت ميارة التفاوض المرتبة الخامسة77.43%

o  والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات  ميارة التفاوضتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف
 التقنية والمينية في محافظات غزة.
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o الدراسة أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت  أظيرت
 .ةميارة التفاوض المرتبة الثانية والتي جاءت بدرجة تأثير مرتفع

 نتائج تتعمق بميارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت .7

o فر لدييـ ميارة اتخاذ القرارات وحؿ بة الكميات التقنية والمينية تتو أظيرت الدراسة أف طم
, حيث احتمت ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت المرتبة %79.09المشكبلت بنسبة 

 . لدييـ الرابعة
o  والتوجيات  ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلتتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

 الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات غزة.
o  أظيرت الدراسة أف التوجو الريادي يتأثر بصورة جوىرية بالمتغيرات المستقمة, حيث احتمت

 .ةميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكبلت المرتبة األولى والتي جاءت بدرجة تأثير مرتفع
 ريادية المتغير التابع:نتائج تتعمق بالتوجيات ال 
o  بنسبة  اإلبداعميارة فر لدييـ تو يطمبة الكميات التقنية والمينية  الدراسة أفأظيرت

81.52%. 
o  بنسبة  تحمؿ المخاطرةميارة فر لدييـ تو يطمبة الكميات التقنية والمينية  الدراسة أفأظيرت

73.68%. 
o  بنسبة  المبادرةميارة فر لدييـ تو تطمبة الكميات التقنية والمينية  الدراسة أفأظيرت

82.64%. 
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 توصيات الدراسة 6.3
التوجو الريادي لدى طمبة الكميات التقنية والمينية  لتعزيز حاجةً  ىناؾ أف الباحث يرى

بمجموعٍة مف  الكميات التقنية والمينية والمؤسسات المعنية, مع ضرورة أخذ بمحافظات غزة
 التوصيات الميمة, وذلؾ عمى النحو التالي:

  بمحافظات غزةوالمينية لطمبة الكميات التقنية توصياٌت: 
؛ ألف  ُيولي الطمبة اىتماًما أكبر في إكتساب وتنمية الميارات الناعمة لدييـضرورة أف  -1

/ العالمي   االقتصادَ  تقتضي ذلؾ؛ وألف   اليوـ عالـ واالستدامَة في الُمنافسةَ   قائـٌ عمى المحمي 
 .والمعموماتية المعرفةالميارة و 

واغتناميا,  الفرص صناعة في المخاطرةِ  االتساـ بروح ىميةأل الطمبة ُيدرؾ أف ضرورة -2
 كؿ  االحتماالت الُمحيطة ويتوقع الظروؼ مختمؼَ  يدرس تنفيذىا؛ فالريادي في واإلسراع
  المنشود.ىدفو  إلى ليصؿَ  النتائج كؿ   ويحسب

  لمكميات التقنية والمينيةتوصياٌت ُموجية: 
أكبر عدد ممكف مف الحاضنات وخصوًصا في كميتي فمسطيف التقنية  تأسيسالسعي نحو  -1

بدير البمح, والكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا بخاف يونس؛ بما ُيسيـ في تعزيز التوجو 
 خطة تنفيذية مفصمة ليذه التوصية(. وقد أفرد الباحث) الريادي لدى الطمبة.

 لتكوف مف قبؿ متخذي القرار الدراسية المناىج في الناعمة المياراتميف ضت العمؿ عمى -2
 التي التخصصية لمميارات مكمؿ جزًءا واعتبارىا التخصصات جميع في مشترًكا مفصبًل 
 .العمؿ لسوؽ الطمبة ستؤىؿ

مف خبلؿ تدريبيـ وصقميـ عمييا بما  الناعمة المياراتتمكيف الطواقـ األكاديمية مف  -3
 ينعكس عمى أداء الطمبة.

 عقد يـو تدريبي لكافة العامميف بالكميات لمتعرؼ عمى مفيـو ريادة األعماؿ وأىميتو. -4
 .الثانوية المرحمة وحتى األطفاؿ رياض مف بدًءا األعماؿ ريادة تعميـ وتعميـ دمج -5
الطمبة؛ بما ُيسيـ في اكتشاؼ لدى  التوجيات الرياديةالُمساىمة في توفير بنية تحتية تدعـ  -6

 قصص نجاح نشر ممكاتيـ الريادية )مسابقات, أياـ عممية, ورش عمؿ, أسابيع ريادية,
 ., أخرى(خاصة بالريادييف

؛ تحقيًقا ألسموب الُمحاكاة لتمؾ النجاحات؛ األمر مشروعاٍت ناجحةب الطمبةمحاولة ربط  -7
 حافًزا لبلقتداء بيا ومحاكاتيا. الطمبةالذي قد ُيشكؿ لدى 
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لتعزيز بالكميات؛  الدراسية الخطط ضمفمساقات ريادة األعماؿ مف  عدد طرح ضرورة -8
 التوجو الريادي لدى الطمبة.

 ووزارة التربية والتعميم توصياٌت ُموجية لمحكومة: 
 في شماؿ غزة. مينية العمؿ عمى إنشاء كمية تقنية -1
 تخصيص عمى والشركات الكبيرة المالية السياسات وصانعي يةالمؤسسات المصرف تشجيع -2

 لمشباب. المشاريع الريادية لتمويؿ برامج
 وضع الخطط االستراتيجية الحتواء واحتضاف الشباب الريادييف مف ذوي األفكار اإلبداعية. -3
 العمؿ عؿ تسييؿ آليات إنشاء المشاريع الصغيرة فيما يخص أصحاب الميوؿ الريادية. -4
 دعـ المشاريع الريادية والتي قد تساىـ في النيضة االقتصادية.العمؿ عمى  -5
 وضع منياج إجباري خاص بريادة األعماؿ في المنياج الفمسطيني.ضرورة  -6

 

 ُمقترحة ُمستقبمية دراساتٌ  6.4
 ميارات في البحث مع الجانب, ىذا في دراسات إجراء إلى الباحثيف الباحثُ  ُيوصي

 مف لعدد ُمقترحةٌ  مجموعةٌ  وىذه الطمبة, لدى الريادي التوجو وتنمية تعزيز في ُتسيـ أخرى
 :فييا البحث ُيمكف التي لُمستقبميةا الدراسات

 .الطمبة لدى الريادي التوجو تعزيز في غزة بمحافظات والمينية التقنية الكميات دور -1
 .أبنائيـ لدى الناعمة الميارات تنمية في الطمبة ذوي دور -2
 .الطمبة لدى الناعمة الميارات وتنمية إكساب في العالي التعميـ مؤسسات دور -3
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 خطة تنفيذية مقترحة إلنشاء حاضنات أعمال بالكميات التقنية والمينية 6.5
أصبح دعـ أصحاب المبادرات والمشروعات الريادية سمة ُتميِّز البمداف والمجتمعات 

والتكنولوجيا اليوـ أضحت بمثابة والمؤسسات الصاعدة عف غيرىا, ولعؿ  حاضنات األعماؿ 
 الحضف الدافئ ألصحاب الُمبادرات الريادية الُمبدعة.

ور بنيوية لتأسيس حاضنة أعماؿ ُمقترحة تضـ في ثناياىا محا تنفيذيةوعميو فيذه خطة 
وتكنولوجيا متطورة تسير عمى نحو راٍؽ وُمتميِّز بإذف اهلل تعالى, وذلؾ في الكميات التقنية 

كمية خاف يونس,  -الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجياوالمينية التي ال تمتمؾ حاضنات أعماؿ )
 التالية:الست ة وفًقا لممتطمبات البنيوي(, دير البمح -فمسطيف التقنية

 محاضنة من خالل:ضرورة وجود خطة استراتيجية مكتوبة ل -1

  حقػػؽ لتأخػػذ فرصػػة فػػي نسػػج العبلقػػات الداخميػػة والخارجيػػة وتُ  اســم مناســب لمحاضــنةاقتػػراح
 .طموحاتيا

 تشػػػتمؿ عمػػػى: الرؤيػػػة والرسػػػالة والقػػػيـ والغايػػػات واألىػػػداؼ  إعـــداد ىويـــة خاصـــة بالحاضـــنة
االستراتيجية وسياسات العمؿ التي ُتمي زىا عف غيرىا مف الحاضػنات العاممػة بالمنطقػة ودوؿ 

 الجوار.

 توفير بنية إدارية فاعمة من خالل: -2

  مػػؿ تتمتػػع بقنػػوات اتصػػاؿ وتواصػػؿ فاعمػػة بػػيف أجػػزاء الع ىيكميــة إداريــة قويــة لمحاضــنةبنػاء
 واإلدارة العميا.

  بالحاضنة. أدلة مكتوبة لسياسات وفمسفة وضوابط العملإيجاد 

 تضـ مياـ ومسؤوليات العامميف بالحاضنة )عمى بند  إيجاد بطاقات وصف وتوصيف وظيفي
 المشاريع(.

  فػي إبػراز صػورة قويػة حػوؿ  بمػا ُيسػيموف عاممين بالحاضنة من ذوي الخبرة والكفـاءةتوفير
 الحاضنة.

 ترتبط بقاعدة بيانات فاعمة وقوية. ة العمل بالحاضنة بطرق ورقية والكترونيةنمذج 

  الُمستمر لكؿ مػا ىػو جديػد فػي حقػؿ ريػادة األعمػاؿ بمػا  سياسة البحث والتطويرالعمؿ وفؽ
 يضمف استدامة العمؿ بالحاضنة وقدرتيا عمى مواصمة أعماليا بكفاءة وفاعمية.
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 اإلبداع والبتكار من خالل:ية تحتية تدعم التأسيس لبن -3

 تُتػػػيح ألصػػػحاب المشػػػاريع الرياديػػػة الُمحتضػػػنة مسػػػاحات مػػػف  تـــوفير بيئـــة لوجســـتية فاعمـــة
 االبتكار واإلبداع.

 ألصػحاب المشػروعات الرياديػة الُمحتضػنة ليكونػوا  توفير أجواء تقوم عمى التحفيز المعنـوي
 أكثر قدرة عمى اإلبداع والتمي ز.

 أجيػػزة, شاشػػات ذكيػػة, فيػػديو كػػونفرس, معامػػؿ متخصصػػة,  فاعمــة تــوفير بنيــة تكنولوجيــة(
 أخرى( ُتسيـ في تحقؽ اإلبداع لدى أصحاب المشروعات الريادية الُمحتضنة.

 تضػػػمف ُمبادلػػػة أصػػػػحاب المشػػػاريع الرياديػػػػة الُمحتضػػػنة  خػػػػدماتيـ  وضـــع أنظمــــة تفاعميــــة
حاكػػػاة الجوانػػػب الماليػػػة لبعضػػػيـ الػػػبعض بنظػػػاـ النقػػػاط الماليػػػة غيػػػر المحسػػػوبة لُيتػػػيح ليػػػـ م

 والقانونية واإلدارية قبؿ انتقاليـ لسوؽ العمؿ الحقيقي.

 داخمية, خارجية( فاعمة وُمميَّزة من خالل:التأسيس لشبكة عالقات عمل ) -4

 داخمًيػا وخارجًيػا( بمػا ُيعػزز موقػع الحاضػنة لػدى  فتح آفاق جديدة لمعمل مع جيـات مانحـة(
الجيػػػات المانحػػػة وذلػػػؾ بصػػػورة فاعمػػػة ُبغيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى تمويػػػؿ ألصػػػحاب المشػػػروعات 

 الريادية.

 بما ُيشػكِّؿ نػوع مػف التكامميػة  توثيق العالقات مع المؤسسات القتصادية المحمية والخارجية
 في فتح اآلفاؽ أماـ أصحاب الشركات الناشئة.

 بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ التكامميػػة فػػي  التأســيس لشــراكات عمــل مــع حاضــنات محميــة وخارجيــة
العمؿ في مجاؿ ريادة األعماؿ, بجانب محاولة عمؿ اقتداء ألنظمة إدارة العمؿ بالحاضػنات 

 المتطورة.

 ب متنوعة حول مجال ريادة األعمال من خالل:التوعية بأسالي -5

 تخػتص بمجػاؿ ريػادة األعمػاؿ والتكنولوجيػا بػالمغتيف العربيػة  لكترونية وورقيـةمكتبة إ إنشاء
ُتسيـ في ترسيخ مفاىيـ ريادة األعمػاؿ فػي أذىػاف الُميتمػيف محاولػًة فػي تحفيػزىـ  واإلنجميزية

 , وتفتح ليـ آفاؽ جديدة.إنتاجيةلمخروج مف واقعيـ نحو واقع حيوي وأكثر 

 ُتسيـ في تعزيز الفكر الريادي لدى أذىاف  التي والمتنوعة المسابقات الدورية اليادفة إجراء
 الراغبيف في التحميؽ نحو فضاء ريادة األعماؿ.

 ــة ــة الكمي ــدى طمب ــادي ل ــر الري ــز الفك عبػػر مشػػاريع ممولػػة مػػف خػػبلؿ مخيمػػات تدريبيػػة  تعزي
 ُممي زة تُثمر بإنتاج الريادييف.وتوعوية ىادفة و 
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 تأسيس لبنية إعالمية قوية وفاعمة من خالل:ال -6

 خاص بالحاضنة يضـ في ثنايػاه محػاور فاعمػة  لكتروني قوي وفاعل وُمحدَّثموقع إ تدشين
ُتعبػػر عػػف الوجػػو الُمشػػرؽ لريػػادة األعمػػاؿ, بجانػػب إبػػراز قصػػص النجػػاح لمشػػروعات ُمختمفػػة 

 مع ربطو بمنظومة وسائؿ التواصؿ االجتماعي الحديث.

 فػي مجػاؿ ريػادة  ات المختمفـةالعديـد مـن ورش العمـل والُمخيمـات التدريبيـة والُمسـابق إقامة
الجنوبية مف و الوسطى األعماؿ بما يزيد مف حالة الوعي لدى الشباب خصوًصا في المنطقة 

 القطاع.

 حػػوؿ أنشػػطة العمػػؿ بالحاضػػنة والمشػػاريع المحتضػػنة لػػدييا بمػػا  تســميط األضــواء اإلعالميــة
اىتماـ الشباب حوؿ مجاؿ ريادة األعماؿ, وتحفيز رجاؿ األعماؿ عمى تبني  إثارةُيسيـ في: 

أصحاب األفكار الريادية ومساعدتيـ عمى تنفيذىا واقًعا, بجانب تعزيز مفيوـ ريادة األعماؿ 
 بشكؿ فاعؿ في فمسطيف.
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 المراجع
 .: المراجع العربيةأوًل 
 .ا: المراجع األجنبيةثانيً 
 .المراجع اإللكترونية ثالثًا:
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 أوًل: المراجع العربية
 ( .عماف: دار المسيرة لمنشر 2009أبو شيخة نادر أحمد .)(. مدخؿ إلى إدارة الوقت )اإلصدار األوؿ

 والتوزيع.

 دراسة مقارنة بيف  -(. واقع ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة 2015بو قرف سعيد. )أ
غزة. رسالة ماجستير, كمية التجارة, الجامعة  -المستمر بجامعة األزىر والجامعة اإلسبلمية قسمي التعميـ 

 غزة. -اإلسبلمية 

 ( .فاعمية إدارة الوقت وعبلقتيا باألنماط القيادية لدى مديري المدارس 2009األسطؿ أميمة عبد الخالؽ .)
 التربية, الجامعة اإلسبلمية بغزة.الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظرىـ. رسالة ماجستير, كمية 

 ( .القيادات اإلدارية وودورىا في إحداث التطوير والتغير التنظيمي اإليجابي في البنووؾ 2010األغا وفيؽ .)
. بحث منشور, مجمة جامعة األزىر بغزة, سمسمة العمـو 346-297, 2, 12العاممة في قطاع غزة. 

 اإلنسانية.

 , الجماؿ سوزاف , حطيط أحمد , عبد العزيز طارؽ , المصري نظمي ,  التميمي صبلح , مصطفى أحمد
 رد مصطمحات مناىج التعميـ والتدريب الميني والتقني.س(. م2007وآخروف. )

 ( .القاىرة: مركز 2003توفيؽ عبد الرحمف .)(. السكرتاريا: ميارات التعامؿ مع األخريف )المجمد الثاني
 الخبرات المينية لئلدارة )بميؾ(.

 أ(. منيج الميارات اإلدارية : إدارة الوقت )اإلصدار الرابع(. القاىرة: مركز 2006وفيؽ عبد الرحمف. )ت ,
 الخبرات المينية لئلدارة )بميؾ(.

 ( .القاىرة: 2006توفيؽ عبد الرحمف .)ج(. منيج الميارات اإلشرافية:الميارات القيادية )اإلصدار الرابع ,
 )بميؾ(.مركز الخبرات المينية لئلدارة 

 ( .منيج الميارات السموكية: ميارات االتصاؿ والعبلقات مع األخريف  ,2006توفيؽ عبد الرحمف .)ب
 )اإلصدار الرابع(. القاىرة: مركز الخبرات المينية لئلدارة )بميؾ(.

 ( .القاىرة: مركز الخبرات المينية ,2006توقيؽ عبد الرحمف .)ج(. حؿ المشكبلت بإبداع )اإلصدار الرابع 
 لئلدارة )بميؾ(.

 (. التفاوض استراتيجيات وتكتيكات وميارات تطبيقية. مصر: الدار الجامعية.2005إدريس. ) ثابت 

 ( . إسياـ التسويؽ االستراتيجي في بموغ المؤسسات االقتصادية الجزائرية موقع الريادة 2013جدياف مناؿ .)
رسالة ماجستير, كمية العمـو االقتصادية, وعمـو  والبقاء فيو. الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية:

 التيسير, جامعة أمحمد بوقر بومرداس.

 ( .فمسطيف: مطبعة أبناء 2010الجرجاوي زياد .)(. القواعد المنيجية لبناء االستبياف )اإلصدار الثاني
 الجراح.
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 ( .الميارات الناعمة وأىميتيا في إدارة األعماؿ, مقاؿ صح2015الجمري منصور .).في 

 ( .مشروع النشر والتحميؿ لبيانات التعداد. ظروؼ خريجي 2009الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني .)
 التدريب والتعميـ الميني في سوؽ العمؿ الفمسطيني.

 ( .اإلدارة العامة لمتعميـ الميني والتقني المدارس الثانوية المينية. معرض اإلبداع 2012جويمس زياد .)
 .والميز والريادية

 ( .التعرؼ عمى حالة التوجيات الريادية لدى الطمبة في الجامعات السعودية. 2012الحبيب محمد .)11 ,
 . المجمة الدورية في اإلدارة واالقتصاد.9

 ( .دور الميارات الناعمة في عممية اقتناص الوظائؼ األدارية . دراسة حالة تطبيقية 2014حجاج عبل .)
 غزة. -غزة. رسالة ماجستير, كمية التجارة, الجامعة اإلسبلمية عمى الوظائؼ اإلدارية في قطاع 

 ( .دور التوجو الريادي في إدراؾ الزيوف لجودة الخدمة. 2013الحدراوي حامد , و أمير الكبلبي .)1, 15 .
 العراؽ: مجمة القادسية لمعمـو اإلدارية واالقصادية.

 ( .الريادة كمدخؿ لمنظمات األعما2013الحدراوي حامد .) ؿ المعاصرة في ظؿ تبني مفيـو رأس الماؿ
 . العراؽ: الغري لمعمـو اإلدارية واالقتصادية.22, 9دراسة ميدانية في مستشفى بغداد التعميمي.  -الفكري 

 ( .الريادة في منظمات األعماؿ مع اإلشارة لتجربة بعض الدوؿ بحث نظري. 2013حسيف ميسوف .)21 ,
 جمة جامعة بابؿ لمعمـو االنسانية.شور, من. بغداد: بحث م385-407, 2

 ( .2006الحسيني فبلح .)(. إدارة المشروعات الصغيرة مدخؿ استراتيجي لممنافسة والتميز )اإلصدار األوؿ
 عماف: دار الشروؽ لمنشر التوزيع.

 ( .13(. ال زلنا مع السيؿ الممتنع )2000الحمادي عمي .)ميارة وصفة لممفاوض الناجح( )اإلصدار األوؿ
 وت: دار ابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع.بير 

 ( .دور مكتبات الكميات التقنية في خدمة البحث العممي. غزة: بحث عممي مقدـ 2004حمداف عبد الرحيـ .)
 إلى المؤتمر التربوي األوؿ "التربية في فمسطيف وتغيرات العصر" كمية التربية الجامعة اإلسبلمية.

 ( .مناىج 2006الحمداني موفؽ .).البحث العممي. عماف, األردف: مؤسسة الوراؽ لمنشر 

 ( .21(. يـو دراسي ببل أقبلـ لتحفيز ميارات التبلميذ, مقاؿ صحفي. صحيفة العرب)2014حمدي يمينة.) 

 (. درجة ممارسة مدارس التعميـ األساسي بمحافظات غزة لئلدارة اإللكترونية 2014أحمد فؤاد. ) الدحدوح
 لدييـ. رسالة ماجستير كمية التربة الجامعة اإلسبلمية بغزة.وعبلقتيا بإدارة الوقت 

 الصغيرة المشروعات وتطوير الريادييف ميارات تنمية في األعماؿ حاضنات دور(. 2009دىميز خالد. ) -
. رسالة ماجستير, كمية التجارة, الجامعة غزة قطاع في األعماؿ لبيئة مبلئمة أعماؿ لحاضنة نموذج تكويف

 بغزة.اإلسبلمية 
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 ( .2003الدوسري عبد الرحمف .)رشادات تقودؾ إلى القمة )المجمد الثاني (. الطريؽ إلى القمة: نصائح وا 
 الرياض: دار طويؽ لمنشر والتوزيع.

 ( .ثقافة المبادرة توجيات اجتماعية سموكية في الريادة وتأسيس المشروعات 2014الدويبي عبد السبلـ .)
 المؤتمر السعودي األوؿ لجمعيات ومراكز ريادة األعماؿ.الصغرى. السعودية: كتاب أبحاث 

 ( .بيروت: دار ابف حـز لمطباعة والنشر 2000ديماس محمد .)(. فنوف القيادة المتميزة )اإلصدار األوؿ
 والتوزيع.

 ( . 2001ذوقاف عدس عبيدات, و كايد عبد الرحمف عبد الحؽ .)(. البحث العممي )مفيومو وأدواتو وأساليبو
 دار الفكر لمنشر والتوزيع.عماف: 

 ( .ميارات بناء وتحفيز فرؽ العمؿ. القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.2013رضواف محمود .) 

 ( .عناصر البيئة الخارجية وعبلقتيا بالنية الريادية لطبلب الجامعات باستخداـ 2013رمضاف ريـ .)
منشور, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية  . دمشؽ: بحث1, 29المرصد العالمي لريادة األعماؿ. 

 والقانونية.

 ( .المشاري, عبد اهلل ترجمة (. قاموس إنفواليف لممدرب: مصطمحات المدرب األساسية. )2013روسو كانت
 ( السعودية: شركة ارتياد لمتدريب.و عبد الناصر قاسـ

 ( .القاىرة: مركز تطوير الدراسات (. تكويف الفرؽ والعمؿ الجماعي )اإلصدار األوؿ2007زايد عادؿ .)
 العميا والبحوث في العمـو اليندسية, كمية اليندسة, جامعة القاىرة.

 ( .درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمميارات القيادية وسبؿ 2009زعيتر منير .)
 تطويرىا. رسالة ماجستير, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 (. تأثير السمات الريادية لطبلب الجامعات المصرية عمى احتماالت إقامتيـ 2011مرو. )زيداف ع
 . بحث منشور, المجمة العربية لئلدارة.1, 31مشروعات جديدة بعد التخرج دراسة ميدانية. 

 ( .تقييـ أساليب التدريب لتنمية الميارات التخصصية لرجؿ األمف لمواجية 2009السبيعي سعد بف قعداف .)
 الحدث اإلرىابي. الرياض: رسالة ماجستير, جامعة نايؼ لمعمـو األمنية.

 (. آراء العامميف في القطاع الخاص في سمطنة عماف عف ميارات مدرائيـ في قيادة 2010أحمد. ) السديري
 الي .فريؽ العمؿ. المممكة المتحدة, سمطنة عماف: رسالة ماجستير, األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ الع

 ( .مرتكزات تقويـ وتصنيؼ2011سعيد عمر .) صيمية. السوداف: جامعة أجامعات العالـ اإلسبلمي, رؤية ت
 إفريقيا العالمية.

 ( .جودة المخرجات األكاديمية مبلئمتيا لسوؽ العمؿ . القاىر 2012سعيد عمر .)مصر: المؤتمر  ة ,
 ـ.السنوي الرابع لممنظمة العربية لضماف الجودة في التعمي
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 ( .عماف: دار المسيرة لمنشر 2008السكارنة ببلؿ .)دارة منظمات األعماؿ )اإلصدار األوؿ (. الريادة وا 
 والتوزيع.

 ( .عماف: دار المسيرة لمنشر 2009السكارنة ببلؿ .)(. الميارات اإلدارية في تطوير الذات )اإلصدار األوؿ
 والتوزيع والطباعة.

 ( .اإلبداع 2011السكارنة ببلؿ .).اإلداري )اإلصدار األوؿ(. عماف: دار المسيرة لمتوزيع والنشر والطباعة 

 ( .ريادة األعماؿ: منظور 2014السكري ىالة , فاف ىورف كونستانس, زينج يوىوانج, و معاوية العوض .)
 إمارتي.

 ( .عماف: دار الثقافة2004سويداف طارؽ , و محمد العدلوني .)لمنشر  (. فف إدارة الوقت )اإلصدار األوؿ
 والتوزيع.

 دراسة بحثية تنموية. ادة األعماؿ في دولة فمسطيف. سياسات تطوير مشاركة المرأة في ري (.2014) .ماس
 القدس: معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني.

 ( .واقع التعميـ الميني والتقني ومشكبلتو في الوطف العربي. دراسة حالة الجميورية 2012شادي حمبي .)
 . بحث منشور, مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات.434-397, 28ربية السورية, الع

 ( .أثر الخصائص والممارسات السموكية عمى مستوى اإلبداع التكنولوجي لدى 2015شعت عبد الرحمف .)
واألعماؿ رواد األعماؿ. دراسة حالة عمى أصحاب الشركات الريادية المحتضنة لدى حاضنات التكنولوجيا 

 بقطاع غزة. رسالة ماجستير, كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية, جامعة األزىر بغزة.

 ( .إطار مقترح لدمج ميارات القرف الحادي والعشريف في مناىج العمـو بالتعميـ األساسي 2014شمبي نواؿ .)
 . بحث منشور, المجمة الدولية التربوية المتخصصة.10, 3في مصر. 

  , (. صاحبات األعماؿ الرياديات في األردف: سمات 2009, و العكاليؾ محمد. ) يحيىممحـ الشيخ فؤاد
 . المجمة األردنية في إدارة األعماؿ.4, 5وخصائص. 

 ( .التخطيط أوؿ خطوات ال2010شيرماف جيمس آر .)( الرياض: نجاح. األوؿ. )ترجمة محمد طو عمي
 روف.دار المعرفة لمتنمية البشرية, مؤسسة الرياف ناش

 ( .التدريب الذاتي لتنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األمنية في المممكة العربية 2011الصاعدي سامر .)
 السعودية. الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

 ( .(. البيع الشخصي: دراسة لمميارات الواجب توافرىا في رجؿ البيع )اإلصدار 2002الصيرفي محمد
 ( عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.المجمد الثاني(. )دليؿ الميارات األوؿ,

 ( .الميارات الشخصية واحتياجات سوؽ العمؿ عالـ التقنية. مقاؿ صحفي, صحيفة 2015الظاظا شكري .)
 فمسطيف.
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 ( .(. إدارة المشروعات الصغيرة )منظور 2010العاني مزىر وجواد , شوقي إرشيد , و حسيف ىيثـ وحجازي
 ريادي تكنولوجي( )اإلصدار األوؿ(. عماف: دار الصفاء لمنشر والتوزيع.

 ( .القاىرة.2008عبد الجواد محمد .)(. وراء كؿ عظيـ ميارة )اإلصدار األوؿ 

 (. فف التعامؿ مع الناس )اإلصدار األوؿ(. عماف: دار الثقافة 2000الصافي , و قارة سميـ. ) عبد الحكيـ
 لمنشر والتوزيع.

 (. الميارات الناعمة. المممكة العربية السعودية: مبادرة مقدمة لكمية التربية, جامعة 2014اىر. )العرفج م
 الممؾ فيصؿ.

 ( .دور العبلقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات غزة استقطاب الطمبة,وسبؿ 2013عرمانة شادي .)
 غزة. -الجامعة اإلسبلمة  تفعيمو. رسالة ماجستير, كمية التربية,

 ( .عماف: دار اليازوري العممية لمنشر 2009العبلؽ بشير .)(. أساسيات إدارة الوقت )اإلصدار األوؿ
 والتوزيع.

 ( .عماف: 2009عمواف قاسـ , و إحميد نجوى .)(. إدارة الوقت: مفاىيـ, عمميات, تطبيقات )اإلصدار األوؿ
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 ( .أساسي2011عمياف ربحي مصطفى .) ات إدارة الوقت لموظيفة والحياة العامة. عماف: دار جرير لمنشر
 والتوزيع.

 ( .القاىرة: مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث 2007عمراف كامؿ .)(. التخطيط والرقابة )اإلصدار األوؿ
 كمية اليندسة. في العمـو اليندسية,

 ( .إدارة الوقت وأثرىا عمى أداء2012غزاوي راوية تيسير .)  العامميف في دائرة األحواؿ المدنية والجوازات في
 إقميـ الشماؿ مف وجية نظرىـ. رسالة ماجستير, كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية, جامعة اليرموؾ .

 (. العمؿ الجماعي )اإلصدار األوؿ(. عماف: دار اجياؿ لمنشر والتوزيع.2009إبراىيـ. ) الفقي 

  .بحث 30(. دور حاضنات األعماؿ في تعزيز ريادة المنظمات. 2012)الفيحاف إيثار , و سمماف سعدوف .
 منشور, مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة.

 ( .عماف: دار جرير 2010قطاني محمد .)(. تطوير الميارات الحياتية دورات تدريبية )اإلصدار األوؿ
 لمنشر والتوزيع.

 ( .د2010قنديؿ عبلء ارة االبتكار )اإلصدار األوؿ(. عماف: دار الفكر ناشروف (. القيادة اإلدارية وا 
 وموزعوف.

 ( .االستعداد لمريادة: دراسة استكشافية عمى طمبة األعماؿ في جامعة البترا في 2008الكساسبة محمد .)
رة األردف. ورقة عمؿ في المؤتمر السنوي التاسع لممنظمة العربية بعنواف " اإلبداع التجديد في اإلدارة: اإلدا

 الرشيدة وتحديات األلفية الجديدة". القاىرة.
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 ( .غزة, 2011كموب عرابي محمد .)(. الميارات الشخصية واإلدارية لدى ضابط الشرطة )اإلصدار األوؿ
 فمسطيف: مكتبة وومطبعة دار األرقـ.

ر الفاروؽ ( القاىرة: دابعة األولى. )ترجمة خالد العامري(. فف االستمار لآلخريف. الط2008كوؾ بيتر. ) -
 (.1998 عاـ في نشر األصمي العمؿ) لمنشر والتوزيع.

 ( .المفاوض المثالي.1998كيف كيفيف .) ( الرياض: مكتبة العكيبات.الطبعة األولى. )ترجمة حسف وجيو 

( قات الناجحة. )ترجمة أميرة نبيؿ(. قمة التفاوض لعقد الصفقات الرابحة والعبل2001كينيدي جيفيف. ) -
 (.2000 عاـ في نشر األصمي العمؿ) الخبرات المينية لئلدارة )إصدارات بميؾ(. القاىرة: مركز

 ( .طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة مف السادة واألساتذة 2003لساف العرب البف منظور .)
 . القاىرة: دار الحديث.294المتخصصيف. الرابع, 

 ( .طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة2003لساف العرب البف منظور .)  نخبة مف السادة واألساتذة
 . القاىرة: دار الحديث.387-386المتخصيف. الثامف, 

. القاىرة: إصدار الشركة العربية  13(. الدليؿ اإلرشادي لبناء فرؽ العمؿ. العدد 1995ماكيف ديبورا. ) -
 (1994 عاـ في نشر األصمي العمؿ.) لئلعبلـ العممي )شعاع(, السنة الثالثة.

  , دارتيا. األو 2006و الشمري تركي. )المبيريؾ وفاء لى. الكويت: مجمس (. تأسيس المشروعات الصغيرة وا 
 جامعة الكويت. النشر العممي

  (. واقع ريادة األعماؿ الصغيرة والمتوسطة وسبؿ تعزيزىا في 2011, و عبد الكريـ نصر. )رسبلفمحمد
 لؤلبحاث والدراسات.. بحث منشور, مجمة جامعة القدس المفتوحة 82-43, 23االقتصاد. 

 ( .واقع التعميـ لريادة األعماؿ في الجامعات الحكومية السعودية. دراسة تحميمة 2014المخبلفي عبد الممؾ .)
 مقدمة في المؤتمر األوؿ لكميات إدارة األعماؿ بجامعات دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية.

 ( .إدارة الذات نح2007مفمح فدوى , و حريز نورا .) و النجاح واإلبداع. األولى. عماف: دار البداية ناشروف
 موزعوف.

 ( .عماف: دار 2000المنصور كاسر , و جواد شوقي .)(. إدارة المشروعات الصغيرة )اإلصدار األوؿ
 ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع.

 ( .تعزيز قدرات الشباب القطري. تقرير التنمية البشرية الثالث لد2012النابت صالح .) ولة قطر, األمانة
 العامة لمتخطط التنموي.

 ( .دراسة 2013الناصر عامر عبد الرازؽ .)(. سرد القصص المنظمية في إطار تنمية روح المبادرة )الريادة
 حالة عف البنؾ اإلسبلمي لمتنمية. بحث كمية اإلدارة واالقتصاد, جامعة الموصؿ.
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 ( .قياس خصائص ا2011ناصر محمد , و العمري غساف .) لريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة
. بحث منشورف جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية 27, 4األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية. دراسة مقارنة, 

 والقانونية.

 ( .عماف: 2006النجار فايز , و العمي عبد الستار .)دارة األعماؿ الصغيرة )اإلصدار األوؿ (. الريادة وا 
 لمنشر والتوزيع. دار الحامد

 ( .2006النجار فريد .)(. الصناعات والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجـ )مدخؿ لرواد األعماؿ
 اإلسكندرية: الدار الجامعية.

 دراسة بحثية في الضفة الغربية وقطاع غزة. نحو سياسات لتعزيز الريادة بيف الشباب  (.2007) .ماس
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 قائمة المالحق
 

 .(: قائمة بأسماء ُمحكمي الستبانة1ممحق رقم )
 .(: الستبانة النيائية )الُمحكمة(2ممحق رقم )
 .(: مراسمة الكميات التقنية3)ممحق رقم 
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 استبانة الدراسة ميحكقائمة بأسماء م  ( 1ملحق رقم )

 

م م  التخصص العلمي جهة العمل الجامعة/ الم حكِّ

 إدارة أعمال اإلسالمية عاشور حسين د. يوسف أ. 1

 إحصاء اإلسالمية صافيخالد أ. د. سمير  2

 أعمالإدارة  اإلسالمية أبو الروسعلي د. سامي  3

 إدارة أعمال اإلسالمية الهابيل إسماعيل د. وسيم 4

 أعمالإدارة  اإلسالمية دهليزعبد د. خالد  5

 أعمالإدارة  اإلسالمية بحرعبد عطية د. يوسف  6

 أعمالإدارة  اإلسالمية الشرفاعبد طه د. ياسر  7

 إدارة أعمال األزهر د. وائل ثابت 8

 إدارة أعمال المفتوحةالقدس  د. محمد اشتيوي 9

 إدارة أعمال أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد المدهون 11

 إدارة أعمال أكاديمية اإلدارة والسياسة د. خليل ماضي 11

 إدارة أعمال الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا د. حسام النفار 12

 اقتصاد والتكنولوجياالكلية الجامعية للعلوم  د. جابر أبو جامع 13
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 االستبانة النهائية الم حكمة (2ملحق رقم )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                 غزة           -امعة اإلسالمية الجـ
ــــا                                                     ــــات العميـــعمادة الدراسـ

ــــارة                                                       ــــــــــــــــــــــة التجــــــــكميــــــ
 الــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــقس

 

 

       طالبةال ي/ أختأخي الطالب
 السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته ,,,             

بيػدؼ الحصػوؿ عمػى البيانػات   االسػتبياف الػذي ُأعػدىػذا يديكـ يطيب لي بأف أضع بيف 
الميــارات الناعمــة وعالقتيــا بالتوجيــات الرياديــة لــدى طمبــة : "بعنػػوافالمتعمقػػة بدراسػػة 

درجػة  اسػتكمااًل لمتطمبػات الحصػوؿ عمػىوذلػؾ  الكميات التقنية والمينية بمحافظـات غـزة"
, لػذا أرجػو التكػـر بتخصػيص جػزء مػف بغػزة ةفي إدارة األعماؿ مػف الجامعػة اإلسػبلمي الماجستير

وقتكـ الثميف, لتعبئة ىذه االستبانة, مع مراعاة الدقة في اإلجابػة عػف األسػئمة المطروحػة, والػذي 
سػػػيكوف ليػػػا عظػػػيـ األثػػػر والفائػػػدة فػػػي الوصػػػوؿ إلػػػى نتػػػائج أكثػػػر دقػػػة, مػػػع العمػػػـ أف المعمومػػػات 

 فقط. والبيانات التي ستقدمونيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي
 قبموا فائق الحترام والتقدير ,,,شاكرين لكم تعاونكم, وت

 
 /الباحث

 رمضان صالح شبير
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 :أوًل: البيانات الشخصية 
 :( في المربع المقابل لالختيار المناسبالرجاء وضع عالمة )

 أنثى        ذكر          :الجنس .1
 رفح خانيونس       الوسطى   غزة    شماؿ غزة     :مكان السكن .2
الكميػة الجامعيػة لمعمػـو          غزة   -الجامعية لمعموـ التطبيقيةالكمية    :الكمية .3

 دير البمح -كمية فمسطيف التقنية خانيونس      -والتكنولوجيا
 دبموـ بكالوريوس          :الدرجة العممية .4
 وتكنولوجيا المعمومات   عمـو الحاسوب     العمـو اإلدارية والمالية    :القسم .5

 لعمـو اليندسيةا          العمـو الطبية أخرى ........................... 
 :عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال ريادة األعمال .6

     لـ ألتحؽ بأي دورة     دورة واحدة     دورتاف 3 فأكثر دورات 
      قطاع خاصموظؼ      موظؼ حكومي/ وكالة    ألب:طبيعة عمل ا .7

 يمتمؾ عمؿ خاص    عامؿ    ال يعمؿ    
 ......................أخرى

 في أي األعمال ُتفضل اللتحاق مستقباًل: .8
        )وظيفة رسمية )حكومية, وكالة وظيفة لدى القطاع الخاص 
   وظيفة عمؿ حر عبر اإلنترنت        إنشاء عمؿ خاص بي 
 .......................... أخرى 
 
 

  



181 
 

 :ثانًيا: محاور الدراسة 
 عمى كؿ فقرة. ر عف درجة موافقتؾ( في العمود الذي يعبيرجى وضع عبلمة )

 الميارات الناعمة :المحور األول

 التصال والتواصلميارة  :أولً 

 الفقرة م
 موافق
 بدرجة

 كبيرة جداً  

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      .خريفعند التحدث مع اآل بدقةأختار كمماتي   .1
      .أنصت بعناية واىتماـ لوجية نظر اآلخريف  .2
      اآلخريف. مع الجسـ عندما أتحدث لغة استخدـ  .3
      .النظر ووجية الرأي يخالفني مف مع أستطيع التعامؿ  .4
      ُأدعِّـ كبلمي بالشواىد واألدلة.  .5
      .وأفكاري رائيآ يتفيموف اآلخريف بأف أشعر  .6

 إدارة الوقتميارة : ثانًيا

 الفقرة م
 موافق
 بدرجة

 كبيرة جداً  

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      ميامي المختمفة. لتسيير أجندة يوميةأعتمد   .1
      .الدراسة ا بيف حاجات األىؿ ومتطمباتع وقتي جيدً وزِّ أُ   .2
      .ساعات الفراغُأروِّح عف نفسي في   .3
      .أىتـ بتحديد فترة زمنية كسقؼ زمني لنياية األنشطة  .4
      .المتاح وقتي ضمف ميامي تنظيـ أستطيع  .5
      اليومي لتقييـ األنشطة الُمنَفَذة مسبًقا. مف وقتي  اجزءً  أخصِّص  .6

 القيادةميارة : ثالثًا

 الفقرة م
 موافق
 بدرجة
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      .لدي القدرة عمى تحمؿ المسؤولية  .1
      .كقائد في المواقؼ الصعبةرؼ تص  ال أستطيع  .2
      .بتواضع مع اآلخريف أتعامؿ  .3
      .أتصؼ باليدوء في األزمات والمشكبلت التي أواجييا  .4
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      أحرص عمى مساعدة اآلخريف.  .5

6.  
 إنجازىـ ومتابعة اآلخريف عمى األدوار توزيع أستطيع
 ـ.ألعمالي

     

 العمل ضمن فريقميارة : ارابعً 

 الفقرة م
موافق 
 بدرجة
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

ؿ العمؿ  .1       الفردي. العمؿ مف أكثر الجماعي ُأفضِّ
      .فريؽ ضمف العمؿ أحب  .2

3.  
الحموؿ المناسبة لممواقؼ عند وضع  اآلخريفب أستعيف
 .المختمفة

     

      .الضغوط المختمفة مع أفراد الفريؽتحمؿ أ  .4
      عند حدوث الخطأ. تجنب إلقاء المـو عمى أعضاء الفريؽأ  .5

6.  
مع الخيارات المطروحة داخؿ فريؽ العمؿ بتوازف  ىأتعاط

 .ومنطقية
     

 :التخطيطميارة : اخامسً 

 الفقرة م
موافق 
 بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      أمتلك مهارات التخطيط ووضع األهداف المستقبلية.  .1
      أمتلك خطة استراتيجية واضحة لحياتي.  .2
      تتوافق أهدافي الخاصة مع إمكاناتي الُمتاحة.  .3
      أستطيع تحديد أولويات تنفيذ األهداف.  .4
      أسير عليه في تحقيق أهدافي.لدّي جدول زمني   .5
      ُأتابع خطتي بدقة في مراحؿ تنفيذىا.  .6

 التفاوضميارة : اسادسً 

 الفقرة م
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      .ركز في عممية التفاوض عمى ما يمكف تحقيقوأُ   .1
      .أستطيع تقديـ بعض التنازالت مقابؿ تحقيؽ المكاسب  .2
      .أستمع أكثر مما أتكمـ  .3
قناعيـ  .4       .أستطيع كسب ثقة أطراؼ التفاوض األخرى وا 
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      .ا لمتفاوض وفي أي وقتأستعد دائمً   .5

6.  
 .ألتـز بالثبات وىدوء األعصاب وأتجنب العدوانية والسخرية

 
     

 اتخاذ القرارات وحل المشكالتميارة : اسابعً 

 الفقرة م
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      بسيولة. المشكمةوصياغة  تحديد أستطيع  .1
      .اتخاذ القرار قبؿ لتفكيرا البلـز في وقتالسب تأك  .2
      مناسب.ذ القرارات في الوقت الاتخأستطيع إ  .3
      .أتخذ قراري بتأني ودراسة عميقة لممشكمة  .4
      .منيا واالستفادة وتحميميا المعمومات لجمع الميارة أمتمؾ  .5
      أقـو بتقييـ القرار الُمتخذ وذلؾ باالستفادة مف نتائجو.  .6

 : التوجيات الرياديةالثانيالمحور 
 أوًل: اإلبداع

 الفقرة م
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      باستمرار. تقميدية غير أفكار بطرح أقـو .1
      .لممشكبلت جديدة وحموؿ طرؽ إيجاد إلى ادائمً  أسعى .2
      جديدة. وحموؿ أفكار والمحاولة بيدؼ اكتشاؼ التجريب أحب .3
      أحب دائًما التغيير والتجديد. .4
      األشياء. تعمؿ كيؼ أفيـ أف ُأفضِّؿ .5

6. 
 بو أّمر الذي الموقؼ حسب تفكيري نمط تغيير أستطيع
 بسيولة.

     

      أنا دائـ البحث واالطبلع. .7
      أحرص عمى بث روح اإلبداع لدى اآلخريف. .8

 ثانًيا: تحمل المخاطرة

 الفقرة م
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      .ميـ شيء لعمؿ اآلخريف مف الموافقة أنتظر .1
     لدي االستعداد لتحمؿ التضحيات مقابؿ ما سأحصؿ عميو مف  .2
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 الطويؿ.عوائد عمى المدى 
      .األمر نتيجة انتك ميما بي الخاص العمؿ إنشاء إلى أميؿ .3
      المخاطرة ميما كانت النتائج. إلى أميؿ .4
      أميؿ لمعمؿ بجرأة في الحاالت التي تتسـ بمخاطرة عالية. .5

6. 
أتحمؿ مخاطر عالية مف أجؿ إيجاد حموؿ جديدة ومبتكرة لما 

      مف عقبات. يواجيني

 ثالثًا: المبادرة

 الفقرة م
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      أتطمع إلى امتبلؾ عمؿ ريادي بعد إنياء دراستي. .1
      أتطمع إلى أف أكوف ناجًحا في الحصوؿ عمى ميارات العمؿ. .2
      عندما َتِرد في رأسي فكرة أندفع بتنفيذىا. .3

ُأؤمف بأف العمؿ الريادي ىو أفضؿ مف العمؿ بأجر لدى  .4
 اآلخريف.

     

      استثمر الفرص الجديدة في حياتي بشكؿ جيد. .5
      تتعزز ثقتي بمياراتي مف توجيي لمعمؿ الريادي. .6

7. 
التطورات العممية في توظيفيا بمجاؿ أبادر نحو االستفادة مف 

 دراستي.
     

      أىتـ بتحسيف وتطوير إمكانياتي قبؿ اآلخريف. .8

 مع وافر الشكر،،،
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 تسهيل مهمة (3ملحق رقم )


