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 ةملخص الدراس

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المهارات الناعمة في عملية اقتناص الوظائف في قطاع 
المهارات الناعمة التعرف على اهم  من خالل  – ةاإلداريعلى الوظائف تطبيقية _ دراسة   غزة

ملية اقتناص الوظائف االدارية و اهم المهارات المطلوبة في سوق العمل ععلى  تؤثرالتي 
 .االداري

ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات من مصادرها المختلفة، وقد اعتمدت 
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة واالستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات. وقد 

الدراسة من العاملين في وظائف ادارية في كل من القطاع الحكومي و الخاص و  مجتمعتكون 
وتم توزيع االستبانة . 9002حتى عام  9002عام  تخرجوا في الفترة من الذينو ؤسساتي الم

  .( 050) وبلغ حجمهاعشوائية  عينةعلى 

 مجتمعفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  راسة عدم وجودوقد أظهرت نتائج الد
كذلك اثبتت ، هل الجامعيالمؤ ة معا تعزى إلى مجتمعالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت 

الدراسة  وجود عالقة ذات داللة احصائية بين عملية اقتناص الوظائف االدارية وكل من 
المتغيرات المستقلة )التشبيك ،التفكير الناقد ،تقديم الذات، االحتراف ،ادارة االزمات ،التفاوض 

 ،ادارة الغضب(.

ائف( يتأثر بكال من المتغيرات المستقلة كما اظهرت الدراسة ان المتغير التابع )اقتناص الوظ
( االحتراف ،تقديم الذات ،)التشبيك ،ادارة الغضب، التفاوض، ادارة االزمات، التفكير الناقدالتالية 

 على الترتيب بصورة جوهرية وذات داللة احصائية .

:على الباحثين عن عمل وخصوصا في مجال  من أهمها الي عدة توصياتالدراسة  توصلتوقد 
و اكتساب المهارات وصقلها الوظائف االدارية ان يعملوا على تطوير خبراتهم ومهاراتهم الناعمة 

تخصص الجامعي او المفقودة لديهم حيث ان الوظائف االدارية ال يكون التركيز فيها على ال
البحث عن فرصة عمل يتطلب البحث لمستمر و عدم الرضوخ في المعدل الجامعي .كما ان 

الستجابة او الفشل في المقابلة بل يجب على االنسان ان يتعلم من هذه الخبرات حالة عدم ا
 .بحيث ال يكرر االخطاء التي وقع فيها من قبل
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Abstract  

This study aimed to examine the soft skills role in job hunting processes 

_applied study about the administrative positions in Gaza Strip_ through 

understanding the most important soft skills needed and required for the 

administrative jobs in Gaza Strip. 

In order to achieve the purposes of the study, the researcher collected data 

from its various sources. The study has adopted the descriptive analytical 

method and a questionnaire as a key tool to obtain the required 

information. The population of this study consists of employees who has 

administrative jobs in the governmental, private and NGO’s sectors and 

graduated since 2009 until 2013.The size of the targeted population is 

(150). 

The results of the study confirmed that all of the systems (networking, 

anger management, negotiation, crisis management, strategic thinking, 

self-presentation, professionalism) respectively affect the job hunting 

process at statistical significance level (0.05), also the study shows that  

there is no a statistical significant relationship between the dependant 

variable (job hunting) and each of the independent variables (networking, 

strategic thinking, self-presentation, professionalism, negotiation, crisis 

management, anger management)  

Also the study shows that there is no a statistical significant relationship 

between averages of study's samples on these areas and areas combined 

together due to the specialization of the academic qualification.  

The study came out with several recommendations: The jobs seekers 

should work on developing their soft skills in order to improve their 

chances to win a job especially in the field of administrative positions, 

also for the ones who already have administrative jobs they should work 

on their soft skills and develop it in order to maintain their jobs or to get 

better ones. 

The Job seekers should always search about job vacancies and to apply 

for the positions which meet their skills, in addition they should learn 

from each experience they face even when they did not get the job so they 

will not repeat the same mistakes and they will increase their chances in 

getting a job. 
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 شكر وتقدير
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
 محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه.

ال يسعني في هذا المقام إال التوجه بالشكر والعرفان إلى كال من  الدكتور/ وسيم الهابيل و 
 و الدكتور/ خالد دهليزو الدكتور /ابراهيم عابد و األستاذ /محمد بربخ ياسر الشرفا  الدكتور /
لي من نصح و إرشاد وتوجيه طول فترة إعداد الدراسة حتى وصلت إلى ما هو عليه.  لما قدموه

 والشكر موصول لكلية التجارة عميدًا وأساتذة ومدرسين واسأل اهلل ان يجزل لهم الثواب.

ثرائه بما  لجنة امتناني ألعضاءو  شكري وأسجل المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث وا 
لجهدهم في إيفادي بأهم  أعضاء لجنة تحكيم االستبانة وأشكر كما قدموه من مالحظات.

 المالحظات التي ساعدت بحمد اهلل على إخراج االستبانة بالشكل الصحيح.

ه لي من عون ومساعدة و دعم متواصل في إنجاز كما أتقدم بالشكر لعائلتي الكريمة لما قدمو 
  هذا البحث.
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 مقدمة:  1.1

عاليررررة بالمقرررراييس  وقطرررراع غررررزة الضررررفة الغربيررررة تعتبررررر النسرررربة الوطنيررررة الفلسررررطينية للتعلرررريم فرررري
المرتبررررررة الثانيررررررة حسررررررب ( العررررررالم العربررررري ر مررررررن أعلرررررى النسررررررب فرررررريالعالميرررررة واإلقليميررررررة، وتعتبرررررر

فررررري حرررررين أن %، 2019التصررررنيف العرررررالمي(، حيررررث بلغرررررت هرررررذه النسرررربة فررررري السرررررنوات األخيرررررة 
%)البنرررررررك 2819( قرررررررد بلغرررررررت 94-05برررررررين عمرررررررري  نسررررررربة التعلررررررريم برررررررين كرررررررال الجنسرررررررين )مرررررررا

 .(9006الدولي ،

ولكرررررررن هرررررررذا ال ينفررررررري ارتفررررررراع معررررررردل البطالرررررررة بشررررررركل كبيرررررررر حيرررررررث بلرررررررغ معررررررردل البطالرررررررة برررررررين 
حسررررررب إحصررررررائيات مركررررررز  9002% خررررررالل الربررررررع األول مررررررن عررررررام45.5الخررررررريجين الشررررررباب 

آالف الخررررررررررريجين الجرررررررررردد سررررررررررنويا مررررررررررن الجامعررررررررررات  اليرررررررررره افاإلحصرررررررررراء الفلسررررررررررطيني. ويضرررررررررر
والكليرررررررات المختلفرررررررة وفررررررري كافرررررررة التخصصرررررررات، فررررررري حرررررررين أن االقتصررررررراد الفلسرررررررطيني ونتيجرررررررة 
للظرررررروف الصرررررعبة التررررري يمرررررر بهرررررا ال يسرررررتطيع تررررروفير عررررردد كبيرررررر مرررررن فررررررص العمرررررل الالزمرررررة 

 يجررد ذلررك مررع و لهررؤالء الخررريجين، ممررا يعنرري وجررود بطالررة مزمنررة بررين أفررواج الخررريجين
 تتفراوت و المناسرب، الكرفء الشرخص إيجراد و التوظيرف عمليرة صرعوبة فري العمرل أربراب

 بعمرل القيرام أجرل مرن شرخص مرا لتوظيرف العمرل أربراب محاولرة عنرد النجرا  معردالت
 .محدد

ن خريجرررررررري أة الحصررررررررول علررررررررى وظيفرررررررة  فرررررررري قطرررررررراع غررررررررزة صرررررررعبة للغايررررررررة حيررررررررث ن إمكانيرررررررإ
عمرررررل تقرررررل يومرررررا بعرررررد يررررروم بسررررربب االوضررررراع االقتصرررررادية الجامعرررررات فررررري تزايرررررد بينمرررررا فررررررص ال

كرررررل فررررررد مشرررررغول ب ضرررررافة مرررررؤهالت ن أاني منهرررررا قطررررراع غرررررزة . وفررررري حرررررين الصرررررعبة التررررري يعررررر
أن  تيرررررة لرررررررغبتهم فرررررري الحصرررررول علررررررى وظيفرررررة. فقررررررد حرررررران األوانأكثرررررر وأكثررررررر فررررري سرررررريرهم الذا

 صرررررررحابأمررررررراهي االسرررررررباب  المسرررررررؤولة عرررررررن رفرررررررض  يبحرررررررث المرشرررررررح داخرررررررل نفسررررررره ويكتشرررررررف
نخررررررط بهرررررا . هررررل هرررررو موقرررررف خررررراط   إي العمررررل توظيفررررره او عررررردم نجاحرررره فررررري المقرررررابالت الترررر

 م طريقة خاطئة للعرض التقديمي الذاتي .أ
ولررررم تررررم اختيررررار الشررررخص االخررررر مررررع انرررره كرررران يملررررك نفررررس الشررررهادات االكاديميررررة الترررري يحملهررررا 

الشررررخص علررررى ،وهنررررا يررررأتي السررررؤال لمرررراذا تررررم تفضرررريل هررررذا  متشررررابهةهررررو   و كررررذلك الخبرررررات 
"  الرررررذي  X" اديميرررررة و الخبررررررات ومررررراهو معامرررررل االخررررررين ممرررررن يحملرررررون نفرررررس الشرررررهادات االك

 . لعب الدور الهام و يمتلكه هذا الشخص الفائز بالوظيفة و ال يمتاز به االخرين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 مشكلة الدراسة: 1.1

( هرررري المتطلررررب للحصررررول علررررى  الصررررلبةلقررررد ولررررت األيررررام عنرررردما كانررررت المهررررارات االساسررررية )
ذا كرررران أي شررررخص يريررررد أن يصررررعد سررررلم النجررررا   السرررريناريووظيفررررة ففرررري هررررذه االيررررام تغيررررر ال وا 

حيررررث اصرررربح مررررديري المرررروارد البشرررررية ، الناعمررررةفعليرررره أن يمتلررررك القرررردر الكررررافي مررررن المهررررارات 
الرررررررري الشررررررررخص المرررررررررن لتوظيفرررررررره و حتررررررررى انهررررررررم قررررررررد  افرررررررري المؤسسررررررررات و الشررررررررركات يتطلعررررررررو 

و ة. الناعمررررررررذا ترررررررروفرت لديرررررررره الخبرررررررررة و المهررررررررارات يتغاضرررررررروا عررررررررن مجررررررررال دراسررررررررته العلميررررررررة ا
انتشرررررررت بشرررررركل كبيررررررر هررررررذه الظرررررراهرة حيررررررث ان عرررررردد كبيررررررر مررررررن االشررررررخاص ال يعملررررررون فرررررري 
مجررررررال دراسررررررتهم الجامعيررررررة الترررررري يحملررررررون شررررررهادتها بررررررل فرررررري مجررررررال اخرررررررى و شررررررركات لرررررريس 

ات الترررري مكنررررتهم مررررن العمررررل فرررري هررررذه الشرررررك الصررررلةلدراسررررتهم الجامعيررررة أي صررررلة بهررررا و لكررررن 
 (.Quinley ،9002 )الذي يقصد به المهارات الناعمة   Xهو عامل 

٪ مرررررررن أربررررررراب العمرررررررل ال يقومرررررررون بتوظيرررررررف  خريجررررررري الجامعرررررررات واغلرررررررب المتقررررررردمين 60ان 
، ومهرررررارات مهرررررارة اإلتصرررررالات الناعمرررررة  بمرررررا فررررري ذلرررررك للوظرررررائف نظررررررا الفتقرررررارهم الررررري المهرررررار 
الشرررررررررررخص ذو المهرررررررررررارة ن إ . (white،9000) النقرررررررررررديالتعامرررررررررررل مرررررررررررع ا خررررررررررررين، والتفكيرررررررررررر 

الشخصرررررررررررية المكافئرررررررررررة هرررررررررررو جرررررررررررزء مهرررررررررررم مرررررررررررن لررررررررررره أو لهرررررررررررا المسررررررررررراهمة الفرديرررررررررررة لنجرررررررررررا  
خاصررررة تلررررك المنظمررررات الترررري تتعامررررل مررررع العمررررالء وجهررررا لوجرررره عررررادة مررررا تكرررررون  .منظمررررة أي

نجاحرررررررا إذا كانرررررررت تررررررردريب موظفيهرررررررا السرررررررتخدام هرررررررذه المهرررررررارات. الفحرررررررص أو التررررررردريب  أكثرررررررر
يمكرررررررن أن تسرررررررفر عرررررررن عائرررررررد علرررررررى  واالجتهرررررررادللعرررررررادات أو الصرررررررفات الشخصرررررررية مثرررررررل الثقرررررررة 

 .(Paajanen،0229 االستثمار بالنسبة للمنظمة )

إن أصررررحاب العمررررل فرررري  م ،9009لعررررام أغسررررطس لشررررهر وفقررررًا لدراسررررة مؤشررررر فرررررص العمررررل و 
فريقيرررررا الشرررررمالية يبحثرررررون عرررررن أكثرررررر مرررررن مجررررررد مجموعرررررة مهرررررارات  األوسرررررطمنطقرررررة الشررررررق  وا 

% مررررررن أصررررررحاب العمررررررل فرررررري منطقررررررة الشرررررررق 50مناسرررررربة للوظيفررررررة المتاحررررررة. فرررررري الواقررررررع، إن 
فريقيرررررا الشرررررمالية يبحثرررررون عرررررن مررررروظفين أكثرررررر تعاونرررررًا ومرونرررررة. إن كنرررررت غيرررررر واثقرررررا  األوسررررط وا 

يبحرررررث عنهرررررا أصرررررحاب العمرررررل فقرررررد تتفاجرررررأ كثيررررررًا. الكثيرررررر مرررررا إذا كنرررررت تملرررررك المهرررررارات التررررري 
مررررررن المهررررررارات الترررررري يبحررررررث عنهررررررا صرررررراحب العمررررررل لرررررردى المرشررررررحين هرررررري مهررررررارات متعررررررددة 

. (Boudraa ،9002منهرررررا فررررري وظرررررائف عررررردة ) االسرررررتفادةالفوائرررررد، أي المهرررررارات التررررري يمكرررررن 
رق األوسررررررط العولمرررررة تحررررررتم إصرررررال  التعلررررريم فررررري منطقرررررة الشررررر فررررري تقريرررررر " ول روتكوسررررركييقررررر

"حتررررررررى تصرررررررربح هررررررررذه المنطقررررررررة قررررررررادرة علررررررررى 9008وشررررررررمال أفريقيررررررررا" الصررررررررادر فرررررررري فبرايررررررررر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
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المنافسررررررة، ينبغرررررري أن يحرررررردث تحررررررول مررررررن القرررررردرة علررررررى أداء الوظررررررائف الروتينيررررررة إلررررررى التمتررررررع 
بتلرررررررررك المهرررررررررارات المرنرررررررررة التررررررررري تلعرررررررررب دورًا أساسررررررررريًا بصرررررررررورة مطلقرررررررررة فررررررررري زيرررررررررادة معررررررررردالت 

ٍر فرررري الوقررررت الحررررالي، لكررررن ينبغرررري علررررى بلرررردان المنطقررررة حقررررًا اإلنتاجيررررة. وهررررذا التحررررول هررررو جررررا
 .عجلته حتى تظل قادرة على المنافسة" أن تسرع

 التالي: يو مكن ص اغ  مشكل  ال راس  الحال   في السؤا  الرئ س

  ورها في اقتناص الوظائف ؟   و ما الناعم  المهارا هي ما

 أهداف الدراسة: 1.1

 إلى:  تهدف الدراسة
 رف علررررى فجرررروة المهررررارات المطلوبررررة فرررري سرررروق العمررررل و المفقررررودة لرررردي توصرررريف والتعرررر

 .الباحثين عن العمل
  الناعمرررررةاهرررررم المهرررررارات   الناعمرررررة مرررررن خرررررالل تحديررررردفجررررروة المهرررررارات  وتفحرررررصدراسرررررة 

  .اقتناص الوظائف ةتوافرها لدي الشخص ليحسن من فرص التي يجب
  الناعمرررررةرات اهررررم المهررررتحديرررررد امررررن خررررالل  الناعمررررةدراسررررة فرررررص ردم فجرررروة المهرررررارات 

   .التي يبحث عنها اصحاب العمل في المرشحين للوظائف
  الطلبرررررررة  إلكسرررررررابالمسررررررراقات التررررررري تررررررردرس فررررررري الجامعرررررررات  لتطرررررررويرتقرررررررديم توصررررررريات

    .للتعامل مع سوق العمل الناعمةالمهارات 

 أهمية الدراسة: 1.1

ات مررررررن يرررررردرس الفجرررررروة الترررررري تمنررررررع االشررررررخاص ذوي الشررررررهاد انرررررره هميررررررة الموضرررررروع أتكمررررررن 
التوظيرررررف مرررررن اهرررررم المواضررررريع لررررردي   باعتبرررررار ان موضررررروعالتوظرررررف و اقتنررررراص الوظرررررائف و 

فيجرررررررب ان نعلرررررررم سررررررربب خرررررررروج الكثيررررررررين ممرررررررن جميرررررررع الخرررررررريجين فررررررري جميرررررررع انحررررررراء العرررررررالم 
مرررررررررن مقرررررررررابالتهم دون الحصرررررررررول علرررررررررى الوظيفرررررررررة برررررررررالرغم مرررررررررن تررررررررروفر  للمقرررررررررابالتيترشرررررررررحون 

 ي المجال المطلوب .الشهادات االكاديمية المناسبة و الخبرة ف
  كونه:من  دراسةوتنبع أهمية ال

 االشررررررررخاص و هرررررررري عرررررررردم قرررررررردرتهم علررررررررى اقتنرررررررراص  ينرررررررراقي مشرررررررركلة يعانيهررررررررا معظررررررررم
 الوظائف 

   التررررري يجرررررب توافرهرررررا فررررري الشرررررخص ليسرررررتطيع  الناعمرررررةتحررررردد الدراسرررررة اهرررررم المهرررررارات
  .الوظائف اقتناص
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  لثابتة و ما دور كل منهما و المهارات ا الناعمةتبين الدراسة الفرق بين المهارات 
  تجيرررررب الدراسرررررة عرررررن سرررررؤال الكثيررررررين ممرررررن يخوضرررررون مقرررررابالت يفشرررررلون فررررري اقتنررررراص

روه للوظيفررررة ولررررم االوظررررائف  وهررررذ السررررؤال هررررو بمرررراذا يتميررررز هررررذا الشررررخص الررررذي اخترررر
   املكه

 خططهرررررررا الدراسرررررررية و  ات و الكليرررررررات و المعاهرررررررد فررررررري تطرررررررويرتفيرررررررد الدراسرررررررة الجامعررررررر
 سيةتحسين المواد الدرا

  تسرررررررراعد هررررررررذه الدراسرررررررررة المؤسسررررررررات الدوليرررررررررة و المحليررررررررة و الجامعرررررررررات علررررررررى كتابرررررررررة
  الخريجين.لتطوير قدرات  تدريبية مقترحات مشاريع

 .مساعدة الباحث على تطبيق مبادئ وأساسيات البحث العلمي 
 حيرررررث  و التوظيرررررف الناعمرررررةة مرجرررررع علمررررري فررررري مجرررررال المهرررررارات تمثرررررل هرررررذه الدراسررررر

 . ات الجامعاتمكتبيمكن أرشفتها في 

 متغيرات الدراسة: 1.1

 :اقتناص الوظائف المتغ ر التابع  
 : التررررري تكررررررر  المهرررررارات الناعمرررررةهرررررم بنررررراء علرررررى عمليرررررة جررررررد أل المتغ ةةةةةرا  المسةةةةةتقل

ذكرهررررا مررررن قبررررل اصررررحاب العمررررل فرررري الراسررررات السررررابقة تررررم اختيررررار المهررررارات الناعمررررة 
 : التالية كمتغيرات مستقلة 

 التشبيك  .0
 التفكير الناقد .9
 تقديم الذات .2
 االحتراف .4
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 يوضح العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة 1-7  توضيحي رسم

 يوضح العالقة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة 1-1رسم توضيحي 

 
 من خ   االط ع على المصا ر  : جر  بواسط  الباحثالمص ر

 فرضيات الدراسة: 1.1

 0.05داللرة احصرائية  عنرد مسرتوىتوجد عالقة ذات داللة احصائية   األولى:الرئ س   الفرض   

α≤ الوظرررائف اإلداريرررة فررري قطررراع غرررزة ، و ينشرررق منهرررا المهرررارات الناعمرررة و عمليرررة اقتنررراص  برررين
 الفرضيات الفرعية التالية:

مهارة  بين≥α 0.05داللة احصائية  عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقة توجد .0
 .اإلدارية التشبيك و اقتناص الوظائف

مهارة تقديم  بين≥α 0.05داللة احصائية  عند مستوى إحصائية داللة ذاتعالقة  توجد .9
 . اإلدارية و اقتناص الوظائفالذات 

مهارة  بين≥α 0.05اللة احصائية د عند مستوى إحصائية داللة ذاتعالقة توجد  .2
 .اإلدارية التفكير الناقد و اقتناص الوظائف

مهارة  بين≥α 0.05داللة احصائية  عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقةتوجد  .4
 .اإلدارية االحتراف و اقتناص الوظائف
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مهارة ادارة  بين≥α 0.05داللة احصائية  عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقة توجد .5
 .اإلدارية زمات و اقتناص الوظائفاال

مهارة  بين≥α 0.05داللة احصائية  عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقةتوجد  .6
 . اإلدارية التفاوض و اقتناص الوظائف

دارة مهارة إ بين≥α 0.05داللة احصائية  عند مستوى إحصائية داللة ذات عالقةتوجد  .7
 .اإلدارية الغضب و اقتناص الوظائف

 –تقديم الذات  –التفكير الناقد  –)التشبيك تؤثر المتغيرات المستقلة  : الرئ س   الثان  الفرض   
بصورة جوهرية وذات داللة احصائية ادارة الغضب (  –التفاوض  –ادارة االزمات  -االحتراف

 .1.12عند مستوى داللة احصائية  االدارية على اقتناص الوظائف

 استجابة المبحوثين متوسطات ذات داللة إحصائية بين فروقيوجد  :الرئ س   الثالث الفرض   
الشخصية التالية:  سماتلل تعزىاالدارية  اقتناص الوظائفدور المهارات الناعمة في  حول

سنة التخرج ،مكان السكن، المؤهل العلمي، التخصص الجامعة، الجامعة التي تخرج )الجنس، 
وظيفي الحالي، عدد سنوات العمل في الوظيفة منها، عدد سنوات الخبرة العملية ،المسمى ال

 الحالية، مكان العمل(.
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 تعريف المهارة 1.1.1

 اللغ  في:  

 عمل، بكل الحاذق:والماهر الشيء في الحذق " :المهارة أن (باب: مهر في ظور،من ابن ذكر
 أي مهارة به أمهر األمر بهذا مهرت :ويقال مهرة، والجمع المجيد، السابح به يوصف ما وأكثر
 شيء أي "بأنها) 9002 (وآخرون شحاته عرفها كما .(0224منظور، )ابن  "حاذًقا به صرت
 . " ودقة هولةبس ليؤديه الفرد تّعلمه

 : اصط حا 

 الشافيحيث عرفها عبد عرفت المهارة اصطالحا من عدة معرفين كل حسب تخصصه ومنظوره 
رحاب بأنها " شيء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى المتعلم ، عن طريق المحاكاة 
ن والتدريب، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف م

عدة معان مرتبطة ،منها: خصائص النشاط وعرفت المهارة بأنها" .(0227تعلمها".)رحاب ،
، بحيث يؤدى بطريقة مالئمة، دريب المقصود، والممارسة المنظمةالمعقد الذي يتطلب فترة من الت

 وعادة ما يكون لهذا النشاط وظيفة مفيدة. ومن معاني المهارة أيضا الكفاءة والجودة في األداء .
وسواء استخدم المصطلح بهذا المعنى أو ذاك ،ف ن المهارة تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب 

، أولهما: أن يكون موجها نحو إحراز هدف أو غرض معين، الذي يتوافر له شرطان جوهريان
وثانيهما : أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن. وهذا السلوك 

 (.0224،صادق ،أبو حطبيجب أن يتوافر فيه خصائص السلوك الماهر. )المتعلم 

كما وضح زين كامل الخويسكي الفرق بين المهارة لغة واصطالحًا بقوله: المهارة لغة تعني: 
جادته والحذق فيه، فيقال َمَهر يمهُر مهارًة فهي تعني اإلجادة، والمهارة اصطالحًا  الشيءإحكام  وا 

القول إنها أداء لغوي يتسم بالدقة  وبين اللغة )أي المهارة اللغوية( فيمكنإذا ما ربطنا بينها 
قد يكون صوتيًا أو غير صوتي واألداء  والكفاءة فضاًل عن السرعة والفهم، وعليه ف ن هذا األداء

األدبي شعرًا ونثرًا، أو غير صوتي فيشمل  الصوتي يشمل: القراءة والتعبير الشفوي والتذوق
البد لهذا األداء اللغوي أن يتسم بالدقة والكفاءة  كتابة والتذوق الجمالي ثم يؤكد أنهاالستماع وال

مالء ومراعاة طبيعية للعالقة بين األلفاظ  فضاًل عن السالمة اللغوية نحوًا وصرفاً  وخطًا وا 
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.  (9008الخويسكي، داء الصوتي واإلمالئي)وصحة األ ها ومطابقة الكالم لمقتضي الحالنيومعا
ف كوتريل المهارة بأنها: القدرة على األداء والتعلم الجيد وقتما نريد. والمهارة نشاط متعلم يتم ويعر 

تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة. وكل مهارة من المهارات تتكون من 
ي. مهارات فرعية أصغر منها، والقصور في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء الكل

(Cottrell  ،0222 ).  

 المهارات الناعمة  مفهوم 1.1.1

اما في تعريف المهارات الناعمة فقد عرفها بارسونز على انها  "المهارات الناعمة هي الصفات 
، (Parsons "، واألداء الوظيفي، وا فاق الوظيفيةيةالشخصية التي تعزز التفاعالت الشخص

الشخصية ترتبط بمجال التواصل مع ا خرين جملة من السمات في كما عرفت بانها " (9008
في جو من الود والتعاون وتعكس مقدار األريحية التي يتعامل بها الموظف مع بيئة العمل، كما 
ترتبط بالقدرة على التعبير عن الذات والتواصل مع معطيات التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت 

خدام الحاسب ا لي والبريد اإللكتروني مطلوبة لدى كل فرد في عصرنا الحالي، كمهارات است
 .(9002)خميس ،"وشبكات التواصل االجتماعي، إضافة لمهارات عرض األفكار بصورة جذابة

 قةالصفات الشخصية والمهارات الشخصية التي تميز عال"انها  انفستوبيدياعلى ها علىتوعرف
، والتي الصلبةل للمهارات في مكان العمل، وتعتبر المهارات الناعمة مكم الشخص مع ا خرين

 . (Investopedia) ،9004".تشير إلى المعرفة والمهارات المهنية للشخص

" القدرات المطلوبة في مكان العمل لتحقيق النجا  المهني. وهي الطريقة  وعرفت كذلك بانها 
و المثالية لتقديم نفسك لآلخرين، وهذه المهارات ذات صلة كبيرة لشخصية االنسان و سلوكه 

هي " وعرفتها بينلوبي تروبين بانها   (Rao ،9009). تصرفاته في المواقف التي يمر بها "
       التقنية الكفاءة المعرفة أو توليس والسلوك في المواقف والقدرة على التصرف السمات

("Tobin ،9006)  ةالمهارات الناعمة هي سلسلة من الردود  التلقائيبوهيم ان  " دافيد وذكر ان 
" مجتمعالتي لها تأثير حقيقي للغاية داخل العقل والجسد وال النفسية والعاطفية، والفسيولوجية

(Bohm  ،0226)  وعرفها بيرولت على انها "الصفات الشخصية و السلوكية، و مستوى التزام
وعرفت  (Perreault ،9004الشخص الذي يميزه عن اشخاص اخرين يملكون خبرات مماثلة )

يقصد بهذه المهارات تلك الجوانب المتعلقة باللباقة في المهارات الناعمة كالتالي : "فايزة سويلم 
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" الحديث والمظهر الجيد والمتميز، والتحلي بملكات خاصة تبرز المتقدم للوظيفة وسط أقرانه
عادة صياغة أهم وقد استفادت الباحثة من التعريفات السابقة في  (9002)سويلم ، تلخيص وا 
هي سمات و قدرات شخصية " وذلك على النحو التالي للمهارات الناعمة تعريفردة في البنود الوا

يمكن ان تكتسب و تعمل على تعزيز التفاعالت مع االخرين على السياق الشخصى و العملي و 
 . تحفز االفاق الوظيفية"

 المهارات الناعمة مقابل المهارات الصلبة  1.1.1

محددة، قابلة للتعليم و يمكن تعريفها وقياسها. على الرات مهاالتعرف المهارات الصلبة بانها تلك 
وتشمل  النقيض المهارات الناعمة فهي  غير ملموسة  ويصعب قياسها كميا. المهارات الصعبة

، والكتابة، والرياضيات، والقراءة، والقدرة على استخدام برامج الحاسب مهارات العمل مثل الطباعة
التعامل مع االخرين، واالستماع  فهي تقودها الشخصية مثل آدابعمة ا لي، اما المهارات النا

واالنخراط في نقاشات صغيرة. وفي مجال األعمال التجارية، المهارات الصعبة ترتكز على 
المهارات الصعبة وقال مارسيل روبليس " (Investopedia،9004 )االمور المحاسبية و المالية.

 Robles.) "هارات الناعمة هي الصفات الشخصيةللعمل. الم هي الخبرة التقنية والمعرفة الالزمة
عندما نريد ان نصف االبعاد الشخصية في العمل واحد يتبادر إلى الذهن أن يصف  (9009،

هذه االبعاد من خالل المهارات الناعمة. المهارات الناعمة هي المواقف والسلوكيات و التفاعالت 
مثل اللقاءات. وهي تختلف عن المهارات الصعبة، والتي بين األفراد التي تؤثر على المخرجات 

وأضاف  (Cole ،0222هي المعرفة التقنية والقدرات المطلوبة ألداء محددة مرتبطة بالوظيفة.)
اإلنجاز، و  األكاديميةبشكل كبير على الدراسة  طالب ال اغلب االحيان يركز جلين  أنه في 

ويقصد بهذه المهارات تلك الجوانب  ( Glenn ،9002) بسيطةالتجارية ال مهاراتال ويهملون 
المتعلقة باللباقة في الحديث والمظهر الجيد والمتميز، والتحلي بملكات خاصة تبرز المتقدم 

شخص من اهم  950شار استطالع للرأي استهدف و أ. (9002)سويلم ،للوظيفة وسط أقرانه
حيث ان  ،عف المهارات الناعمةلمشاريع هو ضمدراء المشاريع ان اكبر واهم سبب في فشل ا
االخيرة لتكمل المهارات التقنية و تزيد من  ا ونةالمهارات غير التقنية قد تطورت كثيرا في 

 & Bancinoاالنتاجية بشكل واضح و بالتالي تطوير المشاريع و نجاحها و زيادة الربح )
Zevalkink ،9007) . 
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 همية المهارات الناعمةأ 1.1.1

عمة و الصرلبة مهمرة عنرد التقردم بطلرب لوظيفرة مرا ،و بينمرا تكرون المهرارات كال من المهارات النا
الصررلبة هرري سرربب الحصررول علررى المقابلررة فرران المهررارات الناعمررة هرري السرربب فرري الحصررول علررى 

الرري  باإلضررافةالوظيفررة الن اربرراب العمررل يبحثررون عررن االشررخاص القررادرين علررى تأديررة عرردة مهررام 
التررري ترررتالءم مرررع الشرررركة و تعطررري انطبررراع جيرررد عرررن الشرررركة تمرررتعهم ب الشخصرررية المناسررربة و 

ن أربراب العمرل يريردون المروظفين الجردد الرذين يملكرون . إ(Investopedia)  ،9004 للعمالء .
ربراب العمرل يبحثرون عرن أن إ .(Robles ،9009) فضال عن المهارات الصعبة ناعمة،مهارات 

ة على التواصل االجتمراعي، و يقيمرون المهرارات ضجين فكريا و الذين يتمتعون بقدر االموظفين الن
ضاف  هيمبري أ( و Wilhelm ،9004الناعمة على انها رقم واحد في االهمية للنجا  في العمل )

و كرررو انرره "عنرردما يكررون الوضررع االقتصررادي راكررد نوعررا مررا يصرربح اربرراب العمررل انتقررائيين بشرركل 
و المررالكين لمهرررارات  المررروظفين مررعوأل أفضرررلكبيررر فرري عمليرررة التوظيررف  و يسرررعون للبحررث عررن 

الررذي يبحررث عنرره أربرراب  معرفررة مررا الررذين يرردخلون سرروق العمررل للطررالب مررن المهررم لررذلك، .متعررددة
مرن  المهرارات المطلوبرة تتناسرب مرع مهراراتهم أن يتأكدوا مرنأن  يجب باإلضافة إلى ذلك،. العمل

 الرذين يملكرون األفرراد توظيرف ثبرت أنكمرا  .(Hemby and Crew) ،9005 قبل أرباب العمرل
الناعمررة هرري مررن اهررم اولويررات المؤسسررات ذات االداء العررالي و ذلررك للحفرراظ علررى ميررزة  المهررارات

مرررن  500ظهررررت دراسرررة اسرررتهدفت وأ (Glenn،9008 التنافسرررية لرررديها و تصررردر االسرررواق )
ن الوظرائف ا برين التنفيرذيين ميلرون كرارنيغي ومؤسسرة سرتانفورد لببحراث لمعهد الرؤساء التنفيذين

٪ فقرط 95٪ على مهارات االشرخاص الناعمرة و75ذات العقود الطويلة اعتمد فيها النجا  بنسبة 
فري مكران العمرل يتطلرب مرن المروظفين  إلرى األداء الفعرال شارت الدراسة أو  ،مهاراتهم التقنية على

مررع  مررة للتعامررلالمهررارات الز  وهررذهالتحليليررة، والمهررارات الفنيررة و  مهررارات اخرررى باإلضررافة للمعرفررة
 والعمررررررررررل مررررررررررع الرررررررررررزمالءوالحكومررررررررررة  والبررررررررررائعين الزبررررررررررائن والعمررررررررررالء مررررررررررن العررررررررررالم الخررررررررررارجي

(Seth&Seth،9002)  تمثررل المهررارات الناعمررة جانًبررا مهًمررا ومررؤثًرا فرري فرروز البرراحثين عررن كمررا
 عمل بالوظيفة، وبحسب دراسات مختلفة ف نها تشكل النسبة الغالبة من المهارات الشخصية للفرد،

.إن عردًدا مرن الدراسرات تشرير إلرى أن الشرخص المتميرز بجانب المهارات المهنية بحسب الوظيفرة 
% فقط مهارات تقنية، موضرحة أن المهرارات الشخصرية 7% من المهارات الشخصية و22يمتلك 

هي المهارات الموجودة داخل اإلنسان وتعبر عن شخصريته. أمرا المهرارات المهنيرة فهري المهرارات 
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م بها اإلنسان في عمله. ان هذه المهارات تختلف في طريقة التعامل، سواء مع الموظفين التي يقو 
أو العمررالء، مشررددة علررى أن مظهررر الموظررف سررواء ذكررًرا أو أنثررى، لرره دور فرري التررأثير علررى مررن 
حولرره، وكررذلك علررى األداء فرري العمررل. إن حسررن المظهررر مررثال يوضررع فرري الحسرربان عنررد الررذهاب 

ت عمل، مشيرة إلرى أنهرا تهرتم برأن تتجلرى دائمرا برالمظهر الالئرق حيرث إن الرزي إلجراء اي مقابال
 (9002الرسرمية والعمليرة. )سرويلم ،الخاص بالمكتب يختلف عن الزي المناسب مرع االجتماعرات 

 يفهرم وأن التغييرر، مرع متكيفًرا يكرون أن فعليره المهرارات، مرن العديرد إلرى المشرروع مردير يحتراج
 .المشرروع غايرة تحقيرق نحو الفريق قيادة على يكون قادًرا وان معها، أو فيها يعمل التي المنظمة
 Berkunالناعمرة ) القاسرية والمهرارات المهرارات بنوعيهرا المهرارات إلرى المشرروع مردير يحتراج

يعنرري أن العديررد  اقتصرراد مبنرري علررى المعلومرراتالتحررول مررن االقتصرراد الصررناعي إلررى .  (9005،
ن إ (Zahr ،0228التركيز على النزاهة، واالتصاالت، والمرونة ) اج الي حاليا تحتمن الوظائف 

المهررارات الناعمررة مررن اهررم العوامررل الترري تلررزم لنجررا  الشررخص فرري عملرره .فرري الواقررع ،ان ضررعف 
المهرررارات الناعمرررة يعرررد سرررببا فررري فصرررل الموظرررف مرررن عملررره اكثرررر مرررن ضرررعف المهرررارات الصرررلبة 

(Lawrence،0228). 

طالمرا  مهرارات الناعمرةلل فري حاجرة ليسوا المديرين والموظفين ناك شعور بأنكان ه، في الماضي
اختلررف الوضررع حيررث انرره المهررارات الناعمررة   فرري الوقررت الحاضررر ، ولكررنالقيررام بعملهررم هميمكررن أنرره

و الوظررائف الترري تعتمررد بنسرربة كبيرررة علررى المهررارات الصررلبة كالمحاسرربة و نظررم مناصررب فحتررى ال
 وكررذلك لينررة تتطلررب مهررارات  ونظررم المعلومررات  مثررل المحاسرربة ى المهرراممبنيررة علرر، المعلومررات 

تفرق الخبرراء علرى أن الحصرول وتقول ميغان كاسريرلي "ا (Solomon  ،9009) .المهارات الفنية
علررررى شررررهادات تقنيررررة فرررري مجررررال الحاسرررروب والتكنولوجيررررا الحديثررررة يزيررررد حتمررررا مررررن فرصررررتك فرررري 

يرررة ليسرررت وحررردها العامرررل الحاسرررم فررري عثرررورك علرررى وظيفرررة التوظيرررف، لكرررن المهرررارات التقنيرررة والفن
(، فر ن الطلرب Beyond–ووفقا لريتي ميلغرام، الررئيس التنفيرذي لشرركة التوظيرف )بيونرد  أفضل.

على المهارات المتخصصة بدأ باالنحسار مقابل التركيز على مهارات وظيفية أهم، كالتحلي برو  
. وهو يقول في هذا الصدد: "إن تعلم التكنولوجيا لم يعد الفريق والقدرة على فهم نظام العمل الكلي

أمرا صعبا، لكن األهم ا ن هو معرفة كيفية التعامل معهرا وامرتالك العقليرة المالئمرة لتطبيقهرا مرع 
 .(Casserly،9009 )االنتباه لجميع التفاصيل األخرى، هذا هو جوهر األمر".
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 المهارات الناعمة  اكتساب 1.1.1

ن السمات أكما   الدراسة.ت الناعمة بشكل عام و خصوصا في قاعات يصعب تدريس المهارا
( Philpot ،9000) الشخصية والسلوكيات في العمل والصفات الفردية يصعب تقييمها للغاية

لفصول و القاعات الدراسية هو اساس التعلم المثالي، حيث يمكن للمرء أن ابينما يرى اخرين ان 
 & Hagmannلناس، وتيسير التعلم ونقل المعرفة في بتفاعلية )ممارسة طرق بديلة للتعامل مع ا

Almekinders ،9002)  كما يقول الفر " ان الصفات مثل االنضباط والوالء وااللتزام بالمواعيد
ليست المهارات ليست مهارات ممكن ان تفتقر او تمتلك بل هي مهارات يخار االنسان ان يلتزم 

الناعمة بجانب المهارات الصلبة يدل على  تالمهارادريس ت نإ .(Lafer  ،9004بها او ال " )
ان اساتذة الجامعات يتناولون الشخص ككيان كامل حيث ان اكتساب المهارات الناعمة مهم جدا 

ويري اخرين ان  .(Lawrence ،0228لنجا  الشخص في عمله بقدر اهمية المهارات الصلبة )
اكتسابها حتى لو لم تكن صفة يمتلكها االنسان ،وذلك  المهارات الناعمة ممكن ان يتم تدريسها او

عن طريقين االول : الحصول على تدريب رسمي في المهارات الناعمة من اتصال وتواصل و 
تفاوض و تشبيك ........الخ من المهارات الناعمة عن طريق مدرب محترف و الحصول على 

ير يب الذاتي و هو ان يقوم االنسان بتطو اما الطريق الثاني: فهو عن طريق التدر  شهادة معتمدة،
بالتواصل الفعال مع مجموعة صغيرة من  أالتواصل يبداالتصال و  ةنفسه بنفسه فمثال لتطوير مهار 

 Lanka &Othersحوله من اقارب او جيران او معارف ومن ثم يطورها بالممارسة شيئا فشيئا )
ة للتوظيف حيث تحدد فيها الموارد تقوم المؤسسات الضخمة ب عداد خطة استراتيجي. (9009،

المستقبلية واهم المتطلبات و الخبرات الالزمة ،حيث تقوم لجنة مكونة  والبشرية المطلوبة الحالية 
من اعضاء من قسم الموارد البشرية وخباء التعليم و التدريب واستشاريين بوضع هذه الخطة و 

ها الموظفين و تحتاجها المؤسسة . ويقومون يستهدفون عددا من المهارات الناعمة التي يفتقر الي
بتحديد هذه المهارات الناعمة المطلوبة من خالل طرق رسمية وغير رسمية لجمع المعلومات 

تبانة، مراجعة اعالنات وتشمل مقابلة المدراء ،مالحظة الموظفين في اماكن عملهم ،اعداد اس
تؤخذ من شكاوى الموظفين والتي ، بل ان كثير من هذه المهارات الوظائف والوصف الوظيفي

 .(Muir ،9004تشمل سوء االدارة و المعاملة بتحيز و سوء االشراف و التعامل غير السلس . )
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 التشبيك  1.1.1

  مفهو  التشب ك 

يعرف التشبيك على انه "مجموعة من العالقات الرسمية فيما بين الناس المهتمين ببعضهم 
البعض من خالل الشراكة أو المصالح المشتركة أو المجاورة الجغرافية أو القرابة أو المهنة أو 

 .(Coulshed & Orme ،0228لخدمات المقدمة أو المتلقاة أو يأتي من التحالفات المختلفة" )ا
كما عرفه عيسى على انه "نسق او نظام من العالقات التعاونية او الروابط الرسمية فيما بين 

 .(9004)عيسى،المحلي او القومي او الدولي  مستوىافراد او منظمات على ال

  القتناص الوظائفتعر ف التشب ك كسلوك 

اإلجراءات الفردية الموجهة نحو االتصال األصدقاء و المعارف وغيرهم من الناس الذين كانت له 
يد في تزويد الباحث عن عمل بالمعلومات او النصيحة او الدعم بشأن الحصول على وظيفة او 

لتطوير و  يمكن ان يعرف التشبيك على انه "محاولة االفرادكما . (Wanberg ،9000) عمل "
 Forret استبقاء عالقة مع اشخاص يحتمل ان يساعدوهم في حياتهم العملية او مكان عملهم" 

& Dougherty) ،9000). ، ويمكن تصنيف  ويمكن فهم التشبيك بشكل افضل اذا تم تصنيفه
 (Saks & Asliforth ،9000التشبيك الي نوعين :التشبيك الرسمي و التشبيك غير الرسمي )

هذه الطرق رق البحث او الحصول عن وظيفة . و التشبيك من االنواع غير الرسمية في طيعتبر و 
قين او الحاليين و زمالء العمل المدراء السابل المعارف و االصدقاء واالقارب و الغير رسمية تشم

يعتبر التشبيك نوع معين من السلوك  كما .(Hoye &Others ،9002اعادة العيين )و 
عن عمل. في الواقع، يمكن تصور عملية البحث عن وظيفة على أنها التحضيري في البحث 

تتكون من مرحلتين متتابعتين :االولى هي البحث عن وظيفة و تشمل على جمع المعلومات عن 
الوظيفة المحتملة من خالل مصادر مختلفة، والخطوة الثانية  االتصال بأشخاص لهم عالقة بهذه 

 .(Hoye& others ،9002)       ين.الوظيفة او ارباب العمل المحتمل
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 هم   التشب ك للحصو  على وظ ف  أ 

في عالم التشبيك والشبكات االجتماعية أصبحت المقولة الشهيرة )من تعرف، وليس ماذا تعرف( 
وهذا يعني أنه ليست الشهادات وحدها   هي الكلمة الفصل في الحصول على وظيفة أو عمل.

، بل المعارف االجتماعية والتشبيك االجتماعي أصبحا أكثر تهيئك إلى سوق العملالتي هي 
تأثيرا من الشهادات نفسها. وهذا النظام يسود في العالم بدءا من الدول المتقدمة إلى الدول 
المتأخرة. ففي أميركا وأوروبا على سبيل المثال وجدت معظم الدراسات أن جزءا كبيرا من 

معرفة الشخصية. نحن ال نتحدث عن الواسطة. بل الموظفين حصلوا على وظيفة من خالل ال
نتحدث عن العالقات االجتماعية. وكثير من األبحاث أيضا تقول بأن أكثر الموظفين الذين زادت 

 .(9009رواتبهم، كانت من الموظفين ذوي العالقات االجتماعية الواسعة )ابو القمبز ،

حوا في اقتناص الوظائف ان شخص نج 0500اظهر استطالع للرأي استهدف اكثر من كما 
% منهم وجدوا وظائفهم عن طريق استغالل شبكات االصدقاء و اعضاء العائلة و المعارف 62

انهم وجدول وظائفهم عن  ا% منهم قالو 00و أي شخص ممكن ان يساعد في االمر ،بينما 
ارسال  % منهم وجدوا وظائفهم عن طريق9طريق االستجابة لإلعالنات عن الوظائف الشاغرة و 

سيرهم الذاتية الي قسم الموارد البشرية او موظفي التوظيف في المؤسسات او الشركات دون ان 
يعد التشبيك مهم جدا لحصول   (Lee ،9002يكون هناك اي اعالن من الشركة عن شاغر ) 

خريجي ماجستير ادارة االعمال على وظيفة قد يكون العامل االكثر اهمية في تحديد دخول 
ين للوظيفة للمقابالت ام ال ،بينما يحاول المتقدمين للوظيفة اثبات انفسهم قد يكون معرفة المتقدم

االشخاص المناسبين هي االمر االهم و الذي يأتي في المقام االول ليضعوا اقدامهم على اول 
خطوة للوصول الي باب الوظيفة ، وبعد ذلك يحتاج المتقدمين الشخاص لدعمهم ومناصرتهم . 

(Meglio ،9009). 

ن أعمل و المعارف من االشخاص ( حيث ن التشبيك الفعال يساعد كال الطرفين )الباحث عن الإ
المعارف من االشخاص يستمتعون بالحديث عن انفسهم وخبرتهم العملية و كيف حصلوا على 

خبرتهم في مجال العمل وكيف يستطيعون عمل و  وكيف سيقومون بمساعدة الباحث عن وظائفهم
الباحث عن عمل الي عمل يناسب قدراته وبالتالي فهو موقف يكون فيه الكل فائز  توجيه 
Lee)،9002). سم الحصول على عمل قام بها مارك جرانوفتر األستاذ بجامعة  وفي دراسة ب
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و، على مجموعة من الموظفين األمريكيين، للوقوف على طرق حصول كل واحد منهم غشيكا
سة دور وتأثير شبكة المعارف )التشبيك( لكل فرد على على وظيفته، وذلك في سياق درا

 0274مساعدته للحصول على وظيفة جديدة. حيث نشر األستاذ مارك نتائج دراسته في عام 
.ركزت دراسة مارك على تدفق المعلومات داخل الشبكات 0225وأعاد نشرها محدثة في عام 

راد هذه الشبكات، وكيف أن األفراد االجتماعية، للمساعدة على الحصول على وظيفة جديدة ألف
يعتمدون بشكل غير مباشر على معارفهم وأصدقائهم للحصول على وظائف، أكثر من اعتمادهم 

% ممن 56بشكل مباشر على إعالنات الوظائف أو الطرق على األبواب. و وجدت الدراسة أن 
على الطرق  % اعتمدوا08.8حصلوا على وظائف اعتمدوا على شبكة المعارف الشخصية، و

% على الطرق المباشرة. أكد كال الطرفين: رب العمل والموظف، على 08.8الرسمية، و
تفضيلهم للمعارف الشخصية كوسيلة للبحث عن وظيفة، وهم يؤمنون بأن الوظائف المثالية إنما 
يتم الحصول عليها عبر شبكة المعارف فقط. و وجد مارك أن أعضاء شبكة المعارف الشخصية 

نقلوا المعلومة وساعدوا على توظيف عضو في الشبكة، استمرت عالقتهم بهذا العضو لفترة الذين 
تزيد عن السنتين، قبل أن يعثروا له على الوظيفة الجديدة. وأما نتائج الدراسة المشابهة التي 

الدراسة حصلوا على وظيفتهم  مجتمع% من 74.5نشرتها دار نشر جامعة هارفرد فوجدت أن 
عبر  6.7% عبر شركات التوظيف، و8.2% عبر اإلعالنات، و2.2لمعارف، وعبر شبكة ا

 .(9007وسائل أخرى )شبايك،

 هم   التشب ك بع  الحصو  على الوظ ف  :أ 

تشير الدراسات الحديثة في مجال الموارد البشرية إلى الدور الكبير الذي تقوم به العالقات 
على اتجاهات الموظفين و ردود أفعالهم تجاه االجتماعية في العمل خصوصا في تأثيرها الكبير 

 .(Hays) ،9009. المنظمة التي يعملون بها

هناك العديد من أنواع العالقات االجتماعية في المنظمة مثل العالقة بين الزمالء، العالقة بين 
ثر المدراء و الموظفين ، العالقة بين الموظفين و الزبائن، والعالقة بين الزبائن أنفسهم. من أك

العالقات االجتماعية بحثا في األبحاث اإلدارية هي: العالقات بين الزمالء و العالقة بين 
الرؤساء و المرؤوسين.  تقوم العالقات االجتماعية بدور مهم أثناء إجراء العديد من المهمات 
اء داخل المنظمة مثل: صناعة القرار، التأثير على األفراد، تبادل المعلومات، االتصال، البن
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تؤدي (.0224 ،التنظيمي، التوظيف، الترقية، التدريب والدعم النفسي والمعنوي لإلفراد )رولينز
ات بين الزمالء تشكل العالقات بين الزمالء مجموعة من الوظائف المهمة في حياة العمل. العالق

الموظف  إن لم يكن األهم ر  للدعم النفسي و االجتماعي للموظف، فغالبا ما يتلقى مصدرا مهما 
الدعم والتأييد والتخفيف من ضغط العمل من قبل زمالئه. السبب الرئيسي في هذا األمر أن 
الموظفين عادة يدركون أن زمالءهم يعيشون في نفس الظروف مما يجعلهم أكثر قدرة على تفهم 

ضافة إلى ما سبق،  يشكل  (Kram & Isabella  ،0285مشاعرهم وهمومهم في العمل ) وا 
مصدرا مهما للمعلومات التنظيمية المهمة للموظفين . فالموظفون يعتمدون على زمالئهم الزمالء 

في الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمل و التي ال يمكن لهم الحصول عليها بطرق رسمية 
(  Rawlins،0224 كما إن الزمالء يتعلمون من بعضهم البعض ويمكن أن ينبهوا زمالءهم   )

لتي وقعوا بها أو من المحتمل أن يقعوا بها، مما يجعلهم مصدرا مهما من مصادر إلى األخطاء ا
ويرتبط األداء الوظيفي بعدة متغيرات يمكن قياسه  (9002التغذية الراجعة في المنظمة.)الزعبي ،

النفسية والوظيفية بين األفراد.  -بها أو من خاللها، كما يتأثر بعدد من العالقات االجتماعية
مد إنتاجية الفرد على مستوى أدائه، لذا ف ن كل ما يؤثر على األداء سواء سلبًا أو إيجابًا حيث تعت

 .( 9000يؤثر بالتالي على إنتاجية الفرد.)دحلة،

 التفكير الناقد  1.1.1

  مفهو  التفك ر الناق 
هو مفهوم مركَّب، له ارتباطات بعدٍد غير محدود من السلوكيات في عدٍد غير  التفكير الناقد

ود من المواقف واألوضاع، وهو متداخٌل مع مفاهيم أخرى؛ كالمنطق، وحل المشكلة، والتعلم، محد
وعرفه فؤاد أبو حطب بأنه عملية تقويمية يتمثل فيها الجانب  (9002ونظرية المعرفة.)معوض ،

 الحاسم والختامي في عملية التفكير، وهي بهذا خاتمة لعمليات الذاكرة والفهم واالستنتاج. )فؤاد
بكونه عملية تقويم على تقصى الدقة في مالحظة  وعرفه إبراهيم وجيه (0272أبو حطب، 

الوقائع التي تتصل بالموضوعات المناقشة، وتقويمها والتقييد باإلطار الصحيح للعالقة التي 
تنتمي إليها هذه الوقائع، واستخالص النتائج بطريقة منطقية سليمة، ومراعاة موضوعية العمل 

وعرفه سيد خير اهلل بأنه عملية إخضاع  (0275)وجيه ،دها عن العوامل الذاتية.كلها وبع
المعلومات التي لدى الفرد لعملية تحليل وفرز وتمحيص لمعرفة مدى مالءمتها لما لديه من 
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معلومات أخرى ثبت صدقها وثباتها، وبعد التمييز بين األفكار السليمة واألخرى الخاطئة. 
نشاط عقلي متأّمل وهادف، يقوم على الحجج المنطقية، عرف على انه  كما (0288)خيراهلل ، 

وغايته الوصول إلى أحكام صادقة، وفق معايير مقبولة، ويتألف من مجموعة مهارات يمكن 
ة، وتصنف ضمن ثالث فئات، التحليل والتركيب مجتمعاستخدامها بصورة منفردة أو 

 .(9000والتقويم.)الشميمري ،

 ناق التفك ر الهم   أ 

للتفكير الناقد مجموعه من المهارات األساسية التي ينبغي أن يتقيد بها الفرد من أجل الخروج إن 
بتفكير ناقد يدعم عملية االبتكار واالنتاج ويسهل الفكرة ويدعمها الى أرض الواقع. ومن جملة 

ئق وا راء هذه المهارات القدرة على تقييم صحة المعلومات ومصداقية المصدر والتمييز بين الحقا
الى القدرة على تقييم األدلة وتحديد  والتعرف على االفتراضات المسبقة واالستدالل، باإلضافة 

درجة قوة البرهان المنطقية وتحديد االدعاءات والحجج وغيرها من المهارات . حيث يعتبر التفكير 
وجد نقد لفكرة ما او منتج  الناقد شكال من األشكال التي تدفع الى االبداع واالبتكار ، بحيث لو

ضافة التعديالت والتحسينات اليه وكل هذا  معين سوف يدفعنا نحو السعي الى تجويده وتحسينه وا 
يأتي بفضل التفكير الناقد له ، ولوال النقد لبقي على حالته ولما تغير نحو االفضل. لذا ف ن هناك 

 .(9000البتكار.)العجمي ،ضرورة ال غنى عنها وعالقة وثيقه بين التفكير الناقد وا

من أبرز مهارات التفكير الناقد مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي حيث يرتبط التفكير الناقد بالعديد 
من األفعال، ومن أبرزها: التمهل، والتعقل، والتفتح العقلي، وطر  التساؤالت، واالستيضا ، 

األدلة والشواهد على صحة أمر ما، والتحقق، والرجوع إلى المصادر، وتقويم المصادر، وجمع 
وتقويم األدلة، وبناء المعايير للحكم، والتعليل، واالستنتاج، ومعرفة االفتراضات، واالستنباط، 
وتحليل األفكار، والبحث عن األسباب، واألمانة العلمية، واتباع الدليل، واألخذ باالعتبار جميع 

نفعال، واألخذ باالعتبار أيضًا وجهات نظر االحتماالت، واالستناد على التعقل أكثر من اال
صدار األحكام.)الشميمري ،ا خرين وتفسيراتهم، واالهتمام ب يجاد الحقيقة، والتقويم،   (9000وا 

يعد التفكير الناقد شكل من أشكال التفكير عالي الرتبة الذي يتطلب استخدام مهارات التفكير 
ناقد شكال من أشكال القدرة على حل المشكالت المتقدمة. ونجد من العلماء من عد التفكير ال

فالمفكر الناقد يستطيع التوصل إلى قدرات فعالة ومعرفة ثابتة من خالل قدرات فاعلة ومعرفية 
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ثابتة من خالل قدراته العالية على معالجة المعلومات ومحاكمتها منطقيا وبفعالية عالية . وكذلك 
ناقد منهجا علميا في التعامل مع المعلومات والمواقف نجد عددا آخر من العلماء يعد التفكير ال

المختلفة التي تعترض المفكر الناقد كتحديد المشكلة ووضع الفرضيات وجمع المعلومات 
مدير -يقول والتر ماكالرتي  (9000لمناسبة حولها .)العياصرة ،ومحاكمتها واتخاذ القرارات ا

حث عن الشخص القادر على التفكير النقدي، انه يب  -Tree- Healthالموارد البشرية بشركة 
ويمكنه التعامل مع كل الحاالت والمشكالت التي قد تطرأ في المؤسسة بعقلية ناقدة تبحث عن 
األفضل من بين المقترحات كافة، وتبحث طرق العمل المطروحة بعد تقييمها، واختيار األنسب 

أن تعليم التفكير  (9000د الفتا  ،نفس المجال .)عب للمنافسة بين المؤسسات التي تعمل في
  .في الوقت الحاضر  الناقد يعتبر هدفًا أساسيًا يجب السعي لتحقيقه

ويمكن تلخيص أهمية تعليم التفكير الناقد من خالل نقاط أهمها : أنه يجعلنا أكثر صدقًا مع 
نفهم وجهات  أنفسنا ، ايضًا يساعدنا أن نتخيل أنفسنا في مكان ا خرين ، ومن ثم إمكانية أن

نظرهم ، أن نطور قدراتنا على االستماع لهم بعقلية منفتحة ، كما أنه يكسب الطلبة منهجية في 
دراسة الكثير من المواد ، كالمنطق ، واألدب ، والفن ، والتاريخ ، ويمكن أن تتحسن قدرتنا على 

وأيضًا عواطفنا . نا وربطه منطقيًا مع استخدام عقولنا بدل عواطفنا ، ونستطيع تحديد مشاعر 
يشجع المناقشة و الحوار ، وسعة األفق ، والقدرة على التواصل ، و التفاوض. كما أنه يحسن 

يحسن قدرة الفرد على  كما والمحلية.قليمية واإل العالمية،الوعي بالقضايا المطروحة على الساحة 
حوار األديان وحوار في  التعلم الذاتي وعلى فهم الفروق الثقافية بين الحضارات كما يساهم

وقد اوردت ميغان كاسيرلي  التفكير الناقد على انه  من اهم المهارات  .(9002)قانع ، الثقافات
مهارات  00من اصل  2حيث انه مطلوب بدرجة   9002المطلوية في سوق العمل للعام  

وة مطلوبة ووضحت انه يعني استخدام المنطق والتحليل للتمكن من التعرف على نقاط الق
كما شضيف  (Casserly  ،9009والضعف في الحلول والسيناريوهات والمشاريع المقترحة.)

ان التفكير النقدي و التخطيط االستراتيجي من اهم الشروط االزمة في عملية البحث  نيومان "
 .(Newman  ،9002عن وظيفة " . )

نها يمكن أن تطبق في عملية في مكان العمل ألكبيرة  الناقد تحتل أهمية القدرة على التفكيرن إ
لها أهمية خاصة في البحث والتطوير ورسم السياسات كما ان . العملحل المشاكل المعقدة في 
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يمكن و  وغيرها من مجاالت العمل حيث يتم استكشاف القضايا واألفكار والمشاكل في العمق.
 أصغر شرائح إلى كلمشاالأو  المعلومات كسرتعن طريق  في مكان العمل التفكير النقدي دعم

. (Johnson & Lamb،9007 ) بمناقشتها وحلها بسهولة من قبل الفرد او الفريق مما يسمح
يعد التفكير الناقد أحد أنماط التفكير التي يستخدمها الفرد في حياته اليومية، وهو ضروري لصور 

وري لفحص معلومات التفكير األخرى كالتفكير العلمي والتفكير االبتكارى، فالتكفير الناقد ضر 
الفرد والتمييز بين األفكار السليمة واألفكار الخاطئة وذلك ضروري للتفكير العلمي بخطواته 
المعروفة، كما أنه ضروري أيضًا للتفكير االبتكارى، ألن الشخص المبتكر يحتاج إلى النظر 

تبعدها، فبدون بعين ناقدة إلى أفكاره لينتقي أكثرها خصوصية، ويحسن األفكار األخرى أو يس
القدرة على تقييم األفكار ال يمكن الحصول على ابتكار فعال، فالتفكير االبتكارى يؤدي إلى 

.)عبد ار ودراسة مدى صدقها وفاعليتهاظهور األفكار الجديدة والتفكير ضروري لفحص هذه األفك
 .(0270الغفار، 

 تقديم الذات  1.1.1

هما للنجا  و الحصول على وظيفة ،فالحصول عامال م ألفكارهيعتبر تقديم االنسان لنفسه او 
للوظيفة من خالل السيرة الذاتية و من ثم من خالل  للمتقدم اعلى مقابلة يلزمه عرضا جيد

ب العمل او لجنة المقابلة بنفسه و يظهر تميزه عن االخرين ليفوز بالوظيفة. االمقابلة ليقتنع اصح
 حثين عن اقتناص الوظائف في كل منللباتظهر اهمية مهارة تقديم وعرض الذات بالنسبة و 

بشكل كبير حيث ان اول ما يصل لقسم الموارد البشرية هو السيرة الذاتية المقابلة السيرة الذاتية و 
و التي تحدد تأهل الشخص للوظيفة او استبعاده ثم بعد ذلك المقابلة الشخصية التي تكون 

العرض التقديمي الجيد و المظهر  إن .استبعادهالفيصل في اختيار الشخص للوظيفة او 
الخارجي الالئق يلعبان دورا كبيرا في عملية التوظيف، وبالرغم من انه نادرًا ما يحكم المسؤولون 
عن التوظيف على المرشح من خالل ذوقه في اختيار مالبسه، ولكنهم بالتأكيد ينتبهون لما 

لتمتع بمهارات تقديم جيدة تساعد مسؤول يرتديه. إن ارتداء المالبس المهنية والالئقة بالوظيفة وا
 .(Boudraa،9002 ) التوظيف في اختيار المرشح االفضل لالنضمام الى فريق العمل.

ث يستهدفون ما يرغب ين المتقدمين للوظيفة يجب ان يقوموا بتسخير مهارات عرض الذات بحإ
ذل الجهد و يخصص به اصحاب العمل. باختصار يجب على الراغب في التقدم لوظيفة ما ان يب



12 
 

اصحاب العمل و يبحثون عنه في الشخص الذي يرغبون  يريدهن لكتابة ما الزميالوقت ال
ن عملية البحث عن عمل تولد التوتر بين إ .(Soroko ،9000بتوظيفه وتحضير انفسهم لذلك )

ر أرباب العمل والمتقدمين. في علم النفس االجتماعي فان تقديم الذات ينظر له إما من منظو 
يعني النهج الهيكلي، حيث من المنظور الواسع  (Soroko ،9000)او من منظور ضيق  واسع

يكون العرض الذاتي هو عملية صياغة للذات  حيث يكون الهدف األساسي منه االتصال و 
بينما النهج الضيق هو .  (Schlenker & Pontari ،9000. )التواصل مع الجهة الموظفة 

يعتمد النهج االستراتيجي على تأكيد و اظهار دوافع محددة من الشخص النهج االستراتيجي ، و 
مرتبطة  بتخطيطات و تكتيكات محددة  و التي يمكن أن تحقق أهداف طالب العمل لدرجة كبيرة 

 .(Jones & Pittman ،0289في رسالة الطلب او السيرة الذاتية . )

    كتاب  الس ر  الذات 

ظيفة هو اول هو المرحلة االولي من عملية البحث عن العمل  وهو ان السيرة الذاتية او طلب الو 
 ، صاحب العمل او لمسئول عن التوظيففرصة للباحث عن العمل ليترك انطباع جيد لدي 

حيث ان الباحثين عن العمل يستغلون طلب الوظيفة او السيرة الذاتية لسرد مهاراتهم بطريقة تقنع 
تعد  (Rafaeli & Harness, ،9009تطلبات الوظيفة )صاحب العمل بهم و مدى مالءمتهم لم

القرار بتوظيفك ،حيث انك من خاللها تلخص  متخذالسيرة الذاتية بطاقة التعارف بينك و بين 
لصاحب العمل و السيرة الذاتية لها اهمية كبيرة في الحصول على فرصة عمل مناسبة وكثيرا ما 

وتكمن  (9008السيرة الذاتية )السكارنة ،كتابة  يواجه حديثي التخرج مشكلة عدم علمهم بأسلوب
 القارئأهمية السيرة الذاتية فيما تحتويه من قدرة موجزة على تسويق صاحبها، إذ انها تقوم بتزويد 

بموجز مكثف ألهم المراحل العلمية التي مر بها صاحب السيرة الذاتية وما يمتلك من مهارات، 
ام تحقيق الحلم الذي و بصدد التقدم إليه أو تكون عائقًا أموالتي إما أن تؤهله للحصول على ما ه

 .(9002،هيربو ضأيصبو إليه.)

ان تكون السيرة الذاتية او طلب التقدم لوظيفة مقنعة .تعمل على اثارة انتباه قارئها من حيث 
 (Petty & Cacioppo،0286   الشكل و المضمون ليسلط الضوء عليها و ال يستبعدها )

على وظيفة  بها الشخص حصلييم الغنام ان "السيرة الذاتية مهما كانت جودتها لن ويقول ابراه
الذاتية الجيدة سوف تجذب انتباه مدير التوظيف وتحصل لك بهذه الطريقة  بمفردها. ولكن السيرة
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شخصية. والهدف من السيرة الذاتية هو أن توضح إنجازاتك ومؤهالتك لصاحب  على مقابلة
)الغنام  .ذا أعجب صاحب العمل ما يراه فيها فسوف يطلب مقابلتك وجها لوجهالمرتقب، وا   العمل

ان اظهار المهارات التي يبحث عنها اصحاب العمل في السيرة الذاتية مهارة مهمة .  (9006،
،فالكثير من اصحاب العمل يبحثون من المهارات الشخصية و منها الثقة بالنفس و القدرة على 

 & Schlenker)ي مؤشرات ايجابية عن الشخص المتقدم للعمليث انها تعطحالتفاوض 
Pontari ،9000.) 

  المقةابل 

هو الوصول إلى  مميزة كتابة سيرة ذاتية  إن هدف كل خطوة في عملية البحث عن وظيفة بعد
واقناعه بأنه فرصَة تقديم نفسه لصاحب العمل  الباحث عن وظيفة تمنح التيو  المقابلة الشخصية

 ضل للوظيفة من بين جميع المتقدمين لها. المرشح االف

فكرة عن ما إذا المرشح للمقابلة مؤهال من الناحية   في معظم الحاالت يكون لدى صاحب العمل
الفنية، أو أن لديه الخبرة الكاملة التي تمكنه من أداء الوظيفة وذلك من واقع المعلومات الواردة 

 الشخصية هو أن يعرف  صاحب العمل مهاراته . في سيرته الذاتية، ولكن الهدف من المقابلة
حيث انه في الواقع الموظف الجديد سيقضي وقت طويل في مكان العمل، وبالتالي يريد صاحب 

سوف يشعر الجميع  العمل أن يتأكد أن الشخص الذي سيقع عليه االختيار ليمل  المكان الشاغر
ا من نفسه خالل المقابلة يكون هادئا وواثقباالرتيا  في التعامل معه؛ لذلك يجب على المرشح ان 

المرشح الناجح للوظيفة هو من يدخل المقابلة الوظيفية ويده . إن (Blaser،9000 ) الشخصية
ممدودة إلى األمام ليصافح بها، ويكون قد أجرى البحث الالزم عن الشركة وعن الشخص الذي 

من الثياب ما هو مالئم ثقافيا ومناسب سيجري معه المقابلة، ويكون قد بذل ما في وسعه ليرتدي 
متقدم للوظيفة  في اللحظة لليث يستطيع المدير أن يستقرئ الصفات الشخصية ح لبيئة العمل.

فالمالبس التي يرتديها، والطريقة التي يقف بها، وشدة قبضة اليد عند .  التي تعبر بها الباب
ة تماما كالحصول هنيته؛ كلها أمور أساسيالمصافحة األولى، وتقديم نفسه بثقة تامة، وحيويته وم

 .(Casserly ،9009)  على مشورة مهنية
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يمكنها أن تزيد من  دالمؤشرات غير اللفظية أو لغة الجس ن ليزا كواست قد وضحت ان كما أ
نجا  في المقابلة. كما أن الطريقة التي يتفاعل فيها مسؤول التوظيف بحركات جسدية الفرص 

ن كان يوافق على ما تقوله ، تظهر إن كانعينةم المرشح  يشعر بالملل أو يصغي باهتمام، وا 
ويقول  (kweast ،9002.)  مالئم للوظيفة أم ال هأم ال. وبالتأكيد، إن كان يعتقد بأن للوظيفة

ويقصد بها الوسائل غير اللفظية  استعمال لغة االشارة والجسد في المقابلة _بالل سكارنة ان 
االيماءات ، وحركات العينين و اليدين ،وطريقة الجلوس و المشي و ،مثل حركات الجسم و 

طريقة اللبس و االبتسامة وغيرها_ هي مهمة جدا في عملية االتصال ،و يكون لها في بعض 
االحيان تأثير اقوى من الوسائل اللفظية حيث يميل الناس الي تصديقها عندما يتعارض 

 .(9008االثنان.)السكارنة ،

 االحتراف 1.1.1

 هو  االحترافمف 

كلمة محترف تقليرديا، تعنري الشرخص الرذي حصرل علرى شرهادة البكرالوريوس فري المجرال المهنري. 
يسرررتخدم هرررذا المصرررطلح بصرررورة عامرررة للداللرررة علرررى ذوي الياقرررات البيضررراء العررراملين، أو شرررخص 

برا في الدول الغربية، مثل الواليات المتحدة، ف ن مصطلح غالمعين . تجاريا في حقل  عمال يؤدي
يصف المتعلمين تعليما عاليا ،العاملين برأجر كبيرر، الرذين يتمتعرون بقردر كبيرر مرن الحكرم الرذاتي 
فرري العمررل، أمررن االقتصررادي، مرتررب مررريح، وعررادة مررا يشرراركوا فرري اعمررال إبداعيرره وذات تحرردي 

أقررل مررن الناحيررة الفنيررة، ف نرره قررد يشررير أيضررا إلررى شررخص لديرره الكفرراءة المبهررره فرري نشرراط  فكررري
عرررف ليررون االحتررراف بعرردة تعريفررات نرروا  كثيرررة، علررى سرربيل . (Wikipedia)  ،9002ينمعرر

المثرررال، مرررن خرررالل ان تفعرررل مرررا تقرررول انرررك كنرررت تنررروي القيرررام بررره ، المبرررادرة لتنفيرررذ مهرررام مهمرررة ، 
والحفررراظ علرررى سررررية المعلومرررات الحساسرررة ، التحررردث جيررردا لآلخررررين وتحمرررل مسرررؤولية أخطائرررك. 

وقبررول اللرروم و تقرررديم االعتررذار فهررذا يرردل علرررى مسررتوى عررال مررن االحترررراف  االعتررراف باألخطرراء 
ات مرن مسرتو االحترافية تشير إلى مواقف تعبر عن  (Lyon،9004)  ويكسبك امتنان من حولك

 حترافية تشرمل التعلريم والتردريبإن مزايا اال (Wynd،9002)عينة التعريف و ارتباطات احتراف م
 .   (Adams & Miller 2001)وقواعد السلوك  ومهارات المعرفة النظرية ،
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 االحتراف  ةهم أ 

 رو  خلرق إلرى باإلضافة منتجة عمل بيئة تكوين سبيل في األولى اللبنة هو العمل االحتراف في
 الموارد مديري اهتمامات على رأس كوني أن بد ال االحتراف أن والحقيقة الموظفين، بين التعاون
 العمرل سرير علرى تسريطر ا راء الشخصرية جعرل عردم أهمهرا مرن ةكثيرر  مميرزات لره ألن البشررية
 .(9002)صبري ،.والتقدم التطور تعيق الخالفات جعل عدم واألهم

مررردير مرررن اهرررم المررردراء فررري اهرررم المؤسسرررات  400اسرررتهدف  9007اظهرررر اسرررتطالع للررررأي عرررام
 Bronson% مرررررن الخرررررريجين يفتقررررررون الررررري االحترررررراف واخالقيرررررات العمرررررل.) 70االمريكيرررررة ان 

مهرارات يبحرث عنهرا رجرال االعمرال والمردراء التنفيرذين  00يعد االحتراف من بين اهرم . (9007،
فررري المررروظفين و المتقررردمين للوظرررائف . واالنسررران المحتررررف هرررو الموظرررف العملررري ، ذو المظهرررر 

 لرردى االحتررراف يولررد.  (Robles ،9009الجيررد ،حسررن المنظررر و الهنرردام و المسررتعد دومررا  )
 مرا، منظمرة أي لردى جيردة سرمعة خلرق فري بالرضرى الروظيفي كمرا انره يسراهم الشرعور الموظرف
تعتبرر االحترافيرة  . (9002)صربري ، الواسرع اإلبرداع والفكرر زيرادة فري أنره يسراهم عرن فضرال

الشخصية في العمل من أهرم أسرباب نجرا  األفرراد والمنظمرات، برل إنهرا صرارت مرن أهرم الميرزات 
ان االحتررراف و .رافيررة، وتتضررح الحاجررة لهررا بشرركل أكبررر فرري سرروق العمررلالتنافسررية للمنشررأة االحت

ومرازال ميرزة مهمرة فري المنافسرة  اخالقيات العمل ينعكس من خالل التنظريم الرذاتي حيرث انره كران
تعد االحترافية وأخالقيات المهنة كواحدة مرن أهرم ثالثرة كما  (Swart ،9002في سوق العمل.  )

 & Casner-Lottoالمررروظفين  فررري سررروق العمرررل الحرررالي )مهرررارات تطبيقيرررة مطلوبرررة مرررن 
Barrington ،9006). 

أصحاب العمل يقدرون الموظفين الذين يظهرون االحتراف في جميع األوقرات. ويشرمل االحترراف  
تعلم كل جانب من جوانب وظيفة وفعل ذلك بكل ما أوتري المررء مرن قردرة. وتظهرر االحترافيرة فري 

ويحررافظون عللررى صررورتهم النهررا جررزء مررن صررورة المؤسسررة الكليررة .  المظهررر، والتحرردث، واللبرراس
االشخاص المحترفين يقومون باكمال مشاريعهم على اكمل وجهه و بجودة عالية و يعرفون جميع 
تفاصررريل المشررراريع العررراملين عليهرررا وال يراكمررروا المهرررام و المشررراريع . ويشرررمل االحترررراف ايضرررا ان 

ا للمشرررورة لهرررم . االشرررخاص المحتررررفين هرررم مرررن يكونرررون يكرررون الشرررخص قررردوة لآلخررررين و مقررردم
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متحمسون لعملهم ومتفائلين بشأن المؤسسة التي يعملون بها ومستقبلها. ليصبح الشخص محترف 
يجرررب أن يشرررعر مثرررل المحتررررفين مرررن الرررداخل و يسرررتمع للنصرررائح التررري مرررن شرررئنها ان تزيرررد مرررن 

)يونيفيرسرام(: "لقرد قمنرا بر جراء دراسرة يقول جروا أروجرو مرن شرركة .  (Loretto،9000احترافه. )
على أرباب العمرل نتطررق مرن خاللهرا إلرى التحرديات التري ترواجههم أثنراء عمليرة التوظيرف لنعررف 
مررا يبحثررون عنرره فرري المرروظفين وال يجدونرره". وعلررى حررد قولرره، ف نرره وعنررد تحديررد جميررع الصررفات، 

الصفات رواجا؛ وبالتالي سيقومون سيتمكن المتقدمون الطموحون للوظائف من التعرف على أكثر 
 وتكتيكاتهم الفريدة في المقابلة الوظيفية بهدف الحصول على أفضل وظيفرة. بصقل سيرهم الذاتية

%( 60%(، والثقرة برالنفس بنسربة )78%(، والحيوية بنسبة )86وتأتي كل من االحترافية بنسبة )
اب العمررل فرري المرروظفين. وتقررول فرري المراتررب العليررا مررن السررمات الشخصررية الترري يبحررث عنهررا أربرر

( التي تعتمد أساسا على البحرث Harris Allied –كاثي هارس، المدير العام لشركة )هارس أليد 
التنفيذي والموجودة في مدينة منهاتن، إن هذه االنطباعات األولية للسمات الشخصية هي أهرم مرا 

هرا الرؤسراء المسرؤولون عرن التوظيرف يستعد له أرباب العمل؛ فهي وسيلة التقيريم األولرى التري يتبع
 .(Casserly ،9009)ثانية من بدء المقابلة مع المرشح للوظيفة 20خالل 

 ادارة االزمات 1.1.1

تعررررف االزمرررة بأنهرررا خلرررل مفررراجىء نتيجرررة ألوضررراع غيرررر مسرررتقرة ، تترترررب عليهرررا تطرررورات غيرررر 
 تكرررون بفعرررل انسررران متوقعرررة نتيجرررة عررردم القررردرة علرررى احتوائهرررا مرررن قبرررل الطرررراف المعنيرررة وغالبامرررا

وردت الموسوعة االداريرة تعريفرا الدارة االزمرات بانهرا "المحافظرة علرى كما أ .(9000)القحطاني ،
وكررذلك المحافظررة علررى االفررراد  ،وعلررى قرردرتها علررى تحقيررق االيررراداتاصررول وممتلكررات المنظمررة 

ذا النشراط البحرث والعاملين بها ضد االخطار المختلفرة وتشرمل مهمرة المرديرين والمسرؤولين عرن هر
عن االخطار المحتملة ومحاولة تجنبها او تخفيف اثرها علرى المنظمرة فري حرال عردم تمكرنهم مرن 

كمررررا عرفررررت علررررى أنهررررا " القرررردرة علررررى ازالررررة الكثيررررر مررررن .( 9000تجنبهررررا بالكامل.)القحطرررراني ،
دام المخرراطر وعرردم التأكررد لتحقيررق اكبررر قرردر مررن الررتحكم فرري مصررير المنظمررة، وهررذا يعنرري اسررتخ

 .(9006، ) حمدونةا يمكن حدوثه ، ثم تقييم القرارات بديلة قبل الحدوث " مالتخيل لعرض أسوأ 

 مسرتمرة بتعرديالت تحظرى متواصرلة جهرود عرن وهري عبرارة السرمعة، إدارة " تعنري األزمة إدارة إن
 "مرةللمنظ الذهنية الصورة وتعزيز صياغة النهاية في تستهدف التي والمستجدات األحداث تواكب
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 براألدوات األزمرات علرى التغلب كيفية "هي األزمات إدارة أن أما عثمان فيرى ( 2005 )مكاوي،
قحرف  عرفهرا أبروو  2004 )إيجابياتها)عثمران، مرن واالسرتفادة سرلبياتها وتجنرب المختلفرة العلميرة

 خليرةالدا للمشركالت والمنرتظم المرنظم والتقردير اإلعرداد عمليرة" أنهرا علرى سياسرية نظرر وجهة من
)ابرو  السروق فري بقائهرا أو وربحيتهرا المنظمرة سرمعة خطيررة بدرجرة تهردد التري والخارجيرة

 .(9009قحف،

 متولردة وضرغوط تهديردات مرن تواجهره لمرا فعرل كرد اإلدارة به تقوم نشاًطا تعني باألزمات اإلدارة
 وقوعها، قبل منعها أو المشكالت مواجهة تستطيع المعالم واضحة خطة توجد ال وأنه األزمة، عن
 بجهرود وتقروم اإلدارة تتحررك فقرط عندئرذ األزمرة، تقرع حترى تترداعى واألحرداث األمرور تترك ولكن
 مررة الحركرة وعردم السركون إلرى اإلدارة فتعرود األزمرة، تنقضري حترى وشراقة كثيفرة تكرون مرا غالًبرا

 .(0226أخرى.)هالل ،

 (1001ال م : )عل و ،خصائص ا

 ر ازمة فالبد ان يتوافر فيه مجموعة من الخصائص وهي:حتى يمكن اعتبار أي موقف خطي

  نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة الب الفعل المتزايد ورد الفعل المتزايد لمواجهة الظروف
 الطارئة.

  تتميز بدرجة عالية من الشك في القرارات المطروحة 
 .يصعب فيها التحكم باألحداث 
 ومديرو اال زمة يعملون في جو من  تسود فيها ظروف عدم التأكد ونقص المعلومات

 الريبة و الشك و الغموض وعدم وضو  الرؤية .
  ضغط القوت والحاجة الي اتخاذ قرارات صائبة و سريعة مع عدم وجود احتمال للخطأ

 لعدم وجود الوقت الصال  هذا الخطأ
  متخذ التهديد الشديد للمصالح و االهداف، مثل انهيار الكيان االداري او سمعة وكرامة

 القرار.
  المفاجأة و السرعة التي تحدث بها، ومع ذلك قد تحدث رغم عدم وجود عنصر المفاجأة 
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  التداخل و التعدد في االسباب و العوامل و العناصر و القوى المؤيدة و المعارضة ،و
 المهتمة وغير المهتمة ..........و اتساع المواجهة.

 د الرعب و تقييد التفطير سيادة حالة من الخوف و الخلع ق تصل الي ح 
  الفصل السريع و المؤثر لمجابهتها. تسبب صدمة وتوترا و ضغطا مما يضعف امكانيات 

  أهم   ا ار  اال ما  

إنه ال يكتفي بالمهارات الفنية الجيدة التي  -KPMGالمدير التنفيذي لشركة -ويقول أيلين ريمون 
، ولكن يبحث عن أشخاص لهم رؤية تمّكن صاحبها من حل المشكالت والعمل بشكل جماعي

سباقة في إزالة المعوقات والتعامل معها، ويستشهد ريمون بأحد المتقّدمين إليه والذي خلق حلوال 
إبداعية لمواجهة انكماي األعمال بسبب األزمة المالية؛ ألن بفعل توّجهاته لم تسّر  الشركة أحد 

 (9000ها مكاسب كبيرة)عبد الفتا ،بت لمن العاملين، بل توّسعت في بعض القطاعات التي جل
لم يعد كافيا للمدير التفكير في التصرف عند حدوث االزمات بل التوقع و التخطيط واالعداد 
لمواجهتها وان يكونوا اكثر قدرة على تجاوز االزمة بسرعة وفاعلية وذلك من خالل تبني 

ويقتضي التعامل مع االزمات  (9009استرتيجيات قادرة على مواجهة االزمات )المهدي وهيبة ،
وجود نوع خاص من المديرين و تأهيلهم وتدريبهم تدريبا وافيا لصفل مهاراتهم ومواهبهم 
وايتعدادهم الطبيعي ،حيث ان التعامل مع االزمات له طابع خاص يستمد خصوصيته من تأثير 

دهور االوضاع وبشكل عوامل اللحظة الزمنية المستقبلية بابعادها التصادمية وكذلك الحتماالت ت
القدرة على ادارة االزمات هي "مهارة يحتاج معظم الناس للتدرب إن  (9002بالغ القوة.)الخضري،
الدارتها هي تزويدنا بالتدخل الخفيف او لمنع حدوثها و النموذج  يساألساعليها ،و الهدف 

ن التطور المحتمل االفضل الدارة االزمات هو برنامج معد مسبقا بشكل جيد زمناسب للتقليل م
ينبغي ان تتوافر في المديرين مهارات للتعامل مع االزمات . (9002لمواقف االزمات")كامل ،

بايجابية مثل الخصائص الشخصية كالشجاعة ، التفاؤل بالقدرة على التغلب على حجم االزمة و 
عمل على تماسك امتالك زمام المبادرة و الثقة باالمكانات و قدرات اعضاء فريق االزمات ،و ال

المجموعة و المشاركة الوجدانية باالحساس بموقف االزمة وع الفريق،و الثبات و رباطة الجأي 
في حالة تدهور المواقف ،و القدرة على توقع االزمات و التحليل و اتخاذ القرار في الوقت 

 .(9006المناسب في ظل ضيق الوقت و تسارع االحداث )اليحيوي ،
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 التفاوض   1.1.1

 لتفاوض مفهو  ا 
هي القدرة علي التأثير علي الطرف ا خر وهي حاصل ضرب القوة المادية والثقل في الواقع 

التفاوض هو أخد ورد إن  (9005)القحطاني ، وكفاءة التواصل التفاوضي والقدرة علي استثمارها
اتفاق يؤدى الى حسم قضية أو مشكلة، بشرط آن  بهدف التوصل إلى بين طرفين) أو أطراف(

عملية التفاوض  (9002)الطيارة ،ن المشتركة بين الطرفي م في إطار الحفاظ على المصالحيت
هي عبارة عن جزء من الخبرات البشرية اليومية . في الواقع إنها طبيعة الحياة ، وتعتبر عملية 

وعرف محمد حجاوي التفاوض ( 9009،  قشوعالتفاوض إحدى الطرق العامة إلدارة الصراع )
على انه "عبارة عن حوار وتبادل ا راء بين طرفين أو أكثر حول موضوع محدد أمال في 

اوض هو فن التف (9000)حجاوي ، الوصول إلى اتفاق مقبول نسبيًا لمختلف أطراف التفاوض"
المساومة والخروج  باتفاق بين اثنين أو أكثر من األفراد أو الجماعات أو المنظمات. وال يمكن 

. فهو مهارة األساسية الالزمة  التجارة المبالغة بأهميته في مختلف المجاالت مثل األعمال و
خر. وفي جيدة مع الحزب التفاوضي اال للحصول على ما تريد وفي الوقت نفسه تعزيز عالقات

إلى حد كبير على مهارات  عالم األعمال العالمية التنافسية، ف ن نجا  أي فرد أو مجموعة تعتمد
عالقة مساومة وصراع بين األطراف التي عرف مور التفاوض على أنه: (Abedi ،9009)ِ التفاوض

ى حيث ينضم المشاركون طوعًا إل –أثناء المفاوضات  –لديها إدراك حقيقي حول المصالح 
عالقة مؤقتة صممت لكي يعلم كل منهم ا خر حول احتياجاته ومصالحه ، ولتبادل موارد محددة 

التي  أو لتثبيت وترسيخ مواضيع غير محسوسة مثل شكل العالقات في المستقبل أو اإلجراءات
 .( Moore ،0226) سيتم إتباعها لحل المشكالت

نسان عند التفاعل مع محيطه في عمليات ه "سلوكيا طبيعيا يستخدمه االوعرف التفاوض على أن
التخاطب او االتصاالت المستمرة بين جهتين للوصول الي اتفاق يفى بمصالح الطرفين، او انه 
عملية حوار وتخاطب واتصاالت مستمرة بين طرفين او اكثر بسبب وجود نقاط اتفاق و اختالف 

ة يتفاعل فيها طرفان او اكثر نتيجة حول المصالح المشتركة .وبالتالي فان عملية التفاوض عملي
لوجود مصالح مشتركة بينهم يتعذر تحقيقها دون الحوار حول الموضوعات المرتبطة بها وقد 
يكون ذلك بمناقشة االهداف و االراء تعبيرا او سلوكيا او حواريا لتقديم الحجج واالدلة من كل 

هناك . و (9000مر واخرين ،طرف للتوصل الي اتفاق نهائي يحقق المصالح المشتركة .)عا

http://www.maqalaty.com/profile/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B4%D9%88%D8%B9-3715
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مفاهيم خاطئة للتفاوض مثل اقتصار التفاوض على حاالت فض الصراعات أو تعارض 
المصالح أو التفاهم بين النقابات واالتحادات مع إدارة المصانع . ولكن التفاوض يشمل كل 

بشكل مجاالت الحياة وفي كل األوقات وفي كل األماكن أي أنه نشاط يومي يقوم به األفراد و 
 .(9000غير رسمي ) على و الهزايمة ،

 هم   التفاوض أ 
منظمات وخصوصًا إن التعامل مع ا خرين مهارة يحتاجها جميع األفراد العاملين في جميع ال

ويتم ذلك من خالل التفاوض الذي يحتاجه جميع األفراد في جميع  ،الخدمية المنظمات
عملية جلوس عدد من السياسيين او رجال  المجاالت. إن التفاوض بمفهومة العام ليس مجرد

نما فن من  األعمال حول مائدة مستديرة المناقشة الخالفات والتوصل إلى اتفاق مرض للطرفين، وا 
فنون الحياة اليومية، يحتاجه كل شخص مهما كان عمره أو موقعه أو مركزة . فال يمر يوم دون 

  –حتى دون أن يدرى   –ا إلى التفاوض أن يعيي االنسان عشرات من المواقف التى نحتاج فيه
ر نظره، أو مدي كالتفاوض مثاًل مع البائع المتمسك بسعره ، أو شريك فى الحياة متمسك بوجهة

تحتوي اعالنات الوظائف في اغلب االحيان على مهارات  ( 9000متمسك بسياسته. )حجاوي ،
ة التفاوض مهرة ال يجديده الجميع ولكن مهار  التفاوض كمهارة مطلوبة في الوظيفة المعلن عنها ،

ة مع بعضها البعض و التفاوض بين شخصين او اكثر يلزم مجتمعو تحتاج الي عدة مهارات 
شكلة او الوصول خصوصا عند اختالف الرؤى او االراء او المفاهيم وذلك للوصول الى حل للم

الراتب او قد تأتي لالنسان فرصة للتفاوض على  (Kelchner،9000)لهدف او لعقد ما
ن يؤدي التفاوض الى اتفاق أيفة مع صاحب العمل .و يجب المستحقات او تفاصيل المهام الوظ

 هدافهألوصاحب العمل بحيث يصل كل منهم  يرضى كل من الطرفين المرشح للعمل
(Intellectual Reserve ،9002). 

إليها عادة مدير ة يحتاج باستمرار، وهي كمهار  يعتبر التفاوض من األمور التي نمارسهاو 
)الطيارة  لتسيير األمور العالقة، وفي سبيل تحقيق أفضل النتائج ، وغالبًا ما يلجأ إليهاالمؤسسة

التفاوض يستمد اهميته و حتميته من كونه المخرج الوحيد الممكن استخدامه إن  (9002،
يعد التفوض لمعالجة القضايا التفاوضية و الوصول الي حل المشكالت المتنازع عليها .لذد 

 مخرجا نهائيا نحو االستقرار . كما ان االنشان طوال حياته يكون في عمليات تفاوضية مثل :
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يتفاوض الفرد مع الزمالء و الرؤساء و المرؤوسين ومع الزوجة و  على المستوى الشخصي :-0
 االب واالصدقاء و الجيران .........الخ

بيع و اعالن و اسناد مقاوالت و خدمة عمالء من انشطة شراء و  على المستوى التنظيمي :-9
 وتدريب عمال ،وكذلك مع االدارة و المدير و رئيس مجلس االدارة .

 وفود وزيارات و اتفاقيات، قضايا سياسية و قضايا اجتماعية، على المستوى الدولي:-2
 .(9000مشروعات مشتركة و توكيالت تجارية و عقود تمويل )عامر و اخرين ،

 فاوض اال اري الناجح مراح  الت 
وهي :مرحلة التحليل حيث يتم جمع  عينةذكر السكارنة ان التفاوض الناجح يجب يتبع مراحل م

البيانات وتحديد االهداف ، ثم مرحلة التخطيط حيث يقوم المفوض باعداد خطة التفاوض بناء 
 (9008على التحليل ثم مرحلة المناقشات ويقصد بها التفاوض الفعلي .)السكارنة ،

 داري المتفوض يجب ان يعي امورا منها:كم ان اإل

 ان ال يفاوض وهو غاضب حتى الالتتوه الحقائق إبان غضبه و ثورته.-

 .ان يواجه فوريا دون تأجيل قد يؤدي الي تفاقم االداء غير الكفء-

 .ان يواجه في خصوصية أي اليعنف في وجود االخرين-

 .يواجه بها جزءا جزءاان يكون محددا بأن يرج  المشكالت و  -

 .ان يدعم نفسه بالبيانات فذلك يعطيه مساحة تفاوضية تضمن الحصول على اكبر عائد -

)عامر و  ان يكون واضحا في تعبيره عن المشكالت بحيث ال يحدث لبس لدى االخرين . -
 .(9000اخرين ،

 ادارة الغضب 1.1.1

 مفهو  ا ار  الغضب 
من التقنيات العالجية النفسية والتدريبات التي مصطلح إدارة الغضب عادة إلى نظام  يشير

يمارسها شخص ما يعاني من الغضب والعدوان المفرطين الذين ال يمكن التحكم بهما وقد يشير 
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ا تتضمن بعض مهذا المصطلح أيضًا إلى الحد من درجات وانفعاالت وآثار حالة االهتياج. ك
،إعادة البناء اإلدراكي ،حل المشكالت السترخاء: تقنيات ا الغضب ما يليالتقنيات الشائعة إلدارة 

أمرًا إلزامي  ر جلسات التحكم بالغضببوفي بعض الدول تعت التواصل. استراتيجيات،و تحسين 
هو خفض المشاعر  دارة الغضبإ  الهدف منن أ (Wikipedia،9002) في نظامها القانوني

  نتحكم  و ممكن ان  اننا اسياد انفسنا ان نتذكر  هي  خطوه اولو  النفسية  والدوافع االنفعاليه
 .(9009)فوزي، انفسنا على  في كل المشاعر فلنتعرف

 ا ار  الغضبهم   أ 
إذا لم يملك اإلنسان نفسه في الحاالت الحرجة واستسلم لما يقتضيه الغضب واالنفعال الشديد، 

أن يستغّلها في عملية  ف نه يجد نفسه قد استهلك طاقة هائلة من قوته الداخلية التي من المفترض
العديد من الوظائف تفقد بسبب المشاعر السلبية وعدم القدرة على التحكم بها ،يعد نقص  البناء

مهارة ادارة الغضب احدى اهم االسباب في فقد االشخاص لوظائفهم حيث ان افتقاد هه المهارة 
بعض صعبا جدا ،وبين يخلق التوتر في مكان العمل و يجعل التواصل بين الزمالء و بعضهم ال

المدراء و موظفيهم ،فالشخص الغير قادر على التحكم في غضبه لن يستطيع من حوله التعامل 
معه او التواصل معه .ان وضع استراتيجية الدارة الغضب امر مهم فقد تكون هذه المهارة هي 

ى السمعة الفيصل بين احتفاظ الشخص بوظيفته او فقدانها كذلك هي عامل مهم في الحفاظ عل
المهنية في مكان العمل. أظهر استطالع لآلراء أجراه معهد جالوب األميركي أن واحدًا من كل 
خمسة من الموظفين أصيب بغضب شديد من أحد زمالئه خالل الشهور الستة الماضية لدرجة 
أن كال منهما كان يريد أن يضرب ا خر. ويعتبر الغضب أحد المشاعر اإلنسانية، إال أنه قد 
يؤدي إلى العديد من المشاكل والتعقيدات في حال عدم السيطرة عليه سواء في العمل أو 

 .(Eggers ،9009العالقات الشخصية أو نوعية وشكل الحياة التي يعيشها اإلنسان. )

السلبية  النفسية العاطفيةالهدف االساسي من ادارة الغضب هو ان نتخلص من ضغط المشاعر 
و لنسمح للعقل ليفكر.  عن حالة الغضب للعودة لحالة الهدوء، لناتجةا الجسديةواالنفعاالت 

 عوال نستطييمكننا اختيار االناس في مقر عملنا،  الوسط الذي نعيي فيه، وال رال نختافنحن 
تفادي الناس المسببين للغضب دائما ،انما بيدنا ان نقلل وندير حالة الغضب التي تصيبنا، وندير 

وأفضل وسيلة للتعامل مع الغضب هي مواجهته عن طريق إدارة  ليها.ع انفعاالتنا ونسيطر
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الغضب، باتباع عدًدا من االستراتيجيات بهدف إحكام السيطرة على الغضب والتحكم فيه )الطيارة 
إن الفكرة التقليدية في أن الغضب في العمل سلوك غير حميد، جعل الموظفين في  .(9002،

ضب، فمن جهة يدعو أصحاب العمل لتعزيز المشاعر اإليجابية حيرة من أمرهم فيما يتعلق بالغ
من تعاون وحماس، ومن ناحية أخرى يطالبون بالعمل وال شيء غير العمل واالبتعاد عن 

ويوضح أخصائيو علم النفس المهني أن هناك غضبا حميدا  المشاعر السلبية والتعبير عنها.
ال يمكن التعامل معه، في حين أن وغضبا غير حميد، والشخص الذي يغضب طوال الوقت 

الذي يغضب بشكل عرضي بين الحين وا خر أمره يسير، حيث يحتاج األمر إلى معرفة كيفية 
ويوضح الباحثون في علم النفس أن تجنب  إدارة الغضب من خالل مجموعة من النصائح.

إلنسان تعلم األشياء التي تثير الغضب صعب وكذلك األمر بالنسبة لبشخاص إال أنه يمكن ل
السيطرة على ردات فعله. وهناك أساسيات للغضب الجيد، كعدم الصراخ بصوت عال في وجه 
أحد المرؤوسين، ومهما كانت درجة الغضب، يجب أال يخرج عن نطاق السيطرة، فليس من 
الجيد أن يقوم أحد ب لقاء لوحة مفاتيح الكمبيوتر كتعبير عن غضبه، ألنها تظهره بمظهر 

جنون، كما أن جهاز الكمبيوتر سوف يتعطل مما يجعله يغضب الشخص الم
 .(Dautaj،9008أكثر)

 ( : استرات ج ا  ا ار  الغضب في مكان العمLisotta ،1002) 

  : االسترخاء 
أدوات االسررترخاء بسرريطة وغيررر مكلفررة، تررنفس عميررق، وبحررث عررن الهرردوء، والتفكيررر فرري 

وقرد يحتراج الشرخص الرى لغضرب ، صور محببرة إلرى الرنفس، وتكررار عبرارات معارضرة ل
 االستعانة بطبيب نفسي يساعده على التفريغ في حال صعب عليه االمر

 :عدم اخد االمور على محمل شخصي 
يواجه االنسان في عمله زمالء مختلفي الطباع ومنهم من يكون غير قادر على التعامرل 

لموظرف الرذكي بشكل الئق وهذا النوع من االشخاص قد يؤدي الى الغضب ولكن علرى ا
 .ان اليأخذ االمور على محمل شخصى النه ال يستطيع تغيير طباع هذا الشخص 

  : اعادة البناء المعرفي 
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الهررردف مرررن هرررذه الخطررروة هرررو إعرررادة بنررراء طريقرررة التفكيرررر، وذلرررك برررالتخلي عرررن سرررلبيات 
كاستخدام ألفراظ حرادة تعكرس أفكرار الشرخص وتصروراته، وذلرك ب يجراد صريغ بديلرة أكثرر 

 ولطًفا، كذلك االبتعاد عن كلمات من نوعية "أبًدا" و"دائًما" عند التحدث عن نفسرك تفاؤالً 
 أو عرررررررررررررررررررررررررررررررررن ا خررررررررررررررررررررررررررررررررررين، واالبتعررررررررررررررررررررررررررررررررراد عرررررررررررررررررررررررررررررررررن لغرررررررررررررررررررررررررررررررررة التعمررررررررررررررررررررررررررررررررريم . 
كما أنه ال بد من الوعي إلى نقطة مهمة وهي أن المنطق يغلب الغضب عند المواجهة، 

 كون تبريريرة... والتبريررولصناعة هذا الوعي ال بد من إدراك أن لغة الغضب غالًبا ما ت
 .هو لغة األضعف ومن ليس لديه خطة

  المشكلة:مواجهة  
دخالررره فررري مصررريدة الغضرررب،  قرررد تتسررربب الصرررعوبات والمشررراكل فررري اسرررتثارة الشرررخص وا 
وللتغلب على هذا الموقف ليس على اإلنسان أن يجد حاًل للمشكلة فري كرل مررة، فأحياًنرا 

اإلحباط والتروتر، لرذا علرى الشرخص فري مثرل  قد يغيب الحل.. أو يتأخر، وهو ما يسبب
تلررك الحرراالت العمررل علررى المشرركلة ككررل مررن خررالل خطررة، وعرردم البحررث عررن حررل فرروري 
غير متوافر، كما يجب دراسة تقدم الخطة كل فترة، وذلك لمواجهة المشكلة بعملية وعردم 

 االستسالم للغضب الناتج عن غياب الحل .
  :تغيير المكان 

تغيير المكان وأخذ قسط من الراحة، وتبديل الوجوه مفيد فري تنميرة القردرة أحياًنا ما يكون 
علررى إدارة الغضررب، وذلررك عقررب االبتعرراد عرررن مصررادر المشرراكل أو اإلحبرراط، كمررا أنررره 
يعطي فرصة لتجديد النشاط الذهني. كما انه ال بد من فتررات راحرة أثنراء اليروم لممارسرة 

 .بهدف الخروج من سيطرة الغضباالسترخاء أو زيارة أماكن جديدة وذلك 
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 واقع تطبيق المهارات الناعمة في قطاع غزة  :المبحث الثالث 1.1

 

 البطال  في قطاع غ   1.1.1

 التعل   العالي في قطاع غ    1.1.1

 المهارا  الناعم  لخر جي قطاع غ      1.1.1

 الوظائف اال ار   في قطاع غ    1.1.1 
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 في قطاع غزة لبطالة ا 1.1.1

يعاني معظم خريجي الجامعات الفلسطينية من األوضاع االقتصادية الصعبة التي انعكست 
عليهم بشكل سلبي ، مما أدى إلى انتشار البطالة في صفوف الكثيرين منهم ، وحرمانهم من 
الحصول على الوظائف وفرص العمل المناسبة لهم داخل سوق العمل الفلسطيني، وأضحت 

بلغ معدل البطالة في قطاع غزة عام حيث د كبيرة من الخريجين تعاني من البطالة ، هناك أعدا
 9009% من االيدي العاملة ، حيث بلغ معدل البطالة في الربع االول من عام 66الي  9009

% حسب تقرير قامت به االمم المتحدة في قطاع غزة 58% و بين الشباب 47بين الخريجات 
تطلب من جميع الجهات المسئولة العمل على توحيد جهودها المشتركة .وهو ما ي 9009في عام 

 تجاه مساعدة الخريجين في التقليل من ا ثار المنعكسة عليهم جراء انتشار البطالة بينهم .

منظمة العمل الدولية في األراضي الفلسطينية خالل عرضه لنتائج تقرير منظمة وضح ممثل وقد 
مليون وظيفة في شتي أنحاء العالم قد  51أن ما يصل إلى  2009العمل الدولية لشهر يناير 

ميلون شخص سينضمون إلى صفوف العاطلين عن  18تختفي بنهاية هذا العام، كما أن هناك 
العمل، حيث يتوقع الكثيرون زيادة تفاقم الكساد االقتصادي.ولما كانت فلسطين جزءًا من هذا 

األحداث والتطورات بحيث أن كثيرًا من القضايا  العالم المترامي فلم تكن بعيدة عن تلك 
وال شك أن الحصار  .والمشاكل االقتصادية كانت قاسمًا مشتركًا بين مختلف أقطار العالم

االسرائيلي المفروض على األراضي الفلسطينية وباألخص على قطاع غزة ساهم بشكل كبير 
ى االنقسام الفلسطيني الذي انعكس سلبًا الفلسطيني باإلضافة إل مجتمعبزيادة نسبة البطالة في ال

على الحرب األخيرة علي قطاع غزة إنهيار االقتصاد الفلسطيني في  كما ترتب على تلك الظاهرة 
واصبح الخريج غير ، وبالتالي   % من المنشآت الصناعية95القطاع مما سبب في إغالق 

و استقرار اجتماعي واقتصادي  مستقر في حياته اليومية واالجتماعية ، فهو بحاجة لفرص عمل
 .و توفير راتب ثابت له

توزيع العمالة والبطالة على الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي ( يوضح 0.9الجدول )

  .في قطاع غزة  بكالوريوس فأعلى
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  حملون مؤه  علمي بكالور وس فأعلى في قطاع غ  تو  ع العمال  والبطال  على الخر ج ن الذ ن  1-1 ج و  

 التخصص
 األفرا  الذ ن  حملون مؤه  علمي بكالور وس فأعلى

نسب  
  العاطل ن

 العم  عن

 أع ا 
عن   العاطل ن
 العم 

 نسب 
 العامل ن

 أع ا 
 العامل ن

المشارك ن  نسب 
 في القوى العامل 

 أع ا 
المشارك ن في 
 القوى العامل 

عداد  تربوية علوم وا 
 5,700 %7.47 2,500 %42.86 3,200 %56.04 معلمين

 17,000 %22.28 11,200 %65.88 5,800 %24.09 إنسانية  علوم
االجتماعية  العلوم

 12,700 %16.64 7,900 %69.90 4,800 %27.80 والسلوكية

 1,800 %2.36 1,100 %60.00 700 %28.82 واإلعالم الصحافة
التجارية  األعمال
 11,300 %14.81 8,600 %76.00 2,700 %92.82 ريةواإلدا

 2,500 %3.28 2,100 %84.00 400 %06.00 القانون
 2,500 %3.28 1,700 %68.00 800 %29.00 الطبيعية العلوم

 الرياضيات
 3,100 %4.06 2,200 %70.27 900 %92.02 واإلحصاء

 3,100 %4.06 1,700 %54.84 1,400 %45.06 الحاسوب
لمهن وا الهندسة

 2,500 %3.28 1,800 %79.00 700 %98.00 الهندسية

المعمارية  العلوم
 1,800 %2.36 1,200 %66.67 600 %22.22 والبناء

 7,000 %9.17 5,900 %84.92 1,100 %05.70 الصحة
 1,300 %1.70 1,100 %84.69 200 %05.28 الشخصية الخدمات

 4,000 %5.24 2,900 %79.50 1,100 %97.50 التخصصات باقي
 76,300 %100.00 51,900 %68.09 24,400 %20.28 المجموع

 . 9000  ، حصاء الفلسطينياإلالمركزي الصادر عن مركز  مسح القوى العاملةتقرير 

ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في جميع التخصصات ، وتاتي  0.9و يتضح من الجدول 
و يتوقع تزايد هذه النسبة خصوصا في  %92.82نسبة البطالة في التخصصات االدارية بنسبة 

ظل تزايد اعداد الخريجين وسوء االوضاع االقتصادية مما يعمل على تقلص الفرص الوظيفية في 
 جميع المجاالت . 
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 التعليم العالي في قطاع غزة  1.1.1

 مق م  

يرررة الفلسرررطيني، وذلرررك ألنررره يعتبرررر الرافعرررة االجتماع مجتمرررعيحترررل التعلررريم سرررلم األولويرررات لررردى ال
واالقتصررررادية لرررردى الشررررريحة األكبررررر مررررن الشررررعب الفلسررررطيني فرررري ظررررل االحررررتالل و القيررررود علررررى 
االسرررتثمار والوضرررع االقتصرررادي الصرررعب. و تعرررود الجرررذور التاريخيرررة لنظرررام التعلررريم العرررالي فررري 
فلسطين إلى سنوات األربعينيات عندما بدأ عدد كبير نسبيًا من الطلبة يلتحقون بمؤسسرات التعلريم 

لي في الخارج حيث لم يكن هناك أية مؤسسات داخل فلسطين. ويتم تلقي التعليم العالي حاليًا العا
فرري فلسررطين مررن خررالل ثررالث أنررواع لمؤسسررات التعلرريم العررالي وهرري الجامعررات والكليررات الجامعيررة 

. وفيما يلي لمحة عن تطرور عردد هرذه المؤسسرات (9002العالي، مجتمع )وزارة التعليم وكليات ال
 ضافة إلى تطور أعداد الطالب الملتحقين والخريجين.باإل

  تطور ع   مؤسسا  التعل   العالي

، لم يكن هناك مؤسسرات تعلريم جرامعي فري األراضري الفلسرطينية المحتلرة، و كرل 0267قبل عام 
و قررد دفعررت  ترردعى فرري ذلررك الوقررت برردور المعلمررين. مجتمررعمررا كرران قائمررًا كرران عبررارة عررن كليررات 

 مجتمرعفري الضرفة وغرزة، ال0267حردثها االحرتالل عرام اجتماعيرة و االقتصرادية التري ت االالتغيرا
الفلسطني إلى االعتماد على نفسه و خاصة في مجال تطوير التعليم، وكانت أولى المبادرات فري 

، الترررري أعلنررررت عررررن تطرررروير التخصصررررات الترررري تدرسررررها إلررررى درجررررة 0279كليررررة بيرزيررررت عررررام 
عررردد المؤسسرررات التعليميرررة المعتمررردة و تلرررك المبرررادرات حترررى بلرررغ  البكرررالوريوس، و مرررن ثرررم توالرررت

مؤسسة تعليم عرالي فري قطراع غرزة و الضرفة الغربيرة . حيرث يوجرد فري قطراع غرزة  52المرخصة 
 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي : 08

 5 )جامعات تقليدية )واحدة حكومية واثنتان عامتان و اثنتان خاصتان 
 6 حكومية وواحدة خاصة و اخرى عامة( كليات جامعية )أربعة 
 7 وواحردة تحرت  اثنتران خاصرتان، )ثالثرة عامرة، واحردة حكوميرة، كليات مجتمرع متوسرطة

 إشراف وكالة غوث و تشغيل الالجئين(.
 99أما التعليم المفتو  فيوجد جامعة واحدة تتوزع مراكزهرا برين الضرفة الغربيرة و قطراع غرزة بواقرع 

 .(9002زة )وزارة التربية و التعليم العالي،مركز خمسة منها في قطاع غ
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 تطور ع   الط ب الملتحق ن بمؤسسا  التعل   العالي

 تهجيرر مرن عنهرا نجرم ومرا السياسرية الظرروف الفلسرطيني، و جردنا أن مجتمرعال إلرى نظرنرا إذا
 الررزق مروارد علرى للحصرول األفضرل الطريرق هرو التعلريم برأن قناعرات لرديهم واحرتالل، قرد ولردت

ثبرات العاليرة، الئقرة، والمكانرةال  الجانرب علرى االسرتثماري االهتمرام انصرب وبالترالي الرذات، وا 
 نسربة ارتفعرت لرذلك ونتيجرة األولويرة، لهرا العقرول فري االسرتثمار وأصربحت عمليرات التعليمري
 نسربة أن البراحثين بعرض العربيرة، ويعتقرد الردول فري أشرقائهم مرع مقارنرة الفلسرطينيين المتعلمرين
 .(9000العرالم )الزعنرون واخررون،  فري العليرا مرن النسرب تعد الفلسطينيين من الجامعات خريجي

وهررذا انعكررس برردوره علررى أعررداد الملتحقررين بالجامعررات، حسررب احصررائيات وزارة التربيررة و التعلرريم 
بلغ  الرذين التحقروا بمؤسسرات التعلريم  الجدد  بةبلغ عدد الطل، حيث 9002العالي االخيرة في عام 

عين ز ذكرررررررا ( مررررررو 96.060و أنثرررررري25.846طالبررررررا ) 69.006( 9009/9002ام الدراسرررررري)للعرررررر
 كالتالي:

     بكرالوريس  92.028دراسرات عليرا، 9.874طالبا مرنهم ) 22.209 :الجامعا  التقل 
 .درجات أخري( 408 دبلوم متوسط،209 ،

  دبلرررررررررروم  5.692 بكررررررررررالوريس،0.756طالبررررررررررا مررررررررررنهم )7.474 :الكل ةةةةةةةةةةا  الجامع ةةةةةةةةةة
 .دبلوم مهني(82متوسط،

  دبلررروم  060دبلررروم متوسرررط ،6.007طالبرررا مرررنهم ) 6.977 :كل ةةةا  المجتمةةةع المتوسةةةط
 .مهني(

  سرررررررررررنة 2.204بكرررررررررررالوريس،00.427طالبرررررررررررا مرررررررررررنهم )04.252 :التعلةةةةةةةةةةة   المفتةةةةةةةةةةةو
 .شهادة تأهيل تربوي(909تحضيرية،

  
  الدراسرررريبلررررغ عرررردد الطلبررررة المسررررجلين الملتحقررررين فعررررال فرررري مؤسسررررات التعلرررريم العررررالي للعررررام كمررررا 

 9021580حسرررررررررب احصرررررررررائيات وزارة التربيرررررررررة و التعلررررررررريم العرررررررررالي االخيررررررررررة   (9009/9002)
 موزعين كالتالي: ذكرا( 87.442 أنثي و096.028طالبا)

  دراسرررررررررررررات عليررررررررررررررا،  8.028طالبرررررررررررررا مررررررررررررررنهم )092.487 :الجامعةةةةةةةةةةةةةا  التقل   ةةةةةةةةةةةةةة
برررررررررررال  007تأهيرررررررررررل تربررررررررررروي و 604دبلررررررررررروم بسررررررررررريط .9.902بكرررررررررررالوريس ،009.024

 دبلوم مهني(929شهادة،
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  دبلررروم متوسرررط ،09.020بكرررالوريس،4.006طالبرررا مرررنهم)06.299 :الكل ةةةا  الجامع ةةة 
 .دبلوم مهني(26

  دبلرررروم 022دبلرررروم متوسررررط ، 09.080) طالبررررا09.972 :كل ةةةةا  المجتمةةةةع المتوسةةةةط
 .مهني(

  سرررررررررنة  2.204بكرررررررررالوريس ،57.866) طالبرررررررررا مرررررررررنهم 60.529 :التعلةةةةةةةةة   المفتةةةةةةةةةو
 .تربوي(شهادة تأهيل  409تحضيرية،

 
 تطور أع ا  خر جي التعل   العالي 

حسب  (9009/9002بلغ عدد الطلبة المتخرجون في مؤسسات التعليم العالي الدراسي )
أنثي و 90.020طالبا )25.420احصائيات وزارة التربية و التعليم العالي االخيرة 

 موزعين كالتالي: ذكرا(04.460

 بكررالوريس 08.729،دراسررات عليرا0.290) طالبررا مرنهم 90.759 معةا  التقل   ةة :الجا  ،
 .دبلوم مهني( 075 تأهيل تربوي ، 564، دبلوم متوسط 200

 :  بلوم د 60دبلوم متوسط،9.275بكالوريس ، 806طالبا منهم )2.720 الكل ا  الجامع
 .مهني(

 دبلوم مهني( 28دبلوم متوسط ،9.209) 9.240  :كل ا  المجتمع المتوسط. 
 : شهادة تأهيل تربوي(026بكالوريس ، 6.809 طالبا منهم )7.088 التعل   المفتو. 

   خريجي قطاع غزة لالمهارات الناعمة  1.1.1

نتيجة الرتفاع معدل البطالة ظهرت عدة دراسات حول سوق العمل و الخريجين قامرت بهرا العديرد 
 سرةالدرا بينهرا مرن من المؤسسات التي تنفذ مشاريع خاصة بالبطالة و العمرل مقابرل المرال  فكران

 9006الفلسرطيني عرام  االقتصادية السياسات أبحاث ومعهد الشبابي، منتدى شارك أصدرها التي
 ،"العمرل سروق ومتطلبرات الفلسرطيني العرالي التعلريم خريجري مؤسسرات برين التوافرق مردى " عرن 

 الجامعرات جميع عن الفلسطيني المركزي لإلحصاء الجهاز عن الصادرة البيانات على واعتمدت
 من % 25 نسبتهم إذ شكلت الخريجين صفوف في البطالة ظاهرة إلى أشارت والتي نية،الفلسطي

 الذي التحقوا العمل من تسريحهم بسبب العمل عن العاطلون :مجموعتين في وصنفوا الخريجين،
 التسريح وأسباب إطالقًا، عمل فرصة أية لهم تتح لم الذين العمل عن والعاطلون التخرج، بعد به

 وهرم العمرل، فري النردماجهم الالزمرة تراوالقرد ترا المهرا مرن للعديرد الخريجين افتقار نتيجة كانت
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 وظيفرة علرى حصرولهم حرين إلرى تخررجهم تراريخ مرن الفتررة االنتقاليرة خرالل امتالكهرا إلرى يسرعون
 المرتبط الفلسطيني العمل سوق تتعلق بخصائص التي العوامل من مجموعة إلى باإلضافة دائمة،
 الفجروة أوجرد الرذي الخريجين عدد زيادة إلى الدراسة أشارت كما.  واالقتصادي اسيالسي بالوضع

 إلى الطلبة امتالك عدم إلى ذلك أسباب المحلية، وأرجعت السوق في عليهم والطلب العرض بين
 الممارسرة علرى علرم يركرز علرى الحصرول مثرل الجامعيرة راسرتهمد  أثنراء رات المهرا مرن عديرد

مجرال  فري المعلومرات أحردث علرى واالطرالع فريرق، ضرمن والتعراون العمرل ترا ومهرا والتطبيرق
 إلرى ذلرك يعرود وقرد ة.االنجليزير اللغرة راتومهرا واالنترنرت، الحاسروب واسرتخدام التخصرص،
 .الجامعي في التدريس التقليدية األساليب

كررور برراجراء دراسررة شرراملة بهرردف تقيرريم احتياجررات سرروق العمررل فرري  كمررا قامررت مؤسسررة ميرسرري
، يأتي ذلك من أجل تكوين 9000القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة عام 

فهررم عميررق عررن واقررع سرروق العمررل فرري القطرراع باإلضررافة إلررى توجهررات التوظيررف. حيررث أوضررحت 
 ذلرك فري السربب ويعود أكفاء، موظفين إيجاد في صعوبات يواجهون العمل أصحاب أن الدراسة 

 رات  المهرا الدارسرة  وتلخرص ، غرزة قطراع فري عنرد الشرباب العمليرة خبررةوال المعرفرة نقرص إلرى
 قطاعات صعيد على يمارسونها إيجاد خريجين الصعب من والتي العمل ألرباب بالنسبة المطلوبة
 يصرعب والرذين المروظفين المطلروبين أكثرر فر ن العليرا، الوظرائف في ، راستها د تمت التي العمل

 ) زراعري معمراري، مردني، )مهنردس  والمهندسرون الخبررة ذوو ليونالمرا المردراء هرم إيجرادهم
  .التسويق اختصاصي إلى باإلضافة

دراسة حرول سروق العمرل الرقمري فري قطراع غرزة و  9002كما اصدرت مؤسسة ميرسي كور عام 
 و مهرارات  فجروة أنهرا علرى الفجروة القائمرة  اهم متطلباتره و احتياجاتره واشرارت هرذه الدراسرة إلرى

 و الخريجرون يمتلكهرا التري رات المهرا بين   تطابق عدم عن عبارة فهي بسيط، عجز مجرد ليس
المهارات  فجوة أن الدراسة إلى الحظت و  العمل أرباب إليها يحتاج و يسعى التي رات المها بين
 هرذا و الُمحبطرين العلميرة المرؤهالت ذوي مرن الوظرائف طرالبي أصحاب من كبير عدد وجود مع
كما ركرزت هرذه الدراسرة علرى المهرارات الناعمرة المطلوبرة فري الوظرائف  .غزة قطاع يف الحال هو

مرررن  2.6و مرررن اسرررتطالع الراء المشرررغل تسررراوت المهرررارات الناعمرررة مرررع الخبررررات العمليرررة بدرجرررة 
وبنرراء علررى هررذه الدراسررة قامررت مؤسسررة  .5مررن اصررل  2.9بينمررا كانررت الدرجررة العلميررة  5اصررل 

 ج تدريبي يشمل مهارات ناعمة و تقنية للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل .ميرسي كور بتنفيذ برنام
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كمررا نفررذت كليررة التجررارة بالجامعررة االسررالمية  دراسررة حررول سرروق العمررل للوظررائف االداريررة تحررت 
مشروع  "مواءمة معارف ومهارات طلبة قسم إدارة األعمال بكلية التجرارة لمتطلبرات سروق العمرل"، 

قيرريم مرردى المواءمررة بررين المعررارف والمهررارات الترري يتعلمهررا طلبررة قسررم ادارة و هرردفت الدراسررة الررى ت
االعمال بكلية التجارة بالجامعة االسالمية ومتطلبات سوق العمل المحلي في قطاع غزة، ومن ثرم 
تحديرررد احتياجرررات الطلبرررة مرررن المعرررارف والمهرررارات لمسررراعدتهم فررري االنخرررراط فررري سررروق العمرررل، 

التنافسي لطلبة االدارة بين اقرانهم من خريجري الجامعرات االخررى، وأخيررا، وبالتالي تعزيز المركز 
ومرن أهرم النترائج التري  تحديد الميول الريادية للطلبة ومدى رغبرتهم فري انشراء مشراريعهم الخاصرة.

توصلت اليها الدراسة أن من أهم التحديات التري واجهرت الخرريج فري الحصرول علرى وظيفرة تمثرل 
ت العمليررة والتطبيقيررة والمهررارات التخصصررية المرتبطررة بسرروق العمررل الررى فرري ضررعف فرري المهررارا

جانررب ضررعف مسررتوى الترردريب العملرري أثنرراء الدراسررة ،  جرراءت المهررارات مررن حيررث األهميررة مررن 
وجهرررة نظرررر أربررراب العمرررل والخرررريجين العررراملين مرتكرررزة علرررى المهرررارات التطبيقيرررة ومنهرررا مهرررارات 

عرداد التقرارير والمهرارات الناعمرة   كتابرة ة الوقرت واالجتماعرات واإلدارة المكتبيرة ، مهرارات إدار  وا 
ومنها مهارات االتصال والتواصل الفعال مع ا خرين ومهارات كسب ثقرة ا خررين ومهرارات الثقرة 
بررالنفس والمهررارات والقرردرات التطويريررة ومنهررا مهررارات جمررع المعلومررات  ومهررارات التفكيررر المررنظم 

هارات المرتبطة بجودة األداء، و حول المعارف ذات االهمية فتلخصرت فري وصناعة القرارات والم
تابعررة ومفرراهيم المعرفررة بوسررائل ونمرراذج االتصررال المسررتخدمة داخررل المؤسسررة  المعرفررة باليررات الم

ومررن أهررم توصرريات الدراسررة حررول ضرررورة تطرروير مهررارات ومعررارف طلبررة ادارة الجررودة الشرراملة . 
هم من خالل اسرتخدام االسراليب الحديثرة فري التردريس كنظرام المحاكراة االعمال لرفع مستوى كفاءت

واهتمرررام الجامعررررات بتطرررروير المسرررراقات والبرررررامج األكاديميررررة وربطهررررا بسرررروق العمررررل وتطرررروير أداء 
األسررراتذة الجرررامعيين واالهتمرررام بنوعيرررة التررردريب أثنررراء الدراسرررة  و التنسررريق مرررع مؤسسرررات القطررراع 

ن التخصصررات الجامعيررة وبالررذات فرري تخصررص ادارة االعمررال بمررا الخرراص لمعرفررة احتياجرراتهم مرر
 يتوافق مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني. 

وسروق العمرل" )فبرايرر  كما بينت دراسرة صردرت عرن وزارة الخارجيرة والتخطريط بعنروان "الخريجرون
همهرا تزايد أعداد الخريجين العاطلين عن العمل وأرجعت ذلرك إلرى عردة أسرباب مرن أ( إلى 9009
ات التخطررريط للحقرررل التعليمررري وسررروق العمرررل مرررع تراجرررع واضرررح فررري جرررودة التعلررريم مسرررتو تراجرررع 

%( مرن الخرريجين العراملين لرم يكرن لهرم 42الجامعي والتعليم العام، كما أشرارت الدراسرة إلرى أن )
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%( منهم أنهرم لرم يتلقروا 54قبل التخرج تصور عن طبيعة الوظيفة التي سيشغلونها، كما وأعتبر )
ترردريبا مالئمررًا، كمررا أشررارت الدراسررة إلررى أن أربرراب العمررل يرررون أن مهررارات الخررريج العامررل لررديهم 

( مهررارة تررم قياسررها 98( مهررارة مررن أصررل )08متدنيررة فرري المجمررل، حيررث أكررد أربرراب العمررل أن )
%( في الخريج الذي يعمرل لرديهم وكانرت المهرارات البحثيرة هري األكثرر 70تتوفر بدرجة أقل من )

 %(.52ا بنسبة )تدني

 الوظائف االدارية في قطاع غزة  1.1.1

 . ويلعررب  يسرراعد علررى إدارة العمليررات اليوميررة للمؤسسررة: هررو شررخص محترررف  الموظةةف اال اري
في مجموعرة . ويمكن ان يتخصص االداريون  دورا هاما في معظم الصناعات والشركاتاالداري 

مرع ان مهرام االداريرين وواجبراتهم  . و  يرةجميرع الخلفيرات التعليمو يرأتون مرن  واسعة مرن المجراالت
تختلرررف حسرررب قطررراع العمرررل اال ان هنررراك مهرررام وواجبرررات ثابترررة لمعظرررم االداريرررين مهمرررا اختلفرررت 

 (9000)وزارة العمل االمريكية ،قطاعات عملهم و تخصصاتهم .
 اه  المها  المشترك  للعامل ن في الوظائف اال ار   :

 لشاملة لتحقيق االهداف المرجروة مرن االنشرطة المنفرذة اعداد وتنفيذ ومتابعة خطط العمل ا
 و الوصول الي اهداف المؤسسة  .

 للمؤسسرة أو الشرركة ويشرارك فري صرياغة سياسرتها  يرنظم وينسرق ويراقرب اإلدارة الداخليرة
 .اإلدارية

 اإلدارية التي يحتاج إليها العمل وخدمة اإلدارات المختلفة على جميع العمليات االشراف 
 األسراليب والرنظم الحاليرة المتبعرة فري المؤسسرة أو الشرركة بمرا فري  وتطروير قييم دراسة وت

 .المعلومات ذلك نظم إدارة وحفظ
 الحلول لها وضعالمشاكل التي تبرز و  دراسة 
 المراسرالت  أعمال السكرتارية والمحفوظات وكل ما يتعلرق بحفرظو  ر الدورة المستنديةيطو ت

أقصرر  سرهل الحصرول علرى المعلومرات المطلوبرة فريواألوراق والسرجالت والتقرارير ممرا ي
 .وقت ممكن

 ذات األثرررر عليهررا ويراقرررب  الشررركة لاللتزامرررات القانونيررة أو كررد مررن مراعررراة المؤسسررةالتأ
 .تطبيقها
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  تنظرريم المشررتريات واحتياجررات المؤسسررة أو الشررركة للمطبوعررات والمواصررالت وغيررر ذلررك
 .الخدمات الخاصة والعامة من

  كفايرة هرذه  أكرد مرنالتتبيرة ويحردد الغررض مرن كرل نمروذج و وعرات المكضرع نمراذج المطبو
 .ات المطلوبة من حيث تبسيط وتنظيم االعمالمستو النماذج لتحقيق ال

 التي تطلب من اإلدارة ف على إعداد البيانات واإلحصاءاتاشر اال. 
 مرررررل )وزارة الع .تحليلهرررررا التقرررررارير الدوريرررررة التررررري تررررررد إلرررررى اإلدارة ويشررررررف علرررررى مراجعرررررة

 .(9000 االمريكية،
 :في قطاع غ   ه  المهارا  التي تشملها اع نا  الوظائف اال ار  أ

موقع التوظيف األول في فلسطين، حيث يقدم مجموعة كاملة من حلول يعد موقع جوبس  
التوظيف الشاملة والمتكاملة وأدوات التخطيط المهني. ويعمل موقع جوبس على الشبكة 

واإلنجليزية. ويقدم موقع جوبس الطرق  بفاعلية كاملة باللغتين العربية،العنكبوتية العالمية 
المنهجية األسرع واألسهل واألفضل فعالية ومردودًا على اإلطالق من الناحية االقتصادية إلى 
أصحاب العمل لكي يجدوا نخبةالمرشحين للوظائف، وكذلك إلى الباحثين عن عمل لكي يجدوا 

( و قد استفادت الباحثة من الموقع في جرد أهم 9004)جوبس ، .أفضل الوظائف في فلسطين
 المهارات التي شملتها اعالنات الوظائف اإلدارية في قطاع غزة و التي تشمل التالي:

 تحمل ضغط العمل. القدرة على 
  شفوية وكتابيةتوفر مهارات االتصال والتفاوض. 
  ل وترتيب األولويات مهارات تنظيمية عالية والمقدرة على ادارة العمامتالك 
 .دارة المهام المتعددة بشكل متزامن  االلتزام بالمواعيد النهائية بشكل منضبط وا 
 . القدرة على االقناع 
 العملب واالبداع تنظيمالتخطيط و ال  القدرة على. 
  الحديث و حسن المظهر و اللباقة في التعاملو سرعة البديهة. 
 ءة وكتابة ومحادثةاتقان اللغتين العربية واالنجليزية قرا . 
 .القدرة على اعداد التقارير بالعربية واالنجليزية 
 .القدرة على العمل ضمن فريق 
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 القدرة على تحمل المسؤولية. 
 القدرة على التشبيك المؤسساتي والجماهيري. 
 تقان في برامج الحاسوب واستخدام االنترنت بشكل فاعل  . معرفة وا 

 
را في قطاع غزة وظيفة منسق مشروع، اداري مشروع، منسق اكثر الوظائف االدارية انتشا وتعد

وفي تقرير لنقابة  . التسويق، العالقات العامة، المشتريات ،ميداني، اداري جامعي، المبيعات
إداري في  االشخاص المتقدمين لوظيفةعدد ظهر ان  9004صدر في ابريل  في غزة االدارية 

 تقدم المتحانشخص  0224  :كالتاليهي  م 2014 - 9002 عام في الوظائف الحكومية 
ترشحوا للمقابلة بعد  020، منهم من تخصصات مختلفةوظيفة اداري في ديوان الموظفين العام 

  .9004منهم حتى نهاية ابريل  00و تم توظيف  اجتياز االمتحان التحريري،
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 مقدمة  1.1

تعتبر الدراسات السابقة مكون هام من عناصر الدراسة العلمية، فهي تعطي الباحث الصورة 
تعمل على اثراء معارف الباحث وزيادة معارفه في مجال و  الولية للبحث الذي سيقوم بدراستهاا

اليها الباحثون في تلك الدراسات. ي توصل البحث من خالل النظر الي النتائج و التوصيات الت
ي اقتناص اهميتها فتناولت موضوع المهارات الناعمة و وقد تعددت الدراسات االجنبية التي 

زمة البطالة العالمية ،اما بالنسبة للدراسات العربية في موضوع الوظائف خصوصا في وجود أ
فيما يلي عرض لعدد من الدراسات . و ةعلى حد علم الباحثيحة المهارات الناعمة فهي تعد شح

 .و غير مباشرةأ التي تناولت موضوع الدراسة بصورة مباشرة

 الدراسات السابقة  1.1

" ك ف تقو  المهارا  الناعم  بإكما    بعنوان:(، Quinley، 1011) راس   .1
 المهارا  التقن   " 

How Soft Skills Complement Tech Fluency   

ن  المهارات الناعمة تكمل  المهارات  التكنولوجية و أح كيف يلي توضإهدفت هذه الدراسة 
التقنية التي يجب ان يمتلكها  في المهنيين و العاملين في مجال التكنولوجيا للوصول الي النجا  
الوظيفي. كانت نتيجة الدراسة ان هناك خمسة  مهارات  ناعمة هامة  ينبغي أن يمتلكها 

دارة مهارة التعامل مع الناستكنولوجيا. وتشمل هذه المهارات المهنيين و العاملين في مجال ال ، وا 
 الوقت واالهتمام بالتفاصيل، والمعرفة بوليصة التأمين.

وتشمل  الصبر في التعامل مع االشخاص  والتعاطف معهم  مهار  التعام  مع الناس: -0
 و القدرة على قطع شوط طويل في إنشاء القة مع أي شخص.

: كل عامل يجب ان يكون قادر على تطوير نظام تباه للتفاص  ا ار  الوق  و االن -9
صالح بالنسبة له و غالبا ما تختلف هذه االنظمة من شخص ألخر ولكن يجب ان تكون 
جميع هذه االنظمة و الجداول  مناسبة لتوقعات المدير و تشمل القيام بعده مهان بشكل 

 اء المهام بنجا متوازي في عدة احيان و تؤدي الى رفع المستوى و انه
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و تعني قيام الشخص بعمله بشكل ممتاز و ان يحب عمله و يفخر بما يقوم به  :الن اه  -2
و هذا االمر مهم النه ينعكس على االشخاص الذين يتلقون الخدمة فهم يستطيعون 

 االحساس بذلك و بالتالي ينعكس على العالقة طويلة االمد مع العميل 
ي تعني القدرة الكاملة على فهم و قراءة بوليصة التامين وه المعرف  ببول ص  التأم ن: -4

 الي تطبيقها و فهم بنودها بشكل كامل  باإلضافة
يواجه التقنين مواقف صعبة بشكل يومي تقريبا و يتعرضون لكثير  و التصم  : االبتكار -5

من الضغوطات  من االشخاص ذوي المطالب الكثيرة الي االدوات التي قد تتوقف فجأة 
عمل او تصاب بعطل مؤقت ولذلك يجب على هؤالء التقنين ان يكونوا سريعي عن ال

البديهة و قادرون على ابتكار الحلول و تنفيذها بسرعه سواء في التعامل مع االشخاص 
وصت الدراسة بضرورة العمل على صقل المهارات الناعمة ألنها مكمل وأ.او المعدات 

 أساسي للمهارات التقنية.
 

 

" الموا ن  ب ن المهارا  التقن   والمهارا   بعنوان) Coscia، 1011 ( راس   .1
 الناعم "

Balancing Technical and Soft Skills 

  وضحتو  موازنة المهارات التقنية والمهارات الناعمة في سياق المهن التقنيةهدفت الدراسة الى  
ارات الناعمة هي ما مهمة للحصول على وظيفة و لكن المه (ان المهارات الصلبة )االساسية

وهذه المهارات ال يتم تدريسها في الكليات  يمكن االنسان من البقاء و االستمرار في الوظيفة،
حيث اظهر استطالع ألصحاب العمل ان جميعهم اتفق على ان الكليات التقنية في المجاالت 

ف المشكلة و التجارية اقوم بعمل جيد بخصوص تدريس المهارات التقنية مثل اللحام و اكتشا
اعادة ضبط االنظمة و اصالحها ولكن هذه الكليات ال تدرس الطلبة كيفية ادارة الوقت او حتى 
االلتزام بالوقت او الظهور بمظهر مناسب في مكان العمل او التصرف بأسلوب مناسب مع 

رقاء قد االخرين في العمل وكانت نتيجة االستطالع ان النظرة التقليدية للعمال ذوي الياقات الز 
اختلفت االن وخصوصا مع انتعاي الثورة التكنولوجية و انتشار استخدام الحاسوب اي ان 
امتالك الخص لشهادة في مجال عمله او اجادته العمل التقني ال يكفي لمواصلة حياته المهنية 

 بنجا  او حتى لالستبقاء على وظيفته.
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 ألنهاالمدارس و الكليات و الجامعات  وخلصت الدراسة الي ضرورة تدريس المهارات الناعمة في
تعقيدات في حياته خصوصا  يواجهمهارات يجب ات تغرس في االنسان منذ الصغر حتى ال 

حياته المهنية التي يكون لديه فيها مدراء و مقيمين لتصرفاته كما ان الشركات يجب ان توفر 
االنتاجية و اكتساب عد اكبر  تعمل على زيادة ألنهالموظفيها برامج تدريبية في هذه المهارات 

 من العمالء.
 

عنوان "الق ا   الفعال  :تفس ر لحقائق ثابت   (Vincent،1011 ( راس   .1
 بخصوص الق ا   بالمهارا  الناعم "

Effective leadership: Explains The Hard Facts of Soft Skills 
Management 

الناعمة و كيفية استخدام المهارات الناعمة في هدفت الدارسة الى توضيح مفهوم ادارة المهارات  
عملية القيادة لدى المدراء و القادة .ووضحت الدراسة انه كلما زاد حجم الشركة كلما زاد 
ما االضطراب و التوتر و ضغط العمل الذي تواجهه الشركة و موظفيها مما يستدعي استخدام 

 .بالمهارات الناعمة في القيادة واالدارة يسمي

تحفيز الموظفين خصوصا العاملين على بنود  الشركات:المشاكل المنتشرة التي تواجهها ومن 
ات مستو العقود القصيرة االجل، التواصل بوضو ، تطوير الموظفين ووضع االشخاص في 

الء و تحقيق الوصول لرضى العم وظيفية مناسبة لهم لرفع مستوى الربح دون رفع التكلفة،
 يجب ان يواجهوا هذه المشاكل بان يكونوا المدراءضحت الدراسة ان وو  مطالبهم و توقعاتهم.

قادرين على التواصل بشكل جيد و شر  القرارات التي يتم اتخاذها كما يجب ان يكونوا مستمعين 
ولخصت الدراسة اهم المهارات الناعمة التي يجب توافرها لتحقيق القيادة واالدارة السليمة . جيدين

و  االتصالل مع االخرين، العمل ضمن فريق، مهارات التفاوض، مهارات وهي: مهارات التعام
وخلصت الدراسة إلى ضرورة أن يعمل المدراء على تطوير التواصل ، مهارات ادارة الوقت .

مهاراتهم الناعمة وذلك لتطوير عالقاتهم مع الموظفين مما يؤدي الي تجنب العديد من المشاكل 
 فيهم.االدارية بين المشرفين و موظ
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( بعنوان "ه  الترك   على المهارا  الصلب  )االساس  ( Rios ، 1011 ( راس   .1
 سببا لقت  عملك؟ " 

Are Hard Skills Killing Your Business? 

هدفت الدراسة الي معرفة السبب في االداء الوظيفي العالي ومعرفة ماهي المهارات التي يركز 
الشركات هل هي المهارات الناعمة ام المهارات الصلبة  عليها مدراء اقسام الموارد البشرية في

.ووضحت الدراسة ان معظم الشركات تضع الكم االكبر على التقييم على المهارات الصلبة وليس 
على المهارات الناعمة عند عملية التقييم و قد يرجع هذا االمر الي االوضاع االقتصادية الحرجة 

زون للعمل في الوظائف مباشرة دون الحاجة الي حيث يريد اصحاب االعمال اشخاص جاه
تدريب ،و  لكن الواقع اذا تم النظر للخطة االستراتيجية و االهداف للشركة ستجد انها بعيدة عن 

وبينت الدراسة انه في استبانة تم تطبيقها الناعمة . المهاراتالواقع مما يوجد الفجوة التي تغطيها 
ومشوفيهم غير قادرين  مدراءهمموظفين اجمعوا على ان % من ال69في بورتوريكو اظهرت ان 

على التواصل معهم و يفتقرون الي مهات االتصال و التواصل مما يخلق العديد من المشاكل و 
يضعف الحافزية  للعمل  وان على المشرفين ان يتعلموا كيفية التواصل مع الموظفين حيث ان 

ر على توزيع المهام المراد تنفيذها فقط دون التواصل بين المشرفين و الموظفين يقتص معظم
 .مناقشتها او اخد ارائهم او أي نوع من التواصل 

وخلصت الدراسة الي ان المهارات الناعمة و اهمها التواصل من اهم المهارات التي يجب ان 
 ال يقتصرتعطي نسبة كبيرة من التقييم في عملية تعيين المشرفيين و المدراء حيث ان المشرفين 

عملهم على توزيع المهام فقط بل ايضا على التفاعل مع فرق العمل و معرفة قدرات العاملين و 
االنخراط معهم في العمل و حل مشاكلهم وغيره من االمور التي تصادف العمل واذا افتقرت هذه 
المهارات لدى المشرفين سيكون سبب اساسي في ركود العمل و قلة الحافزية و انتشار المشاكل 

 ين العاملين.ب
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  "( بعنوان "أهم   المهارا  الناعم  للنجا  في العم  Lazarus ،1011 ( راس   .1

The Importance of Soft Skills for Job Success 

هدفت الدراسة الى التركيز على اهمية المهارات الناعمة بالنسبة لالطباء و العاملين في مجال 
هارات التي يجب ان تتوافر فيهم ووضحت الدراسة انه الرعاية الصحية  و ما اهي اهم هذه الم

ا  في ة المتوفرة لديهن للوصول الي النجعلى االشخاص ان ال ينخدعوا  بالمهارات الصلب
حيث انه في الوقت الحالي تم استبدال الحد األدنى من المعايير بالقبول بالحد األعلى  العمل.

ى بالمهارات الناعمة من المتطلبات للوظائف ومنها منها. وبجانب المعايير االساسية تجد ما يسم
ان يكون المتقدم للوظيفة اجتماعيا و ولديه شخصية متزنة و قادر على التواصل مع مختلف 

وقد اصحاب المسئولون في  االشخاص باإلضافة الي تمكنه من لغات تختلف عن لغته االم.
عمة فاصبحوا يبحثون عن االشخاص مجال الرعاية الصحية يعطون اهمية اكبر للمهارات النا

ذوي الشهادات الطبية ولكن لديهم مهارات ادارية على سبيل المثال حيث يمتلك هؤالء مهارات 
 ناعمة تعمل على رفعة شأن مكان العمل .

ووضحت الدراسة انه يصعب تعليم المهارات الناعمة او حتى قياسها فهي مهارة يتم تنميتها رويدا 
 اسة على ان اهم المهارات الالزمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية هي:رويدا و خلصت الدر 

ء و تشمل ان يكون قادرا على ان يقود فريق دون ان يجعل اعضا : مهارا  الق ا   -
 الفريق يشعرون بانهم تحت امرته.

: وهي مهمة جدا للتعامل مع المرضى او اهاليهم خصوصا في االتصا  و التواص  -
  .و االمراض الخطيرة الحاالت الحرجة

و تظهر اهمية هذه المهارة عند التنافس على وظائف ادارية مهمة في مجال  :االحتراف -
 .الرعاية الصحية

 ان الشخص مسئول و مهتم بمكن حوله.: حيث يعطي انطباع بحسن المظهر -
و تشمل مناداة االشخاص باسمهم و يسبقه لقب سيد او سيدة، والتواصل   :حسن العشر  -

 ظر المباشر للشخص عن مخاطبته و الوصول بالوقت المناسب.بالن
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صفا  شخص   تضع أصحابها في  ،المهارا  الناعم ( 1011 راس  )سو ل  ، .6
 مق م  ماراثون التوظ ف 

هدفت هذه الدراسة الي معرفة رأي اصحاب العمل و المسئولين عن التوظيف في المؤسسات في 
التوظيف ومدى اهميتها لديهم و اعتمدت الباحثة على المهارات الناعمة و دورها في عملية 

االسلوب الكيفي من خالل اجراء عدة مقابالت مع اشخاص ذوي عالقة بموضوع التوظيف 
وكانت نتيجة الدراسة انه المهارات الناعمة تلعب الدور االكبر في حصول المتقدم للوظيفة عليها 

مهارات فمثال دورا كبيرا في عملية التوظيف و بينت الدراسة ان بعض المهارات الناعمة تلعب 
التواصل واإللمام بالعالقات العامة والجرأة في الحديث وكذلك المظهر الشخصي، هي من أهم 

 و يستطيع المقابلين ان يميزوها في معايير اختيار الموظف عند االلتحاق بسوق العمل
المهارات الناعمة مرتبطة كما وضحت الدراسة ان  .االشخاص من خالل المقابلة بسهولة 

بمجموعة من السمات الشخصية والخصائل االجتماعية ومهارات التواصل واللغة والعادات 
وخلصت الدراسة . لدى الفردود والتفاؤل مع ا خرين. وانها تكمل المهارات الثابتة الشخصية وال

ر مهاراتهم الناعمة إلى توصيات أهمها ان على االفراد الباحثين عن الوظائف العمل على تطوي
امتالك الفرد للمهارات الشخصية الناعمة يمنحه فرصا أفضل  وانو أهمها االتصال و التواصل 

 .في الحياة العملية

 (، بعنوان :  "ه  للمهارا  الناعم  اهم  ؟Seth ,Seth  ،1011  راس  ) .1
 على وجه  نظر اصحاب العم " بناء   االثار المترتب  على المحاضر ن

Do Soft Skills Matter? – Implications for Educators Based on 
Recruiters’ Perspective. 
هدفت هذه الدراسة الي دراسة وجهة نظر ارباب العمل في المهارات الناعمة ومدى اهميتها لهم 

% من ارباب العمل اجمعوا على ان 86واظهرت نتيجة الدراسة ان عند عملية التوظيف 
عن جودة االشخاص  امهمة جدا للنجا  في مكان العمل ،و عندما سئلو  المهارات الناعمة

% منهم ان هؤالء ال يملكون المهارات االزمة للنجا  60المنخرطين حديثا في سوق العمل اجاب 
ن هناك فجوة بين متطلبات سوق العمل و منتجات الجامعات و ألى % منهم ع89واجمع 

 .الكليات من خريجين
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عن نسبة المهارات الناعمة الي المهارات الصلبة اثناء عملية ة المستهدفة الفئ سئلتوعندما 
لصالح المهارات الناعمة في  60:40ان النسبة هي  ا% اجابو 68الوظيف كانت النتيجة ان 

في الوظائف ذات المستوى االداري  50:50الوظائف ذات المستوى العام بينما تكون النسبة 
لصالح المهارات الناعمة في الوظائف ذات المستوى االداري  60:40المتوسط و تكون النسبة 

 العالي .

و قامت الدراسة بادارج اهم ستة مهارات ناعمة وطلبت من ارباب العمل ترتبها حسب االهمية 
% للمهارات الشخصية ،العمل في فريق 90% لمهارة االتصال و التواصل و 99فكانت النتيجة 

 دارة الوقت.إل% 02النزاعات و اخيرا  % ادارة04% للقيادة ، %05 ،06

(، بعنوان : "ت ر س المهارا  الناعم  للطلب  Al-mamun ،1011 راس  )  .2
 المهن  ن :مهارا  ق م  للجاه    للعم  "   

Soft Skills Education for the Vocational Graduate: Value as Work 
Readiness Skills 

ارات الناعمة بالنسبة  ألرباب العمل المعاصرين الذي المه هدفت الدراسة الي توضيح دور
يسعون الستقطاب  وتوظيف الخريجين  لكن معظم الخريجين ال يرتقون للمعايير المطلوبة في 
سوق العمل وذلك بسبب  وجود فجوات بين المهارات التي يطالب بها أصحاب العمل وما تقدمه 

ن ألنظمة التعليم و التدريب أن تقوم بدمج المؤسسات التعليمية . ووضحت الدراسة انه يمك
المهارات الناعمة بشكل فعال في المناهج الدراسية. عالوة على ذلك، فان المناهج المستندة إلى 
المهارات الناعمة والتي تروج لجوهر  الكفاءة  العامة يجب أن تشمل تطوير للمهارات الناعمة 

خالل  وقت قصير، لكن يمكن توظيف تلك  ولكن ذلك ليس باألمر السهل الذي يمكن تحقيقه
 .ذين يمتلكون مهارات أساسية للعملالمهارات كأفضل حل لتثقيف الطالب ال

وخلصت الدراسة الي ان  متطلبات العصر تتطلب من  أنظمة التعليم والتدريب أن تركز على 
يثة بكل مرونة انتاج موظفين يمتلكون ادارة ذاتية وتمكنهم من االنخراط في أماكن العمل الحد

وقابلين للتعلم مدى الحياه. ومن الواضح جدا أنه يجب على  المؤسسات التعليمية أن تطور 
تجربة تعليم عملية من أجل تمكين توظيف الخريجين حيث يجب أن تكون المهارات الناعمة جزء 

صحية للشباب ال يتجزأ في المناهج الدراسية . ان هذه المهارات يمكنها أن تساعد في بناء عقلية 
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. أما في التعليم المهني فمن من  مجتمعالعاملين من أجل تحقيق عدالة اجتماعية في ال
الضروري أن يتم تحويل المؤسسات التعليمية الي مركز تعليم لمهارات الحياه  من اجل تسهيل 
 تدريب الخريجين على المهارات الناعمة بحيث يجب أن يتم تضمين تلك المهارات في المناهج
التعليمية و التدريس و التعلم و عمليات التقييم وتعتبر تلك خطوات بناءة فالمهارات الناعمة 

  المرغوبة يجب أن تكون واضحه ومشروحه من خالل نتائج ومخرجات التعلم.

 National Association of Colleges and Employers راس  ) .9
(NACE)   ،1011 "  : 1011توقعا  العم  في (، بعنوان" 

Job Outlook 2012 

حيث  9000شملت نتائج مسح عام  و 9009هدفت هذه الدراسة الي معرفة توقعات العمل لعام 
المرشحين للمقابالت.  عنها فيالعمل تلخيص المهارات التي أنهم يبحثون  طلبت من أرباب

 :دراسة الي ان اهم ستة مهارات هيوخلصت ال

مع  الوظيفة العملثر األحيان، تتطلب في أك فريق:القدرة على العمل في هيكل  -
ا خرين للحصول على المهام والمشاريع المنجزة. وهذا يعني أن أرباب العمل 

أن تكون متأكدا من أن الموظف لديه قابلية  تبادل األفكار  يريدون المحتملين
ومنفتح على افكار االخرين ، وأن لديه االستعداد لوضع الفريق ومصالح الشركة قبل 

 حته الخاصة.مصل
من أجل الحصول :مع األشخاص داخل وخارج المنظمة القدرة على التواصل لفظيا  -

على العمل المنجز، قد يحتاج العمل إلى التواصل مع إدارات واقسام  متعددة في 
المؤسسة. وهذا يجعل العمل سهال جدا و يسرع في خدمة العمالء و التعامل مع 

د حافز للعمل و يشجع المرؤوسين للقيام بمهامهم الموردين .ان التواصل الفعال يول
 الوظيفية على اكمل وجهه 

القدرة على اتخاذ القرارات و حل المشكالت :مهما كانت امور العمل تسير بسهولة  -
ويسر اال ان المشكالت تواجه الموظف خالل عمله و رد فعله و طريقة تصرفه مع 

ل . ويعد اتخاذ القرارات من اهم هذا المشكالت من االمور المهمة في خالل العم
 .ت و حل المشكالت باقل نسبة خسائراالمور في الشركا
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القدرة على الحصول على المعلومات و معالجتها :عندما يكون الموظف جديد في  -
الوظيفة يكون امامه منحنى حاد للتعلم فيجب عليه ان يكون قادر على فهم متطلبات 

لومات و فادر على جمع المعلومات الخاصة الوظيفة و قادر على استيعاب المع
بوظيفته و مهامه بنفسه ال ان ينتظر اخرين ليحصلو له عليها ثم يسخر هذه 

 .المعلومات الداء عمله بشكل كامل 
يقوم ارباب العمل عادة باعطاء :  القدرة على التخطيط ،التنظيم و تحديد االولويات -

على الموظف الكفء ان يكون  الموظف عده مهام وعدة مشاريع في ان واحد و
قادرا على ان يصنف هذه المهام تبعا لمدى االهمية و االولوية ثم يقوم بتنفيذ هذه 

 .المهام على اكمل وجهه دون نقصان
اغلب الشركات تقيس مدى نجاحها باالرقام :القدرة على تحليل البيانات الكمية  -

ثير على هذه االرقام فمال .فيجب على الموظف ان يدرك انه بحد ذاته يستطيع التأ
لو فرضنا ان موظف يعمل في خدمة الزبائن فانه بحد ذاته يستطيع زيادة اربا  

.بالتالي يجب ان يكون  الشركة او زيادة خسائرها من طريقة تعاملة مع العمالء
ر على فهم االحصائيات النه بهذا سيكون قادر على التخطيط و العمل دالموظف قا

 .ر اموال اكثر على الشركةبشكل افضل مما يد

مهارا  ناعم  مطلوب   10(، بعنوان :  " أفض  Robles  ،1011 راس  ) .10
 في مكان العم  ال و  من وجه  نظر التنف   ن"

Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in 
Today’s Workplace 

وجهه نظر ارباب العمل  اهمية المهارات الناعمة من هدفت الدراسة الي معرفة 
والمعرفة الالزمة  و العملية  المهارات الصعبة هي الخبرة التقنيةووضحت الدراسة ان 

عن بعض الناس هي صفات الشخصية، والمعروف أيضا فالمهارات الناعمة بينما  للعمل
رجال حيث كانت نتيجة الدراسة ان  . يمتلكها الشخصالمهارات  الشخصية التي  باسم 
العمل.  الباحثين عن هامة جدا فيال من السماتالمهارات الناعمة  يعتبرون انال األعم

فضال عن  ناعمة مهارات يملكون جدد  شخاصاتوظيف أرباب العمل يريدون حيث ان 
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ناعمة من خالل مهارات  00حددت هذه الدراسة أفضل وقد المهارات الصعبة. امتالكهم 
في الواليات االمريكية  رجال األعمال من اهم شخص  57استطالع للرأي استهدف 

، والتواصل : النزاهة، االتصالالمتحدة و كانت نتيجة الدراسة ان هذه المهارات هي 
المجاملة، المسؤولية، المهارات االجتماعية، موقف إيجابي، الكفاءة المهنية، المرونة، 

ن جميع هذه .ووضحت الدراسة ان على الرغم من ا العمل الجماعي، أخالقيات العمل
اخرى حسب طبيعة العمل و مجاله  المهارات مهمة اال ان اهميتها تتفاوت من مهارة الى

وتصدرت مهارة االتصال و المجاملة و النزاهة القائمة في مجى االهمية حيث ان 
 .الصفات الثالثة كانت االهم لدى جميع ارباب العمل الذين استهدفتهم الدراسة

السبب الحق قي الذي  قف حائ  ب ن ":وان بعن (White)، 1010 راس   .00
 الخر ج ن الج   و الوظائف "

 The Real Reason New College Grads Can't Get Hired 
 

هدفت الدراسة الى اظهار مدى اهمية المهارات الناعمة لدى ارباب العمل عند عملية 
لجامعات واغلب ٪ من أرباب العمل ال يقومون بتوظيف  خريجي ا60التوظيف واظهرت ان 

المتقدمين للوظائف نظرا الفتقارهم الي المهارات الناعمة  بما في ذلك االتصاالت، ومهارات 
التعامل مع ا خرين، والتفكير النقدي. و شملت الدراسة سرد لنتيجة عدد من استطالعات 

 الرأي و االستبيانات ذات العالقة بالموضوع و اهمها :

انه يوجد    مجتمعللقوى العاملة في سانت لويس كلية الاستطالع اجرته مجموعة حلول  -
٪ من أرباب العمل قد وضحوا ان اغلب المتقدمين للوظائف يفتقرون الى  60أكثر من 

" مهارات االتصال و التعامل مع ا خرين " وعدد كبير من المدراء قد وضحوا ان اغلب  
و يفتقرون الي مهارة حل المتقدمين اليوم ال يمكنهم التفكير بشكل نقدي و خالق 

 المشاكل أو الكتابة بشكل جيد .

كما بين مسح آخر صاحب العمل من قبل شركة التوظيف اديكو  نتائج مماثلة. وتقول  -
٪ من المشاركين في االستبيان قد صنفوا  المهارات الناعمة ، مثل  44الشركة في ان  

الفجوة االكبر " فقط نصف هذا التواصل والتفكير النقدي واإلبداع و التعاون على انه 
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العدد كما يقول عدم وجود المهارات التقنية هي نقطة األلم وان نصف هذه النسبة قد 
 اعتبروا المهارات التقنية هي الفجوة.

على الرغم من ان االكاديميين يميلون الي تعزيز مهارات الرياضيات والعلوم الي ان  -
الكفاءة التنظيمية و المهارات الشخصية ،وفي اصحاب العمل و المدراء يميلون اكثر الي 

أرباب  900استطالع للرأي قامت به الرابطة الوطنية للكليات وأصحاب العمل شمل 
أولويات في التعيينات الجديدة اجاب المعظم بانهم يريدون  00العمل حول اهم  

لتنظيم التخطيط و ا اشخاصا تتوافر فيهم مهارات مثل العمل ضمن فريق، حل المشاكل،
و القدرة على ترتيب اولوياتهم ،في حين تم ذكر المهارات التقنية و مهارات الحاسوب في 

 اسفل القائمة.

 0كما اظهر االستبيان  السنوي الذي تقوم به مؤسسة مان بور العالمية أن ما يقرب من  -
 أرباب العمل في جميع أنحاء العالم ال يمكن  مل  الوظيفة الشاغرة لديهم 5من كل 

بموظف  ألنهم ال يستطيعون العثور على شخص من ذوي المهارات الناعمة واهم تلك 
المهارات هي  نقص التحفيز، مهارات التعامل مع ا خرين، والمظهر، االلتزام بالمواعيد 

 والمرونة.

(، بعنوان :  " توظ ف الخر ج ن Andrews , Higson  ، 1010 راس  ) .11
 " ا  االعما  الصلب :المهارا  الناعم  مقاب  المهار 

Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business 
Knowledge 

 

هدفت الدراسة لمعرفة رأي كل الطلبة واصحاب العمل بخصوص المهارات الناعمة مقابل  
ا لديه  في اربع دول اوروبية المستهدفةاستهدفت الدراسة الفئات  الصعبة و  اإلدارية  المهارات

 ينيا ،ات التعليم العالي  وهذه الدول هي: سلوفمستو قطاعات مختلفة عن بعضها البعض في 
وكانت نتيجة الدراسة ان تصورات الطلبة في البلدان االربعة تختلف  بريطانيا ،رومانيا ،النمسا

عن بعضها البعض بخصوص اهمية كل من المهارات الناعمة او المهارات االدارية االساسية و 
تي تعرف بالمهارات الصلبة بينما اجتمعت اراء اصحاب العمل في البلدان االربعة على نفس ال

حيث كان رأي بعض الطلبة ان المهارات الناعمة مهمة للحصول على وظيفة بينما كان  الرأي.
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عمال و جامعات لى شهادات من كليات االدارة و األرأي اخرين من  الطلبة  ان حصولهم ع
بلدان االربعة الاب العمل في راء اصحأل بتوفير فرص عمل مستقبلية  اما يكف شيءمعروفة 

معدالتهم و  اختالف علىان المهارات الصلبة متوافرة لدى جميع الخريجين  توافقت على
تحصيلهم العلمي الذي يمكن تغطيه ضعفه لو وجد من خالل الممارسة في العمل بينما المهارات 

 ما يميزاتيجي و االبتكار و االحتراف  و ادارة الذات و الوقت هي الناعمة مثل التفكير االستر 
 الفائزين بالوظائف الشاغرة على غيرهم من المتقدمين.

(، بعنوان Wallace , Andersson , McHugo  ،1010 راس  ) .02
 ""عناصر ت ر س المهارا  السلوك   للعامل ن مستقب   في مجا  الرعا   الصح  

Elements of Teaching Behavioral Skills to Future Health Care  

هدفت هذه الدراسة لتحديد المهارات السلوكية الحرجة التي يحتاجها مساعدو االطباء ومعرفة 
 مدى  أهميتها في التعليم وتطويرها للوصول  إلى رعاية الفعالة المريض.
و  ج الدراسية الحالية. كما هدفت الي استكشاف طرق لدمج  المهارات الناعمة في هيكل المناه

ووضحت الدراسة ان ضرورة  الناعمة.مناقشة أساليب تقييم ذات فعالية فيما يتعلق بالمهارات 
ذه المهارات ترجع الي سوق الوظائف التنافسية و زيادة مطالب ارباب العمل لمتطلبات هامتالك 
  .الوظائف

 تدريس المهارات الشخصية من خالل:وشرحت الدراسة كيفية 
يادة الوعي بأهمية هذه المهارات ، جعل الطلبة يقيمون انفسهم فيها، تطبيق المهارات الناعمة ز 

في قاعات التدريس العملي ، المحاضرين عليهم ان يقوموا بدور المرشد إلحالل هذه المهارات 
 في شخصية الطلبة 

 االطباء في ستة مهارات هي: ينوحددت الدراسة المهارات الناعمة لمساعد

 .المعرفة الطبية• 

 .الشخصية ومهارات االتصال• 
 المرضى.رعاية • 
 .االحتراف • 
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  .والتحسين  الممارسة القائمة على التعلم• 
 .الممارسة القائمة على أنظمة• 

 الى :وخلصت الدراسة 
  ان مساعدي االطباء الذين تخرجوا من الجامعات والكليات  يعانون من نقص في

 المهارات الناعمة 
 لمهم أن يكتسب الطلبة  مهارات كافية وراء المعرفة األكاديمية أو التقنية و عليهم من ا

 ان تطويرها
  المهارات الناعمة مكلمة للمهارات االساسية ال غني عن احدهما. 
 

اصحاب العم    نظر ( بعنوان :1010 راس  )و ار  العم  في جنوب كارول نا،   .04
ي عمل   التوظ ف و االستبقاء على للمهارا  التجار   والمهارا  الناعم  ف
 "الموظف ن و الت ر ب في جنوب كارول نا

Employers’ Perspectives on Trade and Soft Skills in Hiring, 
Retention and Training in South Carolina. 

هدفت الدراسة الي االجابة عن عدة تساؤالت من وجهة نظر اصحاب العمل العاملين في مجال   
 معهم و اهم هذه التساؤالت: تجارة عن طريق تنفيذ مجموعات بؤرية ال

 االهمية النسبية للمهارات الناعمة مقابل المهارات التجارية في عملية التوظيف رما مقدا   
 للوظائف الدخول و التي تعتبر مفتا  النجا  الناعمة ما هي المهارات   

من  كال اسة موضحا ان الدراسة اظهرت ان وصل التقرير النهائي للدر   ،1020  يناير 12 في
القطاعات  جميع في القرارات واستبقاء في توظيف مهمة الناعمة والمهارات التجارية المهارات
 أهمية في اتخاذ قرار التوظيف لدى المتقدمين  األكثر الناعمة هي المهارات ولكن  .التجارية 

او من خالل الدراسة االكاديمية في الكليات داخليا  تدرس أن يمكن التجارية  حيث ان المهارات
 ،تقدين للشاغر الوظيفي عن االخريناو الجامعات ولكن المهارات الناعمة هي ما يميز احد الم

العمالء تشكل فيها المهارات الناعمة  مثل وظائف خدمة معينة وظيفية اتمستو كما ان هناك 
 حجم اكبر بكثير من المهارات التجارية .
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زمة هي القدرة على التفاعل و التواصل مع لعمل ان اهم المهارات الناعمة الالب اوذكر اصحا
االشخاص و العمالء باإلضافة الي المرونة و العمل ضمن فريق و القدرة على ادارة المواقف و 

 حل المشكالت و تحمل ضغط العمل .

 

م ى أهم   المهارا  الناعم  من "   بعنوان:(، Sharma، 0220) راس   .51
 جه  نظر المشغل ن "و 

"How Important Are Soft Skills from the Recruiter's 
Perspective" 

اهمية المهارات الناعمة للحصول على وظيفة و الحصول على لمعرفة الدراسة  هدفت هذه
ترقيات في العمل من وجهه نظر اقسام الموارد البشرية في الشركات حيث قام صاحب 

شخص من المدراء ذوي الرتب المتوسطة والعليا في  50ة على الدراسة بتوزيع استبان
اقسام الموارد البشرية و الذين ينخرطون في المرتبة االولي في عملية التوظيف و 
المقابالت ، وكانت نتيجة االستبانة غير مفاجأة و اكدت ضرورة المهارات الناعمة 

في الوظائف االدارية ،بل ان للحصول على الوظيفة  حتى في الوظائف التقنية وليس فقط 
المهارات الناعمة تلعب دورا كبيرا في عملية الحصول على الترقيات و التطور الوظيفي 

علي هذا االمر كما انهم اتفقوا على وجود فجوة  مجتمعوكان هناك اجماع من افراد ال
 كبيرة بين متطلبات الصناعة و منتجات الجامعات و الكليات من طلبة 

ة اخرى قاست مدى رضي هؤالء المدراء على القوى العاملة حاليا في السوق وفي استبان
% كان ردهم سلبي كما اظهرت نفس االستبانة ان اهم 74فأظهرت نتيجة االستبانة ان 

ثالث مهارات الناعمة من وجهه نظر هؤالء االشخاص هي االتصال و التواصل و 
دها ادارة % وبع 66بتها % ثم العمل ضمن فريق و كانت نس79حصلت على نسبة 

 %.60الوقت و حصلت على 

 

 



22 
 

(، بعنوان : "الحق ق  وراء اهم   المهارا  الناعم  Klaus  ،1002 راس  ) .11
 في مكان العم  والتي تمنى االشخاص االذك اء انه  عرفوا بها مسبقا "

The Hard Truth about Soft Skills Workplace Lessons Smart 
People Wish They'd Learned Sooner 

هدفت الدراسة الي تلخيص عدد من قصص النجا  واالنتصارات المهنية و التي تم جمعها من 
ات مستو ساعات التدريب و المقابالت التي اجريت مع اشخاص في مختلف المن خالل االالف 

في عدد من الشركات ووضحت كيف ان االفتقار الي المهارات الناعمة قد يكون السبب في 
 رة الوظائف و ان معظم االشخاص يكتشفون ذلك في الوقت الضائع.خسا

ووضحت الدراسة ان مصطلح المهارات الناعمة يشمل مجموعة واسعة من القدرات و الصفات 
من الوعي بالذات و التعامل مع االنتقادات و التواصل و القيادة و ادارة الوقت و الدهاء في 

 التصرف في المواقف. 

 و النجا  بعملهم وهي: الي اربع نصائح للموظفين لالستمراروخلصت الدراسة 

 .شخصيان ال تأخذ االمور على محمل  -

  .عدم المماطلة و ان تكون لديك دائما خطة زمنية محكمة -

  .تطوير مهارات االتصال و التواصل لديك بشكل متواصل -

 .مكتوبة في العمل و االلتزام بهاالغير  عليك اكتشاف القواعد -

لمشكلة، والتعامل احل لمبادرة المجموعة واسعة من القدرات والصفات من الوعي،  كما تغطي
 .دارةواإل األعمال، القيادة ةجدول ،التواصل  ،مع االنتقادات

تعل    تخطى : اهم   المهارا  الناعم (، بعنوان :  " Schulz  ،0220 راس  ) .51
 المعرف  االكا  م   "

"The Importance of Soft Skills: Education beyond Academic 

Knowledge" 

هدفت هذه الدراسة الى توضيح مدى اهمية المهارات الناعمة في حياة الطلبة الجامعية و ما بعد 
الجامعية و ناقشت الدراسة كيف ان المهارات الناعمة هي مكمل ال غني عنه للمهارات الصلبة 
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لمحاضرين ان يولوا المهارات الناعمة التي تعد الجزء التقني من الوظيفة و تحص الدراسة ا
اهتماما اكبر في محاضراتهم للطلبة النهم االشخاص االكثر تأثيرا على الطلبة طوال المرحلة 
الجامعية كما انهم يلعبون دورا هاما في تطوير الطلبة من الجهتين العلمية و الشخصية . و 

لمنهج الذي يدرس في الكليات و توضح الدراسة ضرورة ان تكون المهارات الناعمة جزء من ا
الجامعات حيث ان وجودها في المنهج سيثري المنهج و يعطي مرونة للمحاضرات باالضافة الي 
الهدف االساسي و هو نقل  هذه المهارات للطلبة في المرحلة الجامعية لتجهيزهم لسوق العمل 

ات الناعمة في بناء وصقل بشكل افضل .و اشارت الدراسة الى الدور الكبير الذي تلعبه المهار 
شخصية الطلبة وتأثيرها على حياته خصوصا حياته المهنية بشكل كبير و ضرورة ان يتسلح 

 الطلبة بهذه المهارات الى جانب الدراسة االكاديمية او التقنية .  

(، بعنوان:  "ما الذي  ر  ه أصحاب Hansen , Hansen ،1002 راس  ) .12
لق   التي  نش ها أصحاب العم  ل ى الباحث ن عن أه  المهارا  وا العم  فع  ؟

 العم "
What Do Employers Really Want? Top Skills & Values Employers 

Want From Job Seekers.  

هدفت الدراسة الي معرفة مجموعة المهارات التي يبحث عنها صراحب العمرل  لردى البراحثين عرن 
بجانررب  المهررارات الفنيررة المحررددة،  عينررةداء مهمررة مالعمررل و تتطررابق مررع المهررارات الضرررورية أل

الدراسة انه يوجد مجموعة من المهارات تكاد تكون مشتركة يطلبها كل صاحب عمل. وما  وضحت
هرررو مفرررر  أن غالبيرررة البررراحثين عرررن العمرررل يمتلكرررون مثرررل تلرررك المهرررارات إلرررى حرررد معرررين. و أن 

لمجرراالت يسررتطيعون تحسررين مهرراراتهم البرراحثين عررن العمررل الررذين يواجهررون صررعوبات فرري تلررك ا
وتطويرهرررا مرررن خرررالل التررردريب والتطررروير المهنررري أو تلقررري تررردريب و تررردريس خصوصررري مرررن قبرررل 

 مدرب مؤهل يدرك تلك المهارات.
للوظررائف انهررم حالمررا يرردركون هررذه المهررارات  للمتقرردمينت الدراسررة ان افضررل امررر بالنسرربة ر اواشرر

اب العمررل، فرر نهم يكونررون  قررادرين علررى تكييررف أداة والخصررائص المطلوبررة مررن قبررل غالبيررة أصررح
 طية المرفقة بها، ولغرة المقابلرة االتصال لديهم أثناء البحث عن العمل ر السيرة الذاتية، ورسالة التغ

 بحيث تعكس مدى توافق خلفيتهم العلمية والعملية مع متطلبات صاحب العمل وشروطه.
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اعمة اهمها مهرارات االتصرال ،المهرارات التحليليرة و ولخصت الدراسة عددا من  هذه المهارات الن
 .الدافعية الحماس والتكيف المرونة، البحثية،

 
( بعنةةوان Shakespear, Keleher , Moxhams ، 1001 ( راسةة   .02

 "المهارا  الناعم  ،المهارا  الصلب  و ك ف   ممارستها "

Soft Skills, Hard Skills and Practice Identity  

عرفة اهمية المهارات الناعمة في الممارسة الفعلية للوظائف و قامت مالدراسة لهدفت هذه 
الفئة االولى هي فئة الممرضات في بريطانيا  بتطبيق الدراسة على فئتين مختلفتين من الموظفين:

واستخدمت الدراسة اسلوب جمع المعلومات الكيفي  و الفئة الثانية هي فئة المهندسين في استراليا
 ل عدة مقابالت فردية و مجموعات بؤرية قامت بها الباحثة.من خال

وخلصت الدراسة الى ان اصحاب العمل مهتمون بالمهارات الناعمة بشكل كبير حيث ان  
االشخاص الذين يمتلكون هذه المهارات يكونون اشخاصا ناضجين يستطيعون تحمل المسئولية و 

ف شخصياتهم و قادرين على العمل ضمن لديهم القدرة على التعامل مع االشخاص على اختال
 فريق و لديهم القدرة على المبادرة و مهارات تنسيق العمل و التفاعل مع من حولهم .

حيث ان المهارة  العملية في العمل هي جزء صغير نسبيا من  الحزمة سواء كان العمل 
لعمل و المرونة بالنفس و تحمل ضغط ا الثقةكممرضين او مهندسين و من اهم هذه المهارات 

 في التعامل مع االشخاص سواء في نفس الفريق او عمالء.

بعنوان "مسح ظروف  (0222 ،الفلسطينيدراسة )الجهاز المركزي لإلحصاء   .02

 "خريجي التعليم العالي والتدريب المهني

(، فأشارت 1112مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني )هدفت هذه الدراسة الي  
%، وفي قطاع 22.1ج دراسته المسحية إلى أن نسبة العاملين في قطاع التعليم بلغت نتائ

%. كما أظهرت النتائج أن نسبة البطالة بين الخريجين 22.2الخدمات والفروع األخرى 
 21-2%، ونسبة البطالة بين خريجي التدريب المهني 12.2المشاركين في القوى العاملة بلغت 

%، 12.2%، ثم خريجي دبلوم متوسط 22.1أشهر بنسبة  21%، وأكثر من 21.2أشهر 
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%. وقد بلغت 12.1سنة بنسبة  22-12%، ومن 22.3سنةبنسبة 12-22والبطالة بين الشباب 
%. ونسبة 22%، والدبلوم المتوسط 22.2أعلى نسبة بطالة للحاصلين على التدريب المهني 

% 21.2اقي الخريجين إذ بلغتأعلى بكثير من ب 1112-1112البطالة بين الخريجين خالل 
. ويعزى 1112والتي تعتبر األعلى ما قبل عام  2332-2321% بين الخريجين 23.2مقابل 

ذلك إلى ضآلة مهارات الخريجين وقدراتهم؛ لذلك يجب العمل على تطوير مهاراتهم في استخدام 
ة توفير المهارات وسائل االتصال الحديثة ومهارات اللغة والحاسوب. وفي مجال المهن التعليمي

السلوكية ومهارات االنضباط في العمل ومهارات األداء، والمهارات التربوية مثل بناء االختبارات 
وتحليلها، والتعرف على طرق التدريس ووضع الخطط التطويرية والقدرة على الخطابة. وفي 

ادثة وكتابة(، ) العربية واالنجليزية محالمهنية تطوير المهارات اللغوية  مجال التخصصات
ومهارات العالقات العامة والقدرة على اإلقناع ومهارات التعامل مع الجمهور، ومهارات االندماج 
تقانه، والقدرة على العمل  في العمل مثل حب العمل، والعمل برو  الفريق، وااللتزام بالعمل وا 

الجديدة، واإللمام الميداني، ومهارات التطوير واالتصال التي تعتمد على متابعة التخصصات 
باألمور المصرفية والتعامل مع المستجدات، واالطالع على أحدث األنظمة. ومهارات الحاسوب 
والمعرفة باألجهزة االلكترونية والكهربائية. وكتابة التقارير والمراسالت، واستخدام األجهزة، 

 ومهارات التسويق. 

 التعقيب على الدراسات السابقة  1.1

 ات السابقة يتضح التالي:بعد استعراض الدراس

 على أهمية العالقات الجيدة باألخرين جميعا و ضرورة واهمية اجادة  الدراسات جمعتأ
فن التواصل مع األخرين و ان هذه المهارة مطلوبة بشكل كبير من قبل المشغلين و 
خصوصا في الوظائف التي تحتاج للتعامل مع الزبائن و العمالء و كذلك الوظائف 

 لتسويق .الخاصة با

  تناولت بعض الدراسات وجهة نظر اصحاب االعمال بخصوص المهارات التي يبحثون
عنها في المتقدمين للوظائف ومن هذه الدراسات دراسة )وزارة العمل في جنوب كارولينا، 

( ، دراسة Robles  ،9009(،  دراسة )Seth ,Seth  ،9002 ( ، دراسة )9002
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White) ،9000( دراسة ، )National Association of Colleges and 
Employers (NACE)   ،9000( دراسة ، )Sharma ،9002( دراسة ،)Hansen 

, Hansen ،9008 وخلصت هذه الدراسات الي انه اهم المهارات التي يبحث عنها ،)
المشغلون في المتقدمين للوظائف هي : التواصل و القدرة على التعامل مع االشخاص ، 

ق ، االحتراف ، المرونة و القدرة على العمل تحت الضغط ، المظهر العمل ضمن فري
 .االحتراف و التفكير االستراتيجي الشخصي ،االلتزام بالعمل و المبادرة لحل المشكالت ،

  بينما تناولت دراسات اخرى أهمية المهارات الناعمة ودورها الواضح في عملية اقتناص
 (( ، دراسة Coscia، 9002 ((، دراسة Quinley ،9002الوظائف ومنها  : دراسة )

Lazarus ،9002 ، (  ، دراسة )9002( ، دراسة )سويلمKlaus  ،9008 دراسة ، )
(Schulz  ،9008 حيث خلصت هذه الدراسات الي ان المهارات الناعمة هي التي )

 تجعل اصحابها في الصدارة للحصول على الوظائف وتميزهم عن االخرين.
 ( تناولت كال من دراسةAndrews , Higson   ،9000 دراسة ، )) Shakespear, 

Keleher , Moxhams ، 9007 دراسة ، )) Rios ، 9002 مقارنة المهارات  )
 الصلبة بالمهارات الناعمة وتوضيح أهميتها في اكمال دور المهارات الصلبة .

 دراسة ) تناولت بعض الدراسات اهمية تدريس المهارات الناعمة كAl-mamun 
( بينما ذكرت Wallace , Andersson , McHugo  ،9000( دراسة )9009،

اهمية المهارات في سياق   ( 9006 ،دراسة )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
دراستها لظروف خريجي التعليم العالي حيث ان نتائج هذه الدراسة قد وضحت حاجة 

انب المهارات الصلبة االساسية التي حصلوا عليها الخريجين الي المهارات الناعمة بج
 من خالل التعليم الجامعي .

  كما وضحت دراسة) Vincent ،9002 كيفية استخدام المهارات الناعمة في عملية )
القيادة لدى المدراء و القادة في الشركات الكبرى و ضرورة هذه المهارات في تسهيل 

 ديد من المشاكل.أمور الشركات و الموظفين و تفادي الع
  تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على واقع الوظائف االدارية في قطاع

غزة ، ومن ان الموضوع حديث التداول خصوصا في ظل ازمة الوظائف و الصراع 
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شواغر الوظيفية الشحيحية في قطاع غزة نتيجة سوء االوضاع االقتصادية و على ال
 شكل كبير على جميع القطاعات .السياسية و التي اثرت ب
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 مقدمة 1.1

جراءاتهرررا محرررورا رئيسررريا يرررتم مرررن خاللررره انجررراز الجانرررب التطبيقررري مرررن  تعتبرررر منهجيرررة الدراسرررة وا 
الدراسررة، وعررن طريقهررا يررتم الحصررول علررى البيانررات المطلوبررة إلجررراء التحليررل اإلحصررائي للتوصررل 

لي تحقرق إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيرات الدراسرة المتعلقرة بموضروع الدراسرة، وبالترا
 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراسررة، وكررذلك أداة الدراسررة المسررتخدمة  مجتمررعو  متبررعنهج الللمررتنرراول هررذا الفصررل وصررفا حيررث 
واألدوات التري اسرتخدمتها لجمرع ، ومدى صردقها وثباتهرا. إعدادها وكيفية بنائها وتطويرهاوطريقة 

لبيانرررات صرررائية التررري اسرررتخدمت فررري تحليرررل اوينتهررري الفصرررل بالمعالجرررات اإلحبيانرررات الدراسرررة، 
 يلي وصف لهذه اإلجراءات. اواستخالص النتائج، وفيم

 أسلوب الدراسة 1.1

بنررراءا علرررى طبيعرررة الدراسرررة واألهرررداف التررري تسرررعى إلرررى تحقيقهرررا فقرررد اسرررتخدمت الباحثرررة المرررنهج 
فها وصررفا الوصررفي التحليلرري، والررذي يعتمررد علررى دراسررة الظرراهرة كمررا توجررد فرري الواقررع ويهررتم بوصرر

دقيقررا ويعبررر عنهررا تعبيرررا كيفيررا وكميررا، كمررا ال يكتفرري هررذا المررنهج عنررد جمررع المعلومررات المتعلقررة 
بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعرداه إلرى التحليرل والرربط والتفسرير 

عرفررررة عررررن للوصررررول إلررررى اسررررتنتاجات يبنرررري عليهررررا التصررررور المقتررررر  بحيررررث يزيررررد بهررررا رصرررريد الم
 الموضوع.

 وق  استخ م  الباحث  مص ر ن أساس ن للمعلوما :

مصررادر  ى: حيررث اتجهررت الباحثررة فرري معالجررة اإلطررار النظررري للبحررث إلررالمصةةا ر الثانو ةة  .2
البيانررات الثانويررة والترري تتمثررل فرري الكتررب والمراجررع العربيررة واألجنبيررة ذات العالقررة، والرردوريات 

والدراسرررات السرررابقة التررري تناولرررت موضررروع الدارسرررة، والبحرررث  والمقررراالت والتقرررارير، واألبحررراث
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

: لمعالجرررة الجوانرررب التحليليرررة لموضررروع البحرررث لجرررأت الباحثرررة إلررري جمرررع المصةةةا ر األول ةةة  .1
البيانات األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض، كما 

لباحثة بتصميم بطاقرة مقابلرة واالسرتفادة مرن نتائجهرا فري التعليرق علرى نترائج االسرتبانة قامت ا
 وكذلك االستعانة بها في وضع التوصيات.
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 مجتمع الدراسة 1.1

مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبذلك فان مجتمع يعرف 
على مشكلة  نون موضوع مشكلة الدراسة. وبناءو الذين يك لمفرداتالدراسة هو جميع األفراد أو ا

م و 1122حتى عام  1113خريجي عام الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من 
نظرا لكبر حجم   بغض النظر عن تخصصهم الجامعي،الذين استطاعوا اقتناص وظائف ادارية 

 . المجتمع تم اختيار عينة عشوائية صغيرة لدراسة فرضيات الدراسة

 عينة الدراسة 1.1

 21استطالعية حجمها  اجراء دراسةالعشوائية، حيث تم  عينةقامت الباحثة باستخدام طريقة ال
إستبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانة. وبعد التأكد من صدق 

 كما تم توزيعالدراسة،  عينةاالستطالعية ضمن  العينةوسالمة االستبانة لالختبار تم اعتبار 
 .الدراسة مجتمع( إستبانة على 221) واسترداداستبانة  111

 خطوات بناء اإلستبانة: 1.1

 -دور المهررارات الناعمررة فرري عمليررة اقتنرراص الوظررائف  قامررت الباحثررة ب عررداد أداة الدراسررة لمعرفررة
 -ستبانة:لبناء اإل واتبعت الباحثة الخطوات التالية - غزة على الوظائف االدارية في قطاعدراسة 

الدراسرررات السرررابقة ذات الصرررلة بموضررروع الدراسرررة، واالسرررتفادة و  األدب اإلدارياإلطرررالع علرررى  -2
 منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 تم بناء استبانة استنادًا إلى سؤال وأهداف ومتغيرات وفرضيات الدراسة. -1
مررن الجامعررة اإلسررالمية ين عررددًا مررن أسرراتذة الجامعررات الفلسررطينية والمشرررف ةالباحثرر تاستشررار  -2

تحديررد و  وفقراتهررا اإلسررتبانةفرري تحديررد أبعرراد  وجامعررة القرردس المفتوحررةبغررزة، وجامعررة األزهررر، 
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.الرئيسية التي شملتها اإلستبانة و  المجاالت

ملحررق  ،فقرررة (12( مجرراالت و )2تررم تصررميم اإلسررتبانة فرري صررورتها األوليررة وقررد تكونررت مررن )-2
 (.  2رقم )
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( مرررن المحكمرررين مرررن أعضررراء هيئرررة التررردريس فررري مرررن الجامعرررة 2ترررم عررررض اإلسرررتبانة علرررى )-2
( يبين أسماء أعضاء 1اإلسالمية بغزة، وجامعة األزهر، وجامعة القدس المفتوحة ، والملحق رقم )

 .لجنة التحكيم
ث الحرررذف أو اإلضرررافة فررري ضررروء أراء المحكمرررين ترررم تعرررديل بعرررض فقررررات اإلسرررتبانة مرررن حيررر-2

 (.2) ق( فقرة، ملح23اإلستبانة في صورتها النهائية على ) روالتعديل، لتستق

 

 أداة الدراسة 1.1

دراسة على  -دور المهارات الناعمة في عملية اقتناص الوظائف  "تم إعداد إستبانة حول 
 " الوظائف االدارية في قطاع غزة

 تتكون إستبان  ال ارس  من قسم ن رئ س ن:

المؤهل  ،مكان السكنالتخرج، سنة ، )الجنسالشخصية السمات وهو عبارة عن قس  األو : ال
عدد  ،العملية، المسمى الوظيفي الحاليعدد سنوات الخبرة  الجامعة التي تخرج منها، العلمي،

   .(مكان العمل ،سنوات العمل في الوظيفة الحالية
 

 :مجاالت 2فقرة، موزع على  23تكون من ، ويمجاال  ال راس وهو عبارة عن  القس  الثاني:

 المهارا  الناعم  وهي: أوال:

 .( فقرات3، ويتكون من )التشب كالمجا  األو : 

 ( فقرات.21ويتكون من )، التفك ر الناق المجا  الثاني: 

 .ات( فقر 21ويتكون من )، تق    الذا المجا  الثالث: 

 .ات( فقر 2ويتكون من )، االحتراف: المجا  الرابع

 .ات( فقر 2ويتكون من )، ا ار  اال ما : المجا  الخامس

 .ات( فقر 2ويتكون من )، التفاوض: المجا  السا س
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 .ات( فقر 1ويتكون من )، ا ار  الغضب: المجا  السابع

 .ات( فقر 3ويتكون من )، اقتناص الوظائف: ثان ا

ستبيان حسب جدول تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات اال
( 2-2:) 

  رجا  مق اس ل كر  الخماسي 1-1 ج و  

 أوافق بش   أوافق محا   ال أوافق ال أوافق بش   االستجاب 
 2 2 2 1 2 ال رج 

 

ذلك يكون الوزن النسبي في هذه " وب ال أوافق بشدة( لالستجابة " 2اختارت الباحثة الدرجة )
 % وهو يتناسب مع هذه االستجابة.11الحالة هو

 صدق االستبيان 1.1

، وقد قامت الباحثة بالتأكد   يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه 
 من صدق اإلستبانة بطريقتين:

     ص ق المحكم ن "الص ق الظاهري": 1.1.1

( متخصصيين في مجاالت 2على مجموعة من المحكمين تألفت من ) عرضت الباحثة اإلستبانة
االدارة  باالضافة إلى متخصصين في االحصاء وقد قامت الباحثة ب دارج أسماء المحكمين 

(، وقد استجابت الباحثة  راء المحكمين وقامت ب جراء ما يلزم من حذف وتعديل 1بالملحق رقم )
 (.2رج االستبيان في صورته النهائية  انظر الملحق رقم )في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خ

 صدق المقياس: 1.1.1

 Internal Validityأوال: االتساق ال اخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 
ساق الداخلي ، وقد قامت الباحثة بحساب االتBerenson et al,2011)إلية هذه الفقرة )
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لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اإلستبانة والدرجة 
 الكلية للمجال نفسه.

" والدرجة الكلية  التشبيك( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.2جدول ) يوضح
وبذلك يعتبر  α= 1.12معنوية  مستوىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

   المجال صادق لما وضع لقياسه.

 معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  " التشب ك " وال رج  الكل   للمجا  1-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *000. 536. بالبحث عن تفاصيل الوظيفة التي ارغب بالتقدم اليها . أقوم  .2
 *000. 546. أحاول استنباط اهم المهارات الالزمة للوظيفة قبل التقدم للوظيفة .   .1
2.  

استفدت من شبكة عالقاتي الشخصية )االصدقاء ،العائلة ، زمالء عمل ، زمالء دراسة( في 
 ليها.معرفة تفاصيل الوظيفة التي تقدمت ا

.695 .000* 
 *000. 581. استفدت من خبرات ومعرفة عالقاتي الشخصية في اعداد نفسي للمقابلة .  .2
 *000. 685. تواصل مع االشخاص الذين يشغرون وظائف مماثلة للوظيفة التي سأتقدم لها.أ  .2
 *001. 509. وظيفة. ( في التقدم للالعائلة، زمالء عمل، زمالء دراسة)األصدقاء، ستشير عالقاتي الشخصيةأ  .2
 *000. 608. أقوم بجمع المعلومات خاصة بالمؤسسة التي اعلنت عن الوظيفة .  .1
 *000. 709. أحاول معرفة االشخاص الذين يشكلون لجنة المقابلة.  .2
3.  

ستشير عالقاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، زمالء عمل، زمالء دراسة( في المؤسسة أ
 المعلنة عن الوظيفة.

.497 .001* 
 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

" والدرجة الكلية  لتفكير الناقدا( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 2.2جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α= 1.12معنوية  مستوىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 لقياسه.المجال صادق لما وضع 
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 معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  " التفك ر الناق  " وال رج  الكل   للمجا  1-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *000. 704. أسعى دائما إلى إيجاد طرق وحلول إبداعية للمشكالت.  .2
 *000. 676. أستطيع إعطاء ا خرين حلواًل منطقية لمشكالتهم.  .1
 *000. 691. أسعى دائما البتكار أفكار جديدة و أساليب جديدة ألداء عملي .  .2
 *000. 813.  . أفكر دائما بتفاصيل االمور و اسعى دائما لمعرفة افضل الطرق ألداء اي مهمة  .2
 *000. 828. تحليل والربط واالستنتاج.أمتلك القدرة على التفكير وال  .2
 *000. 695. على هذه األراء . موافقةاالخرين في أراءهم اثناء النقاي اذا كان لدي  وافقأ  .2
 *000. 593. أوظف مهاراتي المكتسبة في المواقف الحياتية المتنوعة.  .1
 *000. 650. استخدم العبارات الصحيحة والمناسبة في اتصالي با خرين.  .2
 *000. 707. أبحث لمعرفة المزيد للتأكد من المعلومات المتوفرة.  .3

 *000. 530. أثير الكثير من التساؤالت عندما تعرض علي أي أفكار .  .21
 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

لكلية " والدرجة ا تقديم الذات( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 2.2يوضح جدول )
وبذلك يعتبر  α= 1.12معنوية  مستوىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 جا معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  " تق    الذا  " وال رج  الكل   للم 1-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *000. 628. أمتلك المهارة الالزمة لكتابة السيرة الذاتية.  .2
 *000. 661. السيرة الذاتية الخاصة بي بما يناسب متطلبات الوظيفة التي سأتقدم لها.  عادة كتابةب أقوم  .1
 *000. 798. من وقت ألخر. أقوم بتحديث السيرة الذاتية الخاصة بي   .2
 *000. 798. مام ا خرين.أأستطيع ابراز نقاط قوتي   .2
2.  

حسب المؤسسة التي انسجاما مع راعي عند الذهاب للمقابلة نوعية المالبس التي ارتديها أ
 استدعتني للمقابلة .

.715 .000* 
 *000. 808. أقوم ب حداث انطباع قوي في الدقائق األولى من أي مقابلة.  .2
1.  

أقوم بتحليل كلمات وسلوك من أود التأثير عليهم؛ ألعرف نوع المعلومات التي ستعمل على 
 إقناعهم.

.798 .000* 
 *000. 732. .ارباب العملأستطيع تسويق نفسي لدى   .2
 *000. 610. .سال صاحب السؤال ان يوضح ما يعنيه عندما اواجه سؤال غير واضحأ  .3

 *000. 588. ية ألكون جاهزا لتقديم نفسي بها إن طلب مني ذلك.أعمل على تطوير لغتي االنجليز   .21
 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند   *

" والدرجة الكلية  االحتراف( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 2.2يوضح جدول )
وبذلك يعتبر  α= 1.12معنوية  مستوىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 للمجال الكلية والدرجة"  االحتراف"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل 1-4  جدول

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *000. 819. شديد نحو انجاز مهامي ودوري في أي عمل. املدى التز  .2
 *000. 834. أبادر إلى تطوير ذاتي وأشعر بالمسؤولية تجاه ذلك. .1
 *000. 761. غالبًا ما أشعر بالرضي عن نفسي عند إتمام المهمة الموكلة لي. .2
 *000. 794. اشعر بمسئولية تجاه عملي والمؤسسة التي اعمل بها.  .2
 *000. 799. استخدم أسلوب تدوين المالحظات في الحوارات والنقاشات. .2
 *000. 673. ستخدم التقنيات الحديثة لتطوير مهاراتي في العمل. أ .2
 *000. 790. .إلى أخذ زمام المبادرة في يدي أبادر .1
 *000. 666. اهتم بتقسيم وقتي في العمل .  .2

 . α=0...داللة  توىمساالرتباط دال إحصائيًا عند   *

" والدرجة  ادارة االزمات( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 2.2يوضح جدول )
وبذلك  α= 1.12معنوية  مستوىالكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

 معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  " ا ار  اال ما  " وال رج  الكل   للمجا  1-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *001 . 519. أجد نفسي قادرًا على توقع وجود مشكلة او خلل ما قبل وقوعه. .2
 *000. 703. رار المناسب واإلصرار على تنفيذه رغم التحديات.أستطيع اتخاذ الق .1
 *000. 561. أجد نفسي قادرا على التغلب على العقبات والصعاب. .2
 *000. 673. اقوم بوضع خطط واضحة عند حدوث ازمات. .2
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 *000. 768. استطيع العمل تحت الضغط الشديد. .2
 *000. 651. .كل سلسبش استطيع ادارة فريق عمل خاص باألزمة .2
 *000. 856. لحل المشكالت دون تراجع عند الفشل . المهام او احاول عدة مرات إلنجاز .1
 *000. 755. ي حل. إلو اقيمها للوصول  راء االخريناستمع أل .2

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند   *

" والدرجة الكلية  التفاوضن فقرات مجال " ( معامل االرتباط بين كل فقرة م1.2يوضح جدول )
وبذلك يعتبر  α= 1.12معنوية  مستوىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.

 التفاوض " وال رج  الكل   للمجا معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  "  1-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *002. 466. أجد صعوبة في التعامل مع من يخالفني الرأي ووجهة النظر. .2
 *000. 742. رين .التفاوض مع االخفن أجيد  .1
 *000. 654 تفسيرها.أالحظ التعبيرات الجسدية في جلسات التفاوض وأعمل على  .2
 *000. 750. اعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض. .2
 *000. 785. أسعى دائًما إليجاد أرضية مشتركة واطر  بدائل خالل التفاوض. .2
قناعهم. طراف التفاوض االخرىأستطيع كسب ثقة ا .2  *000. 693. وا 
 *000. 609. وأنت تربح(. أعتقد أن كال الطرفين يجب أن يكسب من التفاوض)أنا اربح و .1
يجابية وعاطفية. .2  *000. 734. استخدام الكلمات القوية التي تستحوذ على االنتباه والتي لها آثار قوية وا 

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند   *

الكلية  " والدرجة ادارة الغضب( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 2.2يوضح جدول )
وبذلك يعتبر  α= 1.12معنوية  مستوىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 مجا معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  " ا ار  الغضب " وال رج  الكل   لل 2-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *001. 509. احتفظ بهدوئي عند التعرض للضغط. .2
 *000. 626. لي تفريغ غضبي على زمالئي في العمل .إميل أ .1
 *003. 465. قوم بتفريغ غضبي عن طريق التنفس بهدوء أ .2
 *001. 521. .  في الظروف الحرجة  تجكم في غضبيا .2
 *000. 832. لجأ للعنف لحماية حقوقي في العمل .أ .2
 *000. 777. أصاب بنوبات غضب ال استطيع السيطرة عليها في بعض االحيان.  .2
 *000. 610. الرضا(. الغضب، سريعمور )سريع ألبسط األسهل للغاية و  إثارة غضبي  .1

 . α=05..داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند   *

" والدرجة اقتناص الوظائف( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.2يوضح جدول )
وبذلك  α= 1.12معنوية  مستوىالكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

 معام  االرتباط ب ن ك  فقر  من فقرا  مجا  " اقتناص الوظائف " وال رج  الكل   للمجا  9-1 ج و  

 الفقر   

ون
رس
 ب 
م 
معا

 
باط
 رت

ل
 (  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

). 

 *000. 690. ساسي على تخصصي الجامعي.أد بشكل ستنحصولي على الوظيفة ا .2
 *000. 817. ساسي على معدلي الجامعي .أحصولي على الوظيفة اعتمد بشكل  .1
حصولي على الوظيفة اعتمد بشكل اساسي على امتالكي مهارات ناعمة ميزتني عن  .2

 االخرين  .
.451 .004* 

 *007. 420. لي استعدادي لها بشكل جيد.إحصولي على الوظيفة يرجع  .2
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 *001. 506.  .ي بحثي المستمر عن الفرصإلحصولي على الوظيفة يرجع  .2
 *000. 531 عن كل التفاصيل الخاصة بها قبل التقدم بطلب. لي بحثيإي على الوظيفة يرجع حصول .2
 *000. 606. التعامل.ساسي على مهاراتي الناعمة في أتطوري في عملي اعتمد بشكل  .1
 *000. 730. العملية.ساسي على خبراتي أتطوري في عملي اعتمد بشكل  .2
 *000. 839. ي يرجع الي تخصصي الجامعي .تميزي في عمل .3

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند   *

 Structure Validity البنائيثان ا: الص ق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة  الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من

((Berenson et al,2011. 

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا عند 21.2يبين جدول )
 وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسه. α= 1.12معنوية  مستوى

 معام  االرتباط ب ن  رج  ك  مجا  من مجاال  اإلستبان  وال رج  الكل   لإلستبان  10-1 ج و  

 معام  ب رسون المجا   
 ل رتباط

الق م  
  (.Sig)االحتمال  

 *008. 415. التشبيك  .2

 *000. 793. التفكير الناقد   .1

 *000. 824. تقديم الذات  .2

 *000. 844. اإلحتراف  .2

 *000. 786. ادارة االزمات   .2

 *000. 632. التفاوض  .2

 *000. 530. ادارة الغضب  .1

 *010. 401. اقتناص الوظائف  .2
 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *        
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 ثبات االستبانة 1.2

إلستبانة أكثر من يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع ا
 .Berenson et al,2011))مرة تحت نفس الظروف والشروط 

 وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل:

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعام  ألفا كرونباخ  

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في 
 (.22.2دول )ج

 

 اإلستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل 11-4  جدول

ع    المجا   
 الفقرا 

معام  ألفا 
 كرونباخ

الص ق 
 *الذاتي

 0.870 0.758 9 التشبيك  .2
 0.934 0.874 01 التفكير الناقد   .1
 0.945 0.894 01 تقديم الذات  .2
 0.948 0.899 8 حترافاإل .2
 0.918 0.843 8 ادارة االزمات  .2
 0.913 0.834 8 التفاوض .2
 0.860 0.741 7 ادارة الغضب .1
 0.900 0.811 9 اقتناص الوظائف .2
 0.966 0.934 69 جم ع المجاال  السابق  

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

 411.1معامل ألفا كرونباخ مرتفعة حيث تتراو  بين ) ( أن قيمة22.2) رقميتضح من الجدول 
(. وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة حيث 1.322( بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة )991.2،

( وهذا يعنى أن معامل 1.322( بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة )01.22،481.3تتراو  بين )
 الثبات مرتفع.
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قابلة للتوزيع. وتكون الباحثة  (2)تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق  وبذلك
قد تأكدت من صدق وثبات إستبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها 

 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 تخدمة في الدراسةالمعالجات اإلحصائية المس 1.9

 Statistical Package forترم تفريرغ وتحليرل اإلسرتبانة مرن خرالل برنرامج التحليرل اإلحصرائي 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التو  ع الطب عي  

ار الختب K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام
فري جردول ، وكانرت النترائج كمرا هري مبينرة ما إذا كانرت البيانرات تتبرع التوزيرع الطبيعري مرن عدمره

(21.2.) 

  وضح نتائج اختبار التو  ع الطب عي 11-1 ج و  

الق م  االحتمال    المجا    
(Sig.) 

 0.073 التشبيك  .2
 0.067 التفكير الناقد   .1
 0.150 تقديم الذات  .2
 0.027 اإلحتراف  .2
 0.900 ادارة االزمات   .2
 0.900 التفاوض  .2
 0.078 ادارة الغضب  .1
 0.900 اقتناص الوظائف  .2

 0.900 جم ع مجاال  االستبان  
مررن  ت الدراسررة أكبرررمجرراالجميررع ل (.Sig)ن القيمررة االحتماليررة ( أ21.2) يتضررح مررن الجرردول رقررم

0.05مستوى الداللة   حيرث. الطبيعريهرذه المجراالت يتبرع التوزيرع وبذلك ف ن توزيع البيانات ل 
 سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. 
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 ت  استخ ا  األ وا  اإلحصائ   التال  :

ساسي ألغراض النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أ -2
 . الدراسة مجتمعمعرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف 

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -1
 ( لقياس درجة االرتباط،Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -2

 .واختبار الفرضياتلداخلي والصدق البنائي لالستبانة وقد تم استخدامه لحساب االتساق ا

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test) واحدة مجتمعفي حالة  Tاختبار  -2
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه  3قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tختبار ا -2
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك فروقا

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -2
ث مجموعات أو أكثر من ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثال

 البيانات.

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام -1
 الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
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تحليل البيانات واختبار : الخامسالفصل 1

 فرضيات الدراسة

 

 
 مق م . 1.1
"حسب الشخص    سما اس  وفق الال ر  مجتمعئي لالوصف اإلحصا 1.1

 .االستب ان"
 تحل   فقرا  ال راس . 1.1
 .ال راس  فرض ا اختبار 1.1
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 المقدمة: 1.1
، وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل

صل إليها من خالل تحليل عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التو 
، مكان السكن، سنة التخرج الجنس،اشتملت )التي  السمات الشخصيةفقراتها، والوقوف على 

المؤهل العلمي ،التخصص الجامعي،الجامعة التي تخرج منها ، سنوات الخبرة العملية ، المسمى 
معالجات اإلحصائية لذا تم إجراء ال، الوظيفي ،مدة العمل في الوظيفة الحالية ،مكان العمل (

اإلحصائية للدراسات  للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم
 للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  (SPSS)االجتماعية 

 الشخصية السمات الدراسة وفق  مجتمعالوصف اإلحصائي ل 1.1

 الشخصية سماتوفق الالدراسة  مجتمعوفيما يلي عرض ل

 ال راس  حسب الجنس مجتمعتو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 1-1  جدول

 النسب  المئو   % الع   الجنس
 56.7 85 ذكر

 43.3 65 أنثى

 100.0 050 المجموع
 

 %22.2 الباقي بينماالدراسة ذكور،  عينةمن % 22.1أن ما نسبته  (2.2جدول )يتضح من 
لمجاالت و المناصب هذا التفوق البسيط في عدد الذكور العاملين في ان أيعزى ذلك إلى إناث. 

ن الذكور يسيطرون بشكل اكبر على الوظائف االدارية في القطاع الخاص االدارية الي أ
 ال تحبذ كثير من االناث العمل فيهوخصوصا عندما يتعلق العمل بالمبيعات او التسويق والذي 

 .بينما تسيطر اإلناث على الوظائف اإلدارية الخاصة بالعمل في المكاتب و المؤسسات 
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 سن  التخرجال راس  حسب  ع ن تو  ع  -

 
 توزيع عينة الدراسة حسب سنة التخرج 2-1  جدول

 النسب  المئو   % الع   سن  التخرج
9002 51 34.0 

9000 24 16.0 

9000 21 14.0 

9009 27 18.0 

9002 27 18.0 

 100.0 050 المجموع

، 1113هم من خريجي سنة الدراسة  عينة% من 22أن ما نسبته  (1.2من جدول )يتضح 
خريجي سنة   لكل من % 22،  1122% من خريجي سنة 22،  1121من خريجي سنة % 22

اي ان لديهم فرص أكبر لزيادة الخبرة  1113.ويرجع ارتفاع نسبة خريجي سنة  1122و 1121
 لديهم وهذه الميزة هي احدى االمور التي يفضلها ارباب العمل في جميع القطاعات .   

 المحافظ ال راس  حسب  ع ن تو  ع  -
 راسة حسب المحافظةتوزيع عينة الد 3-1  جدول

 النسب  المئو   % الع   المحافظ 
 11.3 17 شمال غزة

 79.3 119 غزة

 7.3 11 الوسطى

 9 3 جنوب غزة

 100.0 150 المجموع
 

يسكنون في محافظة شمال غزة الدراسة  عينة% من 22.2نسبته أن ما  (2.2جدول ) يتضح من
جنرروب % يسرركنون  1ظررة الوسررطى ، % يسرركنون محاف 1.2يسرركنون محافظررة غررزة ، % 79.3، 

المؤسسرات الدوليرة و الروزارات الحكوميرة و عردد كبيرر مرن  ن معظرمأ.ويرجرع ذلرك الري  قطاع غرزة
فري هرذه االمراكن يسركنون  في محافظة غرزة ممرا يجعرل المروظفين شركات القطاع الخاص تتمركز

 محافظة غزة .
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 ال راس  حسب المؤه  العلمي ع ن تو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 4-1  جدول

 النسب  المئو   % الع   المؤه  العلمي
 96.7 145 بكالوريوس

 3.3 5 ماجستير

 100.0 150 المجموع

الدراسرررررررررة يحملرررررررررون درجرررررررررة  عينرررررررررة% مرررررررررن 32.1أن مرررررررررا نسررررررررربته  (2.2جررررررررردول ) يتضرررررررررح مرررررررررن
ن مرررن سرررنة  ين الخرررريجأوتعرررزو الباحثرررة ذلرررك إلرررى . ون درجرررة الماجسرررتير% يحملررر2.2سالبكرررالوريو 

 عينرررةقرررد تكرررون اتيحرررت لهرررم الفرصرررة السرررتكمال درجرررة الماجسرررتير بينمرررا بررراقي  1121و  1113
وضررراع االقتصرررادية الصرررعبة فررري ظرررل تررردني ا خرررريجين جررردد باالضرررافة الررري ان األالدراسرررة يعتبررررو 

صررعب ين فرري القطرراع الخرراص يجعررل االمررور أمسررتوى الرواتررب فرري قطرراع غررزة خصوصررا للعررامل
 بالنسبة لهؤالء الخريجين .

   تخصص الجامعيال راس  حسب ال ع ن تو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص الجامعي 1-1  جدول

تخصص الجامعيال  النسب  المئو   % الع   
 48.0 72 ادارة اعمال

 37.3 56 هندسة

 8.0 12 تكنولوجيا معلومات

 6.7 10 محاسبة

 100.0 150 المجموع

دارة هم من خريجي كليرة إالدراسة يحملون  عينة % من22أن ما نسبته  (2.2جدول ) يتضح من
مررررن خريجرررري كليررررة تكنولوجيررررا % 2، بينمررررا كليررررة الهندسررررة هررررم مررررن خريجرررري% 21.2 ،األعمررررال

ادارة االعمال  أن خريجيوتعزو الباحثة ذلك إلى  المحاسبة.لية % من خريجي ك2.1 المعلومات،
و الهندسررة يتمتعررون بقرردرات اداريررة تميررزهم فرري مكرران العمررل و يظهررر التنررافس الشررديد فرري سرروق 

عمررال وتعررزو ة الهندسررة و خريجرري كليررة ادارة األالعمررل علررى الوظررائف االداريررة بررين خررريجين كليرر
 يخريجررأن مررال فرري العرردد الرري سررببين اولهمررا عيجرري ادارة األلفرررق البسرريط فرري تفرروق خر الباحثررة ا

ن المهندسرريين العرردد مررن خريجرري الهندسررة أمررا السرربب الثرراني فهررو أكليررة ادارة االعمررال اكبررر فرري 
 الوظائف االدارية. ىضافة المل في مجال الوظائف الهندسية باإللديهم سوق ع
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 الجامع ال راس  حسب  ع ن تو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة المتخرج منها 1-1  جدول

 النسب  المئو   % الع   نوع الجامع 
 24.7 049 محلية

 5.2 8 عربية

 100.0 150 المجموع
 

شهاداتهم من جامعات الدراسة يحملون  عينة% من 32.1أن ما نسبته  (2.2جدول ) يتضح من
من جامعات عربية خارج قطاع غزة % منهم يحملون شهاداتهم 2.2قطاع غزة بينما محلية في 

ن جامعات قطاع غزة توفر ولهما أثالث أسباب أ ىالواضح بين النسبتنين ال عزو الباحثة الفرقوت
س و خصوصا ي توفرها الجامعات العربية و الدولية في مرحلة البكالورياغلب التخصصات الت

ندسة اما السبب الثاني فيرجع الي الوضع قة باألقسام اإلدارية و الهالعال التخصصات ذات
االقتصادي الس  الذي يعاني منه سكان قطاع غزة فبالكاد يستطيعون ان يقوموا بدفع مصاريف 

ن الدراسة بالخارج اصبحت غزة في ظل الظروف الحالية ، كما أالدراسة الجامعية للجامعات في 
ما لدى شباب و شابات قطاع غزة بسبب تدهور االوضاع السياسية م احدى االحتماالت الضعيفة

 .غزةطاع ى قيؤثر على حرية التنقل من و إل

 سنوا  الخبر  العمل    ال راس  حسب ع ن تو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة العملية 3-1  جدول

العمل   سنوا  الخبر   النسب  المئو   % الع   
 19.3 29 سنة0اقل من 

 23.3 35 سنتيناقل من -0من 

 20.0 30 سنوات 2اقل من - 9من 

 37.3 56 سنوات فاكثر 2من 

 100.0 150 المجموع

يعملون في وظائفهم الحالية في  الدراسة عينة من% 23.2 نسبته ما أن( 1.5) جدول من يتضح
% يعملون في وظائفهم الحالية لمدة تتراو  من عام الي اقل من 12.2حد ،فترة اقل من عام وا

عوام ى أقل من ثالثة ا%يعملون في وظائفهم الحالية لمدة تتراو  من عامين ال11عامين ،
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وتعزو الباحثة ذلك إلى ان معظم الحالية لمدة ثالثة اعوام فأكثر .% يعملون في وظائفهم 21.2،
نود العقود خصوصا العاملين في القطاع الخاص و القطاع موظفي قطاع غزة هم على ب

 المؤسساتي.

 المسمى الوظ في   ال راس  حسب ع ن تو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 4-1  جدول

لمسمى الوظ فيا  النسب  المئو   % الع   
 45.3 68 اداري

 13.3 20 مالءخدمة ع

 32.7 49 موظف مشاريع

 5.3 8 موظف مبيعات

 3.3 5 موظف تسويق

 100.0 150 المجموع
 

يعملون في وظيفة اداري بينما  الدراسة عينة من% 45.3 نسبته ما أن( 2.5) جدول من يتضح
% يعملون موظفين اداريين في مشاريع ، 21.1%منهم يعملون في وظيفة خدمة العمالء ، 22.2
 .موظفي تسويق% منهم يعملون 2.2% يعملون كموظفي مبيعات ، 2.2

 سنوا  العم  في الوظ ف  الحال    ال راس  حسب ع ن تو  ع  -
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات العمل في الوظيفة الحالية 9-1  جدول

 النسب  المئو   %  الع  سنوا  العم  في الوظ ف  الحال  
 48.7 73 سنة0اقل من 

 25.3 38 سنتيناقل من -0من 

 12.0 18 سنوات 2اقل من - 9من 

 14.0 21 سنوات فاكثر 2من 

 100.0 150 المجموع
 

العمل في وظائفهم  حديثي الدراسة عينة من% 22.1 نسبته ما أن( 3.2) جدول من يتضح
الدراسة يعملون في وظيفتهم  عينة% من 12.2من عام، الحالية حيث تبلغ مدة عملهم فيهم اقل 
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% منهم يعملون في وظائفهم الحالية لمدة 21اقل من عامين،والحالية لمدة تتراو  من سنة الي 
الدراسة يعملون في وظائفهم الحالية  عينة% من 22تتراو  من عامين الي اقل من ثالثة اعوام، 

 لمدة من ثالثة اعوام فأكثر.

حثة االنخفاض في نسبة الموظفين في وظائفهم الحالية لمدة طويلة تتجاوز الثالث عزو الباوت
سنوات الي أن معظم الموظفين يعملون على بنود العقود و المشاريع في كال من المؤسسات 
الدولية و المحلية و الشركات الخاصة ، بينما يتمتع الموظفين في القطاع الحكومي بميزة 

الوظائف الثابتة و طويلة األمد و هي شحشة جدا في قطاع غزة في الفترة االستمرارية من خالل 
 الحالية .

 مكان العم    ال راس  حسب ع ن تو  ع   -
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل 17-1  جدول

 النسب  المئو   % الع   مكان العم  
 11.3 17 حكومي

 42.0 63 ؤسساتيم

 46.7 70 قطاع خاص

 100.0 150 المجموع
 

يعملون في القطاع الحكومي  الدراسة عينة من% 22.2 نسبته ما أن( 21.5) جدول من يتضح
وتعزو الباحثة ذلك الي ان % يعملون في القطاع الخاص 22.1 % يعملون في المؤسسات،21،

ن الموظفين الذين يعملون على بنود المشاريع المؤسسات الدولية و المحلية تستوعب عددا جيد م
ل خدمة او كذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص خصوصا التي تحتاج اشخاص في مج

العمالء على سبيل المثال شركة جوال و غيرها من شركات القطاع الخاص بينما يعاني القطاع 
السياسية و االقتصادية ، كما ان االوضاع الحكومي في قطاع غزة من تشبع في عدد الموظفين

 .في قطاع غزة تؤثر على جميع القطاعات و خصوصا شركات و مصانع القطاع الخاص
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 تحليل فقرات االستبانة  1.1

لعينتين T واحدة، عينةل Tتم استخدام االختبارات المعلمية )اختبارلتحليل فقرات االستبانة 
ة وجود أن توزيع البيانات يتبع ( هذه االختبارات مناسبة في حالمستقلتين، التباين األحادي

 التوزيع الطبيعي.

اختبةةار الفرضةة ا  حةةو  متوسةةط )وسةة ط(  رجةة  اإلجابةة   سةةاوي  رجةة  الح ةةا  ) رجةة  الموافقةة  
 المتوسط ( 

وهي تقابل موافرق بدرجرة متوسرطة  2اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرض   الصفر  
 )محايد( حسب مقياس ليكرت المستخدم.

 . 2متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :فرض   الب  ل ال

الفرضرية الصرفرية ويكرون فري ( ف نه ال يمكرن رفرض 1.12أكبر من  Sig)  < 1.12Sigإذا كانت 
هذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا عرن موافرق بدرجرة 

( فيتم رفض الفرضرية 1.12أقل من  Sig)  > Sig 1.12)محايد(، أما إذا كانت  2متوسطة وهى 
رجرة الموافقرة عرن دآراء األفراد يختلف جوهريًا الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط 

، وفرري هررذه الحالررة يمكررن تحديررد مررا إذا كرران متوسررط اإلجابررة يزيررد أو يررنقص المتوسررطة )محايررد( 
ل قيمة االختبار ف ذا كانت قيمة االختبار موجبرة وذلك من خال .الحيادبصورة جوهرية عن درجة 

 فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الحياد والعكس صحيح.

 تحل   فقرا  مجا  "التشب ةك" -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.11.5دول )جالنتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 
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 "التشبيك"  مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط 11-1  جدول

 الفقر   
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2.  
يل الوظيفة التي ارغب بالتقدم أقوم بالبحث عن تفاص

 اليها .
4.4467 88.934 33.746 .000* 1 

1.  
أحاول استنباط اهم المهارات الالزمة للوظيفة قبل 

 التقدم للوظيفة . 
4.3467 86.934 23.408 .000* 2 

2.  

استفدت من شبكة عالقاتي الشخصية )االصدقاء 
،العائلة ، زمالء عمل ، زمالء دراسة( في معرفة 

 الوظيفة التي تقدمت اليها. تفاصيل
3.9333 78.666 10.918 .000* 4 

2.  
استفدت من خبرات ومعرفة عالقاتي الشخصية في 

 اعداد نفسي للمقابلة .
3.8733 77.466 11.792 .000* 5 

2.  
تواصل مع االشخاص الذين يشغرون وظائف مماثلة أ

 6 *000. 12.255 77.2 3.8600 للوظيفة التي سأتقدم لها.

2.  
ر عالقاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، زمالء ستشيأ

 عمل، زمالء دراسة ( في التقدم للوظيفة. 
3.6867 73.734 7.914 .000* 7 

1.  
أقوم بجمع المعلومات خاصة بالمؤسسة التي اعلنت 

 عن الوظيفة .
3.9667 79.334 12.008 .000* 3 

2.  
 أحاول معرفة االشخاص الذين يشكلون لجنة المقابلة.

3.4067 68.134 4.174 .000* 9 

3.  
ستشير عالقاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، زمالء أ

 عمل، زمالء دراسة( في المؤسسة المعلنة عن الوظيفة.
3.5133 70.266 6.155 .000* 8 

  *000. 18.763 77.852 3.8926 جم ع فقرا  المجا  معا   
0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:00.5من جدول )

أقوم بالبحث عن تفاصيل الوظيفة التي ارغب بالتقدم اليها " للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
%، قيمة 88.934( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.4467يساوي 
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لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000( تساوي Sigحتمالية ).وأن القيمة اال33.746 االختبار 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ،
على هذه الفقرة.  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال 2زاد عن درجة الحياد وهي 

( وهي تمثل أعلى نسبة موافقة تم 0هذه الفقرة ) الرتبة التي حصلت عليها الحظ أنحيث ن
 الحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.

" يساوي أحاول معرفة االشخاص الذين يشكلون لجنة المقابلةالمتوسط الحسابي للفقرة الثامنة "  -
، وأن القيمة 4.174ار %، قيمة االختب68.134أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.4067

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   0.000( تساويSigاالحتمالية ).
0.05  2، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 هذه الفقرة. على  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

، وأن المتوسط الحسابي 3.8926 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).18.763%، قيمة االختبار77.852النسبي يساوي 

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  "التشب ك"لذلك يعتبر مجال  0.000  ، مما يدل على
وهذا يعني أن  2أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 

 على فقرات هذا المجال. عينةهناك موافقة من قبل أفراد ال

همية العالقات الشخصية و القدرة على التواصل مع االخرين في أو تعزو الباحثة ذلك إلى  
ومات  عن كال من الوظيفة المعلن عنها و المؤسسة التي اعلنت عملية البحث و جمع  المعل

عن هذه الوظيفة ألن هذه المعلومات تعطي صورة اكبر للمتقدم للوظيفة عن مدى مالئمة 
الوظيفة له و قياس امكانياته و تطويرها من خالل معرفة اهم المتطلبات التي يبحث عنها 

 عينة% من 88.2الوظيفة ، حيث وافق  المشغلون  للوصول الى هدفه وهو الحصول على
وتالها أقوم بالبحث عن تفاصيل الوظيفة التي ارغب بالتقدم اليها" الدراسة على الفقرة االولى "

 %86.2هم المهارات الالزمة للوظيفة قبل التقدم للوظيفة" بنسبةأأحاول استنباط  " 9الفقرة رقم 
وقد اتفق ذلك مع دراسة كال ة المتقدم لها. يؤكد اهمية ضرورة جمع المعلومات عن الوظيف امم
 . (Vincent ،9002 (و  ( Lazarus ،9002 (دراسة من 
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 تحل   فقرا  مجا  التفك ر الناقة  -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.12.5جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 

 "الناقد التفكير“ مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط12-1  جدول
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2. 
ل إبداعية أسعى دائما إلى إيجاد طرق وحلو 

 للمشكالت.
4.4267 88.534 31.213 .000* 3 

 7 *000. 31.005 86.666 4.3333 أستطيع إعطاء ا خرين حلواًل منطقية لمشكالتهم. .1

2. 
أسعى دائما البتكار أفكار جديدة و أساليب جديدة 

 ألداء عملي .
4.5000 90 32.537 .000* 1 

2. 
ما لمعرفة أفكر دائما بتفاصيل االمور و اسعى دائ

 افضل الطرق ألداء اي مهمة .
4.4133 88.266 31.719 .000* 5 

 4 *000. 34.196 88.4 4.4200 أمتلك القدرة على التفكير والتحليل والربط واالستنتاج. .2

2. 
االخرين في أراءهم اثناء النقاي اذا كان لدي  وافقأ

 على هذه األراء . موافقة
4.2667 85.334 24.180 .000* 8 

1. 
أوظف مهاراتي المكتسبة في المواقف الحياتية 

 المتنوعة.
4.4533 89.066 29.796 .000* 2 

2. 
استخدم العبارات الصحيحة والمناسبة في اتصالي 

 6 *000. 27.872 86.8 4.3400 با خرين.

 9 *000. 22.930 84.8 4.2400 أبحث لمعرفة المزيد للتأكد من المعلومات المتوفرة. .3

21. 
ثير الكثير من التساؤالت عندما تعرض علي أي أ

 أفكار .
4.0533 81.066 15.625 .000* 10 

  *000. 47.930 86.894 4.3447 جم ع فقرا  المجا  معا   
0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:09.5من جدول )

حسابي للفقرة الثانية " أسعى دائما البتكار أفكار جديدة و أساليب جديدة ألداء المتوسط ال-
%، قيمة 90( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.5000عملي " يساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). 32.537 االختبار 
0.05وى داللة إحصائيًا عند مست  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ،

على هذه الفقرة.  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال 2زاد عن درجة الحياد وهي 
( وهي تمثل أعلى نسبة موافقة تم 0حيث نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه الفقرة )

 لحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.ا

المتوسط الحسابي للفقرة العاشرة " أثير الكثير من التساؤالت عندما تعرض علي أي أفكار "  -
، وأن 15.625%، قيمة االختبار 81.066أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.0533يساوي 

الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه  0.000( تساويSigالقيمة االحتمالية ).
0.05  2، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 على هذه الفقرة.  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

، وأن المتوسط الحسابي 4.3447بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).47.930%، قيمة االختبار86.894النسبي يساوي 

0.05لذلك يعتبر مجال "التفكير الناقد" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000  مما يدل ،
وهذا  2يًا عن درجة الحياد وهي على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهر 

 على فقرات هذا المجال. عينةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

و تعزو الباحثة ذلك إلى اهمية التفكير الناقد ألنه يساعد على االبتكار و االبداع و ايجاد افكار 
الموافقة في هذا جديدة في صالح العمل وهذا ما ذكرته الفقرة االولى التي حظيت بأعلى نسبة من 

المجال كما ان اصحاب العمل يبحثون عن االشخاص القادرين على التفكير بشكل مبدع لما 
 لبمر اهمية في تطوير العمل باإلضافة الي تفادي و حل العديد من المشكالت بشكل سلس.

 .(Rios ، 9002 (وايضا دراسة  (Quinley ،9002وقد اتفق ذلك مع دراسة كال من )
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 فقرا  مجا  تق  ة  الذا تحل    -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
  (.22.2جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 

 " الذات تقديم"  مجال فقرات نم فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط13-1  جدول
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 6 *000. 23.428 85.334 4.2667 أمتلك المهارة الالزمة لكتابة السيرة الذاتية. .2

1. 
ب السيرة الذاتية الخاصة بي بما يناس  عادة كتابةب أقوم

 متطلبات الوظيفة التي سأتقدم لها.
4.2267 84.534 22.523 .000* 4 

2. 
أقوم بتحديث السيرة الذاتية الخاصة بي من وقت 

 ألخر. 
4.3133 86.266 22.482 .000* 3 

 5 *000. 25.930 85.334 4.2667 مام ا خرين.أأستطيع ابراز نقاط قوتي  .2

2. 
مالبس التي ارتديها راعي عند الذهاب للمقابلة نوعية الأ

 للمقابلة.حسب المؤسسة التي استدعتني انسجاما مع 
4.1667 83.334 15.487 .000* 8 

2. 
أقوم ب حداث انطباع قوي في الدقائق األولى من أي 

 مقابلة.
4.2067 84.134 21.781 .000* 7 

1. 
أقوم بتحليل كلمات وسلوك من أود التأثير عليهم؛ 

 ي ستعمل على إقناعهم.ألعرف نوع المعلومات الت
3.9933 79.866 16.709 .000* 10 

 9 *000. 20.633 82.134 4.1067 .ارباب العملأستطيع تسويق نفسي لدى  .2

3. 
سال صاحب السؤال ان يوضح ما يعنيه عندما اواجه أ

 2 *000. 25.823 86.534 4.3267 .سؤال غير واضح

21. 
اهزا لتقديم أعمل على تطوير لغتي االنجليزية ألكون ج

 نفسي بها إن طلب مني ذلك.
4.3933 87.866 19.880 .000* 1 

  *000. 39.667 84.534 4.2267 جم ع فقرا  المجا  معا   
0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:22.2من جدول )

العاشرة" أعمل على تطوير لغتي االنجليزية ألكون جاهزا لتقديم المتوسط الحسابي للفقرة  -
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  4.3933نفسي بها إن طلب مني ذلك." يساوي 

( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).19.880%، قيمة االختبار87.866الحسابي النسبي 
0.05مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند 0.000  مما يدل على أن ،

وهذا يعني أن هناك موافقة  2متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 
( 0على هذه الفقرة. حيث نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه الفقرة ) عينةمن قبل أفراد ال

 تم الحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.وهي تمثل أعلى نسبة موافقة 

المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " أقوم بتحليل كلمات وسلوك من أود التأثير عليهم؛ ألعرف  -
أي أن المتوسط الحسابي  3.9933نوع المعلومات التي ستعمل على إقناعهم. " يساوي  

 0.000 ( تساويSigة االحتمالية ).، وأن القيم16.709%، قيمة االختبار 79.866النسبي 
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط ،
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  2درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

 على هذه الفقرة.  عينةأفراد ال

، وأن المتوسط الحسابي 4.2267عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  بشكل -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).39.667%، قيمة االختبار84.534 النسبي يساوي 

0.05لذلك يعتبر مجال "تقديم الذات" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000  مما يدل ،
وهذا  2متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي  على أن

 على فقرات هذا المجال. عينةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

و تعزو الباحثة ذلك إلى االهمية الكبيرة لتقديم الذات في الحصول على الوظيفة سواء عن طريق 
ة ،وتأتي فقرة " أعمل على تطوير لغتي االنجليزية ألكون السيرة الذاتية او عن طريق المقابل

جاهزا لتقديم نفسي بها إن طلب مني ذلك" في المرتبة االولى لما للغة االنجليزية من اهمية كبيرة 
في الوقت الحالي و خصوصا في مجاالت العمل في المؤسسات الدولية و المحلية و التي تشمل 

معظم االحيان اجنبية و كذلك في قطاع العمل الخاص حيث التعامل مع جهات ممولة تكون في 
وقد اتفق ذلك  يحتاجها المشغلين في التواصل مع الشركات االجنبية و غيرها من المعامالت .

و دراسة  (Robles  ،9009)و دراسة  (Andrews , Higson   ،9000)دراسة مع كال من 
) Lazarus ،9002 ) . 
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 تحل   فقرا  مجا  االحتراف -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.22.2جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 

 "االحتراف" مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط14-1  جدول
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2. 
شديد نحو انجاز مهامي ودوري في أي  لدى التزام

 عمل.
4.5467 90.934 34.403 .000* 2 

 4 *000. 24.265 88.4 4.4200 أبادر إلى تطوير ذاتي وأشعر بالمسؤولية تجاه ذلك. .1

2. 
غالبًا ما أشعر بالرضي عن نفسي عند إتمام المهمة 

 الموكلة لي.
4.4295 88.59 28.753 .000* 3 

 1 *000. 34.980 91.334 4.5667 اشعر بمسئولية تجاه عملي والمؤسسة التي اعمل بها.  .2

2. 
استخدم أسلوب تدوين المالحظات في الحوارات 

 والنقاشات.
4.2533 85.066 17.369 .000* 6 

 5 *000. 24.881 86.266 4.3133 ستخدم التقنيات الحديثة لتطوير مهاراتي في العمل. أ .2

 8 *000. 22.740 83.2 4.1600 .إلى أخذ زمام المبادرة في يدي أبادر .1

2. 
 اهتم بتقسيم وقتي في العمل . 

4.2000 84 22.082 .000* 7 

  *000. 40.381 87.212 4.3606 جم ع فقرا  المجا  معا   
0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:22.2من جدول )

اشعر بمسئولية تجاه عملي والمؤسسة التي اعمل بها." للفقرة الرابعة" المتوسط الحسابي  -
%، قيمة 91.334بي النسبي ( أي أن المتوسط الحسا5)الدرجة الكلية من  4.5667يساوي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).   34.980االختبار

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ،
على هذه الفقرة.  عينةموافقة من قبل أفراد الوهذا يعني أن هناك  2زاد عن درجة الحياد وهي 

( وهي تمثل أعلى نسبة موافقة تم 0حيث نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه الفقرة )
 الحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.

 4.1600" يساوي  أبادر إلى أخذ زمام المبادرة في يدي. المتوسط الحسابي للفقرة السابعة "  -
، وأن القيمة االحتمالية 22.740%، قيمة االختبار 83.2أن المتوسط الحسابي النسبي أي
.(Sigتساوي ) 0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   0.000  ،

ا يعني وهذ 2مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 
 على هذه الفقرة.  عينةأن هناك موافقة من قبل أفراد ال

، وأن المتوسط الحسابي 4.3606 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).40.381%، قيمة االختبار87.212النسبي يساوي 

0.05ًا عند مستوى داللة دال إحصائي "االحتراف"لذلك يعتبر مجال  0.000  مما يدل ،
وهذا  2على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 

 على فقرات هذا المجال. عينةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

اقتناص الوظائف حيث ان الفقرة و تعزو الباحثة ذلك إلى أن االحتراف له اهمية كبيرة في عملية 
اه عملي والمؤسسة التي اعمل اشعر بمسئولية تج التي حصلت على اعلى درجة موافقة هي "

"لدى التزام شديد نحو انجاز مهامي ودوري في أي عمل" و التي تدل على فقرة  " ثم تلتها بها
العمل و بأدائه على اكمل االشخاص القادرين على اقتناص الوظائف لديهم القدرة على االلتزام ب

،  Seth ,Seth دراسة )وقد اتفق ذلك مع وجهه و بالوالء تجاه المؤسسة التي يعملون بها.
 (.Lazarus ،9002 ( و دراسة  (Andrews , Higson   ،9000)( ودراسة 9002
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 تحل   فقرا  مجا  ا ار  األ ما  -

الستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة ا Tتم استخدام اختبار 
 (.15.5جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 

 

 " إدارة األزمات"  مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط11-1  جدول
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2 
أجد نفسي قادرًا على توقع وجود مشكلة او خلل ما قبل 

 وقوعه.
4.1867 83.734 23.141 .000* 4 

1 
أستطيع اتخاذ القرار المناسب واإلصرار على تنفيذه رغم 

 6 *000. 16.767 81.734 4.0867 التحديات.

 7 *000. 24.423 81.066 4.0533 لتغلب على العقبات والصعاب.أجد نفسي قادرا على ا 2

 8 *000. 19.862 80.4 4.0200 اقوم بوضع خطط واضحة عند حدوث ازمات. 2

 2 *000. 25.075 85.6 4.2800 استطيع العمل تحت الضغط الشديد. 2

 5 *000. 21.991 82.8 4.1400 .بشكل سلس استطيع ادارة فريق عمل خاص باألزمة 2

1 
لحل المشكالت دون  المهام او احاول عدة مرات إلنجاز

 تراجع عند الفشل .
4.4000 88 31.553 .000* 1 

2 
 ي حل. إلو اقيمها للوصول  راء االخريناستمع أل

4.1867 83.734 24.421 .000* 3 

  *000. 43.950 83.384 4.1692 جم ع فقرا  المجا  معا   
0.05داللة  مستوىعند  المتوسط الحسابي دال إحصائياً *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:05.5جدول )من 

المتوسط الحسابي للفقرة السابعة" احاول عدة مرات إلنجاز المهام او لحل المشكالت دون  -
( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.4تراجع عند الفشل ." يساوي 
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لذلك تعتبر هذه  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). 31.553ختبار%، قيمة اال88
0.05الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة ،
لى ع عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال 2لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

( وهي تمثل أعلى نسبة 0. حيث نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه الفقرة ) هذه الفقرة
 موافقة تم الحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.

المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " اقوم بوضع خطط واضحة عند حدوث ازمات. " يساوي   -
، وأن القيمة 19.862%، قيمة االختبار 80.4أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.0200

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000( تساويSigاالحتمالية ).
0.05  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي ،

 على هذه الفقرة.  عينةأفراد ال وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل 2

، وأن المتوسط الحسابي 4.1692بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).43.950%، قيمة االختبار83.384النسبي يساوي 

0.05لذلك يعتبر مجال "ادارة االزمات" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000  مما يدل ،
وهذا  2على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 

 على فقرات هذا المجال. عينةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

لذلك  و تعزو الباحثة ذلك إلى أن ان ادارة االزمات من اهم المهارات التي يبحث عنها المشغلين
بقومون بتوظيف االشخاص المالكين لهذه المهارة ،حيث ان الفقرة  " احاول عدة مرات إلنجاز 
المهام او لحل المشكالت دون تراجع عند الفشل ." احتلت المرتبة االولى و تلتها الفقرة استطيع 

التي العمل تحت الضغط الشديد" و ذلك الن القدرة على العمل تحت الضغط من اهم المهارات 
يبحث عنها المشغلين الن ال احد يرغب في توظيف شخص غير قادر على التعامل في ظل 

 دراسةوقد اتفق ذلك مع دراسة كال من  ضغوط العمل  حيث ال يوجد عمل يخلو من الضغط .

 National)ودراسة ) Coscia، 9002 (( و دراسة  9002 كارولينا، جنوب في العمل وزارة)
Association of Colleges and Employers (NACE)   ،9000). 

 تحل   فقرا  مجا  التفاوض -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.16.5جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 
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 " التفاوض"  مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة سابيالح المتوسط11-1  جدول
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2. 
أجد صعوبة في التعامل مع من يخالفني الرأي ووجهة 

 النظر.
4.0400 80.8 17.863 .000* 4 

 2 *000. 24.058 82.934 4.1467 رين .فاوض مع االخالتفن أجيد  .1

2. 
أالحظ التعبيرات الجسدية في جلسات التفاوض وأعمل 

 8 *000. 5.924 70.134 3.5067 على تفسيرها.

 6 *000. 11.330 77.066 3.8533 اعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض. .2

2. 
أسعى دائًما إليجاد أرضية مشتركة واطر  بدائل خالل 

 لتفاوض.ا
4.0400 80.8 21.611 .000* 3 

قناعهم. طراف التفاوض االخرىأستطيع كسب ثقة ا .2  5 *000. 17.615 80.134 4.0067 وا 

1. 
 أعتقد أن كال الطرفين يجب أن يكسب من التفاوض

 )أنا اربح و وأنت تربح(.
3.7800 75.6 10.238 .000* 7 

2. 
االنتباه والتي استخدام الكلمات القوية التي تستحوذ على 

يجابية و  عاطفية. لها آثار قوية وا 
4.1867 83.734 22.757 .000* 1 

  *000. 29.134 78.9 3.9450 جم ع فقرا  المجا  معا   

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:22.2من جدول )

استخدام الكلمات القوية التي تستحوذ على االنتباه والتي لها للفقرة الثامنة" المتوسط الحسابي  -
يجابية و ( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  4.1867" يساوي  عاطفية آثار قوية وا 

( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). 22.757%، قيمة االختبار83.734الحسابي النسبي 
0.05رة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفق 0.000  مما يدل على أن ،
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وهذا يعني أن هناك  2متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 
حيث نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه على هذه الفقرة.  عينةموافقة من قبل أفراد ال

 ثل أعلى نسبة موافقة تم الحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.( وهي تم0الفقرة )

أالحظ التعبيرات الجسدية في جلسات التفاوض وأعمل على المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "  -
%، قيمة االختبار 70.134أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.5067" يساوي  تفسيرها. 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا   0.000 ( تساويSig). ، وأن القيمة االحتمالية5.924

0.05عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ،
 على هذه الفقرة.  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال 2درجة الحياد وهي 

، وأن المتوسط الحسابي 3.9450 لقول بأن المتوسط الحسابي يساويبشكل عام يمكن ا -
 0.000( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).29.134%، قيمة االختبار78.9النسبي يساوي

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  "التفاوض"لذلك يعتبر مجال   مما يدل على أن ،
وهذا يعني أن  2بة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي متوسط درجة االستجا

 على فقرات هذا المجال. عينةهناك موافقة من قبل أفراد ال

للتفاوض أهمية كبيرة في اغلب مجاالت العمل و خصوصا للعاملين و تعزو الباحثة ذلك إلى أن 
يث ان االشخاص المالكين لهذه في مجال المبيعات و التسويق و ابرام الصفقات التجارية ، ح

المهارة يستطيعون تسويق انفسهم و يقوم بعض المشغلين بعملية قياس هذه المهارة من خالل 
المقابالت بالسؤال عن الراتب و مالحظة القدرة التفاوضية للشخص المتقدم من خالل هذه النقطة 

 جنوب في العمل رةوزا) (  و دراسةQuinley، 9002وقد اتفق ذلك مع دراسة كال من ).
 .(Vincent ،9002 (دراسة ( و 9002 كارولينا،

 تحل   فقرا  مجا  ا ار  الغضب -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.17.5جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 
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 " ادارة الغضب"  مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط13-1  جدول

 الفقر   

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت

  ا
ق م

 

(  
مال 

الحت
  ا
ق م
ال

S
ig

).
 

رتب 
ال

 

 3 *000. 16.715 80 4.0000 احتفظ بهدوئي عند التعرض للضغط. .0
 4 *000. 13.756 79.466 3.9733 لي تفريغ غضبي على زمالئي في العمل .أميل إ .9
 6 *000. 13.212 76.534 3.8267 أقوم بتفريغ غضبي عن طريق التنفس بهدوء .2
 1 *000. 19.034 84.934 4.2467 اتحكم في غضبي  في الظروف الحرجة . .4

 2 *000. 15.861 82 4.1000 ألجأ للعنف لحماية حقوقي في العمل . .5

6. 
أصاب بنوبات غضب ال استطيع السيطرة عليها في 

 بعض االحيان.
3.8733 77.466 11.604 .000* 5 

7. 
إثارة غضبي سهل للغاية و ألبسط األمور )سريع 

 الغضب ،سريع الرضا( .
3.2933 65.866 2.478 .014* 7 

  *000. 24.128 78.038 3.9019 جم ع فقرا  المجا  معا   

0.05داللة  مستوىوسط الحسابي دال إحصائيًا عند المت*  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:07.5جدول )من 

 4.2467اتحكم في غضبي  في الظروف الحرجة " يساوي للفقرة الرابعة" المتوسط الحسابي  -
 19.034%، قيمة االختبار84.934( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).
0.05مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ،

حيث الفقرة. على هذه  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال 2درجة الحياد وهي 
( وهي تمثل أعلى نسبة موافقة تم 0نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه الفقرة )

 الحصول عليها من قبل الفئة المستطلع أرائهم.
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إثارة غضبي سهل للغاية و ألبسط األمور )سريع الغضب المتوسط الحسابي للفقرة السابعة "  -
%، قيمة 65.866وسط الحسابي النسبيأي أن المت 3.2933" يساوي سريع الرضا(.  ،

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  014.( تساويSig، وأن القيمة االحتمالية ). 2.478االختبار 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ،
على هذه  عينةهناك عدم موافقة من قبل أفراد ال وهذا يعني أن 2زاد عن درجة الحياد وهي 

 الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي 3.9019 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).24.128%، قيمة االختبار78.038النسبي يساوي

0.05مستوى داللة دال إحصائيًا عند  "التفاوض"لذلك يعتبر مجال  0.000  مما يدل ،
وهذا  2على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 

 على فقرات هذا المجال. عينةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

يجب ان يمتلكها  ان اداة الغضب واحدة من اهم المهارات التيو تعزو الباحثة ذلك إلى أن 
الباحثين عن العمل ألنها من المهارات المطوبة لدى المشغلين حيث انها تجنبهم العديد من 
المشاكل المحتملة بين الموظفين و بعضهم البعض اوبين الموظفين و العمالء خصوصا في 

دراسة وقد اتفق ذلك مع  الوظائف التي تحتاج الي تعامل مباشر مع فئات مختلفة من العمالء .
،   National Association of Colleges and Employers (NACE)دراسة )كال من 
 . (Hansen , Hansen ،9008دراسة )و  (Klaus  ،9008)و دراسة  (9000

 تحل   فقرا  مجا  اقتناص الوظائف  -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد  Tتم استخدام اختبار 
 (.18.5جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 2وهي 
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 " اقتناص الوظائف"  مجال فقرات من فقرة لكل.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط14-1  جدول
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2. 
ساسي على أد بشكل ستنحصولي على الوظيفة ا
 7 000. 16.742 78.8 3.9400 تخصصي الجامعي .

1. 
ساسي على معدلي أحصولي على الوظيفة اعتمد بشكل 

 9 *000. 6.698 70.8 3.5400 الجامعي .

2. 
حصولي على الوظيفة اعتمد بشكل اساسي على 

 4 *000. 26.391 84.934 4.2467 ني عن االخرين  .امتالكي مهارات ناعمة ميزت

2. 
لي استعدادي لها بشكل إحصولي على الوظيفة يرجع 

 2 *000. 27.050 85.866 4.2933 جيد.

2. 
ي بحثي المستمر عن إلحصولي على الوظيفة يرجع 

 5 *000. 23.556 84 4.2000  .الفرص

2. 
عن كل  لي بحثيإي على الوظيفة يرجع حصول
 6 *000. 20.991 83.066 4.1533 صيل الخاصة بها قبل التقدم بطلب.التفا

1. 
ساسي على مهاراتي أتطوري في عملي اعتمد بشكل 

 1 *000. 32.609 86.534 4.3267 الناعمة في التعامل .

2. 
ساسي على خبراتي أتطوري في عملي اعتمد بشكل 

 3 *000. 26.504 85.734 4.2867 العملية .

 8 *000. 12.207 74 3.7000 عملي يرجع الي تخصصي الجامعي .تميزي في  .3

  *000. 56.443 81.526 4.0763 جم ع فقرا  المجا  معا   
0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:08.5جدول )من 

ي في عملي اعتمد بشكل أساسي على مهاراتي الناعمة تطور للفقرة السابعة" المتوسط الحسابي 
( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.3267في التعامل ." يساوي 
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لذلك تعتبر هذه  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).32.609 %، قيمة االختبار86.534
0.05الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة ،
على  عينةوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال 2لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

( وهي تمثل أعلى نسبة 0حيث نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها  هذه الفقرة )هذه الفقرة. 
 الفئة المستطلع أرائهم.موافقة تم الحصول عليها من قبل 

ساسي على معدلي أحصولي على الوظيفة اعتمد بشكل "  الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
، 6.698%، قيمة االختبار 70.8أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.5400" يساوي الجامعي

عند مستوى لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا  000.( تساويSigوأن القيمة االحتمالية ).
0.05داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد ،
  على هذه الفقرة. عينةوهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد ال 2وهي 

سابي ، وأن المتوسط الح4.0763بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).56.443%، قيمة االختبار81.526النسبي يساوي

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  "اقتناص الوظائف"لذلك يعتبر مجال  0.000  مما ،
وهذا  2هي يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد و 

 على فقرات هذا المجال. عينةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ال

المهارات االساسية او الصلبة والتي تتمثل بالشهادة الجامعية هي و تعزو الباحثة ذلك إلى أن 
ضرورة ال غنى عنها وتاتي المهارات الناعمة كمكملة لها ،وفي حين ان اعدادا كبيرة من 

 عينةشهادات جامعية على اختالف تخصصاتهم و معدالتهم اال ان نسبة مالخريجين يمتلكون 
منهم من يمتلك المهارات الناعمة ويستطيع اقتناص الوظائف وخصوصا الوظائف االدارية التي 

الناعمة بجانب الشهادات الجامعية ،بمعنى يبحث المشغلين فيها عن اشخاص يمتلكون المهارات 
اعمة هو ما يميز الشخص عن االخرين ممن يمتلكون نفس اخر ان امتالك المهارات الن
  المهارات الصلبة االساسية .

 جم ع فقرا  معا  تحل   -
لمعرفرة مرا إذا كانرت متوسرط درجرة االسرتجابة قرد وصرلت إلري درجرة الحيراد  Tتم اسرتخدام اختبرار 

  (.19.5النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 2وهي 
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 االستبيان فقرات لجميع.( Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط19-1  جدول
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 0.000* 56.502 89.46 4.092 فقرا  االستب انجم ع 
0.05داللة  مستوىالحسابي دال إحصائيًا عند المتوسط  *                           . 

)الدرجة الكلية من  4.117 ساويالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات يتبين أن ( 23.2من جدول )
أن القيمة االحتمالية 57.577 االختبار ، قيمة %21.22 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي2
.(Sig)  0.05تبر الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لذلك تع 1.111تساوي  مما يدل ،

وهذا يعني أن هناك موافقة من  2على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الحياد وهي 
بشكل عام، وتعزو الباحثة ذلك الي ان المهارات الناعمة اصبحت على الفقرات  عينةقبل أفراد ال
ية كبيرة خالل السنوات الماضية فلم يعد المشغلون يبحثون عمن يملك شهادة جامعية ذات اهم

فقط بل اصبحت اعالنات الوظائف وخصوصا الوظائف االدارية توسع باب التخصص الجامعي 
و تضع متطلبات الوظيفة من المهارات الناعمة في االعالن ومن ثم تقيس هذه المهارات لدى 

من خالل المقابلة ،كذلك اصبح اتلمتقدمين للوظائف يضعون فقرة عن  الشخص المتقدم للوظيفة
المهارات الناعمة التي يمتلكونها في السيرة الذاتية للفت االنتباه الي قدراته ومن ثم الحصول على 

 مقابلة للعمل المتقدم له .

 الدراسة:اختبار فرضيات  1.1
 بيرسونمعلمية )اختبار الختبارات الرضيات تم استخدام اختبار فرضيات الدراسة الختبار الفال

( وهو مناسب في حالة كان توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي. تحليل التباين االحاديواختبار 
كما تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. 

تغيرين من متغيرات الدراسة، يتم اختبار الفرضية وإلجراء اختبار الفرضيات حول العالقة بين م
   :اإلحصائية التالية
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 .الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة

  .الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة

ف نه ال يمكن رفض  SPSS حسب نتائج برنامج ن مستوى الداللةأكبر م Sig.(P-value) إذا كانت
الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة 

أقل من مستوى الداللة فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول  Sig.(P-value) ، أما إذا كانت
 .د عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسةالفرضية البديلة القائلة بأنه توج

 0.05داللرة احصرائية  عنرد مسرتوىتوجرد عالقرة ذات داللرة احصرائية  األولى:الرئ س   الفرض   

α≤ المهارات الناعمة و عملية اقتناص الوظائف اإلدارية في قطاع غزة . بين 

 و نشق منها الفرض ا  الفرع   التال  :

 0.05 مسةتوى  اللة  احصةائ  عنة   إحصةائ    اللة  ذا  قة ع  هنةاك α≤مهةار   بة ن
  التشب ك و اقتناص الوظائف .

( تساوي .Sig)، وأن القيمة االحتمالية 1.212( أن معامل االرتباط يساوي 11.2جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12الداللة  ىوهي أقل من مستو  0.000

 (.α =0.05عند مستوى داللة إحصائية )القدرة على التشبيك و اقتناص الوظائف ن بي

اهمية القدرة على التشبيك في عملية اقتناص الوظائف ،حيث ان التشبيك وتعزو الباحثة ذلك الي 
يساعد الباحث عن العمل في جمع معلومات خاصة بطبيعة الوظيفة التي قد تقدم لها و المهام 

و كذلك كيفية اداء هذه المهام باالضافة الي جمع معلومات خاصة بالمؤسسة او  المطلوبة فيها
الشركة المعلنة عن الوظيفة و طبيعة العمل فيها مما يعطي الباحث عن العمل صورة متكاملة 
عن الوظيفة و يقيس مدى مهاراته بالمهارات المطلوبة في الوظيفة و يكون اكثر استعدادا للمقابلة 

 (واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة افته الي قائمة المقابالت .اضفي لو تم 
Lazarus ،9002 )  دراسةو) Vincent ،9002).  
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 معامل اإلرتباط بين التشبيك و اقتناص الوظائف 27-1  جدول

 فرضال
  ب رسونمعام  

 ل رتباط
  (.Sig)ال  الق م  االحتم

عند مستوى  إحصائية داللة ذات عالقة هناك
 .التشبيك و اقتناص الوظائف بين 0.05

120.0 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *

 0.05 مسةتوى  اللة  احصةائ  عنة   إحصةائ    اللة  ذا ع قة   هنةاك α≤مهةار   بة ن
 الوظائف.التفك ر الناق  و اقتناص 

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 1.222( أن معامل االرتباط يساوي 12.2جدول ) يبين
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12الداللة  ىوهي أقل من مستو  0.000
 (.α =0.05عند مستوى داللة إحصائية ) التفكير الناقد و اقتناص الوظائف بين

االشخاص الذين يمتلكون مهارة التفكير الناقد يكون لديهم قدرة اكبر وتعزو الباحثة ذلك الي ان 
لك يرجع الي أن هذه المهارة في المقابلة او من خالل العمل وذ على التأثير على المشغلين سواءا

تميزهم عن االخرين حيث انهم يبدعون بشكل اكبر في عملهم من خالل تقديمهم افكار مبدعة و 
واتفقت هذه لعمل وهذا ما يرغب به المشغلون في أي مجال عمل .حلول مبدعة لمشكالت ا

  .(Rios ، 9002 (وايضا دراسة  (Quinley ،1122) النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 الوظائف اقتناص و الناقد التفكير بين االرتباط معامل 21-1  جدول

 فرضال
 سونب ر معام  

 ل رتباط
  (.Sig)الق م  االحتمال  

عند مستوى  إحصائية داللة ذاتعالقة  هناك
التفكير الناقد و اقتناص  بين 0.05

 الوظائف.
12000 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *
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 0.05 مستوى  الل  احصائ  عن   إحصائ    الل  ذا ع ق   هناك α≤مهار   ب ن
   الذا  و اقتناص الوظائف . تق  

.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )0.502( أن معامل االرتباط يساوي 99.5يبين جدول )
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12 وهي أقل من مستوى الداللة 0.000

 (.α =0.05ائية )عند مستوى داللة إحص مهارة تقديم الذات و عملية اقتناص الوظائف بين

وتعزو الباحثة ذلك الي ان تقديم الذات المتمثل في السيرة الذاتية اوال و المقابلة ثانيا هي فرصة 
الباحث عن العمل الثبات نفسه امام المشغلين ، فالسيرة الذاتية هب بمثابة تذكرة الدخول للمقابلة 

ت المتقدم للعمل، اما المقابلة ان كانت مقنعة للمشغل و معبرة بشكل واضح عن مهارات و خبرا
فهي الفيصل في الحصول على الوظيفة او عدم الحصول عليها حيث ان المتقدم للمقابلة عليه 
ان يقنع المشغل او لجنة المقابلة بنفسه و بتميزه عن االخرين في وقت قليل و هذه مهارة ال 

، Andrews, Higson) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة يتقنها الجميع .
  .( Lazarus ،9002 (و دراسة  (Robles ،9009و دراسة ) (9000

 الوظائف اقتناص و الذات تقديم بين االرتباط معامل 22-1  جدول

 فرضال
  ب رسونمعام  

 ل رتباط
  (.Sig)الق م  االحتمال  

عند مستوى  حصائيةإ داللة ذاتعالقة  هناك
 .تقديم الذات و اقتنص الوظائف 0.05

12519 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *

 ب ن≥α 0.05 مستوى  الل  احصائ  عن   إحصائ    الل  ذا  ع ق  هناك :الرابع الفرض   
 مهار  االحتراف و اقتناص الوظائف.

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 1.223رتباط يساوي ( أن معامل اال12.2جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12الداللة  مستوىوهي أقل من  0.000
 (.α =0.05عند مستوى داللة إحصائية )االحتراف و اقتناص الوظائف  بين
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يبحث عنها ارباب العمل في و تعزو الباحثة ذلك الي ان االحتراف في العمل مهارة مميزة 
المتقدمين لشغل الوظائف و خصوصا الوظائف االدارية التي تتطلب التعامل مع االخرين من 

وظائف التي زبائن وعمالء مثل وظائف التسويق و المبيعات و خدمة العمالء و غيرها من ال
التميز من  ون محترفا في عمله وان يتقن فنون خاصة به تمكنه منتتطلب من الموظف ان يك

،  Seth ,Seth ) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة خالل الوصول الي االهداف .
 (.Lazarus ،1122 ( و دراسة  (Andrews , Higson   ،1121)( ودراسة 1122

 وظائفال اقتناص و االحتراف بين االرتباط معامل23-1  جدول

 فرضال
  ب رسونمعام  

 ل رتباط
  (.Sig)الق م  االحتمال  

عند مستوى  إحصائية داللة ذات عالقة هناك
 االحتراف و اقتناص الوظائف. بين 0.05

12509 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *

 0.05 مستوى  الل  احصائ  عن   إحصائ    الل  ذا  ع ق  هناك α≤مهار   ب ن
  ار  اال ما  و اقتناص الوظائف.إ

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن  1.211 ( أن معامل االرتباط يساوي12.2جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12الداللة  مستوىوهي أقل من  0.000
 (.α =0.05لة إحصائية )عند مستوى دال ادارة االزمات و اقتناص الوظائف بين

وتعزو الباحثة ذلك الي ان أي عمل ال يخلو من بعض االزمات وخصوصا في قطاع غزة و 
بالتالي يبحث المغلين عن االشخاص القادرين على العمل تحت الضغط و التخطيط بشكل سليم 

ئج مع واتفقت هذه النتا في االوقات الصعبة و التغلب على العقبات و المشاكل بشكل سلس .
 ) Coscia، 9002 (( و دراسة9002 كارولينا، جنوب في العمل وزارة) بعض الدراسات كدراسة

 .(National Association of Colleges and Employers (NACE)   ،9000)ودراسة 
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 الوظائف اصاقتن وادارة االزمات  بين االرتباط معامل 24-1  جدول

  ب رسونمعام   فرضال
 ل رتباط

  (.Sig)الق م  االحتمال  

عند مستوى  إحصائية داللة ذات عالقة هناك
ادارة االزمات و اقتناص  بين 0.05

 الوظائف.
12510 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *

 0.05 ائ  مستوى  الل  احصعن   إحصائ    الل  ذا  ع ق  هناك α≤مهار   ب ن
 التفاوض و اقتناص الوظائف .

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن  1.212 ( أن معامل االرتباط يساوي12.2جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12الداللة  مستوىوهي أقل من  0.000
 (.α =0.05لة إحصائية )مستوى دالعند  التفاوض و اقتناص الوظائف بين

وتعزو الباحثة ذلك الى مدى اهمية مهارة التفاوض فهي تظهر مدى مرونة المتقدم للوظيفة و 
مدى قدرته على استيعاب االخرين و مدى قدرته على الوصول لهدفه ،و هي مهارة يحاول العديد 

لراتب الخاص من المشغلين ان يقيسها من خالل المقابلة خصوصا في مسألة التفاوض على ا
بالوظيفة ومعرفة ردود فعل الشخص بخصوص الراتب هل هو مطابق لتوقعاته ام ال و ان لم 
يكن مطابقا لتوقعاته ماهي ردود الفعل التي سيقوم بها هل سيفاوض بخصوص االمر و يصل 

واتفقت هذه النتائج مع بعض  الي حل مرضي للطرفين او انه سبنسحب بسهولة دون تفاوض .
( و 1122 كارولينا، جنوب في العمل وزارة) (  و دراسةQuinley، 1122) ت كدراسةالدراسا
 .(Vincent ،1122 (دراسة 
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 الوظائف اقتناص و التفاوض بين االرتباط معامل21-1  جدول

 فرضال
  ب رسونمعام  

 ل رتباط
  (.Sig)الق م  االحتمال  

عند مستوى  إحصائية داللة ذات عالقة ناكه
 .و اقتناص الوظائفالتفاوض  بين 0.05

12010 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *

 0.05 مستوى  الل  احصائ  عن   إحصائ    الل  ذا  ع ق  هناك α≤مهار   ب ن
 ا ار  الغضب و اقتناص الوظائف.

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 1.232عامل االرتباط يساوي ( أن م12.2جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.12الداللة  مستوىوهي أقل من  0.000
 (.α =0.05عند مستوى داللة إحصائية )مهارة ادارة الغضب و عملية اقتناص الوظائف  بين

غضب معارة مهمة ال يتقنها الكثيرين خصوصا في الوظائف وتعزو الباحثة ذلك الي ان ادارة ال
االدارية و الوظائف التي تحتاج الي العمل ضمن فريق او ادارة فريق و كذلك العمل مع الزبائن 
و العمالء ، حيث يبحث المشغلين عن االشخاص المالكين لهذه المهارة لتجنب حدوث مشكالت 

التحكم في غضبهم يجلبون مشكالت للمؤسسة او مستقبلية ، فاالشخاص الغير قادرين على 
فقد يتسببون بمشاكل محتملة بينهم و بين زمالئهم في داخل المؤسسة و الشركة التي يعملون بها 

 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةم وبين العمالء من خارج الشركة .بينه
(National Association of Colleges and Employers (NACE)   ،1122)  و دراسة
(Klaus  ،1112)  و( دراسةHansen , Hansen ،1112). 
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 الوظائف اقتناص و ادارة الغضب بين االرتباط معامل21-1  جدول

 فرضال
  ب رسونمعام  

 ل رتباط
  (.Sig)الق م  االحتمال  

عند مستوى  يةإحصائ داللة ذات عالقة هناك
ادارة الغضب و اقتناص  بين 0.05

 الوظائف.
12090 *0.000 

 . α=1.12داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *

 : الرئ س  الثان  الفرض   

 –تق    الذا   –التفك ر الناق   –المستقل  )التشب ك   وج  أثر  ا  احصائ ا للمتغ را 
 ( على اقتناص الوظائف . ا ار  الغضب –التفاوض  –ا ار  اال ما   -االحتراف

 يمكن استنتاج مايلي :  Stepwise Regressionمن نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة 

     أن اقتناص الوظائف Stepwise Regressionنموذج االنحدار النهائي باستخدام تبين أن 
معامل  . لكافة المتغيرات المستقلة اللة احصائيةيتأثر بصورة جوهرية وذات د المتغير التابع""

% من اقتناص 23.2، وهذا يعني ان  1.232، ومعامل التحديد المعدل = 1.111التحديد= 
% قد 21.1النسبة المتبقية  الوظائف )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة الخطية و

 لى عوامل أخرى تؤثر في عملية اقتناص الوظائف .ترجع إ

F=48.996 ،Sig. = 0.000  وهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين
 ن نموذج االنحدار جيد.الوظائف و المتغيرات المستقلة وأ اقتناص

المتغيرات  لكافةيمثل نتيجة تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار  (11.2)الجدول التالي
 المستقلة المؤثرة .
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 االنحدار لمعامالت المتعدد االنحدار تحليل23-1  جدول

المتغ را  
 المستقل 

معام   االنح ار 
 غ ر الق اس  

الق م  االحتمال    Tق م  اختبار  الخطأ المع اري
Sig. 

 000. 3.850 195. 752. المقدار الثابت

 000. 5.755 019. 111. التشبيك

 003. 3.054 036. 110. ناقدالتفكير ال

 009. 2.662 033. 087. تقديم الذات

 028. 2.224 034. 075. االحتراف

 001. 3.542 041. 144. ادارة االزمات

 000. 4.149 033. 137. التفاوض

 000. 5.542 027. 149. ادارة الغضب

 ( تبين ما يلي :97.5من خالل جدول )

*التفكير الناقد  0.000* التشبيك +  0.000+  0.752 اقتناص الوظائف = المعا ل  :  -
 0.027* ادارة االزمات +  0.044* االحتراف + 0.075* تقديم الذات +  0.087+ 

 .* ادارة الغضب 0.042*التفاوض + 

المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير "اقتناص الوظائف" حسب قيمة ويمكن ترتيب 
 كما يلي : T  اختبار 

 .شبيك .الت 0
 ..ادارة الغضب9
 ..التفاوض2
 ..ادارة االزمات4
 ..التفكير الناقد5
 ..تقديم الذات6
 ..االحتراف7
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 :لرئ س  الثالث االفرض   
تع ى  اقتناص الوظائف وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو  

لمؤه  العلمي، سن  التخرج ،مكان السكن، اللمتغ را  الشخص   التال  : )الجنس، 
المسمى  التخصص الجامع ، الجامع  التي تخرج منها، ع   سنوا  الخبر  العمل  ،

 .الوظ في الحالي، ع   سنوا  العم  في الوظ ف  الحال  ، مكان العم (
 

لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهرو T تم استخدام اختبار "
صرررلح لمقارنرررة متوسرررطي مجمررروعتين مرررن البيانرررات. كرررذلك ترررم اسرررتخدام اختبرررار " اختبرررار معلمررري ي

التباين األحادي" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح 
 متوسطات أو أكثر. 2لمقارنة 

   تعة ى اقتناص الوظائف وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو 
 لجنس.ل

المقابلة  (.Sig)االحتمالية  ن القيمةأاستنتاج  ( يمكن12.2جدول )من النتائج الموضحة في 
التشبيك ،إدارة للمجاالت "  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قللعينتين مستقلتين " أ -  Tالختبار" 

سطات وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متو األزمات ،التفاوض " 
 .اسة حول هذه المجاالت تعزى للجنس لصالح اإلناثالدر  عينة

من مستوى الداللة  كبرلعينتين مستقلتين" أ -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
0.05 ≥ α ادارة الغضب ، اقتناص  التفكير الناقد ، تقديم الذات ، االحتراف،"  للمجاالت

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين ت معا " الوظائف، جميع المجاال
 الدراسة حول هذه المجاالت تعزى للجنس. عينةمتوسطات 

. قدرة الشخص على اقتناص الوظيفةنثى ال يرتبط بالجنس سواء ذكر او ا نوترى الباحثة أ
 من الذكور و االناث و د في كالفالمهارات المطلوبة لعملية اقتناص الوظائف يمكن ان تتوج

ولكن ال بالتدريب و الخبرة يمكن ان تتطور و تتفاوت من شخص الخر بغض النظر عن جنسه 
يمكن تجاهل أن في بعض الوظائف اإلدارية مثل التسويق و المبيعات يملك الذكور قدرات و 
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ل أصحاب مهارات أكبر من اإلناث و ذلك ألن معظم هذه الوظائف يسيطر عليها الذكور و يفض
 .العمل في قطاع غزة توظيف الذكور فيها 

 الجنس –" مستقلتين لعينتين -  T"  اختبار نتائج 24-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 
بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 038.* 2.092- 4.0051 3.8065 التشبيك

 307. 1.026- 4.3769 4.3200 التفكير الناقد

 103. 1.644- 4.2862 4.1812 تقديم الذات
 613. 507. 4.3404 4.3761 االحتراف

 *012. 2.507 4.0942 4.2265 ادارة االزمات

 *024. 2.282 3.8615 4.0088 التفاوض

 919. 103.- 3.8808 3.8735 ادارة الغضب

 900. 128. 4.0735 4.0784 اقتناص الوظائف

 745. 326.- 4.1251 4.1123 جم ع المجاال  معا

 

   تعة ى اقتناص الوظائف وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو 
 .سن  التخرجل

المقابلة  (.Sig)االحتمالية  القيمة يمكن استنتاج ان   (13.2النتائج الموضحة في جدول )
جاالت " التشبيك ، التفكير للم α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قل" أ التباين األحاديالختبار" 

"  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات ،إدارة الغضبالناقد 
 .   الدراسة حول هذه المجاالت تعزى لسنة التخرج عينة
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 0.05من مستوى الداللة  كبرأ دي"األحاالتباين المقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
≥ α الذات، االحتراف، ادارة االزمات، التفاوض، اقتناص الوظائف، جميع  "تقديم للمجاالت

 عينةالمجاالت معا" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
 التخرج.الدراسة حول هذه المجاالت تعزى لسنة 

سنة التخرج ليس لها عالقة بالقدرة على اقتناص الوظائف حيث ان التميز و  وترى الباحثة ان
ولكن ال يمكن انكار ان االشخاص الذين  امتالك المهارات الناعمة يعتمد على الشخص نفسه.

تخرجوا من عدة سنوات لديهم خبرة اكبر و لديهم االمكانية لصقل مهاراتهم بشكل اكبر من خالل 
 هذه الخبرة.

 التخرج سنة –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 29-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 

1009 1010 1011 1011 1011 

 *044. 2.512 3.7901 3.6584 4.1217 4.0185 3.9172 التشبيك

 035.* 2.662 4.1815 4.3704 4.4810 4.3125 4.3765 التفكير الناقد

 495. 851. 4.1444 4.2481 4.1952 4.3333 4.2216 تقديم الذات

 624. 655. 4.3056 4.3843 4.3095 4.3021 4.4258 االحتراف

 885. 289. 4.1389 4.1944 4.1190 4.2031 4.1765 ادارة االزمات

 111. 1.915 3.8889 3.8194 3.8869 3.9740 4.0515 التفاوض

 029.* 2.779 3.7685 3.9444 3.8512 4.0990 3.8039 ادارة الغضب

 165. 1.650 3.9959 4.0453 4.0794 4.1481 4.1002 اقتناص الوظائف

جم ع المجاال  
 معا

4.1400 4.1798 4.1415 4.0894 4.0307 1.598 .178 
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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مكةان ل تعة ى اقتنةاص الوظةائف وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حةو  
 .السكن

المقابلة الختبار"  (.Sig) القيمة االحتماليةاستنتاج ان  ( يمكن21.2جدول )النتائج الموضحة في 
T  - 0.05من مستوى الداللة  قللعينتين مستقلتين "أ ≥ α الغضب "وبذلك يمكن  للمجال " ادارة

الدراسة حول هذه المجاالت  عينةاستنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
 . ريجين الذين يسكنون المنطقة الوسطىلصالح الخ تعزى لمكان السكن

من مستوى الداللة  كبرلعينتين مستقلتين" أ -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
0.05 ≥ α التشبيك، التفكير الناقد، تقديم الذات، االحتراف ، ادارة االزمات،  للمجاالت "

التفاوض، اقتناص الوظائف ، جميع المجاالت معا" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات 
وترى هذه المجاالت تعزى لمكان السكن .الدراسة حول  عينةداللة احصائية بين متوسطات 

ان مكان السكن ليس لها عالقة بالقدرة على اقتناص الوظائف حيث ان مساحة قطاع غزة الباحثة 
ليست كبيرة ما يجعل نسبة االختالف بين ساكنيه محدودة جدا و قليلة جدا . كما ان امتالك 
المهارات الناعمة ال يعتمد على سكن الشخص بل يعتمد على تفكيره و قدرته على التطور و 

 اب .التعلم و االكتس

 السكن مكان –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 37-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
غ   
ا  
شم

 

طى غ  
وس
ال

وب 
لجن
ا

 

 0.857 0.956 2.2620 3.7475 3.9048 3.8889 التشبيك

 0.084 9.969 4.6667 4.2182 4.3303 4.4706 ناقدالتفكير ال

 0.225 0.040 4.4000 4.1455 4.2479 4.1000 تقديم الذات

 0.025 9.060 4.2067 4.4545 4.3400 4.3456 االحتراف

 0.952 0.255 4.2750 4.2841 4.1670 4.0735 ادارة االزمات

 0.620 0.576 4 3.8750 3.9643 3.8456 التفاوض

 *0.097 2.060 2.5822 4.1932 3.8729 3.7500 غضبادارة ال
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 0.492 0.298 4.0859 4.1313 4.0784 4.0065 اقتناص الوظائف

 0.580 0.655 4.9704 4.1286 4.1198 4.0697 جم ع المجاال  معا
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 اقتناص الوظائفتجاب  المبحوث ن حو   وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن اس 
 .للمؤه  العلمي  تع ى

 -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (22.2جدول )من النتائج الموضحة في 
ة معا مجتمعلجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 1.12أكبر من مستوى الداللة   "لعينتين مستقلتين

الدراسة عينة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال
تعزو الباحثة هذه و . المؤهل الجامعية معا تعزى إلى مجتمعحول هذه المجاالت والمجاالت 

الي  1113و خرجي سنة كانوا من حملة البكالوريوس الدراسة  عينةالنتيجة إال أن معظم أفراد 
خصوصا في ظل  ضعيفةونوا استكملوا الدراسات العليا تعد وبالتالي فرصهم في ان يك 1122

 .االوضاع االقتصادية السيئة التي يعاني منها سكان قطاع غزة

 العلمي المؤهل –" مستقلتين لعينتين -  T"  اختبار نتائج 31-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

 

ق م
ال

   
مال
الحت

  ا
 

(
S

ig
).

 

 ماجست ر بكالور وس

 0.874 0.159- 3.9333 3.8912 التشبيك
 0.67 0.427 4.28 4.3469 التفكير الناقد

 0.524 0.639 4.12 4.2303 تقديم الذات

 0.639 0.470 4.275 4.3635 االحتراف

 0.968 0.41- 4.175 4.169 ادارة االزمات

 0.377 0.887- 4.1 3.9397 التفاوض

 0.51 0.660- 4 3.8724 ادارة الغضب

 0.736 0.338- 4.1111 4.0751 اقتناص الوظائف

 0.94 0.075- 4.1257 4.1175 جم ع المجاال  معا
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *  
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   ظائف تعة ىالو اقتناص  وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو 
 .للتخصص الجامعي

المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية   يمكن استنتاج ان  (21.2جدول )النتائج الموضحة في 
"التفكير الناقد"  وبذلك يمكن  مجالل α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قل"أ التباين األحادي الختبار"

الدراسة حول هذه المجاالت  عمجتماستنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
 . لصالح خريجي كلية الهندسةتعزى للتخصص الجامعي 

 ≤ 0.05من مستوى الداللة  كبرأ التباين األحادي"المقابلة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
α  "تقديم الذات، االحتراف، ادارة االزمات، التفاوض، ادارة الغضب، اقتناص التشبيك، للمجاالت

الوظائف ، جميع المجاالت معا" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 
 الجامعي.الدراسة حول هذه المجاالت تعزى للتخصص  مجتمعمتوسطات 

همية كبيرة في موضوع اقتناص الوظائف االدارية حبث ان ان التخصص له أوترى الباحثة 
للغة االنجليزية هي اهم متطلبات الوظائف االدارية و هذه المهارات الناعمة باالضافة الي ا

المتطلبات تتركز بشكل كبير في خريجي تخصص الهندسة و تكنولوجيا المعلومات بينما خريجي 
تخصص االدارة و المحاسبة يفتقرون نوعا ما لمهارة اللغة االنجليزية فلذلك يالحظ ان المهندسيين 

  قوة .ينافسون االداريين في وظائفهم ب

 الجامعي التخصص –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 32-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 

ا ار  
 االعما 

 هن س 
تكنولوج ا 
 معلوما 

 محاسب 

 0.052 2.633 4.1667 3.5093 3.9306 3.8889 التشبيك

 0.001* 5.502 4.02 4.425 4.4411 4.3014 التفكير الناقد

 0.435 0.916 4.07 4.3333 4.2179 4.2375 تقديم الذات

 0.286 1.273 4.225 4.5313 4.3884 4.3294 االحتراف
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 0.237 1.428 4.25 4.1771 4.1004 4.2101 ادارة االزمات

 0.555 0.698 3.875 3.8854 3.9085 3.9931 التفاوض

 0.379 1.036 4.0375 3.9063 3.8103 3.901 ادارة الغضب

 0.801 0.333 4.1 4.0463 4.0575 4.0926 اقتناص الوظائف

 0.979 0.064 4.0914 4.1083 4.1163 4.1242 جم ع المجاال  معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 الوظائف تعة ىاقتناص   إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو   وج  فروق ذا   الل 
 .نوع الجامع  المتخرج منهال

المقابلة  (.Sig)االحتمالية  القيمة يمكن استنتاج ان   (22.2النتائج الموضحة في جدول )
  ادارة االزمات"  للمجالين α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قللعينتين مستقلتين " أ -  Tالختبار" 

 مجتمع"  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات  التفاوض ،
 .  لنوع الجامعة المتخرج منهاتعزى  الدراسة حول هذين المجالين

من مستوى الداللة  كبرلعينتين مستقلتين " أ -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
0.05 ≥ α ادارة الغضب ،  ذات، االحترافتقديم ال تشبيك ، التفكير الناقد ،ال" للمجاالت ،

اقتناص الوظائف ، جميع المجاالت معا" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة 
 .لنوع الجامعة المتخرج منها الدراسة حول هذه المجاالت تعزى مجتمعاحصائية بين متوسطات 

ليس لها عالقة بالقدرة على اقتناص  المتقدم للوظيفة خرج منهاتالمنوع الجامعة وترى الباحثة ان 
جامعات قطاع غزة تقدم منهجا جيد و مشابهه لما تقدمه الجامعات العربية في الوظائف حيث 

نفس التخصصات وبالتالي يبقى العنصر المؤثر في اكتساب المهارات في هذا االمر هو العنصر 
 البشري .
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 منها المتخرج الجامعة نوع –"  مستقلتين لعينتين -  T" اختبار نتائج 33-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 

 عرب   محل  

 0.693 0.396- 3.9722 3.8881 التشبيك

 0.568 0.573- 4.4125 4.3408 التفكير الناقد

 0.712 0.370- 4.275 4.2239 تقديم الذات

 0.107 1.620- 4.5893 4.3477 االحتراف

 0.048* 1.996- 4.3906 4.1567 ادارة االزمات

 0.007* 2.748- 4.3125 3.9243 التفاوض

 0.924 0.095- 3.8906 3.8759 ادارة الغضب

 0.343 0.952- 4.1528 4.072 اقتناص الوظائف

 0.107 1.623- 4.2498 4.1104 جم ع المجاال  معا
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

   الوظائف تعة ىاقتناص  وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو 
  العمل  .الخبر  ع   سنوا  ل

المقابلررررة  (.Sig)يررررة االحتمال القيمررررة يمكررررن اسررررتنتاج ان   (22.2جرررردول )النتررررائج الموضررررحة فرررري 
"  وبررذلك يمكررن التفرراوض"  لمجررال α ≤ 0.05مررن مسررتوى الداللررة  قررل" أالتبرراين االحرراديالختبار"

الدراسرة حرول هرذه المجراالت  مجتمرعاستنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسرطات 
 تعزى للتخصص الجامعي . 

من مستوى الداللة  كبرلعينتين مستقلتين " أ -  T"المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
0.05 ≥ α تقديم الذات، االحتراف، ادارة االزمات، التفاوض، التشبيك، التفكير الناقد، " للمجاالت

"وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق  ادارة الغضب، اقتناص الوظائف، جميع المجاالت معا
الدراسة حول هذه المجاالت تعزى للتخصص  عمجتمذات داللة احصائية بين متوسطات 

 الجامعي.
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حيث ليس لها عالقة بالقدرة على اقتناص الوظائف  عدد سنوات الخبرة العمليةوترى الباحثة ان 
ان هناك عدد من الخريجين الجدد قادرين على اقتناص الوظائف االدارية مع انهم ال يملكون 

الناعمة و يستطيعون اظهارها مما يجعلهم مقنعين  خبرة عملية ولكن يمتلكون عدد من المهارات
في ادائهم في المقابالت ، و لكن من جهة اخرى فان عدد سنوات الخبرة العملية يكون له تأثير 
واضح لدى االشخاص القادرين على االكتساب و التعلم و صقل مهاراتهم مما يجعلهم في المقدمة 

 و بقوي فرصهم في عملية اقتناص الوظائف.

 العملية الخبرة سنوات عدد –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 34-1  دولج

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 

أقل من 
 سنة

من سنة 
اقل من  –

 سنتين

من عامين 
اقل  –
 سنوات2

سنوات  2
 فاكثر

 0.141 1.847 3.8175 4.1037 3.819 3.908 التشبيك

 0.655 0.541 4.3161 4.4133 4.3314 4.3448 التفكير الناقد

 0.101 2.11 4.2482 4.3 4.0914 4.2724 تقديم الذات

 0.396 0.997 4.3855 4.425 4.2607 4.3664 االحتراف

 0.2 1.566 4.2388 4.0917 4.15 4.1379 ادارة االزمات

 0.009* 3.963 4.0692 3.9375 3.7893 3.9009 التفاوض

 0.429 0.927 3.904 3.9375 3.8714 3.7672 ادارة الغضب

 0.189 1.611 4.1151 4.1 4.0508 4.0077 اقتناص الوظائف

 0.17 1.698 4.1403 4.1729 4.0518 4.097 جم ع المجاال  معا
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

   تع ى اقتناص الوظائف  وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو
 للمسمى الوظ في

المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية  يمكن استنتاج ان   (22.2النتائج الموضحة في جدول )
تفكير " التشبيك ، ال للمجالين α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قل" أالتباين االحادي الختبار" 
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الدراسة  مجتمعالناقد "  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
 . للمسمى الوظ فيحول هذه المجاالت تعزى 

 0.05من مستوى الداللة  كبرأ" االحاديالتباين المقابلة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
≥ α ادارة االزمات، التفاوض، ادارة الغضب، اقتناص حتراف"، تقديم الذات، اال للمجاالت ،

الوظائف ، جميع المجاالت معا" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
 .للمسمى الوظ فيالدراسة حول هذه المجاالت تعزى  مجتمعبين متوسطات 

لى اقتناص الوظائف حيث ان قد يرتبط نوعا ما بالقدرة ع المسمى الوظ فيوترى الباحثة ان 
المشغلين يفضون االشخاص العاملين في مسميات مشابهه للمسمى المتقدم له الشخص ، ولكن 

ام حتى مع اختالف المسمى فيما يخص الوظائف االدارية فانه يوجد تشابه كبير في المه
 االداري. 

 الوظيفي المسمى –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 31-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 

خ م   ا اري
 عم ء

موظف 
 تسو ق

موظف 
 مب عا 

موظف 
 مشار ع

 0.016* 3.162 4.0794 3.8611 3.6222 4.0333 3.7402 التشبيك

 0.001* 5.002 4.5143 4.2375 4.3 4.295 4.2529 التفكير الناقد

 0.147 1.729 4.3102 4.1 4.18 4.07 4.2309 تقديم الذات

 0.087 2.076 4.4923 4.2656 4.4 4.25 4.3065 االحتراف

 0.807 0.401 4.1684 4.1719 4.325 4.1188 4.1728 ادارة االزمات

 0.834 0.363 3.9133 4.0938 3.975 3.9563 3.9449 التفاوض

 0.12 1.861 3.8597 3.8438 4.025 4.0938 3.818 ادارة الغضب

 0.543 0.775 4.1111 4.0417 4.0444 4.1167 4.0458 اقتناص الوظائف

 0.097 2.004 4.1918 4.0786 4.1086 4.1193 4.0693 جم ع المجاال  معا
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 تع ى اقتناص الوظائف ئ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو   وج  فروق ذا   الل  إحصا
 .العم  في الوظ ف  الحال  ع   سنوا  ل

المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية  يمكن استنتاج ان   (22.2النتائج الموضحة في جدول )
مجال" ل α ≤ 0.05من مستوى الداللة  "أقل التباين االحادي ذو االتجاه الواحدالختبار" 

 مجتمعوض، "وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات التفا
 .العم  في الوظ ف  الحال  ع   سنوا  لالدراسة حول هذه المجاالت تعزى 

من  كبر" أالتباين االحادي ذو االتجاه الواحدالمقابلة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
" التشبيك، التفكير الناقد ، تقديم الذات، االحتراف، ادارة  لمجاالتل α ≤ 0.05مستوى الداللة 

االزمات ، ادارة الغضب ، اقتناص الوظائف، جميع المجاالت معا" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال 
ع   لالدراسة حول هذه المجاالت تعزى  مجتمعتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 

 .حال  العم  في الوظ ف  السنوا  

له عالقة بالقدرة على اقتناص الوظائف  العم  في الوظ ف  الحال  ع   سنوا  لوترى الباحثة ان 
قدرة الموظف على االستمرارفي العمل خصوصا في القطاع الخاص و قطاع حيث ان 

سواء الحالي او  -المؤسسات يعتمد بشكل كبير على ادائه و بالتالي ان كان مستمرا في عمله 
 لمدة اطول ف ن هذا يعطي مؤشر على استقرار هذا الشخص و التزامه . -السابق

 الحالية الوظيفة في العمل سنوات عدد –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 31-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 

أقل من 
 سنة

من سنة 
اقل من  –

 سنتين

من عامين 
اقل  –
 سنوات2

سنوات  2
 فاكثر

 0.064 2.476 3.7513 4.142 4.0029 3.8143 التشبيك

 0.508 0.777 4.2714 4.3222 4.4079 4.3384 التفكير الناقد

 0.644 0.557 4.2286 4.3222 4.1816 4.226 تقديم الذات

 0.998 0.013 4.3614 4.375 4.352 4.3613 االحتراف

 0.106 2.077 4.2917 4.1528 4.0789 4.1849 ادارة االزمات
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 0.055* 2.588 4.131 3.9861 3.9671 3.8699 التفاوض

 0.867 0.242 3.8393 3.9306 3.9046 3.8596 ادارة الغضب

 0.881 0.222 4.0899 4.1111 4.076 4.0639 اقتناص الوظائف

 0.634 0.573 4.1224 4.1754 4.1289 4.0965 جم ع المجاال  معا
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *  

مكان لتع ى اقتناص الوظائف  وج  فروق ذا   الل  إحصائ   ب ن استجاب  المبحوث ن حو  
 .العم 

ابلة المق (.Sig)القيمة االحتمالية  يمكن استنتاج ان   (21.2النتائج الموضحة في جدول )
"  وبذلك ادارة االزمات للمجال"  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  قل" أالتباين االحادي الختبار" 

 2الدراسة حول هذ مجتمعيمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
 .لمكان العملتعزى  المجال

 0.05من مستوى الداللة  كبرأ حادي"االالتباين " المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية بينما 
≥ α ادارة الغضب، التفاوض ، تقديم الذات، االحتراف،التفكير الناقد ،"التشبيك للمجاالت ،

"وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  اقتناص الوظائف، جميع المجاالت معا
 .مكان العمللالدراسة حول هذه المجاالت تعزى  مجتمعاحصائية بين متوسطات 

المشغلين  حيث ان هناك له عالقة بالقدرة على اقتناص الوظائف لمكان العملوترى الباحثة ان 
هذا يعني ان لديهم معرفة  ن في قطاع مشابه لقطاع عملهم ألنيفضلون االشخاص الذين يعملو 

باته و مسبقة بعديد من االمور التي يحتاجها العمل و لديهم خبرة بواقع هذا القطاع و متطل
 مشكالته .
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 العمل مكان –"  األحادي التباين"  اختبار نتائج 33-1  جدول

 المجا 

 المتوسطا 

بار
الخت

  ا
ق م

    
مال
الحت

  ا
ق م
ال

 
(

S
ig

).
 مؤسسا  حكومي 

قطاع 
 خاص

 0.333 1.108 3.8206 3.94 4.0131 التشبيك

 0.055 2.958 4.3057 4.419 4.2294 لناقدالتفكير ا

 0.606 0.503 4.2157 4.2571 4.1588 تقديم الذات

 0.503 0.69 4.3781 4.371 4.25 االحتراف

 0.021* 3.947 4.2411 4.127 4.0294 ادارة االزمات

 0.448 0.807 3.9768 3.8968 3.9926 التفاوض

 0.648 0.435 3.8839 3.8929 3.7868 ادارة الغضب

 0.948 0.054 4.0778 4.0794 4.0588 اقتناص الوظائف

 0.649 0.433 4.1163 4.132 4.0714 جم ع المجاال  معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *  
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 السادسالفصل 1
 مق م   1.1

 نتائج ال راس   1.1

 توص ا  ال راس  1.1
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 دمةمق 1.1

الفصل استعراض أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة، كما يضم  يتم في هذا
هذا الفصل عرض ألهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة بهدف االستفادة منها في عملية 

 اقتناص الوظائف االدارية في قطاع غزة .

 نتائج الدراسة 1.1

 :التالية النتائج إلىت الباحثة توصل الدراسة وفرضيات فقرات تحليل بعد

  التشبيكب تتعلق نتائج 1.1.1

 أن : اظهرت الدراسة 

o  بالبحث عن تفاصيل الوظيفة التي ارغب  يقومون وا على انهم أكدالدراسة  عينةغالبية
وا انهم أكدعينة % من ال86.93، في حين ان مانسبته  %88.9بنسبة بالتقدم اليها 

 ت االزمة للوظيفة المعلن عنها قبل التقدم لها.هم المهارايحاولوا استباط أ

o وا على انهم استفادوا من عالقاتهم الشخصية )االصدقاء أكد عينةمن ال% 78.6 ما نسبة
اصيل الوظيفة التي يتقدمون ، العائلة ، زمالء العمل ، زمالء الدراسة( في معرفة تف

 اليها. 

o  اص الذين يشغرون وظائف مع االشخوا على انهم يتواصلون أكد% 77.2ما نسبته
 وا انهم يستشيرونأكد% منهم  73.73،بينما نسبة  لهايتقدمون مماثلة للوظيفة التي س

 .الشخصية )األصدقاء، العائلة، زمالء عمل، زمالء دراسة ( في التقدم للوظيفة همعالقات

o 79.3  خاصة بالمؤسسة التي البجمع المعلومات  ونقومالدراسة انهم ي عينة% من
وا انهم يحاولون معرفة االشخاص الذين أكد% منهم 68.1، بينما ت عن الوظيفة اعلن

 .يشكلون لجنة المقابلة 
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 نتائج تتعلق بالتفكير الناقد  1.1.1

 :اظهرت الدراسة ان

o  86.6 وا انهم يملكون مهارة الوصول لحلول منطقية لمشكالتهم أكدالدراسة  عينة% من
ائما البتكار افكار جديدة و اساليب جيدية % منهم على انهم يسعون د20 أكدبينما 

 الداء اعمالهم .

o 88.9هتمون بتفاصيل االمور و يسعون دائما لمعرفة افضل الطرق % منهم على انهم ي
وا انهم يوظفون مهاراتهم في المواقف الحياتية أكد% منهم 82الداء اي مهمة بينما 

 المتنوعة .

o 86.8 بارات الصحيحية و المناسبة في عملية الدراسة انهم يستخدمون الع عينة% من
% منهم على انهم يقومون بالبحث 84.8 أكداالتصال و التواصل مع االخرين كما 

 لمعرفة و التأكد من اي معلومات متوفرة لديهم .

o 80 وا على انهم يثيرون التساؤالت عندما تعرض عليهم اي أكدالدراسة قد  عينة% من
 .افكار

  ت نتائج تتعلق بتقديم الذا 1.1.1

 :اظهرت الدراسة ان

o  85.2 وا على انهم يملكون المهارة الالزمة لكتابة السيرة الذاتية أكدالدراسة  عينة% من
الدراسة انهم يقومون بتحديث السيرة الذاتية الخاصة يهم من  عينة% من 86.9 أكدبينما 

 وقت الخر.

o 85.222.2 االخرين بينما  الدراسة انهم يستطيعون اظهار نقاط قوتهم امام عينة% من
% منهم على انهم يقومون بمراعاة نوعية المالبس التي يرتدونها انسجاما مع 82.2 أكد

 المؤسسة التي استدعتهم للمقابلة.

o 84.0 الدراسة انهم يستطيعون احداث انطباع قوي في الدقائق االولى من  عينة% من
ون تسويق انفسهم لدى الدراسة على انهم يستطيع عينة% من 89.0 أكداي مقابلة بينما 
 ارباب العمل .
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o 86.5 الدراسة على انهم يقومون بطلب صاحب السؤال ان يوضح ما يعنيه  عينة% من
الدراسة انهم  عينة% من 87.8 أكدعندما يوجه اليهم سؤال غير واضح في المقابلة كما 

ن بها إ لغتهم االنجليزية لكي يكونوا جاهزين لتقديم انفسهم يقومون بالعمل على تطوير
 طلب منهم.

  االحترافنتائج تتعلق ب 1.1.1

 :اظهرت الدراسة أن

o  20.2انجاز مهامهم و دورهم في أي  وا انهم لديهم التزام شديد نحوأكد عينة% من ال
وا ان يبادرون الي تطوير ذاتهم و يشعرون بالمسئولية أكد % منهم88.4عمل، بينما 

 .تجاه ذلك

o 85 %أسلوب تدوين المالحظات في الحوارات وا انهم  يستخدمون أكد عينةمن ال
انهم يستخدمون التقنيات الحديثة لتطوير مهاراتهم  في  أكد% منهم  86.9والنقاشات. 

 العمل

o 82.9مانسبته  أكدعلى انهم يميلن الي اخذ زمام المبادرة في العمل ، و  عينة% من ال
 % على انهم يقومون بتقسيم الوقت في العمل 84

 ة االزمات ادارنتائج تتعلق ب 1.1.1

 أن: اظهرت الدراسة

o  82.7وجود مشكلة او خلل ما قبل وقوعه وا ان لديهم القدرة على توقعأكد عينة% من ال 
وا على قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب واإلصرار على تنفيذه رغم أكد %80.7بينما

 .التحديات

o 80 لب على العقبات الدراسة على انهم يجدون في انفسهم المقدرة على التغ عينة% من
% على انهم يقومون بوضع الخطط عند حدوث 80.4مانسبته  أكدو الصعاب بينما 

 .ازمات 

o 85.6  وا أكد% 89.8الدراسة على قدرتهم على العمل تحت الضغط و  عينة% من
 .على قدرتهم على ادارة فريق عمل خاص باالزمة بشكل سلس
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o 88  النجاز مهامهم و لحل المشكالت  الدراسة على انهم يحاول عدة مرات عينة% من
ن باالستماع الراء قومو وا على انهم يأكد عينة% من ال82.7دون تراجع عند الفشل بينما 

 االخرين و تقييمها للوصول الي حل .

 التفاوض نتائج تتعلق ب 1.1.1

 :اظهرت الدراسة ان 

o 80.8 هرة الدراسة ال يجدون صعوبة فري التعامرل مرع مرن يخرالفهم الررأي ووج عينة% من
 .على انه يجيد فن التفاوض مع االخرين أكد%  منم 89.2النظر بينما 

o 70.0 التعبيررات الجسردية فري جلسرات التفراوض  واالدراسرة علرى انهرم يالحظر عينة% من
% مررررنهم علررررى ان يعتقرررردون ان كررررل شرررر  قابررررل 77 أكرررردو يعملررررون علررررى تفسرررريرها بينمررررا 

 .للتفاوض 

o 80.8 جررراد ارضرررية مشرررتركة و لطرررر  البررردائل مرررن الدراسرررة يسرررعون دائمرررا الي عينرررة% مررن
وا انهم يملكون القدرة على كسب ثقرة أكد عينة% من ال80.0خالل عملية التفاوض بينما 

 .اطراف التفاوض االخرى و اقناعهم

o 75.6 الدراسة على انهم يعتقدون ان كال الطرفين يجب ان يرربح مرن عمليرة  عينة% من
ة على انهرم يسرتخدمون التعبيررات و الكلمرات الدراس عينة% من 82.7 أكدالتفاوض ، و 

 القوية التي تستحوذ على االنتباه و لها اثار ايجابية 

 دارة الغضب :نتائج تتعلق بإ 1.1.1

 :اظهرت الدراسة ان

o  80 على قدرته على االحتفاظ بهدوئه عند التعرض للغضرب  أكدالدراسة قد  عينة% من
يميلرون لتفريرغ غضربهم علرى زمالئهرم الدراسرة علرى انهرم ال  عينرة% مرن 72.4 أكدبينما 

 في العمل .

o 76.5وا انهم يقومون بتفريغ غضبهم عن طريق التنفس بهدوء أكد عينة% من ال.  

o 84.2وا علرى قردرتهم علرى تحمرل الغضرب فري الظرروف الحرجرة أكدالدراسة  عينةن % م
 .ئون للعنف لحماية حقوقهم في العمل جوا انهم ال يلأكد عينة% من ال89بينما 
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o 77.4 الدراسة على انعرم ال يصرابون بنوبرات غضرب ال يسرتطيعون السريطرة  عينة% من
 .نه ال يمكن استثاره غضبهم بسهولةعلى ا عينة% من ال65.8 أكدعليها بينما 

 اقتناص الوظائفنتائج تتعلق ب 1.1.2

 :اظهرت الدراسة ان 

o 78.8 ي علرى الدراسة امكدوا ان حصرولهم علرى الوظيفرة اعتمرد بشركل اساسر عينة% من
ان حصرروله علررى  أكرردالدراسررة  عينررة% مررن 70.8تخصصررهم الجررامعي بينمررا مررا نسرربته 

 الوظيفة اعتمد بشكل اساسي على معدله الجامعي .

o 84.2 الدراسررة علررى ان حصررولهم علررى الوظيفررة اعتمررد بشرركل اساسرري علررى  عينررة% مررن
سرربب  % مررنهم علررى ان85.8 أكرردامررتالكهم مهررارات ناعمررة ميررزتهم عررن االخرررين بينمررا 

 حصولهم على الوظيفة هو استعداهم الجيد لها .

o 84 الدراسررة ان حصررولهم علررى الوظيفررة يرجررع الرري بحررثهم الرردائم و المسررتمر  عينررة% مررن
علرى الوظيفرة نتيجرة لبحرثهم عرن  علرى انهرم حصرولهم أكرد% مرنهم 82عن الفرص بينمرا 

 كل التفاصيل الخاصة بها قبل التقدم بطلب .

o 86.5على ان تطوره في عمله اعتمد بشركل اساسري علرى المهرارات  % من عينة الدراسة
% مررنهم علررى ان تطررورهم فرري عملهررم يرجررع الرري 85.7 أكرردالناعمررة الترري يمتلكهررا بينمررا 

% ان تميرررزهم فررري العمرررل يرجرررع الررري تخصصرررهم 74مرررا نسررربته  أكررردخبرررراتهم العمليرررة ، و 
 الجامعي.

 الدراسة توصيات 1.1

مررن الترري  التوصرريات بعررض بصررياغةقامررت الباحثررة  ،إليهررا الترري تررم التوصررل نتررائجانطالقررًا مررن ال
 عملية اقتناص الوظائف للباحثين عن عمل .مكن أن تساهم في تعزيز الم

 توصيات خاصة بالتشبيك 1.1.1

o  ضرورة بناء شبكة عالقات جيدة تمكن الباحرث عرن عمرل مرن جمرع المعلومرات المطلوبرة
 .المعلنة عن الوظيفةو عن المؤسسة عن الوظيفة التي يرغب بالتقدم اليها ا

o  هرا هرم المهرارات االزمرة للوظيفرة ومقارنتنباط أسرتالباحثين عرن الوظرائف ان يقومروا باعلى
 .بمهاراتهم قبل التقدم للوظيفة
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o  التواصرل مررع اشررخاص يشررغرون وظررائف مشررابهه للوظيفررة الترري يرغررب الباحررث عررن عمررل
وظيفرررة و المهرررام التررري بالتقررردم اليهرررا مهرررم و ذلرررك لجمرررع اكبرررر قررردر مرررن العملومرررات عرررن ال

 .من معرفته بمتطلبات هذه الوظيفة تطلب من الموظف في هذه الوظيفة مما يقوي

  

 توصيات خاصة بالتفكير الناقد 1.1.1

o  علررى البرراحثين عررن عمررل ان يقومرروا بتطرروير مهرراراتهم فرري حررل المشرركالت و ايجرراد افكررار
حرررث عنهرررا معظرررم جديررردة و اسررراليب جديررردة الداء المهرررام النررره هرررذه الصرررفات هررري التررري يب

 .االختبارات الكتابية و المقابالتالمشغلين و يحاولون قياسها من خالل السرة الذاتية و 

o  هررري مهرررارة تلرررزم البررراحثين عرررن عمرررل امرررتالك القررردرة علرررى الرررربط و االسرررتنتاج و التحليرررل
العاملين اجون هذه المهارة في المقابالت و العاملين في وظائفهم ،فالباحثين عن عمل يحتو 
 تاجون اليها للتطور في عملهم و اداء مهامهم بشكل افضل.يح

o  مررن المهررم توظيررف المهررارات الناعمررة المكتسرربة فرري مواقررف الحيرراة المختلفررة النهررا ليسررت
 .مهارات تقتصر على عملية اقتناص الوظائف

 تقديم الذات خاصة بتوصيات  1.1.1

o يم الشررخص للمشررغلين مهرراراتهم فرري كتابررة السرريرة الذاتيررة النهررا تعررد الواجهرره االولررى تقررد 

 .بناءا عليها يتم تقرير ان كان سيتم تاهيله للمقابله ام الو 

o  علررى البرراحثين عررن وظررائف تطرروير مهررارات تقررديم الررذات مهمررة جرردا لتسررويق انفسررهم لرردى
 المشغلين وخصوصا في المقابلة حيث ان عليه اقناع المشغلين بانفسهم في زمن قصير 

o  يكونوا واثقين من انفسهم و يطلبوا توضريحات عرن أي يجب على المتقدمين للوظائف ان
امررور او ائسررلة مبهمررة لررديهم كمررا ان علرريهم تطرروير لغررتهم االنجليزيررة لمررا للغررة االنجليزيررة 

 من اهمية في عصرنا الحاضر.
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 االحتراف خاصة بتوصيات  1.1.1

o  على الباحثين عن الوظائف ان يقوموا باظهار التزام تجاه العمل كذلك االمر بالنسربة
 لالشخاص الخاضعين لفترة تجريبية او الحاصلين على وظيفة .

o  يجب ان يعمل الباحثين عن عمل على تطوير مهاراتهم التقنية وابراز قدراهم في هرذا
 المجال عند تسويق انفسهم .

o  اسررتخدام اسررلوب الترردوين للمالحظررات و الحرروارات يظهررر احترافيررة الشررخص و مرردى
الوقت يعمل يودي الى اظهار احترافية الشرخص و اهتمامه بالموضوع كما ان تقسيم 

 قدراته .

   دارة االزماتإخاصة بتوصيات  1.1.1

o  يجب العمل على تطوير مهارة العمل تحت الضغط النها من اهم متطلبات أي عمل 

o  على الباحثين عن عمل اظهار قردراتهم فري ادارة فررق العمرل والعمرل ضرمن فريرق  و
 و االستماع لالخرين وتقييم ارائهم تطويرها و خصوصا في اوقات االزمات 

o  يجررب ان يكررون  المتقرردم للعمررل و الموظررف فرري وظيفترره قررادرين علررى اتخرراذ القرررارات
 المناسبة في اوقات االزمات و الضغوط.

   التفاوضخاصة بتوصيات  1.1.1

o  اجادة فن التفاوض ضرورية لعملية اقتنراص الوظرائف حيرث ان العديرد مرن المشرغلين
ل طرر  موضرروع الراترب و مالحظرة رد فعررل الشرخص الررذي يحراولون قياسرها مررن خرال

 يتم مقابلته .

o  اجرررادة مهرررارة التفررراوض ال تعنررري ان يكسرررب الشرررخص علرررى حسررراب خسرررارة الشرررخص
 يجب على المفاوض ان يتقن هذا الفن لكي يستفيد من عملية التفاوض .االخر 

o الل مررن اهررم االمررور فرري عمليررة التفررراوض ان يفهررم المفرراوض الطرررف االخررر مررن خررر
عباراترره و عباراترره الجسرردية و يحرراول اسررتخدام العبررارات المررؤثرة فيرره لكرري يصررل الرري 

 .وخصوصا في عملية البيع و الشراء نتيجة
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   دارة الغضبخاصة بإتوصيات  1.1.1

o  مرررن اهرررم االمرررور المطلوبرررة لررردى المشرررغلين هررري الرررتحكم فررري الغضرررب خصوصرررا فررري
ارة بالتررالي فرران هررذه المهرر الوظررائف الترري يجررب فيهررا التعامررل مررع عمررالء او زبررائن و

 .مطلوبة ويجب ان يتم اكتسابها

o  االشررخاص القررادرين علررى اقتنرراص الوظررائف هررم اشررخاص قررادرين علررى الررتحكم فرري
 غضبهم و يستطيعون صقل هذه المهارة 

o  علرى البراحثين عرن عمرل تطروير قردراتهم فري مجرال السريطرة علرى انفسرهم و غضربهم
 وردود افعالهم.
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 أوال /المراجع العرب  
 .القرآن الكريم 
 ،ان العرب ،الطبعة ر(:لس 0224 )بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أ ابن منظور

 .لبنان –الثالثة،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت 
 األنجلو مكتبة(. 4ط) التربوي النفس علم(: 0224)  آمال ، صادق و فؤاد حطب، أبو 

 .،مصر ،القاهرة المصرية
 الفلسطيني العالي التعليم خريجي بين التالؤم مدى( . 9004.)دارين الفي، محمود؛ الجعفري 

 الفلسطيني قتصاديةاإل السياسات أبحاث معهد: القدس. الفلسطيني العمل سوق ومتطلبات
 (.  ماس)

  دار - 0 طبعة"  تعليمه واستراتيجيات الناقد التفكير(  " 9000) رفيق وليد ،  العياصرة 
 .االردن – عمان – والتوزيع للنشر أسامة

 الفلسطينية الجامعات خريجي صفوف بين البطالة: "عماد و فيصل اشتية، و الزعنون"، 
 .المنصورة جامعة/ الجامعي األداء تطوير مركز مجلة(9000)

 ( 9008الخويسكى، زين كامل" ) .النحو العربي" دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، مصر 
 المسيرة دار -االولى الطبعة" الذات تطوير في االدارية المهارات( " 9002) ،بالل السكارنة 

 . االردن - عمان – التوزيع و للنشر
 للصحافة الرؤيا مؤسسة" عنها يبحثون التي الناعمة المهارات(  "9002) اهلل ،عبد خميس 

  ،األردن.عمان ،مؤسسة شروالن
 األردن. - عمان البداية دار - االولى الطبعة" االزمات ادارة(  " 9002) محمد ، سرور 
 للنشر الشروق دار :الناشر  5: الطبعة" التفكير مهارات تدريس( "9006) جودت ،  سعادة 

  مصر،  القاهرة، والتوزيع
 مقدمة في أصحابها تضع يةشخص صفات.. الناعمة المهارات("9002) ،فايزة سويلم 

   عمان ،سلطنة  والنشر للصحافة الرؤيا مؤسسة" التوظيف ماراثون
 ،التربية المصطلحات معجم(.  ٣٠٠٢)  حامد وعمار، زينت النجار، حسن، شحاتة 

 ١ ط اللبنانية، المصرية الدار: القاهرة والنفسية،
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 اإلمالئية المهارات نميةلت مقتر  برنامج فعالية(: 0227)رحاب سيد أحمد الشافي عبد 
 اللغة قسم) التربية كلية طالب لدى األساسي التعليم من الثانية الحلقة لتالميذ الالزمة
 عشر، الثاني العدد الوادي، جنوب جامعة بسوهاج، التربية كلية التربوية، المجلة(. العربية
 .يناير األول، الجزء

 المعرفة دار- االولى الطبعة"  مجتمعلا تنظيم في التشبيك( "9004) العزيز عبد ، عيسى 
 .مصر -االزاريطة – الجامعية

 ،االطالع ،تاريخ الكترونية ،صفحة الغضب ادارة مهارات و فنون( 9009) نهلة فوزي 
 .9004 فبراير09

 للدراسات طالس دمشق،دار"والمأمول الواقع بين العربية اللغة تعليم:"السيد أحمد محمود 
 . 0282.والترجمة والنشر
 

 النشرا  و التقار ر :

 ( إدارة9002الطيارة  ، محمد ) فبراير  04 االطالع ،تاريخ الكترونية ،صفحة الغضب
9004 http://www.muharat.com/dr/modules/news/article 

 سبل و الواقع فلسطين في العالي التعليم. 9005 اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز 
 فلسطين -غزة. تطويره

 9000 بيانات، قواعد العاملة، القوى مسح الفلسطيني، لإلحصاء مركزيال الجهاز 

 السنوي التربوي اإلحصائي الكتاب. 0227 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 
 فلسطين -اهلل رام. 26/27

 السنوي التربوي اإلحصائي الكتاب. 0227 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 
 فلسطين -اهلل رام. 26/27

 الكترونية صفحة عمل على للحصول جديدة طرق عشرة( 9009) مهيب ، القمبز ابو 
 http://moheeb.ps/?p=663        9004 فبراير 5 االطالع ،تاريخ
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 تاريخ ، الكترونية صفحة ، الذاتية سيرتك تكتب كيف( 9002) ضهير،عالء ابو 
 http://career.najah.edu/node/9304.  9004فبراير 7االطالع

 تاريخ ، الكترونية صفحة التأثير ونماذج اإلقناع تعريف( 9002) محمود ، نهوريالدم 
  9004 فبراير 7االطالع

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=152 

 الكترونية ،صفحة االبتكارِ  خدمة في وتوظيفة الناقد التفكير( 9000) ،زكية العجمي ، 
 9004 فبراير 2 االطالع تاريخ

http://home.trc.gov.om/arabic/tabid/823/language/en-
US/Default.aspx 

 7االطالع تاريخ ، الكترونية صفحة المفقودة، القوة: اإلقناع( 9004) ،احمد العساف 
 http://www.saaid.net/aldawah/221.htm 9004 فبراير

 فبراير 7االطالع تاريخ ، لكترونيةا ،صفحة الذاتية السيرة كتابة( 9006) الغنام،ابراهيم 
9004 .http://www.kenanaonline.net/page/4225  

 صفحة والتحليل بالدراسة وظيفة على الحصول طرق( 9007) ،رؤؤوف شبايك، 
 http://www.shabayek.com/blog 9004 فبراير 5 االطالع تاريخ ، الكترونية

 صفحة"  المرغوبة الوظيفة لنيل مطلوبة مهارات 00" ، 9000  ،علياء الفتا  عبد 
  9004 فبراير 09 االطالع ،تاريخ الكترونية

 تاريخ الكترونية ،صفحة والحلول األسباب: األزمات إدارة( 9005) ،على فارس، 
 http://mcsr.net/activities/031.html  9004 فبراير 00 االطالع

 فبراير 2 االطالع اريخت ، الكترونية صفحة الناقد التفكير مفهوم(9002) معوض،موسى 
9004 http://www.alukah.net/social/0/60740 

 ، ( 9009/9002.الدليل االحصائي السنوي ) 9002وزارة التربية والتعليم العالي
 فلسطين.–لمؤسسات التعليم العالي.رام اهلل 

 

 

http://www.alukah.net/social/0/60740
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 الـمـالحـق2

 

 التحكيم كتاب(: 0) رقم ملحق. 

 الُمحكمين بأسماء قائمة(: 9) رقم ملحق. 

 األولية صورتها في االستبانة(: 2) رقم ملحق. 

 النهائية صورتها في انةاالستب(: 4) رقم ملحق. 
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 : كتاب التحك  (1ق رق  )لحم

 

 بس  اهلل الرحمن الرح  

 غةةةةةةةةةةةةةةة   –اإلسةةةةةةةةةةةةةةة م    الجامعةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 العل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 األعمةةةةةةا  إ ار  قسةةةةةة  – التجةةةةةةار  كل ةةةةةة 
 

 

 .احملرتم/  الدكتور

 الس   عل ك  ورحم  اهلل وبركاته،،،

 Soft Skills Roleهارا  الناعم  في اقتناص الوظائف" " ور الم"تقوم الباحثة بدراسة حول 
in Job Hunting"  استكمااًل  وذلكقطاع غزة ،دراسة تطبيقية على الوظائف االدارية في

 .لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمية بغزة

محاور رئيسية،  مانيةاسة والتي تتكون من ثولقد أعدت الباحثة إستبانة أولية كأداة رئيسية للدر 
العميق بأنكما ألكثر معرفة في هذا المجال، كونكم أهل خبرة واختصاص، يسر الباحثة  وإليماننا

 .أن تضع بين أيديكم هذه االستبانة إلبداء آرائكم وتضمين مالحظاتكم ومقترحاتكم حولها
 وتقبلوا فائق االحترا  و التق  ر،،،

 الباحث 
 جاجع  ح
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 حكم نأسماء الم  : قائم  ب(1محلق رق  )

 مكان العمل المسمى الوظيفي االسماء م.

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك د.سامي ابو الروس  .2

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك د.سمير صافي  .1

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك د.يوسف بحر  .1

 ميةالجامعة اإلسال ساعدأستاذ م اكرم سمورد.  .4

 األزهر جامعة أستاذ مشارك د.مروان األغا  .2

 األزهر جامعة أستاذ مشارك التلباني نهاية.د  .6

 األزهر جامعة ساعدم أستاذ د.شادي التلباني  .7

 القدس المفتوحة جامعة مساعد أستاذ د .جالل شبات  .8
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 : االستبان  في صورتها األول  (1محلق رق  )
 

 لرحمن الرح  بس  اهلل ا

 غةةةةةةةةةةةةةةة   –اإلسةةةةةةةةةةةةةةة م    الجامعةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 العل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 األعمةةةةةةا  إ ار  قسةةةةةة  – التجةةةةةةار  كل ةةةةةة 
 

 

 أختي الكريمة /أخي الكريم

 وبركاته،،، اهلل ورحم  عل ك  الس  

 ماجست ر لرسال  استبان  تعبئ  :الموضوع

 Soft Skills Roleائف  " ور المهارا  الناعم  في اقتناص الوظحول  بدراسة الباحثة تقوم
in Job Hunting"   استكماالً  ذلكو  ،"  راس  تطب ق   على الوظائف اال ار   في قطاع غ 

 مصدر خيرم بأنك نؤمن أننا حيث. و األعمال إدارة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات
 أن أمل وكلنا االستبانة هذه لتعبئة إليكم توجهنا ،التجربة أهلم كونك المطلوبة للمعلومات للوصول
اختيار اإلجابة التي و  المرفقة االستبانة فقرات قراءة يرجىلذا  قبلكم. من المطلق التعاون نجد

 ألغراض تستخدمس سيتم الحصول عليهاي الت كافة المعلومات علمًا بأنتعكس الواقع العملي، 
 .فقط العلمي البحث

 ،،،ولك  ج    الشكر والتق  ر

 الباحث                                                                                   

 ع  حجاج  

 



221 
 

 

 

 

 

 السما  الشخص    1.1       

 الجنس:  .1

 )   ( أنثى  )   ( ذكر  

 العمر:  .1

 40أقل من  – 20)   ( من  سنة 20اقل من  - 20)   ( من  

 مكان السكن   .1

 )   ( الوسطى    )   ( خانيونس        )   ( رفح         شمال غزة     )   ( غزة)   (  

 المؤه  العلمي:  .1

 )   ( دكتوراه )   ( ماجستير )   ( بكالوريوس دبلوم)   (  

 :الخبر    ع   سنوا    .1

 فأكثر 00  □ سنوات 00اقل من -5من   □ سنوات5اقل من – 9من  □   سنوات 9أقل من  □ 

 :الوظ ف  الحال   العم  في ع   سنوا   .1

 سنوات 00اكثر من  □ سنوات00 - 5من  □ سنوات 5 – 9من  □ اقل من عامين□ 

 مكان العم    .1

 قطاع خاص )   (  مؤسسات محلية )   (  مؤسسات دولية )   (  حكومي )   (  

    ....................... أخرى)   (  
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 الذي  عبر عن  رج  موافقتك أو ع   موافقتك على ك  عبار : في العمو  (x)ثان ا :   رجى وضع ع م  

#  
 العبار  

 اإلجاب 
أوافق 
ال أوافق  ال أوافق  محا   أوافق بش  

 بش  
 : التشب كاوال  
أقوم بالبحث عن تفاصيل الوظيفة التي ارغب بالتقدم  1

      اليها .
أحاول استنباط اهم المهارات الالزمة للوظيفة قبل  9

      التقدم للوظيفة . 
استفدت من شبكة عالقاتي الشخصية )االصدقاء  2

،العائلة ، زمالء عمل ، زمالء دراسة( في معرفة 
 تفاصيل الوظيفة التي تقدمت اليها.

     

استفدت من خبرات ومعرفة عالقاتي الشخصية في  4
      اعداد نفسي للمقابلة .

وظائف مماثلة تواصل مع االشخاص الذين يشغرون أ 5
      للوظيفة التي سأتقدم لها.

ستشير عالقاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، أ 6
      زمالء عمل، زمالء دراسة ( في التقدم للوظيفة. 

أقوم بجمع المعلومات خاصة بالمؤسسة التي اعلنت  7
      عن الوظيفة .

 أحاول معرفة االشخاص الذين يشكلون لجنة المقابلة. 8
     

ستشير عالقاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، أ 2
زمالء عمل، زمالء دراسة( في المؤسسة المعلنة عن 

 الوظيفة.
     

 ثان ا : التفك ر الناق 

أسعى دائما إلى إيجاد طرق وحلول إبداعية  1
      للمشكالت.

 أستطيع إعطاء ا خرين حلواًل منطقية لمشكالتهم. 2
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ئما البتكار أفكار جديدة و أساليب جديدة أسعى دا 3
      ألداء عملي .

أفكر دائما بتفاصيل االمور و اسعى دائما لمعرفة  4
      افضل الطرق ألداء اي مهمة .

 أمتلك القدرة على التفكير والتحليل والربط واالستنتاج. 5
     

االخرين في أراءهم اثناء النقاي اذا كان لدي  وافقأ 6
      على هذه األراء . ةموافق

أوظف مهاراتي المكتسبة في المواقف الحياتية  7
      المتنوعة.

استخدم العبارات الصحيحة والمناسبة في اتصالي  8
      با خرين.

 من المعلومات المتوفرة. أكدأبحث لمعرفة المزيد للت 2
     

أثير الكثير من التساؤالت عندما تعرض علي أي  00
      .أفكار 

 ثالثا : تق    الذا 
      أمتلك المهارة الالزمة لكتابة السيرة الذاتية. 1
السيرة الذاتية الخاصة بي بما   عادة كتابةأقوم ب 2

      يناسب متطلبات الوظيفة التي سأتقدم لها.
أقوم بتحديث السيرة الذاتية الخاصة بي من وقت  2

      ألخر. 
      مام ا خرين.أوتي أستطيع ابراز نقاط ق 4
راعي عند الذهاب للمقابلة نوعية المالبس التي أ 5

حسب المؤسسة التي استدعتني انسجاما مع ارتديها 
 للمقابلة .

     

أقوم ب حداث انطباع قوي في الدقائق األولى من أي  6
      مقابلة.

أقوم بتحليل كلمات وسلوك من أود التأثير عليهم؛  7
      معلومات التي ستعمل على إقناعهم.ألعرف نوع ال

      .ارباب العملأستطيع تسويق نفسي لدى  8
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سال صاحب السؤال ان يوضح ما يعنيه عندما أ 2
      .اواجه سؤال غير واضح

أعمل على تطوير لغتي االنجليزية ألكون جاهزا  00
      لتقديم نفسي بها إن طلب مني ذلك.

 رابعا : االحتراف
شديد نحو انجاز مهامي ودوري في أي  ى التزاملد 0

      عمل.
      أبادر إلى تطوير ذاتي وأشعر بالمسؤولية تجاه ذلك. 9
غالبًا ما أشعر بالرضي عن نفسي عند إتمام المهمة  2

      الموكلة لي.
اشعر بمسئولية تجاه عملي والمؤسسة التي اعمل  4

      بها. 
مالحظات في الحوارات استخدم أسلوب تدوين ال 5

      والنقاشات.
      ستخدم التقنيات الحديثة لتطوير مهاراتي في العمل. أ 6
      .إلى أخذ زمام المبادرة في يدي أبادر 7
      اهتم بتقسيم وقتي في العمل .  8
      تبع نظام التطوير والتعلم الذاتي. أ 2

 خامسا : ا ار  اال ما 

لجرأة في اتخاذ القرار وتحمل ايتسم عملي ب 0
      المخاطر.

أجد نفسي قادرًا على توقع وجود مشكلة او خلل ما  9
      قبل وقوعه.

أستطيع اتخاذ القرار المناسب واإلصرار على تنفيذه  2
      رغم التحديات.

أجد نفسي قادرا على التغلب على العقبات  4
      والصعاب.

      ند حدوث ازمات.اقوم بوضع خطط واضحة ع 5
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      استطيع العمل تحت الضغط الشديد. 6
      .استطيع ادارة فريق عمل خاص باألزمة بشكل سلس 7
لحل المشكالت  احاول عدة مرات إلنجاز المهام او 8

      دون تراجع عند الفشل .
      ي حل. إلو اقيمها للوصول  راء االخريناستمع أل 2

 سا سا : التفاوض

أجد صعوبة في التعامل مع من يخالفني الرأي  0
      ووجهة النظر.

أستطيع كسب ود ا خرين حتى لو اختلفت معهم في  9
      الرأي. 

      رين .التفاوض مع االخفن أجيد  2
أالحظ التعبيرات الجسدية في جلسات التفاوض  4

      وأعمل على تفسيرها.
      وض.اعتقد أن كل شيء قابل للتفا 5
أسعى دائًما إليجاد أرضية مشتركة واطر  بدائل  6

      خالل التفاوض.
 طراف التفاوض االخرىأستطيع كسب ثقة ا 7

قناعهم.       وا 
أعتقد أن كال الطرفين يجب أن يكسب من  8

      التفاوض)أنا اربح و وأنت تربح(.
استخدام الكلمات القوية التي تستحوذ على االنتباه  2

يجابية وعاطفية.و        التي لها آثار قوية وا 
 سابعا : ا ار  الغضب

      احتفظ بهدوئي عند التعرض للضغط. 0
أستخدم الفكاهة حيثما أمكن ألخفف من شدة  9

      الغضب و التوتر.
      لي تفريغ غضبي على زمالئي في العمل .إأميل  2



221 
 

ن اقوم بتفريغ غضبي بطرق سلسة باالنعزال ع 4
      االخرين في وقت الغضب .

      قوم بتفريغ غضبي عن طريق التنفس بهدوء أ 5
      .  في الظروف الحرجة  تجكم في غضبيا 6
      لجأ للعنف لحماية حقوقي في العمل .أ 7
أصاب بنوبات غضب ال استطيع السيطرة عليها في  8

      بعض االحيان. 
مور )سريع ألبسط األسهل للغاية و  إثارة غضبي  2

      الغضب ،سريع الرضا( .
 اقتناص الوظائف ثامنا:
ساسي على أد بشكل ستنحصولي على الوظيفة ا 0

      تخصصي الجامعي .
ساسي على أحصولي على الوظيفة اعتمد بشكل  9

      معدلي الجامعي .
حصولي على الوظيفة اعتمد بشكل اساسي على  2

      ميزتني عن االخرين  . امتالكي مهارات ناعمة
لي استعدادي لها إحصولي على الوظيفة يرجع  4

      بشكل جيد.
ي بحثي المستمر عن إلحصولي على الوظيفة يرجع  5

       .الفرص
لي بحثي عن كل إحصولي على الوظيفة يرجع  6

      التفاصيل الخاصة بها قبل التقدم بطلب.
ساسي على مهاراتي أتطوري في عملي اعتمد بشكل  7

      الناعمة في التعامل .
ساسي على خبراتي أتطوري في عملي اعتمد بشكل  8

      العملية .
      تميزي في عملي يرجع الي تخصصي الجامعي . 2
اكتسبت العديد من المهارات من خالل التجربة و  00

      الممارسة العملية. 
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 ها النهائ  : االستبان  في صورت(1محلق رق  )
 

 بس  اهلل الرحمن الرح  

 غةةةةةةةةةةةةةةة   –اإلسةةةةةةةةةةةةةةة م    الجامعةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 العل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 األعمةةةةةةا  إ ار  قسةةةةةة  – التجةةةةةةار  كل ةةةةةة 
 

 

 أختي الكريمة /أخي الكريم

 وبركاته،،، اهلل ورحم  عل ك  الس  

 ماجست ر لرسال  استبان  تعبئ  :الموضوع

 Soft Skills Role  الناعم  في اقتناص الوظائف  " ور المهاراحول  بدراسة الباحثة تقوم
in Job Hunting"   استكماالً  ذلكو  ،"  راس  تطب ق   على الوظائف اال ار   في قطاع غ 

 مصدر خيرم بأنك نؤمن أننا حيث. و األعمال إدارة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات
 أن أمل وكلنا االستبانة هذه لتعبئة إليكم توجهنا ،التجربة أهلم كونك المطلوبة للمعلومات للوصول
اختيار اإلجابة التي و  المرفقة االستبانة فقرات قراءة يرجىلذا  قبلكم. من المطلق التعاون نجد

 ألغراض تستخدمس سيتم الحصول عليهاي الت كافة المعلومات علمًا بأنتعكس الواقع العملي، 
 .فقط العلمي البحث

 ،،،تق  رولك  ج    الشكر وال

 الباحث                                                                                   

 ع  حجاج  
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 السما  الشخص    1.1       

 الجنس:  .1

 )   ( أنثى  )   ( ذكر  

 سن  التخرج   .1

  ) (9002  ) (9000  ) (9000  ) (9009  ) (9002 

 مكان السكن   .1

 شمال غزة     )   ( غزة        )   ( الوسطى    )   ( خانيونس        )   ( رفح )   (  

 المؤه  العلمي:  .1

 )   ( ماجستير )   ( بكالوريوس 

 التخصص الجامعي :................................. .1

 الجامع  التي تخرج  منها : 

 اجنبية:..................... □ ..................عربية:....... □ محلية: .................... □ 

 :الخبر  العمل     ع   سنوا   .1

  سنوات فاكثر 2 □ سنوات2اقل  –من عامين   □ اقل من عامين  –من سنة  □   سنةأقل من  □ 

 المسمى الوظ في الحالي : .1

 ......... اخرى ........ □   موظف مشاريع   □   خدمة عمالء  □   اداري □ 

 :العم  في الوظ ف  الحال   ع   سنوا   .2

  سنوات فاكثر 2 □ سنوات2اقل  –من عامين   □ اقل من عامين  –من سنة  □   سنةأقل من  □ 

 مكان العم    .9

 قطاع خاص  )   (  مؤسساتي  )   (  حكومي )   (  
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   موافقتك أو ع   موافقتك على ك  عبار :في العمو  الذي  عبر عن  رج (x)ثان ا :   رجى وضع ع م  

#  
 العبار  

 اإلجاب 
أوافق 
ال أوافق  ال أوافق  محا   أوافق بش  

 بش  
 : التشب كاوال  
أقوم بالبحث عن تفاصيل الوظيفة التي ارغب بالتقدم  1

      اليها .
أحاول استنباط اهم المهارات الالزمة للوظيفة قبل  9

      التقدم للوظيفة . 
استفدت من شبكة عالقاتي الشخصية )االصدقاء  2

،العائلة ، زمالء عمل ، زمالء دراسة( في معرفة 
 تفاصيل الوظيفة التي تقدمت اليها.

     

استفدت من خبرات ومعرفة عالقاتي الشخصية في  4
      اعداد نفسي للمقابلة .

تواصل مع االشخاص الذين يشغرون وظائف مماثلة أ 5
      يفة التي سأتقدم لها.للوظ

ستشير عالقاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، أ 6
      زمالء عمل، زمالء دراسة ( في التقدم للوظيفة. 

أقوم بجمع المعلومات خاصة بالمؤسسة التي اعلنت  7
      عن الوظيفة .

 أحاول معرفة االشخاص الذين يشكلون لجنة المقابلة. 8
     

قاتي الشخصية )األصدقاء، العائلة، ستشير عالأ 2
زمالء عمل، زمالء دراسة( في المؤسسة المعلنة عن 

 الوظيفة.
     

 ثان ا : التفك ر الناق 
أسعى دائما إلى إيجاد طرق وحلول إبداعية  1

      للمشكالت.
 أستطيع إعطاء ا خرين حلواًل منطقية لمشكالتهم. 2

     
جديدة و أساليب جديدة  أسعى دائما البتكار أفكار 3

      ألداء عملي .
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أفكر دائما بتفاصيل االمور و اسعى دائما لمعرفة  4
      افضل الطرق ألداء اي مهمة .

 أمتلك القدرة على التفكير والتحليل والربط واالستنتاج. 5
     

االخرين في أراءهم اثناء النقاي اذا كان لدي  وافقأ 6
      .على هذه األراء  موافقة

أوظف مهاراتي المكتسبة في المواقف الحياتية  7
      المتنوعة.

استخدم العبارات الصحيحة والمناسبة في اتصالي  8
      با خرين.

 من المعلومات المتوفرة. أكدأبحث لمعرفة المزيد للت 2
     

أثير الكثير من التساؤالت عندما تعرض علي أي  00
      أفكار .

 ق    الذا ثالثا : ت
      أمتلك المهارة الالزمة لكتابة السيرة الذاتية. 1
السيرة الذاتية الخاصة بي بما   عادة كتابةأقوم ب 2

      يناسب متطلبات الوظيفة التي سأتقدم لها.
أقوم بتحديث السيرة الذاتية الخاصة بي من وقت  2

      ألخر. 
      مام ا خرين.أأستطيع ابراز نقاط قوتي  4
راعي عند الذهاب للمقابلة نوعية المالبس التي أ 5

حسب المؤسسة التي استدعتني انسجاما مع ارتديها 
 للمقابلة .

     

أقوم ب حداث انطباع قوي في الدقائق األولى من أي  6
      مقابلة.

أقوم بتحليل كلمات وسلوك من أود التأثير عليهم؛  7
      ل على إقناعهم.ألعرف نوع المعلومات التي ستعم

      .ارباب العملأستطيع تسويق نفسي لدى  8
سال صاحب السؤال ان يوضح ما يعنيه عندما أ 2

      .اواجه سؤال غير واضح
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أعمل على تطوير لغتي االنجليزية ألكون جاهزا  00
      لتقديم نفسي بها إن طلب مني ذلك.

 رابعا : االحتراف
انجاز مهامي ودوري في أي  شديد نحو لدى التزام 0

      عمل.
      أبادر إلى تطوير ذاتي وأشعر بالمسؤولية تجاه ذلك. 9
غالبًا ما أشعر بالرضي عن نفسي عند إتمام المهمة  2

      الموكلة لي.
اشعر بمسئولية تجاه عملي والمؤسسة التي اعمل  4

      بها. 
ات استخدم أسلوب تدوين المالحظات في الحوار  5

      والنقاشات.
      ستخدم التقنيات الحديثة لتطوير مهاراتي في العمل. أ 6
      .إلى أخذ زمام المبادرة في يدي أبادر 7
      اهتم بتقسيم وقتي في العمل .  8

 خامسا : ا ار  اال ما 
أجد نفسي قادرًا على توقع وجود مشكلة او خلل ما  0

      قبل وقوعه.
اتخاذ القرار المناسب واإلصرار على تنفيذه أستطيع  9

      رغم التحديات.
أجد نفسي قادرا على التغلب على العقبات  2

      والصعاب.
      اقوم بوضع خطط واضحة عند حدوث ازمات. 4
      استطيع العمل تحت الضغط الشديد. 5
      .استطيع ادارة فريق عمل خاص باألزمة بشكل سلس 6
لحل المشكالت  ول عدة مرات إلنجاز المهام اواحا 7

      دون تراجع عند الفشل .
      ي حل. إلو اقيمها للوصول  راء االخريناستمع أل 8

 سا سا : التفاوض
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أجد صعوبة في التعامل مع من يخالفني الرأي  0
      ووجهة النظر.

      رين .التفاوض مع االخفن أجيد  9
الجسدية في جلسات التفاوض  أالحظ التعبيرات 2

      وأعمل على تفسيرها.
      اعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض. 4
أسعى دائًما إليجاد أرضية مشتركة واطر  بدائل  5

      خالل التفاوض.
 طراف التفاوض االخرىأستطيع كسب ثقة ا 6

قناعهم.       وا 
أعتقد أن كال الطرفين يجب أن يكسب من  7

      نا اربح و وأنت تربح(.التفاوض)أ
استخدام الكلمات القوية التي تستحوذ على االنتباه  8

يجابية وعاطفية.       والتي لها آثار قوية وا 
 سابعا : ا ار  الغضب

      احتفظ بهدوئي عند التعرض للضغط. 0
      لي تفريغ غضبي على زمالئي في العمل .إأميل  9
      يق التنفس بهدوء قوم بتفريغ غضبي عن طر أ 2
      .  في الظروف الحرجة  تجكم في غضبيا 4
      لجأ للعنف لحماية حقوقي في العمل .أ 5
أصاب بنوبات غضب ال استطيع السيطرة عليها في  6

      بعض االحيان. 
مور )سريع سهل للغاية و ألبسط األ إثارة غضبي  7

      الغضب ،سريع الرضا( .
 تناص الوظائفاق ثامنا:
ساسي على أد بشكل ستنحصولي على الوظيفة ا 0

      تخصصي الجامعي .
ساسي على أحصولي على الوظيفة اعتمد بشكل  9

      معدلي الجامعي .
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حصولي على الوظيفة اعتمد بشكل اساسي على  2
      امتالكي مهارات ناعمة ميزتني عن االخرين  .

ي استعدادي لها لإحصولي على الوظيفة يرجع  4
      بشكل جيد.

ي بحثي المستمر عن إلحصولي على الوظيفة يرجع  5
       .الفرص

لي بحثي عن كل إحصولي على الوظيفة يرجع  6
      التفاصيل الخاصة بها قبل التقدم بطلب.

ساسي على مهاراتي أتطوري في عملي اعتمد بشكل  7
      الناعمة في التعامل .

ساسي على خبراتي أعملي اعتمد بشكل تطوري في  8
      العملية .

      تميزي في عملي يرجع الي تخصصي الجامعي . 2
 

 


