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آية قرآنية

﴿قُلْ إِنَّ صَالتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰـلَمِنيَ﴾
صدق اهلل العظيم
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أ

ــــ ء
وتهفو نفسي
إلى أن أهدي  ...ألودع فيها قطعة من نفسي ...
ولكني أحس أني متجه إلى هناك  ...إلى من تشرف اسمي
بأن يرتبط باسمه  ..نبع العطاء  ..والدي العزيز
للقلب الحنون  ..والدتي الكريمة
لرفيقة الدرب  ..زوجتي الغالية
لزهرة العمر  ..ومهجة الفؤاد  ..بالل وسليم وقيس  ..أبنائي األحباء
لسندي بعد هللا  ..أخوتي وأخواتي وأهلي
لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث
ولطلبة العلم في ربوع المعمورة
إليكم جميعا أهدي عملي المتواضع

الباحث
عبد الفتاح سليم حماد

ب

شـك دتقــ
الحمد هلل ذي الفضل والمنة ،الذي جعل شكر الناس شك ار له .
يسرني أن أتقدم بخالص الشككر وجييكل العرنكان للكدكتور وااكل ابك  ،علك دعمكه المتواصكل

وتوجيهه الدؤوب خالل هذه الدراسة

وكذلك الدكتور محمد جود نارس ،والكدكتور خليكل سسكماعيل ماضكي ،علك تفضكلهم بقبكول

مناقشة هذه الرسالة.

كمكككا أوجكككه عتكككيم امتنكككاني ل خكككوم المكككد ار والعكككاملين نكككي حاضكككنا ااعمكككال وتكنولوجيكككا

المعلوما ني قطاع غيم لما قدموه من تعاون واهتمام .

وال أنس أصحاب الفضل ،الخب ار واالختصاصيين والمد ار واا كاديميين ني منتومة التعلكيم

التقني ني قطاع غيم.

كمككا وأشكككر ااسككاتذم والخب ك ار الككذين مككا بخل كوا نككي س ك ار الجوانككب المتعلقككة باالسككتراتيجيا

التدريسية والمحتويا التدريبية والتي دعم الدراسة.

والشكر موصول لكل من ساهم ني ستمام هذا الجهد واخراجه للنور.
أخي ار وليس آخرا ،أسأله ني عليااه أن يجعله عمال خالصا لوجهه وأن ينفع به.

الباحث
عبد الفتاح سليم حماد

ج

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تطوير الكفايات الريادية لدى خريجي التعليم التقني في قطاع غزة

باستخدام أداة نشر وظيفة الجودة ) ،)QFDولتحقيق أهداف الدراسة وتساؤالتها تم استخدام المنهج

الوصفي ،وقامالباحثبجمع البيانات باستخدام األدوات البحثية التالية،حيثتماستخدامأداةتقنية
المجموعات االسمية ( (NGTلجمع البيانات الخاصة بالكفايات الريادية المطلوبة من وجهة نظر

الزبون ،وقد تكونت العينة من مدراء حاضنات األعمال وتكنولوجيا المعلومات األربعة الرئيسة في
قطاعغزة،كماتماستخداماالستبانةلقياسواقعالكفاياتالرياديةلدىالخريجين ،وتك ونت العينةمن
أكاديميالتعليم التقنيفي المؤسسات التسعةمحل الدراسة ،باإلضافةإلى خبراءريادةاألعمال في

الحاضنات،حيثتماختيارعينة عشوائيةطبقية منمؤسساتالتعليمالتقني  ،ومقدارها( )154مفردة
وقد بلغتاالستباناتالمستردة (،)110وبنسبةاسترداد(،%)71.4كما تماستخدامأسلوبالحصر
استرداد ( )24استبانة وبواقع

الشامل لخبراء الريادة في حاضنات األعمال وعددهم ( ،)26وتم

(  ،)%92.3باإلضافة إلى تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 ،SPSSكما استخدم الباحثأداةدلفي -بجوالتهاالمتعددة -لجمعالبياناتحولالمواصفاتالفنية
الالزمةلتطويرالكفاياتالريادية،وذلكمنخاللتوزيعقائمةالمواصفاتعلىقائمةخبراءوعددهم

(،)27ومنثمقامالباحثبتطبيقاألداةالرئيسةللدراسةوهي .QFD

 وتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجومنأهمها :تحديدالكفاياتالمطلوبةلسوق

العملالريادي معإعطائهااألوزانالنسبية وذلكمن خاللأداة  ،NGTحيث أن الكفايات الريادية

الرئيسة هي :الشغف ،المبادرة ،اإلبداع واالبتكار ،المثابرة ،التشبيك والتواصل والتفاوض ،المهارات

اإلدارية ،القيادة ،ويتبع كل منها مجموعة من الكفايات الريادية الفرعية ،وقد أظهرت نتائج تحليل

االستبانةالنسبةالمتوسطةللكفاياتالرياديةلدىخريجيالتعليمالتقنيوبواقع( ،)%60.50وكذلك
النسبة المتوسطة لكل محور من محاورها والتي تمثل الكفايات الريادية ،كما قدمت النتائج أهم

المواصفات الفنية الالزمة لتطوير الكفايات الريادية من وجهة نظر المختصين مع تحديد العالقات

الرقميةبينهامنخاللتطبيقأداة .QFD

وقدقدمت الدراسة مجموعةمنالتوصياتأهمها:ضرورةالنهوضبمنظومةالتعليم

التقني وتطوير محتوياته التعليمية وطرقه التدريسية ،وتفعيل الشراكة بين الكليات والحاضنات ،مع

توفيرالدعمالالزم،وزيادةالتركيزعلىاكتسابالكفاياتالرياديةوعدماالكتفاءبالمعارفالنظريةأو

العمليةفقط،وكذلكتفعيلالشراكةبينمنظومةالتعليمالتقنيوالقطاعالخاصمنخاللاستراتيجيات
التعليمالمعتمدةفيمنهجية،QFDمعالتركيزعلىالمواصفاتالفنيةذاتاألهميةالنسبيةاألعلى
فيمصفوفةالعالقات،وكذلكالمحتوياتالتدريسيةالمحليةوالعالميةالمختصةبريادةاألعمال .

د

Abstract
The study aimed to develop the entrepreneurial competencies of technical
education graduates in the Gaza strip by applying quality function deployment
(QFD) tool.
To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used,
and the researcher collected data by using the following tools, whereas the Nominal
Group Technique (NGT) has been used to collect data of the entrepreneurial
competencies which are required from customers point of view where the sample
consisted of the directors of the four main business and information technology
incubators in the Gaza strip, also the questionnaire was used to measure the reality
of entrepreneurial competencies among graduates, where the sample consisted of
technical education academics in the nine institutions where the study was applied,
in addition to entrepreneurship experts in incubators, a stratified random sample
from technical institutions of (154) people was selected and the recovered
questionnaire reached (110), with a response rate of (71.4%), also the Census
technique was used of the (26) entrepreneurship experts in business incubators, (24)
questionnaire were recovered with a response rate of (92.3%), in addition to data
analysis by SPSS Program, the study has relied on the DELPHI technique to collect
data of the technical specification needed to develop the entrepreneurial
competencies by distributing the list of technical specifications to the list of (27)
experts, the study then applied the main tool which is QFD.
The main findings of the research is the determination of the required
entrepreneurial competencies for entrepreneurship market and give them the relative
weights according to QFD and by using NGT, where the main competencies are:
passion, initiative, creativity and innovation, perseverance, networking,
communication and negotiation, management skills, leadership, and every
entrepreneurial competency has sub entrepreneurial competencies belong to it.
The results of the questionnaire analysis showed the percentage of the
entrepreneurial competencies of technical graduates (60.50%), the result also
provided the most important technical specifications needed to develop the
entrepreneurial competencies from the point view of the experts and specialists with
the identification of numerical relations between them through the application of
QFD tool.
The study presented some recommendations, the most important of which is
the needed to improve the technical education system and develop its educational
contents and teaching methods, in addition to activate the partnership between
colleges and incubators with the provision of support, in addition to increase the
acquisition of entrepreneurial competencies with labor market and entrepreneurship
contents.
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قاامة المختص ار
االختصار
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Quality Function Deployment
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House Of Quality
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Education and Training
Global Entrepreneurship
 مرصدالريادةالعالمي
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Business and Technology
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Nominal Group Technique
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 نشروظيفةالجودة
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Problem Based Learning
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Work Based Learning
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المقدمة
مشكلة الدراسة
أسئلة الدراسة
أهمية الدراسة
أهداف الدراسة
حدود الدراسة
نموذج الدراسة
مفاهيم ومصطلحات الدراسة

 1.1مقدمة:
تعتبرريدادةاألعمدالذاتأهميدةبالغدةفديجميدعدولالعدالم،المتقدمدةمنهداوالناميدةعلدىحدد

سدواء،وذلددكنظدرالمددالهددامددندورفدديخلددقفددرصالعمددلألصددحابهاالريدداديينومسدداهمتهافدديتحقيددق
التنمي ددةالش دداملة،مم ددادف ددعالعدي دددم ددنال دددولإل ددىتبن ددياس ددتراتيجياتداعم ددةللري ددادة،وت ددوفيرالمي دددان

الخصبالستيعابروحالمبادرةواستغاللالمواردالمحليةالمتاحةواعادةتوزيعالدخل .
كمد دداتتد ددداخلمجموعد ددةمد ددنالمد ددؤثراتلنجد دداحريد ددادةاألعمد ددال،ومنهد دداالخصد ددائصوالسد ددمات
الشخصيةالمتعلقةبالريادي،حيثأورد(Peggy(2001مجموعةمنهذهالسماتومنها:الرغبةفدي
إدارةاألعمال،االستم ارريةوالمثابرةعلىالعمل،الثقةبالنفس،دوافعنفسيةوشخصية،القدرةعلىإدارة

المخدداطر،القدددرةعلددىالتددأقلممددعالفددرصوالبيئ دةالخارجيددة،القدددرةعلددىالتددأقلممددعالغمددوض،المبددادرة
والقدرةعلىاإلنتاج،الدقةوالوضوح،إدارةالوقت،االبتكار،االنفتاحواألفقالواسع،الدوافعالمادية .
كذلكبين(Harvey and Donald(2001أنالخصائصالنادرةوالتيتجعلمدنالشدخص
رياديا:الحاجةلإلنجاز،الرقابدةعلدىاألعمدال،اليمكدنإعاقتدهفديحدالعددمالتأكدد،يأخدذالمخداطرة،
ديكولوجيا،يددرىالفددرص
القدددرةعلددىتجنددبالمخدداطرةسدواءالماديددةوالعائليددةواالجتماعيددة،والمهنيددةوالسد 

التديالي ارهدااآخددرون،لديدهالتصدوراتالواضددحةلمدايمكدنفعلدده،يجمدعالمصدادرالتدديتجعدلهدددفهم
واضحا،تنظيمالمصادربمايتناسبمعالمشروعالجديد(السكارنة .)2008،
وم ددنناحي ددةأخ ددرى،فد دإنمنظوم ددةالتعل دديمالتقن دديوالت دددريبالمهن ددي

and

Technical

)Vocational Education and Training (TVETوالتدديتالقدياهتمامدداجليداعلددىالمسددتوى

العالمي،لمدالهدامدنأهميدةفديرفددسدوقالعمدلبالعمالدةالمؤهلدةضدمنالمسدتوياتالمهنيدةالمختلفدة،
وتوفرالعنصراإلنتاجياألهموالذييشكلغالبيةقوةالعملفديالعديددمدنالددولالصدناعيةالمتقدمدة

أواالقتصادياتالنامية،مايدفعإلىاالهتمامبقطاعالتعليمالتقنيوالتدريبالمهني،مدنخداللتدوفير

المناخالمالئملخريجيهالقتحامسوقالعمل،وتبنديالريدادةكخيداراسدتراتيجي،حيدثأنالقددراتالفنيدة
والمهنيةتتوافرلهم،معالحاجةلبعضالكفاياتالالزمةلنجاحواستمرارتلكالمشداريع،كمداأنالعديدد

مدنالد ارسدداتواألبحدداثذاتالصددلة(مثددال:د ارسددةلمعهدددمدداسالفلسددطينيبعندوانسياسدداتالنهددوض

بريادةاألعمالفيأوساطالشبابفيدولةفلسطين)،تؤكدعلىأهميةالتعليمالتقنديوالتددريبالمهندي

وارتباطهبشكلكبيربريادةاألعمال،ويعدالعزوفعنهأحدمعوقاتالريادة .
كمداأناسدتخداممنهجيدةنشدروظيفدةالجدودة(Quality Function Deployment(QFD
والتيتعملعلىتحويلوترجمةرغبداتالزبدونإلدىمواصدفاتفنيدةقابلدةللتطبيدقيعتبدرمددخالعلميدا

وعملياأثبتجدارتهوذلكمنخاللالعديدمنالدراساتالتياعتمدتعليه .
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فدديضددوءمدداتقدددم،تدأتيهددذهالد ارسددةلتسددلطالضددوءعلددىأهميددةريدادةاألعمددالوآليددةتطددوير
الكفايدداتالالزمددةلنجدداحالمشدداريعالرياديددةوسدددالفجددوةبددينكفايدداتخريجدديمنظومددةالتعلدديمالتقنددي
والكفاياتالالزمةلريادياألعمالالناجحمنخاللاستخدامنموذجنشروظيفةالجودة(  .(QFD

 1.2مشكلة الدراسة:
يشهدقطاعغزةاهتمامامطردابريادةاألعمالمنجهةوالتعلديمالتقنديمدنجهدةأخدرى،ومدن
دالئددلذلددكزيددادةأعدددادحاضددناتاألعمددالوالمشدداريعالرياديددةوكددذلكالدددعمالمتندداميلمنظومددةالتعلدديم
التقن دديعل ددىالص ددعيدالع دداموالخ دداص،إنالد ارس دداتالمحلي ددةومنه دداد ارس ددةلمعه دددأبح دداثالسياس ددات
االقتصدداديةالفلسددطيني"مدداس"2014تفيدددبتدددنيمسددتوىريددادةاألعمددالوذلددكمددنخدداللرصدددواقددع

التعلدديم،كمدداركددزتالد ارسددةفدديتوصددياتهاعلددىأهميددةالتعلدديمالتقندديوالتدددريبالمهندديوامكانيددةتددوفر

الريددادةلدددىخريجيددهفدديحددالتددوفرب درامجالتعلدديموالتدددريبالمناسددبة،باإلضددافةإلددىد ارسدداتأخددرى
()Allahham, 2010(،)Hamza, 2011والتديعملدتعلدىتطبيدقأداةQFDفديمجدالتطدوير
التدددريبالمهندديوالتعلدديمالتقندديمددنناحيددةمسددتلزماتالتدددريبوالتدددريسوتطددويرالمحتويدداتالتدريسددية

والمخرجاتالتعليمية،كماأنهاتشجععلىاستخداماألداةكمدخلرئيسللد ارسدة،وتبدرهنعلدىنجاعدة
األداةوالتيبدأاستخدامهافيالمجاالتالخدميةخاصةالتعليم .
وكددذلكفددإنعمددلالباحددثفدديمجددالالتعلدديموالتدددريبالتقندديوالمهندديولمدددةتربددوعلددىالسددت
سددنوات،الحددظاألهميددةالمت ازيدددةلهددذاالقطدداعواألثددرالنددوعيلتبندديفكددرالريددادةالسدديماوأنالخطددط
االستراتيجيةوالبرامجالمستحدثةتعملعلىتدعيمالكفاياتالشخصيةعندالمتدربين،السيماوأنهاأحد

أهددمعناصددرنجدداحالريددادةوالتقيدديمللمشدداريعالمتقدمددةللحاضددنات،كمدداأنالباحددثيددرىضددرورةزيددادة
االهتمدداموالتركي ددزعلددىتط ددويرالكفايدداتلخريج دديالتعلدديمالتقن دديوعدددماالكتف دداءبتزويدددهمبالمع ددارف

النظريددةأوالمهدداراتالعمليددةفقددط،إالأنالفجددوةكبي درةبددينالخصددائصوالسددماتالشخصدديةللريددادي
داريع
والكفايدداتالمكتسددبةلخريجدديالتعلدديمالتقنددي،ممددايقلددلمددنفددرصنجدداحهمأوانعدددامتددأهيلهمللمشد 

الريادية ،ويبرهنذلكندرةأوانعدداموجدودريداديأعمدالفديقطداعغدزةضدمنحاضدناتاألعمدالمدن
دؤولينوالعداملينفدياثنتدين

خريجيالتعليمالتقني،وهذاماالحظهالباحثبعدإجدراءمقدابالتمدعالمس
منكبرىحاضناتاألعمالوتكنولوجياالمعلوماتفيقطاعغزة .
حيددثت ددمإجد دراءمقابل ددةمددعك ددلم ددنم.باس ددلقن ددديل–مددديرحاض ددنةاألعم ددالف دديالجامع ددة
اإلسد ددالمية،أ.أشد ددرفحجد ددازي–مطد ددورأعمد ددالفد دديحاضد ددنةاألعمد ددالبالجامعد ددةاإلسد ددالميةبتد دداري 
،2018/08/26فيتمامالساعةالحاديةعشرصباحا،وبعدسؤالهماعننسدبةريدادياألعمدالمدن
خريجيالتعليمالتقنيأفادابأنالنسبةقليلةجدا،وأنهاالتتجاوز%20منالمشداريعالمحتضدنة،كمدا
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أنهوبعدسؤالهماعنأهممعاييراالختيارللمشاريعالرياديةوهليدتمأخدذالكفايداتالرياديدةالشخصدية
بعدديناالعتبددارأثندداءالتقيدديم،أفددادابددأنالكفايدداتالشخصدديةالفرديددةوالجماعيددةلفريددقالعمددلهدديمددن

االختياروأنهاتكونمفقودةعندالعديدمدنأصدحابالمشداريعكمداأنهدابحاجدة

المعاييرالهامةللتقييمو

للتعزيزوالتطوير،وهيضروريةجداالستم ارريةالمشاريعالرياديةوديمومتها .

كمد د دداتد د ددمإج د د دراءمقابلد د ددةمد د ددعد.سد د ددعيدالزبد د دددة–مد د ددديرحاضد د ددنةاليوكد د دداس،وذلد د ددكبتد د دداري 
2018/08/27فدديتمددامالسدداعةالحاديددةعشددرصددباحا،وبعدددس دؤالهعددننسددبةالريدداديينوالمشدداريع
الرياديةالمحتضنةمنخريجيالتعليمالتقني،أفادبأنالنسدبةقليلدةجدداوالتتجداوز%15-%10مدن

المشاريعالمحتضنة،ممايؤكدالمشكلة .
وعنددددس د دؤالهعد ددنمعيد ددارالكفايد دداتالرياديد ددةالشخص دديةللمتقد دددموأهميتهدددافددديم ارحد ددلالتقيد دديم

واالختيارلالحتضان،أفادبأنهامنأهممعداييراالختيدار،حيدثيدتمالتركيدزعلدىمهداراتوخصدائص
الرياديوفريقالعملباإلضافةللفكرةودراسةالجدوىوالمعاييراألخرىللتقييمواالختيارواالحتضان .
مماسبق،يتضحأهميةالكفاياتالرياديةالشخصيةكمدخللريادةاألعمال .
لذافدإنمشدكلةالد ارسدةتكمدنفديتحديددالكفايداتالواجدبتوافرهدافديخريجديمنظومدةالتعلديم

التقنيبغرضامتالككفاياتريادياألعمال،ممايؤهلهمللريادةوالنجداحفديالمشداريعالرياديدةبنسدب

أكبدر،كمداسيسدعىالبحددثلتسدليطالضدوءعلددىاالسدتراتيجياتاألنسدبلتدددعيمالكفايداتالالزمدةوذلددك
منخاللاستخداموتطبيقمنهجيةنشروظيفةالجودة .QFD
ومن هنا يمكن صياغة السؤال الرايس الخاص بالدراسة عل النحو التالي:
 كيف يمكن تطبيق أدام نشر وتيفكة الجكودم ( (QFDلتطكوير كفايكا خريجكي التعلكيم التقنكي
لريادم ااعمال ؟

 1.3أسالة الدراسة:
 السؤال الرايس :كيف يمكن تطبيق أدام نشر وتيفة الجودم ( (QFDلتطوير كفايا خريجي
التعليم التقني لريادم ااعمال ؟

ويتفرععنالسؤالالرئيساألسئلةالفرعيةالتالية :
 -1مدداه ددوواق ددعالكفاي دداتالريادي ددةلدددىخريج دديالتعل دديمالتقن دديف دديقطدداعغددزةم ددنوجه ددةنظ ددر
األكاديميينوخبراءريادةاألعمال؟
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 -2هليوجدفروقذاتداللةإحصائيةفياستجاباتالمبحوثينحولواقعالكفاياتالرياديةلدى
خريجيالتعليمالتقنيفيمحافظاتقطاعغزةتعدزىللمتغيدراتالديموغرافيدة(الجدنس،سدنوات

الخبرة،قطاعالعمل،المؤهلالعلمي،العمر)؟

 -3كيددفتسدداهمنشددروظيفددةالجددودة()QFDفدديتطددويرالكفايدداتالرياديددةلدددىخريجدديالتعلدديم
التقني؟

 -4ماهيأهمالتوصياتالتيسيتمتقديمهاإلىصانعيالق ارراتفيالمنظماتمحلالدراسة؟ 
جدول ( :)1أسالة الدراسة
#

ذوو العالقة

السؤال

  -1ما هو واقع الكفايات الريادية لدى خريجي التعليم التقني األكاديميون-منظماتالتعليمالتقني 

أدام

البحث
استبانة 

فيقطاعغزةمنوجهةنظراألكاديميينوخبراءالريادة؟  خبراءالريادة-حاضناتاألعمال 
  -2كيفتساهمأداةنشروظيفةالجودة()QFDفيتطوير

الجميع 

QFD

الكفاياتالرياديةلدىخريجيالتعليمالتقني؟ 

 1.4نموذج الدراسة:
اعتمد الباحث في حصر مجموعة الكفايات الريادية على مصادر ودراسات ونماذج إقليمية
ودوليةمعتمدة،حيثتنوعتهذهالمصادروهي :
أوال :المصادر والدراسا والنماذج ااجنبية:
European Commission ( 2016), Arafeh (2016), Mazoughi, Negra, Habacha
(2014), Ventureprise, Inc (2013), Daft (2010), WU (2009), Harvey & Donald

 (2001), Peggy (2001), Bolton & Thompson (2000).

انيا :المصادر والدراسا والنماذج العربية:
شبير(،)2016سلطان(،)2015الدويبي(،)2014حجاج(،)2014عيد(،)2014النجاروالعلي
(،)2010المبيريك(،)2009الشي ،ملحم،العكاليك(،)2009معهد(ماس)( .)2007
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الكفايا الريادية
-

 -التشبيك والتواصل والتفاوض

الموهبة

 -التفكير الناقد والتحليلي واإليجابي

الشغف

-

الم ابرم

 -تقديم الذا

-

ال قة بالنفس

 -االحتراف

-

الحاجة لإلنجاي والرغبة

 -سدارم اايما

-

المبادرم

 -سدارم المخاطر والتأقلم مع الغموض

-

اإلبداع واالبتكار

ني النجاح
نموذج نشر وظيفة الجودة
()QFD
بيت الجودة ((HOQ

-

االنفتاح وسعة اانق

الدوانع المالية

 سدارم الغضب -سدارم الوق

 مها ار سدارية (تخطيط ،تنتيم ،رقابة) -البحث عن المعلوما

-

تحمل الضغوط والصبر

 -االهتمام بالجودم واادا

-

القيادم

 -مها ار تكنولوجية

-

االستقاللية

النياهة واالستقامة

 -اغتنام الفرص

 -التعلم المستمر

 -تحليل المنانسة

شكل ( : )1نموذج الدراسة

 1.5أهمية الدراسة:

المصدر  :جرد بواسطة الباحث ()2018

تكمنأهميةهذهالدراسةفيكونهاتتسمبالحداثةعلىحدعلمالباحث،حيثأنهلميتمدراسة

هذاالموضوعوتطبيقهعلىالشريحةالمنويدراستهامنقبدلفديقطداعغدزة،كمداأنمتغيدراتالد ارسدة
هدديمددنالمفدداهيمالرائجددةحددديثاعلددىالمسددتوىالمحلدديواإلقليمدديبددلوالعددالمينظدراألهميتهدداالقصددوى

اقتصادياواجتماعياوعلميا .
 1.5.1ااهمية العلمية:

 -أهميةريادةاألعمال،وكيفيةنجاحهاوتحقيقاستم ارريتهاوفاعليتها

 -الحاجةالماسةالستعراضالجوانبالخاصةبمعيقاتريادةاألعمال

 آليدداتاسددتخداممنهجيددةنشددروظيفددةالجددودة()QFDفدديالد ارسددة،السدديماوأنددهيندددرالبحددثوالتطبيقلهذهالتقنيةمحلياوبالتحديدفيمجالالتعليمالتقنيوالتدريبالمهني

 فتحآفاقالبحثالعلميفيمجاليالتعليمالتقنيوريادةاألعمالوآلياتالربطالفاعلبينهما6

 1.5.2ااهمية العملية:
 -تشجيعالربطالفاعلبينريادةاألعمالمنجهةومنظومةالتعليمالتقنيمنجهةأخرى

 المسدداهمةفدديتقددديمحلددولوتوصددياتلمؤسسدداتالتعلدديمالتقندديالمختلفددةلمعالجددةالددنقصفدديكفاياتخريجيالتعليمالتقنيوتدعيمهذهالكفاياتالالزمة

 -سدالفجوةبينكفاياتخريجيالتعليمالتقنيوالكفاياتالمطلوبةللرياديالناجح

 تحدي ددداس ددتراتيجياتلتط ددويرمنظوم ددةالتعل دديمالتقن دديوربطه دداباحتياج دداتس ددوقعم ددلالري ددادةومقابلةاحتياجاتهباستمرار،معإيجادقنواتاالتصالالدائمة

 -الدفعنحوخيارالتعليمالتقنيوالتدريبالمهنيوتشجيعاالستثمارفيهذاالقطاع

 1.6أهداف الدراسة:
تسعىالدراسةبشكلرئديسإلدىالتعدرفعلدىاليدةتطبيدقأداةQFDبغدرضتطدويرالكفايدات
الرياديةلخرجيالتعليمالتقني،كماستعملعلىتحقيقمجموعةمناألهدافوهي:
 -1تحديدواقعالكفاياتالرياديةلدىخريجيالتعليمالتقنيفيمحافظاتقطاعغزة

 -2تحدي دددأه ددمالكفاي دداتالريادي ددة(متطلب دداتالزب ددائن)واألس دداليبالمنهجي ددة(المواص ددفاتالفني ددة)
وأهميتهاكلعلىحدةلتحقيقالكفاياتالمطلوبة

 -3تطبيقأداةQFDلتحديدالعالقاتبينالكفاياتالرياديةالمطلوبةوالمواصفاتالفنيةالالزمة
لتطويرها

 -4تقد ددديممجموعد ددةمد ددنالتوصد ددياتوالحلد ددولالممكند ددةلكليد دداتالتعلد دديمالتقند ددي،لتطد ددويركفايد ددات
الخريجين 

 1.7حدود الدراسة:
تنحصرالبياناتفيمدايتعلدقبإحصداءاتريدادةاألعمدالفديمحافظداتقطداعغدزة،وواقدعتلدك

البياناتعلىقطاعالتعليمالتقني .

 -الحدود المكانية للدراسة:محافظاتقطاعغزة

 الحكككد الموضكككوعي:اقتص د درتالد ارس ددةعل ددىد ارس ددةالكفاي دداتالالزم ددةلخريج دديالتعل دديمالتقن دديلتأهيلهملريادةاألعمال
 الحدالمؤسسي:قطاعالتعليمالتقني،وحاضناتاألعمالفيمحافظاتقطاعغزة -الحدالبشري:مدراء،أكاديميون،مطورواألعمال،خبراءوداعمون
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 1.8مفاهيم ومصطلحا الدراسة:
 1.8.1نشر وتيفة الجودم (":)QFDعبارةعننظداميهددفإلدىترجمدةوتخطديطاحتياجداتالعميدل

إل د د ددىخص د د ددائصمح د د ددددةللج د د ددودةف د د دديالمنتج د د دداتوالعملي د د دداتوالخ د د دددماتلتحقي د د ددقرض د د دداالعمي د د ددل".
( )UTZ Dornberger, 2009
 1.8.2التعلكككيم التقنكككي" :ذل ددكالن ددوعم ددنالتعل دديمالنظ دداميال ددذييتض ددمناإلع دددادالترب ددويواكس دداب
المهددارات والمعرفددةالمهنيددة،الددذيتقددومبددهمؤسسدداتتعليميددةنظاميددةمددنأجددلإعدددادعمددالمه درةفددي
مختلفالتخصصاتالصدناعيةوالزراعيدةوالصدحيةوالتجاريدةلتكدونلدديهمالقددرةعلدىالتنفيدذواإلنتداج

بحيثيكونونحلقةوصلمهمةبيناألطدرالفنيدةالعاليدةالدذينتعددهمالجامعداتوالعمدالغيدرالمهدرة

الذينلميتلقواأينوعمنالتعليمالنظاميالفنيوالمهني"(.العداني،حسداوي،المنظمدةالعربيدةللثقافدة
والتربيةوالعلوم،االتحادالعربيللتعليمالتقني،تونس.)1986،

 1.8.3ريكككادم ااعمكككال " :اإلجد دراءاتاإلبداعي ددةالت ددييق دددمهاالف ددردداخ ددلالمنظم ددةإليج ددادالمش ددروع

الريادي"(.العانيوآخرون)2010،

 :1.8.4الكفايكككككا " :ام د ددتالكالق د دددراتوالمع د ددارفوالتوجه د دداتالالزم د ددةللقي د ددامبش د دديءم د ددابنج د دداح".
))Dowling & Henderson, 2009

الخالصة:
تناولالفصلاألولاإلطارالعامللدراسةمنخاللاستعراضمدوجزحدولالموضدوعوتفصديل

للمشددكلةوالتدديتحدداولالد ارسددةمناقشددتهاوآليدداتتحليلهددا،باإلضددافةإلددىتسددليطالضددوءعلددىاألهددداف
واألهميةالمتعلقةبالموضوعوكذلكبيانأسئلةالدراسةوحدودهاالمختلفة .
وستقومالفصولالتاليةبمعالجةاإلطارالنظريالمتعلدقبموضدوعالد ارسدةومدنجميدعجوانبهدا

المختلفددة،وذلددكعبددرمباحددثالفصددلالثدداني،كمدداسدديدرسالفصددلالثالددثالد ارسدداتواألدبيدداتالسددابقة
ذاتالصلة،وسيتطرقالفصلالرابعللطرقواإلجراءاتالتيانتهجهاواستخدمهاالباحدث،بينمداسديقدم

الفصلالخامسمناقشدةوافيدةوتحليدلمفصدلللبيانداتوالنتدائجالمستخلصدة،وسديقدمالفصدلالسدادس
واألخيرمجموعةالنتائجوالتوصياتالمقترحة .
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فال ثاني
طــــا نظــــ ي
 المبحث األول  :نشر وظيفة الجودة QFD المبحث الثاني  :ريادة األعمال المبحث الثالث  :التعليم التقني






مبحث د
نش دظيف ج
Quality function Deployment
))QFD
 1.1.1مقدمة
 1.1.1إدارة الجودة الشاملة
 1.1.1مفهوم نشر وظيفة الجودة
 1.1.1التطور التاريخي ألداة نشر وظيفة الجودة
 1.1.1أهداف أداة نشر وظيفة الجودة
 1.1.1فوائد أداة نشر وظيفة الجودة
 1.1.1عقبات تطبيق نشر وظيفة الجودة
 1.1.1تطبيقات نشر وظيفة الجودة
 1.1.9مراحل ومنهجية نشر وظيفة الجودة
 1.1.10آلية تنفيذ نشر وظيفة الجودة
 1.1.11عالقة  QFDبتطوير الكفايات الريادية
 1.1.11واقع استخدام  QFDفي التعليم التقني
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 2.1.1مقدمة:
تتسددارعالمنظمدداتالحديثددةفدديتجويدددوتحسدديننوعيددةالخدددماتوالمنتجدداتالمقدمددةمددنقبلهددا

المرتقبينلديها،كماأنتلكالحاجاتوالرغبداتالخاصدةبالزبدائنآخدذةفدي
لمجموعةالزبائنالحاليينو 
التطددوروالتنددوع،ي ارفددقذلددكتعقدددالبيئددةالمحيطددةبالعمددلوتشددابكالمددؤثراتوتددداخلتددأثيرالتكنولوجيددا

والمنافسددةالمتالحقددة،ممددايدددفعالمنظمدداتالسدداعيةللتميددزإلددىتبندديخيدداراتواسددتراتيجياتومنهجيددات
تعززالميزةالتنافسيةلديها .
إنفلس ددفةإدارةالج ددودةالش دداملةكمظل ددةعم ددلبأدواته دداالمختلف ددةوالت دديمنه دداأداةنش ددروظيف ددة

الجدودة)Quality Function Deployment (QFDتعمدلعلدىتحقيدقرغبداتومتطلبداتالزبدائن
وتدددعيمالمي دزةالتنافسدديةللمنظمددات،مددنخدداللتحسددينالمخددرجوتقليددلالتكدداليفوتحقيددقالعديدددمددن

األهدافللمنظمة .

حيددثتعتمدددأداةنشددروظيفددةالجددودة  QFDعلددىاالسددتماعلصددوتالعميددل voice of

)customer (VOCومنثمترجمتهوتحويلرغباتهوحاجاتهلمجموعدةمدنالخصدائصوالمواصدفات

الفنية،وهوماأثبتفعاليتهفديالمجداليناإلنتداجيوالخددمي،كمداأناسدتخدامأداةQFDازدادمدؤخرا
فيالمجاالتالتعليميةوهومايدفعنيللسدعينحدوتطبيقهدافديموضدوعالبحدث،السديماوأنالتحدديث

فاقنحوالمزيدمنالبحثلتطبيقاتهاالمختلفة .

فياالستخدامألداةQFDيفتحاآ

وسدديعملهددذاالمبحددثعلددىتحديدددالمالمددحالعامددةلمفهددومنشددروظيفددةالجددودةوكددذلكالسددرد

الخاصبالتطورالتاريخيلذلكالمفهوم،معتوضيحأهدافوفوائدوتطبيقاتومعيقداتالمنهجيدة،كمدا

سيتمتحديدآليةالتنفيذالخاصةبتلكاألداة .

 2.1.2سدارم الجودم الشاملة:
 2.1.2.1مفهوم الجودم:لقدتعددتالتعاريفالتيحاولترسممعالمالجودةوتحديدأصدولهاوهدذا

ارجددعإلددىتعددددالمددداخلالتدديتطرقددتإليهددا،فكلمددةجددودة QUALITYمشددتقةمددنالكلمددةالالتينيددة

QUALITASوالتيتعنيجوهرالشيءأوالشدخصودرجدةصدالحه،وقددعرفتهداالجمعيدةاألمريكيدة
لضبطالجودةعلىأنها":المجموعالكليللمزاياوالخصائصالتيتؤثرفيقدرةالمنتجأوالخدمةعلى

تلبيةحاجاتمعينة"،ويعرفها JURAN.M.Jبأنها":مدىمالئمدةالمندتجلالسدتخدام"،فديحدينيدرى

FEIGENBAUMأنالجددودةهددي"مجموعددةخصددائصالمنددتجالتدديترضدديتوقعدداتالزبددونس دواء
كان د ددته د ددذهالتوقع د دداتصد د دريحةأوض د ددمنية،موض د ددوعيةأوشخص د ددية،واعي د ددةأوغي د ددرواعي د ددة"،أم د ددا

CROSBYفيعرفالجدودةعلدىأنهدا"المطابقدةللمتطلبدات"،كمداعرفتهداالمنظمدةالدوليدةللمواصدفات
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والمقدداييسISOبأنهددا":مجموعددةالصددفاتالممي دزةللمنددتج(أوالنشدداطأوالعمليددةأوالشددخص)والتددي
تجعلهملبياللحاجاتالمعلنةوالمتوقعةأوقادراعلىتلبيتها" .


وممدداسددبقيسددتنتجالباحددثتعريددفالجددودةبأنهدداقدددرةالمنددتجأوالخدمددةعلددىتلبيددةحاجددات

ورغب دداتالزب ددون ومطابقت دده/هاللمواص ددفاتوالمق دداييسالمعتم دددة،وه دديقيم ددةالمن ددتجأوالخدم ددةنتيج ددة

مالئمته/هالالستخدام .

 2.1.2.2التطككور التككاريخي إلدارم الجككودم:لقدددعرفددتإدارةالجددودةم ارحددلمتعددددةمددنالتطددور
تميددزتبكونهددامتسلسددلةونددتجعنهددابلددورةمفهددومالجددودةليصددلإلددىمدداهددوعليددهاليددوممددنانتشددار

وعالمية،حيثمرتالجودةبأربعمراحلأساسيةعبرالزمنيمكنإجمالهافيمايلي:
 تفتيش(فحص)الجودة)1940–1900(INSPECTION
 الرقابة(السيطرة)علىالجودة)1960-1940(QUALITY CONTROL

 ضمان(تأكيد)الجودة )1980-1960( QUALITY ASSURANCE
 إدارةالجودةالشاملة-1980(TOTAL QUALITY MANAGEMENTإلىيومناهذا).
(خيرة)2015،

الشكل ( : )2التطور التاريخي لمفهوم الجودم
المصدر  :خيرم2015 ،

أوال:تفتدديشالجددودة:واهتمددتهددذهالمرحلددةباكتشددافاألخطدداءوتصددحيحهابعدددحدددوثهاولكنهددالددم
تمنعوقوعها،واستخدمتأدواتالقياسالتقليديةآنذاك .
ثانيا:الرقابةعلىالجودة:استخدامعلماإلحصاءفديالرقابدةعلدىالجدودة،واعتمدادعينداتالقبدول

وخرائطالرقابة .
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ثالثا:ضمانالجودة:منعوقوعاألخطاءوالتنسيقبينأقسامالمنظمةلتحقيقالمستوياتالمطلوبة .
رابعددا:إدارةالجددودةالشدداملة:اعتمددادالجددودةكفلسددفةتتبناهدداالمنظمددة،وتمددزجبددينالمهدداراتالفنيددة
المتخصصددةوالجه ددوداالبتكاريددةوالوس ددائلاإلداري ددةلتحقيددقمس ددتوياتالجددودةالمطلوب ددةوالتطد د وير

المستمر .

 2.1.2.3مبكاد

سدارم الجكودم الشكاملة :تعتمددفلسدفةإدارةالجدودةالشداملة Total Quality

)Management (TQMعلدىمجموعدةمدنالمبدادرتعدرفعلدىأنهداالبنداءالفكدريوالفلسدفيالدذي
يستندإليهالجانبالعمليفيتطبيقإدارةالجودةالشاملة،والذييساعدالمنظمةعلدىتحسدينوتعزيدز

قدددرتهاومركزهدداالتنافسددي،وتختلددفهددذهالمبددادرمددنبيئددةألخددرىوبدداختالفوجهدداتنظددرباحثيهددا
واتجاهاتهمالفكرية(،خيرة.)2015،وفيمايليرصدألهمهذهالمبادر :
 .1التخطيطاالستراتيجيللجودة
 .2التركيزعلىالزبون
 .3االتصالالفعال

 .4مشاركةاألفرادوتمكينهم
 .5التدريبوالتعليم

 .6التحسينالمستمر
 .7القيادة

 .8اقتناعوالتزاماإلدارةالعليابتطبيقإدارةالجودةالشاملة
 .9إدارةالعمليات

 2.1.2.4أدوا

سدارم الجودم الشاملة:إنإحدىأهمالنشاطاتالتديينصدباهتمدامالمنظمدات

تجاههاهيتحسينجودةالمنتجاتالتيتقدمهاللزبائن...ولذفهيتقومباستخداممجموعةمدنأدوات

الج ددودةالت دديتمكنه ددام ددنالكش ددفع ددناالنح ارف دداتواألخط دداءقب ددلح دددوثهاوتش ددخيصمس ددبباته ددذه
االنح ارف دداتوالعم ددلعل ددىإع ددادةالعملي دداتإل ددىوض ددعهاالطبيع دديف دديح ددالوق ددوعأيخط ددأوبالس ددرعة

المطلوبةكلماأمكنذلك .

إنالخبرةالمتراكمةلدىالمنظماتاليابانيةتؤكدأن%90منمشكالتالجودةيمكدنالتغلدب

عليهد ددابتطبيد ددقهد ددذهاألدواتمد ددنخد دداللتحليد ددلبياند دداتالجد ددودةواكتشد ددافأسد ددباباالنح ارفد دداتعد ددن

المواصددفاتالمطلوبددةفدديالمنتددوجومدددىعالقتهددابدداإلجراءاتالتصددحيحية(محسددنوالنجددار،)2006،
وفيمايليأهمأدواتالجودةالشائعةاالستعمال :
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جدول ( :)2أدوا سدارم الجودم الشاملة
 Quality control chart

  -1خرائطالسيطرةعلىالجودة 

 Pareto Diagram

  -2مخططباريتو 

 Cause-Effect Diagram

  -3مخططالسبب-األثر 

 Scatter Diagram

  -4مخططالتبعثر 

Frequency Histogram

  -5المدرجالتكراري 
  -6المخططاتالبيانية 

 Graphic Diagram

  -7خرائطتدفقالعملية 

 Process Flow Chart

  -8قوائمالمراجعة 
  -9نشروظيفةالجودة

 Check List
) Quality Function Deployment (QFD

المصدر :طور بواسطة الباحث باالعتماد عل الدراسا السابقة

تركددزاألدواتالثمانيددةاألولددىعلددىتحقيددقمددايعددرفبددالجودةالسددالبةالمتمثلددةبمنددعاألخطدداء
واالنح ارفدداتوجعلهددامسدداويةللصددفرمددنخدداللتطبيددقبرنددامجالتلددفالصددفري( Zero Defect

،)Programأمدداأداة()QFDفهدديفضددالعددنتحقيقهددام ازيددااألدواتالثمانيددةالسددابقة،فإنهدداتمتدداز
ع ددنبقي ددةاألدواتبتحقيقه ددام ددايع ددرفب ددالجودةالموجب ددة(Quality

)Positiveم ددنخ دداللترجم ددة

متطلباتالزبونفيالسلعةمنذعمليةالتصميممرورابعملياتالتصنيعولغايةتقديمهاكسلعةجاهزة.

(الخطيب،لودير )2011،

 2.1.2.5أبعاد الجودم :سديعتمدالباحدثنمدوذجSERVQUALوالدذيتدمتطدويرهمدنقبدل Berry,
)،)Parasuraman and etal, 1985حيددثأنالفكدرةاألساسدديةلهددذاالنمددوذجهدديأهميددةدور

المستهلكوتجاوبهفيتحقيقتوقعاته،لكسبرضاهووالئه.

اعتمدالنموذجعشرةمكوناتوتماختصارهاالحقاإلىخمسةوهيتمثلأبعادلجودةالخدمدة،


وهيكمايلي :

 الجوانددبالماديددةفدديالخدمددة(:)Tangiblesوتخددصاألجه دزةالمسددتخدمة،المبدداني،المكاتددبوالخدماتالمساندة.

 االعتمادي د ددة(:(Reliabilityوه د دديق د دددرةالمنظم د ددةعل د ددىت د ددوفيرالخدم د ددةف د دديالوق د ددتوالوف د دداءبااللتزامات.

 االسددتجابة(:(Responsivenessلطلبدداتالزبددون،والتعامددلالفعددالمعددهبرحابددةصدددرمددعالمبادرةلخدمتهوالترحيبباستفساراته.
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 الضدمان(:(Assuranceأيقددرةالمدوظفينعلدىاإليحداءلمتلقديالخدمدةباألمدانوالثقدةبدانمعاملتهخاليةمناألخطاء.

 -التعاطفمعالزبون(:)Empathyأيإشعارهبأنهمحلتقديرواهتمام.

 2.1.3مفهوم نشر وتيفة الجودم :QFD
ق دددمت منهجي ددةدال ددةنش ددرالج ددودةع ددام1972م،عن دددماق ددامك ددلم ددنالمهندس ددين"نيش دديمورا

وتاكايانداجي"بتنفيدذخريطدةالجدودةلبنداءالسدفنفدياليابدان(،)Jnanesh & Hebber, 2008وال
يوجدتعريدفمحدددلهدذهالمنهجيدةولكدنهنداكمجموعدةمدنالمبدادرتوضدحمكونداتوخصدائصدالدة

نشرالجودةأونشروظيفةالجودةفالمصطلحانيستويان.

حيددثيعرفهددا()UTZ Dornberger, 2009بأنهددا"عبددارةعددننظدداميهدددفإلددىترجمددة
وتخطدديطاحتياجدداتالعميددلإلددىخصددائصمحددددةللجددودةفدديالمنتجدداتوالعمليداتوالخدددماتلتحقيددق

رضاالعميل" .

ومدنوجهدةنظدر()Shamsuddin A, 2006فدأننشدروظيفدةالجدودةQFDهديمنهجيدة

لتطويرالخصائصوالصفات،والتيتعطيالمنتجأوالخدمةجودةعالية،حيثأنهداأداةمسداعدةفدي

اإلجابةعنسؤال:كيفيمكنتحقيقجودةالتعليموالخددماتالمعتمددةعلدىحاجداتالطلبدة،المجتمدع
أوأصواتالعمالء( .)VOC
ويدرى()Jnanesh & Hebber,2008بدأننشدروظيفدةالجدودة"QFDهديأدةتخطيطيدة
تسددتخدملتلبيددةتوقعدداتالزبددون،حيددثتركددزعلددىتوقعدداتأواحتياجدداتالزبددون،والتدديعددادةمددايشددار

إليهابصوتالعميل" .

ويؤكد()Rowlands,2000بأن"QFDفياألساسهينظاميعتمدعلىالنداس،حيدثأنده
الشيءيحدثبدونالناس،والنقطةالمحوريةفيهاهوصوتالزبون،VOCلدذافهديضدمانةلتركيدز

فريقالعملعلىاحتياجاتالزب ونبدقةخاللمجملمراحلالتطوير" .

فيحينأن()Singh, Grover,and etal, 2008يعرف وننشروظيفةالجودة"QFDبأنها

أحدأدواتإدارةالجودةالشاملة،TQMوالتييمكنتطبيقهالتطويرالتصميموالتنفيذ" .

وحسدب))AKAO Y,1993فددإنأداةنشددروظيفدةالجددودةQFDهددي"طريقدةلضددمانجددودة
التصميمتستهدفرضاالزبونعبرترجمةطلباتهإلدىأهددافتصدميميةمدعتحديددالمنداطقاألساسدية

لضمانالجودةخاللمرحلةاإلنتاج" .
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أمدا()GODFREY AB & JURAN MJفيعرفانهدابأنهدا"أداةلجمدعوتنظديمالمعلومدات

المطلوبةالالزمةإلتمامعمليةتخطيطالجودةالتشغيلية" .

ويؤكد()DEROS B Mعلىأنها"واحدةمنالتقنياتواألدواتالكميةإلدارةالجودةالشداملة

TQMوالتييتوجباستعمالهالترجمةتوصيفاتالمستهلكإلىخصائصفنية" .

ويستنتجالباحثبأنأداةنشروظيفةالجدودةQFDهديأداةتخطيطيدةضدمنمنظومدةأدوات
إدارةالجددودةالشدداملة،TQMحيددثتعمددل QFDعلددىتحديدددوترجمددةمتطلبدداتورغبدداتالزبددائنإلددى
مجموعةمنالمواصفاتالفنية،وهومايميزهاعنغيرهامنأدواتTQMويضعهافيمراتبأدوات

التخطيطالالرقابةفحسب .
وتعتمددددالددةنشددرالجددودةعلددىتحليددلوتحديدددمتطلبدداتالعميددل،والددذييظهددرغالبددافدديشددكل

مصطلحاتنوعيةQualitative termsوالتيربماتتميزببعضالغموضFuzzyليتمتحويلهدابعدد
ذلكإلىمواصفاتفنية،بمايساهمفديفعدلاألشدياءالصدحيحةمدنأولمدرة Doing things right

،first timeوتسمحبتقليلالفجوةبينالوعودبالجودةومستوىالجودةالمقدم(أبوزيد .)2015،

 2.1.4التطور التاريخي ادام نشر وتيفة الجودم :QFD
تددمتصددميمأداةنشددروظيفددةالجددودةفددياليابدداننهايددةعقدددالسددتينات،حيددثسددعتاليابددانإلددى
تطويرصناعاتهابعدالحربالعالميةالثانية،ودخولمعتدركالجدودةالصدناعيةواإلبدداع،كمداسداعدت

البيئددةالداعمددةللتطددويراالقتصددادياحت دواءأداةنشددروظيفددةالجددودةQFDضددمنفلسددفةإدارةالجددودة
الشاملة.TQM
حيددثاعتمدددتالصددناعاتاليابانيددةنظددمالرقابددةاإلحصددائيةللجددودة،وتلتهددامسدداهماتمتعددددة

لكبارعلماءالجودةومنهم(،)DEMING, JURAN, ISHIKAWA, FEGINBAUMوصواللدنظم
إدارةالجودةالشداملةوذلدكفديالفتدرة1965–1960م،وهديالفتدرةالتديشدهدتانتعاشداملحوظدافدي
قطدداعالصددناعاتاإللكترونيددةوالسدديارات،وتعددديالتفدديالتصدداميموالتطددويرالقتحددامالسددوقاألمريكيددة

واألوروبية .
وكانأولمقالحولأداةQFDسنة1972مفيمجلدة standardization and quality

،controlحيددثأشددارالمقددالإلددىأولظهددورلQFDفددياليابددانسددنة1967معلددىيدددالمستشددارين
Yasushif and Shigerumوالمهندسدين،Nishimura and Takayanagوذلدكالسددتعمالها
وتطبيقهافيمشاريعبناءالسفنوالصهاريج،منخاللتحديدمتطلباتالزبائنوالطرقالمناسبةلتلبيدة

هذهالمطالبأوالرغبات .
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كماأظهرتد ارسدةبدأناسدتخدامأداةQFDيسداعدعلدىخفدضوقدتالتصدميمبنسدبة،%40

وتكدداليفالتصددميمبح دواليClausing(%60

&

،)Hauserكمدداقدداماالتحدداداليابددانيللعلددوم

والهندسددةبإصدددارأولكتددابحددولتقنيددةQFDسددنة1978م،والددذيضددمد ارسدداتوتطبيقدداتلهددافددي

80شركةيابانية،كماأنهوبدخولعدام1981مشدهدتاليابدانتطبيقدات QFDفديالقطداعالخددمي،

كمداتلتهداالشدركاتاألمريكيدةفدياسدتخدامأداةQFDوحصدلتالعديددمدنالشدركاتاألمريكيدةالكبددرى
علىجوائزالجودةالعالميةومنهاجائزةDEMINGوكذلكجائزة Malcolm Baldrige National

 .Quality

ت ددالذل ددكعق دددم ددؤتمراتخاص ددةبنش ددروظيف ددةالج ددودةQFDف دديع ددام1993مف دديالوالي ددات

المتحدددةاألمريكيددةوأوروبدداخاصددةإيطاليددا،كمدداتددمإنشدداءمعهدددQFD Instituteسددنة1994م،وتددم
توزيعجوائزلعددمنالباحثينسنة1996مإلسهاماتهمفيتطويرأداةنشروظيفةالجودة .QFD

حالي دداتواص ددلأداةنش ددروظيف ددةالج ددودةQFDانتش ددارهاونجاحه دداف دديأرج دداءالع ددالم،وزي ددادة

تطبيقاتهاوالتزالالمؤتمراتواألبحاثالمتعلقةبهذهاألداةقائمةومتطورة .

والشكلالتالييلخصأهمالمراحلالتيمرتبهاأداةنشروظيفةالجودة .QFD

شكل ( : )3مراحل تطور أدام نشر وتيفة الجودم



المصدر MAZUR G.H, 1993 :

ويالحظالتطورالمطردالسدتعماالتوتطبيقداتأداةQFDفديالمجداالتالتصدنيعيةوالخدميدة

علىحدالسواء،كماوجدالباحثومنخاللاستعراضهللعديدمنالدراساتواألبحاثواألدبيداتذات

الص ددلةتطبيق دداتألداةQFDف دديالمجد دداالتالتعليمي ددةوالتربوي ددة،تتعلد ددقبتط ددويرالمن دداهجالتدريسدددية
والمحتوياتالتدريبية،وهومايتقاطعإلىحدمامعموضوعالبحثكماسيأتيذكرهالحقا .
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 2.1.5أهداف أدام نشر وتيفة الجودم (:)QFD
يمكنحصرأهدافنشروظيفةالجودة()QFDفيالنقاطالتالية:
 -تحويللغةالزبونالغامضة(المبهمة)إلىلغةتقنيةمفهومة.

 تمكنQFDصوتالزبونمنالنفاذفيالميدانالعملي(التطبيقي). تسهلعلىالزبونالحصولعلىمايريدهبدقةمتناهية.Shaney &others, (2004(.منجهةأخرى،تتعددتلكاألهدافحيثيرىFranceschini FأنأهدافQFDيمكنأنتشمل :
 -تحديدخصائصالمنتجالتيتحققمتطلباتالزبونالحقيقية.

 تحددأداةنشروظيفةالجودةوبصفةمنظمةكلالمعلوماتالتيتعدضروريةلتطويرالمنتج/الخدمةالجديدة.

 ض ددمان(االتح دداد)التج ددانس/التواف ددقب ددينطلب دداتالزب ددونالظ دداهرةوخص ددائصالمن ددتجالقابلد دةللقياسدونإهمالأيةوجهةنظر.

 زيادةقدرةالمؤسسةعلىالتفاعلواالستجابة،حيثأنأيأخطاءيمكنأنتنشأنتيجةتفسديرخاطئلألولوياتواألهدافيجبالحفاظعليهافيأدنىمستوى.

 التأكدددمددنأنالمسددؤولينعددنكددلخطددوةعمليددةهددمعلددىإطددالعدائددمبالعالقددةبددينمخرجدداتالجودةللمرحلةالحاليةوالجودةالمطلوبةللمنتجالنهائي.
ويمكنالقولبأنألداةQFDأهدافعديدة،حيثأنهاتعملكحلقةوصلفاعلةبينالمصمم
والمنفددذمددنجهددةوالزبددونمددنجهددةاخددرى،ممددايزيدددمددنقدددرةالمنظمددةعلددىالوفدداءبمتطلبدداتالزبددون

وتحقيقرغباته،وبالتاليتقليلالتكاليفوالهدر .

 2.1.6نوااد أدام نشر وتيفة الجودم :QFD
دالددةأوأداةنشددرالجددودةمنهجيددةواضددحةلتحديددداالحتياجدداتالرئيسدديةللعمددالء،وذلددكلكددي

تتجنبتجاهلالعناصرالرئيسيةللجودةالمتوقعةفيالعمليةالتييدتمتصدميمهابمدايسداهمفديترجمدة
متطلبدداتالعمددالءفدديالمنددتجالنهددائيأوفدديخصددائصالخدمددةالمقدمددة( Sahney, and et.al,

.)2004

باإلضددافةإلددىأنهددذهالمنهجيددةتسدداهمفدديالقيددامباألشددياءالصددحيحة" Do the right

،"thingsوفديالنهايددةفددإنالتصددميمالدذييأخددذفددياالعتبدداراحتياجداتالعمددالءفددإناحتماليددةحدددوث

األخطاءبهتنخفضويتمبعدذلكاتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالالزمة(أبوزيد .)2015،
كماأنلنشروظيفةالجودةفوائدغيرملموسةومنها( :)KAY, PAWITRAT,2001
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 -زيادةرضاالمستهلك 

 تسهيلالعملالجماعيمتعددالتخصصات  -تأكيدواثباتعمليةالتدقيق 

 توفيرأساس(قاعدة)لتحسينعمليةالتخطيط  -إنشاءمخزنلتحويلونقلالمعرفةالهندسية 

 تشجيعنقلالخبرةالمكتسبةبالتدريبإلىمشاريعأخرىمنخاللكلأفرادفريقالعمل  -تقويةالعالقاتالجيدةبينالمؤسسةوزبائنها 

واالسددتنتاجمددنجملددةالفوائدددأعدداله،أنألداةQFDمجموعددةمددنالفوائددد،ويمكددنإجمالهددافددي

قدددرتهاعلددىتقليددلاألخطدداءوالتكدداليفمددنخدداللالتخطدديطالجيدددللمنددتج/الخدمددة،حيددثأنددهيددتمأخددذ
احتياجاتورغباتالزبونأوالمستهلكبعيناالعتبارخاللمرحلةالتصميم .

 2.1.7عقبا تطبيق نشر وتيفة الجودم :QFD
يدرىكدلمدن()BOUCHEREAU V & ROWLANDS H, 2000أنثمدةصدعوبات

تواجهتطبيقمنهجيةQFDوقدتعيقأوتحولدونالوصولللنتائجالمرغوبة،ومنهذهالعقبات:
 الغموضفيصوتالزبون  الحاجةإلىإدخالوتحليلعددكبيرمنالبياناتغيرالموضوعية  نادرامايتماالحتفاظبسجالتالتطويرلنشروظيفةالجودة  -يمكنلبيتالجودةأنيصبحواسعاومعقدا 

 وضعأوتحديدقيمةمستهدفةفيبيتالجودةغيرمحددة  قوةالعالقاتأحياناغيرواضحةأوغيرمحددة  -هيأداةكيفية(نوعية) 

 تفترضأداةنشروظيفةالجودةأنالعالقةتكونخطيةبينرغباتالزبائنوخصائصالمنتج/الخدمة 
كمايرى((SHENDبأنصدعوباتوعقبداتتتخلدلتطبيدقدالدةنشدروظيفدةالجدودة((QFD

ومنهدداأنهددامسددتهلكةللوقددتومعقدددةحيددثأنهدداتحتدداجلمصددفوفاتكثي درةلتطبيقهددابنجدداح،ممددايجعلهددا
عرضةلألخطاءويدفعنحوتبنياألنظمةالمحوسبةلتطبيق.QFD
ومنوجهةنظرأخرى(خيرة)2015،فإنرغباتالزبائنيمكنأنتكونمتعددةومتغيدرةوهدذا
يمكنأنيسببمشداكلللقدائمينعلدىتطبيدق،QFDحيدثأنالرغبداتستصدبحطويلدةوسدتخرجعدن

نطاقالسيطرة .
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مم دداس ددبق،ف ددإنأداةQFDتتمت ددعبمميد دزاتوله دداعقب دداتوتواجهه دداص ددعوباتخ دداللم ارح ددل

التنفيذ،ومنالصعابوالعقباتالتييستنتجهاالباحث،والتيقدتواجههخاللالبحثمايلي :
 -الصعوبةوااللتباسأوالتعقيدأحيانافيتحديدمتطلباتاواحتياجاتالزبائن .

 الصعوبةفديعمليدةالتحليدل،السديماعنددزيدادةمتطلبداتالزبدونومجموعدةالمتطلبداتالفنيدة،ممايجعلعمليةبناءبيتالجودةواجراءاتالتحليلمطولةومعقدةبعضالشيء .

 2.1.8تطبيقا نشر وتيفة الجودم :QFD
قدمتواعتمدتأداةنشروظيفةالجودةQFDلالستعمالفيمجاليالتصنيعوالخدماتعلى

حدالسواء،والجدولالتالييوضحبعضتطبيقاتواستعماالتQFDمعاإلشارةإلىالدراساتالدالة .
جدول ( :)3تطبيقا أدام نشر وتيفة الجودم QFD
الدراسة

االستعمال

Miguel, 2007

تطويرالمنتجاتوالخددمات،عقدودالتصدنيع،المنظمداتالصدناعية،تصدميم
الماكنات .
فيشيرإلىاستخداماتهافيالتعليموالمصارفالبنكية،والرعايةالصحية 
الحكومة،التعليم،البنوك،األبحاث 

 Abdul Rahman, 2003
Chin et al., 2001
 Lim et al, 1999

القطاعالعام 

Curry & Herbert, 1998

تجارةالتجزئة 

Gerst, 2004

Trappey et al ., 1996

المكتباتاإللكترونية،الخدماتالمعلوماتية 

المصدر :طور بواسطة الباحث باالعتماد عل الدراسا السابقة

كمايوضحالشكلرقم( )4مقارنةالستعماالتأداةنشروظيفةالجودة QFDبينالواليات

المتحدةاألمريكيةواليابان .
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شكل ) :(4تطبيق واستعمال أدام نشر وتيفة الجودم QFD



المصدر CRISTIANO, 2001 :

ويالح ددظالت ازي دددالمط ددردوالتط ددورالمس ددتمرف ددياس ددتخداماتوتطبيق دداتأداة،QFDحي ددثل ددم

يقتصددراالسددتخدامأوالتطبي ددقعلددىالن دواحيأوالجوان ددبالتصددنيعيةكمدداكان ددتالبدايددة،بددلتخط ددت
التطبيقدداتذلددكووصددلتلعددالمالخدددماتوالجوانددبالتجاريددةوالمص درفية،كمدداازداداسددتخداماألداةفددي
موضوعاتتعليميةكثيرةيمكنتأكيدهامنخاللاألبيداتوالد ارسداتذاتالعالقدةوالتديتتمحدورحدول

اسددتخدامأداةQFDفدديتطددويرطددرقومندداهجأوإجدراءمقارندداتومدداإلددىذلددكمددنتطبيقدداتمختلفددة،
وهددومددايشددجعالباحددثعلددىالمضدديقدددمافددياعتمدداداألداةويؤكدددفعاليتهدافدديالحصددولعلددىنتددائج

ذاتجدوى .

 2.1.9مراحل ومنهجية أدام نشر وتيفة الجودم :QFD
تعتمدالمنظماتفيتحقيقالتنافسديةالعاليدةوالتطدويرعلدىتلبيدةحاجداتورغبداتالزبدائن،إذ
تعتبرأداةنشروظيفدةالجدودةQFDأسدلوباونهجدايسداهمفديتحويدلاحتياجداتالزبدونإلدىمتطلبدات
هندس دديةلي ددتمإنتاجه دداأوتق ددديمهابع دددذل ددك،ويمك ددنوص ددفم ارح ددلومنهجي ددةتنفي ددذQFDب ددالخطوات

التالية :
مراحل أدام نشر وتيفة الجودم  QFD
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تعتبددرQFDأداةتخطدديطللمنددتجأوالخدمددةالمزمددعتقددديمهاللزبددون،وهدديخدداللالتنفيددذتمددر

بعدةمراحل،حيثأنهوبحسبكلمن(Bouchereau (،)Govers, 2001(،)Shahin, 2008
،)Jaiswal, 2012(،)&Rowlands, 2000فإنهيمكنوصفمراحلQFDكالتالي :

متطلبا اليبون

I

II

III

IV

تخطيط

تصميم

تصميم

تخطيط

المنتج

العملية

ومراقبة اإلنتاج

المنتج

شكل ( : )5مراحل أدام نشر وتيفة الجودم QFD
المصدر  :طور بواسطة الباحث باالعتماد عل دراسا سابقة

تخطيط المنتج :بناءبيتالجدودة  -سديأتيعلدىذكدرهوتفصديلهالحقدا–ويكدونمدنخداللفريدقنشدر
وظيفددةالجددودة،أوقسددمالتسددويق،حيددثيددتمهندداتحديدددمتطلبدداتالزبددون،والبياندداتالمهمددةوالفددرص

الخاص ددةبالمنافس ددة،وقياس دداتومواص ددفاتالمن ددتجوالق دددراتالفني ددةل دددىالمنظم ددةلمقابل ددةاحتياج ددات
ومتطلباتالزبائن .
كماأنالحصولعلىمعلوماتجيدةمنالزبائنفيهذهالمرحلةمهملنجاحتطبيقأداةنشر

وظيفةالجودة .QFD

تصميم المنتج:تدتمهدذهالمرحلدةبواسدطةالقسدمالهندسدي،وتحتداجألفكدارخالقدةوابداعيدةحيدثسديتم
توضيحالتصورالعدامللمندتجوتفاصديلومواصدفاتالمك ونداتاألهدملتلبيدةاحتياجداتالزبدائن،ومدنثدم

تصميمالعملياتالالزمةلذلك،وهذاماسيتمفيالمرحلةالتاليةمباشرة .

تصكككميم العمليكككة:وتددتمبواسددطةقسددمالتشددغيل،حيددثيددتمتوضدديحتتددابعالعمليدداتومواصددفاتهاوالقدديم
المستهدفةفيالتنفيذ .
تخطككيط ومراقبككة اإلنتككاج:وهدديالمرحلددةالنهائيددة،ويددتمفيهدداتوضدديحمؤش دراتاألداءلمراقبددةعمليددات
اإلنتاجواألداء،كمايتمفيهذهالمرحلةاتخاذالقد ارراتلمندعاألخطداء،وتعتبدرمرحلدةتخطديطومراقبدة

اإلنتدداجفدديمنهجيددةنشددروظيفددةالجددودةمددنمسددؤوليةقسددمتأكيدددالجددودة Quality Assurance
) .(QA
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 2.1.10آلية تنفيذ نشر وتيفة الجودم:
سيتمسردالخطواتالرئيسةلعمليةتطبيقاوتنفيذأداةنشروظيفةالجودة،وذلكباعتبارهافلسفة
تتبناهاالمنظمةلتقديممنتجاتهاأوخدماتها،وسوفيكونذلكعلىالنحوالتالي :
 -1اختي ددارمش ددروعنش ددروظيف ددةالج ددودة:QFDوالمقص ددودبه ددذهالمرحل ددةاعتم دداداألداة()QFD
كد ددنهجونظد ددامعمد ددلداخد ددلالمنظمد ددةأوخد دداللالمشد ددروعالمنعقد ددد،مد ددعوجد ددوبتحديد دددالد ددزمن

والتكاليفوالمواردالالزمةلذلك .

 -2تنظيمفريقعملأداةنشروظيفةالجودة:
والددذييفضددلتكوينددهمددنأفدرادمتنددوعيالخبدراتوالخلفيدداتمددعوجددوبوحدددةالهدددف،وعملهددم
تحتقيادةشخصواحد"القائد"،كمايستلزمذلكدعماإلدارةالعلياوذلكعنطريق"الميسر" .
 -3بناءبيتالجودة):House Of Quality (HOQتستعملأداةنشروظيفةالجدودة()QFD
عددددامددنالمصددفوفات(عددادةأربعددة)،لتوضدديحوضددبطالعالقددةبددينوظددائفالمؤسسددةورضددا

الزبددون،وترتكددزهددذهالمصددفوفاتعلددىمصددفوفة"مدداذا-كيددف"المسددماةبيددتالجددودة(،)HOQ

والذيسيتمتوضيحهفيالشكلالتالي :


الشكل ( : )6بي الجودم
المصدر TEMPONI C, YENJ, and et. al, 1999 :
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يعملبيتالجودة()HOQوالمشتقاسمهمنشكلهالمماثللشكلالبيتعلىتحويلرغبات

وحاجاتالزبونإلىمتطلباتفنية،فهويحددالعالقةبينحاجاتالزبونوالتيتمثلماذاوالمتطلبات

الفنيةوالتيتمثلكيف ،أيكيفيمكنتحقيقتلكالرغباتأوالحاجات،ويبدأبيتالجودة()HOQ
بحاجاتالزبونوتق ييمهالتنافسيمعامعتحديددرجةاألهميةالتييوليهاالزبائنلحاجاتهم،والطريقة
التييرتبونبهاالمنتج/الخدمةالمقدمةمنطرفالمؤسسةمقابلماتقدمةالمؤسساتالمنافسة .
خطوا بنا بي الجودم:
الخطوم ااول  :تحديد متطلبا اليبون "صو اليبون ""VOC
تعتبرخطوةتحديدمتطلباتالزبونهيالخطوةاألولىواألهمفيبناءبيتالجودة،HOQ

وتعتبرمنمهامقسمالتسويقعادة،وذلكمنخاللتحديدوضبطمايريدويرغبالزبونفيتوفره
فيالمنتجأوالخدمةالمقدمة،حيثقديكونهناكبعضالغموضحينسماعصوتالزبونحال

التعبير عن رغباته أو متطلباته ،وتكمن المهارة لدى فريق عمل  QFDفي الحصول على البيانات
الالزمةمنالزبوندونالتحريفأوالتأويل،وذلكمنخاللتوجيهالزبوننحوعناصرمحددةأكثر
تعبيرابلوأشدإيضاحا،وعندالحصولعلىهذهالبياناتيتمتبويبهاوترتيبهافيمجموعاتتسمى

متطلباتالزبون .


الشكل ( : )7ترتيب متطلبا اليبون
المصدر LAWRENCE D.F, 2001 :

ويددتمالحصددولعلددىمتطلبدداتالزبددائن"مدداذا"عددنطريددقاسددتجوابالزبددائن،ويطلددبكددذلكمددن

الزبددائنتخصدديصوزنلألهميددةالتددييوليهددالدده،وكددذلكوضددععالمددةتتدديحلددهتقيدديممنددتجأوخدمددة
المنظمةمقابلمنتجاتأوخدماتالمنظماتالمنافسة .
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إنضبطأوتحديدصوتالزبدون""VOCهديالخطدوةاألكثدرحسدماوجديدةفديمشدروعنشدر

وظيفةالجودة،QFDحيثيتمفيهذهالخطوةتحديدمدايريددهالزبدائنبالضدبطوكيدفيقددرونأهميدة
هذهالمتطلباتبالنسبةلهم،وليسماتتوقعأوتعتقدالمنظمةمقدمةالمنتجأوالخدمة .
كماأنسوءالتقديروالتفسيرخداللهدذهالمرحلدةقدديدؤديإلدىتعدريضمخرجداتالعمليدةإلدى

أخط دداء،ل ددذلكيج ددباعتم ددادنم ددوذجمناس ددبلتحدي دددمتطلب دداتورغب دداتالزب ددائن،وم ددنأش ددهرالنم دداذج
المسددتخدمةفدديذلددكهددونمددوذجكددانو،KANOحيددثأنتوقعدداتومتطلبدداتورغبدداتالزبددائنليسددت
متسدداويةفددياألهميددة،كمدداأندرجددةالرضدداأوعدددمالرضددانتيجددةت دوافرأوانعدددامخصددائصالجددودة
المطلوبةتبعالنوعالخاصيةالمتوفرةأوالمنعدمة،حيثأثبت()KANO1984ومدنخداللأبحاثدهأن

العالقةبينجودةالمنتج/الخدمةودرجةرضداالزبدائنهديعالقدةمتعدددةاألبعدادوليسدتعالقدةأحاديدة

البعدكماكانيعتقد،ولذلكأصبحينظرلخصائصالجودةالمعرفةمنطرفالزبونمنخاللخمسة
أبعادأوخصائصرئيسيةوهي :
 الفئة(:)1الخصائصاألساسية:الضمنية  الفئة(:)2خصائصاألداء:الظاهرة/المنطوقة  الفئة(:)3الخصائصالجاذبة:غيرمعروفة  -الفئة(:)4الخصائصالحيادية 

 الفئة(:)5الخصائصالعكسية/المضادةأوال :الخصااص ااساسكية:تمثدلالجدزءالضدمنيأوالمسدمىبدالجودةالمتوقعدة،وتشدتقمدنالحاجدات
األساسية،كماأنوجودهااليشكلبالنسبةللزبونمصددراللرضداأوعددمالرضدا،ولكدنغيابهدايسدبب
عدمالرضا .
انيكا :خصكااص اادا  :وهديخصدائصمتعلقدةبداألداء،وتعتبدرخصدائصخطيدةأحاديدةالبعدد،وهددي
خصدائصالمندتجالتدياليعتبرهداالزبدونمثيدرةبشدكلخداص،فوجودهدايسداهمفديزيدادةرضداالزبدون،
أمداغيابهدافيندتجعندهندوعمددنعددمالرضدا،وبالتداليفدإنزيدادةأونقصدداندرجدةإنجدازهدذاالندوعمددن

المتطلباتيؤديإلىزيادةأوانخفاض(علىالترتيب)فيالمستوىالعاملرضاالزبون .
ال ككا :الخصككااص الم يككرم ه المبهجككة :الجاذبددةوالتدديتسددعدالزبددون،حيددثأنوجددودهددذهالخصددائص
يساعدفيتمييزالمنتج/الخدمة،عنمنتجات/خدماتالمنافسين،فوجودهاينتجعنهزيادةمعدل/
ارتياحالزبون،غيرأنغيابهاالينتجعنهأيمستوىمنعدمالرضا .
رابعا :الخصااص الحيادية:وهيالتيليسلوجودهاأوغيابهاأثرعلىرضاأوعدمرضاالزبون .
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خامسككا :الخصككااص العكسككية:وهدديخصددائصينددتجعددنوجودهدداحالددةمددنعدددمالرضدداللزبددون،أمددا
غيابهافيعتبرمصدرالرضاالزبون .


الشكل ( :)8أنواع متطلبا اليباان
المصدرZULTNER R.E, MAZUR G.H, 1993 :
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مالحتا :
 -1المتطلبات(الخصائص)الحياديةالتأخذبالحسبانأثناءحصروتحليلمتطلباتالزبونعلدى
اعتبارأنهاتشكلعبءومجهودإضافيواليؤثرعلىرضاالزبون.

 -2يمكددنللخصددائصالجاذبددة(المبهجددة)أنتتحددولعبددرالددزمنإلددىخصددائصأحاديددةالبعدددأي
خصائصأداء،كمايمكنلخصائصاألداءأنتصبحخصائصأساسية،وهذايقودناإلىأن

الخصائصبطبيعتهاديناميكية .

الخطوم ال انية :تحديد المتطلبا الفنية للمنتج ه الخدمة ":"HOW
Product / Service Technical Requirements
وتسمىهذهالخطدوةبتحديددمتطلبداتالتصدميم،سدماتالمندتج/الخدمدة،الخصدائصالهندسدية

...إل ،وتعتمدهذهالخطوةعلىتفصديلووصدفمتطلبداتالتصدميمولكدنبلغدةالمهنددس،المصدمم،
المصمم،حيثيتمهناتحديدكيفيةقيامالمنظمةبإشباعحاجاتومتطلباتورغباتالزبون .


الشكل ( :)9العالقة بين ماذا وكيف
المصدر Fredendall LD & Hill ED, 2001 :
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مالحتا :

 -1يمكنإشباعمطلبينأوثالثعنطريقنفس"كيف"تجنباللتعقيدد،ولدذلكيقدومفريدق QFD
بإعدددادقائمددةبالمقدداييسالفنيددةاألكددراحتمدداالوذلددكحسددبالدرجددةالتددييمكنهدداتلبيددةرغبددات

الزبون.

 -2متطلباتالزبون،والمقاييسالفنيةيجبأالتتجاوز30-20متطلبا.
الخطوم ال ال ة :بنا مصفونة العالقا :Relationship Matrix
تعبددرهددذهالمصددفوفةعددنقددوةواعتدددالوضددعفالعالقددةبددينكددلمتطلددبزبددونومتطلددبفنددي،
وذلددكباسددتعمالمقيدداسيرمددزلطبيعددةالعالقددةودرجددةقوتهددا،حيددثترمددزالدددائرةالمظللددةإلددىالعالقددة

القوية،والدائرةغيرالمظللةإلىالعالقةالمتوسطة،والمثلثإلىالعالقةالضعيفة .


الشكل ( :)10مصفونة العالقا
المصدرIOANNOU G, PARAMTARTS K.C, et.al, 2005 :

الخطوم الرابعة :بنا مصفونة المبادال :Trade-offs Matrix
تعب ددرمص ددفوفةالمب ددادالتأومص ددفوفةاالرتب دداطالفن ددي،ع ددننت دداجتقي دديمالمواص ددفاتالفني ددة
(كيف)،ومدىدرجةقدوةالعالقدةبينهمدا،وهديتشدبهسدقفالبيدتفديشدكلهاالهندسدي،حيدثأندهوبعدد
تحديدددمجموعددةالمواصددفاتالفنيددة(كيددف)،يصددبحباإلمكددانمالحظددةتددأثيرالتغييددرفدديمواصددفةفنيددة

واح ددةعلددىبقيددةالمواصددفات،ألندرجددةواتجدداهالتغييددرسدديكونلهددابددالتاألثددرعلددىجهددودالتطددوير
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المبذولة،وألجلتمييزالعالقةبينالمواصفاتالفنية(كيف)،يمكناستخداممقياسمنأربعمستويات

تتراوحبين،9،5،3،0أواستخدامالرموزكماهوموضحبالشكلأدناه .


الشكل ( :)11مصفونة المبادال
المصدرFredendall LD & Hill ED, 2001 :

الخطوم الخامسة :بنا مصفونة التقييم الفني والقيم المستهدنة:
)Technical assessment & Target Value Matrix (How Much
حيثتعملهذهالخطوةعلىمقارنةوتحليلالخصائصالفنيةللمنافسين،منأجلتحديدالقيم

الهندسيةللخصائصالوظيفية،كمايحتويهذاالقسمعلىثالثةأنواعمنالمعلومات :

 التقديراتالتييدتماحتسدابهامدنخداللاالسدتجابةالفنيدةالمعتمددةعلدىنتدائجتقدديراتحاجدات
الزب ددونورغبات ددهالد دواردةف دديمص ددفوفةالتخط دديط(مص ددفوفةالتقي دديمالتنافس ددي)،باإلض ددافةإل ددى

العالقاتالواردةفيمصفوفةالعالقات.

 نتائجالمقارنةأوالمفاضدلةمدابديناألداءالفنديللمنظمدةوبدينالمنافسدينمحليداوعالميداوالتدي
يطلقعليهاالمقارنةالمرجعية.Benchmarking

 المعلوماتالمتعلقةبتحقيقأهدافاألداءالفنيبالمنظمة.
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الشكل ( :)12مصفونة التقييم الفني والقيم المستهدنة



المصدرJIN, YONG GU. JI, et.al, 2009 :

 2.1.11عالقة  QFDبتطوير الكفايا الريادية:

مددنخدداللاسددتعراضالعديدددمددنالد ارسدداتواألبحدداثواألدبيدداتذاتالصددلة،يمكددنالقددولبددأن

QFDتعتبددرأداةفعالددةالستكشددافرغبدداتواحتياجدداتالزبددائنوتحديدددهابكددلدقددةواعطدداءكددلواحدددة
منهااألولويةوالوزنالمناسبلها،ومنالناحيةاألخرىفهيتجيبعدنكيفيدةتحقيدقتلدكالرغبداتأو

االحتياجدداتوتوجدددالعالقددةالديناميكيددةبددينمجموعددةاالحتياجدداتوالمواصددفاتالفنيددةالت ديتلبددىتلددك
االحتياجات،فهيتترجمتلكالرغباتالنوعيةأوالكيفيدةإلدىقديمرقميدةيسدهلالتعامدلمعهداوتحليلهدا،

وتحددمقارناتواقعيةوقيممستهدفة،ممايؤكدفعاليةتلكاألداة .

 2.1.12واقع استخدام  QFDني التعليم التقني:

انتشراسدتخدامQFDفديالمجداالتالخدماتيدةبشدكلعدام،واألنظمدةالتعليميدةبشدكلخداص،

إالأناستخدامأداةQFDلميحظبكثيدرمدناالهتمدام،وهدذامداالحظدهالباحدثمدنخداللاسدتعراض
دراساتوأبحاثسابقة،حيدثتوجددبعدضالد ارسداتالتديعملدتعلدىاسدتخدامأداةQFDفديالتعلديم

التقندديومنهدداد ارسددة)،)Allahham,2010(،(Hamza, 2011فمنهددامددااخددتصبتطبيددقQFD
لتفعيلوتحسينالمخرجاتالتعليمية،ومنهاماتعلقبتطدويرالبيئدةالمكانيدةللتعلديمالتقندي،كمداوتوجدد

د ارسداتمتعددددةاسددتخدمتQFDلتطددويرالمقددرراتوالط ارئددقالتدريسددية،وهددذامدداسدديتماستع ارضددهفددي
الفصددلالخدداصبالد ارسدداتالسددابقة،إالأنجددوهرالبحددثيتعلددقباسددتخدامQFDفدديتطددويرالكفايددات
الريادي ددةف دديقط دداعالتعل دديمالتقن دديوبالتحدي دددعن دددخريج دديه ددذاالقط دداع،وه ددوم ددايض ددفيخصوص ددية

للدراسة .
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الخالصة:
تن دداولالمبح ددثاألولالجوان ددبالمتعلق ددةب ددأداةQFDكأح دددأدواتإدارةالج ددودةالش دداملة،حي ددثس ددرد
الباحددثمفهددومإدارةالجددودةالشدداملةمددعالتطددرقلتطورهدداالتدداريخيومراحلهددا،مددععددرضمددوجزألهددم

مبادئهدداوأدواتهدداوأبعادهددا،كمدداتددمالتعمددقفدديد ارسددةأداةQFDكمحددوررئدديسللمبحددث،فددتمعددرض
ددوالعقبدداتوالم ارحددل
مفهومهدداونشددأتهاوتطورهددا،مددنناحيددةأخددرىتددمشددرحاألهدددافواألهميددةوالفوائد 

المصدداحبةلتطبيقدداتتلددكاألداةفدديجميددعالمجدداالتالخدميددةواإلنتاجيددةمنهددا،كمدداتددمعددرضواقددع
اسددتخدامQFDفدديالتعلدديمالتقنددي،وتوضدديحالعالقددةبدديناسددتخداموتطبيددقQFDمددنجهددة،وتطددوير
الكفاياتالرياديةعندخريجيالتعليمالتقنيمنجهدةأخدرى،وقدداسدتندالباحدثفديذلدكإلدىمجموعدة

منأهمالمراجعوالمصادرواألدبياتذاتالصلة .
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مبحث ثاني
عمــــــا
ـــــا
Entrepreneurship
 1.1.1مقدمة
 1.1.1النشأة والمفهوم
 1.1.1كفايات الريادي
 1.1.1اآلثار االقتصادية واالجتماعية لريادة األعمال
 1.1.1واقع ريادة األعمال في فلسطين
 1.1.1معيقات ريادة األعمال في فلسطين
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 2.2.1مقدمة:
ترك ددزالتوجه دداتالحديث ددةعالمي دداواقليمي دداعل ددىاالقتص ددادالمعرف دديوالريادي ددةوافتت دداحاألعم ددال

الح درة،والددذيوبددالشددكيدددعماالقتصدداداتالسدديماالناميددةمنهددا،حيددثأنالمشددروعاتالرياديددةتخلددق

فدرصالعمددلوتزيددالقدددرةاإلنتاجيددةوتحدثالشددبابعلددىاإلبدداعواالبتكدداروالمسدداهمةفديدعددمالعجلددة
االقتصاديةوالرفاهاالجتماعي،وهذامات ؤكدهالدراساتواألبحاثالمتخصصة .
ولقداستمدتريادةاألعمالمفهومهامنذتاري طويليمتدإلىأفكاروكتابداتاقتصداديينمدن
العص ددورالوس ددطىأمث ددالريتش دداردك ددانتيلون،ادمس ددميث،وغي ددرهم،وال ددذينعب ددرواع ددنالريادي ددةبأنه ددا
تتلخصفيالعملالحروتحملالمخاطربلواإلبداعوتقديمالجديد،ومماالشكفيهفإنهذهالفلسفة

والتوجدهينطلقددانمددنالنظددامالبيئديالددداعملريددادةاألعمددالوهدومددايسددمىب Entrepreneurship

،Ecosystemوالذييعبرعنعناصردعدمونمدوريدادةاألعمدال،حيدثأنمنهدامدايتعلدقبالعوامدل
دقبالتوجهدداتوالصددفات

القانونيددةأوالسياسدديةأوالتعليميددةأودورحاضددناتاألعمددالومنهددامددايتعلد
الريادية،والتييمكنتنميتهامنخاللالدعمواالحتضانبلومنخاللنظامتعليميخاصبالريادية .
إنللكفايدداتالرياديددة–والتدديتمثددلمحددورالد ارسددة-دورهدداموفاعددلفددينجدداحالمشددروعات

الرياديةونموها،كمداأنهداتعبدرعدنصدفاتوتوجهداتومهداراتالزمدةللريداديللحداقبريدادةاألعمدال،
كماأندراسةسبلتطويرهذهالكفاياتيعبرعنمحورعمليةتعليمالريادة،وانربطهابالتخصصات

التقنية–كمايدرىالباحدث-يعتبدرمنطلقداهامداومميدزا،نظدراإلمكانيدةاإلبدداعواالبتكدارلددىخريجدي
التعليمالتقني،وللربطالفاعلوالملحوظبينالتكنولوجياوالريادة .
وسيعملهذاالمبحثفيعجالةعلىتسليطالضدوءنحدونشدأة ومفهدومريدادةاألعمدالوآثارهدا
االقتصدداديةواالجتماعيددة،كمدداسدديتمسددردحالددةوواقددعبيئددةالريددادةمحليددامددنخدداللالتطددرقللجوانددب

القانونيةوالتمويليةوالتعليميةالمتعلقةبريادةاألعمال،وكذلكالتركيزعلىسماتومهاراتالرياديين-
الكفاياتالريادية-كونهاالمحورالرئيسللمبحث .

 2.2.2النشأم والمفهوم:
النشككككأم:مصد ددطلحالريد ددادةاالقتصد دداديةمشد ددتقمد ددنالكلمد ددةالفرنسد ددية()Entreprendeوالتد دديتعند ددي
الشخصالذييؤسدسويدديرمشدروعتجداري،كمداأنمفهدومالريدادة( (Entrepreneurshipقددظهدر

منددذأكثددرمددن200سددنةحسددبآراءالمددؤرخينللريددادة،إالأنددهوبددالرغممددنتعددددتندداولالموضددوعفددال
يوجدددتعريددفموحدددومتفددقعليددهحددولالمفهددوم،حيددثتتلددونالتعدداريفحسددبالظددروفاالقتصددادية
بالمجتمع،ويعتبرريتشاردكانتيلونمناألوائلالدذيناهتمدوابمفهدومالريدادةمدن

واالجتماعيةالمحيطة

خداللدمجددهفديالفكددروالنظريدداتاالقتصداديةالعالميددة،وذلددكمدنخدداللمفهددومتحمدلالمخدداطرةحددول
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ارتفدداعأوانخفدداضاألسددعار،كمدداأنآرثددركددولمددنروادجامعددةهارفددارد1948موالددذيعمددلعلددى
مأسسددةريددادةاألعمددالمددنخدداللإنشدداءمركددزبحددوثخاصددةبدده،كمدداأشددارإلددىأنريددادةاألعمددال
تتحققمنخاللإنشاءمنظماتأعمالوالعملعلىتطويرالصناعاتواالستثمارفيهالتنميةوتطوير

االقتصددادالددوطني( ،(Jones and Wadhawani, 2006ولقدددتطددرقروادالمدددارساإلداريددة
الحديثةلتطويرمفهدومريدادةاألعمدالحيدثأشداركدلمدنروبدرتهيزبدرج،ماكليالندد،منتيزبدر ،دركدر

إلددىارتبدداطالريددادةبالحاجددةلإلنجددازواإلبددداعوتحمددلالمخدداطرةوتكددوينالثددروة(مبددارك،)2011،وفددي
ينازداداالهتمامبالريادة،وتطورالمفهوموت ازيددتالد ارسداتواألبحداث
ستيناتوسبعينياتالقرنالعشر 

حولهفيالثمانيناتوالتسعيناتوحتىيومناالحالي .
المفهوم:يتعلقمفهومالريادةوبشكلعامباإلبداعواالبتكارللمنتجاتأوالخدماتأواألفكدارالجديددة
أوتقديمهابشدكلمتميدزومختلدف،كمداأنهداتتضدمنعنصدرالمخداطرةوالمتمثدلفديالحداثدةواحتماليدة

عدمقبولاالبتكارأواإلبداعالجديد .

والريادةتحتاجإلىقدرةعلدىإدارةالمشدروعاتوتنظيمهدافبددونهااليدتمكنالريداديمدنتنظديم

وادارةالمشددروع،ولددذلكتعددرفالريددادةبصددفةعامددةعلددىأنهدداالقدددرةوالرغبددةفدديتنظ ديموادارةاألعمددال
ذاتالصلةبها(.النجاروالعلي )2010،
كماعرفاالتحاداألوروبيريادةاألعمالبأنها"األفكاروالطرقالتيتمكنمنخلقوتطدوير

نشدداطمدداعددنطريددقمدزيجمددنالمخدداطرةواإلبددداعواالبتكدداروالفاعليددة،وذلددكضدمنمؤسسددةأوشددركة
جديدةأوقائمة"( )Avanzini, 2009
وظهددرتالعديدددمددنالتعريفدداتللريددادةوالددروادفددياألدبيدداتالعربيددة،حيددثبددينكتدداباإلدارة
واألعمالأنهيقصدبالريادة"خصائصوسلوكياتتتعلقبالبدءبعملماوالتخطيطلهوتنظيمدهوتحمدل

مخاطرهواإلبداعفيإدارته"(.العامري،الغالبي،2008،ص )172

كماأشاربعضالكتابإلىأنريادةاألعمالهي"إنشاءمشروعاقتصاديحريتسمباإلبدداع
ويتصفبالمخاطرة"(.الشميمريواخرون )2010،
وترتكزريادةاألعمالعلىالمخاطرةالماليةالمحسوبةتحتظدروفعددمالتأكددفهديمخداطرة
اعتمدداد ارئددداألعمددالعلددىمها ارتددهفدديإنشدداءمنظمددةقددادرةعلددىتقددديممنتجدداتوخدددماتمبتكدرةوذات
قدراتتنافسيةفيمجاالتعملقديمةأوجديدةلتحقيدقاألربداحوالنمدوتحدتظدروفالمخداطرةوعددم

التأكد )Casson, 2000(.
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جدول ( :)4أهم تعريفا الريادم
#

التعريف

المصدر

.1

أيعمليتضدمنتشدغيلذاتدي()Self- Employmentبغدضالنظدرعدن

(كانتيلون )1730،

.2

عملي ددةإنتاجي ددةمتط ددورةتعتم دددعل ددىالمجازف ددةوالتقني ددةواإلب ددداعواالبتكد ددار(Scharamm, 2006) ،

الطبيعةأواالتجاه .

وبموجبه ددايأخ ددذش ددخصأوع دددةأش ددخاصم ددنرواداألعم ددالعل ددىع دداتقهم
مجازفةاقتصاديةمنأجدلتكدوينمنشدأةجديددةتسدخرتقنيدةجديددةأوإبدداع
مستحدثلتوليدمنتجذيقيمةلآلخرينولنفسه .

.3

اسددتثمارالفددردلمددايتددوفرلديددهمددنمهدداراتوقدددرات،تمكنددهمددنبدددءمشدداريع (مصطلحاتمناهجالتعليم
والتدريبالمهنيوالتقني،

عملخاصة،وادارتهاومواصلةتطويرها .

 )2007
.4
.5

إدارةاألعمددالوالمشددروعاتوتنميتهددابطددرقمبتك درةوغيددرتقليديددةوفددقأفكددار

)(Roddic, 2007

اتإبداعيةتحققالربحوتمنحالمنظماتميزاتتنافسية .

ورؤىوتصور
عمليدةمبتكدرةتعتمدددعلددىسددبقاالخدرينفدديوضددعتصددورلتطددويرخدمددةأو

Gordon, 2007

منددتجأوابتكددارمنددتججديددديلقددىالقبددولواالستحسددانلتحقيددقأربدداحوتب ددوء

مكاند د ددةمتمي د د دزةفد د دديعد د ددالمالمنافسد د ددة،مد د ددنخد د دداللتنظد د دديموادارةاألعمد د ددال
والمشروعاتالتيتتضمنقدركبيرمنالمجازفة .
.6
.7
.8

خصددائصوسددلوكياتتتعلددقبالبدددءبعمددلمدداوالتخطدديطلددهوتنظيمددهوتحمددل (العامريوالغالبي )2008،
مخاطرهواإلبداعفيإدارته .
اللق ددبال ددذييم ددنحلم ددنينش ددئمش ددروعاجدي ددداأويق دددمفعالي ددةمض ددافةإل ددى

(السكارنة )2008،

االقتصاد .
القيددامبأنشددطةفريدددةلتلبيددةاحتياجدداتاألعمددالوالزبددائن،مددنخدداللاكتشدداف

الف د ددرصواس د ددتغاللهابعقلي د ددةاس د ددتباقيةوتبن د دديالمخ د دداطرالمحس د ددوبةلتحقي د ددق

)(Hitt et al., 2008

األرباح،فهيالفعلالرئيسالذييؤكدعلىاإلبداعواإلنتاجيةوالعملوالنمدو
االقتصادي .
.9

اإلج د دراءاتاإلبداعيد ددةالتد ددييقد دددمهاالفد ددردداخد ددلالمنظمد ددةإليجد ددادالمشد ددروع (العانيواخرون )2010،
الريادي .

 .10التفرد،فهيتعتمدبشكلرئيسيعلىاالختالفوالتنويع،والتوافقاتالجديدة،

(النجاروالعلي )2010،

والطرقالجديدة،وليسعلىالنموذجوالعاداتالمتبعة .
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ومنالتعريفاتالسابقةيتضحالفرقبينريادةاألعمالوالمشداريعأواألعمدالالصدغيرة،حيدث

تتمحورالفروقاتفيمقداروسرعةبناءالثروة،وتحملالمخاطر،واإلبداع،فكماهومعلومتتسمريادة
األعمالبارتفاعمعدلالعناصراألربعة .
كمايخلصالباحثبأنريادةاألعمالهيفلسفةوتوجهلدىصاحبالفكرةأوالمشروعوالتي

تتسدمباإلبددداعواالبتكددارويلزمهدداقددرةعلددىتحمددلالمخدداطروادارةالمشدروعمددعالتمتددعبسددماتالريددادي
الن دداجح،وذل ددكلتحقي ددقاأله دددافالمنش ددودة،كم دداأنه دداتس ددعىلتحوي ددلاألفك ددارالس دديماالعظيم ددةمنه ددا
لمشاريعوبرامجتنفيذيةعلىأرضالواقعمدعمدايكتندفهدذهالمشداريعالجديددةواألفكداراالبتكاريدةمدن

حداث ددةوغم ددوضومخ دداطرةوبعي ددداع ددنالتقليدي ددةف دديالعم ددل،م ددعالح ددرصعل ددىاس ددتثمارواس ددتغالل

اإلمكاناتالمتاحدةوتدوفيرلدوازمالمشدروعكالتمويدلواإلدارةالناجحدةوبنداءشدبكةالعالقداتمدعالعمدالء
والمد ددوردينوالمسد ددتثمرين،لد ددذافد ددإنريد ددادةاألعمد ددالليسد ددتبد دداألمراليسد دديرنظ د دراللمخد دداطرةواالبتكد ددار

المصاحبينللفكرةالرياديةوحاجتهاالماسةلتمويلمناسب .
الريادي :تتنوعالنظرةللرياديمنالنواحياالقتصاديةواالجتماعية،ولقدتطورالمفهومزمنياكماسبق
الحددديثعددنالريددادةوذلددكمددنالقددرونالوسددطىوحتددىيومندداالحددالي،حيددثعرفددهاالقتصدداديالشددهير
جوزيددفشددومبيتر()1950بأنددهالشددخصالمبدددعالددذييحدددثتغييدرافددياألسدواقمددنخدداللتنفيددذأو
ترسي معادالتجديدة،كماينظرالبعض–أمثالجيفريتيمنز-للرياديبأندهيعمدلشديئامتميد ازمدن
الشيء،وهوشخصيغتنمالفرصبغضالنظرعماهومتاحمنظروفأومصادر .

إنرائداألعمالأوالرياديشخصيةتتقبلالفشلوتتحملالمخاطرولديهاالكفاياتالشخصية

واإلداريددةالالزمددةلنجدداحالمشددروعوتحقيددقاإلبددداع،ويددرىشددومبيتربددأنالريدداديينهددموكددالءالتدددمير
الخددالق(،)Creative Destructionوذلددكبددإخاللحالددةالت دوازنبددينالعددرضوالطلددبمددنخددالل
ابتكارمنتجاتأوخدماتأوأفكدارجديددةومسدتحدثة،أمداماكليالندد()Mclelland, 1961فقددركدز
علدىصددفاتوخصددائصالريداديوالمتمثلددةفدديالحمداسوروحالمثددابرةوتحمددلالمخداطرةالمحسددوبةمددع

الرغبةفياإلنجاز،منالناحيةاألخرىيرى()Hitt, et al, 2002بأنالرياديهدوالدذييعمدلعلدى
اغتن ددامالف ددرصوتعظيمه دداواس ددتثمارهابنح ددوكبي ددر،كم ددايع ددرفمرص دددالري ددادةالع ددالمي

Global

)Entrepreneurship Monitor (GEMالريداديبأندهالشدخصالدذييقدومبإنشداءمشدروعتجداري
وتشغيلهوتحملالمخاطرةبصرفالنظرعنحجمالمشروع،وفيماإذاكانمسدجالبصدفةشخصديةأو

اعتبارية،أوغيرمنظم(.ماس .)2014،
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جدول ( :)5أهم تعريفا الريادي
#

المصدر

التعريف

  .1هددوالددذييأخددذأويتوسددطبددينشدديئينولديددهالقدددرةعلددىأخددذموقددعمددا
بددينالمددوردوالزبددون،وكددذلكالقدددرةعلددىأخددذالمخدداطرةوالعمددلعلددى

) )Peggy, 2001

تحويلالمواردمنمستوىأدنىإلىمستوىأعلىمناإلنتاجية .
  .2الشخصالذييستثمرالفرصةفيمواقفخطرة .

(برنوطي )2005،

  .3الشددخصالددذييتمتددعبصددفاتأخددذالمبددادرةويددنظماآليدداتوالمتطلبددات )(Hisrich & Peter, 2005
االقتصاديةواالجتماعيدة،كدذلكالقبدولبالفشدلوالمخداطرة،ولديدهالقددرة
علددىطلددبالم دواردوالعدداملينوالمعددداتوبدداقياألصددولويجعددلمنهددا
شد دديئاذاقيمد ددة،ويقد دددمشد دديئامبد دددعاوجديد دددا،وكد ددذلكيتمتد ددعبالمهد ددارات

والخص ددائصسد دواءاإلداري ددةأواالجتماعي ددةوالنفس دديةالت دديتمكن ددهم ددن
ذلك .
  .4الشددخصالمبدددعالددذييح ددثتغيي درافددياألس دواقمددنخدداللتنفيددذأو

(حامد،وارشيد )2007،

ترسي معادالتجديدة .
  .5شخصيتمتعبنزعةاسدتقاللية،أييفضدلالعمدللحسدابهالخداصبددال
ة،وعندددهمهددارةإقامددة
عددنالعمددللدددىاالخدرين،وكددذلكتحمددلالمخدداطر 

(إدريس،أحمد )2016،

عملتجارينافع .
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ومم دداس ددبقيمك ددنالق ددولب ددأنالري دداديشخص دديةمس ددتقلةتس ددطيعتحم ددلالمخ دداطروأخ ددذزم ددام
المبددادرةنحددواالبتكددارواإلبددداع،مددعتمتعهددابالصددفاتالشخصدديةوالمهدداراتالفنيددةواإلداريددةالالزمددة

لنجدداحالمشددروعالريددادي،وهددذامددايوضددحندددرةالريدداديينإذأنالغالبيددةتددركنإلددىنمطيددةالعمددلوعددم
المجازفةوضعفمساهمتهافياإلبداعواالبتكار،ممايؤكدعلىضدرورةد ارسدةتلدكالكفايداتالالزمدة
لتأهيلوصناعةالرياديينالسيمامناألجيالالشابةوخاصةمندارسيالتكنولوجياالحديثةوالمواكبين

لثورةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلومات،فالمالحظأنالكثيرمنالمشاريعواألفكارالرياديةتصدبفدي
هذااإلطار .

 2.2.3كفايا الريادي:
يعتمدددنجدداحالريدداديعلددىمجموعددةمددنالكفايددات(السددماتوالخصددائصوالصددفاتالسددلوكية

وكذلكالمهاراتوالقدراتوالمعارف)،كمداأندهوبوجدهعداميمكدنتقسديمالكفايداتإلدىصدفاتشخصدية
ومهددارات(إداريددةوتقنيددة)،منهددامددايولدددمددعالشددخصومنهددامددايمكددنتطددويره،وتعددرفالخصددائص
والسلوكياتالرياديةبأنهامؤشرعلىمددىإمكانيدةتمتدعالشدخصالدذييتصدفبهدابالرياديدةبددرجات

قويةأوجيدة،أواحتماليةكونهرياديا(ناصروالعمري .)2011،
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ممدداسددبقيتضددحبددأنالكفايدداتالرياديددةالالزمددةلريددادياألعمددالتعبددرعددنمجموعددةالصددفات

والمهدداراتالتددييتمتددعبهدداالريدداديبالنسددبالمتفاوتددةوالتددييجددبتوافرهددابالحددداألدنددىلنجدداحعنصددر
الرياديددةلديدده،كمدداأنجددزءمددنهددذهالكفايدداتقددديكددونموروث داأوموجددودامددعالريدداديضددمنصددفاته

الشخصيةوذلدككالموهبدةمدثال،والجدزءاآخدرمكتسدبويمكدنتنميتدهكالثقدةبدالنفسوبعدضالمهدارات
اإلداريةمثال .

ولقدددوردضددمنمجموعددةمددنالد ارسدداتواألبحدداثوالمنشددوراتالمتخصصددةقائمددةبالكفايددات

(الصفاتوالمهارات)الريادية،ومنالدراساتمايلي :
أوال  :الدراسا والمصادر ااجنبية:

:)European Commission, 2016) -1اكتشدافالفدرص،اإلبدداع،الرؤيدة،تقيديماألفكدار،
التفكيدراألخالقديوالمسدتدام،الدوعيالدذاتيواالكتفدداءالدذاتي،وجدودالددوافعوالمثدابرة،اسددتغالل

المد دوارد،معرف ددةمالي ددةواقتص ددادية،تحفي ددزاآخد درين،أخ ددذالمب ددادرة،التخط دديطواإلدارة،تحم ددل
المخاطرةوحاالتعدمالتأكد،العملالجماعي،التعلم.

:)Arafeh, 2016( -2اإلص درار(صددناعةالق د اررات،حددلالمشددكالت،القيددادة)،الوفدداءبددااللتزام
(العمدددلالجد دداد،المثدددابرة،التركيد ددزعلد ددىالعمدددل)،الحاجد ددةللجد ددودةوالكفد دداءة،تحمد ددلالمخد دداطرة
المحسوبة(أخذالمخاطرة،إدارةالمخاطرة)،التخطيطلألهداف(التركيدزعلدىاألهدداف،وضدع
استراتيجيةفعالدة،التخطديط)،البحدثعدنالمعلومدات(الدوعيبالمنافسدة،اإلبدداع،تنقيدبعدن

البياند ددات)،التخطد دديطوالرقابد ددةالمنظمد ددة(التخطد دديطالمد ددنظم،التركيد ددزعلد ددىاألداء،االحتفد دداظ

بالسجالت).

:)Mazoughi, Negra, Habacha, 2014) -3التشدبيكوبنداءالعالقدات،االبتكدار،تحمددل
المخاطرة.

:)Ventureprise, Inc, 2013) -4السدمات:الشدغف،روحالمبدادرة،الصدالبة،االسدتفادةمدن
المد دوارد،المرون ددةوالتكي ددف،تحم ددلالمخ دداطرة،الطم ددوح،أم ددابالنس ددبةللمه دداراتفه دديكالت ددالي:

التفكي ددراإلب ددداعيوالناق دددوالتحليل ددي،مه دداراتاالتص ددالوالتواص ددل،مه دداراتال ددتعلم،التش ددبيك،
مهدداراتإداريددة(تخطدديط،تنظدديم)،حددلالمشددكالتواتخدداذالق د اررات،تأسدديساألعمددال،مهددارات

تقييمية.

:)Daft, 2010) -5التحكمالذاتي(الداخلي)،مستوىمرتفعمنالطاقة،الحاجدةإلدىاإلنجداز،
تحملالغموض،الوعيبمرورالوقت،الثقةبالنفس.

:)WU, 2009) -6التفكيرالتحليلي،الفطنةنحواألعمال،التركيزعلىخدمدةالزبدون،االلتدزام
بالتعلم،التواصل،الخيدال،الجدودةفدياألداء،تطدويراآخدرين،التعداطف،االحترافيدة،التدأثير،
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البح ددثع ددنالمعلوم ددات،المب ددادرة،اإلب ددداع،إدارةالمنظم ددة،التحفي ددزال ددذاتي،بن دداءالعالق د دات
والتشبيك،التخطيط،الثقةبالنفس،التحكمبالذات،القيادة،مهارةالتواصلالشفهيوالكتابي.

:)Harvey & Donald, 2001) -7الحاجدةلإلنجداز،الرقابدةعلدىاألعمدال،اليمكدنإعاقتده
فيحالعدمالتأكد،يأخدذالمخداطرة،القددرةعلدىتجندبالمخداطرةسدواءالماديدةأوالعائليدةأو

ديكولوجية،يددرىالفددرصالتدديالي ارهددااآخددرون،لديددهالتصددورات
االجتماعيددةأوالمهنيددةأوالسد 
الواضددحةلمددايمكددنفعلدده،يجمددعالمصددادرالتدديتجعددلهدفددهواضددحا،تنظدديمالمصددادربمددا

يتناسبمعالمشروعالجديد.

:)Peggy, 2001) -8الرغبةفيإدارةاألعمال،االستم ارريةوالمثابرةعلىالعمل،الثقةبدالنفس،
دواف ددعنفس دديةوشخص ددية،الق دددرةعل ددىإدارةالمخ دداطرة،الق دددرةعل ددىالت ددأقلمم ددعالف ددرصوالبيئ ددة
الخارجية،القدرةعلىالتأقلممعالغموض،المبادرةوالقدرةعلىاإلنتاج،الدقةوالوضوح،إدراك

الوقت،االبتكار،االنفتاحواألفقالواسع،الدوافعالمادية.

:)Bolton & Thompson, 2000) -9الثباتوالصبر،روحالمخاطرة،حباإلنجاز،المبادرة،
تحملالمسؤولية،التخطيط،االبتكار،االستقامة،االستقاللية.

انيا  :الدراسا والمصادر العربية:

( -1شددبير:)2016،االتصددالوالتواصددل،إدارةالوقددت،القيددادة،العمددلضددمنفريددق،التخطدديط،
اتخاذالق ارراتوحلالمشكالت،اإلبداع،تحملالمخاطرة،المبادرة.

( -2س ددلطان:)2015،الرغب ددةف دديتحم ددلالمخ دداطر،االس ددتعدادللعم ددللس دداعاتطويل ددة،تحم ددل
الضغوط،الوعيبمرورالوقت،الثقةبالنفس،الحاجةإلىاإلنجاز،الرغبةفيالنجاح،امتالك

مهاراتإدارية(تخطديط،تنظديم،رقابدة،قيدادة)،مهداراتاتصدالوتواصدلمدعاآخدرين،الدتحكم
الددذاتي،البحددثعددنالمعلومدداتالالزمددةللعمددلوتحليلهددا،المبددادرة،االنتبدداهللفددرصواقتناص دها،

ينواقنداعهم،الدتعلممدناألخطداءوالتجدارب،التعامدلمدعالفشدل،
القدرةعلىالتأثيرعلىاآخر 
إدارةاألعمالالتقنية،قدراتتكنولوجية،االستقاللية.

( -3الددددويبي:)2014،اإلدراكاإليجدددابيللدددذاتوارتف دداعمس ددتوىالطم ددوح،الق دددرةعلدددىتطدددوير
مواقددفإيجابيددةوااللت دزامبهددا،التعددرفعلددىالقدددراتواالسددتعدادات،إدارةالددذات،إدارةالوقددت،

قبولاآخر،التفكيرالفعال،تحمدلالمسدئوليةوقبدولالمخداطرةومقا ومدةالضدغوط،القددرةعلدى
التحليلوالمفاضلة،المرونةفيالتعاملمعاآخرينواالستفادةمنتجاربهم،القدرةعلىتحديد
األولوياتوالوصولإلىقناعدةذاتيدةبالمبدادرة،التدوازنوالمصدداقيةوالتنظديم،اإليمدانبدأنكدل

شخصلهالقدرةعلدىاالبتكداروالمبدادرةويمكندهأنيدتعلمكيدفينميهداويحققهدا،السدعيلزيدادة
اإلنتاجيددة،القدددرةعلددىتحديددداألهدددافبدقددة،العمددلعلددىتحسدديناألداءإلنجدداحالمبددادرةمددن
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خدداللاالطددالعوالتواصددلمددعالخبدراتالداعمددةذاتالعالقددة،الددتمكنمددناسددتيعابمسددتجدات

التقدددمالتكنولددوجيوالمعرفددةالرقميددةاإللكترونيددة،الحددرصعلددىالددتمكنوبندداءالقدددراتوحشددد
الموارد،الشفافيةوالمصداقية.

( -4حجاج:)2014،التشبيك،التفكيرالناقدد،تقدديمالدذات،االحتدراف،إدارةاألزمدات،التفداوض،
إدارةالغضب.

( -5عيدد:)2014،اإلرادة،المبددادرة،االسدتعدادلتحمددلالمخداطر،القدددرةعلدىالددتعلممدنالتجربددة،
الثقددةبددالنفس،الدددافعالددذاتيالمسددتمر،التوجددهالج ددادنحددوالعمددل،القدددرةعلددىاتخدداذالقددرار،
الطمددوحالمسددتمر،الحداثددةوالجدددةفددياألفكددار،اإلص دراروالتصددميم،التفكيددراإليجددابي،تحمددل

الغموض،حباالستقالل،القيادة،اإليمانبالقدراتالذاتية،التخطيط.

( -6النجار،العلي:)2010،الميلللمخاطرة،الرغبةفيالنجاح،الثقةبالنفس،الدافعية،التفاؤل،
اتباعالمنهجالنظمي،االلتزامواالنضباط.

( -7أحمددد،برهددوم:)2010،القدددرةعلددىالمنافسددة،تحمددلالمسددئولية،البحددثعددنالفددرصالجديدددة
والبديلة،تعددالجوانب.

( -8المبيريك:)2009،المثابرة،القدرةعلدىاإلقنداع،التعامدلمدعالفشدلوتحمدلالمخداطر،القددرة
علىالتفكيراالبتكاريوالمعرفةالفنيةوالعلمية.

( -9الشددي ،ملحددم،العكاليددك:)2009،الثقددةبددالنفس،حددباإلنجدداز،االبتكددارواإلبددداع،المبددادرة،
القددرةعلدىبنداءشدبكةعالقداتمدعجهدداتمختلفدة،الرغبدةفدياالسدتقاللية،القددرةعلدىتحمددل
المسئولية،المخاطرة،اغتنامالفرص.

( -10معهدأبحاثالسياساتاالقتصاديةالفلسطيني"ماس":)2009،القدرةعلىتحملالمخداطر
المدروسة،المبدادرة،يقدوممدنتلقداءنفسدهبأفعدالتتجداوزمتطلبداتالعمدلوينجدزاألعمدالقبدل

أنيطلد ددبمند ددهذلد ددك،توسد دديعالعمد ددلليغطد دديمنتجد دداتأوخد دددماتجديد دددة،االنتبد دداهللفد ددرص
واقتناصها،اإلصراروالمثابرةوااللتزامبالعملوالمتابعة،البحثعنالمعلوماتالالزمةللعمدل،

االهتم ددامب ددالجودةوالنوعي ددة،الفاعلي ددةوالتخط دديطالم ددنظم،ح ددلالمش ددكالت،اإلقن دداعواس ددتخدام

استراتيجياتالتأثير.

مم دداس ددبقيس ددتنتجالباح ددثب ددأنمجموع ددةالكفاي دداتالريادي ددةالالزم ددةلري ددادياألعم دداليمك ددن
تلخيصهافديصدفاتأوسدماتشخصدية،وكدذلكمهدارات(تقنيدةواداريدة)،وهدذهالكفايداتوالتديوردت

فيالدراساتالسابقةوتكررتهيكالتالي :


40

جدول ( :)6الكفايا الريادية
-

الموهبة 

-

التشبيكوالتواصلوالتفاوض

-

الشغف 

-

التفكيرالناقدوالتحليليواإليجابي

-

المثابرة 

-

تقديمالذات

-

الثقةبالنفس 

-

االحتراف

-

الحاجةلإلنجازوالرغبةفيالنجاح 

-

إدارةاألزمات

-

المبادرة 

-

إدارةالغضب

-

اإلبداعواالبتكار 

-

إدارةالمخاطروالتأقلممعالغموض

-

االنفتاحوسعةاألفق 

-

إدارةالوقت

-

الدوافعالمالية 

-

مهاراتإدارية(تخطيط،تنظيم،رقابة)

-

تحملالضغوطوالصبر 

-

البحثعنالمعلومات

-

القيادة 

-

االهتمامبالجودةواألداء

-

االستقاللية

-

مهاراتتكنولوجية

-

النزاهةواالستقامة 

-

اغتنامالفرص

-

التعلمالمستمر

-

تحليلالمنافسة 

المصدر  :طور بواسطة الباحث

 2.2.4اآل ار االقتصادية واالجتماعية لريادم ااعمال:
يؤكدخبراءريادةاألعمالوالمنظرونلهاعلىاألهميةالقصوىالتيتمثلهاللمجتمعات،حيث
يؤكدددشددومبيترعلددىذلددكالدددور،مددنخدداللاالبتكددارواإلبددداعالددذييقدمددهالريدداديللصددالحالعددامفددي
الدولالمتقدمةوالناميدةعلدىحددالسدواء،وذلدكنتيجدةلددورهافديالحددمدنالبطالدةخاصدةبدينأوسداط

الشددبابوكددذلكالمسدداهمةفدديدعددمالعجلددةاالقتصدداديةوتحقيددقالرفدداهاالجتمدداعي،كمدداأكدددتاللجنددة
االستشاريةلألعمالوالصناعةلمنظمةالتعاونوالتنميةاالقتصادية Organization for Economic

)OECD(Co-operation and Developmentعددام2003أن"السياسددةالراميددةإلددىتشددجيع
وتنميةروحالمبدادرةضدروريةلخلدقفدرصالعمدلوللتنميدةاالقتصدادية"،كمدايؤكددمركدزإدارةاألعمدال

الصددغيرةاألمريكيددةعلددىأهميددةالمشدداريعالرياديددةوامكانيددةتقليلهدداللمركزيددةاالقتصدداديةواعددادةتوزيددع

الدخولوالثرواتبشكلأكثرعدالةوفعالية .

وفيد ارسدةلمرصددالريدادةالعدالمي()GEMتبدينأنمدابدينثلدثأونصدفالتبداينالحاصدل

بينمعدالتالنموفيالدولالصناعية،يمكنأنيعودإلىالتباينفيمستوياتالريادة(حامدوارشيد،
 .)2007
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كمايرىالعانيوآخرون()2010بأناالثاراالجتماعيةلريادةاألعمالتتلخصفي:
 عدالةالتنميةاالجتماعيةوتوزيعالثروات امتصاصالبطالةوتأمينفرصعملجديدة -المساهمةفيتشغيلالمرأة

 الحدمنهجرةالسكانمنالريفإلىالمدنوتتمثلأهميدةالريدادةفديمجدالمشدروعاتاألعمدالإلدىحاجدةاالقتصدادياتوعمدوماألنشدطة

إلىالتطوروالنمووتقديمخدماتنوعيةومتميزةإلىالمجتمع،وكذلكبناءشدبكةمتنوعدةمدناألنشدطة
االقتصدداديةواالجتماعيددةوتنميددةروحاالبتكدداروالتجديددد،وبالتددالياسددتثمارالمدواردالتدديتتصددفبالندددرة

بحيثتحافظعليهامنالهدروالضياعوسوءاالستخدام(الحسيني .)2006،

كماذكرالفيحانوسلمان()2012جملةمنالمنافعالعامةلريادةاألعمال،نذكرمنها :
 تعدمحركاودافعاأساسالتغييرثقافةالمجتمععنطريقتغييرثقافةاألعمال -تعزيزبيئةذاتإنجازمتفوقللتحفيزوالمحافظةعلىأفضلالمهارات

 -إيجادأعمالوأنشطةاقتصاديةجديدة،ت وفرفرصعملوتخلقأسواقاجديدة

فيحينعرجالمري()2013علىبعضالمنافعللريادةومنها :

 االستقاللية:حيثتتيحالريادةاستقالليةوحريةللريادةوتحقيقطموحاتهومايصبوإليه. -فرصةللتميز:منخاللتنفيذالمشروعأواألفكارالرياديةالمتميزةوالمختلفةعناآخرين.

 تحقيقالطموحات:حيثيجدالرياديفرصةللتمكينوالتعبيرعنالطموحاتوابرازالقدرات. -فرصةلتحقيقالربح:منخاللقدرةالمشاريعالرياديةعلىالنموالسريعوتحقيقالثروة.

داعي،والحصددولعلددىاالحتدرام

 فرصددةللمسدداهمةفدديالمجتمددع:مددنخدداللتحقيددقالرفدداهاالجتمدمناآخرين.

 إتاحددةفددرصعمددلجديدددة:حيددثيمكددنللمشددروعالريدداديسدواءصددغيراكددانأمكبيدرااسددتيعابالنموبسرعة،واتاحةالمزيدمنفرصالعمل.

طاقاتمتنوعة،و

وقدأوردمعهدأبحاثالسياساتاالقتصاديةالفلسطيني"ماس"()2014بعضالمنافعللريادةومنها :
 استقطابعنصرالشدبابللعمدلوللمبدادراتالفرديدةوالرياديدة،كبدديلعدنالتهافدتنحدوالتقليددأوالس د ددعيوراءالوظ د ددائفوالبطال د ددةالمقنع د ددة،واالتكالي د ددةوم د ددال د ددذلكم د ددنس د ددلبياتاقتص د ددادية

واجتماعية.

 تمثددلالمشدداريعالرياديددةعامددلاسددتقراراقتصدداديخاصددةوقددتاألزمددات،وفتدراتالركددودوعدددماالستقرارالتييواجههااالقتصادبينالحينواآخر.
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كماتسهمريادةاألعمالفيتحقيقالتنميةاالقتصاديةمنخاللزيادةالناتجالقومياإلجمالي

ونصدديبالفددردمددنالدددخلالقددومي،فضددالعددنإحددداثتغيي دراتفدديالهياكددلاالقتصدداديةواالجتماعيددة
ددرأكبددرمددنالثددروةيددتم
للدددول،وعددادةمددايصدداحبهددذاالتغييددرنمد دواوزيددادةفددياإلنتدداج،ممددايددوفرقد ا
اقتسددامهابددينالمشدداركينفدديالعمليددةالرياديددة،وهددذايسددتدعيت دوافرقدددرمددناالبتكددارواإلبددداعكأحددد

مرتكزاتالريادةفيتحقيقالتميز(زيدان .)2007،

ممداسددبقتتجلدىمنددافعريدادةاألعمددالوالتديتتخطددىتحقيدقالثددرواتوزيدادةفددرصالعمدلإلددى

تط ددويرالمنتج دداتوالخ دددماتواس ددتيعاباألفك ددارالريادي ددةوالجدي دددةم ددعتقلي ددلح دداالتع دددماالس ددتقرار
والركددود،وكددذلكاسددتيعابالطاقدداتوتحقيددقاالسددتقالليةللريدداديين،كمدداأنهدداتسدداعدفدديتحقيددقالعدالددة
االجتماعيةبينطبقاتوأجناسالمجتمعات،والمساعدةفيالمساهمةالمجتمعيةالفاعلة.

 2.2.5واقع ريادم ااعمال ني نلسطين:
تعدالريادةفيفلسدطينجديددةالعهددحيدثبددأاالهتمدامالرسدميبهدابعددقيدامالسدلطةالوطنيدة
الفلسطينيةبوضعالخططوسدنالقدوانينوالتشدريعات،وبنداءالمؤسسداتالعامدة،وتطدويرالبنيدةالتحتيدة

(رس ددالنونص ددر.)2011،ولق دددأظه ددرتاالس ددتطالعاتالت دديأجري ددتعل ددىط ددالبخم ددسجامع ددات
فلسطينيةمنمختلفالتخصصاتالعلميةواألدبية،أنمعددلالطلبدةالدذينلدميسدمعوابمفهدومالرياديدة
بلتحدوالي%33فديأغلدبالجامعدات،وأننسدبةالطلبدةالدذيناليرغبدونبإقامدةمشداريعخاصدةبهدم

بلغتأكثرمن%50فيمعظمالجامعات،أمانسدبةالطلبدةالدذيناليددركونأهميدةاألعمدالالرياديدة
منالناحيتيناالقتصاديةواالجتماعيةفقدوصلتإلىحوالي%50أيضا(شريعة .)2009،
وفيتقريرلمعهدأبحاثالسياساتاالقتصاديةالفلسطيني"ماس"للعام2016بعندوان:مسدح

مؤسساتالتشغيلوالمبادراتالرياديةالشدبابية،توصدلالتقريدرإلدىأنقطداعالريدادةوتأسديساألعمدال
اليدزالحددديثانسددبيافديفلسددطين،وأنمنظومددةالريددادةككدلالتدزالتعددانيمدنمجموعددةمدنالندواقص
ومنهددا:نقددصالخب دراتوالكفدداءات،غيددابمفدداهيمموحدددةبددينالمؤسسدداتالعاملددةفدديالمجددال،غيدداب

جهددةتنسدديقالعمددلبددينالمؤسسدداتالعاملددةفدديهددذاالمجددال،وقلددةاالسددتثمارالمغددامر.وفدديد ارسددة
أخدرىبعندوان"سياسداتالنهدوضبريدادةاألعمدالفديأوسداطالشدبابفديدولدةفلسدطين"2014لمعهدد
ماسأشاربأنالبيئةالتشدريعيةوالقانونيدةغيدرداعمدةلفئدةالشدبابولألعمدالالصدغيرة،كمداأوضدحت

العالقدةاإليجابيددةبدينمسددتوىالتعلديمومعدددلالنشدداطالريداديللشددباب،مدنجهددةأخدرىالعالقددةالسددلبية

بددينمعدددلالدددخلاألسددريوالنشدداطالريددادي.إنمنظومددةالتعلدديممدا ازلددتتعتمدددوالددىحدددكبيددرعلددى
التلقددينوالحفددظ،بدددالمددنتعزيددزالتفاعددلبددينالطددالبودعددماإلبددداع،حيددثأنهدداتركددزعلددىاإلعددداد

للتوظيددفولدديسالفتتدداحالمشدداريعالخاصددة،كمدداأنهندداكعددوزونقددصفدديالتدددريبالخدداصبالريددادة،
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والش ددباباليلجد دؤونإل ددىبي ددوتالخبد درةواالستش دداراتح ددولافتت دداحالمش دداريعالريادي ددة،كم دداأنعملي ددة
التمويلبحاجةللدعم،حيثأنالمشاريعالرياديةتتطلبالمزيدمنالتسهيالتالخاصةبالدعمالمالي،

مددنجهددةأخددرىتشدديرالد ارسدداتحددولأهميددةالتلمددذةالمهنيددة()Apprenticeshipضددمنمنظومددة
التعلدديمالتقندديوالتدددريبالمهندديكددونمنتسددبيه دذاالقطدداعاألقددربلسددوقالعمددلوبقليددلمددنالتدددريب
والخبرةيمكنتحويلهملرياديين،ممايؤكدأهميةالتدريبللريادة .

ومم دداالش ددكفي ددهأنلحال ددةع دددماالس ددتقرارالسياس دديدوراس ددلبياعل ددىتط ددويرالمش دداريعالريادي ددة

وتنميتها،باإلضافةلبعضالمتغيراتاألخرىمثلالنظرةالسلبيةللتدريبالمهنيوالتعليمالتقنديرغدمارتباطده
الوثي ددقبالمش دداريعالريادي ددةوامكاني ددةخريجي ددهم ددناإلب ددداعف دديالمج دداالتالريادي ددةوه ددذام دداتؤك دددهالد ارس ددات
واألبحاثذاتالعالقة،كماأنالمجتمعيرفضولوجزئيامشاركةالفتياتفيالمشاريعالخاصة .

ونخلصمماسبقبأنواقعريادةاألعمالفيفلسطينعموماوقطاعغزةعلىوجهالخصوص
مرتبطومتأثربحدكبيربالواقعالسياسيواالجتماعيوكذلكبالنظمالتعليميةوالثقافيةالسائدة،حيثأن
النظمالتعليميةالتخدمالتوجهاتالرياديةالالزمةوبالمستوىالمطلوب،ويستدلعلىهذامنالمناهج
المعتمدة سواءفيالبرامجاألكاديمية أو التقنية والمهنية ،باستثناء بعض التجاربالمستحدثة والتيال

تزالقيدالتطويروالتجربة– علىحدزعمالباحث– كماأنالقوانينوالتشريعاتالسائدةغيرداعمة
لبيئة ريادية ،مما يعوقعمليةالتمويل واإلنشاءللمش روعات الريادية ،منجهة أخرى تلعب التوجهات

الثقافيةالحاليةدورفيالعزوفعناالستثمارالمغامرالجريءسواءعندالمستثمرينالمشاركينأحيانا
ا
فيالمشاريعأوعندالرياديينأنفسهم،باإلضافةلبعضالظواهرالتيترصدواقعوحالةالريادةمحليا

وذلك مثل ضعف حالة التشبيك والتنسيق بين المؤسسات المختلفة المعنية والعاملة في مجال ريادة
األعمال،وكذلكنقصالكفاءاتوقلةاستلهامالخبراتوالتجاربالخارجية .

 2.2.6معيقا ريادم ااعمال ني نلسطين:
ثمدةصدعوباتومعيقداتتواجدهنجداحريدادةاألعمدالوتفعيدلدورهدا،السديمافديالددولالناميدة
والددبالدذاتاألزمدداتواألوضدداعالمستعصددية،حيددثاألوضدداعفدديفلسددطينعامددةوقطدداعغدزةخاصددة

متدهورة،وهذايدعولدراسةتلكالصعوباتنظراالرتباطهابالدراسة،وقددوردفديد ارسدةلمعهددأبحداث

السياسداتاالقتصدداديةالفلسدطيني"مدداس"للعددام2014جدزءخدداصبالمعيقدداتوالصدعوباتالتدديتواجدده
ريددادةاألعمددالفدديفلسددطينوهدديكالتددالي :يواجددهالشددبابفدديمعظددمالدددول،وخصوصدداالدددولالناميددة
معيقاتمتعددةتحولدونتحقيقأحالمهمبالحصولعلىوظيفةالعمرأوإنشداءمشدروعهمالخداص،

أمددافدديفلسددطين،فيواجددهالشددبابمعيقدداتمضدداعفةبسددببظددروفاالحددتاللطويددلاألمدددوسياسدداته

الممنهجةعلىتهميشاالقتصادالفلسطيني،وسنتناولفيمايليأهمها :
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 -1العوامككل السياسككية :أدىاسددتمرارتعثددرمفاوضدداتالسددالمواسددتمراروجددوداالحددتاللإلددىخلددق
الكثيددرمددنالمشدداكلالتدديتواجددهالمجتمددعالفلسددطينيبشددكلعدداموالشددباببشددكلخدداص،فقددد
اسددتهدفاالحددتاللالشددبابوحدددمددنحددركتهمومددارسالعديدددمددناإلج دراءاتالقمعيددةبحقهددم،
ويس دديطراالح ددتاللاإلسد درائيليعل ددىمعظ ددمالمد دواردالفلس ددطينية،وي ددتحكمبالمع ددابر،ويف ددرض

سيطرتهعلىمناطق(ج)والتيتبلتحدوالي%62مدنمسداحةالضدفةالغربيدة،وقددأدىعددم

االس ددتقراروالتعث ددرف دديالمس ددارالسياس دديإل ددىاس ددتمراراألزم ددةالمالي ددةالت دديتعيش ددهاالحكوم ددة
الفلسطينيةحتىأصبحتأزمةبنيوية،والذىأثرعلدىالمنداخاالسدتثماريواالقتصدادي،ومندع

الحكومةمنتقديمالحوافزللريداديينوالمنشدآتالصدغيرةوالمتوسدطة،ونتيجدةلدذلكيدرى%94
منالخبراءالدوطنيينأنالشدبابالبدالغينيعتبدرونفدرصالعديشوالعمدلخدارجفلسدطينتعتبدر

أكثرجاذبية،وكذلكيرى%86منالخبدراءأنالظدروفالمعقددة(الصدراعات)تشدكلالحداجز

األكبرأمامالشبابللبدءبمشاريعهموتطويرها .

 -2العوامكككل االجتماعيكككة وال قانيكككة:تددؤثرالعوامددلاالجتماعيددةوالثقافيددةعلددىالريددادةفدديأوسدداط
الشبابالفلسطيني،حيثتعدنظرةالمجتمعإلىالريادةعامالمهمافيتشجيعها،ولكناألهدم
أنالخوفمنالفشليشكلعائقاأماالشباب،فحسبالثقافةالفلسطينيةيعتبرالفشلفديأمدر

سدواءد ارسددياأوعمليدداأمد ارغيددرمقبددول،باإلضددافةإلددىذلددكهندداكعددائقاجتمدداعيكبيددرأمددام
الشاباتوخاصةلكونالمجتمعالفلسطينيمجتمعذكوري،واليتقبلفكرةأنتقومالفتاةبإنشاء

وادارةمشددروع،وتشدديرنتددائجمسددحالسددكانالبددالغينأن%66مددنالشددبابفدديالفئددةالعمريددة
()34-18سنة،يرونبأنعدمتقبلالمجتمعلفكدرةمشدروعيملكدهأويدديرهالشدابهدومحدبط
أساسيإلنشاءالمشاريع،وللداللةعلىأهميدةودوراألسدرةوالمجتمدعفديريدادةالشدباب،يعتقدد

%83م ددنالخبد دراءال ددوطنيينأنمعظ ددمالري دداديينالش ددبابتم ددتمس دداعدتهمم ددنقب ددلالعائل ددة
واألصدقاءللبدءواالنطالق،وكذلكيرى%51منهمأنالشبابوخصوصاالشاباتيواجهونقيوداأكبدر
للريادةمقارنةللسكانالبالغين(الكبار)بشكلعام،حيثتبينأنالقيودعلىالنساءالرياديدات

األكبرسناأقلمنتلكالتيتواجهالشاباتمنهن .

 -3البياكككة القانونيككككة والتشككككريعية:تعتب ددرالبيئ ددةالقانوني ددةوالتشد دريعيةغي ددرداعم ددةلفئ ددةالش ددباب
ولألعم ددالالص ددغيرة،حي ددثبين ددتالد ارس ددة–سياس دداتالنه ددوضبري ددادةاألعم ددالفد ديأوس دداط
الش ددبابف دديدول ددةفلس ددطين"معه دددم دداس-"2014غي ددابالتشد دريعاتالالزم ددةل دددعموتطد د وير
المشروعاتالصغيرةوالمتوسطة .

 -4التعلككيم وب كرامج التككدريب:يفتقددرنظددامالتعلدديمفدديالم ددارسوالجامعدداتالفلسددطينيةإلددىتعلدديم
وتشددجيعالريددادة،حيددثأنالريددادةبحاجددةإلددىبيئددةتعليميددةتسددلحالشددباببالمهدداراتالالزمددة
والدافعيددةللقيددامباألعمددالالرياديددة،لكددننجدددأنالمؤسسدداتالتعليميددةتعدددالطددالبوالشددباب
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ليكوندوامددوظفيالمسددتقبلبأحسددناألحدوال،أمدداالبدرامجالتدريبيددةفهدديذاتطددابعفددرديوغيددر
منسقواليندرجتحتاستراتيجيةكاملةوواضحة،وبهذافإنالنظامالتعليميمنالمشاكلالتي

تواجهالشبابالفلسطيني،واصالحهمنأهمالتحدياتالتيتواجهصناعالقرار .

 -5نقككص الخبككرم والمعرنككة:إحدددىالصددعوباتالتدديتواجددهالشددبابالريدداديهدديافتقددارهمللخب درة
العمليدةومعرفدةالسددوق،ألنالتعلديمالددذييتلقوندهاليسددلحهمبالمهداراتالالزمددةالتدييجددبأن
تتددوفرفدديالريدداديالندداجحمثددلاالتصددالوبعددضالمهدداراتاإلنسددانية،فنجدددأنهندداكضددعف
بدرأسالمدالاالجتمداعيلدددىالشدبابومشداريعهمالناشدئة،فتظهددرمشدكلةتشدبيكالعالقداتمددع

المؤسساتوالشركاتاألخرى .

 -6التمويل:إحدىأهمالمشاكلالتيتواجهالشبابفيفلسطينهيصعوبةإيجادمصدرتمويل
للمشاريعلكونعمليةالتمويلعبرالبنوكومؤسساتاإلقراضكثيرةالتعقيد .
ونجدأنفئةالشدبابتعدانيأكثدرمدنالفئداتاألخدرى،وربمدايكدونالسدببفديذلدكمدنوجهدة

نظدرمؤسسداتالتمويددلأنإقدراضالشدبابأكثددرمخداطرةمقارندةبدداآخرين،ويعتبدر%64مدنالخبدراء
الددوطنيينأنتسددهيلالتمويددلالصددغيرللشددبابالبددالغينبغددرضالبدددءبمشددروعهدديليسددتذاتكفدداءة
عاليددة،ويددرىأيضددا%50مددنالخبدراءأنالجهدداتالتمويليددة(البنددوكوغيرهدا)التقددومبتمويددلمشدداريع

الشباب .
 -7حكككواجي السكككوق والمنانسكككة:حي ددثأنالس ددوقالفلس ددطينيض دديقويعتم دددبش ددكلكبي ددرعل ددى
المستورداتذاتاألسعارالتنافسية،وهذابالضرورةيقللفرصالشركاتالناشئةوالصغيرة .
اءفيبرامجالتعليم

ويرى الباحثبأنحالةاألنظمةالتعليميةوالتدريبيةغيرالداعمةللريادةسو
النظاميددةأوغيددرالنظاميددةوفددينظددمالتعلدديماألكدداديميأوالتقندديوالمهندديبحاجددةماسددةلدددمجالريددادة
كمس دداروخي دداراس ددتراتيجي،إذأنالتعل دديمالري ددادييعتب ددردعام ددةرئيس ددةلنج دداحالتوج ددهالري دداديعل ددى

المسددتوىالفددرديأوالمؤسسدداتيأوالددوطني،وقدددأكدددتبعددضالد ارسدداتواألبحدداثالمتخصصددةدور
التعلدديمالريدداديفدديذلددكومدددىالحاجددةلمثددلهددذهالب درامجوالددنظمالتعليميددة،حيددثأنالواقددعالتعليمددي
الحالييزودالخريجينبكفاياتالموظفوليسالريادي،باإلضافةإلىضرورةزيادةالخبراتوالمعارف

المتعلقةبنجاحعملالرياديوالتيتتقاطعمعفكرةالدراسةالحاليدة،حيدثسدتعملالد ارسدةعلدىتحديدد
سبلتدعيمهذهالمعارفوالمهاراتوالتيتمثلمجموعةالكفاياتالريادية .
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الخالصة:
تناولالمبحثالثانيالجوانبالمتعلقةبريادةاألعمدال،حيدثتطدرقالباحدثإلدىمفهدومونشدأة

ريادةاألعمال،كونهافلسفةوتوجدهإبدداعييسدعىللتشدغيلالدذاتي،مدععدرضالمبحدثألهدمالكفايدات

الريادية،والمتمثلةفيمجموعةالصفاتالشخصيةوالمهاراتالمختلفةللشخصالرياديصاحبالفكرة
اإلبداعيةواالبتكارية،ومنهاالرغبةفياإلنجازوالقدرةعلىالمجازفةوتحملالمخداطرة،والثقدةبدالنفس،

والقيادة،معامتالكأهممهاراتاإلدارةوالتخطيط،وقدصممالباحثجدوالملخصالمجموعةالكفايات
الرياديةبناءعلىدراساتسابقةمتخصصة،كماتطرقالمبحثلشرحاآثداراالقتصداديةواالجتماعيدة

لريددادةاألعمددال،والتدديمددنأهمهدداالمسدداهمةفدديالتنميددةالشدداملةوزيددادةفددرصالعمددلمددعاسددتيعاب
األفكدداراالبتكاريددةوتقليلهددالحدداالتالركددودوتحقيددقالعدالددةاالجتماعيددةبددينطبقدداتالمجتمددع،وسددعى

المبحدثلد ارسددةواقدعريددادةاألعمددالفديفلسددطين،مدعتوضدديحأهددمالمعيقداتالتدديتقدفأمددامالريدداديين
ونجاحالمبادراتوالمشاريعالريادية،وقداستنتجالباحثالمستوىالمتددنيلريدادةاألعمدالفديفلسدطين

عمومدداوقطدداعغ دزةخصوصددا،كمدداأنخريجدديالتعلدديمالتقندديبحاجددةماسددةلتفعيددلوتدددعيمالكفايددات

(الصددفاتوالمهددارات)الريادي دة،كونهددامحددورارئيسددالنجدداحالريددادة،وقددداسددتندالباحددثفدديذلددكإلددى
مجموعةمنأهمالمراجعوالمصادرواألدبياتذاتالصلة .
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 2.3.1مقدمة:
اتسدمتنظدرةالمجتمدعللعمدلاليددويمندذالحضداراتالقديمدة(الفرعونيدةواليونانيدةوالبابليدة...

إلد )بالدونيددة،بينمدداالنظدرةللعمددلالفكدريكانددتنظدرةمرموقددة،وجدداءاإلسدالملدديعظممددنمكانددةالعمددل
اليدويويرفعمنشأنها،ويشجعالناسعلىالعمدلوالكسدبوهدذامدايشدهدبدهالقدرانالكدريموتحفدلبده
السنةالنبويةالشريفة،ولقدارتبطتنظمالتعليمالتقنيوالمهنيبالتقدمالصناعيلألمدمحيدثأنالددول

الصناعيةتوليهذاالقطاعاهتمامامتزايدالمالهمنأهميةقصوىفديرفددالقطداعاإلنتداجيبمختلدف
نشدداطاتهباأليددديالعاملددةوضددمنالمسددتوياتالمهنيددةالمختلفددة،والتدديهدديالكفالددةاألساسدديةللمنافسددة
واالسددتم ارريةفددياإلنتدداج،كمدداأنددهيسدداهموبفاعليددةفدديالتنميددةالشدداملةاقتصددادياواجتماعيددا،ويعنددى

التعلديمالتقندديبعمليددةإكسدابالمتدددربينالكفايدداتالتقنيدةوالمهنيددةالالزمددةوالمتناسدبةمددعحاجدداتسددوق
العمددل،ممددايقلددلمددنالفجددوةبددينالعددرضوالطلددبوهدديالحالددةالموجددودةبددينمنظمدداتالتعلدديمالتقنددي
وسددوقالعم ددل،م ددنناحي ددةأخددرىيعتب ددرالتعل دديمالتقن دديوالمهندديدعام ددةرئيس ددةالس ددتيعابالتكنولوجي ددا

الحديثةواستخدامهاوتطويرها .
ويعدددالتعلدديممددنأهددمالمؤش دراتالتدديتظهددرتقدددماألمددموتطورهددا،وقدددخصصددتالكثيددرمددن

الدولالنصيباألكبرمنميزانيتهالإلنفاقعلدىالتعلديمبجميدعفروعدهوخاصدةالتعلديمالتقنديوالمهندي
الددذييسددهمفددياالرتقداءبجميددعمندداحيالحيدداةالعصدرية،ويحتددلالتعلدديمالتقندديوالمهندديضددمنالعمليددة
التربويددةمكان ددامهم دداأليبلدددلعالقت ددهالوطي دددةبس ددوقالعمددل،فك ددمم ددنأمددمبن ددتاقتص ددادهاوش ددهرتها
العالميةعلىأساسالتعليمالتقنيوالمهنديوأفضدلمثدالعلدىذلدكجمهوريدةالصدينالشدعبية،لدذافدإن

الكثي درمددندولالعددالمتعط دياألولويددةللتعلدديمالتقندديوالمهندديفدديالدددعم،لتدددريبجيددلمددنالشددباب،
واكسدابهمالخبدراتالعمليدةوالفنيدة،وتدأمينفدرصالعمددللهدؤالءالخدريجينكدلفدياختصاصده،فددالتعليم
التقندديمسددؤولعددنسددداحتياجدداتالمجتمددعمددناألفدرادالقددادرينعلددىالقيددامبمواكبددةالتقدددمالعلمدديفددي

شتىجوانبالحياةالصناعيةوالزراعيةوالتجارية،وهوكأينوعمنأنواعالتعليملهمدخالتهوعملياته
ومخرجاتدده،وللوصددولإلددىمخرجدداتمرضدديةتلبدديطموحدداتالمجتمددعالفلسددطينيالبدددمددناالهتمددام

بالمدخالت(.أبوعرمانة .)2013،

ويهدفهذاالمبحثإلىدراسةمفهومالتعلديمالتقنديونشدأتهفديفلسدطين،كمداسيسدلطالضدوء
علددىأهميددةالتعلدديمالتقندديودورهفدديعمليددةالتنميددةالشدداملة،مددعالتركيددزعلددىواقددعالتعلدديمالتقندديفددي

فلسددطينوالتطددرقفدديعجالددةلنمددوذجالخطددةالوطنيددةاالسددتراتيجيةللتعلدديمالتقنددي،وسددردأهددمالمعيقددات
والمش دداكلالت دديتح ددولدونالنه ددوضبمنظوم ددةالتعل دديمالتقن ددي،وس دديعملالمبح ددثعل ددىتوض دديحأه ددم

الجهاتالمشرفةوالمقدمةلخدماتالتعليمالتقنيفيقطاعغزة .
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 2.3.2النشأم والتعريف:
أوال :النشأم :إن نشأةالتعلديمالمهنديوالتقنديفديفلسدطينكدان عدام 1860م حيدثأنشدئتأولمدرسدة
صناعية،ولكدنبدداياتالتعلديمالتقنديوالمهنديالحقيقيدةكاندتفديالثالثينداتمدنالقدرنالعشدرينحيدث
أسسمعهد"خضوري"الزراعيفيمدينةطولكرمعام1930م(.مسودي،القيق،)1990،وجاءفي
الموسوعةالفلسدطينيةعدنالتعلديمالتقنديأندهكدانمحصدورافديفلسدطينفديمدرسدةواحددةهديمدرسدة

حيفدداالص ددناعية،وقدددت ددمتزويدددالمدرس ددةبجمي ددعالمعددداتواألبني ددةالالزمددةس ددنة1936م(.الع دداجز،

سلمان،)1997،وقامتوكالةالغوثالدوليةبإنشاءمركزالتدريبالمهنيفيقلندياعام1952م،ثم
مركزالتددريبالمهنديفديغدزةعدام1953م(.أبدوجدراد،)1994،وفديسدبعيناتالقدرنالماضديتدم

إنشدداءالمعهدددالفندديالهندسددي(البوليتكنيددك)فدديمدينددةالخليددل،وفدديمحافظدداتغ دزةتددمتطددويرمركددز
ت دددريبغد دزةليص ددبحكلي ددةت دددريبغد دزةنظد دراالحتوائ ددهعل ددىتخصص دداتتقني ددة،وأنش ددئتكلي ددةالعل ددوم

والتكنولوجي ددابخ دداني ددونسع ددام1990م،ث ددمكلي ددةفلس ددطينالتقني ددةوالمهني ددةع ددام،1992ث ددمالكلي ددة

الجامعيددةللعلددومالتطبيقيددةسددنة1998م،باإلضددافةإلددىالعديدددمددنالكليدداتالتقنيددةوالم اركددزالتدريبيددة
األهليةوالخاصة.وقدشهدالتعليمالتقنيمنذتسلمالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمسدئوليةالتربيدةوالتعلديم

سددنة1994م،ومنددذإنشدداءو ازرةالتعلدديمالعدداليسددنة1996م،نهضددةتعليميددةشدداملة،وقدددبددذلتجهددود
مسددتمرةوكبيدرةمددنأجددلتطددويرالد ارسددةفدديالكليدداتالتقنيددةلتجسدددالعالقددةمددعالجامعدداتالفلسددطينية،
واإلشدرافعلددىتطبيددقالبدرامجوالخطددطالد ارسدديةإيمانددامددنو ازرةالتعلدديمالعدداليبدددورهددذهالكليدداتفددي

تحقيقخطدةالتنميدةالمتكاملدةوالشداملةفديالمجتمدعالفلسدطينيفديمختلدفالمجداالتالتديتعتمددفدي
األساسعلىالعنصرالبشري،وتوجيهالتعلديمفديالكليداتالتقنيدةنحدواحتياجداتالمجتمدعوربطدهبهدا

بحيثيستجيبللمتطلباتاآنيةوالمستقبلية(.و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي .)1998،
انيككا :المفهككوم :تعددددتالتعدداريفوالمفدداهيمحددولمصددطلحالتعلدديمالتقندديوذلددكتبعددالمنظومددةالتعلدديم
العامالخاصةبكلقطرأوإقليم،إالأنهاتتقاطعفديمحداورعددة،والتداليسدردألهدموأشدهرالتعداريف
للتعليمالتقنيوالصادرةعنالمنظماتاإلقليميةوالعالميةذاتالصلة :
-

"ذلددكالنددوعمددنالتعلدديمالنظدداميالددذييتضددمناإلعدددادالتربددويواكسددابالمهدداراتوالمعرفددة

المهنيددة،الددذيتقددومبددهمؤسس دداتتعليميددةنظاميددةمددنأجددلإع دددادعمددالمه درةفدديمختل ددف
التخصصاتالصناعيةوالزراعيةوالصدحيةوالتجاريدةلتكدونلدديهمالقددرةعلدىالتنفيدذواإلنتداج

بحيثيكونونحلقةوصلمهمةبيناألطرالفنيةالعاليةالذينتعدهمالجامعاتوالعمدالغيدر
المه درةالددذينلددميتلق دواأينددوعمددنالتعلدديمالنظدداميالفندديوالمهنددي"(.المنظمددةالعربيددةللثقافددة
والعلوم،االتحادالعربيللتعليمالتقني.)1986،
50

 "جمي ددعأش ددكالومس ددتوياتالعملي ددةالتعليمي ددةومس ددتوياتهاالت دديتتض ددمنفض ددالع ددنالمع ددارفالعام ددة،د ارس ددةالتقني دداتوالعل ددومالنظري ددةوالعملي ددةالمتص ددلةبه دداواكتس ددابالمه دداراتالعملي ددة
وال دددراياتوالجوان ددبالمتعلق ددةبممارس ددةالمهن ددةف دديش ددتىاالختصاص دداتويه دددفإل ددىإع ددداد
التقنيينليكونواحلقةوصلبيناالختصاصديينوالعمدالالمداهرين،ويدأتيبعددالد ارسدةالثانويدة

ولمدددة()2-3سددنوات،ويددتمذلددكفدديمعاهدددالتعلدديمالتقندديوكليدداتالمجتمددعوالمعاهدددالتقنيددة
الساميةوكلياتالتعليمالمتوسطوالمراكزالمتوسطةالتقنية"(.منظمةاليونسكو.)1989،

ويكككرى الباحكككثب ددأنالتعل دديمالتقن دديه ددوأح دددأش ددكالالتعل دديمالنظ دداميالت دديته دددفإل ددىتزوي ددد
المتدربينبمجموعدةالكفايدات(المعدارفوالمهداراتوالسدلوكيات)الالزمدةلمزاولدةعمدلمداأورفدعكفايدة
فيتخصصمعين،وتقدمهذاالنوعمنالتعليمكلياتومعاهدتقنيةوصناعيةمعتمدةولمدةسدنتانأو

ثالثحسباالختصاص .

 2.3.3أهمية التعليم التقني:
يعد التعليمالتقنينمطامنأنماطالتعليمالعالي،وركيزةمنالركائزاألساسيةالتيتقومعليهدا

المجتمعدات،وهدذاالنددوعمدنالتعلديميحظددىفديالعدالمالمعاصددربالعنايدةواالهتمدامفدديكدلالمجتمعددات
المتقدمةوالناميةعلىحددس دواء،ولقددأصدبحالنهدوضبدالتعليمالتقنديسدمةمتميدزةللتطدوراالجتمداعي
واالقتصدداديوالثقددافيالددذيتشددهدهالمجتمعددات،والحقيقددةالتدديالتقبددلالشددكأنللتعلدديمالتقندديأهميددة

كبدرىفديتنميدةمتطلبداتالمجتمدعالشداملة،وتلخدصأهميتدهفديكوندهيعددمصددرامدنمصدادرإعدداد

القوىالبشريةالتيتعتمدعليهاخطةالتنمية،واحتياجاتسوقالعملالمحليدة،كمدايعددمؤشدراأساسديا
ف دديقي دداسج ددودةتنمي ددةش دداملةف دديمجتم ددعم ددا،باإلض ددافةإل ددىأن ددهيعتب ددردل دديالقوي دداعل ددىاالزده ددار
االقتصادي،كماأنهيساعدهذهالدولعلدىاسدتثمارالمدوادالخدامالموجدودةلدديها،وتصدنيعهابددالمدن
تصددديرهاللدددولالصددناعيةالمتقدمددةبددثمنبخددس،وقدددجدداءهددذااالهتمددامالمت ازيدددبددالتعليمالتقندديفددي

الكليدداتالتقنيددةوتطددويرهثم درةمباش درةلمتطلبدداتخطددطالتنميددةاالقتصدداديةواالجتماعيددةالتددياعتمدددها

المجتمعالفلسطينيوحاجتهداإلدىأطدرفنيدةوتقنيدةتقدععليهدامسدؤوليةالتشدغيلواإلنتداجوالصديانةفدي

قطاعاتاإلنتاجوالخدمةالمختلفة(.أبوعرمانة .)2013،

ويحتلالتعليمالتقنيوالتدريبالمهنيمكانامتميزافديسدلماألولويداتلمدالدهمدنعالقدةوثيقدة

باإلشدرافوصدديانةمشدداريعالتنميددةكمدداأنددهيمثددلأهددمعناصددرالوصددلواالرتبدداطبددينالنظددامالتعليمددي
وسوقالعملولمالهمنخصوصيةفيتنميةالمواردالبشريةالتييتميزبهاعصرناالحدالي،وممداال

شددكفيددهأنهددذاالقطدداعمددنالتعلدديمفدديالسددنواتاألخيدرةبدددأيشددهداهتمامددامددنالعدداملينعليددهضددمن
اإلمكانيدداتالمت دوافرةومحاولددةالقددائمينعليددهانتشددالهمددنالواقددعالمددؤلممددنخدداللزيددادةعددددالكليددات
والمعاهدالتقنيةواستحداثأقسامجديدة،لكنالتعليمالمهنديلدميشدهدمثدلهدذااالهتمدام،وممداالشدك
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فيهفيالعصرالحاضرأنالتعليمالتقنيوالتدريبالمهنيأصبحيؤديدورامهماومحوريدافديتسديير

دفةالحياةاالقتصاديةواالجتماعيةباعتبارهأحدالروافداألساسيةفيإعدادالمالكاتالوطنيةومكافحة
البطالةورفعمستوىالمعيشة .)www.alriyadn.com, 2011(.
ممدداسددبقيسددتنتجالباحددثبعضددامددنالجوانددبالتدديتمثددلأهميددةالتعلدديمالتقنددي،والمتمثلددةفددي

المس دداهمةالفاعل ددةف دديالتنمي ددةالش دداملةاقتص ددادياواجتماعي ددا،وتأهي ددلالكد دوادرالفني ددةالالزم ددةلمختل ددف
القطاعدداتاإلنتاجيددةورفدددسددوقالعمددلبددالفنيينواالختصاصدديين،كمدداأنددهيقددويمددنالتوجددهالتصددنيعي
واسددتغاللاإلمكاندداتالمتاحددة،وانت ازيددداالهتمددامبمنظومددةالتعلدديمالتقندديلتدددللوتبددرهنعلددىاألهميددة

المتناميةلهذاالقطاعالحيوي .

 2.3.4واقع التعليم التقني:
تعدأنظمةالتعليموالتدريبالتقنيوالمهنيحديثةالعهدمقارنةبأنظمةالتربيةوالتعليماألخرى،

فقدظلتالبلدانالعربيةتوليالتعليمالعامجلاهتمامهاوعنايتهداعلدىحسدابأنظمدةالتعلديموالتددريب
المهندديوالتقنددي،ممدداأدىبددالتراكمإلددىتكددويننظ درةسددلبيةنحددواإلعدددادالمهندديومؤسسدداتهمددنحيددث
كونهمالذالمنلمتسعفهمالحظوظلالستمرارفيالتعليمالعامومواصلتهإلىالتعليمالعالي،بدأتمنذ

السددبعيناتمددنالقددرنالعش درينإرهاصدداتتطددويرأنظمددةاإلعدددادالمهندديوالتقندديمددنحيددثالسياسددات
امجواألنم دداطوالمس ددتويات،به دددفتوس دديعآفاقه دداوتحس دديننوعي ددةمخرجاته ددا
واأله دددافوالهيكلي ددةوالبد در 
(نواتجه ددا)،لتص ددبحأكث ددرمواكب ددةوتلبي ددةالحتياج دداتمي ددادينالعم ددلومتطلباته ددا.وانعكس ددتآث دداره ددذا

االهتمامفيزيادةالطاقةاالستيعابيةلهدذهاألنظمدةعدنطريدقانتشدارمعاهددوم اركدزتددريبجديددةأو

زيددادةطاقددةاسددتيعابالقددائممنهددا،كمدداانعكسددتآثددارهأيضددافدديتحسددينالكفدداءةالداخليددةلددبعضهددذه
األنظمددة،ولكددنمددات دزالفاعليتهددا(كفاءتهدداالخارجيددةتمثددلنقطددةضددعفها،وتحتدداجإلددىبددذلمزيدددمددن

الجهددودالمكثفددةوالمخطددطلهددالتحقيددققفدزةنوعيددةلدديسفقددطفدديمجددالتحسددينمدددىارتباطيددةبرامجهددا
بمتطلباتميادينالعملالكميةوالنوعية،لكيتحدثالتغيدرالمطلدوبفديأسداليبالعمدلواإلنتداج،أي
مواكبةالتطورالتقنيواستثمارنواتجهفيتحسينالكفاءةاإلنتاجيةللعاملينوسوقالعمل(.مصدطفى،

.)2001إنتنظيمالقوىالعاملةفيقطاعاتالعملالمختلفةعلىشكلهرمتكونقاعدتهفئةالعمدال
محدددوديالمهددارةعلددىاعتبددارأنددهلددميتددوفرلهدؤالءأيإعدددادتدددريبيسددوىمددااكتسددبوهمددنخبدرةأثندداء
عملهددم،يلدديهمخريجددوم اركددزالتدددريبالمهنددي،وهدؤالءيمكددناعتبددارهمعمدداالمدداهرينإذامدداتسددنىلهددم
اكتسابخبرةعملية،أماخريجوالمدارسالمهنيةعلدىاخدتالفأنواعهدافيشدكلونمسدتوىمهنيدين،إذ

إنه دؤالءأمض دوافدديالد ارسددةسددنتينوهدديالمرحلددةالثانويددةالمهنيددةوبعضددهمقددديكددوندرسالمرحلددة
األساسيةالعلياوبعضامنأساسياتالتعليمالمهني،كماأناجتيدازهمالمتحدانالثانويدةالمهنيدةالعامدة

بنجداحيدؤهلهمإلددىهدذاالمسدتوىفدديهدرمالقدوىالعاملددة،أمداخريجدوكليدداتالمجتمدعفيشدكلونمسددتوى
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فنيينبينمايشكلخريجوالكلياتالجامعيةمستوىاختصاصيين،وينظرإلدىالدذينيواصدلوند ارسدتهم

العلياعلىأنهمخبراء(.عطوان .)2001،


الشكل ( :)13هرم تنتيم القوى العاملة ني قطاعا العمل المختلفة
المصدر( :عطوان)2001،

وبحكدمعمددلالباحددثفدديمجددالالتدددريبالمهنديوالتعلدديمالتقنددي،فهددويددرىضددرورةتفعيددلدور
التعليمالتقنيمحليانظراألهميته،كماأنالواقعالذييعايشهالتعليمالتقنيبحاجةللتحسينمنخدالل
توفيرالتمويلالكافيوالمناسب،واستحداثالتشريعاتوالقوانينوسياساتالعملالناظمةلهذاالقطداع،
والدراساتللتجارباإلقليميةوالعالمية،باإلضافةإلىاالحتياجاتالتخصصيةواللوجستيةالمتعلقةبكل

تخصددصأوجهددةتدددريبمددثال،مددعالتأكيدددعلددىوجددوبالش دراكةوالتنسدديقمددعالجهدداتذاتالصددلة

(ممولين،قطاعخاصومشغلين،خبراء،جهاتتدريبحكوميةوأهليةوخاصة...،إل ) .

وبناءعلىالخطةالوطنيةللتعليمالتقنيوالتدريبالمهنيفيفلسطينفقدتشكلتلجندةمكوندة

منو ازرتيالتعليمالعاليوالعملباإلضافةإلىبعضالمسؤولينفيمجالالتدريبالتقنيوالمهنيمن
القطدداعالخدداصوالمؤسسدداتغيددرالربحيددةوالممددوليناألجانددبوتددمإعددادةتنظدديمهيكليددةنظددامالتعلدديم

التقن دديوالمهن دديف دديفلس ددطينكم دداه ددوموض ددحف ددياألش ددكالالتالي ددة(الوكال ددةاأللماني ددةللتنمي ددة14،

أغسطس .)2008،
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الشكل ( :)14النتام الحالي ني الخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني ني نلسطين
المصدر :الوكالة االمانية للتنمية 14 www.tvet-pal.org/about/intro.html ،أغسطس .2008

وقدتمتعديلوتطويرالنظامالسابق،ليوضحمساراتالتعليمالتقنيوالتدريبالمهني،وأنواعه
النظاميةوغيرالنظاميةوكذلكالمستوياتالمهنيةالمختلفة،والتيتدؤديجميعهداإلدىسدوقالعمدلفدي

النهاية .



الشكل ( :)15النتام المعدل ني الخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني ني نلسطين

المصدر :الوكالة االمانية للتنمية،

 14 www.tvet-pal.org/about/intro.htmlأغسطس .2008
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 2.3.5معيقا التعليم التقني ني قطاع غيم:
يواجددهقطدداعالتعلدديمالتقندديفدديفلسددطينإجمدداالوقطدداعغ دزةعلددىوجددهالخصددوصصددعوبات

وتحدياتشدتىوجملدةمدنالمعيقدات،والتديتحدولدونتفعيدلدورهبالمسدتوىالمطلدوب،وتعدودأسدباب

هذهالمعيقاتللكثيرمنالعوامل،حيثاكتفىالباحثبسردأهمالمعيقاتنظرالتشعبها،وهيكالتالي :
 اإلمكانكككا الماديكككة:وتتمثددلبعدددمكفايددةالمبددانيوالددورشوالمختب دراتوالمكتبددات،وعدددمق دددرةالمشاغلوالمختبراتعلىاستيعاباألعدادالمتناميةمدنالطدالب،األمدرالدذييجعلهداعداجزة
عناإليفاءبحاجةالطالبإلىتدريبعمليفاعلداخلالكلية،فضالعنأنبعضاألجهزة

والمعددداتقدددأصددبحتقديمددةوفديحاجددةتطددويروتحددديثلتتناسددبمددعالتطددوراتالتكنولوجيددة
والمتسارعة(.أبوعاصي .)2003،

 النتم التعليميكة:تعتبدربعدضالمنداهجالتديتددرسفديالكليداتالتقنيدةمنداهجتقليديدة،قاصدرةعلىإعدادخريجينبالمستوىالمطلوب،والتتكيفمعالمتغيراتوالمستجداتالتكنولوجيةفي
المج داالتالمهنيددةوالتقنيددة،إلددىجانددبكونهدداغيددرمسددتقرة،وغيددرمرتبطددةباحتياجدداتسددوق
العملالفلسطينيومتطلباته(.راضي .)2007،

 الكككادر البشككري التدريسككي:رغددمأنالكددادرالبشددريعنصددرمهددمجدددافدديتنميددةوتفعيددلدوربينالمؤهلينفيبعضالتخصصداتالفنيدة

الكلياتالتقنيةفإنهامازالتتعانينقصافيالمدر
مثددل:الفندقددةوالتربيددةالفنيددةوالموسدديقى،فضددالعددنافتقددارعددددغيددرقليددلمددنالمدددربينإلددى
التأهيلالتربويومعرفةاألساليبالحديثةفيالتدريسوالتدريبوالطرائقالعلميةلعمليةالتقويم
والقياس،ويعودذلكإلىقصورواضحفيتحديداالحتياجاتالتدريبيةوالسياساتالمتبعةفدي

تدريبالعاملين(.سعدية )2005،

 السياسكككككا واالسكككككتراتيجيا :تؤك د دددالعدي د دددم د ددنالد ارس د دداتغي د ددابدورالسياس د دداتوالخط د ددطاالسددتراتيجيةالمتعلقددةبددالتعليمالتقنددي،بحيددثتفتقدددالق دوانينوالددنظمالمفعلددةوالمتعلقددةبددالتعليم
التقني،وتغيبسياساتالقبولالخاصةبسدحاجاتالسوق،وتنظديمإجدراءاتالعمدلالمختلفدة
داخلمنظماتالتعليمالتقنيوعدمنمذجتها،ويؤكدأبوعاصي()2003أنالتعلديمالتقنديفدي

فلسطينيفتقدإلىاستراتيجيةواضحةومتكاملةتربطبيناحتياجاتالمجتمعومخرجاتالتعليم

التقني .

 ضكككعف التمويكككل:إنتدددريبالمهنيددينوالتقنيددينيحتدداجعددادةلتكلفددةعاليددةالتقددلعددنتكلفددةاالختصاصاتالعليا،وفيبعضاألحيانتزيددعليهدا،الزديدادالمتطلبداتالعمليدةللتددريبمدن
معداتوأخصائيينذويخبرةعمليةونظرية(.العاقب )1987،
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كمداأوردالعديدددمدنالبدداحثينبعضددامدنالمشدداكلوالصددعوباتالتديتواجددهقطدداعالتعلديمالتقنددي،حيددث

عددأبوجراد()1994بعضامنالمشاكلومنها :


 -عدمتناسبالمناهجمعحاجةالمجتمعالفلسطيني.

 محدوديددةالتخصصدداتالمهنيددة،وضددعفعمليددةاسددتحداثالبدرامجوالتددييتطلبهدداسددوقالعمددلوالمجتمعالفلسطيني.

 -ضعفاإلمكاناتاللوجستيةمنمعداتوتسهيالتعملضرورية.

 ضعفالمدخلوالمتمثلفيالطلبةالملتحقينببرامجالتعليمالتقني. ص ددعوبةالحص ددولعل ددىالم دددربأوالم دددرسالمؤه ددللتوص دديلالكفاي دداتوالمه دداراتالمطلوب ددةبالطرقالمناسبة.

مماسبقيستنتجالباحثأنثمةصعوباتتواجهالتعليمالتقني،ويمكنتلخيصهابشكلعامفيمايلي :
 البكرامج التدريبيكة:وحاجتهداالماسدةللتحددديثالمتمثدلبالددمجمدثاللدبعضالبدرامجالتدريبيددةأوالتخصصاتالنوعية،أوالفصلوالتقسيمفديبدرامجأخدرىبغدرضزيدادةالتخصصديةوالحرفيدة
فيالعمل،وهومايحتاجلدراسةوزيادةفياإلمكاناتالمتدوافرة،كمداأنبعدضالبدرامجمفتقددة

وبحاجةلالفتتاحوزيادةاإلقبالعليها .

 المناهج المعتمدم:حيثتحتاجالمنداهجالمعتمددةفديالجهداتالمقدمدةلخددماتالتعلديمالتقنديإلىالمراجعةالدوريةبغرضالتحديثوالتطوير .

 الكادر البشري :والمتمثدلأساسدافديالمددربين،وحداجتهملبنداءوتطدويرالقددراتوالكفايداتفديمجاالتمختلفة(إدارية،فنية،تربوية)،وتدعيمصلتهمبسوقالعمل .

 البياككة التدريبيككة:ومدداتحويددهمددنتسددهيالتولوجسددتيات،ونقددصاإلمكاندداتالمتدوافرةفيهددافدديكثيرمناألحيان .

 -الخطط واالستراتيجيا الخاصة بالتعليم التقني:وضرورةمتابعةالعملبهاوتحديثها .

 2.3.6الجها المشرنة عل التعليم التقني ني قطاع غيم:
تتنوعالجهاتالتيتقدمخدماتالتعلديمالتقنديفديقطداعغدزةبدينجهداتحكوميدة،ومنظمدات

أهليةومراكزأوكلياتخاصة ،و سوفيتمتقديمموجزمختصدرحدولأهدمالجهداتالتديتقددمخدمدة
التعليمالتقنيفيقطاعغزة،وهيتمثلالمنظماتالتعليميدةمحدلالبحدث،وذلدككمداوردعلدىالموقدع
اإللكتروندديالخدداصبكددلمنظمددةتعليميدةأومددندليددلالطالددبالصددادرعنهددا،اومددنالدددليلاإلرشددادي
لطلبةالثانويةالعامةالصادرعنو ازرةالتربيةوالتعليمللعام .2015
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المنتما الحكومية:التالينماذجلكلياتتقنيةحكومية :
 كلية نلسطين التقنية – ديكر الكبل  :أنشدئتعدام1992م،بإمكانيداتمتواضدعةفديتجهيزاتهدا
وتخصصاتها،إالأنالحاجةالملحةلتطويرالتعليمالتقنيواكبهلزومتزويدالسوقوالقطاعات
اإلنتاجيد ددةبد ددالتقنيينوالفنيد ددينالمد ددؤهلين،وتسد ددعىالكليد ددةمد ددنخد دداللتبنيهد ددالمد ددنهجالتخطد دديط

االستراتيجيلرسمصورةواضحةللكليةوتطدويربرامجهداوامكاناتهدا،وتقددمالكليدةخددماتهامدن

خددالل()24برنامجدداتتنددوعبددينالدددبلومالمتوسددطوالبكددالوريوس،وتعتمدددالكليددةالتدددريسباللغددة
العربيةمعاالستعانةباللغةاإلنجليزيةلتدريسبعضالمساقات)www.ptcdp.edu.ps(.

 الكليككة الجامعيككة للعلككوم والتكنولوجيككا – خككان يككونس:أنشددئتالكليددةعددام1990مكمؤسسددة
أهلية،تهدتمبدالعلوموالتقنيدة،وأصدبحتتابعدةلدو ازرةالتربيدةوالتعلديمالعداليعدام1997محيدث

تحولتلمؤسسةحكومية،وقددانتهجدتالكليدةمندذتأسيسدهافلسدفةالتطدويرالمسدتمروالتحدديث
لبرامجه ددا،حي ددثأنه دداتم ددنحطلبته ددادرجت دديالبك ددالوريوسوال دددبلومالمتوس ددطف دديس ددتةوثالث ددين
تخصصدداعلميدداوتقنيددا،ضددمنالخطددةالد ارسدديةالمعتمدددةوالموزعددةعلددىأربعددةفصددولولمدددة

تت د دراوحبد ددين75-66سد دداعةوذلد ددكلدرجد ددةالد دددبلوم،وثمانيد ددةفصد ددولأوأربد ددعسد ددنواتلدرجد ددة
البك ددالوريوس،باإلض ددافةللتخصص دداتالهندس دديةوالت دديتك ددونلخمد دسس ددنوات،وتعتم دددالكلي ددة

الت د د د د د دددريسباللغ د د د د د ددةالعربي د د د د د ددةم د د د د د ددعاالس د د د د د ددتعانةباللغ د د د د د ددةاإلنجليزي د د د د د ددةلت د د د د د دددريسبع د د د د د ددض
المساقات)www.cst.ps(.

 كليككة مجتمككع ااقص ك :أنشددئتكليددةمجتمددعاألقصددىعددام،2007وهدديكليددةحكوميددةتمددنح
درجةالدبلومالمتوسطوتمثلإحدىكلياتجامعةاألقصى،وتعتبركليةمتخصصةفيمجال

التعلدديمالتقندديوالمهندديلخدمددةالمجتمددعالفلسددطينيفدديقطدداعغدزة،وذلددكفدديفرعيهددابمدددينتي
خددانيددونسوغ دزة،وتضددمالكليددةبددينجنباتهدداعددددامددنالتخصصدداتالمتمي دزةفدديمجدداالت
تطبيقيةمختلفة،ويتمالتركيزفيهاعلىالجانبالعملي،إلكسابالطلبةالمهارةالالزمةلخدمة

المجتمددعالمحلدديورفدددهبخ دريجينمدددربينقددادرينعلددىاالنخ دراطفدديسددوقالعمددلالفلسددطيني،

وتقددديمكددلمدداهددونددافع،ولدددىالكليددةالعديدددمددنالب درامجمثددلبرنددامجالحاسددوبوتكنولوجيددا

المعلومات،برنامجالمهنالطبية،برنامجالعلوماإلداريةوالماليةوبرامجأخرى.

المنتما ااهلية:التالينموذجلكلياتتقنيةأهلية :

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غيم :أنشئتبقرارمنو ازرةالتعليمالعاليفيعام1998
تحددتمس ددمىكلي ددةمجتمددعالعل ددومالمهني ددةوالتطبيقيددة،وتعتب ددرم ددنأكبددرالكلي دداتالتقني ددةف ددي
فلسددطينوالتدديتقدددمخدددماتهااألكاديميددةلنحددو8000طالددبوطالبددة،فددي64اختصاصدافددي
درجتدديالبكددالوريوسوالدددبلومالمتوسددطوالدددبلومالمهنددي،وذلددكلتلبيددةحاجدداتورغبدداتسددوق
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العملالملحة،وتطورتالنشأةلتصبحعام2007منكليةتمدنحشدهادةالددبلومالمتوسدطإلدى
كليددةجامعيددةتمددنحدرجتدديالبكددالوريوسلنحددو()12اختصاص دافدديمختلددفالمجدداالت،كمددا
استجلبتأفضلالخبراتاألكاديميةالمكونةمن490أكاديميبينهم218منحملةشدهادات

الدكتوراهوالماجستيروذلكلتلبيةمتطلباتالعمدلفديبيئدةالكليدةمدنالندواحياإلداريدةوالماليدة
والفنية،كماوفّرتالكليةالجامعيةكاد ارإداريامؤهالفيمختلفالوحداتواألقسامبلتعددهم

253موظف دداوموظف ددة،ليس ددعىجم دديعهملتق ددديمأفض ددلالخ دددماتلمجتم ددعالكلي ددةم ددنط ددالب
وأوليدداءأم ددورهموهيئددةتدريس ددية،وف دديعددام()2009اس ددتحدثتالكلي ددةب درامجالتط ددويرحس ددب

الخطّةالمرسومةفيتحسينمخرجاتجودةالتعليموتعزيزمالءمتهاوفقاالحتياجاتالمجتمع

المحلدديواإلقليمدديفأنشددأتالكليددةالجامعيددةمركددزلخدمددةالمجتمددعاشددتملالمركددزعلددىعدددة
مرافقمهمةخاللتنفيذهابرامجالتأهيلوالتدريبكمركزالتعلديمالمسدتمر،وعيدادةاضدطرابات

ارلبرنددامجالتطددورفدديالكليددةأوجدددت
التخاطددبوشددركةمدددادووحدددةالرسددومالمتحركددة،واسددتمرا
الضرورةلتحسينالظروفاللوجستيةلطدالبالجندوبوذلدكخداللافتتداحفدرعالكليدةالجامعيدة

للعلد ددومالتطبيقيد ددةف د دديخد ددانيونسع د ددام()2009والزالالعمد ددلعلد ددىتط د ددويرب د درامجال د دددبلوم
والبكددالوريوستعزي د ازلالختصاصدداتوالب درامجوفددقالمعدداييروالمتطلبدداتالعالميددةالتدديتحقّددق
وتلبد ددياحتياجد دداتالمجتمد ددعالمحلّد دديواإلقليمد ددي،وتعتمد دددالكليد ددةالتد دددريسباللغد ددةالعربيد ددةمد ددع
ّ
االستعانةباللغةاإلنجليزيةلتدريسبعضالمساقات)www.ucas.edu.ps(.

دويرلمركدزتددريبمهنديسدابق
 كلية تدريب غيم –:GTCكليدةمجتمدعتددريبغدزةتعتبدرتط ا
ت ددمتأسيس ددهس ددنة1952م،حي ددثه دددفتإل ددىتق ددديمخ دددماتالت دددريبالمهن دديوالتعل دديمالتقن ددي
المتميزلتخدريجمهنيدينوتقنيدينيلبد ونحاجدةالسدوقالمحلدي،كمداأنالكليدةتعمدلعلدىتقدديم
العدي دددم ددنالخ دددماتللمت دددربينوالمت دددرباتف دديكاف ددةاألقس دداموتوس ددعخ دددماتهالتش ددملكاف ددة
المحافظدداتفدديقطدداعغ دزة،وقدددافتتحددتكليددةأخددرىفدديمدينددةخددانيددونس،وتسددعىالكليددة

لتطددويرب درامجوتخصصدداتهاباسددتمرارحيددثأنلددديها()25برنامجددا،وتعتمددداللغتددانالعربيددة
واإلنجليزيةللتدريس،وهناكالعديدمنالمساقاتالتخصصيةواإلثرائية)www.gtc.edu.ps(.

المنتما الخاصة:التالينموذجلكليةتعليمتقنيخاصة:

 كلية مجتمع غيم للدراسا السياحية والتطبيقية :تأسستكليةمجتمعغزةللد ارسداتالسدياحيةوالتطبيقيةسنة2004كأولكليةمتخصصةفديالعلدومالسدياحيةفديفلسدطين،فدتماالعتدراف
بهدارسددميامددنو ازرةالتربيددةوالتعلديمالعدداليفددييونيددو2004تحدتمسددمي"كليددةمجتمددعغدزة

للد ارسدداتالسددياحية"،ونظ دراللتطددورالمسددتمرفدديالكليددةوتن دوعبرامجهددااألكاديميددةتددمتغييددر
االسموذلكبعدموافقةالو ازرةفيسبتمبر2011لتصبحكليةمجتمدعغدزةللد ارسداتالسدياحية
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والتطبيقية،وحرصاعلىمواكبدةآخدرالتطدوراتالعلميدةوفدتحآفداقجديددةأمدامطلبتهدانسدجت

داوالدوليددة،فوقعددتالعديدددمددن
الكليددةعالقدداتمتينددةمددعالمؤسسدداتذاتالعالقددةالمحليددةمنهد 
اتفاقي دداتالتع دداونم ددعمؤسس دداتالتعل دديمالع دداليالمحلي ددةمث ددلالجامع ددةاإلس ددالميةوك ددذلكم ددع

مؤسسدداتعربيددةودوليددةمثددلاالتحددادالدددوليللنقددلالجددوي"،"IATAوجامعددةحل دوان،وكليددة
األميددرسددلطانللسددياحة،ومعهدددالملكددةرانيدداللسددياحةوالتدراث،والمعهدددالقددوميللتدددريبعلددى
الطيرانالمدنيوغيرهامنالمؤسساتالمميزةفديالمجدال،تمدنحالكليدةخريجيهدادرجدةالددبلوم

المتوس ددطف دديالعدي دددم ددنالتخصص دداتض ددمنبرن ددامجد ارس دديمتمي ددز،وف ددقنظ ددامالس دداعات
المعتمدة،حيثيدرسالطالبمن79–70ساعةمعتمدةموزعةعلىأربعةفصولدراسية،

وتق دددمخ دددماتهالحد دوالي()10تخصص ددات،كم دداأنالد ارس ددةباللغ ددةالعربي ددةم ددعاعتب دداراللغ ددة

اإلنجليزيةواإلسبانيةوالفرنسيةلبعضالمساقات)www.gccts.edu.ps(.

 الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقيكةه رنك :تأسسدتعدام1999م،وتمدنحدرجتديالددبلومالمتوسددطوالبكددالوريوس،حيددثأنب درامجالبكددالوريوسفيهدداهددي:إدارةاألعمددال،القددانون،أمددا

الدددبلومالمتوسددطفهددي:البرمجيدداتوقواعدددالبيانددات،علددومالتجددارةاإللكترونيددة،إدارةوأتمتددة
المكاتددب،التموي ددلوادارةالمش دداريع،الهندس ددةالمعماري ددة،التمددريض،هندس ددةالتبري دددوالتكيي ددف،

الوسائطالمتعددة.

الخالصة:
تدمعدرضالباحدثأهدمالمحداورذاتالصدلةبمنظومددةالتعلديمالتقنديبشدكلعداموفديفلسددطين

وقطدداعغدزةبشددكلخدداصكونهددامكددانتطبيددقالبحددث،حيددثتطددرقالباحددثإلددىمفهددومالتعلدديمالتقنددي
ونشددأتهفدديفلسددطين،كمدداتددمسددردأهددمالتعريفدداتالمعتمدددةوالخاصددةبددالتعليمالتقندديمددنقبددلالجهددات

الرسميةذاتالصلة،واستعرضالمبحثالجوانبالمتعلقةبأهميةالتعلديمالتقنديواتصدالهبسدوقالعمدل
والعالقددةبينهمدداكددونالتعلدديمالتقندديدعامددةرئيسددةالقتصدداداألمددموالشددعوب،وتطددرقالمبحددثللخطددة

الوطنيةاالستراتيجيةللتدريبالتقنيوالمهنديفديفلسدطينوالدىهدرمتنظديمالقدوىالعاملدةفديقطاعدات
العملالمختلفةوالتيتمثلالمستوياتالمهنية،كماتمدراسةواقعالتعليمالتقنيبشكلعدام،ولقددعدرج

المبحددثعلددىأهددمالمعيقدداتالتدديتقددفأمددامالتعلدديمالتقندديوتحددولدونتفعيددلدوره،مددعتقددديمعددرض
موجزألهمالجهاتالتيتقدمخدماتالتعليمالتقنيفيقطداعغدزةوشدرحميسدرلكدلمنهدا،وقدداسدتند

الباحثفيذلكإلىمجموعةمنأهمالمراجعوالمصادرواألدبياتذاتالصلة .
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 3.1المقدمة:
يتناولالباحثخاللهذاالفصلاألبحاثوالدراساتذاتالعالقةبموضوعالدراسة،وذلدكمدن

خدداللاسددتعراضللد ارسدداتاألجنبيددةوالعربيددةوالمحليددةوالتدديتناولددتأبعددادومحدداورالد ارسددةالرئيسددة
والمتمثلد ددةفد ددي:االسد ددتخداماتالمختلفد ددةألداةنشد ددروظيفد ددةالجد ددودة،QFDريد ددادةاألعمد ددالوالكفايد ددات

الريادية،التعليمالتقني،وكذلكالدراساتالتيربطتتلكالمحاورمدعبعضدها،ويشديرالباحدثاإلشدارة

إلددىندددرةالد ارسدداتالمحليددةذاتالعالقددةباسددتخدامأداة،QFDكمداأنالد ارسدداتالعربيددةواألجنبيددةتددم
ترتيبهدامدناألحددثلألقددم،مددعاسدتخالصألهدمنتدائجوتوصدياتكددلد ارسدةأوبحدث،ومدنثدمتقددديم

تعقيبشاملعلىالدراساتالسابقةوبيانألوجهتميزالدراسةعماسواها .

 3.2الدراسا المحلية:
( -1أبككو ناصككر وآخككرون" :)2017 ،التعلككيم التقنككي ودوره نككي تعييككي ريككادم ااعمككال نككي قطككاع
غيم"

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىالتعليمالتقنديودورهفديتعزيدزريدادةاألعمدالفديقطداعغدزة،

حي ددثت ددماس ددتخدامالم ددنهجالوص ددفيالتحليل دديف دديالد ارس ددة،وق دددت ددماس ددتخداماالس ددتبانةك ددأداةبحثي ددة،
وتوزيعهاعلىعينةمنالعاملينفيالكلياتالتقنيةالخاضعةللبحثوعددهم .275
وقدددأظهددرتنتددائجالد ارسددةتحقي ددقالكليدداتالتقنيددةلدرجددةمرتفع ددةمددنتعزيددزريددادةاألعم ددال
وبأبعادهاالمتمثلةفي:اإلبداع،االستعدادلالستباقية،المخاطرة،كماأكدتالنتائجوجدودأثدرذوداللدة

إحصائيةللتعليمالتقنيفيتعزيزريادةاألعمالفيالكلياتالتقنيةمحلالبحث .

وقدأوصتالدراسةبضرورةالتوجهوزيادةاالهتمدامبدالتعليمالتقندي،والدربطالفاعدلبدينالتعلديم
التقنيوريادةاألعمال،وطرحمساقاتخاصةبريادةاألعمال .
( -2شبير" :)2016 ،المها ار الناعمة وعالقتها بالتوجها الريادية لدى طلبة الكليا التقنيكة
ني محانتا غيم"

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىطبيعةالعالقةبدينالمهداراتالناعمدةوالتوجهداتالرياديدةلددى

طلبةالكلياتالتقنيةفديمحافظداتغدزة،حيدثتدمتطبيدقالد ارسدةعلدىعيندةمدنطلبدةبعدضالكليدات
التقنيةفيغزة،وقدبلغتالعينة450مفردة،كمااستخدمتاالستبانةكدأداةد ارسدة،واعتمددتالد ارسدة
المنهجالوصفيالتحليلي،وقد خلص الدراسة سل جملة من النتااجومنهاوجودعالقةبينالمهارات
الناعمددةوالتوجه دداتالريادي ددةل دددىطلب ددةالكلي دداتالتقني ددةف دديمحافظ دداتغددزة،وم ددنالمه دداراتالناعم ددة

(القيددادة،العمددلضددمنفريددق،حددلالمشددكالت،االتصددالوالتواصددل...،إل د )،كمكككا أوصككك الدراسكككة
61

بضددرورةتعزيددزالتوجددهالريدداديلدددىالطددالبوتضددمينالمهدداراتالناعمددةفدديالمندداهجالد ارسدديةممددا

يكسبويعززالتوجهالرياديلدىطلبةالكلياتالتقنية .

( -3شع " :)2015 ،أ كر الخصكااص والممارسكا السكلوكية علك مسكتوى اإلبكداع التكنولكوجي
لدى رواد ااعمال" (دراسكة حالكة علك أصكحاب الشكركا الرياديكة المحتضكنة لكدى حاضكنا
التكنولوجيا وااعمال بقطاع غيم).

ه دددفتالد ارس ددةإل ددىالتع ددرفعل ددىالخص ددائصوالممارس دداتالس ددلوكيةعل ددىمس ددتوىاإلب ددداع

التكنول ددوجيلددددىرواداألعم ددال،وذلدددكعن دددأصد ددحابالش ددركاتالرياديدددة،واس ددتخدمالباحدددثالمدددنهج
الوصفيالتحليليوأسلوبالحصرالشاملمدعاالسدتبانةكدأداةبحدث،وقكد توصكل الدراسكةإلدىوجدود
عالق ددةذاتدالل ددةإحص ددائيةب ددينخص ددائصالري دداديوممارس دداتهالس ددلوكيةمجتمع ددةومس ددتوىاإلب ددداع
التكنولددوجيلددديهم،حيددثيتددأثراإلبددداعالتكنولددوجيبددالمتغيراتالمس دتقلة(القدددرةعلددىنسددجالعالقددات،

الق دددرةعل ددىالتخط دديط،ووض ددعاأله ددداف)،وق دددت ددماس ددتبعادالمتغيد دراتاألخ ددرى(الثق ددةب ددالنفس،ح ددب

اإلنجاز،االستعدادلتحملالمخاطرة)،وقد أوصك الدراسكةبضدرورةتركيدزرواداألعمدالعلدىاإلبدداع

التكنولوجياستجابةلمتطلباتالسوقواالقتصادوالمنافسة .

( -4معهككككد أبحككككاث السياسككككا االقتصككككادية الفلسككككطيني "مككككاس" )2014 ،بعنككككوان" :سياسككككا
النهوض بريادم ااعمال ني أوساط الشباب ني دولة نلسطين"

حيثهدفتالدراسةإلىعرضخصائصالرياديينوواقعالريادةبينالشدبابالفلسدطينيللفئدة

العمريددة()34–18سددنة،وأوضددحتأن دواعريددادةالمش دداريعحسددبتصددنيفمرصدددالريددادةالع ددالمي
)،Global Entrepreneurship Monitor (GEMكمددابينددتباإلحصدداءاتنسددبالريددادةبددين

الذكورواإلناثوالمقارناتبينالريادةمحلياواقليميا،معتحديدألهممعيقاتريادةاألعمال .
وقد توصل الد ارسة سل مجموعة من النتااج وأهمها:

 بينددتالد ارسددةأهددممعيقدداتريددادةاألعمددالللشددبابالفلسددطيني،والتددييمكددنإدراجهددافدديسددبعمجموعدداتوهددي:العوائددقالسياسددية،نقددصالخبدرةوالمعرفددة،النظددامالتعليمدديوبدرامجالتدددريب،
ونقددصالتمويددل،والبيئددةالتش دريعيةوالقانونيددة،والعوامددلاالجتماعيددةوالثقافيددة،وح دواجزالسددوق

والمنافسة.

كما قدم الدراسة بعض التوصيا ومنها:
 إصالحنظامالتعليموالتدريبالمهنيوالتقنيإلزالةأسبابالنظرةالدونيةللملتحقينبه،واتاحةفرصالتجسيروااللتحاقبالكلياتالتقنية.

 العملعلىإيجادبرامجشراكةبينالمؤسساتالتعليميدةومؤسسداتالقطداعالخداصوالحك ومدةمنأجلدعمالريادةبينأوساطالشباب.
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 إنش دداءحاض ددناتأعم ددالف دديكاف ددةالمحافظ دداتالفلس ددطينيةالس ددتيعابأص ددحاباألفك ددارم ددنالرياديينوتطويرمشاريعهم .

( -5أبو مدللة ،العجلة )2013 ،بعنوان" :التحديا التي تواجه ريادم ااعمكال بكين الشكباب نكي
نلسطين"

هدددفتالد ارسددةإلددىتحليددلالواقددعالريدداديخاصددةلدددىالشددباب،والوقددوفعلددىأهددمالتحددديات

التيتقفأمامها،حيثاعتمدتالدراسةعلىالمدنهجالوصدفيالتحليلدي،وقددأوردتالد ارسدةمجموعدة
منالتحدياتومنهامايتعلقبمنظومةالتعليمخاصةفيمايتعلدقبالتددريبالمهنديووجدودالفجدوةبينهدا

وب دديناحتياج دداتسد د وقالعم ددل،وك ددذلكبع ددضالمعيق دداتاألخ ددرىالت دديتتعل ددقبالتموي ددلواللوجس ددتيات
والسياساتالعامةواألنظمة .

وقد توصل الدراسة لعدم نتااج ومنها:
 انخفاضنسبةالرياديينبشكلعامبينالشباب،%14ولإلناث%4فقط. -نقصالتدريبوقصورالمهاراتالالزمةإلنشاءالمشاريع.

 عدددماهتمدداممؤسسدداتالتعلدديمبأسدداليبالتعلدديمالمعتمدددةعلددىاالبتكددارواإلبددداع،ومددنثددمالتدديتؤسسلخريجينرياديين

كما قدم الدراسة جملة من التوصيا ومنها:
 النظرفيالمناهجالدراسيةوالتخصصاتود ارسدةسدوقالعمدلوتطدويرم اركدزالتددريبودوائدرالتعليمالمستمروخدمةالمجتمع.

 -زيادة وتعزيزالوعيبأهميةالريادةوالمشاريعالرياديةمنالشبابوالمجتمع.

( -6معهد أبحاث السياسا االقتصادية الفلسطيني "مكاس" )2012 ،بعنكوان" :التربيكة مكن أجكل
الريادم ني نلسطين– دراسة استكشانية"

هدددفتالد ارسددةإلددىتقصدديدورالتربيددةالمدرسدديةفدديفلسددطينفدديتطددويرالريددادة،سدواءالدددور
الحدداليأوالممكددن،وتقددديمتوصددياتمددنأجددلتمتددينالعالقددةمددابددينالريددادةوالتربيددة،حيددثاعتمدددت

الد ارسدةعلددىمددنهجتحليددلالمحتددوىللد ارسدداتذاتالعالقدةبالكفايدداتالرياديددةوالتربيددةوالددتعلمالريددادي،

كمددااسددتخدمتاالسددتبانةكددأداةد ارسددةللوقددوفعلددىمخرجدداتالددتعلمالمدرسدديالم درتبطبالريددادة ،وقددد
ظهددرتالحاجددةإلددىالد ارسددةالحاليددةفدديضددوءتقدداريرمختلفددةعددنمشدداكلتتعلددقبتدددنينوعيددةالتربيددة
المدرسيةوعدممالئمتهدالحاجداتالبلددمدنجاندبوعدنتددنيمسدتوىالنشداطاتالرياديدةفدياأل ارضدي

المحتلةمقارندةبددولأخدرىفديمنطقدةالش درقاألوسدطوشدمالأفريقيدامدنجاندبآخدر،وفديظدلواقدع
يتسمبمعدالتبطالةمنأعلىالمعدالتفيالعالم،تصبحدراسةدورالتربيدةفديتطدويرالريدادةأمدرا

ملحا،وقدكشفتالدراسةعنأهممخرجاتالتعليمالرياديالحاليواستعرضتأهمالتوجهداتالعالميدة
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فدديمجددالالتعلدديمالريددادي،كم داتوصددلتالد ارسددةإلددىالمسددتوىالمتوسددطمددنالكفايدداتالرياديددةلدددى

خريجيالمدارس .

وقد أوص الدراسةبضدرورةالبددءفديوضدعوتنفيدذخطدطرياديدةحقيقيدةفديالنظدامالتعليمدي
الفلسطيني،كماأنعلىالحكومةالعملعلىأربعةمحداوروهدي:السياسداتالتربويدة،تطدويرالمنهداج

وطرقالتعليم،تأهيلالمعلمين،والتعا ونمعقطاعاألعمالوالقطاعالخاص .

( -7اللحام" :)2010 ،تصميم المرانق التعليمية المهنية باستخدام منهجية "QFD
تهدفهذهالدراسةإلىتحديدمتطلباتالزبونفيتصميممنشأةتعليميةللتدريبالمهني(قسم
النجددارةفدديالمدرسددةالثانويددةالصددناعية–ديددرالددبلح)،حيددثتددمتنفيددذتصددميممبندديعلددىمتطلبددات

الزبددونباسددتخدامأداةQFDومقارنددةالتصددميمالمقتددرحبددالموجودحاليددا،وقددامالباحددثبتصددميماسددتبانة
مكونددةمددن11بندددا،تددمتحديدددهامددنخدداللاسددتعراضواسددعالنطدداقللم ارجددعواألبحدداثوالنظريددات
والنمدداذجذاتالصددلةبتصددميمالمبددانيالمهنيددة،وتمددتعمليددةالتحليددلباسددتخدامبرنددامجي Excelو

دارةالتعليميددة،وتددم
،SPSSكمدداتددماسددتخداممبدددأبدداريتولمعرفددةمتطلبدداتالتصددميمالمهمددةلورشددةالنجد 
تطويرنموذجباسدتخدامبرندامجLINDOللحصدولعلدىأهدمالمتطلبداتالتصدميميةفديورشدةالنجدارة

التعليميددةحسددبمتغي دراتمختلفددة،وقددداسددتنتجتالد ارسددةبددأنأداةQFDذاتقيمددةومنفعددةومرونددة
عاليةفياالستخداموالتصميم،كماأنهيمكناستخدامهافيحلمشاكلمتعلقةبتصاميممتعددة .
ومن توصيا الدراسكة:أندهيجدباالهتمدامبدالتقييموالمقارندةبدينمتطلبداتالزبدونومجموعدة
المواصفاتالفنيةالالزمةللتصميمواإلنشاء،وذلكضمنمراحلالتصدميموتفاصديلالمواصدفاتالفنيدة

كافة .

( -8الدهليي" :)2009 ،دور حاضنا ااعمال ني تنمية مها ار الرياديين وتطوير المشروعا
الصغيرم – تكوين نموذج لحاضنا أعمال مالامة لبياة ااعمال ني قطاع غيم"

هددفتالد ارسدةإلددىمعرفدةدورحاضددناتاألعمدالفديتنميددةمهدا ارتالريدداديينوتشدجيعإنشدداء

األعمالالصدغيرةفديقطداعغدزة،وأيضداتحديددود ارسدةمبدادراتإنشداءالحاضدناتومدايدرتبطبهدامدن
مفاهيموكذلكالميدولالرياديدةلددىطلبدةالجامعداتالفلسدطينية،حيدثاسدتخدمالباحدثاالسدتبانةكدأداة

بحددثوجمددعبياندداتوذلددكلقيدداسالمهدداراتوالميددولالرياديددةلدددىالطلبددةوقيدداسمع درفتهمبحاضددنات

األعمال،كماتكونتعينةالدراسةمنالطلبةفديالمسدتوىاالخيدرلكليداتالهنديدةوالتجدارةوتكنولوجيدا
المعلوماتمنكلالتخصصات،وقكد اسكتنتج الدراسكةأنمعظدمالطلبدةالريداديينمدنكليدةالهندسدة
وادارةاألعمددال،وكددذلكنتددائجمتعلقددةبتركيددزالريددادةلدددىالددذكوربنسددبةأكبددرمددناإلندداث،كمككا أوصك
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الدراسكككةبضددرورةوجددودخطددةوطنيددةشدداملةللنهددوضبقطدداعاألعمددالالصددغيرةوحاضددناتاألعمددال
وتحقيقالتعاونبينالمؤسساتاألكاديميةوالقطاعالخاصوالصناعاتوالجهاتالحكومية .

 3.3الدراسا العربية:
( -1أبو ييد" :)2015 ،تحسين جكودم المقكر ار الجامعيكة باسكتخدام دالكة نشكر الجكودم QFD
وبنا استراتيجيا تدريسية ناعلة تقابل احتياجا العمال "

هدددفالبحددثإلددىاسددتخدامإحدددىأدواتإدارةالجددودةالشدداملةوهدديمنهجيددةدالددةنشددرالجددودة

QFDعلددىأحدددالمقددرراتالجامعيددةوهددومبددادرإدارةاألعمددال،حيددثأنالهدددفالنهددائيللبحددثهددو
العمدلعلددىتصددميمبدرامججامعيددةتنافسدديةقددادرةعلددىتلبيددةاحتياجدداتالعمددالءالددداخليينوالخددارجيين،
ومنخاللمنهجيةقادرةعلىقياسوتحديدتلدكاالحتياجداتبكدلدقدةوموضدوعية،حيدثقدامالباحدث

بتقييمفاعليةاالستراتيجياتالتعليميةالممكناستخدامهافيتقديمالمقررباالعتمادعلدىآراءمجموعدة
مناألساتذةالمتخصصينفيإدارةاألعمال،وباالعتمادعلىقيداسوجهدةنظدراالحتياجداتالتعليميدة
والتدريبيةللعمالء(طلبة،موظفينمنتسبين)،وبمايسدمحلندابتصدميممقدرراتجامعيدةتنافسديةوالقيدام
بعملي دداتالتحس ددينالمس ددتمرلض ددماناس ددتم ارريةتحقي ددقمتطلب دداتالج ددودةف دديتق ددديمالخدم ددةالتعليمي ددة
بالجامعددة،وتقليددلالفجددوةالمدركددةبددينالخدمددةالتعليميددةمددنوجهددةنظددرالطلبددةوالخدمددةالمقددررةمددن

المؤسسددةالتعليميددة،وقددداعتمدددالباحددثالمددنهجالوصددفيالتحليلددي،وتددماسددتخدامQFDكككأدام دراسككة،
كما تكون عينة الدراسة من طلبة وأساتذم مسكاق سدارم ااعمكال نكي جامعكة سكلمان بكن عبكد العييكي

بالمملككككة العربيكككة السكككعودية ،وقكككد أتهكككر نتكككااج الدراسكككةبشددكلعددامتحقيددقاسددتراتيجيةالمحاض درة
التقليديةعالقةقويةمعاحتياجاتالطدالبتليهدااسدتراتيجيةد ارسدةالحداالتوالمناقشداتثدماسدتراتيجية

حلالمشكالت،كمداأنهنداكاسدتراتيجياتذاتتدأثيرمتوسدطكلعدباألدواروتوجدداسدتراتيجياتذات
تأثيرضعيفمثلالتقييمالفرديوالبحوثالمشتركة .
( -2السعيد" :)2015 ،التعليم الريادي :مدخل لدعم توجكه طلبكة الجامعكة نحكو الريكادم والعمكل
الحر"

هدددفتالد ارسددةإلددىتحديدددأهددممتطلبدداتومحدداورالتعلدديمالريدداديالددداعمللتوجددهالريدداديلدددى

طلبددةوخريجدديالجامعددةمحددلالبحددثبكلياتهدداالمختلفددة،حيددثتددماسددتخدامالمددنهجالوصددفي،واعتمدددت
االستبانةكأداةبحثيةوزعتعلىعيندةمدنأعضداءهيئدةالتددريسلفهدمورصددأهدممتطلبداتمنظومدة

التعليمالرياديالجامعيلتوجيهالطلبةللعملالحروالريادي .

وقدأظهرتنتائجالدراسةأهمالمتطلباتوالمعاييروالتدييمكدنحصدرهافدي:متطلبداتالقيدادة

الجامعية،المتطلباتالتنظيمية،المتطلباتالتثقيفية،متطلباتمناهجريادةاألعمال .
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كماأوصدتالد ارسدةبضدرورةوضدعالخطدطالمتعلقدةبكدلمحدوروتفعيدلدورالمنداهجالرياديدة

بمحتوياتهاالمختلفة،معتحديدالهممتطلباتالتنفيذالخاصةبكلمتطلب .

( -3حلبي" :)2012 ،واقع التعليم المهني والتقني ومشكالته ني الوطن العربكي -دراسكة حالكة
المجهورية العربية السورية"

هددفتهددذهالد ارسددةإلددىرصدددأهددمالمشددكالتالتددييعددانيمنهدداقطدداعالتعلدديمالمهندديوالتقنددي

فيالوطنالعربي،وقدتمدراسةقطاعالتعليمالتقنيفيسورياكدراسةحالةولتشابهالظروففيكافة
أرجاءالوطنالعربدي،حيدثتدمعدرضأهدممشدكالتالتعلديمالتقنديوهدي:تعدددالجهداتالمشدرفةعلدى

منظومةالتعليمالتقني،منظومةمعلوماتسدوقالعمدل،نظدرةالمجتمدعللتعلديمالتقنديوالمهندي،عدزوف
الطلبددةوقلددةرغبددتهمفدديااللتحدداقبب درامجالتعلدديمالتقندديوالمهنددي،وكددذلكطبيعددةنظددمالتربيددةوالتعلدديم

والتوجيهواإلرشادالمهني .
وقددداسددتخدمتالد ارسددةالمددنهجالوصددفيالتحليلدديواعتمدددتاالسددتبانةكددأداةد ارسددةعلددىعينددة

مدنطلبددةكليدداتالتعلديمالتقندديفدديسددوريا،حيدثتكددونمجتمددعالبحددثمدن4400مفددردة،وقددداسددتنتج
الباحثمنخاللالدراسةمايلي :
 عدمانتسابالطلبةلهذاالقطاعمنالتعليمعنقناعةلكونهميشعرونبالحرج. الجه ددلبماهي ددةالتعل دديمالمهن دديوالتقن دديودورهف دديبن دداءالمجتم ددع،وذل ددكلغي ددابال دددورالفاع ددلللتوجيهواإلرشاد.

 قلددةاالرتبدداطبددينالمندداهجواحتياجدداتسددوقالعمددل،وبالتدداليعدددمقدددرةخ دريجالتعلدديمالمهندديوالتقنيعلىالمنافسة.
وقد أوص الدراسة بما يلي:
 ضرورةدعمبرامجالتجسيرأمامخريجيالتعليمالمهنيوالتقني. -وجودإطاروطنيللمؤهالتمعنظموتشريعاتداعمةتضمنالعمللخريجالتعليمالتقني.

 -تفعيلالتعاونبينمؤسساتالقطاعالخاصومنظومةالتعليمالتقني.

( -4ييدان" :)2011 ،تأ ير السما الريادية لطالب الجامعا المصرية عل احتماال سقامتهم
مشروعا جديدم بعد التخرج – دراسة ميدانية"

هدفتهذهالدراسةإلىرصدأهمالسماتالرياديةالتييتمتدعبهداطدالبالجامعداتالمصدرية،
وقداستخدمتهذهالسماتكمتغيرمستقلللتعرفعلىمدىتأثيرهاعلىاحتمالإقامةهؤالءالطالب

مشددروعاتجديدددةبعدددالتخددرج،حيددثتددماسددتخدامأسددلوباالنحدددارالمتعددددللتعددرفعلددىمدداإذاكانددت
هند دداكعالقد ددةمعنويد ددةبد ددينالسد ددماتالرياديد ددةالتد ددييتمتد ددعبهد دداطد ددالبالجامعد دداتوالعوامد ددلالموقفيد ددة
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(الديموغرافيددةواألسد درةوالبيئددةوالخلفي ددةالرياديددة)الم ددؤثرةعل ددىالتوجهدداتالريادي ددةله دؤالءالط ددالبم ددن

ناحيدة،وبديناحتمددالإقامدةهدؤالءالطدالبمشدروعاتبعدددتخدرجهممددنناحيدةأخدرى،ثددمالتعدرفعلددى
أهمهذهالسدماتالرياديدةوالعوامدلالموقفيدةفديالتدأثيرعلدىاحتمدالإقامدةطدالبالجامعداتالمص درية

مشروعاتجديدةبعدالتخرج .

ومكن أبككري نتكااج هككذه الدراسكةوجدودعالقددةبدينالسدماتالرياديددةوأبرزهدا(االسدتعدادالريددادي
العددام،الددتحكمالددذاتيفددياألمددور،الدددافعإلددىاإلنجدداز،الحددرصعلددىتكددوينالثددروة،الميددلإلددىتحمددل
المخاطرة)التييتمتعبهاطالبالجامعاتالمصريةواحتمالإقامةمشروعاتجديدةبعدتخرجهم،مع

ضددعفهددذهالعالقددةنسددبيا،ومددننتددائجالد ارسددةوجددودعالقددةبددينبعددضالمتغي دراتواحتماليددةإقامددة
مشددروعاتجديدددةبعدددالتخددرج،ومددنهددذهالعوامددل:النددوع(طالددب،طالبددة)،عمددرالطالددب،الكليددةالتددي
ينتميلهاالطالب،الخلفيةالرياديةللطالب .

( -5الخطيب ،لودير" :)2011 ،تطبيق أدام  QFDلإليفا بمتطلبا الجودم – دراسة تطبيقيكة
عل الشركة العامة للصناعا الجلدية"

تددماختيددارالشددركةالعامددةللصددناعاتالجلديددة-معمددل()7إلنتدداجاألحذيددةالجلديددةالرجاليددة
كعينةإلجراءالبحث،حيثتصميماستبانةمؤلفةمنثالثةأقسام،ركزالقسماألولمناالستبانةعلى

أبعادالجودة(متطلباتالزبدون)،أمداالقسدمالثدانيفتضدمنتحديددأبدرزمندافسللشدركة،واخدتصالقسدم
الثال ددثواألخي ددرم ددناالس ددتبانةبتحدي ددددرج ددةتد دوافرك ددلمتطل ددبم ددنمتطلب دداتالزب ددونف دديالمنتج ددات

المنافسةلمنتوجالشركةعينةالبحث .

وقد خلص البحث سل جملة من االستنتاجا أبريها:
 ضعفاالهتمامبمفاهيموأدواتالجودةوالسيماأداةQFD تد دوافرالبيئ ددةالمالئم ددةلتطبي ددقأداةQFDوكثد درةالم ازي دداالت دديتحققه دداالش ددركةم ددنخ ددالله ددذاالتطبيق

 ضعفتركيزالشركةعلىتحديدمتطلباتالزبوننتيجةإيدالءاالهتمداماألكبدرللعقدودالمبرمدةمعالمؤسساتالحكومية.

( -6حمككيم" :)2011 ،تعييككي جككودم نتككااج التككدريب المهنككي لتلبيككة متطلبككا سككوق العمككل نككي
الكوي باستخدام  ،QFDمجلة الهندسة الصناعية واإلدارم"

هدددفتالد ارسددةإلددىتحسدديننوعيددةنتددائجالتدددريبالمهندديلتلبيددةاحتياجدداتسددوقالعمددلفددي
الكويددتباسددتخدامطريقددةنشددرالجددودة،وتوصددلتالد ارسددةإلددىأولويدداتحددددتهافدديممارسددةاالسددتعداد
للتعلموتطبيدقتكنولوجيداجديددةبدأعلىوزننسدبي195نقطدة،يليهدافهدمحاجداتتعلدممهداراتجديددة
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بوزننسبي165نقطة،ممارسةأنشدطةالمحاكداةبدوزننسدبي152نقطدة،إدارةالمهداموااللتدزامبدوزن

نسبي146نقطة،استخداممهاراتتكنولوجياالمعلوماتالستكمالاألنشدطةبدوزننسدبي132نقطدة،
وأخيراأنشطةإدارةالوقتبوزننسبي162نقطة.
( -7الجبككوري ،النعيمككي" :)2009 ،بنككا بي ك الجككودم باسككتخدام المقارنككة المرجعيككة -أنمككوذج
مقترح ني التعليم العالي"

هدددفالبحددثإلددىتسددليطالضددوءعلددىأداةبيددتالجددودةكمنهجيددةمتبعددةفدديحالددةاسددتخدام

وتطبيقوظيفدةنشدرالجدودةبوصدفهامدنأهدمط ارئدقالجدودةالتديتهدتمبموضدوعالمواءمدةبدينصدوت
المسددتفيدمددنالخدمددةبعامددةوالخدمددةالتعليميددةعلددىوجددهالخصددوصفدديإطددارالم دواردالمتاحددةلهددذه
المؤسسددات،وموقددعهددذهالمؤسسدداتبالنسددبةألقرانهدداعالميدداباالسددتعانةبددالمفهومالثددانيوهددوالمقارنددة

المرجعية  .Benchmarking
بموجبماتقدميقدمالبحثمحورينرئيسيين:األوليهدتمباإلطدارالنظدريومراجعدةلعدددمدن

الد ارسددات،أمددافدديالمحددورالثددانيفقدددحدداولالباحثددانتقددديمأنمددوذجمقتددرحلبيددتالجددودةفدديالتعلدديم
العالي،يمتازبإمكانيةتعميمهليصلحأليةمؤسسةتعليميةترغبباعتمادأوتطبيقتقنيةبيتالجودة،

وقداختتمالبحثبالخالصةوالتيتضمنتمجموعةمنالخالصاتالفكريةوالتيتمتكثيفهافيإطدار
تحسيناألداءفيالمؤسساتالتعليمية .
( -8المعمكككوري واخكككرون":)2009 ،اسكككتخدام أدام نشكككر وتيفكككة الجكككودم نكككي تحسكككين قيمككككة
اليبون" -دراسة حالة ني الشركة العامة للصناعا الجلديكة .مجلكة اإلدارم واالقتصكاد .العكدد
السادس والسبعون

اهتمالبحثبالتطبيقالمتقدمألداةنشروظيفدةالجدودةفديالشدركةالعامدةللصدناعاتالجلديدة،

م ددنخ دداللالتحدي دددوالتقي دديمالتفص دديليلمتطلب دداتالزب ددوناألساس دديةلمن ددتجاألحذي ددةالجلدي ددةالرجالي ددة
ومنافسه،معتحديدالمتطلباتالفنيةللمنتجبغيةترتيبأسبقياتترتيبهاوتطويرها،ومنثمنشرهاعبر

سلسدلةمصدفوفاتلبيدوتالجدودة،كمداتدماعتمدادأداةQFDفديتحقيدققيمدةزبدونمتفوقدةعدنطريددق
قياسقيمةالزبونلمنتجالشركة ومنافسهاقبلتطبيقاألداةوبعدها .

وقككد توصككل البحككث سلكك جملككة مككن االسككتنتاجا أهمهدداضددعفالشددركةفدديالتحديدددالدددقيق
لمتطلباتالزبونوتوقعاته .

( -9الشيخ وآخرون" :)2009 ،صاحبا ااعمال الرياديا ني ااردن :سما وخصااص".
هددفتهددذهالد ارسددةإلددىالكشددفعددنالخصدائصوالسددلوكياتالرياديددةالتددييمتلكنهدداالرياديددات

ف ددياألردن،بجان ددبد ارس ددةأث ددرالخلفي ددةالشخص دديةواالجتماعي ددةوالوظيفي ددةللريادي دداتاألردني دداتف ددي
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الخصائصوالسلوكياتالرياديةالتدييمتلكنهدا،وقدداسدتخدمتالد ارسدةاالسدتبانةكدأداةبحدث،حيدثتدم
توزيع71استبانة،معاعتمادالمنهجالوصفيالتحليلي،وخلصت الدراسةإلىأنالريادياتاألردنيات
يعكسدنالكثيدرمدنصدفاتالريداديينعلدىنحددوعدامبخصائصدهمالسدلوكية،فهدنيتمدتعنبدرجدةعاليددة
مدنالثقددةبددالنفس،وحددباإلنجدداز،واإلبددداعواالبتكددار،والمبدادرة،والقدددرةعلددىبندداءشددبكةمددنالعالقددات

معجهاتمختلفة،إضافةإلىرغبتهنفياالستقالليةوالقدرةعلىتحملالمسؤولية،وبينتالدراسةأن
الريادياتاألردنياتيسعينبدرجةمتوسطةإلىوضعالخطدطواغتندامالفدرص،إالأنهدنيمدتلكندرجدة

منخفضةمنروحالمخاطرة .
وأوصككك الدراسكككةبضددرورةاالهتم ددامبنوعيددةالب درامجالتدريبي ددةالتدديتق دددمهاالجهدداتالمختلف ددة
للرياديدداتوالتدديتتماشددىمددعمتطلبدداتهن،ويمكددنأنتتمثددلفدديالب درامجالتدريبيددةالتدديتعددززالسددلوك
الرياديلديهن،وتكثيفالبرامجالتدريبيةالتيتهتمبالتخطيط،وضرورةأنتعيالرياديةاألردنيةأهمية
عمليددةالتخطدديطفددينجدداحمشددروعهاونمددوه،حيددثتبقددىعمليددةالتخطدديطمه دارةمددنالممكددناكتسددابها

وتطويرها .

 3.4الدراسا ااجنبية:
1- (European commission, 2016): "Entrecomp, The Entrepreneurship
"competence framework, European commission publications
سطار عمل للكفايا الريادية ،منشو ار المفوضية ااوروبية
تعتبد ددرعمليد ددةتطد ددويرالكفايد دداتالرياديد ددةللم د دواطنينوالمنظمد دداتمد ددنأولويد دداتعمد ددلاللجد ددان

المختصةفياالتحداداألوروبدي،حيدثأنهنداكإجمداعبدأنمجموعدةالمعدارفواالتجاهداتوالمهدارات
يمكنتعلمها،والتيسيكونلهاأثروفائدةعلىالصعيدينالفرديوالمجتمعي،وقددهددفتالد ارسدةإلدى
اسد ددتخالصتعريفد دداتواضد ددحةللكفايد دداتالرياديد ددة،وتكد ددوينإطد ددارعمد ددلعد دداملوصد ددفهد ددذهالكفايد ددات
ومكوناتها،كماعملتالدراسةعلىبنداءجسدربدينالتعلديممدنجهدةوالعمدلمدنجهدةأخدرى،وبالتدالي

دع ددمال ددتعلمالري ددادي،م ددعاعتماده دداعل ددىالعدي دددم ددنالد ارس دداتالس ددابقةوحلق دداتالنق دداشم ددعالخبد دراء
واالجتماعاتمعذويالعالقةوكذلكتنفيذدراساتمتعمقةلبعضالحاالت(دراسةحالة) .

داملمجموعددةمددنالكفايدداتالرياديددةومنهددا:الرؤيددة،اإلبددداع،

وقددداسددتنتجتالد ارسددةاإلطددارالعد

الثق ددةب ددالنفس،الدافعي ددة،التواص ددل،ال ددتعلم،م ددعتحدي دددال دددرجاتأوالمس ددتوياتال ددثالثالرئيس ددةله ددذه

الكفايات(األساسية،المتوسطة،االحترافية) .

2- (Haolader, 2015): "Entrepreneurship Education in TVET for
small and Medium Enterprise Development: A case study in
"Bangladesh
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ريادم ااعمال ني التعليم والتدريب التقني والمهني للمشكاريع الصكغيرم والمتوسكطة :دراسكة حالكة نكي

بنغالدش 

تعمددلهددذهالد ارسددةعلددىفحددصمسددتوىالتعلدديمالريدداديالحدداليفدديبددنغالدش،حيددثتددمجمددع

البياندداتمددنمندداهجالتعلدديموالتدددريبالتقندديوالمهندديومسددحآراءالجهدداتذاتالصددلة،بهدددفتطددوير
ب درامجتعليميددةداعمددةللريددادةلدددىخريجدديالتعلدديموالتدددريبالتقندديوالمهنددي،واسددتخدمتأدواتكميددة
وكيفيةلتحليلالبيانات،وقدوجدتالدراسةبأنتعليمالريادةمفتقدإلدىحددكبيدروأنالمدرسدينبحاجدة

إلددىتدددريبلتدددريسالمسدداقبفاعليددة،وقدددكددانمجتمددعالد ارسددةمكددونمددنأسدداتذةوطددالبفدديالمعاهددد
الصناعيةوالمدارسالمهنية،حيثكانتالعيندةمكوندةمدن50مدرسدا200،طالبدامدنأكثدرمدن20

مرك ازمهنيا،وكذلك20رياديافيبنغالدش .

وتوصل الدراسةإلىضرورةتطويرمحتوىريادةاألعمالبهدفتطويركفاياتهمنحوافتتاح
المشاريعواألعمالالخاصةبهم،كمايرجعذلكلعدةأسبابومنهانقصالمهاراتوالكفايداتوالخبدرات
الرياديةلدىالمدربينأوالمدرسين،وقلةاالرتباطوالتواصلمعالريداديينوالمنظمداتالمهتمدةبالريدادة،

كمدداأنإحدددىأهددمنتددائجالد ارسددةتؤكدددعلددىأنتعلدديمالريددادةيمكددنلددهأنيددزودخريجدديالتعلدديمالتقنددي
والتدددريبالمهندديبالكفايدداتالرياديددةالضددروريةليص دبحواريدداديين،وهددومدداأوصددتالد ارسددةبددهوأكدددت
علىأهميته .

3- (Maigida.J.F, Saba.T.M, Namkere.J.U, 2013): "Entrepreneurial
Skills in technical vocational education and training as a strategic
"approach for achieving youth empowerment in Nigeria
مها ار ريادم ااعمال ني التعليم والتدريب المهني والتقني كنهج اسكتراتيجي لتحقيكق تمككين الشكباب

ني نيجيريا

تهدفالدراساتالرياديدةإلدىالتركيدزعلدىأدواتافتتداحالمشداريعالجديددةأوالمهدنالخاصدة،

وألننيجيريابلدفتيوناميولديهانسبةبطالةعالية،فإنهاتحتاجلبرامجتدريبيةحدولالرياديدةالسديما
فيمجالالتعليموالتدريبالتقنيوالمهني،كماأنهناكتركيزعلىالشبابومسدتقبلهم،ذلدكأننسدبة

كبيرةمنهملميحالفهمالحظبالنجاحفيالمساراتاألكاديمية،وتنقصهمالكفاياتالالزمةلسوقالعمل،
ومددنهندداتسددعىهددذهالد ارسددةإلددىقيدداسوفحددصقدددرةالكفايدداتوالمهدداراتالرياديددةفدديمجددالالتعلدديم
دبابوزيددادةفددرصالعمددل

والتدددريبالتقندديوالمهندديفدديعمليددةالتخطدديطاالسددتراتيجيلدددمجوتمكددينالشد

لديهمفينيجيريا .

وقككد اسككتنتج الدراسككةبأنددهيمكددنرصدددالب درامجلمواجهددةبطالددةالشددباب،كمدداأنالقطاعددات
غيددرالرسددميةيجددبأنتسدداهموذلددكعبددرمش دداركاتجميددعالجهدداتالمعنيددةوالتددييمكنهدداأنت دددعم
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المجاالتالرياديةوتنميةالمهاراتوالكفاياتالالزمةللشباب،وذلكمنخاللعدةأطرأهمهداالتركيدز

دثأنمجموعددةمددنأهددمالسددماتالرياديددةومنهددا:اإلبددداع،

علددىالتعلدديموالتدددريبالتقندديوالمهنددي،حيد
الحاجددةلإلنجدداز،إدارةالددذات،امددتالكالمهدداراتالقياديددة،وغيرهددامددنالكفايدداتالرياديددةوالتددييمكددن

تطويرهامنخاللالتعليموالتدريب .
ومن توصيا الدراسة:

 دم ددجالمه دداراتوالكفاي دداتالريادي ددةف دديالمن دداهجالتعليمي ددةوالت دديتمك ددنالخد دريجينم ددنافتت دداحالمشداريعالجديدددة،وهدذايتطلددبعددةأمددورومنهدا:التركيددزعلدىالرياضددياتوالعلدومفدديجميددع
المراحل،وتوفيرالدعمالدالزمللتعلديموالتددريبالمهندي،وربدطالتعلديموالتددريبالتقنديوالمهندي

بمتطلباتسوقالعمل.

 ضرورةتركيزالحكومةعلىمشاركةالقطاعالخاصفيدعمالتعليموالتدريبالتقنيوالمهني.4- (Gupta. R, Gupta. Sh, Nagi. K, 2012): "Analysis & Designing an
"Engineering Course Using QFD
تحليل وتصميم المقر ار الهندسية باستخدام QFD
هدفتالدراسةإلدىتقيديموتحليدلأهدمالمقدرراتوالمحتويداتالتدريسديةالخاصدةبكليدةالهندسدة،

ومدنثدماسدتخدامأداةQFDبمدايعمددلعلدىتلبيدةمتطلبداتأصدحابالمصددلحةوتوقعداتالطلبدة،وقككد

توصكككل الدراسكككةإلددىتحديدددأهددممتطلبدداتالزبددائنمتطلبدداتالزبددائن(الطلبددةوأصددحابالمصددلحة)،
وكذلكتحديدأهمالمواصفاتالفنيةالتيتلبيهذهالمتطلبدات،مدعإعطداءالدوزنالنسدبيلكدلمواصدفة

وبيانقوةالعالقاتبينالمواصفاتالفنية .

5- (Mueller, 2011): International business curriculum design:
" identifying the voice of the customer using QFD
تصميم مناهج ااعمال الدولية :تحديد صو العميل باستخدام QFD
تهدددفهددذهالد ارسددةإلددىاسددتخداممدددخلنشددروظيفددةالجددودةفدديتصددميمالمندداهج،حيددثأن
مناهجالتعليمالعالييجبأنتقيمباستمرارالسيمافيهذهالبيئةالديناميكية،تزامنامعالتغيراليومي

فيبيئةاألعمال،كماأناستخدامنشروظيفةالجودةتزدادباستمرار،ويمثلالطلبةصوتالزبائن .

وقد توصل هذه الدراسةلجملةمنالنتائجومنهافعاليةتصميمالمناهجباستخدامنشروظيفة
الجودة،كماقامتالدراسةبتحليلصوتالعمالءوتوقعاتهم،منجانبآخرفإناستخدامنشدروظيفدة
الجودةوتحليلالمقارنةيعملعلىتحليلالبدرامجاألكاديميدةوالتديتعمدلعلدىعدرضتوقعداتالعمدالء
والمواصفاتالفنيدةالدالزمتوافرهدافديالمنداهج،ممدايقلدلمدنالتكداليفوالفجدوةبدينالمنداهجاألكاديميدة

واحتياجاتسوقالعمل.

71

6- (Ictenbas and Erylimaz, 2011): "Linking employers expectations
" with teaching methods: quality function deployment approach
ربط توقعا المشغلين بطرااق التدريس باستخدام منهجية نشر وتيفة الجودم
تهدددفالد ارسددةإلددىتسددليطالضددوءعلددىمقابلددةتوقعدداتالمددوظفينوالمشددغلين،لمدداتمثلددهمددن

تحقيددقمي دزةتنافسدديةوكددذلكتحدددكبيددرأمددامالجامعددات،حيددثأنددهيددتماسددتخداممنهجيددةنشددروظيفددة

الجودةلترجمةمتطلباتالعمالءلمواصفاتالخدمةالنهائية .

وقدددقددامالباحددثفدديهددذهالد ارسددةباسددتخداممنهجيددةنشددروظيفددةالجددودةلقيدداسطددرقالتدددريس

ومدىمقابلتهالتوقعاتالمدوظفينأوالمشدغلين،حيدثتدمتحديدداحتياجداتالعمدالء،ثدمتطدويرط ارئدق
يجادالعالقةبينهماواحتساباألوزانالنسبيةالنهائية .

التدريس،وا
وقكد توصكل الدراسكة إلددىأندهيمكدنللجامعداتتحقيدقميدزةتنافسديةمدنخداللتحديددتوقعددات
الموظفين،وذلكبقياسفعاليةطرقالتدريسوالتيتتالقىمعتوقعداتالمدوظفينأوالمشدغلينكعمدالء
داخليين،ممايعملعلىتطويرالمناهجوطرائقالتدريسفيالجامعة،حيدثكاندتالنتدائجأنأسدلوب

المحاضرة،دراسةالحالة،والمشاريعهياألفضلوالتيحازتعلىأعلىاألوزان .
7- (European Commission, 2009): "entrepreneurship in vocational
"education and training – final report of the expert group
التقرير النهااي لتعليم ريادم ااعمال ني التعليم والتدريب المهني
تعم ددلالبد درامجوالنم دداذجالريادي ددةعل ددىمس دداعدةالطلب ددةف دديام ددتالكأدواتالتفكي ددراإلب ددداعي
الريدداديوحددلالمشددكالت،وهددذايمكددنأنيكددونفعدداالفدديالتعلدديمالتقندديوالت ددريبالمهنددي،حيددثأن

الطلبةقريب ونمنسوقالعملوالتشغيلالذاتي،كمايمكنأنيكدونخيداراذوقيمدةبالنسدبةلهدم،حيدث
أنددهوفدديبعددضالدددولفددإن%90أو%100مددنطلبددةالتعلدديمالمهندديوالتقنددييشدداركونفدديب درامج

داللمرحددلتعلمهددم،ولكددنثمددةمشددكالتقدددتحددولدونفعاليددةذلددكفدديبع دضهددذهالبلدددان،
ا
الريددادةخد
ومنهذهالمشكالت:طرقالتدريسأوالتدريب،ونقصالمهاراتوالكفايداتللمدرسدينأوالمددربينفدي

مجالريادةاألعمال .
كماأنتعليمالريادةيحتاجلتظدافرالجهدودمدنقبدلكدلالجهداتالمعنيدةالحكوميدةمنهداوغيدر
الحكومية(الربحيةوغيرالربحية)،وقددهددفتهدذهالد ارسدةإلدىتحديددالمعداييرالمناسدبةلدتعلمالريدادة،
ورصدأهمالعقباتأمامذلكومنثماقتراحوتقديمالحلوللها،حيثاعتمددتعلدىاسدتعراضوتحليدل

آراءالخبراءمنخاللمجموعاتبؤريةوالبحثفيالتجاربالخاصةبالعديدمدنالددولبغدرضتحليدل
وتطويرالمحتوياتالتدريسيةوالطرقالتدريبية .
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وقكككد اسكككتنتج الدراسكككةبددأنتعلددمالريددادةيحت دداجلمجموعددةمددنالجهددودمددنقبددلالمنظم ددات
المختلفددةوالمعنيددةبالريددادة،كمدداأنالتوجددهاألوروبدديفدديهددذاالمجدداليدددعمباتجدداهالتنسدديقللسياسددات

الوطني ددةالمتعلق ددةبري ددادةاألعم ددالوتب ددادلأفض ددلالممارس دداتوالخبد دراتباإلض ددافةإل ددىبد درامجالمراقب ددة
والمتابعة .
وقد قدم الدراسة عدم توصيا ومنها:
 -إنشاءلجنةخاصةبتعلمالريادةمكونةمنجهاتمختلفة-حكوميةوغيرحكومية.

 تخطيطاإلطارالعامالخاصبتعلمالريادة(موازنة،تأهيلالمدربينوالمدرسين،تحديدداألدواتوالمنهجيات...،إل ).

 تقديمالريادةكهدفأساسيفيالبرامجوالمناهجالتدريسيةوالتدريبية .8- (Adem, 2008): "The effect of entrepreneurship Training on TVET
"programs as a source of motivation for entrepreneurship
تأ ير التدريب عل الريادم ني برامج التدريب والتعليم المهني والتقني كمصدر تحفيي لريادم ااعمال
حيثهدفتهذهالدراسةومنخاللاستخدامهاللمنهجالوصفيوأدواتهالمتمثلدةفدياالسدتبيان

والمقابالتلعينةمنمتدربيوخريجيإحدىمراكزالتعليمالتقنيوالتدريبالمهنيلمعرفةأثدرالتددريب
علدىالريددادةفدديزيددادةالتحفيددزنحددوريددادةاألعمددال،وقدددأفددادتالبياندداتالتدديتددمجمعهددابوجددودعالقددة

الخريجينعلىافتتاحمشاريعهمالخاصة .
طرديةموجبةبينتعلمالريادةوقدرةالمتدربينو 
وقد أتهر الدراسة بعض النتااج ومنها:

 قابلي ددةالمت دددربينأثن دداءالت دددريبللعم ددلوافتت دداحالمش دداريعأعل ددىم ددنالخد دريجين،نظد دراالفتق ددادالخريجينللحماسةوالمساندةوالتحفيز.

ومن أهم توصيا الدراسة:
 اس ددتم ارريةتق ددديمال دددعمللخد دريجينم ددنالمرك ددزالت دددريبيومتابع ددةأعم ددالهمالخاص ددة،وك ددذلكاستم ارريةتطويرمهاراتوقدراتالمشرفينوالمدربين.
(Peters et.al, 2005): "Course design the house of quality, journal of
"education for business

9-

تصميم المقر ار باستخدام بي الجودم ،مجلة التعلم للعمل
هدفتالدراسةإلىتحديدكيفيةاستخدامدالةنشرالجودةQFDفيتصميمالبدرامجالتعليميدة،
وتوصددلتالد ارسددةإلددىقدددرةأداةنشددرالجددودةعلددىقيدداسوتحقيددقمخرجدداتالددتعلمللب درامجالتعليميددة،

حيثاستخدمتفيتصميممقررإدارةاإلنتاجوالعمليات .
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 3.5التعقيب عل الدراسا السابقة:
دثلمجموع ددةم ددناألبح دداثوالد ارس دداتالس ددابقة–المحلي ددةوالعربي ددة

م ددنخ دداللاس ددتعراضالباح د

واألجنبيددة-الحددظالتركيددزوالتأكيدددعلددىفعاليددةنشددروظيفددةالجددودةQFDكأحدددأدواتإدارةالجددودة
الشداملةفدديتقددديمالحلددولالمتعلقددةبتفضدديالتالعمددالءومواءمتهددامددعالمتطلبدداتالفنيددة،كمدداأنمجددال

ريادةاألعمالمنالحقولالخصدبةللد ارسدةويعتبدرربطدهبدالتعليمالتقندي–علدىحددزعدمالباحدث-مدن
مقومدداتالتنميددةوهددومددااسددتمدهالباحددثمددنالد ارسدداتالعديدددةذاتالصددلة،كمدداأنثمددةاهتمددامكبيددر

بمجموعددةالكفايدداتالرياديددةالالزمددةوالضددروريةفدديمجددالريددادةاألعمددال،إالأنتحديدددالمقومدداتأو
الكفاياتلريادياألعمالوتدشينبرامجواستراتيجياتفاعلةلتنميتهامنأساساتنجاحريادةاألعمال،

وهددومدداتطمددحالد ارسددةإلددىالمسدداهمةفيدده،ويعددرضالباحددثفيمددايلدديأهددمأجددهاالتفدداقواالخددتالف
واالستفادةمنالدراساتالسابقة،وكذلكأهممالمدحالفجدوةالبحثيدة،كمداسديقدممميدزاتالد ارسدةالحالدة

عماسواها .

 -1أوجه االتفاق:اتفقتالدراسةالحاليةمعالعديدمنالدراساتالسابقة(المحليةوالعربيةواألجنبية)

والتيتناولتالتعليمالتقني(األهمية،المشكالت)كأحدمحاورالد ارسدةالحاليدة،وتمثلدتهدذهالد ارسدات

فددي(أبددوناصددر،الطددالع،وآخددرون(،)2017،شددبير(،)2016،مدداس(،)2014،شددلبي،)2012،
(اللحددام(Maigida.J.F, Saba.T.M, Namkere.J.U, ،)Haolader, 2015(،)2010،

).)Adem, 2008(،)Hamza, 2011(،2013
وتناولدددتالعديددددمدددنالد ارسد دداتالمحدددورالثد ددانيللد ارس ددة(الكفايد دداتالرياديدددة)،وتوضددديحهدددذه

الكفايدداتمددنخدداللمصددفوفاتونمدداذجخاصددة،وبيدداناليدداتتطويرهددا ،وتمثلددتهددذهالد ارسدداتفددي:
(شبير(،)2016،شعت(،)2015،أبدومدللدة،العجلدة(،)2013،مداس،)2012،زيددان،)2011،
(الشد ددي وآخد ددرون(،)2009،الد دددهليز2016(،)2009،

Commission,

،)European

)European Commission, (،(Maigida.J.F, Saba.T.M, Namkere.J.U, 2013

.(2009

باإلضددافةللعديدددمددنالد ارسدداتالمتعلقددةباليدداتوتطبيقدداتخاصددةبددأداةالد ارسددةالرئيسددةوهددي
QFDوهذهالدراساتهي(:أبوزيد(،)2015،الخطيب،لودير(،)2011،حمزة(،)2011،اللحام،
(،)2010الجبد ددوري،النعيمد ددي(،)2009،المعمد ددوري،منصد ددور،الموسد ددوي(،)2009،

Verna,

Ictenbas (،(Mueller, 2011(،)Gupta. R, Gupta. Sh, Nagi. K, 2012(،)2014
 .)Peters et.al, 2005(،)and Erylimaz, 2011
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 -2أوجه االختالف:
يمكددنالقددولبددأنوجددهاالخددتالفالرئيسدديبددينالد ارسددةالحاليددةوالد ارسدداتالسددابقةيتركددزفددي

القطدداعالمبحددوثوهددوريددادةاألعمددالفدديقطدداعالتعلدديمالتقنددي،حيددثأنمعظددمالد ارسدداتركددزتعلددى
القطاعد دداتاألكاديميد ددةأوالخدميد ددةبشد ددكلعد ددام(،أبد ددوزيد ددد(،)2015،زيد دددان(،)2011،الجبد ددوري،

النعيمي،)2009،وكذلكالتركيزفيمجمدلالد ارسداتعلدىاسدتخدامأداةنشدروظيفدةالجدودةQFD

فدديالقطدداعاإلنتدداجيأكثددرمددنالقطدداعالخدددميبشددكلعددام(،الخطيددب،لددودير(،)2011،المعمددوري،
منصور،الموسوي .)2009،
كماأناستخدامأداة QFDكأداةرئيسةللدراسةبهدفتطويرالكفاياتالرياديةلخريجيالتعليم
التقندديفدديالمؤسسدداتمحددلالد ارسددةيعتبددراختالفددانوعيددا-علددىحدددعلددمالباحددث-لددميسددبقتطبيقدده
محلياأوعربيا،كمااستخدمتالدراسةالحاليةعدةأدواتبحثيةلمتستخدمهاالدراساتالسابقة .

 -3أوجه االستفادم:
يمكنحصرأوجهاالستفادةمنالدراساتالسابقةفيمايلي :
 اسددتنتجالباحددثوجددودأدلددةعلميددةوعمليددةعلددىجدددوىاعتمددادوتطبيددقمنهجيددةنشددروظيفددةالج ددودةQFDف دديقي دداسوتحدي ددداحتياج دداتالزب ددائنأوالعم ددالءوتحدي دددالمواص ددفاتالفني ددة
الخاص ددةب ددالمنتجأوالخدم ددة،وم ددنث ددمالس دديرق دددماف دديحيثي دداتتطبي ددقنش ددروظيف ددةالج ددودة

والخلوصللنتائجوالتوصياتحولأهمالعواملالتييجبالتركيزعليهاوالياتتقديمالحلول،

مادفعإلىاعتمادمنهجيةنشروظيفةالجودةQFDكأداةبحثرئيسة.

 أهميةقطاعالتعليمالتقنيوارتباطهالوثيقبالنهوضبريادةاألعمال،مايدفعنحوربطاالثنينمعا.

 التركي ددزعل ددىالكفاي دداتالريادي ددةكونه ددام دددخلرئ دديسلنج دداحواس ددتم ارريةالمب ددادراتوالمش دداريعالرياديةالمقدمةلحاضناتاألعمال.

 رسمتصورعامحولاليةتطبيقQFDفيالدراسةالحاليةوربطهابمتغيدراتالد ارسدةلتحقيدقأهدافها.
 -4الفجوم البح ية:
أمافيمايتعلدقبدالفجوةالبحثيدةومدايميدزهدذهالد ارسدةعدناألبحداثوالد ارسداتالسدابقة،فسديتم
تفصيلهاكمايلي :
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 الفجككوم المكانيككة:يمكددنالقدول–علددىحدددعلدمالباحددث–بددأنالد ارسددةهدياألولدىمددننوعهدا
محليافيمايتعلقباستخداموتطبيقأداةنشروظيفةالجودة()QFDفيالمجاالتالخدماتية،
وذلكفيمجالالتعليمالتقني،وربطهبريادةاألعمالمنخاللتطبيقأداة.QFD

 الفجككككوم التطبيقيككككة:الكثيد ددرمد ددنالد ارسد دداتواألبحد دداثعملد ددتعلد ددىتطبيد ددقأداةQFDفد ددي
المجد دداالتالصد ددناعية،إالانالد ارسد دداتالمهتمد ددةبتطبيد ددقأداةQFDفد دديمجد ددالالخد دددمات
وبالتحديدفيمجالالتعليمتعتبرقليلة،حيثعملدتالد ارسدةالحاليدةعلدىتطبيدقأداةQFD

فدديمجددالالتعلدديمالتقنددي،واليددةربددطالقطدداعمحددلالد ارسددةبتطددويرالكفايدداتالرياديددةعبددر
مراحلمتعددةخاصةبتطبيقQFDكماسيتضحعبرالفصولالالحقة.

 نجوم أدام الدراسة:اعتمدالباحدثخداللهدذهالد ارسدةالمدنهجالوصدفي،إالأندهاسدتخدمأكثدر
م ددنأداةبحثي ددةبغ ددرضزي ددادةدق ددةالبيان ددات،وااللتددزامبخطد دواتمنهجي ددةأداةQFDواض ددفاء
المصداقيةعلىنتائجالدراسة.

 الفجككوم التحليليككة:تددماالعتمددادعلددىالمددداخلالكميددةوالكيفيددةفدديالتحليددل،حيددثتددماسددتخدام
برنددامجالتحليددلاإلحصددائيSPSSبغددرضتحليددلبياندداتاالسددتبانةوهددوتحليددلكمددييحقددق
أحداهدافالدراسة،كماتمتحليلبياناتكيفية(نوعية)خاصدةبمتطلبداتالزبدائنمدنخدالل

أداةتقنيدةالمجموعداتاالسدمية)Nominal Group Technique (NGTوتحويلهدالقديم
رقميةحسبمنجية،QFDوكذلكتمتحليلالبياناتالكيفيدة(النوعيدة)الخاصدةبالمواصدفات
الفنيددةمددنوجهددةنظددرطدداقمالخب دراءعبددراسددتخدامأداةدلفدديDELPHIوربطهددابمتطلبددات
الزبائنمنخداللقديمرقميدةفديمصدفوفةالعالقدات،ثدمإتمدامالم ارحدلالتحليليدةألداة،QFD

ممايوضح-علىحدعلمالباحث-اختالفالتحليلفيهذهالدراسةعماسواه.

تتميزالدراسةالحاليةعماسواهابمايلي :

 -5ما يميي الدراسة الحالية عن الدراسا السابقة:
 ربطقطاعالتعليمالتقنيبريادةاألعمال،والتركيزعلدىتطدويرالكفايداتالرياديدةلددىخريجدي
التعليمالتقنيفيالمؤسساتمحلالدراسة.

 اسددتخدامأداةQFDعبددرمراحلهدداالمختلفددةلل دربطبددينمجدداليريددادةاألعمددالالتعلدديم،لتحقيددق
الغرضالرئيسللدراسة.

 اعتمددادالباحددثثددالثأدواتبحثيددةمسدداعدة(،NGT, DELPHIاالسددتبانة)خدداللالد ارسددة
وبجانباألداةالرئيسة(،)QFDباإلضافةألساليبالتحليلالنوعيوالكمي .
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الخالصة:
دةوالعربيدةواألجنبيدةذات
تناولالباحثخاللالفصلالثالثمجمدلالد ارسداتواألبحداثالمحلي 

العالقددةبموضددوعومتغي دراتالد ارسددة،وقدددعددرضملخص داحددولأهددمالنتددائجوالتوصددياتالتدديقدددمتها
الدراساتواألبحاث،كماتمالوقوفعلىجوانبالقصورفيالدراساتالسابقة،وبيانمميدزاتالد ارسدة

الحاليدة،مددنندواحيعدددةأبرزهدامجددالالتطبيدقواالسددتخدامألداةالد ارسدةالرئيسددةوهديQFDالسدديما

ف ديمجددالالخدددماتوالتعلدديمالتقندديعلددىوجددهالتحديددد،وكددذلكال دربطالفاعددلبددينمتغي دراتالد ارسددة
والمتمثل ددةف دديالكفاي دداتالريادي ددةوالمواص ددفاتالفني ددة،باإلضد دافةإل ددىالحداث ددةالنوعي ددة-عل ددىح دددزع ددم

الباحد ددث-والمتعلقد ددةبموضد ددوعالد ارسد ددةواألدواتالمسد ددتخدمة،مد ددعبيد ددانألوجد ددهاالتفد دداقواالخد ددتالف
واالسددتفادةمددناألبحدداثوالد ارسدداتالسددابقة،وكددذلكتحديدددمجدداالتالفجددوةالبحثيددةوممي دزاتالد ارسددة

الحالية .
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منهجيــــ

بع
ـــــ

 1.1المقدمة
 1.1منهج الدراسة
 1.1مجتمع وعينة الدراسة
 1.1جمع وتنظيم بيانات أدوات الدراسة
 4.5أدوات الدراسة
 1.1.1حلقة المجموعات االسمية )Nominal Group Technique (NGT
 1.1.1أداة (أسلوب) دلفي Delphi Technique
 1.1.1أداة نشر وظيفة الجودة QFD
 4.5.4االستبانة
 4.6صدق االستبانة
 4.7ثبات االستبانة
 4.8التوزيع الطبيعي لمحاور الدراسة
 4.9األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 4.1المقدمة:
يتوجبعلىالباحثفيمحاولتهلدراسةتطبيقأداةQFDكمددخللتطدويركفايداتالخدريجين

كريدداديين(د ارسددةحالددة:خريج ديالتعلدديمالتقن ددي-قطدداعغ دزة)،أنيقددومبعددرضوتوضدديحاإلجددراءات
المنهجيةالمتبعةفيالقسمالتطبيقيللدراسة،والضوابطوالخطواتالعلميةوالعملية.

حيثأنالبحثالعلميالمتينيقومعلدىأسداستحديددطبيعدةالظداهرةوتفحصدهاوالتعمدقفدي

جوانبهدداوأبعادهددا،وكددذلكالتعددرفعلددىعالقاتهددابددالظواهراألخددرى،والتدديتعتبددرمددنجددنسالظدداهرة
المدروسددة،ولهددذايتوجددبعلددىالباحددثالتطددرقلمدداهددوأكثددرمددناالفت ارضدداتالنظريددةحددولالظدداهرة

المدروسة،بلعليهتدعيمتلكاالفتراضاتالنظريةبدراسةميدانيةللظداهرةقيددالد ارسدةوالبحدث،وذلدك
مددنخدداللاسددتخداماألدواتالبحثيددةالمختلفددة،وبندداءعلددىذلددكيددأتيهددذاالفصددلمددنالد ارسددةوالفصددل
الددذييليددهبكافددةاإلج دراءاتالميدانيددةوالمنهجيددةاإلحصددائيةالوصددفيةوالتحليليددةلنمددوذجالد ارسددةومددا

يترتبعليهامنمؤشراتوأرقامإحصائيةلهاداللتهاالعلمية .

حيثيعرضالباحثفديهدذاالفصدلوالفصدلالدذييليده،الخطدواتالتدياتبعهدا،والتديتتمثدل

فيتحديدووصفالمنهجالبحثيالمالئملدراسةالظاهرة،كذلكتحديدمجتمعوعيندةالد ارسدة،ووصدف

أدواتالدراسةوتحديدمحتواها،وآليةجمعوتنظيمبياناتالدراسة،صدقوثباتاالستبانةكأحددأدوات
الد ارسددة،وأسدداليبالتحليددلاإلحصددائيالت دديتددماالعتمددادعليهدداف دديتحليددلبياندداتالد ارسددة،ووص ددف
المعلوم دداتالشخص دديةألفد درادالمجتم ددعال ددذينت ددماس ددتهدافهمف دديالد ارس ددةالميدانيد دة،والتحلي ددلالوص ددفي

لمتغيراتالدراسة ،وفيالنهايةاإلجابةعنأسئلةالدراسة .

 4.2منهج الدراسة:
اعتمدددالباحددثعلددىإج دراءاتالمددنهجالوصددفي،والددذييعددرفبأندده"طريقددةفدديالبحددثتتندداول

أحداثاوظواهروممارسداتموجدودةمتاحدةللد ارسدةوالقيداسكمداهديدونتددخلفديمجرياتهدا"(االغدا،
،)2002كمدداويصددفالظ دداهرةوصددفاكمي دداوكيفيددام ددنخدداللجم ددعالمعلومدداتوتص ددنيفها،ومددنث ددم
تحليلهداوكشدفالعالقددةبدينأبعادهدداالمختلفدةمددنأجدلتفسديرهاتفسدديراكافيداوالوصددولإلدىاسددتنتاجات

عامةتسهمفيفهمالحاضروتشخيصالواقعوأسبابه(.العساف .)2006،

ويسددتخدمهددذاالمددنهجكأسددلوبمددنأسدداليبالبحددثالعلمدديالتدديتعتمدددعلددىد ارسددةالظ دواهر

البحثيددةكمدداتوجدددفدديالواقددعويهددتمبوصددفهاوالتعبيددرعنهدداكيفيدداأوكميدداأوبكالهمددامعددا،فددالتعبير
الكيفييصفلنداالظداهرةأوالسدمةالمدروسدةويوضدحخصائصدها،أمداالتعبيدرالكمديفيعطينداوصدفا

رقميايوضحهذهالسمةأوحجمها(عودة.)2018،
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وقداستخدمالباحثهذاالمنهجلدراسة"تطبيق أدام  QFDكمدخل لتطكوير كفايكا الخكريجين

كرياديين دراسة حالة :خريجي التعليم التقني -قطاع غيم".

وقد اعتمد الباحث عل مصدرين للبيانا الاليمة إلتمام الدراسة:
 المصككادر ال انويككة:والمتمثلددةفدديمجموعددةالم ارجددعوالد ارسدداتواألبحدداثواألدبيدداتوالتقدداريروالدورياتوالمواقعالمتخصصة،والتيمنخاللهاتمإثراءالجوانبالنظريةللدراسة .

 -المصادر ااولية:حيثاعتمدالباحثعلىأدواتالدراسةالرئيسةوالمتمثلةفي :

تقنيةالمجموعاتاالسمية(،(Nominal Group Technique–NGTاالستبانة،أسلوبأو

أداةدلفي،أداة،QFDوهياألدواتالخاصةبالجزءالتحليليوالتطبيقيمنالدراسة.

 4.3مجتمع وعينة الدراسة:
 4.3.1مجتمع الدراسة :
يعبرمجتمعالدراسةعدنجميدعمفدرداتالظداهرةوالتدييمكدنللباحدثاسدتخالصالنتدائجمنهدا

بمايحققأهدافالدراسة،ولذلكسدوفيعتمددالباحدثعلدىالطدواقماألكاديميدةفديالكليداتالتقنيدةقيدد

الد ارسدة،وكدذلكخبدراءوطدواقمالعمددلفديحاضدناتاألعمدال،حيدثأنأفدرادهدذاالمجتمدعهدياألكثددر
احتكاكددابالفئددةالمسددتهدفةوهدديخريجددوالتعلدديمالتقندديفدديقطدداعغدزة،ويمكددنهمالمسدداهمةوبفاعليددةفددي
اإلجابةعلىأسئلةاالستبانةكمرحلةأولىوكدأداةمسداعدة،ومدنثدمالشدروعمعهدمفديالمحدورالدرئيس

للبحددثوهددوتطبيددقأداة  ،QFDحيددثسدديكونللعدداملينفدديحاضددناتاألعمددال(م ددراء،مقيمددين،
موجهين،مراقبين،خبراء)دورفيتحديدمجموعةالكفاياتالرياديةالالزمدةواعطائهدااألوزانالنسدبية،
وكد ددذلكسد دديقومأعضد دداءالهيئد دداتالتدريسد ددية(تخصصد دداتدبلد ددومتقند ددي:علد ددومالحاسد ددوب،تكنولوجيد ددا

المعلوم ددات،المه ددنالهندس ددية،المه ددنالص ددناعية)،بالمش دداركةف دديتحدي دددمجموع ددةالمواص ددفاتالفني ددة
الالزمةلتحقيقتلكالكفاياتمنخاللمجموعةمنالطرائقالتدريسيةوالمحتوياتالتدريبيةالمقترحدة،

أوأس دداليبأخد ددرىمقترحد ددة،ومدددنثدددمتنفيدددذوتطبيدددقأداة،QFDوس دديكونمجتمد ددعالد ارسدددةلكدددلأداة
كالتالي :
اءوخبراءريادةاألعمالفيالحاضنات.
 أداةالمجموعاتاالسمية(:)NGTمدر 

 االسددتبانة:خبدراءوطدواقمالعمددلفدديحاضددناتاألعمددالباإلضددافةإلددىأكدداديميالتعلدديمالتقنددي
فيالكلياتالتقنيةقيدالدراسة.

 أداةدلفي:Delphiاألكاديميونوخبراءالتعليمالتقني.
 أداةنشدروظيفدةالجدودة :QFDطدواقمالعمدلفدديالحاضدناتوالكليداتالتقنيدةباإلضدافةإلددى
الخبراءالمعتمدين.
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وقدددبلددتعددددمددوظفيالكليدداتالتقنيددة()364موظددف،موزعددةعلددى()9كليدداتتعلدديمتقنددي،

بينمابلتعددموظفيحاضناتاألعمال()26موظفاموزعةعلى()4حاضناتحسدبأرقدامصدادرة
عندائرةالمواردالبشريةفيالكلياتالتقنيةوحاضناتاألعماللعام(.2019ملحق )1
مالحتا :
 تددمتقسدديممؤسسدداتالتعلدديمالتقندديكمدداسددبقتفصدديلهفدديالفصددلالثددانيإلددىمؤسسدداتحكوميددة،أهلية،خاصة،واألعدادالسابقةتمثلالجهاتالثالث.

تماعتمادحاضناتاألعمالاألربعةالرسميةفيقطاع غزة (حاضنةتكنولوجياالمعلومات -الكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية (اليوكاس) ،حاضنة األعمال وتكنولوجيا المعلومات -الجامعة اإلسالمية،
الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -بيكتي ،حاضنة أعمال الميرسي كور-
Sky Jeeks

)Gaza

 4.3.2عينة الدراسة الفعلية:
قددامالباحددثباختيددارعينددةمكونددةمددناألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيددةبقطدداعغ دزةباسددتخدام

معادلدةمددخلرابطدةالتربيدةاألمريكيدةلددكيرجسديومورجدان()Kergcie & Morgan 1970لتحديدد
الح ددداألدن ددىلحج ددمالعين ددةالمناس ددبال ددذييمث ددلمجتم ددعالد ارس ددةأفض ددلتمثي ددل،وذل ددكوف ددقالص دديغة

الموضحةأدناه .

)𝑃 𝜒 2 𝑁𝑃(1 −
=𝑛
)𝑃 𝑀𝐸 2 (𝑁 − 1) + 𝜒 2 𝑃(1 −
حيثأن :
n

:حجمالعينةالمطلوب .

N

:حجممجتمعالدراسة .

P

:مؤشرالسكانأونسبةالمجتمعواقتراحكيرجيسيومورجانانتساوي .0.5

: MEنسبةالخطأالذييمكنالتجاوزعنهوأكبرقيمةله .0.06
𝜒2

:قيمددةمربددعكددايبدرجددةحريددةواحدددة 3.86عندددمسددتوىثقددة 0.95أومسددتوىداللددة

 .0.05

بعدددالتعددويضفدديالمعادلددةالسددابقةتددمالتوصددلإلددىأنحجددمعينددةالد ارسددةالمناسددب()154

أكدداديميموزعددةعلددىالكليدداتالتقنيددةبغدزةمددنأصددلالمجتمددعالمتدداح()364مسددتجيب،وبلغددتنسددبة
العين ددةم ددنمجتم ددعالد ارس ددة(،)%42.3وق ددامالباح ددثباختي ددارعين ددةعشد دوائيةطبقي ددةم ددنك ددلطبق ددة
بالتناسبمعحجمأفرادالمجتمعحسبعددالموظفينفيكلكليةتقنية .
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وفيمدايتعلدقبدالموظفينالعداملينفديحاضددناتاألعمدالوالبدالتعدددهم()26موظفدا،فقددقددام

الباحثباستخدامأسلوبالحصرالشامل .
 4.3.3نسبة االسترداد:

بع د دددأنق د ددامالباح د ددثبتوزي د ددعاالس د ددتباناتوع د ددددهم()154اس د ددتبانةعل د ددىمجتم د ددعالد ارس د ددة

المسدتهدف،تدماسددترداد()110اسدتبانةبنسدبةاسددترداد()%71.4مدنمؤسسداتالتعلدديمالتقندي،بينمددا
بلغتنسبةاالستردادمنالموظفينالعاملينفيحاضدناتاألعمدال()%92.3بواقدع()24مسدتجيبا،
حيثتعتبرالنسبمرتفعةويمكناالعتمادعليهابقوةفيتعميمنتائجالدراسة،ويرىالدبعضأننسدبة

االستردادالتيتزيدعن%40أو%50تعتبرنسبةمقبولدةويمكدناالعتمدادعليهدا،كمداأندهوفقدالمدا
توصلله()Sekaran,2000فإنهيعتبرنسبةاسترداد%30كحدأدنىمناسبةألغراضالدراسة .
 4.3.4مبر ار اختيار مجتمع الدراسة :يعزوالباحث أسباباختيارمجتمعالدراسةلمايلي :
 قدرةخبراءريادةاألعمالفيالحاضناتعلىتحديددالكفايداتالرياديدةالالزمدةوذلدكعبدرأداة
،NGTوالتيستصممبناءعليهااالستبانةوستعتمدكمصدفوفةمتطلبداتالزبدائنفديإجدراءات
تطبيقأداة،QFDحيثتعتبرالحاضناتالسوقالرئيسلريادةاألعمالفيقطاعغزة.

 قدددرةاألكدداديميينفدديكليدداتالتعلدديمالتقندديالمدروسددةعلددىتقددديرواقددعالكفايدداتالرياديددةلدددى
الخ دريجينوالددذينيمثلددونمخددرجالعمليددةالتعليميددةللكليدداتالتقنيددة،وكددذلكخب دراءالريددادةفددي

الحاضناتنتيجةاحتكاكهمببعضالرياديينمنخريجيالتعليمالتقني.

 ق دددرةاألك دداديميونوالخبد دراءف دديالتعل دديمالتقن دديعل ددىتحدي دددالعالق دداتوالق دديمالرقمي ددةالخاص ددة
بمصفوفةالعالقاتفيتطبيقأداة،QFDوذلكمنخاللمراحلاستخدامتقنيدةأوأداةدلفدي

 .Delphi

 4.3.5أسلوب توييع مجتمع وعينة الدراسة :
ت ددمتوزي ددعاالس ددتباناتعل ددىمجتم ددعالد ارس ددةالمس ددتهدفوالمتمث ددلباألك دداديميينف دديمؤسس ددات

التعليمالتقنيوحاضناتاألعمال،وقامالباحثباستخدامأسلوبينفيتوزيعاالسدتبانةوهمدا:األسكلوب

ااول العينككة العش كوااية الطبقيككة،والتدديتعتبددرأفضددلأن دواعالعيندداتوأكثرهددادقددةفدديتمثيددلالمجتمددع
اإلحصددائيغيددرالمتجددانسحيددثأنددهفدديكثيددرمددناألح دوالتكددونمفددرداتالمجتمددعاإلحصددائيغيددر
متجانسةمنحيثالصفاتالمدروسة،أماااسلوب ال انيفهوأسلوب الحصر الشامل،الذييتناسب
مددعموضددوعالد ارسددةوخصائصددها،ويعددرفهددذااألسددلوببأنددهأسددلوبجمددعبياندداتمددنجميددعوحدددات
المجتمعالمراددراستهدوناستثناء،ويهدفهذااألسلوبإلىالحصولعلىبياناتومعلومداتشداملة
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عددنكددلوحددداتالمجتمددعالم درادد ارسددته،ومددنم ازيدداهددذااألسددلوبهدديالحصددولعلددىجميددعبيانددات

الدراسةمنالمجتمعالمستهدف ،ويساعدهذاعلىدراسةالظاهرةبشكلشامل.

 4.3.6العينة االستطالعية (التجريبية) :
العينددةاالس ددتطالعية(التجريبي ددة)هددين ددوعم ددنأن دواعالعين دداتالت ددييسددتخدمهاالب دداحثونقب ددل

اإلجراءالنهائيللبحثالميداني،ويكوناسدتخدامهاذاأهميدةكبيدرةعنددماتكدونمعرفدةالباحدثبسديطة
بموضددوعبحثدده،ممددايسدداهمفدديتعزيددزمعرفتددهحتددىيتسددنىلددهالتعمددقفدديد ارسددتهوالتوسددعفدديجميددع

جوانبدده،وتمثددلالعينددةاالسددتطالعيةنقطددةانطددالقفدديالبحددثالعلمدديبشددقيهالنظددريوالتطبيقدديوتمثددل

الخطوةاألولىللبحثالميداني،وتكونبمثابدةطمأندةللباحدثوبمثابدةتعزيدزلالسدتمرارفديبحثده،كمدا
ويعتمدعليهاغالبافيتحديدمستوىصدقوثباتأداةالدراسة.
وبن دداءعل ددىذل ددكق ددامالباح ددثبد ارس ددةعين ددةاس ددتطالعيةعشد دوائيةمكون ددةم ددن()30مس ددتجيبا

للتحققمنالصدقوالثباتألداةالدراسة(االستبانة)والتيتعتبرالخطوةالرئيسديةقبدلالبددءفديتوزيدع
االسددتباناتعلددىمجتمددعالد ارسددةالمسددتهدف،فيددتمالتحقددقوالتأكدددمددنالصدددقوالثبدداتوبعدددذلددكيددتم
توزيعاالستباناتعلىمجتمعالدراسةالمستهدف .

 4.4جمع وتنتيم بيانا أدوا الدراسة:
قامالباحثبجمعبياناتالدراسةمنخاللاستخدامأدواتبحثيةمتعددة،وهيكالتالي :
 أدام :NGTبغددرضحصددرالكفايدداتالرياديددةمددنسددوقالعمل(صددوتالزبددون)وذلددكحسددبمنهجيدة،QFDوقددقدامالباحددثبتنفيدذجلسدةNGTمدعخبدراءالريدادةفديحاضدناتاألعمددال
األربع ددةف دديقط دداعغد دزةبت دداري 21/11/2018ف دديقاع ددةاالجتماع دداتبحاض ددنةتكنولوجي ددا

المعلومددات-الكليددةالجامعيددةللعلددومالتطبيقيددة(ملحددق،)2وتددمالتوافددقعلددىمجموعددةالكفايددات
الرياديةواعطاءكلمجموعةالوزنالنسبيلها .

ديوخبدراءالريددادةفددي
 االسككتبانة:والتدديتددمتوزيعهدداعلددىاألكدداديميينفدديمؤسسدداتالتعلدديمالتقند حاض ددناتاألعم ددال،وق ددامالمس ددتجيبونباإلجاب ددةعل ددىفقد دراتاالس ددتبانةبمتابع ددةواشد درافم ددن
الباحددث،مددنخدداللالتواصددلمددعالجهدداتالمعنيددةعبددروسددائلاالتصددالالمختلفددةمثددلالزيددارة

الميدانيةواالتصالالهاتفيوالمراسلةاإللكترونية،حيثكانتعمليةجمعبياناتاالستبانةمن
الميدانفيالفترةالواقعةمابين26ينايرحتى09فبرايرمنالعام،2019وقامالباحثبعد
ذلكبتفحصالبياناتوتنظيمهاللتأكدمنخلوهامنأيأخطاءمحتملة،وتماسدتخدمالجدداول
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التك ارريددةوالمقدداييسالوصددفيةلجميددعمحدداوراالسددتبانةوكانددتالبياندداتسددليمة،وجدداهزةإلجدراء

التحليلاإلحصائي.

 أدام دلفي :DELPHIقامالباحثبتحديدقائمدةمدنالخبدراءفديالتعلديمالتقندي،باإلضدافةإلدىمجموعةصغيرةمنخبراءتعلديموتددريبريدادةاألعمدالوتطدويرالكفايداتالرياديدة(ملحدق،)6

وم ددنث ددمتطبي ددقأداةدلف دديDelphiوتنفي ددذالجد دوالتالميداني ددةعل دديهم،وذل ددكبه دددفحص ددر

المواص ددفاتالفني ددة(حس ددبمنهجي ددة)QFDوالت دديت ددتلخصف دديمنهجي دداتت دددريبومحتوي ددات
تدريسوطرائقوأساليبأخرىمقترحةلتطويرالكفاياتالريادية .

 :QFDوأخيراتمتطبيقاألداةالرئيسةللد ارسدةوهدينشدروظيفدةالجدودة(،)QFDوبنداءبيدتالجودةبمصفوفاتهالالزمة،مععملالتحليلللخروجبالنتائجوالتوصياتالنهائية .

 4.5أدوا الدراسة:
قددامالباحددثباسددتخدامأربعددةأدواتأساسدديةللد ارسددة،ممددايعطدديالد ارسددةمصددداقيةأكبددرفددي
مراحلجمعالبياناتوتحليلهاوتقديمالنتائجالنهائيةوالخدروجبالتوصدياتالمقترحدة،حيدثتتناسدبكدل

أداةمعطبيعةونوعيةالبياناتالمدرادجمعهدافديالد ارسدة،كمداأناألدواتالمسدتخدمةهديمدنضدمن

األدواتالبحثيددةالمعتمدددةوالمعروفددةوالتدديتتناسددبمددعطبيع دةالمجددالالمبحددوثوالعيندداتالمسددتهدفة
خاللمراحلالدراسة .
اادام
ااول :
()NGT
اادام

ال انية
(االستبانة)

أدوا
الدراسة

اادام

الرابعة:
()QFD

اادام
ال ال ة:
(دلفي)
شكل ( :)16أدوا الدراسة المستخدمة
طور بواسطة الباحث
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 4.5.1أدام تقنية المجموعا االسمية ) :Nominal Group Technique (NGT
وهيعمليةلتوليداألفكار،حيثيقومكلعضوفيالمجموعةبالمشاركةدونالسماحلبعض

األفرادبالسيطرةعلىالعملية،ويتمتنفيذاألداةعبرالتالي :

 .1المقدمةوالشرح:يرحبالميسدر(الباحدثنفسده)بالمشداركينويشدرحلهدمالغدرضمدناالجتمداع
واجراءاته .

 .2مرحلةالتفكيرالصامت:يزودالميسر(الباحثنفسه)كلمشاركبورقةمناألسئلةالتييجب
معالجتهدداويطلددبمددنهمكتابددةجميددعاألفكددارالتدديتتبددادرإلددىالددذهنعندددالنظددرفددياألسددئلة
خاللهذهالفترة،يطلبالميسرمدنالمشداركينعددمالتشداورأومناقشدةأفكدارهممدعاآخدرين،

تستمرهذهالمرحلةحوالي10دقائق.

 .3تبادلاألفكار:يدعوالميسرالمشاركينإلىتبادلاألفكارالتيأوجدوها،حيثتسجلكلفكرة
علىمخططفليبباستخدامالكلماتالتييتحدثبهاالمشارك،تستمرالعمليةحتدىيدتمتقدديم

جميددعاألفكددار،اليوجدددنقدداشحددولالعناصددرفدديهددذهالمرحلددةويددتمتشددجيعالمشدداركينعلددى

كتابددةأيأفكددارجديدددةقدددتنشددأعمددايشدداركهاآخددرون،تضددمنهددذهالعمليددةحصددولجميددع
المشدداركينعلددىفرصددةلتقددديممسدداهمةمتسدداويةوتددوفرسددجالمكتوبددالجميددعاألفكددارالتدديتددم
إنشاؤهابواسطةالمجموعة،قدتستغرقهذهالمرحلة30-15دقيقة.

 .4مناقشةالمجموعة:يفتحميسدرالجلسدة(الباحدثنفسده)المجدالللحصدولعلدىشدرحشدفهيأو
مزيدمنالتفاصيلحولأيمناألفكارالتديطرحهداالدزمالءوالتديقددالتكدونواضدحةلهدم،
تتمثددلمهمددةالميسددرفدديضددمانالسددماحلكددلشددخصبالمسدداهمةوأنمناقشددةجميددعاألفكددار
شاملةدونإنفاقوقتطويلعلىفكرةواحدة،ومنالمهمالتأكددمدنأنالعمليدةمحايددةقددر

اإلمكان،معتجنبالحكموالنقد،وقدتقترحالمجموعةعناصرجديدةللمناقشةودمجالعناصر
فيفئات،ولكنالينبغيالتخلصمنأيةأفكار،هذهالمرحلةتستغرق45-30دقيقة.

 .5التصددويتوالترتيددب:وهددذاينطددويعلددىإعطدداءاألولويددةلألفكددارالمسددجلةفيمددايتعلددقبالسدؤال
األصددلي،بعدددعمليددةالتصددويتوالترتيددب،تتدداحللمشدداركينالنتددائجالفوريددةرداعلددىالس دؤال،
وبالتالييخلصاالجتماعإلىأنهقدتمالتوصلإلىنتيجةمحددة.
يعتمدددعدددداجتماعدداتالمجموعددةاالسددميةالتدديسددتعقدعلددىطبيعددةالسدؤالوامكانيددةالوصددول

إلىأصحابالمصلحةالرئيسييناألنسبللمساعدةفيمعالجةالمشكلة .

وفيحالةالد ارسةالحاليةاستخدمالباحثأداةالمجموعاتاالسمية(،)NGTوذلدكمدنخدالل

عددرضمجموعددةكبي درةمددنالكفايدداتالرياديددةوالتدديتددمجمعهددامددنمصددادروأدبيدداتوأبحدداثود ارسددات
عربيةوأجنبية،قامتبدراسةوتحليلالكفاياتالريادية،حيثقامالباحثبعرضهذهالكفايداتالرياديدة
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خاللجلسةNGTعلىطواقممتخصصدةفديحاضدناتاألعمدال(ملحدق،)2بغدرضتحديددالكفايدات

الريادي ددةالالزم ددة وتجزئ ددةه ددذهالكفاي دداتالمتع ددددةإل ددىمجموع دداترئيس ددةليس ددهلالتعام ددلمعه دداخ ددالل
تصميمفقراتاالستبانة،وتطبيقأداةQFDوذلكمنخاللدمجمجموعةمنالكفاياتالرياديةتحت

مسمىلكفايةأشملوهكذا،واعطاءأوزاناألهميةالنسبيةلكلمجموعة .
 4.5.2أدام (أسلوب) دلفي :Delphi Technique

هدي تقنيدةتواصدلمنظّمدة،وضددعتأصدالباعتبارهداطريقدةتنبددؤمنهجيدةوتفاعليدةتعتمددعلددى

لجن ددةم ددنالخبد دراء،ف دديأس ددلوبدلف ددي،يق ددومالخبد دراءباإلجاب ددةعل ددىاالس ددتبياناتالمتعلق ددةبالموض ددوع
المطلددوباستشدرافهفدديجددولتينأوأكثددر،وبعدددكددلجولددةيقددوموسدديط(الباحددث)بإرسددالمددوجزيحتددوى
علىخالصةتوقعاتالخبراءمنالجولةالسابقةواألسبابالتيبنيتعلدىأساسدهاأحكدامهم،وبالتدالي

يدتمتشددجيعالخبدراءعلدىمراجعددةإجابدداتهمالسدابقةعلددىضددوءالدردودمددناألعضدداءاآخدرينفدديلجنددة
الخبد دراءالمعتم دددة،ويعتق دددأن ددهخ ددالله ددذهالعملي ددةأننط دداقاإلجاب دداتس دديتقلصوس ددوفتتق دداربآراء

مجموعةالخبراء.

كهل :الشددخصالددذييتددولىتنسدديقطريقددةدلفددييمكددنأنيدددعىالمسددهّل،Facilitatorوهددو
دور المسك :
الذيينسقالردودمنلجنةالخبراءالذينتماختيارهملسببما،وهوعادةأنلديهممعرفةأورأيعن
ّ

الموض ددوعال ددذيتج ددرىم ددنأجل ددهالتوقع دداتعلد ددىطريق ددةدلف ددي،يق ددومالمس ددهّلبإرس ددالاالسد ددتبيانات
واسددتطالعاتال درأيوغيرهددا،واذاوافددقفريددقالخب دراءعلددىالعمليددة،يقوم د ونبإتبدداعالتعليمدداتوعددرض

وجهاتنظرهم،ثميتمجمعالردودوتحليلها،ثميتمتحديدوجهاتالنظرالمشدتركةوالمتضداربة،إذالدم
يددتمالتوصددلإلددىتوافددقفددياآراء،تسددتمرالعمليددةعلددىشددكلمناقشددةاألطروحددةونقيضددهاحتددىيددتم

الوصولتدريجاإلىتوليفاآراءوبناءتوافق.
وفديحالدةالد ارسددة،اعتمدددالباحدثأساسدداعلددىقائمددةمددنخبدراءالتعلدديمالتقندديفدديالمؤسسددات
المدروسددةباإلض ددافةإلددىخبد دراءفدديتعل دديمالريددادةوتط ددويرالكفايدداتالريادي ددة(ملحددق،)6وت ددمع ددرض
مجموعددةمددنالكفايدداتالرياديددةالمقترحددةعلدديهموهدديباألسدداسأسدداليبومنهجيدداتومحتويدداتتدريبيددة

وتدريسية .

حيددثتددمفدديالجولددةاألولددىاسددتعراضآراءطدداقمالخب دراءحددولعالقددةالكفايدداتبالمواص دفات

ومدىالدمجأواإلضافةأوالحذفللمواصفات،وتلخيصآراءالخبراءفديالجدوالتالتاليدة(ملحدق،)7
تالهذهالعمليةالجولدةالنهائيدةوالمتعلقدةبمصدفوفةالعالقداتللدربطبدينالكفايداتالرياديدةوالمواصدفات

الفنية(ملحق،)8ثمرصداألوزانالنسبيةداخلمصفوفةالعالقداتحسدبمنهجيدةQFDومدنثدمأخدذ
متوسطاتللقيمالرقمية.
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 4.5.3أدام نشر وتيفة الجودم  :QFDبنا بي الجودم  :
كمدداسددبقالتوضدديحفدديالفصددلالثدداني"اإلطددارالعددام"وبالتحديدددفدديالمبحددثاألولوالمتعلددق

بمنهجيدةتطبيدقأداة،QFDفإندهيتبدينلنددابدأنبنداءبيدتالجدودةيمثددلالجدزءاألهدمفديتنفيدذوتطبيددق
أداة،QFDوالخطواتلبناءبيتالجودةفيالدراسةستكونعلىالنحوالتالي :
 أوال :تحديكككد متطلبكككا اليبكككون :حي ددثس دديتمتحدي دددالزب ددائن،وه ددمف دديحال ددةالد ارس ددةيمثل ددونحاضناتاألعمالفيقطاعغزة،كونهمالمستقبلينللرياديين،كماسيتمتحديدمتطلباتهمفيمدا
يتعلقبالكفاياتالرياديةالواجبتوافرهافيالريادي،وذلكمنخاللعرضمجموعةالكفايات

الرياديددةالعامددةواختيددارأهمهدداحسددبالحالددةمددعإعطدداءاألوزانلألهميددةالنسددبيةالمتعلقددةبكددل

متطلب،وسيتماستخدامأداةحلقةالمجموعاتاالسميةNGTلجمعالبياناتذاتالصلةبهذه
-

المرحلة .

انيككككا :تحديككككد المواصككككفا الفنيككككة :حي ددثسددديتمتحدي دددوتقي دديممجموع ددةالمواصدددفاتالفنيدددة

(محتوياتومنهجياتوأسداليبتددريبوتددريس)،والتديتلبديرغبداتومتطلبداتالزبدونوتعمدل

عل ددىتط ددويرالكفاي دداتالريادي ددة،وذل ددكم ددنخ دداللع ددرضمجموع ددةم ددنالمحتوي دداتالتدريبي ددة
والطرائقالتدريسيةالمقترحةعلىمجموعةمنالخبراءوالطواقمالتدريسيةفيمؤسسداتالتعلديم

التقندديقيدددالد ارسددة،وخب دراءتعلدديمالريددادةوتطددويرالكفايدداتالرياديددة،حيددثسدديتماسددتخدامأداة
-

دلفي( Delphiالجولةاألولى)،لغرضجمعالبياناتالخاصةبهذهالمرحلة .

ال ككا :بنكككا مصكككفونة العالقكككة :تمثددلهددذهالمصددفوفةمركددزبيددتالجددودة ،وسدديتمفيهدداد ارسددة

وتطبيقالعالقاتبينالمواصفاتالفنيةومتطلباتالزبون،حيثيعبرعدنالعالقداتإمدابعددم

وجودوعالقة،أوبالعالقةالضعيفةجدا،الضعيفة،المتوسطة،القوية،وسيتمتحويلذلدكإلدى
ق دديمرقمي ددةوه ددي))9،5،3،1،0عل ددىالتد دوالي،وس دديتماس ددتخدامأداةأوأس ددلوبدلف دديDelphi
الجولةالثانيةلجمعبياناتهذهالمرحلةمنالدراسة .

 رابعا :مصفونة القيم المستهدنة :والتيتعبرعنالمحصلةالخاصدةبعالقدةكدلمواصدفةفنيدةمعمجموعةمتطلباتالزبائن،ويمكنمنخاللهابيانالمواصفاتالفنيدةاألكثدرمالئمدةوالتدي
تلبيحاجاتومتطلباتالزبائن،وكذلكتحليلقيمونسباألهميةالخاصةبكلمواصفةفنية .
 4.5.4االستبانة:
استخدمالباحثاالستبانةكأداةبحثيةلجمعبياناتمنالميدان ،وتعتبراالسدتبانةمدناألدوات
البحثيددةفدديالبحددثالعلمددي،كمددا وتتمثَّددلفددياالستفسدداراتأواألسددئلةالتدديتدرتبطمددعبعضددهاالددبعض،
لت ِّ
شكلهدفايتطلَّعإليهالباحث،منخاللطرحمشكلةالبحث.
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 أوال :خطكككوا سعكككداد االسكككتبانة :ق ددامالباح ددثبمراجع ددةالمنظوم ددةالفكري ددةالمتعلق ددةبموض ددوعومراجعةالدراساتالسابقةواستناداإلدىذلدكقدامالباحدثبتصدميماالسدتبانةبمدايتوافدق
الدراسة 
معموضوعالدراسة،باإلضافةإلىاستخدامالباحدثألداةحلقدةالمجموعدةاالسدمية(،)NGT
وذلددكمددنخدداللعددرضمجموعددةكبي درةمددنالكفايدداتالرياديددةوالتدديتددمجمعهددامددنمصددادر

وأدبيدداتوأبحدداثود ارسدداتعربيددةوأجنبيددة،ومددنثددمتددمد ارسددةوتحليددلالكفايدداتالرياديددة،وقددام

الباح ددثبع ددرضه ددذهالكفاي دداتالريادي ددةخ دداللجلس ددة()NGTعل ددىطد دواقممتخصص ددةف ددي
حاضناتاألعمالبغرضتجزئةهذهالكفايداتالمتعدددةإلدىمجموعداترئيسدةليسدهلالتعامدل

معهاخاللتصميمفقراتاالستبانة،وذلكمنخاللدمجمجموعةمنالكفاياتالرياديةتحت
مسمىلكفايةأشملوهكذا.
ومددنثددمقددامالباحددثبإعدددادمسددودةأوليددةلالسددتبانةبغددرضعرضددهاعلددىالمشددرفمددنأجددل

تقييمهدا،حيدثتدمالنقدداشحدولمالئمدةفقدراتاالسدتبانةومتغيراتهداوقددرتهاعلددىالتعبيدرعدنمضددمون
الدراسة،بعدمراجعةالمشرفلالستبانةتمإعادةترتيبمحاوراالستبانةواعادةصياغةبعضالفقرات
وفقالتعديالتالتيأبداهاالمشرف،ومنتمعرضهاعلىالمحكمين،ملحق(.)4

 انيا :تصميم االستبانة :قامالباحثبتصميماالستبانةمنخاللاالستعانةبالدراساتالسابقة،حيثاعتمدالباحثفيتصدميممحداورالد ارسدةالمتمثلدةبالكفايداتالرياديدةمدنخداللد ارسدات

عربيةوأجنبيةوهي:

European Commission ( 2016), Arafeh (2016), Mazoughi, Negra,
Habacha (2014), Ventureprise, Inc (2013), Daft (2010), WU (2009), Harvey
& Donald (2001), Peggy (2001), Bolton & Thompson (2000).
ش د ددبير(،)2016س د ددلطان(،)2015ال د دددويبي(،)2014حج د دداج(،)2014عي د ددد(،)2014

النج د دداروالعل د ددي(،)2010المبيري د ددك(،)2009الش د ددي ،ملح د ددم،العكالي د ددك(،)2009معه د دددأبح د دداث
السياساتاالقتصاديةالفلسطينية(ماس)( .)2007
-

ال كككا:محتكككوى االسكككتبانة:تكون ددتاالس ددتبانةم ددنقس ددمينرئيسد ديين،حي ددثيمث ددلالقس ددماألول
البياناتالشخصيةالمتمثلةب(قطاعالعمل،العمر،الجنس،المؤهلالعلمي،سنواتالخبدرة)،

بينمددايمثددلالقسددمالثددانيمحدداورالبحددثالرئيسدة،والتدديتسددتخدملمعرفددةواقددعالكفايدداتالرياديددة
لدددىالخ دريجينمددنوجهددةنظددراألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيددةمحددلالد ارسددة،باإلضددافةإلددى
العاملينفيحاضناتاألعمال،حيثتتكونالكفاياتالرياديةمن()7محاوررئيسيةويتبعهدا

كفاياتفرعيةوهيكمايلي :
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 oكفايددةالشكككغفوتشددمل:الموهبددة،الحاجددةلإلنجددازوالرغبددةفدديالنجدداح،البحددثع ددن
المعلومات،التعلمالمستمر .

 oكفايةالمبادرموتشمل:اغتنامالفرص،الدوافعالمالية .

 oكفايددةاإلبككداع واالبتكككاروتشددمل:التفكيددرالناقدددوالتحليددلاإليجددابي،االهتمددامبددالجودة
واألداء،المهاراتالتكنولوجية،االحتراف .

 oكفاي ددةالم ككككابرموتش ددمل:إدارةالمخ دداطروالت ددأقلمم ددعالغم ددوض،إدارةاألزم ددات،إدارة
الغضب .

 oكفايةالتشبيك والتواصل والتفاوضوتشمل:تقديمالذات .

 oكفاي ددةالمهكككا ار اإلداريكككةوتش ددمل:التخط دديطوالتنظ دديموالرقاب ددة،إدارةالوق ددت،تحلي ددل
المنافسة،تحملالضغوط .

 oكفايد ددةالقيككككادموتشد ددمل:الثقد ددةبد ددالنفس،االنفتد دداحوسد ددعةاألفد ددق،االسد ددتقالليةوتحمد ددل
المسؤولية،النزاهةواالستقامة .
مكونةمن()44فقرة،والجدول()7يوضحمحتوياتمحاورالدراسة .
جدول ( :)7يوض توييع نق ار أدام الدراسة عل محاور الدراسة

محاور
الدراسة

المحاور الرايسة لالستبانة

البعد

الشغف

ااول

8

المبادرم

ال اني

5

اإلبداع واالبتكار

ال الث

5

الم ابرم

الرابع

6

التشبيك والتواصل والتفاوض

الخامس

6

المها ار اإلدارية

السادس

5

القيادم

السابع

9

المجموع

عدد الفق ار

44

من سعداد الباحث استناداً ني تصميم اادام ال الدراسا السابقة

 رابعككا :تصككحي االسككتبانة :اسددتخدمالباحددثتدددريجمكددونمددن10درجدداتلتصددحيحاسددتبانةالد ارسددة،بحيددثتعددرضفق دراتاالسددتبانةعلددىمجتمددعالد ارسددة،ومقابددلكددلفق درة10إجابددات
تحددددمسددتوىم دوافقتهمعليهدداوتعطددىاإلجابدداتأوزانرقميددةتمثددلدرجددةاإلجابددةعلددىالفق درة
يستفادمنهافيالتعبيرعنمستوىانخفاضأوارتفاعالموافقةعلىفق ارتاالستبانة،والجدول

()8يوضحذلك.
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جدول ( :)8تصحي االستبانة بعشر درجا ونق مقياس رقمي للموانقة
درجة
تقييم الدرجة
(درجة الموانقة)

2

1

3

4

6

5

7

9

8

قليلة جداً

10
كبيرم جداً

من سعداد الباحث استناداً لمقياس اإلجابة "مكون من  10درجا "


يتضحمنالجدولأعالهأنهكلماانخفضتالدرجةالممنوحةلإلجابةكلمازادتدرجةالرفض
عليها،حيثتعبرالدرجة()1عنعدمالموافقةالتامةللفقرة"قليلةجدا"،وكلمازادتالدرجةالممنوحة
لإلجابة زادت درجة الموافقة عليها ،وتعبر الدرجة ( )10عن الموافقة التامة للفقرة "كبيرة جدا"  ،وتم
االعتمادعلىقيمةالوسطالحسابيوقيمةالوزنالنسبيوالجدول()9أدناهيوضحمستوياتالموافقة

استنادالخمسةمستويات(منخفضجدا،منخفض،متوسط،مرتفع،مرتفعجدا) .
جدول ( :)9مستويا الموانقة عل نق ار ومحاور االستبانة
مستوى الموانقة
الوسط الحسابي

منخفض جداً

أقل من 2.80

 2.80سل 4.59

منخفض

متوسط

مرتفع

 4.60سل 6.39

 6.40سل

أكبر من

 %46سل

 %64سل

أكبر من

الوين النسبي

أقل من %28

 %28سل

%63.9

%45.9

8.19

%81.9

مرتفع جداً
8.20
%82

مالحظة:الوسطالحسابي(:مجموع اإلجابا ÷ عدد المستجيبين)،الوزنالنسبي(:الوسط الحسابي ÷ ،100* )10
من سعداد الباحث استناداً لمقياس اإلجابة "المكون من  10درجا "

وهذايعطيداللةواضحةعلىأنالمتوسدطاتالتديتقدلعدن()2.80تددلعلدىوجدوددرجدة
منخفضددةجدددامددنالموافقددةعلددىالفق درةأوالمحددوربمعنددىوجددوددرجددةمرتفعددةجدددامددنال درفض،أمددا
المتوسطاتالتيتتراوحبين()2.80-4.59فهيتدلعلىوجوددرجةمنخفضةمنالموافقةبمعنى
درج ددةمرتفع ددةم ددنالد درفضعل ددىالفقد دراتأوالمح دداور،بينم دداالمتوس ددطاتالت دديتتد دراوحب ددين(-6.39

)4.60فهيتدلعلىوجوددرجةمتوسطةمنالموافقةأووجوددرجةحياديةتجاهالفقرةأوالمحدور،
كماأنالمتوسطاتالتيتتراوحبين()6.40-8.19تددلعلدىوجدوددرجدةمرتفعدةمدنالموافقدة،فدي

حينأنالمتوسطاتالتيتسداويوتزيددعدن()8.20تددلعلدىوجدوددرجدةمرتفعدةجددامدنالموافقدة،

وهذاالتقسيمتمتحديدهوفقالمقياسالمكونمن10درجاتالذيتماعتمادهفيتصحيحاالستبانة .
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 4.6صدق االستبانة:
أحددداألسدداليبالتدديتقدديسمدددىصددحةاالسددتبانة،ويمكددنتعريددفالصدددقعلددىأنددهمدددىقدددرة

المقيدداسعلددىوصددفأوتقددديرمدداصددمملقياسدده،ووجددوددرجددةعاليددةمددنالصدددقيدددلعلددىغيدداب

األخطاءالمنهجيةفياالستبانة،ويعكسالمفهومالمفترضوالحقيقيللمقياس .

( .)Jonathan Weiner, 2007
-

أوال :صكدق المحتكوي ( :)Content validityيعتبدرصددقالمحتدوىالخطدوةاألولدىلقيداس
صدقاالستبانة،وهيتقييمكيفيةتوافقمجموعةمنعناصرالمقياسمعمجالالمحتوىذي

الصددلةبالتركيددبال دذينحدداولقياسدده(باتشدديرجي،)2015،بينمددايشدديرصدددقالمحتددوىإلددى
محتد ددوىاألداةوشد ددكلهاومد دددىمالئمد ددةالمحتد ددوىوشد ددمولهللموضد ددوعقيد دددالبحد ددثأوالد ارسد ددة،
ولتحقيقهذاالنوعمنالصدقفالبدمدنتحديددمجدالالمحتدوىالدذينريددقياسدهوبنداءأسدئلة

أوفق دراتتمثددلالموضددوعقي ددالد ارسددةومددنثددمتقددديمالمحتددوىواألسددئلةللخب دراءوالمختصددين

ليقوموابفحصالفقراتمنطقيداوتقدديرمددىتمثليهداللمحتدوىالمدرادقياسده(الدبطشوآخدرون،
.)2006

وبندداءعلددىذلددكقددامالباحددثبعددرضاالسددتبانةبشددكلهااألولدديعلددىعددددمددنالمحكمددينمددن

مختلددفالجامعدداتالمحلي ددةوالمتخصصددينب ددالعلوماإلداريددةواإلحص ددائية،وكددذلكبع ددضخب دراءري ددادة
األعمد ددالوالكفايد دداتالرياديد ددة،وخب د دراءتعلد دديمتقند ددي،حيد ددثبلد ددتعد ددددالمحكمد ددين()8محكمد ددين،وقد دددم

المحكمددينمجموعددةمددنالمالحظدداتعلددىاالسددتبانة،ومددنثددمقددامالباحددثباألخددذبهددذهالمالحظددات

واعدادةصدياغةاالسدتبانةاسدتناداإلدىآرائهدم،للوصددولإلدىتمثيدلعلمديحقيقدديللمحتدوىالمدرادقياسدده
واقرارالشكلالنهائيألداةالدراسةوالملحقرقم()5يوضحاالستبانةبشكلهاوصيغتهاالنهائية .
 انيككا :صككدق االتسككاق الككداخلي :يعتبددرصدددقاالتسدداقالددداخليأحدددمقدداييسصدددقاالسددتبانةويقصدبهمدىارتباطمتوسطفقراتالمحورمعالمتوسطالعامللمحورالذيتنتميإليهالفقرة
منخاللحسابمعامالتاالرتباطبينهما،بهدفالتحققمنمدىصدقمقياساالستبانة.
ويتم التحقق من توانر معايير صكدق االتسكاق الكداخلي لالسكتبانة مكن خكالل تكوانر معكامال

ارتباط تييد عن ( )0.400وذا داللة سحصااية عند مستوى (مستوى الداللة أقل من )0.05
صدق االتساق الداخلي لمحاور الدراسة "الكفايا الريادية":

 .1صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس ااول "الشكغف" :اسدتناداالدىنتدائجمعامدلاالرتبداطبدين
فق دراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداطذاتداللددةإحصددائيةعنددد
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مستوى،0.01بينمتوسطفقراتالمحوروالمتوسدطالعدامللمحدورنفسده،حيدثبلغدتأدندىقيمدة

لمعامددلاالرتبدداطبددينالفقدرةالرابعددةالتدديتددنصعلددى"يسددتطيعالخدريجتقددديمتضددحياتعديدددةفددي
سبيلإنجازاألعمالالمطلوبةمنه"()0.697وكانهذااالرتباطذاداللدةإحصدائية،بينمدابلغدت

أعلىقيمةلمعاملاالرتبداطبدينالفقدرةاألولدىالتديتدنصعلدى"تتدوافرلددىالخدريجسدماتمميدزة
تؤهلهلإلنجازوالتحديواإلبدداع"()0.882وقددكدانهدذااالرتبداطذاداللدةإحصدائية،وقددكاندت

جميددعالفق دراتالخاصددةبهددذاالمحددورذوداللددةاحصددائية،وتشدديرهددذهالنتددائجإلددىتددوفرصدددق
االتساقالداخليلهذاالمحوربشكلعام،والجدول()10يوضحالنتائج.

جدول ( :)10يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس ااول "الشغف"
نتااج سختبار بيرسون
الرقم

1

الفقرم

عدد

تتوافر لدى الخريج سمات مميزة تؤهله لإلنجاز والتحدي 30

معامل
ارتباط

مستوى الداللة

**0.882

0.000

2

يمتلكالخريجالموهبةالالزمةلبدءالعملالحروالتفكيرالريادي.

30

**0.838

0.000

3

يمكنللخريجتحقيقإنجازاتواقعيةوملموسة .

30

**0.862

0.000

**0.697

0.000

**0.861

0.000

**0.843

0.000

**0.808

0.000

**0.769

0.000

4
5
6
7
8

واإلبداع.

يستطيعالخريجتقديمتضحياتعديدةفيسبيلإنجازاألعمال 30

المطلوبةمنه .

يمتلكالخريجالقدرةعلىالبحثالدائمعنالبياناتوالمعلومات 30

الخاصةبعملهومشروعه .

يستطيع الخريج استخدام مصادر مختلفة للبيانات والمعلومات 30

ذاتالعالقةبفكرتهأوعمله .

يمتلك الخريج ملكة التعلم من التجارب المختلفة لتوظيفها في 30

بناءالمعرفة .

يستطيعالخريجمواكبةالمستجداتفيمجالتخصصهوعمله .

30

المحور الرايس ااول "الشغف"
*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث استنادا

لمخرجا برنامج .SPSS

 .1صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس ال اني "المبادرم" :استناداالىنتدائجمعامدلاالرتبداطبدين
فق دراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداطذاتداللددةإحصددائيةعنددد

مستوى،0.01بينمتوسطفقراتالمحوروالمتوسدطالعدامللمحدورنفسده،حيدثبلغدتأدندىقيمدة

لمعامددلاالرتبدداطبددينالفق درةالخامسددةالتدديتددنصعلددى"يسددعىالخ دريجلزيددادةدخلددهوتكددوينثددروة
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سدريعةوكبيدرة"()0.605وكددانهددذااالرتبدداطذاداللددةإحصددائية،بينمددابلغددتأعلددىقيمددةلمعامددل
االرتباطبينالفقرةالرابعةالتيتنصعلى"يحاكيالخريجعقليدةالريداديالمتميدز"()0.881وقدد

كددانهددذااالرتبدداطذاداللددةإحصددائية،وقدددكانددتجميددعالفقدراتالخاصددةبهددذاالمحددورذاتداللددة
احصائية،وتشيرهذهالنتائجإلىتوفرصدقاالتساقالداخليلهذاالمحوربشكلعام،والجدول

()11يوضحالنتائج.

جدول ( :)11يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس ال اني "المبادرم"
نتااج سختبار بيرسون
الرقم

1

الفقرم

عدد

يمتلكالخريجقدراتتمكنهمناستثمارالفرصالجديدةدونانتظار

معامل
ارتباط

مستوى الداللة

30

**0.816

0.000

30

**0.873

0.000

30

**0.756

0.000

4

يحاكيالخريجعقليةالرياديالمتميز .

30

**0.881

0.000

5

يسعىالخريجلزيادةدخلهوتكوينثروةسريعةوكبيرة .

30

**0.605

0.000

2
3

حدوثالمعجزات.
يستطيع الخريج االستفادة منالتطورات العلميةوالميدانية في مجال
تخصصه.
يدمج الخريج المعرفة والموارد المتاحة لتطوير األفكار والفرص
بغرضتوليدالقيمة .

المحور الرايس ال اني "المبادرم"
*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث استناداً

لمخرجا برنامج .SPSS

 .1صككدق االتسككاق الككداخلي للمحككور الككرايس ال الككث "االبككداع واالبتكككار" :اسددتناداإلددىنتددائجمعامددل
االرتبدداطبددينفق دراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداطذاتداللددة
دتوى،0.01بددينمتوسددطفق دراتالمحددوروالمتوسددطالعددامللمحددورنفسدده،حيددث
إحصددائيةعندددمسد 

بلغدتأدنددىقيمددةلمعامددلاالرتبدداطبددينالفق درةالرابعددةالتدديتددنصعلددى"يسددتطيعالخ دريجالتجريددب
دذااالرتبداطذاداللدةإحصدائية،

واالبتكارمنخاللفهدمطدرقالعمدلالمختلفدة"()0.752وكدانه

بينمابلغدتأعلدىقيمدةلمعامدلاالرتبداطبدينالفقدرةالثانيدةالتديتدنصعلدى"يمتلدكالخدريجالتميدز
واالحت دراففدديتقنيدداتالعمددلالمقدددم"()0.891وقدددكددانهددذااالرتبدداطذاداللددةإحصددائية،وقددد

كانددتجميددعالفق دراتالخاصددةبه دذاالمحددورذاتداللددةإحصددائية،وتشدديرهددذهالنتددائجإلددىتددوفر
صدقاالتساقالداخليلهذاالمحوربشكلعام،والجدول()12يوضحالنتائج.
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جدول ( :)12يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس ال الث "االبداع واالبتكار"
نتااج سختبار بيرسون
الرقم

1
2
3
4
5

الفقرم

عدد

يمكن للخريج تطوير قدراته (المعرفية والمهنية والتكنولوجية) في
مجالتخصصه.
يمتلكالخريجالتميزواالحتراففيتقنياتالعملالمقدم.
يعملالخريجعلىتبنياألفكاروالطرقواالستراتيجياتالجديدةلحل

المشكالت .

يستطيع الخريج التجريب واالبتكار من خالل فهم طرق العمل
المختلفة .
يستطيعالخريجتحليلمختلفالمواقفمعنقدأبعادها .

معامل
ارتباط

مستوى الداللة

30

**0.798

0.000

30

**0.891

0.000

30

**0.805

0.000

30

**0.752

0.000

30

**0.871

0.000

المحور الرايس ال الث "االبداع واالبتكار"
*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث سستناداً

لمخرجا برنامج .SPSS

 .1صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس الرابع "الم كابرم" :اسدتناداالدىنتدائجمعامدلاالرتبداطبدين
فق دراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداطذاتداللددةإحصددائيةعنددد
مستوى،0.01بينمتوسطفقراتالمحوروالمتوسدطالعدامللمحدورنفسده،حيدثبلغدتأدنديقيمدة

لمعاملاالرتباطبينالفقرةاألولدىالتديتدنصعلدى"يقددرالخدريجالمخداطرالمختلفدة(االقتصدادية
واالجتماعيددةوالقانونيددة...إل د )"()0.666وكددانهددذااالرتبدداطذاداللددةإحصددائية،بينمددابلغددت

أعلدىقيمدةلمعامدلاالرتبدداطبدينالفقدرةالثالثددةالتديتدنصعلدى"يقبددلالخدريجالمخداطرالمحسددوبة
وحدداالتعدددمالتأكدددوالتدديتتسددمبددالغموضوالتعقيددد"(،)0.891وقدددكددانهددذااالرتبدداطذاداللددة

إحصائية،وقدكانتجميعالفقراتالخاصةبهذاالمحورذاتداللةإحصائية،وتشيرهذهالنتدائج


إلىتوفرصدقاالتساقالداخليلهذاالمحوربشكلعام،والجدول()13يوضحالنتائج.
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جدول ( :)13يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس الرابع "الم ابرم"
نتااج سختبار بيرسون
الرقم

1
2
3
4
5
6

الفقرم

عدد

يقدر الخريج المخاطر المختلفة (االقتصادية واالجتماعية والقانونية
...إل ).
يمتلكالخريجالقدرةعلىمواجهةالصعوباتوالتحديات.
يقبل الخريج المخاطر المحسوبة وحاالت عدم التأكد والتي تتسم

بالغموضوالتعقيد .

يستطيع الخريج توليد سيناريوهات وايجاد حلول لألزمات التي قد
تواجهه .
يستطيع الخريج اتخاذ ق ارراته بحكمة وبدون استعجال مع دراسته
ألبعادالموضوع .
يستطيعالخريجضبطانفعاالته،والتفكيرفيالق ارراتالصادرةبروية

وتحكمذاتيمتزن .

معامل
ارتباط

مستوى الداللة

30

**0.666

0.000

30

**0.824

0.000

30

**0.900

0.000

30

**0.748

0.000

30

**0.665

0.000

30

**0.672

0.000

المحور الرايس الرابع "الم ابرم"
*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث استناداً

لمخرجا برنامج .SPSS

 .1صدق االتسكاق الكداخلي للمحكور الكرايس الخكامس "التشكبيك والتواصكل والتفكاوض" :اسدتناداالدى
نتددائجمعامددلاالرتبدداطبددينفقدراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداط
دتوى،0.01ب ددينمتوسددطفقددراتالمح ددوروالمتوسددطالع ددامللمح ددور
ذاتداللددةإحص ددائيةعندددمس د 
نفسه،حيثبلغتأدنىقيمةلمعاملاالرتباطبينالفقرةالخامسةالتيتنصعلى"يمتلكالخريج

القددرةعلدىالتفداوضمددعأطدرافالعمدلالمختلفدة(زبددائن،شدركاء،مدوردين)"()0.643وكدانهددذا
االرتباطذاداللةإحصائية،بينمابلغتأعلىقيمةلمعامدلاالرتبداطبدينالفقدرةاألولدىالتديتدنص
على"يتحلىالخريجبمهاراتاالتصالوالتواصلالفعالمنإنصاتولباقةولغةجسدد"()0.893
وقدددكددانهددذااالرتبدداطذاداللددةإحصددائية،وقدددكانددتجميددعالفق دراتالخاصددةبهددذاالمحددورذات

داللةإحصدائية،وتشديرهدذهالنتدائجإلدىتدوفرصددقاالتسداقالدداخليلهدذاالمحدوربشدكلعدام،
والجدول()14ي وضحالنتائج.
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جدول ( :)14يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس الخامس "التشبيك والتواصل والتفاوض"
نتااج سختبار بيرسون
الرقم

1
2
3
4
5
6

الفقرم

عدد

يتحلىالخريجبمهاراتاالتصالوالتواصلالفعالمنإنصاتولباقة
ولغةجسد.
يمكنللخريجتقديمالبراهينواألدلةالمنطقيةوالموضوعيةوالتيتدعم
طرحهللفكرة.
يمتلك الخريج كفايات نسج العالقات الالزمة لبدء العملواالستمرار
فيه .
يمتلكالخريجقدركافيمناللغةاإلنجليزية(قراءة،كتابة،محادثة)

فيمجالالعمل .

يمتلك الخريج القدرة على التفاوض مع أطراف العمل المختلفة
(زبائن،شركاء،موردين) .
يستطيعالخريجتقديمنفسهوأفكارهوأعمالهباحترافية .

معامل
ارتباط

مستوى الداللة

30

**0.893

0.000

30

**0.885

0.000

30

**0.837

0.000

30

**0.775

0.000

30

**0.643

0.000

30

**0.859

0.000

المحور الرايس الخامس "التشبيك والتواصل والتفاوض"
*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث استناداً

لمخرجا برنامج .SPSS

 .1صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس السكادس "المهكا ار اإلداريكة" :اسدتناداإلدىنتدائجمعامدل
االرتبدداطبددينفق دراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداطذاتداللددة
دتوى،0.01بددينمتوسددطفق دراتالمحددوروالمتوسددطالعددامللمحددورنفسدده،حيددث
إحصددائيةعندددمسد 

ددركافيدامدن
بلغتأدنىقيمةلمعاملاالرتباطبينالفقرةاألولىالتيتدنصعلدى"يمتلدكالخدريجق ا
المعددارفوالمهدداراتاإلداريددةاألساسدديةلبدددءواسددتمرارمشددروعه"()0.797وكددانهددذااالرتبدداطذا
داللةإحصائية،بينمابلغتأعلىقيمةلمعاملاالرتباطبينالفقرةالثالثدةالتديتدنصعلدى"يمتلدك
الخريجمهاراتاالستخداماألمثلللوقتوبطريقةتؤديإلدىتحقيدقاألهدداف"()0.896وقددكدان

ه ددذااالرتب دداطذادالل ددةإحص ددائية،وق دددكان ددتجمي ددعالفق ددراتالخاص ددةبه ددذاالمح ددورذاتدالل ددة

إحصائية،وتشيرهذهالنتائجإلىتوفرصدقاالتساقالداخليلهذاالمحوربشكلعام،والجدول

()15يوضحالنتائج.
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جدول ( :)15يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس السادس "المها ار االدارية"
الرقم
1
2
3
4
5

نتااج سختبار بيرسون

الفقرم

قدر كافيا من المعارف والمهارات اإلدارية األساسية
يمتلك الخريج ا
لبدءواستمرارمشروعه.
يستطيعالخريجوضعخطةاستراتيجيةلحياتهوالقيامبمتابعتها.
يمتلك الخريج مهارات االستخدام األمثل للوقت وبطريقة تؤدي إلى
تحقيقاألهداف .

يمتلك الخريج القدرة على تحليل السوق ورصد الوضع التنافسي
الخاصبمشروعه .

يستطيعالخريجتحديدالياتالبدءمعالقبولبالتحدياتوالتغلبعلى
الصعوبات .

عدد

معامل ارتباط

مستوى الداللة

30

**0.797

0.000

30

**0.855

0.000

30

**0.896

0.000

30

**0.854

0.000

30

**0.825

0.000

المحور الرايس السادس "المها ار اإلدارية"

*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث استناداً

لمخرجا برنامج .SPSS

 .7صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس السابع "القيادم" :استناداإلدىنتدائجمعامدلاالرتبداطبدين
فق دراتالمحددورالددذيينتمدديإليدده،فقدددكانددتجميددعمعددامالتاالرتبدداطذاتداللددةإحصددائيةعنددد
مستوى،0.01بينمتوسطفقراتالمحوروالمتوسدطالعدامللمحدورنفسده،حيدثبلغدتأدندىقيمدة

لمعاملاالرتباطبينالفقدرةالثالثدةالتديتدنصعلدى"ينفدرالخدريجمدنسديطرةاآخدرينويتجدهنحدو

االسددتقالليةفدديالعمددل"()0.476وكددانهددذااالرتبدداطذاداللددةإحصددائية،بينمددابلغددتأعلددىقيمددة
لمعاملاالرتباطبينالفقرةالرابعةالتيتنصعلى"يمتلكالخريجالقدرةعلىالتعاملمدعالمواقدف

المختلفةوتحمدلالنتدائجالمترتبدةعلدىذلدك"()0.857وقددكدانهدذااالرتبداطذاداللدةإحصدائية،
وقدكانتجميعالفقراتالخاصةبهذاالمحورذاتداللةإحصدائية ،وتشديرهدذهالنتدائجإلدىتدوفر

صدقاالتساقالداخليلهذاالمحوربشكلعام،والجدول()4.10يوضحالنتائج.
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جدول ( :)16يوض معامال صدق االتساق الداخلي للمحور الرايس السابع "القيادم"
نتااج سختبار بيرسون
الرقم

1
2
3
4
5
6

الفقرم

معامل

مستوى

30

**0.757

0.000

30

**0.713

0.000

30

**0.476

0.008

30

**0.857

0.000

30

**0.809

0.000

عدد

يتميزالخريجبالقدرةعلىالتأثيرفياآخرينوتوجيههمنحو
األهدافالمرصودة.
يمتلك الخريج كفايات وقدرات تحمل المسئولية نحو نفسه وفريق
عمله.
ينفرالخريجمنسيطرةاآخرينويتجهنحواالستقالليةفيالعمل .
يمتلكالخريجالقدرةعلىالتعاملمعالمواقفالمختلفةوتحملالنتائج
المترتبةعلىذلك .
يستطيعالخريجالدفاععنرأيهوأفكارهبالحجةوالبرهان .

تترس لدىالخريجالسلوكياتاإليجابيةكالمصداقيةواألمانةواحترام 30

الملكيةوالمواعيد .

ارتباط

**0.733

الداللة

0.000

7

يمكنللخريجاالندماجمعاآخربغضالنظرعنأفكارهوتوجهاته .

30

**0.816

0.000

8

يقبلالخريجاآراءالمختلفةالمتوافقةوالمتعارضة .

30

**0.828

0.000

9

يستطيعالخريجالعملواالندماجفيفرقالعملكعنصرفاعل .

30

**0.691

0.000

المحور الرايس السابع "القيادم"
*ذا

داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ** ،0.01عند مستوى داللة  0.05من سعداد الباحث استناداً

لمخرجا برنامج .SPSS

 ال ا :الصدق البنااي والتميييي :يعتبر الصدق البنااي أحد مقاييس صدق أداة االستبانةوالذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تسعى األداة للوصول إليها ،وذلك من خالل قياس
مدىارتباطكلمحورمنمتغيراتالدراسة أواالستبانة بالدرجةالكليةللمتغيرالمنتميإليه،

حيثيتمحسابمعامالتاالرتباطبينالدرجةالكليةللمتغيرمعالمحاورالمكونةلهوذلك

منخاللمعاملارتباطبيرسون،فيمايتعلقبالصدق التميييي :ويقصدبههيقدرةاالختبار
علىتمييزالفقراتالتابعةلكللمحوروعدموجودتداخلبينالمحاور ويتمحسابقيمهمن
خالل نتائج التحليل العاملي ،حيث تحسب من خالل حساب الجذر التربيعي لنسبة التباين

التييشتقهاالعاملالكامن(.)Latent Factor

ويتم التحقق من توانر معايير الصدق البنااي ادام البحث (االستبانة) من خالل توانر

معامال ارتباط تييد عن القيمة ( )0.400وذا داللة سحصااية عند مستوى داللة أقل من ،0.05

98

ونيما يتعلق بالصدق التميييي تعتبر القيم التي تفوق ( )0.650يدل عل وجود درجة عالية من

الصدق التميييي.

جدول ( :)17يوض الصدق البنااي والتميييي لمحاور االستبانة
عدد

الصدق البنااي

الصدق

(مستوى الداللة)

التميييي

)0.000( *0.673

0.823
0.796

متغي ار الدراسة

المحور

الشغف

ااول

8

المبادرم

ال اني

5

)0.000( * 0.833

اإلبداع واالبتكار

ال الث

5

)0.000( * 0.717

0.825

محاور

الم ابرم

الرابع

6

)0.000(* 0.701

0.751

الدراسة

التشبيك والتواصل

الخامس

6

)0.000(*0.782

0.820

المها ار اإلدارية

السادس

5

)0.000(* 0.653

0.846

القيادم

السابع

9

)0.000( *0.917

0.752

الكفايا الريادية

والتفاوض

الفق ار

*ذا داللة سحصااية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج .SmartPLS


يتضددحمددنخدداللالجدددول()17الصدددقالبنددائيوالتمييددزيلمحدداوراسددتبانةالد ارسددة،واسددتنادا
دلاالرتبدداطبددينالدرجددةالكليددةللقسددماألول(الكفايدداتالرياديددة)والمحدداورالمنتمدديإليدده،

إلددىنتددائجمعامد
حيددثتراوحددتمعددامالتالصككدق البنككاايلهددذاالقسددمبددينالمحددورالسددادس"المهدداراتاإلداريددة"وبلغددت

قيمةالصدق()0.653والمحورالسابع"القيادة"وبلغتقيمةالصدق(،)0.917وتشيرهذهالقديمإلدى
وجدودصدددقبندائيوذاتداللددةإحصدائيةعندددمسددتوى،0.01وفيمدايتعلددقبالصددقالتمييددزيلمحدداور

استبانةالدراسة،حيثتراوحتالقيمللمحورالرابع"المثابرة"بين()0.751والمحورالسادس"المهدارات

اإلداري ددة"(،)0.846وتش دديره ددذهالق دديمالت دديتزي دددع ددنالح ددداألدن ددىلقبد دولت ددوفرالص دددقالتميي ددزي
()0.600إلىوجودصدقتمييزي .

 4.7با االستبانة:
يعنيالثباتإلدىأيدرجدةيمكدناالعتمدادعلدىأداةالد ارسدة(االسدتبانة)لضدماننفدسالنتدائج

عندددالتطبيددقالمتكددررلالسددتبانة،أيأنددهفدديحددالاسدتخدامباحددثآخددرلددنفسأداةالد ارسددة(االسددتبانة)
تحددتنفددسالظددروفسيتوصددللددنفسالنتددائجتقريبددا،وهددذايعندديأنالد ارسددةتتمتددعبدرجددةعاليددةمددن

الثبات.)Jonathan Weiner, 2007(.

ألفا كرونباخ وال بكا المرككب :يوضدحمفهدومالثبداتإلدىمقددرةاألداةالتدييسدتخدمهاالباحدث
علدىإعطدداءنتدائجمطابقددةللنتدائجالتدديتعطيهدافدديالمدرةاألولددىفديحددالتدمإعددادةتطبيدقهددذهاألداة
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عددةمدرات،علددىنفدساألشددخاصوفديظددروفمتشدابهة،وهددومدايترتددبعليدهانخفدداضتدأثيرعوامددل

الصددفةأوالعشدوائية،فهددذاالمؤشددريحدددالدقددةالتدديتقدديسبهداأداءأيشدديءتخضددعهللقيدداس(هاشددم
حسد ددن .)2006،ويد ددتمقيد دداسالثبد دداتباسد ددتخداممجموعد ددةمد ددنالمقد دداييسوالتد دديمد ددنأشد ددهرهامؤشد ددر
الفاكرونباخوهومؤشرتمتطويرهعام1951منقبلالعالم()lee Cronbachلقياسثباتمقياس
مدا،حيدثيتدراوحهدذاالمؤشددرقيمدةتتدراوحبدين(،)0-1وكلمددااقتربدتالقيمددةمدنالواحدددالصدحيحفددإن

ذلكيشيرإلىارتفاعمستوىثباتالمقياس(عودة.)2018،

واستناداإلىالعديدمنالدراساتالعلميةالتياستخدمتهذاالمؤشرلقيداسالثبدات،فدإنأدندى

حدددللقيمددةالمقبولددةلمعامددلالفاكرونبدداختبلددت0.7وعليددهفددإنالقيمددةالتدديتسدداويأوتزيدددعددنالحددد

األدنددىللقبددولتشدديرإلددىتحقيددقالمقيدداسالمسددتخدملدرجددةالثبدداتالمقبولددةفددينطدداقالبحددثالعلمددي،

وفيهذهالدراسةاستخدمالباحدثكدلمدنطريقدةألفاكرونبداخوطريقدةالثبداتالمركدبلكدلبعددومحدور

مددنمح داورالد ارسددةبغددرضالتحقددقمددنثبدداتأداةالد ارسددة(االسددتبانة)المسددتخدمة،وبالنسددبةلمؤشددر

الثبداتالمركدب()Composite reliabilityالتددييحسدباسدتناداإلدىنتددائجالتحليدلالعداملي،فددإن
أدنىحدللقيمةالمقبولةلمؤشرالثباتالمركب( .)0.7
وقدددتراوحددتقدديممعامددلألفاكرونبدداخبددينالمحددورالثدداني"المبددادرة"()0.832والمحددوراألول

"الشددغف"( ،)0.925وفيمددايتعلددقبقيمددةاختبددارالثبدداتالمركددبتراوحددتبددين()0.884للمحددورال اربددع
"المثددابرة"،و()0.967للمحددورالسددابع"القيددادة،وتشدديرهددذهالنتددائجإلددىوجددوددرجددةمرتفعددةمددن

الثباتفياستبانةالدراسةالتيتمجمعهامنالمستهدفينفيالدراسة،وعليهفإنهيمكننااالعتمادعلى
استبانةالدراسةالمستخدمةوتحليلهاوتفسديرنتائجهداوتعميمهدا،والجددول()18يوضدحنتدائجاختبدارات

الثباتلمتغيراتوأبعادمحاوراالستبانة .
جدول ( :)18نتااج اختبا ار
متغي ار الدراسة

محاور
الدراسة

با محاور االستبانة
اختبار الفاكرونباخ

اختبار ال با المركب

عدد الفق ار

الشغف

8

0.925

0.943

المبادرم

5

0.832

0.893

اإلبداع واالبتكار

5

0.878

0.914

الم ابرم

6

0.844

0.884

التشبيك والتواصل والتفاوض

6

0.902

0.924

المها ار اإلدارية

5

0.898

0.958

القيادم

9

0.894

0.967

من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج  ،spssوبرنامج .SmartPLS
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 4.8التوييع الطبيعي لمتغي ار الدراسة:
يس ددتخدماإلحص ددائيونن ددوعينم ددناالختب دداراتاإلحص ددائيةالختب ددارالفرض دديات،الن ددوعاألول

االختب د دداراتالمعلمي د ددة(Tests

)Parametricوالن د ددوعالث د ددانياالختب د دداراتالالمعلمي د ددة(Non-

،)Parametric Testsويشترطالستخداماالختبداراتالمعلميدةشدرطالتوزيدعالطبيعديللبيانداتالمدراد
إجدراءاالختبدداراتاإلحصددائيةعليهددا،بينمدداتسددتخدماالختبدداراتالالمعلميددةكبددديللالختبدداراتالمعلميددة

فدديحددالعدددمتحقددقشددرطالتوزيددعالطبيعدديللبياندداتولكددنذلددكيكددونفقددطفدديحددالالعيندداتالصدغيرة
التييقلحجمهاعن()30مفردة،بينماالعيناتالتييزيدحجمهاعن()30مفردةيمكنالتخلديعدن

شرطالتوزيعالطبيعيوذلكوفقالماتقرهنظريةالنهايةالمركزيدة(ربيدع،2007،ص،)111كمداتوصدل

()Geoff Norman,2010إلددىأنددهيمكددناسددتخداماالختبدداراتالمعلميددةمددعبياندداتمقيدداسليكددرت
الخماسدديبغددضالنظددرعددنحجددمالمجتمددعكبي د ارأوصددغي ار،وبغددضالنظددرإنكانددتالبياندداتتتب دع
التوزيعالطبيعيأمال،وفيهذهالدراسةسيتماستخداماالختباراتالمعلميةوفقاللسببينالسابقذكدرهم
دوناللجوءللتحققمنشرطالتوزيعالطبيعيللبيانات.

 4.9ااساليب اإلحصااية المستخدمة ني الدراسة:

اعتمددالباحدثفديالد ارسدةعلدىالحزمدةاإلحصدائيةللعلدوماالجتماعيدة( Statistical Package

)for Social Sciences-SPSS V.25فدديمعالجددةوتحليددلبياندداتالد ارسددةواالسددتبانة،مددنخددالل
استخداممجموعةمناألساليباإلحصائيةالوصفيةواالستدالليةوالتيتمثلتفيمايلي:

( )1طريقة ألفاكرونباخ ) ،(Cronbach's Alphaوالتحليل العاملي لحساب مؤشر الثبات المركب
()Composite reliabilityوذلكبغرضقياسالثباتفيالبيانات .

( )2معامالت ارتباط بيرسون البسيطة (  )Pearson Correlation Coefficientلقياس الصدق
البنائ يوصدقاالتساقالداخليواختبارعالقةمتغيراتأداةالدراسة (االستبانة)،وكذلكالتحليل
العامليلقياسالصدقالتمييزي( .)Discriminant validity

( )3الجداولالتك ارريةوالنسبالمئويةلوصفعينةالدراسةحسبالمعلوماتالشخصية،وكذلكالتحقق
منسالمةالبياناتوالتأكدمنخلوهامنأخطاءاإلدخال .

( )4الوسطالحسابي() Meanوالوزنالنسبيوذلكلمعرفةمدىارتفاعأوانخفاضاستجاباتمفردات
استبانةالدراسة علىالفقراتوالمحاورالرئيسة،واالنحرافالمعياري(:)Standard Deviation
للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات استبانة الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها
الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسية ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات

وانخفض تشتتها ،واختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات لمحاور
االستبانةحولالقيمة()5.5التيتعبرعنالدرجةالمتوسطة .
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الخالصة:
خداللالفصدلال اربدعتدمالتطددرقلمنهجيدةالد ارسدةوالتديتمثدلالطددرقواإلجدراءاتالمتبعدةخداللهددذا

الجانددبالتطبيقدديمددنهددذهالد ارسددةالعلمي دة،كمدداتددموصددفطددرقوأدواتجمددعالبياندداتالمطلوبددةومددنثددم
إجراءالتحليالتللتوصلإلىالنتائجوالتوصياتالحقا .
وق ددداعتم دددالباح ددثالم ددنهجالوص ددفي،ومث ددلأك دداديميوالتعل دديمالتقن دديوخبد دراءري ددادةاألعمد دالف ددي

الحاضناتمجتمعالدراسة،كماتمتاإلشارةإلىاستخدامأكثدرمدنأداةخداللالد ارسدةإلجدراءجمدعوتحليدل
البيانات،معتقديمشرحألدواتالدراسةالمختلفةوآلياتالتثبتمنصدقهاوثباتها .
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فال خامس
تحليل بيانا دمنا ش نوائج
 1.1المقدمة
 1.1األداة األولى ))NGT
 1.1األداة الثانية (االستبانة) الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة في االستبانة
 1.1تحليل محاور االستبانة
 1.1األداة الثالثة (أسلوب) دلفي Delphi
 1.1األداة الرابعة نشر وظيفة الجودة QFD

 5.1المقدمة:

،وآليدةاإلجابدةعدنأسدئلةالد ارسدةالرئيسددة
يقددمهدذاالفصدلتحلديالألدواتالد ارسدةالمسددتخدمة 

والفرعيددة،واسددتعراضومناقشددةألبددرزنتددائجالد ارسددة،والتحليددللفق دراتاالسددتبانةوالبياندداتالشخصددية

للمس ددتجيبين،حي ددثت ددماس ددتخداماألس دداليباإلحص ددائيةالكمي ددةمنه دداوالنوعي ددةالمتنوع ددةلتحلي ددلأدوات
الدراسةالمتنوعة.

 5.2اادام ااول ):(NGT

تعتبرأداة (تقنية) المجموعاتاالسدميةأومدايرمدزلدهبNGTاألداةاألولدىالتدياسدتخدمها

الباح ددثخ دداللالمرحل ددةالعملي ددةأوالتطبيقي ددةم ددنالد ارس ددة،وق ددده دددفتإل ددىتحدي دددالكفاي دداتالريادي ددة
المطلوبةمنوجهةنظرالزبون(حاضناتاألعمال) .

 أوال :وصف المشاركون نكي حلقكة :NGTعقددالباحدثجلسدةاسدتمرتألكثدرمدنسداعةونصدففيقاعةاالجتماعاتبحاضنةالكليةالجامعية"اليوكاس"،وذلكلتحديدالكفاياتالرياديةالمطلوبة

واعطائه دداال ددوزنالنس ددبي،حي ددثت ددماالجتم دداعبخبد دراءم ددنالحاض ددناتاألربع ددةف دديقط دداعغد دزة،

ملحق(،)2وهميمثلونعينةقصديةحيثأنالحاضناتهيسوقعملريادةاألعمالفيقطاع
-

غزة،وهمسيشكلونالزبونفيمرحلةتنفيذأداةالبحثالرئيسة( .)QFD

انيا :تحليل مجريا حلقة :NGTقامالباحثبعرضمجموعدةكبيدرةمدنالكفايداتالرياديدة(29

كفايددة)،والت دديت ددمجمعه ددامددنمص ددادروأدبي دداتوأبح دداثود ارسدداتعربي ددةوأجنبي ددةقام ددتبد ارس ددة
وتحليدلالكفايداتالرياديدة،بغدرضتحديددالكفايدداتالرياديدةالالزمدةوتجزئدةهدذهالكفايداتالمتعددددة

إلددىنظدداممجموعدداترئيسددةوكفاي دداتفرعيددةتابعددة،ليسددهلالتعام ددلمعهدداخدداللتصددميمفقددرات
االستبانة-حيثسدتمثلكدلمجموعدةمحدورامدنمحداوراالسدتبانة-وتطبيدقأداة،QFDوذلدكمدن

خاللدمجمجموعةمنالكفاياتالرياديةتحتمسمىلكفايةأشملوهكذا،واعطاءأوزاناألهميدة
النس ددبيةلك ددلمجموع ددةحس ددبمنهجي ددةQFDلتعبئ ددةمص ددفوفةمتطلب دداتالزب ددونف دديتطبي ددقأداة

-

 .QFD

ال ككا :نتيجككة حلقككة  :NGTخلددصالباحدثبعدددإدارتددهوتنفيددذهلحلقدةNGTإلددىالكفايدداتالرياديددة

الرئيسةومايتبعهامنكفاياتفرعية،والوزنالنسبيلكلمجموعة،وقدكانتالنتيجةكالتالي :

 oالكفايةاألولىوبوزننسبي(:)5الشغفوتشمل:الموهبة،الحاجةلإلنجازوالرغبدةفدي
النجاح،البحثعنالمعلومات،التعلمالمستمر.
o

كفا

o

كفا ةة

ثاني دب ن نسبي ( :)2المبادرة دتشمل:اغتنامالفرص،الدوافعالمالية.

ثا ثةة دبةة ن نسةةبي ( :)5اإلبددداع واالبتكددار دتشةةمل :التفكيددرالناقدددوالتحليددل

اإليجابي،االهتمامبالجودةواألداء،المهاراتالتكنولوجية،االحتراف.
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o

كفا

بع دب ن نسبي ( :)4المثابرة دتشمل :إدارةالمخاطروالتأقلممعالغموض،

إدارةاألزمات،إدارةالغضب.

خامس دب ن نسبي ( :)3التشبيك والتواصل والتفاوض دتشمل :تقديمالذات.

o

كفا

o

كفا ةةة

سا ةةة دبةةة ن نسةةةبي( :)3المهدددارات اإلداريدددة دتشةةةمل :التخط دديطوالتنظ دديم

كفا

سابع دب ن نسبي ( :)5القيادة دتشمل:الثقدةبدالنفس،االنفتداحوسدعةاألفدق،

والرقابة،إدارةالوقت،تحليلالمنافسة،تحملالضغوط.
o

االستقالليةوتحملالمسؤولية،النزاهةواالستقامة .

ومددنثددمتددمبندداءالمصددفوفةاألولددىمددنأداة،QFDكمدداتددمتصددميمفق دراتاالسددتبانةلقيدداس

وتحديدواقعالكفاياتالرياديةالمستنتجةمنحلقةNGTلدىالخريجين .

ويككرى الباحككثبددأنمجموعددةالكفايدداتالرياديددةالمسددتنتجةمددنحلقددةNGTتعبددرعددنكفايددات
رياديةالزمةلسوقالعملالرياديومنوجهةنظرحاضناتاألعمال،حيثأنهاتتقداطعمدعالكفايدات
الرياديةالمطلوبةلريادةاألعمالوحسبماوردفديالعديددمدنالد ارسداتواألدبيداتواألبحداثوالنمداذج

اإلقليميددةوالعالميددة،كمدداأند ارسددتهاوالعمددلعلددىاكسددابهالخريجدديالتعلدديمالتقنددي،وتطويرهدداوتحددديثها
باستمراريعتبررافدأساسيلدعمريادةاألعمالوالنهوضبها .

 5.3اادام ال انية (االستبانة):

تمتصميماالستبانةبغرضرصدواقعالكفاياتالرياديةلددىخريجديالتعلديمالتقنديفديقطداع

غزةمنوجهةنظراألكاديميينوخبراءريادةاألعمال.

الوصف اإلحصااي للمسكتجيبين ونقكال للمعلومكا الشخصكية :بلدتعدددالمسدتجيبينفديتعبئدة

دةوخبددراءالري ددادةف دديحاض ددنات
اس ددتبانةالبح ددث()134مس ددتجيبم ددناألك دداديميينف دديالكلي دداتالتقني د 
األعمددالبقطدداعغ دزة،حيددثتددمتصددنيفالمسددتجيبينفدديالد ارسددةحسددبمتغيددرقطدداعالعمددلكمددايلددي
(مؤسساتالتعليمالتقني ،%82.1حاضنةأعمال .)%17.9

والجدول()19يوضحالوصفاإلحصائيللمستجيبينوفقاللمعلوماتالشخصية،فيمدايتعلدق

بمتغي ددرالعم ددربلغ ددتنس ددبةأعم ددارالم ددوظفينال ددذينتتد دراوحأعم ددارهمم ددن(20أق ددلم ددن30س ددنة 

30،%23.9أق ددلم ددن40س ددنة 40،%46.3أق ددلم ددن50س ددنة 50،%25.4س ددنةف ددأكثر 
 .)%4.5
وحسبمتغيدرالجدنسحيدثبلغدتنسدبةالمدوظفينحسدبتصدنيفهماالجتمداعيمدن(الدذكور 
،%78.4اإلناث  .)%21.6
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فيمددايتعلددقبمتغيددرالمؤهددلالعلمددي،بلغددتنسددبةالحاصددلينعلددىالشددهادةالعمليددةمددن(دبلددوم

متوسط ،%9.7بكالوريوس ،%42.5دراساتعليا  .)%47.8

أمامتغيرسنواتالخدمةحيثتراوحتسنواتالخدمةكمايلي(أقلمن3سدنوات ،%8.2

3أقددلمددن5سددنوات ،%23.9أكبددرمددن5سددنوات ،)%67.9والجدددول()19يوضددحالوصددف

اإلحصائيللمستجيبينوفقاللمعلوماتالشخصية .


جدول ( :)19الوصف اإلحصااي للمستجيبين لالستبانة ونقال للمعلوما الشخصية
تعليم تقني

حاضنة أعمال

اإلجمالي

()%82.1

()%17.9

()%100

(عدد)% ،

(عدد)% ،

(عدد)% ،

 -20أقل من 30

14.5 ،16

66.7 ،16

23.9 ،32

-30أقل من 40

49.1 ،54

33.3 ،08

46.3 ،62

-40أقل من 50

30.9 ،34

0.0 ،0

25.4 ،34

 50نأك ر

5.5 ،06

0.0 ،0

4.5 ،06

ذكر

83.6 ،92

54.2 ،13

78.4 ،105

أن

16.4 ،18

45.8 ،11

21.6 ،29

دبلوم متوسط

10.9 ،12

4.2 ،01

9.7 ،13

بكالوريوس

36.4 ،40

70.8 ،17

42.5 ،57

دراسا عليا

52.7 ،58

25.0 ،06

47.8 ،64

سنة أقل من 3

2.7 ،03

33.3 ،08

8.2 ،11

-3أقل من 5

21.8 ،24

33.3 ،08

23.9 ،32

أك ر من 5

75.5 ،83

33.3 ،08

67.9 ،91

تعليم تقني

حاضنة أعمال

اإلجمالي

البيانا الشخصية

العمر

الجنس

المؤهل العلمي

سنوا الخدمة

عدد المستجيبين

(عدد= )110

(عدد= )24

(العدد= )134

من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS

ويستنتج الباحث أن النسبة األكبر من المستجيبين كانت لصالح أكاديمي التعليم التقني في
الكلياتمحلالدراسة،ممايدعمنتائجاالستبانةنظرالزيادةاالحتكاكوالمعرفةبواقعالخريجينخالل
فتراتالتعليم،كماأنالنسبةاألكبرمنناحيةالعمرتركزتفيالفئةمن 30إلىأقلمن،40وهم
األكاديميونوالمحاضرونوالفنيونفيالمختبراتومشرفوالعملالميداني،ممايغطيجوانبالكفايات

الريادية وبشكل جيد  ،وكذلك بالنسبة لسنوات الخبرة حيث كانت أغلب الفئة المستجيبة في كل من
الكلياتوالحاضناتهممنأصحابالخبرةأكثرمن 5سنوات،وهومايعطيمصداقيةأكبرلنتائج
االستبانة،كماأننسبةاالستردادكانتعاليةالسيمامنحاضناتاألعمالوبواقع.%92.3
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 5.4تحليل محاور االستبانة:

يوضحالجدول()20المقاييسالوصفيةلمحاوراستبانةالدراسةلدىأكاديمييالكلياتالتقنية

وخبراءالريادةفيحاضناتاألعمالبقطاعغزة ،حيثيتكونالقسمالثانيمناالستبانةالمتمثلب

(الكفاياتالريادية).

فيمايتعلدقبمسدتوىالموافقدةللكفايداتالرياديدةلددىالخدريجينمدنوجهدةنظدراألكداديميينفدي

دةوالخبدراءفدديحاضددناتاألعمددال،حيددثتراوحددتقدديمالوسددطالحسددابيلمحدداورالكفايددات
الكليدداتالتقنيد 
الرياديةلدىالخريجينمابينالحداألدنىلمستوىالموافقةوالبالت(5.63من10درجة)بوزننسدبي

()%56.3التيتعبرعنمستوىموافقدةمتوسدطةللمحدورالسدادس"المهداراتاإلداريدة"،وكاندتأيضدا
الموافقةمتوسطةلكلمنوجهةنظرالعاملينفيالطواقمالتدريسيةفيالكلياتالتقنيةبوزننسبيبلت

()%57.2أمددابالنسددبةلمددوظفيحاضددناتاألعمددالبلددتالددوزنالنسددبي()%52.3والتدديتعبددرعددن
مستوىموافقةمتوسطة .

أمدداالحددداألعلددىلمسددتوىالموافقددةكانددتللمحددوراألول"الشددغف"حيددثبلددتالوسددطالحسددابي

(6.37مددن10درج ددات)ب ددوزننس ددبي()%63.7الت دديتعبددرع ددنمس ددتوىموافق ددةمتوس ددطة،وكان ددت
الموافقةمتوسطةكذلكمنوجهدةنظدرالعداملينفديالطدواقمالتدريسديةفديالكليداتالتقنيدةبدوزننسدبي

(،)%63.4أمددامددنوجهددةنظددرالعدداملينفدديحاضددناتاألعمددالبلددتالددوزنالنسددبي()%65.1والتددي
تعبرعنمستوىموافقةمرتفعة،والشكلالبياني()20يوضحذلك .

جدول ( :)20نتااج التحليل اإلحصااي لمحاور االستبانة
تعليم تقني

حاضنة أعمال

اإلجمالي

(الوسط)% ،

(الوسط)% ،

(الوسط)% ،

الشغف

63.4 ،6.34

65.1 ،6.51

63.7 ،6.37

المبادرم

61.5 ،6.15

64.2 ،6.42

61.9 ،6.19

اإلبداع واالبتكار

61.2 ،6.12

61.0 ،6.10

61.1 ،6.11

الم ابرم

57.3 ،5.73

59.4 ،5.94

57.6 ،5.76

التشبيك والتواصل والتفاوض

58.4 ،5.84

56.5 ،5.65

58.0 ،5.80

المها ار اإلدارية

57.2 ،5.72

52.3 ،5.23

56.3 ،5.63

القيادم

63.0 ،6.30

61.0 ،6.10

62.6 ،6.26

الكفايا الريادية

60.6 ،6.06

60.2 ،6.02

60.5 ،6.05

تعليم تقني

حاضنة أعمال

اإلجمالي

متغي ار استبانة البحث

عدد المستجيبين

(عدد= )111

(عدد= )24

(العدد= )135

مالحتة( :الوسط الحسابي= مجموع اإلجابا ÷ عددهم % ،الوين النسبي = (الوسط الحسابي ÷  ،100* )10من
سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS
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وهذه النتيجة تجيب على السؤال الرئيسي األول الذي ينص على "ما هو واقع الكفايا

الريادية لدى خريجي التعليم التقني ني قطاع غيم من وجهة نتر أكاديمي التعليم التقني وخب ار
الريادم ني حاضنا ااعمال؟ 

الدرجة الكلية
كفايات الريادية

60.60%

القيادة

63%

المهارات اإلدارية

57.20%

حاضنة أعمال
60.20%
61%
52.30%

تعليم التقني
60.50%
62.60%
56.30%

التشبيك والتواصل والتفاوض

58.40%

56.50%

58%

المثابرة

57.30%

59.40%

57.60%

االبداع واالبتكار

61.20%

61%

المبادرة

61.50%

64.20%

الشغف

63.40%

65.10%

61.10%
61.90%
63.70%

الشكل ( :)17ااويان النسبية ابعاد ومحاور استبانة الدراسة

ياديةلدىخريجيالتعلديمالتقنديلديدهقديم

يستنتجالباحثمماسبقأنمجملواقعالكفاياتالر

متوسطةحسبالتحليلالعاملمتوسطاتمحاوراستبانةالبحدث،وهدذهالنسدبةتسدتدعيتددخالللتطدوير

وتعطيمبرراقويالتطبيقأداةQFDبهدفتطويرالكفاياتالريادية،حيثأنالكفاياتالرياديةيجب
أنتكددونذاتقدديممتوسددطاتعاليددةأوعاليددةجددداللحكددمعلددىالشددخص-أوفريددقالعمددل-كريددادي،

وهد ددذامد دداأكدتد ددهالد ارسد دداتالسد ددابقةذاتالعالقد ددة(2016

(،(EU,مد دداس(،)2014،أبد ددومدللد ددة،

العجلة(،)2013،ماس(،)2012،زيدان(،)2011،الشي واخرون،)2009،كمداأكددهخبدراءريدادة
األعمالفيالحاضناتخاللحلقة .NGT

 أوال :نتااج التحليل المتعلقة بالمحور الرايس ااول "الشغف وما يتبعه" :يوضح الجدول( )21المقاييس الوصفية لفقرات المحور األول "الشغف" والتي تندرج تحت القسم الثاني
والخبراء في حاضنات األعمال
(الكفايات الريادية) إلجابات األكاديميين في الكليات التقنية 
بقطاعغزة،ويتكونالمحورمن()8فقرات،حيثبلتالوسطالحسابيإلجاباتالمستجيبين
حولالمحوراألول(6.37من10درجات)وبوزننسبي()%63.7وتشيرهذهالنتيجةإلى

والخبراء في
وجود درجة متوسطة من الموافقة من قبل األكاديميين في الكليات التقنية 

حاضناتاألعمالفيقطاعغزة ،وكماتشيرنتيجةقيمةاختبار()One sample t- test

للتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية للمحور األول “الشغف" حول القيمة ()5.5
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والتي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي الحيادي" من قبل المستجيبين على المحور أم ال،
حيثتبينبأنقيمةالوسطالحسابيللدرجةالكليةللمحورأكبرمنالقيمة()5.5وذاتداللة

إحصائية،وهو مايشيرإلىأنمتوسطإجاباتالمستجيبينفيتعبئةهذاالمحور"الشغف"
يميلنحوالموقفاإليجابي،وهذهالنتيجةتعززمنالموافقةالمتوسطةفيمايتعلقبالمحور

األول.

أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهذالمحورفقدأظهرتالنتائجبأنالفقرةالرابعةالتي

تنصعلى"يستطيعالخريجتقديمتضحياتعديدةفيسبيلإنجازاألعمالالمطلوبةمنه"قداحتلت
المرتبةاألولىبوسطحسابي(6.62من10درجات)وبوزننسبي(،)%66.2بينمااحتلتالفقرتان

الثانيةوالسابعةعلىالترتيب"يمتلكالخريجالموهبةالالزمةلبدءالعملالحروالتفكيرالريادي،يمتلك
الخريج ملكة التعلم من التجارب المختلفة لتوظيفها في بناء المعرفة" المرتبة األخيرة بوسط حسابي

(6.14من10درجات)وبوزننسبي( .)%61.4
جدول ( :)21ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس ااول " الشغف وما يتبعه"
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

الوسط

6.37

1.24

63.7%

 .1تتوافرلدىالخريجسماتمميزةتؤهلهلإلنجازوالتحديواإلبداع .

 6.54

 65.4%  1.65

3

 .2يمتلكالخريجالموهبةالالزمةلبدءالعملالحروالتفكيرالريادي .

 6.14

 61.4%  1.70

7

 .3يمكنللخريجتحقيقإنجازاتواقعيةوملموسة .

 6.55

 65.5%  1.78

2

 6.62

 66.2%  1.95

1

 6.25

 62.5%  1.77

6

 6.31

 63.1%  1.72

5

 6.14

 61.4%  1.78

7

 6.47

 64.7%  1.65

4

الفقرم
الدرجة الكلية للمحور الرايس ااول "الشغف" 

 .4يستطيع الخريج تقديم تضحيات عديدة في سبيل إنجاز األعمال
المطلوبةمنه .
 .5يمتلك الخريج القدرة على البحث الدائم عن البيانات والمعلومات
الخاصةبعملهومشروعه .
 .6يستطيع الخريج استخدام مصادر مختلفة للبياناتوالمعلومات ذات
العالقةبفكرتهأوعمله .
 .7يمتلك الخريج ملكة التعلم من التجارب المختلفة لتوظيفها في بناء
المعرفة .
 .8يستطيعالخريجمواكبةالمستجداتفيمجالتخصصهوعمله .

النسبي

الترتيب

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور ااول ( .)t = 8.123, Sig. < 0.000
مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.01الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10
من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS
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ويعزوالباحثالقيمالمتوسطةللمحوراألول"الشغفومايتبعه"إلىعدةأسباب،ومنها :
 يمثلالشغفومدايتبعدهمدنكفايداتمثدل:الموهبدة،الحاجدةلإلنجدازوالرغبدةفديالنجداحدوافدعذاتيةتختلفمنخريجآخرويصعبتحديدهابدقةمنقبلالمستجيبين.

 عد دددمتركيد ددزمؤسسد دداتالتعلد دديمالتقند دديعلد ددىتد دددعيمكفايد دداتالد ددتعلمالمسد ددتمر،والبحد ددثعد ددنالمعلومدداتمددنخدداللالمصددادرالمختلفددة،حيددثأنهددامددنالكفايدداتالمسددتحدثةلسددوقالعمددل
المحليوالعالمي،وقدتحتاجإلمكاناتومنهجياتتفوققدراتالكلياتمحلالدراسة.
وقددداتفق دتنتددائجالمحددورمددعد ارسددةكددلمددن(حسددين(،)2013،ناصددروالعمددري،)2011،
(الشددي ،ملحددم،العكاليددك،)2009،فدديالتأكيدددعلددىاألهميددةوالنسددبةالمتوسددطةلددبعضالكفايدداتمثددل
الحاجةإلىاإلنجازوالرغبةفيالنجاح ،ويرجعذلكإلىتشابهالعينة .

كمددااختلفددتنتددائجالمحددورمددعد ارسددةكددل(فددارس(،)2016،البلعدداوي(،)2015،المددومني،
)2014والتدديأوضددحتنسددبمرتفعددةفدديبعددضالكفايدداتالخاصددةبددالمحوراألولمثددلالحاجددةإلددى
اإلنجاز،ويرجعالباحثذلكإلىاختالفعينةالبحدث،حيدثتركدزتالد ارسداتأعدالهبداإلداراتالعليدا

فيبعضالشركاتأوالمنظمات .
 انيا :نتااج التحليل المتعلقة بكالمحور الكرايس ال كاني "المبكادرم ومكا يتبعهكا" :يوضدحالجددول()22المق دداييسالوص ددفيةلفقد دراتالمح ددورالث دداني"المب ددادرة"الت دديتن دددرجتح ددتالقس ددمالث دداني
دةوالخب دراءفدديحاضددناتاألعمددال
(الكفايدداتالرياديددة)إلجابدداتاألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيد 
بقطاعغزة،ويتكونالمحدورمدن()5فقدرات،حيدثبلدتالوسدطالحسدابيإلجابداتالمسدتجيبين

حولالمحورالثاني(6.20من10درجات)وبوزننسبي()%62.0وتشيرهذهالنتيجةإلى
دةوالخبد دراءف ددي
وج ددوددرج ددةمتوس ددطةم ددنالموافق ددةم ددنقب ددلاألك دداديميينف دديالكلي دداتالتقني د 

حاضناتاألعمالفيقطاعغزة،وكماتشيرنتيجةقيمةاختبار()One sample t- test

للتحقددقمددنأنمتوسددطاإلجابدداتللدرجددةالكليددةللمحددورالثدداني“المبددادرة"حددولالقيمددة()5.5
التدديتعبددرعددنالموقددفالمتوسددط"ال درأيالحيددادي"مددنقبددلالمسددتجيبينعلددىالمحددورأمال،

حيثتبينبأنقيمةالوسطالحسابيللدرجةالكليةللمحورأكبرمنالقيمة()5.5وذاتداللدة
إحصائية،وهدومدايشديرإلدىأنمتوسدطإجابداتالمسدتجيبينفديتعبئدةهدذاالمحدور"المبدادرة"
يميددلنحددوالموقددفاإليجددابي،وهددذهالنتيجددةتعددززمددنالموافقددةالمتوسددطةفيمددايتعلددقبددالمحور

الثاني.

أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهدذاالمحدورفقددأظهدرتالنتدائجبدأنالفقدرةالثانيدةالتدي

تنصعلى"يستطيعالخريجاالستفادةمنالتطوراتالعلميدةوالميدانيدةفديمجدالتخصصده"قدداحتلدت
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المرتبددةاألولددىبوسددطحسددابي(6.56مددن10درجددات)وبددوزننسددبي(،)%65.6بينمددااحتلددتالفقدرة

الرابعةالتيتنصعلى"يحاكيالخدريجعقليدةالريداديالمتميدز"المرتبدةاألخيدرةبوسدطحسدابي(5.51
من10درجات)وبوزننسبي(.)%51.1
جدول ( :)22ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس ال اني " المبادرم وما يتبعها"
الفقرم
الدرجة الكلية للمحور الرايس ال اني "المبادرم" 
 .1يمتلكالخريجقدراتتمكنهمناستثمارالفرصالجديدةدونانتظار

الوسط

االنحراف

الوين

الحسابي

المعياري

النسبي

 6.20

الترتيب

 62.0%  1.36

 6.14

 61.4%  1.73

4

 6.56

 65.6%  1.61

1

 6.26

 62.6%  1.76

3

 .4يحاكيالخريجعقليةالرياديالمتميز .

 5.51

 55.1%  1.95

5

 .5يسعىالخريجلزيادةدخلهوتكوينثروةسريعةوكبيرة .

 6.52

 65.2%  2.00

2

حدوثالمعجزات .
 .2يستطيعالخريجاالستفادةمنالتطوراتالعلميةوالميدانيةفيمجال
تخصصه .
 .3يدمج الخريج المعرفة والموارد المتاحة لتطوير األفكار والفرص
بغرضتوليدالقيمة .

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور ال اني ( .)t = 5.914, Sig. < 0.000
مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.01الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10
من سعداد الباحث استنادا لمخرجا برنامج SPSS

ويعيو الباحث القيم المتوسطة للمحور ال اني "المبادرم وما يتبعها" سل عدم أسباب ،ومنها:
 أنالعديد دددمد ددنكفايد دداتالمبد ددادرةمثد ددلاغتند ددامالفد ددرصوالد دددوافعالماليد ددة،اليد ددتمشد ددمولهافد دديالمنهجيد دداتأوالمحتويد دداتالتدريسد دديةوالتدريبيد ددة،كد ارسد ددةوتحلد دديالتالسد ددوقواعد دددادد ارسد ددات

الجدوىوباآلياتالتطبيقية.

 يمكددنتفسدديرالقيمدةالمرتفعددةللبندددالثددانيوالخدداصبقدددرةالخدريجعلددىاالسددتفادةمددنالتطددوراتالعلميد ددةوالميدانيد ددةفد دديمجد ددالتخصصد دده،بد ددأنوسد ددائلالحصد ددولعلد ددىالمعرفد ددةالسد دديمافد ددي

التخصصاتالتقنيةمحلالدراسةباتتمتاحةوبالوسائلوالوسائطالمتعددة.

 كماأنالقيمةالدنيامنفقراتالمحوروالمتعلقةبمحاكاةالخريجلعقليةالريادي،يعللهاالباحثبالتوجددهنحددوالتوظيددفولدديسالعمددلالحددرمددنقبددلالخ دريجنفسددهأوسياسدداتواسددتراتيجيات

الكلياتالتقنية.
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وقدداتفقدتنتدائجالمحدورمدعد ارسدةكدلمدن((،)Kume, et, al, 2013ناصدروالعمدري،

(،)2011الشددي ،وآخددرون،)2009،فدديالتأكيدددعلددىاألهميددةوالنسددبةالمتوسددطةللمبددادرةوكونهددا
المنطلقاألساسللريادة،ويفسرالباحثذلكبأهميةمحوروكفايةالمبادرةواغتنامالفدرصوأهميدةهدذا

المحورفيالريادة.

كمددااختلف دتنتددائجالمحددورمددعد ارسددةكددل(فددارس(،)2016،البلعدداوي(،)2015،المددومني،
)2014والتدديأوضددحتنسددبامرتفعددةفدديبعددضالكفايدداتالخاصددةبددالمحمراألولمثددلالحاجددةإلددى
اإلنجاز،ويرجعالباحثذلكإلىاختالفعينةالبحدث،حيدثتركدزتالد ارسداتأعدالهبداإلداراتالعليدا

فيبعضالشركاتأوالمنظمات .
 ال ا :نتااج التحليل المتعلقة بكالمحور الكرايس ال الكث "اإلبكداع واالبتككار ومكا يتبعكه" :يوضدحالجدددول()23المقدداييسالوصددفيةلفق دراتالمحددورالثالددث"اإلبددداعواالبتكددارومددايتبعدده"والتددي
دةوالخبدراء
تندرجتحتالقسمالثاني(الكفايداتالرياديدة)إلجابداتاألكداديميينفديالكليداتالتقني 

فيحاضناتاألعمالبقطاعغزة،ويتكونالمحورمن()5فقرات،حيثبلتالوسدطالحسدابي
إلجابداتالمسددتجيبينحددولالمحددورالثالدث(6.11مددن10درجددات)وبددوزننسددبي()%61.1

وتشدديرهددذهالنتيجددةإلددىوجددوددرجددةمت وسددطةمددنالموافقددةمددنقبددلاألكدداديميينفدديالكليددات

التقنيةوالخبراءفيحاضناتاألعمالفيقطداعغدزة ،وكمداتشديرنتيجدةقيمدةاختبدار( One


 )sample t- testللتحقدقمدنأنمتوسدطاإلجابداتللدرجدةالكليدةللمحدورالثالدث“اإلبدداع
واالبتك ددار"ح ددولالقيم ددة()5.5الت دديتعب ددرع ددنالموق ددفالمتوس ددط"الد درأيالحي ددادي"م ددنقب ددل

المسددتجيبينعلددىالمحددورأمال،حيددثتبددينبددأنقيمددةالوسددطالحسددابيللدرجددةالكليددةللمحددور
أكبد ددرمد ددنالقيمد ددة( )5.5وذاتداللد ددةإحصد ددائية،وه د ددومد ددايشد دديرإلد ددىأنمتوسد ددطإجاب د ددات

المس ددتجيبينف دديتعبئ ددةه ددذاالمح ددور"اإلب ددداعواالبتك ددار"يمي ددلنح ددوالموق ددفاإليج ددابي،وه ددذه
النتيجةتعززمنالموافقةالمتوسطةفيمايتعلقبالمحورالثالث.

أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهذاالمحورفقددأظهدرتالنتدائجبدأنالفقدرةاألولدىالتدي
تددنصعلددى"يمكددنللخ دريجتطددويرقد ارتدده(المعرفيددةوالمهنيددةوالتكنولوجيددة)فدديمجددالتخصصدده"قددد

احتلتالمرتبةاألولىبوسدطحسدابي(6.77مدن10درجدات)وبدوزننسدبي(،)%67.7بينمدااحتلدت
الفق درةالخامسددةالتدديتددنصعلددى"يسددتطيعالخ دريجتحليددلمختلددفالمواقددفمددعنقدددأبعادهددا"المرتبددة
األخيرةبوسطحسابي(5.35من10درجات)وبوزننسبي( .)%53.5
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جدول ( :)23ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس ال الث " اإلبداع واالبتكار وما يتبعه"
الفقرم
الدرجة الكلية للمحور ال الث "االبداع واالبتكار" 
 .1يمكن للخريج تطوير قدراته (المعرفية والمهنية والتكنولوجية) في
مجالتخصصه .
 .2يمتلكالخريجالتميزواالحتراففيتقنياتالعملالمقدم .
 .3يعمل الخريج على تبني األفكار والطرق واالستراتيجيات الجديدة
لحلالمشكالت .
 .4يستطيع الخريج التجريب واالبتكار من خالل فهم طرق العمل
المختلفة .
 .5يستطيعالخريجتحليلمختلفالمواقفمعنقدأبعادها .

الوسط

االنحراف

الوين

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

 6.11

 61.1%  1.39

 6.77

 67.7%  1.81

1

 6.21

 62.1%  1.63

2

 6.11

 61.1%  1.73

4

 6.12

 61.2%  1.75

3

 5.35

 53.5%  1.92

5

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور ال الث ( .)t = 5.079, Sig. < 0.000
مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.01الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10
من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS

ويعيو الباحث القيمة المتوسطة لهذا المحور "اإلبداع واالبتكار وما يتبعه" سل ما يلي:
 ع دددمتش ددجيعسياس دداتالتعل دديمالتقن دديواس ددتراتيجياتهالتدريس دديةعل ددىمنهجي دداتالتفكي ددرالناق دددوالتحليليوالتيتزيدمنكفاياتاإلبداعواالبتكار.

 التركيزعلىالمعرفةفقطدوناالهتمامبجودةالعملأواالحتراففيه. قلةالتركيزعلىجوانبتكنولوجياالعملالمختلفةواالقتصارعلىجوانبمتعلقةبالتخصدص،ممايضيقمنمساحةاإلبداعأواألفقلدىالخريج.

ولقددداتفقددتالد ارسددةفدديهددذاالمحددورمددعالعديدددمددنالد ارسدداتوالتدديركددزتعلددىأهميددةهددذا

المحور،ومنهادراسة(سلطان(،)2016،شعث.)2015،

كمددااختلفددتهددذهالنتددائجعددند ارسددةكددلمددن(شددبير(،)2016،دهليددز )2009،وذلددكنظ درا
الختالفالعينةوالمؤسساتمحلالدراسةوالبحث .
 رابعا :نتااج التحليكل المتعلقكة بكالمحور الكرايس الرابكع "الم كابرم ومكا يتبعهكا" :يوضدحالجددول()24المقد دداييسالوصد ددفيةلفق د دراتالمحد ددورال اربد ددع"المثد ددابرة"التد دديتند دددرجتحد ددتالقسد ددمالثد دداني
دةوالخب دراءفدديحاضددناتاألعمددال
(الكفايدداتالرياديددة)إلجابدداتاألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيد 
بقطاعغزة،ويتكونالمحدورمدن()5فقدرات،حيدثبلدتالوسدطالحسدابيإلجابداتالمسدتجيبين
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حولالمحورالرابع(5.77من10درجات)وبوزننسبي()%57.7وتشيرهذهالنتيجدةإلدى
دةوالخبد دراءف ددي
وج ددوددرج ددةمتوس ددطةم ددنالموافق ددةم ددنقب ددلاألك دداديميينف دديالكلي دداتالتقني د 

حاضناتاألعمالفيقطاعغزة ،وكماتشيرنتيجةقيمةاختبار()One sample t- test

للتحققمنأنمتوسطاإلجاباتللدرجةالكليةللمحورالرابع“المثابرة"حولالقيمة()5.5التي
تعبددرعددنالموقددفالمتوسددط"ال درأيالحيددادي"مددنقبددلالمسددتجيبينعلددىالمحددورأمال،حيددث

تبددينبددأنقيمددةالوسددطالحسددابيللدرجددةالكليددةللمحددورأكبددرمددنالقيمددة( )5.5وذاتداللددة
إحصدائية،وهدومددايشديرإلددىأنمتوسدطإجابدداتالمسدتجيبينفدديتعبئدةهددذاالمحدور"المثددابرة"
يميددلنحددوالموقددفاإليجددابي،وهددذهالنتيجددةتعددززمددنالموافقددةالمتوسددطةفيمددايتعلددقبددالمحور

الرابع.
أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهذاالمحورفقدأظهرتالنتائجبدأنالفقدرةالثانيدةوالتدي

تنصعلى"يمتلكالخريجالقددرةعلدىمواجهدةالصدعوباتوالتحدديات"قدداحتلدتالمرتبدةاألولدىبوسدط
حسابي(5.98من10درجات)وبوزننسبي(،)%59.8بينمااحتلتالفقرةاألولىالتديتدنصعلدى

"يقدددرالخدريجالمخدداطرالمختلفددة(االقتصدداديةواالجتماعيددةوالقانونيددة...إلد )"المرتبددةاألخيدرةبوسددط
حسابي(5.69من10درجات)وبوزننسبي( .)%56.9
جدول ( :)24ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس الرابع " الم ابرم وما يتبعها"
الوسط

االنحراف

الوين

الحسابي

المعياري

النسبي

5.77

1.46

57.7%

 .1يقدرالخريجالمخاطرالمختلفة(االقتصاديةواالجتماعيةوالقانونية...إل ) .

 5.69

 56.9%  2.02

4

 .2يمتلكالخريجالقدرةعلىمواجهةالصعوباتوالتحديات .

 5.98

 59.8%  1.96

1

 5.71

 57.1%  1.87

3

 5.76

 57.6%  1.88

2

الفقرم
الدرجة الكلية للمحور الرابع "الم ابرم" 

 .3يقبل الخريج المخاطر المحسوبة وحاالت عدم التأكد والتي تتسم بالغموض
والتعقيد .
 .4يستطيعالخريجتوليدسيناريوهاتوايجادحلوللألزماتالتيقدتواجهه .
 .5يستطيع الخريج اتخاذ ق ارراته بحكمة وبدون استعجال مع دراسته ألبعاد
الموضوع .
 .6يستطيع الخريج ضبط انفعاالته ،والتفكير في الق اررات الصادرة بروية وتحكم
ذاتيمتزن .

 5.71
 5.76

1.81

57.1%

 57.6%  1.73

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور الرابع ( .)t = 2.118, Sig. < 0.036
مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.05الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10
من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS
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الترتيب

3
2

ويعلق الباحث عل هذه النتيجة الخاصة بمحور كفاية الم ابرم وما يتبعها بما يلي:
 التد دددعمالمنهجيد دداتالتدريبيد ددةأوالمحتويد دداتالتدريسد دديةحد دداالتعمليد ددةأوظد ددروفمحاكد دداةللمخ دداطرالمختلف ددة(المالي ددة،االجتماعي ددة،القانوني ددة)والت دديتخ ددصمج ددالعمل ددهأومش ددروعه

الرياديالمستقبلي،ممايمكنهمنالتعاملمعهاببراعة.

 كماأنقلةالتركيزخاللفترةالتعليمعلىالكفاياتالشخصيةواالجتماعيةتحولدونإمكانيدةالخريجمنإدارةانفعاالتهأوالقدرةعلىالتدأقلممدعحداالتاألزمداتوالغمدوضوالتديقددتسدود

األسواقالمحلية.
ولقداتفقتهدذهالنتدائجمدعبعدضالد ارسداتومنهدا(زيددان)2011،والتديأوضدحتبدالعزوف
عنتحملالمخاطرة،وكذلكدراسة(الشدي واخدرون)2009،والتديأكددتعلدىعدزوفالرياديداتفدي

األردنعلىالمجازفةفيظلظروفعدماالستقرار .

كمدااختلفدتنتدائجهددذاالمحدورمدعد ارسددة )،)Gurol, Astan,2006وذلدكنظدراالخددتالف
مكددانتطبيددقالد ارسددةوالتدديكانددتفدديتركيدداالتدديتتمتددعباالسددتقراراالقتصدداديممددايقلددلمددنحدداالت

المخاطرةويرفعمننسبةقبولالمجازفةلدىأصحابالمشاريعالريادية .

 -خامسا :نتااج التحليل المتعلقة بالمحور الرايس الخامس "التشبيك والتواصل والتفكاوض ومكا

يتبعككه" :يوضدحالجدددول()25المقدداييسالوصدفيةلفقدراتالمحددورالخدامس"التشددبيكوالتواصددل
والتفاوض"والتيتندرجتحتالقسمالثاني(الكفاياتالريادية)إلجاباتاألكاديميينفيالكليات

التقنيةوالخبراءفيحاضناتاألعمالبقطاعغزة،ويتكدونالمحدورمدن()6فقدرات،حيدثبلدت

الوسطالحسدابيإلجابداتالمسدتجيبينحدولالمحدورالخدامس(5.81مدن10درجدات)وبدوزن

نسد ددبي()%58.1وتشد دديرهد ددذهالنتيجد ددةإلد ددىوجد ددوددرجد ددةمتوسد ددطةمد ددنالموافقد ددةمد ددنقبد ددل

دةوالخب دراءفدديحاضددناتاألعمددالفدديقطدداعغ دزة ،وكمدداتشددير
األكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيد 
نتيجةقيمةاختبار( )One sample t- testللتحققمنأنمتوسطاإلجابداتللدرجدةالكليدة
للمحددورالخددامس“التشددبيكوالتواصددلوالتفدداوض"حددولالقيمددة()5.5التدديتعبددرعددنالموقددف
المتوسط"الرأيالحيادي"منقبلالمستجيبينعلىالمحورأمال،حيثتبدينبدأنقيمدةالوسدط

الحسددابيللدرجددةالكليددةللمحددورأكبددرمددنالقيمددة()5.5وذاتداللددةإحصددائية،وهددومددايشددير
الىأنمتوسطإجاباتالمستجيبينفيتعبئةهذاالمحور"التشبيكوالتواصدلوالتفداوض"يميدل

نح ددوالموق ددفاإليج ددابي،وه ددذهالنتيج ددةتع ددززم ددنالموافق ددةالمتوس ددطةفيم ددايتعل ددقب ددالمحور
الخامس.
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أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهذاالمحورفقددأظهدرتالنتدائجبدأنالفقدرةاألولدىالتدي

تنصعلى"يتحلىالخريجبمهاراتاالتصالوالتواصلالفعالمنإنصاتولباقةولغةجسد"قداحتلت
المرتبددةاألولددىبوسددطحسددابي(6.47مددن10درجددات)وبددوزننسددبي(،)%64.7بينمددااحتلدتالفقدرة
يجقدركافيامناللغةاإلنجليزية(قراءة،كتابة،محادثة)فيمجدال
الرابعةالتيتنصعلى"يمتلكالخر ا

العمل"المرتبةاألخيرةبوسطحسابي(4.87من10درجات)وبوزننسبي( .)%48.7

جدول ( :)25ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس الخامس "التشبيك والتواصل والتفاوض وما
يتبعه"

الوسط

الفقرم

الحسابي

الدرجة الكلية للمحور الخامس "التشبيك والتواصل والتفاوض" 
 .1يتحلى الخريج بمهارات االتصال والتواصل الفعال من إنصات
ولباقةولغةجسد .
 .2يمكن للخريج تقديم البراهين واألدلة المنطقية والموضوعية والتي
تدعمطرحهللفكرة .
 .3يمتلكالخريجكفاياتنسجالعالقاتالالزمةلبدءالعملواالستمرار
فيه .
قدر كافيا من اللغة اإلنجليزية (قراءة ،كتابة،
 .4يمتلك الخريج ا
محادثة)فيمجالالعمل .
 .5يمتلك الخريج القدرة على التفاوض مع أطراف العمل المختلفة
(زبائن،شركاء،موردين) .
 .6يستطيعالخريجتقديمنفسهوأفكارهوأعمالهباحترافية .

االنحراف
المعياري

الوين

النسبي

الترتيب

 5.81

 58.1%  1.41

 6.47

 64.7%  1.64

1

 6.14

 61.4%  1.75

2

 6.11

 61.1%  1.72

3

 4.87

 48.7%  1.99

6

56.5%

 5.65

1.71

 5.60

 56.0%  1.90

4
5

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور الخامس ( .)t = 2.516, Sig. < 0.013
مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.05الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10
من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS

ويعيو الباحث هذه النتااج سل ااسباب التالية:
درأساسدديا
 قلددةالتركيددزعلددىجوانددبتعلددماللغدداتالسدديمااللغددةاإلنجليزيددة،والتدديتعتبددرعنصداللنجاحفيالعملالريادي وذلكيتوافقمعماأفادبهالخبراءفيحلقة.NGT
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 ع دددمممارس ددةالخد دريجل ددألدوارالمختلف ددةخ دداللفتد درةالتعل دديمأوالت دددريبالمي ددداني،مث ددال:دورالزبددون،صدداحبالعمددل،الشدريك...إلد ،ممددايقلددلمددنمهدداراتالتفدداوضونسددجالعالقدداتأو

حتىالقدرةعلىاإلقناع.

 افتقددارخ دريجالتعلدديمالتقندديلكفايدداتالتسددويقس دواءعلددىالصددعيدالشخصدديأوعلددىصددعيدالمشروعوفكرةالعملالمقترحة.

وقددداتفق ددته ددذهالنتددائجم ددعبع ددضالد ارسدداتمث ددل:د ارس ددة(2013

(،)Vincent,حج دداج،

)2013والتدديأوضددحتأهميددةمهدداراتالتفدداوضوبندداءالعالقددات ودورهددافددينجدداحالريددادةواقتندداص
فرصالعمل،والحاجةلتدعيمها .

كمددااختلفددتمددعنتددائجد ارسددة(شددبير)2016،نظدراالخددتالفعينددةالبحددث،واقتصددارالد ارسددة

السددابقةعلددىثددالثمؤسسدداتللتعلدديمالتقندديفدديقطدداعغ دزة،فدديحددينشددملتالد ارسددةالحدداليكافددة
مؤسساتالتعليمالتقني .

 سادسا :نتكااج التحليكل المتعلقكة بكالمحور الكرايس السكادس "المهكا ار اإلداريكة ومكا يتبعهكا":يوضحالجدول()26المقاييسالوصفيةلفقراتالمحورالسادس"المهاراتاإلداريةومايتبعها"
والتدديتندددرجتحددتالقسددمالثدداني(الكفايدداتالرياديددة)إلجابدداتاألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيددة
والخبراءفيحاضناتاألعمالبقطاعغزة،ويتكونالمحورمدن()5فقدرات،حيدثبلدتالوسدط
الحسددابيإلجابدداتالمسددتجيبينحدولالمحددورالسددادس(5.63مددن10درجددات)وبددوزننسددبي

()%56.3وتشيرهذهالنتيجةإلىوجوددرجةمتوسطةمدنالموافقدةمدنقبدلاألكداديميينفدي
الكلياتالتقنيةوالخبراءفيحاضناتاألعمدالفديقطداعغدزة ،وكمداتشديرنتيجدةقيمدةاختبدار


( )One sample t- testللتحقدقمدنأنمتوسدطاإلجابداتللدرجدةالكليدةللمحدورالسدادس
“المهدداراتاإلداريددةومددايتبعهددا"حددولالقيمددة()5.5التدديتعبددرعددنالموقددفالمتوسددط"ال درأي
الحيادي"منقبلالمستجيبينعلىالمحورأمال،حيثتبينبأنقيمةالوسطالحسابيللدرجدة

)وغي ددردال ددةإحص ددائيا،وه ددوم ددايش دديرإل ددىأنمتوس ددط
الكلي ددةللمح ددورأق ددلم ددنالقيم ددة( 5.5
إجابدداتالمسددتجيبينفديتعبئددةهددذاالمحددور"المهدداراتاإلداريددةومددايتبعهددا"يميددلنحددوالموقددف

المتوسط.

أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهذاالمحورفقددأظهدرتالنتدائجبدأنالفقدرةاألولدىالتدي

يجقدركافيامنالمعارفوالمهاراتاإلداريةاألساسيةلبدءواسدتمرارمشدروعه"
تنصعلى"يمتلكالخر ا

قددداحتل ددتالمرتب ددةاألول ددىبوس ددطحسددابي(5.93م ددن10درج ددات)وب ددوزننس ددبي(،)%59.3بينم ددا
احتلتالفقرةالرابعةالتيتنصعلى"يمتلكالخدريجالقددرةعلدىتحليدلالسدوقورصددالوضدعالتنافسدي
الخاصبمشروعه"المرتبةاألخيرةبوسطحسابي(5.37من10درجات)وبوزننسبي( .)%53.7
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جدول ( :)26ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس السادس " المها ار اإلدارية وما يتبعها"
الوسط

الفقرم
الدرجة الكلية للمحور السادس "المها ار اإلدارية" 

يجقدر كافيا منالمعارفوالمهاراتاإلداريةاألساسية
ا
 .1يمتلكالخر
لبدءواستمرارمشروعه .

 .2يستطيعالخريجوضعخطةاستراتيجيةلحياتهوالقيامبمتابعتها .

 .3يمتلكالخريجمهاراتاالستخداماألمثلللوقتوبطريقةتؤديإلى
تحقيقاألهداف .

 .4يمتلك الخريج القدرة على تحليل السوق ورصد الوضع التنافسي
الخاصبمشروعه .

.5يستطيعالخريجتحديدآلياتالبدءمعالقبولبالتحدياتوالتغلب
علىالصعوبات.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

النسبي

الترتيب

 5.63

 56.3%  1.55

 5.93

 59.3%  1.78

1

 5.72

 57.2%  1.98

2

 5.59

 55.9%  1.91

3

 5.37

 53.7%  1.91

5

 5.55

2.03

55.5%

4

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور السادس ( .)t = 0.993, Sig. < 0.322
مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.05الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10

من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS

ويفسر الباحث النتيجة أعاله بما يلي:

 تغطيالمقرراتوالمحتويداتالتدريسديةفديالكليداتالتقنيدةمحدلالد ارسدةالموضدوعاتاإلداريدةولددوبشددكلنظددري،ممددايمكددنالخ دريجمددنامددتالكنسددبةمتوسددطةمددنالكفايدداتاإلداريددةمددن
تخطيطوتنظيمورقابةعلىأداءالمشروع.

 تحتدداجكفايدداتتحليددلالسددوقوالمنافسددةإلددىحدداالتعمليددةومحاكدداةفعليددةللسددوقمددعد ارسدداتوتطبيقاتميدانية،وهوماتفتقدهالكلياتالتقنيةمحلالبحثبالمستوىاالحترافيالمطلوب.

وقداتفقتهذهالنتائجمدعد ارسداتأخدرىمثدل(:شدبير)2016،والتدياسدتنتجتقديممتوسدطة

إلدارةوتنظدديمالوقددتلدددىخريجدديالتعلدديمالتقنددي،وهددومدداينسددجممددعكفايددةإدارةالوقددتفدديالمحددور

أعدداله،وكددذلكد ارسددة()Vincent, 2013والتدديأكدددتعلددىأهميددةإدارةال وقددتوامددتالكالكفايددات
اإلداريةاألخرى .

 سابعا :نتااج التحليل المتعلقة بالمحور الرايس السابع "القيكادم ومكا يتبعهكا" :يوضدحالجددول()27المقد دداييسالوصد ددفيةلفق د دراتالمحد ددورالسد ددابع"القيد ددادة"التد دديتند دددرجتحد ددتالقسد ددمالثد دداني
دةوالخب دراءفدديحاضددناتاألعمددال
(الكفايدداتالرياديددة)إلجابدداتاألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيد 
بقطاعغزة،ويتكونالمحدورمدن()9فقدرات،حيدثبلدتالوسدطالحسدابيإلجابداتالمسدتجيبين

حددولالمحددورالسددابع(6.26مددن10درجددات)وبددوزننسددبي()%62.6وتشدديرهددذهالنتيجددة

دةوالخب دراءفددي
إلددىوجددوددرجددةمتوسددطةمددنالموافقددةمددنقبددلاألكدداديميينفدديالكليدداتالتقنيد 
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حاضناتاألعمالفيقطاعغزة ،وكماتشيرنتيجةقيمةاختبار()One sample t- test

للتحقددقمددنأنمتوسددطاإلجابدداتللدرج دةالكليددةللمحددورالسددابع“القيددادة"حددولالقيمددة()5.5
التدديتعبددرعددنالموقددفالمتوسددط"ال درأيالحيددادي"مددنقبددلالمسددتجيبينعلددىالمحددورأمال،

حيثتبينبأنقيمةالوسطالحسابيللدرجةالكليةللمحورأكبرمنالقيمة()5.5وذاتداللدة
إحصائية،وهومايشيرإلىأنمتوسطإجاباتالمستجيبينفيتعبئةهذاالمحور"القيادةومدا

يتبعدده"يميددلنحددوالموقددفالمتوسددط،وهددذهالنتيجددةتعددززمددنالموافقددةالمتوسددطةفيمددايتعلددق
بالمحورالسابع.

أمافيمايتعلقبتحليلالفقراتالمكونةلهذاالمحورفقدأظهرتالنتائجبأنالفقرةالسادسةالتي

تنصعلى"تترس لدىالخريجالسلوكياتاإليجابيةكالمصداقيةواألمانةواحترامالملكيةوالمواعيدد"قدد
احتلتالمرتبةاألولىبوسدطحسدابي(6.81مدن10درجدات)وبدوزننسدبي(،)%68.1بينمدااحتلدت

الفقرةاألولىالتيتنصعلى"يتميزالخدريجبالقددرةعلدىالتدأثيرفدياالخدرينوتدوجيههمنحدواألهدداف

المرصودة"المرتبةاألخيرةبوسطحسابي(5.75من10درجات)وبوزننسبي( .)%57.5

جدول ( :)27ملخص لنتااج التحليل اإلحصااي لفق ار المحور الرايس السابع " القيادم وما يتبعها"
الوسط

الفقرم
الدرجة الكلية للمحور السابع "القيادم" 

 .1يتميز الخريج بالقدرة على التأثير في اآخرين وتوجيههم نحو األهداف

االنحراف

الوين

1.26

62.6%

الحسابي

المعياري

6.26

النسبي

الترتيب

 5.75

 2.09

 57.5%

9

 6.01

 1.81

 60.1%

7

 5.96

 1.74

 59.6%

8

 6.13

 1.75

 61.3%

5

 6.81

 1.71

 68.1%

1

 .7يمكنللخريجاالندماجمعاآخربغضالنظرعنأفكارهوتوجهاته .

 6.51

 1.64

 65.1%

3

 .9يستطيعالخريجالعملواالندماجفيفرقالعملكعنصرفاعل .

 6.54

1.76

65.4%

2

المرصودة .

 .2يمتلكالخريجكفاياتوقدراتتحملالمسئوليةنحونفسهوفريقعمله .
 .3ينفرالخريجمنسيطرةاآخرينويتجهنحواالستقالليةفيالعمل .

 .4يمتلك الخريج القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة وتحمل النتائج
المترتبةعلىذلك .

 .5يستطيعالخريجالدفاععنرأيهوأفكارهبالحجةوالبرهان .

 .6تترس لدى الخريج السلوكيات اإليجابية كالمصداقية واألمانة واحترام
الملكيةوالمواعيد .

 .8يقبلالخريجاآراءالمختلفةالمتوافقةوالمتعارضة .

 6.34

 6.31

 2.13

 1.70

 63.4%

 63.1%

نتيجة اختبار " " حول متوسط اإلجابا عل الدرجة الكلية للمحور السابع ( .)t = 0.993, Sig. < 0.322

4

5

مالحتة* :دالة سحصااية عند مستوى  .0.05الوين النسبي = (الوسط الحسابي÷.%100* )10

من سعداد الباحث استناداً لمخرجا برنامج SPSS

ويعيو الباحث القيم المتوسطة الخاصة بمحور القيادم وما يتبعها سل جملة من ااسباب وهي:
 محدودي ددةالعم ددلالمي دددانيواس ددتراتيجياتالتع دداونم ددعس ددوقالعم ددلالس دديماف دديمج ددالري ددادةاألعمال،ممايقللمنتأثيرالخريجفياآخرينويحدمناحتكاكهباآخر.
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 محليددةالعمليددةالتدريسدديةبرمتهددا،ممددايخفددضمددنإطددالعخدريجالتعلدديمالتقندديفدديالمؤسسدداتالتعليميةمحلالدراسةعلىتجارباآخرين،ويخفضمننسبقبولهلآلخرين.

وقددداتفق ددتهددذهالنت ددائجمددعد ارس ددة(حسددين)2013،والت دديتمددتعل ددىمددوظفيش ددركةتابع ددة

للقطاعالعام ،ودراسة(ناصروالعمري)2011،والتيأفادتبانخفاضنسبمؤشراتالقيادةمثلالثقة
بالنفسنتيجةقلةاالعتمادعلىالنفسلدىالعينةمحلالبحثوهيطلبةالدراساتالعليا .

كمااختلفتالنتائجمعدراسةكلمدن(غندام(،)2017،فدارس(،)2016،البلعداوي،)2015،

(المددومني)2014،وذلددكنظ دراالخددتالفعينددةالبحددثوالتددياختصددتبطدداقماإلدارةالعليددافدديبعددض
المنظمات .

 5.5اادام ال ال ة( :أسلوب) دلفي :Delphi

ق ددامالباح ددثباس ددتخداموتطبي ددقأداةدلف دديبغ ددرضحص ددرالمواص ددفاتالفني ددةالالزم ددةلتط ددوير

الكفايدداتالرياديددة،وهددومددايمثددلالمصددفوفةالثانيددةفدديأداة،QFDوقددداعتمدددالباحددثأداةدلفدديلعدددة
أسبابومنها :
 ص ددعوبةأواس ددتحالةحصد ددروجم ددعطد دداقمالخبد دراءف دديمكد ددانواح دددلمناقشد ددةموض ددوعمحددددد(المواصفاتالفنية) .

 منعتأثيرخبيرأوأكثرعلىالمشداركينخداللجلسداتالنقداش،وهدومدايعطديميدزةألسدل وبدلفي .

 رغبةالباحثفياالستعانةبعدددأكبدرمدنالخبدراءفديالتعلديمالتقنديمدنالكليداتالتقنيدةمحدلالد ارسددة،وخب دراءالتدددريبوالتعلدديمالريددادي،ممددايعطدديمصددداقيةأكبددرللنتددائجالتدديسيحصددل
عليهاجراءتطبيقأسلوبدلفي .

 أوال :وصف الخب ار المشاركين ني أدام دلفي:اسدتعانالباحدثخداللتطبيدقأداةدلفديبطداقم
مددنالخب دراء(-ملحددق-)6فدديالتعلدديمالتقنددي،وكددذلكالتعلدديموالتطددويرالريددادي،حيددثضددمت
قائم ددةالخبد دراءمجموع ددةم ددنالمتخصص ددينواألك دداديميينالمعتم دددين(ع دددد)16ف دديالكلي ددات

التقني ددةمح ددلالد ارس ددة،نظد درالخبد درتهمف دديالمواص ددفاتالفني ددة(المحتوي دداتالتدريبي ددةوالط ارئ ددق
التدريسية)التيتتناسبمعالتعلديمالتقندي،وكدذلكخبدراءفديالتعلديمالتقندي(عددد،)11وذلدك

منالو ازرةالمعنية-و ازرةالتربيةوالتعليم-باإلضافةإلىخبدراءمتخصصدينفديالتعلديمالتقندي
م ددنبع ددضالمؤسس دداتالدولي ددة،إل ددىجان ددبع ددددم ددنخبد دراءتعل دديمالري ددادةوتط ددويرالكفاي ددات

الرياديةمنحاضناتاألعمال .
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انيككا :مراحككل التنفيككذ:قددامالباحددثبعددرضمجموعددةمددنالمواصددفاتالفنيددة(ط ارئددقتدريسددية
ومحتويدداتتدريبيددة)(ملحددق)7علددىقائمددةالخب دراء،وذلددكخدداللالمرحلددةاألولددىمددنم ارحددل
تطبيدقأداةدلفددي،والتدديتهدددفإلدىالتعددرفعلددىالمواصددفاتالفنيدةالالزمددةلتطددويرالكفايددات

ياديةلدىخريجيالتعليمالتقنيفيالكلياتالتقنيةمحدلالد ارسدةفديقطداعغدزة،وذلدكمدن

الر

خالل :

 oإضددافةتعليددقعلددىالمواصددفاتالمقترحددةمددنالباحددثواإلضددافةعليهددابدداقتراحأسدداليب
ومداخلجديدة.

 oحذفمواصفاتغيرالزمة.
 oدمجبعضالمواصفات.

 oتقديمأيةمقترحاتمناسبةيراهاطاقمالخبراء .
وخدداللالمرحلددةالثانيددةقددامالباحددثبتجميددعوتصددفيةآراءالخب دراء،والخددروجبالقائمددةالنهائيددة
للمواصفاتالفنية(ملحق،)8كماتمخاللهذهالمرحلةوضدعاألوزانالنسدبيةللعالقدةبدينالمواصدفات
الفنيةوالكفاياتالريادية،والتيتمثلمصفوفةالعالقاتفيأداة،QFDحيدثقدامالباحدثبحسدابقديم

المتوسطاتللقيمالمقترحةلكلعالقة.


ال ككا :نتككااج أدام دلفككي:بعدددتنفيددذالباحددثللج دوالتالخاصددةبددأداةدلفدديعلددىطدداقمالخب دراء،
حيددثتددمالتواصددلمعهددممددنخددالللقدداءمباشددر،أوعبددرالبريددداإللكترونددي،وقدددتددمالتعريددف

بموضوعالدراسةومتغيراتهاوأهدافها،كماكانتتدخالتطداقمالخبدراءتدتلخصفديإضدافةأو
حذفأودمجللمواصفاتالفنية .

 المواصكفا المضكانة:هديمجموعدةمدناألنشدطةالالمنهجيدة،والمتعلقدةبالزيداراتوالمخيمداتوأنشطةتبادلالخبراتمعالحاضناتوسوقالعملالريادي .

 المواصكككفا المحذونكككة:ال ددتعلمع ددنبع ددد،حي ددثأف ددادأكث ددرم ددنخبي ددربع دددمفاعليت ددهلتط ددويرالكفايدداتالرياديددةالمطلوبددةفدديمنظومددةالتعلدديمالتقنددي،وكددذلكمواصددفةحددلالمشددكالتمددع

ضرورةاستبدالهابمواصفةالتعلمالقائمعلىحلالمشكالت .PBL

 المواصفا المدمجة:وهيمواصفاتمناهج(محتويات)ريدادةاألعمدالالمحليدةمنهداوالدوليدة،KABحيثأجمعطاقمالخبراءعلىإمكانيةدمدجالمنداهجالمحليدةأوالدوليدةتحدتمواصدفة
واحدةوهيمناهجالريادة،معإمكانيةتطبيقمؤسسةالتعليمالتقنيللمنهاجالمناسبلها .
كمدداأنمواصددفاتالتدددريبالمشددتركمددعسددوقالعمددل،والمتمثلددةفدديالتعلدديمالثنددائي،التلمددذة

الصناعية،التعلمفيبيئةالعمل،WBLيمكندمجهامعاتحدتمسدمىمنهجيداتتددريبأوتعلديممدع
سوقالعمل،معإمكانيةكلمؤسسةتعليمتقنياختيارالمنهجيةالمناسبةبتفاصيلهاالمختلفة .
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 5.6اادام الرابعة :نشر وتيفة الجودم :QFD

قامالباحث بتطبيقأداةنشروظيفةالجودة()QFDكأداةرئيسةفديالد ارسدةمدنأجدلتطدوير

كفايدداتخريجدديالتعلدديمالتقندديوتددأهيلهملدددخولعددالمريددادةاألعمددال،وذلددكمددنخدداللاالعتمددادعلددى

أدواتالد ارس ددةاألخ ددرىالمس دداعدة،حي ددثأن ددهت ددماالعتم ددادعل ددىأداةNGTلتحدي دددالكفاي دداتالريادي ددة
المطلوبةمنوجهةنظرالعمالء(حاضناتاألعمالفديقطداعغدزة)،مدعإعطداءاألوزانالنسدبيةلكدل
كفايةأومجموعةكفاياتريادية،وبذلكتكونالمصفوفةاألولدىمدنأداة(QFDمتطلبداتالزبدون)قدد

تمإنجازها .
كمدداتددماالعتمددادعلددىأداةدلفدديبمراحلهدداالمختلفددةمددنأجددلتحديدددالمواصددفاتالفنيددةالالزمددة

لتطويرالكفاياتالريادية(مدنوجهدةنظدرطداقمالخبدراء)،مدعإكمدالمصدفوفةالعالقداتبدينمتطلبدات
الزبددونوالمواص ددفاتالفنيددة(،وق دددتددمأخ ددذمتوسددطاتاآراءواجد دراءالتقريددب)،وب ددذلكتكددونمص ددفوفة
المواصفاتالفنيةومصفوفةالعالقاتقدتمإنجازهما .

ثمقامالباحثبتنفيدذحسداباتQFDمدنخداللتحديددمصدفوفةاألهميدةلكدلمواصدفةلتحديدد

النسبوتقديمالنتائجالنهائيةالخاصةبتطبيقوتحليلأداة .QFD
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جدول ( :)28نتااج تحليل أدام QFD
الريادم

التعلم

ااهمية ()5-1

المواصفا الفنية (محتويا  ،منهجيا )

مناهج

منهجيا تدريب مع سوق العمل

محتوى

وتشمل (الموهبة ،الحاجة لإلنجاي والرغبة ني النجاح ،البحث عن

5

5

5

وتشمل (اغتنام الفرص ،الدوانع المالية)

3

5

5

5

وتشمل (التفكير الناقد والتحليل اإليجابي ،االهتمام بالجودم واادا ،

5

9

9

9

3

وتشمل (سدارم المخاطر والتأقلم مع الغموض ،سدارم اايما  ،سدارم

4

5

5

5

1

الكفايا الريادية (متطلبا اليباان)
الشغف

المعلوما  ،التعلم المستمر)
المبادرم

اإلبداع واالبتكار

المها ار التكنولوجية ،االحتراف)
الم ابرم

الغضب)

(،KAB
محلي)

(التلمذم الصناعية ،التعليم ال نااي،
)WBL

التفاعلي

والمحاكام

المحاضرم

دراسة الحالة
(المشروع)

لعب

اادوار

التعلم القاام
عل حل

المشكال

البحوث

الميدانية

التعلم

الذاتي

التعلم

التعاوني

نشاطا المنهجية
(مخيما ريادم،

قصص نجاح ،جوال

(نرق العمل )

ومحاض ار خارجية،

5

3

5

5

9

5

5

9

9

1

5

5

9

3

5

5

9

5

5

9

5

5

9

9

5

5

9

3

5

9

5

))PBL

عمل تطوعي)

التشبيك والتواصل والتفاوض

3

5

5

5

1

3

5

5

5

3

5

9

وتشمل (التخطيط والتنتيم والرقابة ،سدارم الوق  ،تحليل المنانسة،

3

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

وتشمل (ال قة بالنفس ،االنفتاح وسعة اانق ،االستقاللية وتحمل

5

9

9

5

3

5

9

5

5

5

9

9

ااهمية

192

180

160

70

134

160

208

126

134

216

224

ااهمية النسبية ()%

10.7

10

8.9

3.8

7.4

8.9

11.5

7

7.4

12

12.4

وتشمل (تقديم الذا )
المها ار اإلدارية
تحمل الضغوط)
القيادم

المسؤولية ،النياهة واالستقامة)
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مالحتا :
 القيمالخاصةباألوزانالنسبيةلمتطلباتالزبائن(الكفايداتالرياديدة)،والتديتأخدذالقديم
من1إلى5هيقيممعتمدةحسبمنهجيةتطبيقوتحليلأداةQFD

 القدديمالرقميددةالخاصددةبمصددفوفةالعالقدداتبددينمتطلبدداتالزبددائن(الكفايدداتالرياديددة)
والمواصفاتالفنية،والتيتأخذالقيم9،5،3،1،0هيقيممعتمددةحسدبمنهجيدة

تطبيقوتحليلأداةQFD

 يددتمالحصددولعلددىمصددفوفةاألهميددةالخاصددةبكددلمواصددفةفنيدةمددنخدداللالمجمددوع
لحاص ددلض ددربقيم ددةالعالق دداتب ددينالمواص ددفةالفني ددةوالكفاي دداتالريادي ددةم ددنجه ددة،
والوزنالنسبيللكفايةالرياديةمنالجهةاألخرى

 يددتمالحصددولعلددىمصددفوفةاألهميددةالنسددبيةللمواصددفةالفنيددةمددنخدداللقسددمةقيمددة
األهميةلكلمواصفةفنيةعلىمجموعقيماألهميةلكلالمواصفاتالفنية

يتضددحمددنبيددتالجددودةالسددابق()HOQوالددذييمثددلتطبيددقعملدديألداةنشددروظيفددةالجددودة
()QFDبأنهتمدراسةوتحليلالعالقداتالكميدةبدينمجموعدةالمواصدفاتالفنيدة(المحتويداتوالط ارئدق
واألسدداليب)مددنجهددة،ومجموعددةالكفايدداتالرياديددةمددنجهددةأخددرى،مددعتقددديماألهميددةالخاصددةبكددل

مواصفةعلىحدة،حيثتبينمجموعةمنالنتائجوهي :

 حصدلتالنشداطاتالالمنهجيدة(مخيمداتريدادةاألعمدال،اسدتعراضقصدصالنجداح،الجدوالت
الداخليةوالخارجية،العملالتطوعي)علىأعلىأهميةنسبية(.)%12.4

 حصلتمواصفةالعملالتعاوني(فرقالعمل)كطريقةأوأسدلوبتدريسديعلدىالمرتبدةالثانيدة
فيتطويرمجملالكفاياتالرياديةوبأهميةنسبية(.)%12

 حصددلتاسددتراتيجيةالددتعلمالقددائمعلددىحددلالمشددكالت()PBLعلددىالمرتبددةالثالثددةفدديتطددوير
مجملالكفاياتوبأهميةنسبية(.)%11.5

 حصددلتمندداهجري ددادةاألعمددالالمحليددةأوالدولي ددة()KABعلددىالمرتبددةالرابع ددةفدديتط ددوير
مجملالكفاياتالرياديةوبأهميةنسبية(.)%10.7

 حص ددلتمنهجي دداتالت دددريبالمش ددتركةم ددعس ددوقالعم ددل(التلم ددذةالص ددناعية،التعل دديمالثن ددائي،
)WBLعلىالمرتبةالخامسةفيتطويرمجملالكفاياتالرياديةوبأهميةنسبية(.)%10

 حصددلتاسددتراتيجيةالددتعلمالتفدداعليوالمحاكدداةواسددتراتيجيةلعددباألدوارعلددىالمرتبددةالسادسددة
فيتطويرمجملالكفاياتالرياديةوبأهميةنسبية(.)%8.9

 حصلتاستراتيجيةدراسةالحالة(المشروع)واستراتيجيةالتعلمالذاتيعلىالمرتبدةالسدابعةفدي
تطويرمجملالكفاياتالرياديةوبأهميةنسبية(.)%7.4

 حصلتاستراتيجيةالبحوثالميدانيدةعلدىالمرتبدةالثامندةفديتطدويرمجمدلالكفايداتالرياديدة
وبأهميةنسبية(.)%7

 حص ددلتاس ددتراتيجيةالمحاضد درةعل ددىالمرتب ددةالتاس ددعةواألخيد درةف دديتط ددويرمجم ددلالكفاي ددات
الرياديةوبأهميةنسبية(.)%3.8
ويسددتنتجالباحددثمددنالنتددائجأعدداله،أنددهيجددبتطددويراالسددتراتيجياتالتدريسدديةوالمحتويددات
التدريبيةلتطويرالكفايداتالرياديدةلخريجديالتعلديمالتقندي،وعددماالعتمدادعلدىاألسداليبالتقليديدةفدي

التدددريسأوالتدددريبمثددلالمحاض درة،مددعضددرورةدمددجسددوقالعمددلوالمؤسسدداتالمهتمددةبعددالمريددادة

األعمالفيمنظومةالتعليمالتقني .


الخالصة:

عمدلالباحدثخداللالفصدلالخدامسباسدتعراضوتحليدلأدواتالد ارسدةالمسدتخدمة،والبيانددات

التيتمجمعهاخاللمراحلالدراسةالمختلفة،وذلكمدنخداللاإلجابدةعلدىتسداؤالتالد ارسدةالرئيسدة
والفرعية،معاستعراضمفصللألساليبالكميةوالنوعيةالمستخدمةفيتحليلاألدواتومنها:برندامج

الرزم دةاإلحص ددائيةللد ارسدداتاالجتماعي ددة(،)SPSSوطددرقومنهجي دداتتحليددلأدوات،NGTدلف ددي،
والوق ددوفعل ددىاألداةالرئيس ددةللبح ددثوه ددي،QFDوصد دوالللنت ددائجالمعروض ددةوالمس ددتنتجةوالت دديت ددم

التعليقعليهاخاللهذاالفصل .
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فال سا س
نوائج د و صيا
 1.1المقدمة
 1.1النتائج
 1.1التوصيات
 1.1أبحاث ودراسات مقترحة
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 :6.1المقدمة:

يقدم الفصل السادس سردا ألهم النتائج النهائية التي توصل لها الباحث خالل رحلة هذه

الدراسة،معتقديمألهمالتوصياتالتيتماستنتاجها،والتيقديأملالباحثأنتساعدخريجيالتعليم
التقنيفيقطاعغزةعلىإحرازالسبقفيعالمريادةاألعمالمنخاللتطويركفاياتهمالريادية،
كما أن النتائج تفيد حاضنات األعمال في تحديد الكفايات الريادية المطلوبة ،وتقدم االستراتيجيات

والمواصفات الالزمة لتطوير هذه الكفايات وذلك ما يخص مؤسسات وكليات التعليم التقني ،وكذلك
كافةالجهاتالمعنية،كماأنهاتفتحالمجالللمزيدمنالبحثوالدراسةفيالموضوعاتذاتالعالقة،
والتطبيقلألدواتالمستخدمةفيالمجاالتالبحثيةاألخرى .

 :6.2النتااج:

فيضوءتحليلنتائجأدواتالدراسةالمختلفة،تمالتوصلللنتائجالتالية :

 .1أظهرتنتائجالدراسة أنهيمكنتحديدالكفاياتالرياديةاألساسية والمتفرعةعنهاوالتييجب
توافرهالدىخريجالتعليمالتقنيلتأهيلهكريادي،معإعطائهاأوزاننسبيةحسبأهميتها كما

يلي :

 الكفاية األولى وبوزن نسبي ( :)5الشغف وتشمل :الموهبة ،الحاجة لإلنجاز والرغبة فيالنجاح،البحثعنالمعلومات،التعلمالمستمر .

 -الكفايةالثانيةوبوزننسبي(:)2المبادرموتشمل:اغتنامالفرص،الدوافعالمالية .

 الكفايةالثالثةوبوزننسبي(:)5اإلبداع واالبتكار وتشمل:التفكيرالناقدوالتحليلاإليجابي،االهتمامبالجودةواألداء،المهاراتالتكنولوجية،االحتراف .

 الكفايةالرابعةوبوزننسبي(:)4الم ابرم وتشمل:إدارةالمخاطروالتأقلممعالغموض،إدارةاألزمات،إدارةالغضب .

 -الكفايةالخامسةوبوزننسبي(:)3التشبيك والتواصل والتفاوضوتشمل:تقديمالذات .

 الكفايةالسادسةوبوزننسبي(:)3المها ار اإلدارية وتشمل:التخطيطوالتنظيموالرقابة،إدارة-

الوقت،تحليلالمنافسة،تحملالضغوط .
كفا

سابع دب ن نسبي ( :)5القيادة دتشمل :الثقة بالنفس ،االنفتاح وسعة األفق،

االستقالليةوتحملالمسؤولية،النزاهةواالستقامة .

 .2كشفت النتائج أن خريجي التعليم التقني يتمتعون بالكفايات الريادية بنسبة متوسطة حيث
شكلت نسبة الكفايات الريادية لديهم ( ،)%60.50وأما تفصيلها فهو حسب التالي :كفاية
الشغف وما يتبعها بوزن نسبي ( ،)%63.70كفاية المبادرة وما يتبعها بوزن نسبي

(،)%61.90كفايةاإلبداع واالبتكارومايتبعهابوزننسبي(،)%61.10كفايةالمثابرةوما
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يتبعها بوزن نسبي ( ،)%57.60كفاية التشبيك والتواصل والتفاوض بوزن نسبي (،)%58

الكفاياتاإلدارية وما يتبعها بوزن نسبي (،)%56.30كفايةالقيادة وما يتبعها بوزن نسبي
( .)%62.60

 .3بينت نتائج الدراسة أهم المواصفات الفنية (المحتويات والطرائق التدريسية واألساليب
الالمنهجية) والتي يمكن لكليات ومؤسسات التعليم التقني تطبيقها بهدف تطوير الكفايات

الريادية لدى خريجيها ،حيث أظهرت النتائج أن أهم تلك المواصفات هي :مناهج ريادة
األعمال الدولية والمحلية ،منهجيات التدريب المشتركة مع سوق العمل ،المحاكاة والتعلم
التفاعلي،المحاضرة،أسلوبالتعلمبالمشروعودراسةالحالة،لعباألدوار،التعلمالقائمعلى

حل المشكالت ،البحوث الميدانية ،التعلم الذاتي ،التعلم التعاوني "فرق العمل" ،النشاطات

الالمنهجية .

 .4اتضحمنتحليلأداة QFDبأنأهمالمواصفاتالفنيةالالزمةلتطويرالكفاياتالرياديةهي

النشاطاتالالمنهجية(مخيماتريادةاألعمال،استعراضقصصالنجاح،الجوالتالداخلية
والخارجية،العملالتطوعي)،مواصفةالعملالتعاوني(فرقالعمل)،استراتيجيةالتعلمالقائم

على حل المشكالت ( ،)PBLمناهج ريادة األعمال المحلية أو الدولية ( ،)KABمنهجيات

التدريب المشتركةمع سوق العمل (التلمذة الصناعية،التعليمالثنائي .)WBL،كماأنأقل

المواصفاتتأثيرافيتطويرالكفاياتالرياديةهيالمحاضرة .
 .5تحقيق ااهداف:بعداستعراضأهمنتائجالدراسة،يمكنالقولبأنأهدافالدراسةقدتمتحقيقها،
ويوضحالجدول()29تحقيقاألهداف .
جدول ( :)29تحقيق أهداف الدراسة
مسلسل

الهدف

تحققه ال

اادام

مكان التحقق

 .1

تحديد واقع الكفايات الريادية لدى خريجي

تحقق 

االستبانة 

شكل(،)17صفحة

التعليمالتقنيفيمحافظاتقطاعغزة 
 .2

تحديد أهم الكفايات الريادية (متطلبات

 107
تحقق 

الزبائن)معتحديدأهميتها 
 .3

تحديداألساليبالمنهجية(المواصفات

تحقق 

تقنيةالمجموعات

نتائجأداة،NGT

االسمية( )NGT

صفحة 103

دلفي( )DELPHI

نتائجأداةدلفي،

الفنية)وأهميتهالتحقيقالكفاياتالمطلوبة 
 .4

تطبيق أداة ( (QFDلتحديد الكفايات
المطلوبة للخريجين والمواصفات الفنية

صفحة 121
تحقق 

QFD

لتطويرها لريادةاألعمال،معتحديدالعالقة
بينهما 
المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عل نتااج الدراسة الحالية
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جدول(،)28
صفحة123

 :6.3التوصيا :

فيضوءالنتدائجالتديتدماستع ارضدها،يقددمالباحدثعدددامدنالتوصدياتوالتديتهدمحاضدنات

األعمال،كلياتومؤسساتالتعليمالتقنيالمختلفة،خريجيالتعليمالتقنيوكذلكالجهاتالمعنيةسواء
الحكوميةأوغيرالحكومية،وذلكعلىالنحوالتالي :
 توصيا خاصة بحاضنا ااعمال:
 .1اعتمددادحاضددناتاألعمددالللكفايدداتالرياديددةحددينتقيدديمالمشدداريعالرياديددةالمقدمددةلهددا،وذلددك
ضددمانالنجدداحالمشدداريعالرياديددةواسددتم ارريتها،مددعاألخددذبعدديناالعتبدداراألوزانالنسددبيةلتلددك

الكفايات .

 .2تفعيلالتنسيقبينحاضناتاألعمالوكلياتومؤسساتالتعليمالتقنيفديقطداعغدزة،بهددف
تبددادلالخب دراتوتوجيددهالب درامجالتطويريددةوالمنهجيدداتواألسدداليبالمشددتركةالخاصددةبتطددوير

الكفاياتالريادية .

 .3األخددذبعدديناالعتبددارمجموعددةالمواصددفاتالفنيددة(المحتويدداتالتدريبيددة،األسدداليبوالط ارئددق
المنهجيةوالالمنهجية)،والخاصةبتطويرالكفاياتالريادية،حيثأنهيمكنللحاضناتاعتماد

جزءكبيرمنهافيبرامجهاالتدريبيةفيمراحلاالحتضانوالتدريب .

 توصيا خاصة بكليا ومؤسسا التعليم التقني:

ديمواكب ددةللتط ددورالتكنول ددوجيوالمعرف دديوالترب ددويف ددي
 .1زي ددادةاالهتم ددامبمنظوم ددةالتعل دديمالتقن د 
المجاالتذاتالصلة،وللعالقةالوطيدةبينارتفاعمستوياتالريادةوتطورالتعليمالتقني .

 .2اعتمددادكليدداتومؤسسدداتالتعلدديمالتقندديالمختلفددةللمنهجيدداتوالمحتويدداتواألسدداليبالداعمددة
لتطددويرالكفايدداتالرياديددةلدددىخريجيهددا،مددعالتحددديثالمسددتمرللمحتويدداتالتدريبيددةوالط ارئددق

التدريسيةوتقليلاتباعالطرقالتقليديةفيالتدريسوالتدريب،وهذاماينسجممعنتائجالدراسة
وتحليلأداة .QFD

 .3تطويرمعارفومهاراتالطواقماألكاديميةفيكلياتومؤسساتالتعلديمالتقنديفديقطداعغدزة
فيمايتعلقبالمنهجياتوالمحتوياتواألساليبالتدريسيةالالزمةلتطويرالكفاياتالرياديدةلددى

الطلبةوالخريجين .

 .4عملالدراساتواإلحصاءاتحولظروفالخريجينومستوياتالمشاركةفيعالمالريادة .

 .5ت ددوفيرالتموي ددلواإلمكان دداتالمادي ددةواللوجس ددتيةالخاص ددةبتطبي ددقالمواص ددفاتالفني ددةالالزم ددة
لتطويرالكفاياتالريادية .
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 توصيا خاصة بخريجيه طلبة التعليم التقني:
 .1ض رورةتركيزطلبةوخريجيالتعليمالتقنيعلىاكتسابوتعزيزالكفاياتالرياديةلديهم،وعدم

االقتصارعلىالمعرفةالنظريةأوالعمليةفيمجالالتخصصفقط،حيثأنالكفاياتمفتاح

رئدديسلريددادةاألعمددالالتدديتشددكلحقددلخصدديبيمكددنمددنخاللددهخلددقفددرصالعمددلودعددم
االقتصادبشكلعام .

 .2المشاركةفيمخيماتريادةاألعمالواألنشطةالالمنهجيةالداعمةللكفاياتالرياديةلديهم .
جدول ( :)30خطة عمل يمنية لتنفيذ توصيا الدراسة
توصيا خاصة بحاضنا ااعمال
الية التنفيذ لكل توصية

التوصية

الجهة المسؤولة عن
التنفيذ

اإلطار اليمني

اعتم د د د د د ددادحاض د د د د د ددناتاألعم د د د د د ددال تصد د د ددميمنمد د د دداذجمطد د د ددورة حاضناتاألعمال 

خالل3شدهور،مدعجدولدة

للكفاي د د د دداتالريادي د د د ددةح د د د ددينتقي د د د دديم لتقي د دديمالمش د دداريعالريادي د ددة

المتابعةالتقييم 

المشدداريعالرياديددةالمقدمددةله دا،مددع المقدمةوفرقالعمل 
األخ د د د د ددذبع د د د د دديناالعتب د د د د دداراألوزان

النسبيةلتلكالكفايات 

تفعيد د د ددلالتنسد د د دديقبد د د ددينحاضد د د ددنات عقد د د د دددمد د د د ددذكراتتفد د د د دداهم- ،مؤسس د د دداتالتعل د د دديم خد د دداللسد د ددتةشد د ددهور،مد د ددع
األعمددالوكليدداتومؤسسدداتالتعلدديم وورشد د د د د د د د د د د دداتعمد د د د د د د د د د د ددل ،التقني 
التقنيفيقطاعغزة 

جدولةالمتابعةوالتقييم 

ومحاضد د د دراتذاتصد د د ددلة -و ازرةالتربي د د د د د د د د د د د د د د د ددة
والتعليم 

بموضوعالشراكة 

-حاضناتاألعمال 

توصيا خاصة بكليا ومؤسسا التعليم التقني
التوصية

الجهة المسؤولة عن

الية التنفيذ

التنفيذ

زيد د ددادةاالهتمد د ددامبمنظومد د ددةالتعلد د دديم  -عقدالمؤتمرات

التقن دديمواكب ددةللتط ددورالتكنول ددوجي  -تدشد د د د د د ددينالخطد د د د د د ددط

والمعرفد دديوالتربد ددويفد دديالمجد دداالت
ذاتالصلة 

االستراتيجية

اإلطار اليمني

 و ازرةالتربيد د د د د د د د د د د د د ددة سد د ددنةمد د ددعجد د دددولواسد د ددتمروالتعليم

المتابعةوالتقييم 

 -مؤسس د د د د د د د د د د د د د د د ددات

 نشرالدوعيوالتوجيدهحولالتعليمالتقني 

وكلي د دداتالتعلدد دديم
التقني

 -القطاعالخاص 

اعتمد ددادكليد دداتومؤسسد دداتالتعلد دديم -تفعيد د د د د د د د د ددلالتطد د د د د د د د د ددوير -مؤسس د دداتوكليد ددات ث ددالثس ددنوات،م ددعجدولد ددة
التقند د د د د د دديالمختلفد د د د د د ددةللمنهجيد د د د د د ددات والتح د د د د د د د ددديثالمس د د د د د د د ددتمر التعليمالتقني 
والمحتويد د د دداتواألسد د د دداليبالداعمد د د ددة للمحتوي د د د د د د دداتالتدريبي د د د د د د ددة -و ازرةالتربي د د د د د د د د د د د د د د د ددة
لتط د د ددويرالكفاي د د دداتالريادي د د ددةل د د دددى والطرائقالتدريسية 
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والتعليم 

واستم ارريةالمتابعةوالتقييم 

خريجيه د ددا،م د ددعالتح د ددديثالمس د ددتمر -إش دراكالقطدداعالخدداص -القطاعالخاص
للمحتويد د د د دداتالتدريبيد د د د ددةوالط ارئد د د د ددق فيبرامجالتعليموالتددريب
التقني

التدريسية 

امجالتدريبي ددةالمط ددورة مؤسس د د د د دداتوكلي د د د د ددات س ددنة،م ددعجدول ددةواس ددتمرار

تطد ددويرمعد ددارفومهد دداراتالط د دواقم البد در
األكاديميد ددةفد دديكليد دداتومؤسسد ددات (داخلياوخارجيا) 

التعليمالتقني 

التعلدديمالتقن دديف دديقطدداعغددزةفيمددا



المتابعةوالتقييم 

يتعلد د د ددقبالمنهجيد د د دداتوالمحتويد د د ددات
واألساليبالتدريسيةالالزمةلتطوير
الكفايد د د دداتالرياديد د د ددةلد د د دددىالطلبد د د ددة

والخريجين 
ت ددوفيرالتموي ددلواإلمكان دداتالمادي ددة  -تقد د د د د د ددديممقترحد د د د د د ددات -مؤسس د دداتوكليد ددات س ددنة،م ددعجدول ددةواس ددتمرار
واللوجسد د د د د ددتيةالخاصد د د د د ددةبتطبيد د د د د ددق
المواص ددفاتالفني ددةالالزم ددةلتط ددوير

الكفاياتالريادية

الد د د د د د دددعموالتمويد د د د د د ددل التعليمالتقني 
للجهاتالمانحة

 -مس د د د د د دداهماتغي د د د د د ددر

-القطاعالخاص 

المتابعد د د ددةوالتقيد د د دديموتقد د د ددديم
التقاريرالدورية 

مباش د درةمد ددنالقطد دداع
الخاص 
توصيا خاصة بخريجيه طلبة التعليم التقني
التوصية

الجهة المسؤولة عن

الية التنفيذ

اإلطار اليمني

التنفيذ
ضرورةتركيزطلبةوخريجيالتعليم تفعي ددلالعم ددلبالمحتوي ددات  -مؤسسككككككككككككككككككككا

التقن د د د دديعل د د د ددىاكتس د د د ددابوتعزي د د د ددز والمنهجيد د د د دداتالتدريسد د د د ددية
الكفاي د د دداتالريادي د د ددةل د د ددديهم،وع د د دددم المعتم د د دددةف د د دديمص د د ددفوفة

وكليككككا التعلككككيم جدولكككة واسكككتمرار المتابعكككة
التقني

االقتصددارعلددىالمعرفددةالنظريددةأو QFD

 -خريجككككيه طلبككككة

المش د د د دداركةف د د د دديمخيم د د د دداتري د د د ددادة تفعيكككككككل الشكككككككراكة بكككككككين

 -مؤسسككككككككككككككككككككا

التعلكيم

التعليم التقني

العمليةفيمجالالتخصصفقط 

والتقييم

التعليم التقني

األعم د د د ددالواألنش د د د ددطةالالمنهجي د د د ددة مؤسسا
الداعمةللكفاياتالرياديةلديهم

ككالث سككنوا  ،مككع ضككرورم

وكليكا

التقنككي واستضككانة الطلبككة

والخريجين باستمرار

 الطلبكككككككككككككككككككككككككككككةوالخريجون

 حاضككككككككككككككككككككككناااعمال

المصدر :طور بواسطة الباحث
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سنة،معالمتابعةوالتقييم 

 :6.4أبحاث ودراسا مقترحة:

يوصي الباحث بتوجيه دراسات وأبحاث في المجاالت التي عملت الدراسة على تحليلها

ودراستها ،كما ويوصي بضرورة التركيز على استخدامات أداة  QFDفي المجاالت البحثية ،ومن

الدراساتالمستقبليةالمقترحةمايلي :

 .1تطويرالكفاياتالرياديةلدىمتدربيالتدريبالمهنيفيقطاعغزة .

 .2الكفاياتالرياديةلدىخريجيالتعليمالتقنيوخريجيالكلياتاألخرى-دراسةمقارنة .
 .3معيقاتتطبيقمنهجياتالتدريبمعسوقالعمللدىمؤسساتالتعليمالتقني .
 .4استخدامأداةQFDلتصميممنهجياتالتدريبالمشتركمعسوقالعمل .


الخالصة:

استعرض الباحث خالل الفصل السادس أهم النتائج التي توصل إليها عبر استخدام أدوات

الدراسةالمختلفة،حيثتمإيجازالنتائجالخاصةبكلأداةبحثيةوبشكلمختصرمنعالإلطالةوالملل،
كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات للجهات المستفيدة والمساهمة في الدراسة والجهات ذات

العالقة بموضوعات الدراسة ،وأخي ار قام الباحث باقتراح مجموعة من األبحاث والدراسات المستقبلية
وذاتالصلةبالموضوع .
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أوال  :المراجع العربية:

أ  .الكتب:


أحمد،مدروة،وبرهدوم،نسديم.)2010(.الريكادم وادارم المشكروعا الصكغيرم ،القكاهرم،الشدركة
العربيةالمتحدةللتسويقوالتوريدات 



البطش،محمد،واخدرون.)2006(.كتاب مناهج البحث العلمكي،دارالميسدرةللنشدروالتوزيدع
والطباعة،عمانجامعةعمانالعربيةللدراساتالعليا 



الجرجاوي،زياد.)2010(.القواعكد المنهجيكة لبنكا االسكتبيان،الطبعدةالثانيدة،مطبعدةأبنداء
الجراح،فلسطين 



الدددويبي،عبدددالسددالم .)2014(.قانككة المبككادرم – توجهككا اجتماعيككة سككلوكية نككي الريككادم



ربيددع،أسددامة،التحليكككل اإلحصكككااي باسكككتخدام برنكككامج –SPSSالجددزءاألول-كليددةالتجددارة،

وتأسيس المشروعا الصغرى،المؤتمرالسعوديالدوليلجمعياتومراكزريادةاألعمال 

جامعةالمنوفية،الطبعةالثانية2007م .



ص د ددالح،أحم د دددعل د ددي،والس د ددوداني،عل د ددي.)2010(.سدارم الموهبككككككة متطككككككو ار مفاهيميككككككة

واستراتيجية لالنعكاسا والعوااد عل منتما ااعمال العربيكة.مجلددمعهدداإلدارةالعامدة،

سلطنةعمان 



العدداجز،ف دؤاد،سددلمان،محم ددد(.)1997تكككاريخ الفككككر التربكككوي ونتكككام التعلكككيم التقنكككي نكككي



عبيدات،ذوقانوعدس،عبدالدرحمن،وعبددالحدق،كايدد(.)2001البحكث العلمكي -مفهومكه



العجم ددي،محم دددحس ددنين.)2008(.االتجاهكككا الحدي كككة نكككي القيكككادم اإلداريكككة والتنميكككة



العسداف/صدالححمدد(".)2006المكدخل سلك البحكث نكي العلككوم السكلوكية"،الطبعدةالرابعددة،

نلسطين،مطبعةالمقداد،غزة 

وأدواته وأساليبه،دارالفكرللنشروالتوزيع،عمان 

البشرية.دارالمسيرة،ط،1عمان 
الرياض.العبيكان 




عطوان،أحمد".)2001(.مدخل سل التدريب المهني"،معهدالمدربين،راماهلل،فلسطين 

لمبيريددك،وفدداءبنددتناصددر.)2009(.المنشكك
الجامعة 



الصككغيرم :التأسككيس واإلدارم،القصدديم،دار

مبدارك،مجددديعدوض.)2009(.الريككادم نككي ااعمككال  :المفككاهيم والنمككاذج العمليككة،إربددد،
عالمالكتب 
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محسن،عبدالكريم،والنجار،صالحمجيد.)2006(.سدارم اإلنتاج والعمليا .مكتبةالدذاكرة.



بغداد.الطبعةالثانية 

محمد،عادل.)1990(.مقياس ال قة بالنفس.مكتبةاألنجلدوالمصدرية،مختبدرعلدمالدنفس



–الجامعةاإلسالمية،مترجمعن( )Sgraugert, 1190

مصددطفى،أحمددد(".)2001مخرجككا التككدريب المهنككي وسككوق العمككل نككي ااقطككار العربيككة"،



المركزالعربيللتدريبالمهنيواعدادالمدربين 

النجدار،فددايزجمعدة،والعلددي،عبددالسددتارمحمدد.)2010(.الريككادم وادارم ااعمككال الصككغيرم،



عمان.دارالحامدللنشروالتوزيع،الطبعةالثانية 

ب .الدوريا :


أبددوزيددد.)2015(.تحسككين جككودم المقككر ار الجامعيككة باسككتخدام دالككة نشككر الجككودم QFD

وبنا استراتيجيا تدريسية ناعلة تقابل احتياجا العمال .المؤتمرالعربيالدوليالخامس

لضمانجودةالتعليمالعالي.جامعةالشارقة.اإلمارات 



أبوعاصي،حمددان("،)2003معوقا تطور التعليم التقني ني محانتا غيم واليا عمكل

مقترحكككة لعالجهكككا" ،ورقددةعمددلمقدمددةإلددىورشددةعمددلبعن دوان"التعلدديمالتقندديفدديفلسددطين/

محافظ دداتغد دزة.الواق ددعوالطم ددوح،المنعق دددةف دديكلي ددةفلس ددطينالتقني ددة.دي ددرال ددبلح–بت دداري 
 07/05/2003



أبومدللة،العجلدة.)2013(.التحكديا التكي تواجكه ريكادم ااعمكال بكين الشكباب الفلسكطيني.
مجلةجامعةفلسطينلألبحاثوالدراسات 
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ملحق ( :)1تفاصيل مجتمع وعينة الدراسة
أوال :حاضنا ااعمال محل البحث :
مسلسل
 .1

اسم المؤسسة

عدد العاملين

العينة

حاضنةاألعمالوتكنولوجياالمعلومات– الجامعةاإلسالمية-

8

8

غزة 
 .2

حاضنةاألعمال–الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقية 

 10

 10

 .3

حاضنةبكتي 

7

7

 .4

حاضنةأعمالمؤسسةالميرسيكور–Gaza Sky Jeeks

1

1

26

26

المجموع
انيا :مؤسسا التعليم التقني محل البحث :
 .1

كليةالعلوموالتكنولوجيا–خانيونس 

 71

 30

 .2

كليةفلسطينالتقنية 

 44

 19

 .3

كليةمجتمعاألقصى 

 23

 10

 .4

كليةالدراساتالمتوسطة-األزهر 

 13

6

 .5

الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقية 

 127

 53

 .6

كليةمجتمعغزةللدراساتالسياحيةوالتطبيقية 

 10

4

 .7

الكليةالعربية 

 41

 17

 .8

كليةنماءللعلوموالتكنولوجيا 

 20

8

 .9

بوليتكنيكفلسطين 

 15

7

364

151

المجموع
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ملحق ( :)2قاامة المشاركين ني حلقة المجموعا االسمية NGT
مسلسل

االسم

 .1

د.سعيدالزبدة 

 .2

م.باسلقنديل 

 .3

م.أشرفحجازي 

 .4

أ.عبدالرحمنعوض 

 .5

م.عبداهللالطهراوي 

 .6

أ.إيادالطهراوي 

المؤسسة
مديرحاضنةتكنولوجياالمعلومات-الكليةالجامعيةللعلوم
التطبيقية(اليوكاس) 
مديرحاضنةاألعمالوتكنولوجياالمعلومات-الجامعة
اإلسالمية 
مطورأعمال-حاضنةاألعمالوتكنولوجياالمعلومات-
الجامعةاإلسالمية 
ريادي-حاضنةاألعمالوتكنولوجياالمعلومات-الجامعة
اإلسالمية 
الحاضنةالفلسطينيةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت-
بيكتي 
حاضنةأعمالالميرسيكورGaza Sky Jeeks-
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ملحق ( :)3طلب تحكيم استبانة
الدكتورالفاضل/حفظهاهللورعاه ،،،
السالمعليكمورحمةاهللوبركاته ،،،
الموضوع ه طلب تحكيم استبانة رسالة ماجستير
نهديكمعاطرتحياتنا،ونتمنىلكموافرالصحةوالعافية،وباإلشارةإلىالموضوعأعالهأفيدكمعلما

بأننيأعكفحالياعلىإعدادرسالةالماجستيرالخاصةبيوالتيبعنوان"تطبيقأداة QFDكمدخل
لتطويركفاياتالخريجينكرياديين– دراسةحالة:خريجيالتعليمالتقني -قطاعغزة" ،وذلكتحت
إشرافالدكتوروائلثابت،جامعةاألزهر–غزة .

وبهذاالخصوصأرجوالتكرمبإعطائيجزءا منوقتكمالثمينللمساهمةفيتحكيماالستبانة،وكلي
أملبمساعدتكمالكريمةوتقديمالنصحوالتعديلوالتوجيهلتطويرالعملبماترونهمالئمالتجويدمخرج

الدراسةوالذيأرجواهللأنيساهمفيدفععجلةالريادةوالتعليمالتقنيفيبلدناالعزيز .

ولكم منا جييل الشكر والعرنان ،،،

الباحث
عبد الفتاح سليم حماد
المرنقا :
 -استبانةالرسالةموضعالتحكيم



145

ملحق ( :)4قاامة بأسما المحكمين
مسلسل

االسم

 .1

د.باللالبشيتي 

الدرجة العلمية
أستاذمساعد–عضو

مكان العمل
جامعةاألزهر-غزة 

هيئةالتدريس 
 .2

م.رأفتأبوشعبان 

ماجستيرإدارةاألعمال 

مؤسسةالتعاون 

 .3

د.رشديعبداللطيفوادي 

أستاذمشارك–عضو

الجامعةاإلسالمية–غزة 

 .4

د.زاهرالحداد 

هيئةالتدريس 
أستاذمساعد–عضو

كليةمجتمعاألقصى 

هيئةالتدريس 
 .5

د.ساميعليأبوالروس 

أستاذمشارك–عضو

الجامعةاإلسالمية–غزة 

 .6

د.سعيدالزبدة 

أستاذمساعد–عضو

الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقية 

هيئةالتدريس 

مديرحاضنةتكنولوجيا

 .7

د.منصوراأليوبي 

أستاذمساعد–عضو

كليةفلسطينالتقنية 

 .8

د.نبيلاللوح 

هيئةالتدريس 

المعلومات-اليوكاس 

هيئةالتدريس 
أستاذمساعد 

مالحتة:تمترتيباألسماءأبجديا
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ديوانالموظفينالعام-غزة 

ملحق ( :)5االستبانة النهااية
جامعة اايهر – غيم

عمادم الدراسا العليا

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
قسم سدارم ااعمال



األخالكريم/األختالكريمة 
السالمعليكمورحمةاهللوبركاته ،،،
الموضوع  :تعباة استبانة لرسالة ماجستير
أهديكم عاطر تحياتي ،وباإلشارة إلى الموضوع أعاله ،يسعدني أن أضع بين أيديكم هذا االستبيان

والخاص برسالة الماجستير التي بعنوان "تطبيق أدام  QFDكمدخل لتطوير كفايا

الخريجين

كرياديين–دراسة حالة  :خريجي التعليم التقني -قطاع غيم " ،ونحيطكم علما بأن االستبيان أداة
مساعدةفي هذه الدراسة ويهدفإلى جمع البيانات حولمدى توافر الكفاياتالريادية لدى خريجي
التعليم التقني في محافظات غزة ،ومن ثم البدء في تطبيق أداة  QFDبغرض استكمال الدراسة،

واستكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفيإدارةاألعمالمنجامعةاألزهربغزة .

أرجو التكرم بتخصيص جزء من وقتكم لقراءة فقرات االستبيان ،مع مراعاة الدقة في اإلجابة عن

األسئلة،لمالذلكمندورفيإثراءالرسالةوالحصولعلىبياناتتعملعلىتحقيقأهدافالدراسة،

وللعلمفإنالبياناتوالمعلوماتالتيستقدمونهاسيتمالتعاملمعها بسريةوستكونألغراضالبحث

العلميفقط .

مع خالص الشكر والتقدير
الباحثه عبد الفتاح سليم حماد
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أوال  :البيانا الشخصية:
يرجىوضععالمة(√)فيالخانةالتيتنطبقمعكم 
حاضنةأعمال

قطاع العمل  :مؤسسةتعليمتقني
العمر :

من20إلىأقلمن 30

من30إلىأقلمن 40

من40إلىأقلمن 50

من50إلىأقلمن 60


الجنس:ذكرأنثى

  



المؤهل العلمي:دبلوممتوسط بكالوريوسدراساتعليا 
سنوا الخبرم:منسنةإلىأقلمن3سنوات من3إلىأقلمن5سنوات 
أكثرمن5سنوات 
انيا  :الكفايا الريادية :
مالحظات :
يستخدمالنظامالعشريفيتعبئةفقراتاالستبيان،حيثأنالدرجة10تعبرعنالموافقةبدرجةكبيرةجدا(أعلىدرجاتالموافقة)،والدرجة1تعبرعنالموافقةبدرجةقليلةجدا(أقلدرجات

الموافقة).
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المحاورالسبعةتعبرعنالكفاياتالرئيسةوالتيتشملكفاياتفرعية .الفقرم

م

التقييم

()10 -1

الشغف
وتشمل (الموهبة ،الحاجة لإلنجاي والرغبة ني النجاح ،البحث عن المعلوما  ،التعلم المستمر)
 .1

تتوافرلدىالخريجسماتمميزةتؤهلهلإلنجازوالتحديواإلبداع .



 .2

يمتلكالخريجالموهبةالالزمةلبدءالعملالحروالتفكيرالريادي .



 .3

يمكنللخريجتحقيقإنجازاتواقعيةوملموسة .



 .4

يستطيعالخريجتقديمتضحياتعديدةفيسبيلإنجازاألعمالالمطلوبةمنه .



 .5

يمتلكالخريجالقدرةعلىالبحثالدائمعنالبياناتوالمعلوماتالخاصةبعملهومشروعه .



 .6

يستطيعالخريجاستخداممصادرمختلفةللبياناتوالمعلوماتذاتالعالقةبفكرتهأوعمله .



 .7

يمتلكالخريجملكةالتعلممنالتجاربالمختلفةلتوظيفهافيبناءالمعرفة .



 .8

يستطيعالخريجمواكبةالمستجداتفيمجالتخصصهوعمله .



المبادرم

وتشمل (اغتنام الفرص ،الدوانع المالية)
 .9

يمتلكالخريجقدراتتمكنهمناستثمارالفرصالجديدةدونانتظارحدوثالمعجزات .



  .10يستطيعالخريجاالستفادةمنالتطوراتالعلميةوالميدانيةفيمجالتخصصه .



  .11يدمجالخريجالمعرفةوالمواردالمتاحةلتطويراألفكاروالفرصبغرضتوليدالقيمة .



  .12يحاكيالخريجعقليةالرياديالمتميز .



  .13يسعىالخريجلزيادةدخلهوتكوينثروةسريعةوكبيرة .



اإلبداع واالبتكار

وتشمل (التفكير الناقد والتحليل اإليجابي ،االهتمام بالجودم واادا  ،المها ار التكنولوجية ،االحتراف)
  .14يمكنللخريجتطويرقدراته(المعرفيةوالمهنيةوالتكنولوجية)فيمجالتخصصه .



  .15يمتلكالخريجالتميزواالحتراففيتقنياتالعملالمقدم .



  .16يعملالخريجعلىتبنياألفكاروالطرقواالستراتيجياتالجديدةلحلالمشكالت .



  .17يستطيعالخريجالتجريبواالبتكارمنخاللفهمطرقالعملالمختلفة .



  .18يستطيعالخريجتحليلمختلفالمواقفمعنقدأبعادها .



الم ابرم
وتشمل (سدارم المخاطر والتأقلم مع الغموض ،سدارم اايما  ،سدارم الغضب)
  .19يقدرالخريجالمخاطرالمختلفة(االقتصاديةواالجتماعيةوالقانونية...إل ) .



  .20يمتلكالخريجالقدرةعلىمواجهةالصعوباتوالتحديات .



  .21يقبلالخريجالمخاطرالمحسوبةوحاالتعدمالتأكدوالتيتتسمبالغموضوالتعقيد .



  .22يستطيعالخريجتوليدسيناريوهاتوايجادحلوللألزماتالتيقدتواجهه .
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  .23يستطيعالخريجاتخاذق ارراتهبحكمةوبدوناستعجالمعدراستهألبعادالموضوع .



  .24يستطيعالخريجضبطانفعاالته،والتفكيرفيالق ارراتالصادرةبرويةوتحكمذاتيمتزن .



التشبيك والتواصل والتفاوض
وتشمل (تقديم الذا )

  .25يتحلىالخريجبمهاراتاالتصالوالتواصلالفعالمنإنصاتولباقةولغةجسد .



  .26يمكنللخريجتقديمالبراهينواألدلةالمنطقيةوالموضوعيةوالتيتدعمطرحهللفكرة .



  .27يمتلكالخريجكفاياتنسجالعالقاتالالزمةلبدءالعملواالستمرارفيه .



يجقدركافيامناللغةاإلنجليزية(قراءة،كتابة،محادثة)فيمجالالعمل .
  .28يمتلكالخر ا



  .29يمتلكالخريجالقدرةعلىالتفاوضمعأطرافالعملالمختلفة(زبائن،شركاء،موردون) .



  .30يستطيعالخريجتقديمنفسهوأفكارهوأعمالهباحترافية .



المها ار اإلدارية

وتشمل (التخطيط والتنتيم والرقابة ،سدارم الوق  ،تحليل المنانسة ،تحمل الضغوط)
يجقدركافيامنالمعارفوالمهاراتاإلداريةاألساسيةلبدءواستمرارمشروعه .
  .31يمتلكالخر ا



  .32يستطيعالخريجوضعخطةاستراتيجيةلحياتهوالقيامبمتابعتها .



  .33يمتلكالخريجمهاراتاالستخداماألمثلللوقتوبطريقةتؤديإلىتحقيقاألهداف .



  .34يمتلكالخريجالقدرةعلىتحليلالسوقورصدالوضعالتنافسيالخاصبمشروعه .



  .35يستطيعالخريجتحديدآلياتالبدءمعالقبولبالتحدياتوالتغلبعلىالصعوبات.



القيادم

وتشمل (ال قة بالنفس ،االنفتاح وسعة اانق ،االستقاللية وتحمل المسؤولية ،النياهة واالستقامة)
  .36يتميزالخريجبالقدرةعلىالتأثيرفياآخرينوتوجيههمنحواألهدافالمرصودة.



  .37يمتلكالخريجكفاياتوقدراتتحملالمسئوليةنحونفسهوفريقعمله .



  .38ينفرالخريجمنسيطرةاآخرينويتجهنحواالستقالليةفيالعمل .



  .39يمتلكالخريجالقدرةعلىالتعاملمعالمواقفالمختلفةوتحملالنتائجالمترتبةعلىذلك .



  .40يستطيعالخريجالدفاععنرأيهوأفكارهبالحجةوالبرهان .



  .41تترس لدىالخريجالسلوكياتاإليجابيةكالمصداقيةواألمانةواحترامالملكيةوالمواعيد .



  .42يمكنللخريجاالندماجمعاآخربغضالنظرعنأفكارهوتوجهاته .



  .43يقبلالخريجاآراءالمختلفةالمتوافقةوالمتعارضة .



  .44يستطيعالخريجالعملواالندماجفيفرقالعملكعنصرفاعل .



مع خالص الشكر والتقدير ،،،
الباحث ه عبد الفتاح سليم حماد 0599452231
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ملحق ( :)6قاامة الخبرا ني أدام دلفي DLPHI Technique
مسلسل

المؤسسة

االسم

بوليتكنيكفلسطين 

 .1

م.أحمدحسونة

 .2

د.أحمدعبدالعال

الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةUCAS

 .3

م.أشرفاألسطل

خبيرريادةاألعمال 

 .4

م.أشرفاليازوري

خبيرريادةاألعمالوتكنولوجياالمعلومات 

 .5

م.حازمالمشهراوي

مؤسسةGIZ

 .6

م.حسامإسماعيل

الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةUCAS

 .7

أ.حنينأبونحلة

مؤسسةالتعاونالبلجيكيBTC

 .8

م.خلدونمحمد

و ازرةالتربيةوالتعليم-اإلدارةالعامةللتعليمالتقني 

 .9

م.رفيقاليازجي

كليةمجتمعغزةللدراساتالسياحية 

 .10

م.سعيدجادالحق

و ازرةالتربيةوالتعليم-اإلدارةالعامةللتعليمالتقني 

 .11

أ.سماحالصفدي

خبيرةريادةاألعمال 

 .12

د.سميرحلس

كليةفلسطينالتقنية 

 .13

م.صالحطه

خبيرريادةاألعمال 

 .14

أ.محمدالجاروشة

الكليةالعربيةللعلومالتطبيقية 

 .15

م.محمدالعفيفي

الكليةالجامعيةللعلومالتطبيقيةUCAS

 .16

أ.محمدالنجار

كليةالعلوموالتكنولوجيا-خانيونس 

 .17

م.محمودالحليمي

 .18

م.محمودالف ار

كليةمجتمعغزةللدراساتالسياحية 

 .19

د.محمودبرغوث

كليةالعلوموالتكنولوجيا-خانيونس 

 .20

د.منصوراأليوبي

كليةفلسطينالتقنية 

 .21

أ.نبيلصالحة

خبيرTVET

 .22

د.نضالأبوزهري

جامعةاألقصى 

 .23

د.نهادحماد

كليةفلسطينالتقنية 

 .24

أ.وائلسرحان

كليةالدراساتالمتوسطة-جامعةاألزهر 

 .25

د.ياسرالعالم

خبيرريادةاألعمال 

 .26

د.ياسررضوان

كليةفلسطينالتقنية 

 .27

أ.يوسفالحالق

خبيرريادةاألعمالBTI-

اتحادالكنائس 
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ملحق ( :)7قاامة المواصفا الفنية -الجولة ااول
األخالكريم/األختالكريمة ،،،
السالمعليكمورحمةاهللوبركاته 
الموضوع ه تحديد المواصفا الفنية الاليمة لتطوير الكفايا الريادية
نه ددديكمع دداطرتحياتن ددا،وباإلش ددارةإل ددىالموض ددوعأع دداله،نقت ددرحلس دديادتكمالمواص ددفاتالفني ددة
(ط ارئددقتدريسدديةومنهجيدداتتدريبيددة)التاليددةالالزمددةلتطددويرالكفايدداتالرياديددة،حيددثسددتفيدالبيانددات
المقترحةمنطرفكمفدياسدتكمالرسدالةالماجسدتيروالتديبعندوان"تطبيدقأداةQFDكمددخللتطدوير
كفاياتالخريجينكرياديين–دراسةحالة:خريجيالتعليمالتقني-قطاعغزة" .
برجاءاإلطالععليهاواضافةأوحذفمداتروندهمناسدب،مدعوضدععالمدة(√)حدالتطدابق
المواصفةالفنيةمعتطويرالكفايةالريادية،وعالمة()Xحالعدمالتطابق .

ولكم منا جييل الشكر والعرنان
المرنقا
 نموذجالمواصفاتالفنيةوالكفاياتالريادية التعريفالخاصبالكفاياتالرياديةوالمواصفاتالفنية

ولكم منا جييل الشكر والتقدير
الباحث ه عبد الفتاح سليم حماد
0599452231
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المواصفا الفنية
الكفايا الريادية

KAB

WBL

التلمذم

التعليم

التعليم

الصناعية

ال نااي

عن بعد

الشغف
وتشمل (الموهبة ،الحاجة لإلنجاي والرغبة ني النجاح،

البحث عن المعلوما  ،التعلم المستمر)
المبادرم

وتشمل (اغتنام الفرص ،الدوانع المالية)
اإلبداع واالبتكار
وتشمل (التفكير الناقد والتحليل اإليجابي ،االهتمام بالجودم

واادا  ،المها ار التكنولوجية ،االحتراف)
الم ابرم

وتشمل (سدارم المخاطر والتأقلم مع الغموض ،سدارم اايما ،

سدارم الغضب)

التشبيك والتواصل والتفاوض
وتشمل (تقديم الذا )
المها ار اإلدارية
وتشمل (التخطيط والتنتيم والرقابة ،سدارم الوق  ،تحليل

المنانسة ،تحمل الضغوط)

القيادم
وتشمل (ال قة بالنفس ،االنفتاح وسعة اانق ،االستقاللية
وتحمل المسؤولية ،النياهة واالستقامة)
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المحاضرم

دراسة

لعب

حل

البحوث

التعلم

التعلم

الحالة

اادوار

المشكال

الميدانية

الذاتي

التعاوني

جديد

جديد

أوال :الكفايا الريادية:
-

الشكككغف:الرغب ددةالقوي ددةإلح ددداثف ددارق،وه ددوم ددايد دربطالن دداسبمس ددتوىعاطف ددةمع ددين(.األكاديمي ددةالعربي ددة
البريطانيةللتعليمالعالي).

ويعرفهالباحثإجرائيابأنهالشعوربالحماسةالشديدةأوالرغبةالملحةتجاهشيءما.
-

الحاجة لإلنجاي والرغبة ني النجاح:يعرفهاالباحثإجرائيابأنهاالحالدةالمعبدرةعدنرغبدةالشدخص(الريدادي)

-

الموهبة:قوةفكريةمتقدمةتكونهاسماتمعقدةتؤهلمنيتمتعبهامنإنجازمهمداتتتسدمبالتحدديواإلبدداع

-

البحث عن المعلومكا :ويعرفهداالباحدثإجرائيدابأنهداسدعيالريداديالددائمنحدوالبيانداتوالمعلومداتالخاصدة

-

التعلم المستمر:القدرةعلىالتعلممنالتجربة،والسعينحوالمعرفة(.عيد)2014،

لتحقيقإنجازاتملموسةوواقعيةوحبهللتفوقفيالعملوالنجاحفيالحياة.

وتضيفقيمةللمنظمة(.صالحوالسوداني.)2010،

بالمشروعالرياديلتحديثاألعمالوتطويرهاومواكبةالمستجدات.
-

اإلبداع واالبتكار:دمدجالمعرفدةوالمدواردلتطدويرأفكداروفدرصمختلفدةبغدرضتوليددقيمدة،والتديتحدويحلدوال

-

التفكير الناقد والتحليلي واإليجابي:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهامهارةالرياديحولتحليلالمواقدفالمختلفدة

-

االهتمام بالجودم واادا :ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاتركيزالرياديعلىجودةاألداءونوعيتهوتميزه.

أفضلللمشاكلوالتحدياتالقائمة.)EC, 2016(.

ونقدأبعادهامعاحتفاظهبالنظرةاإليجابيةلألمور.

-

مهككا ار تكنولوجيككة:ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهدداامددتالكالريدداديللمهدداراتوالمعددارفالتكنولوجيددةالالزمددة

-

االحت كراف:ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهدداوصددولالريدداديلمرحلددةمتقدمددةجدددامددناإلتقددانلمختلددفجوانددب

-

التشككبيك والتواصككل والتفككاوض:ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهدداقدددرةالريدداديعلددىنسددجالعالقدداتالالزمددةللبدددء

لمزاولةنشاطهالريادي.

العملالرياديالذييزاولهأوالمشروعالذييديره،والتميزفيهعنمنافسيه.

واالسددتمرارفدديالمشددروع،مددعتمتعددهبمهدداراتاالتصددالوالتواصددلمددعاآخ درينمددنعمددالءومددوردينوشددركاء

والتفاوضمعهملتحقيقأهدافالمشروع.
-

تقكديم الككذا :ويعرفهداالباحدثبأنهدداقددرةالريداديعلددىالتعريدفبنفسدهوعددرضكفاياتدهالتديتمكنددهمدنكسددب

-

المبادرم:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاالبدءواإلسراعبفعلشيءبغرضالتغيير.

المواقفبمختلفالطرقوبفاعلية.

-

اغتنام الفرص:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهداسدمةمتعلقدةبرؤيدةالريداديللفدرصالجديددةوالبديلدةدونانتظدار

-

الدوانع المالية:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاسعيالريداديلزيدادةالددخلوتكدوينالثدروةالكبيدرةوبسدرعة،نظدرا

-

مهككا ار سداريككة (تخطككيط ،تنتككيم ،رقابككة):ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهدداامددتالكالريدداديللقدددرالمناسددبمددن

-

تحليل المنانسة:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاقددراتالريداديحدولرصددالوضدعالتنافسديالخداصبمشدروعه

حدوثالمعجزاتالقتناصهاوحسناستغاللها.
لعقليةرجلاألعمالالتييتمتعبهاالريادي.

المعارفوالمهاراتاإلداريةاألساسيةوالالزمةللبدءواالستمرارفيالمشروعوتحقيقأهدافهالمتوقعة.

معتحديدالياتالبدء،وقبولالتحدياتوالتغلبعلىالصعوبات .
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-

سدارم الوقككك :إدارةاألعمددالواألنشددطةالتدديتددؤدىفدديالوقددت،وتعنددياالسددتخداماألمثددلللوقددتواإلمكانددات
المتدوفرةوبطريقدةتدؤديإلدىتحقيدقأهددافهامدة،وتتضدمنإدارةالوقدتمعرفدةكيفيدةقضداءالوقدتفديالدزمن

الحاضروكيفيةتحليلهاوالتخطيطلالستفادةمنهابشكلفعالفيالمستقبل(.العجمي.)2008،
-

تحمل الضغوط والصبر:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاميزةالرياديالمتعلقةبتمسدكهبمشدروعهرغدمالصدعوبات

-

الم ابرم:القدرةعلىتحملومواصلةبذلالجهدرغمالصعوباتوالعقبات(.شلبيوآخرون .)2016،

والضغوطوقلةالمواردواإلمكانات،معتحليهبالصبروالنفسالطويل.
-

سدارم اايمككا :ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهددافددنالتعامددلمددعموقددفغيددراعتيدداديجدددايهددددأعمددالوسددمعة

-

داتوالمواقددفالحرجددة،وعدددم
سدارم الغضككب:ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهدداالقدددرةعلددىضددبطالددنفسفددياألوقد 

-

سدارم المخككاطر والتككأقلم مككع الغمككوض:ويعرفهدداالباحددثإجرائيددابأنهدداقبددولالريدداديللمخدداطرةالمحسددوبةوأخددذ

-

القيادم:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاعمليةالتأثيرفينشاطاتالجماعةلتحقيقاألهدافالمنشودة.

المشروعالرياديويضربمصالحه.

االستثارة.

زمامالمبادرةمععدمالتأثربالفوضىوحاالتعدمالتأكدحيثأنهاإحدىسماتاألعمالالريادية.
-

ال قكككة بكككالنفس:إدراكالفددردلكفاءتددهومهارتددهوقدرتددهعلددىالتعامددلبفاعليددةمددعالمواقددفالمختلفددة(.محم ددد،

-

االنفتاح وسعة اانق:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاتعددالثقافدةالالزمدةللريدادي،وقبولدهلآلخدرمدنأشدخاص

-

االستقاللية:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهاالنزعةنحوالفرديةفيالعملوالنفورمنسيطرةاآخرين.

-

النياهة واالستقامة:ويعرفهاالباحثإجرائيابأنهداتمتدعالريداديبداألخالقالكريمدةالسديمافديمجدالاألعمدال،

.)1990

وأفكار،معإمكانيةالتعاملمعالمواقفالمختلفة.

كتلكالخاصةبالمصداقيةواألمانةواحترامحقوقالملكيةواحترامالمواعيد...إل  

انيا  :المواصفا الفنية المقترحة لتحقيق الكفايا الريادية:
 محتوىتدريبيخاصبريادةاألعمال،مثالمنهاج )Know About Business( KAB

 الددتعلمفدديبيئددةالعمددل(:Work Based Learning(WBLتسددتخدمهددذهالبدرامجالتعليميددة
مواقعالعملكأماكنلتعلديمالطدالب،وهديبدرامجتعليميدةرسدميةمنظمدةوتشدرفعليهداالهيئدة

التعليميةفيموقعالعمل.

 التلمددذةالمهنية/الصددناعية:Apprenticeshipشددكلتعليمددييعمددلعلددىالجمددعوالمناوبددةبددين
فتراتالتعليمالنظريفيالمدرسةوالتعليمأوالتدريبفيمكانالعمل.

 التعليمالثنائي :Dual LearningSystemنمدطمدنأنمداطالتعلديمالتقنديالسديمافديالددول
الصددناعيةالمتقدمددةكألمانيددا،تشددتركفيددهمؤسسدداتالقطدداعالخدداصوالمؤسسدداتالتعليميددةفددي
تنفيذالخطةالدراسيةللطدالبلتلبيدةاحتياجداتهدذهالشدركاتبهددفتوظيدفالخدريجين،حيدث
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تتحم ددله ددذهالش ددركاتم ددعاألك دداديميينف دديالمؤسس دداتالتعليمي ددةمس ددؤوليةتص ددميمالمن دداهج

واإلشرافاألكاديميعلىالطالبوتقويمهم.

 التعلديمعدنبعدد:Distance Learningهدونمدطمدنأنمداطالتعلديميعتمددفديأسدلوبهعلدى
التقنيدداتالحديثددةفدديإيصددالالمعلومدداتللطالددب،وبالتدداليفإنددهوسدديلةمرنددةيمكددنمددنخاللهددا
إيصالالمعلوماتللمتلقيمنخاللالتلفزيدون،األقمدارالصدناعية،أشدرطةالفيدديو،اإلنترندت،

البريددداإللكترونددي،حيددثيمكددنللطالددبأنيطلددععلددىهددذهالمعلومدداتتحددتإش درافالمدددرس
ولكنبدوناستخدامقاعةالمحاضراتالتقليدية.

درحهمد ى
 المحاضدرة:هدديعبددارةعددنتقددديمموضددوعوالقائددهشددفوياوشد ى
دنقبددلشددخصإلددىجمهددور
مستمعبنيةالتقاطمعلومات.

 د ارسددةالحالددة:هددياإلطددارالددذييددنظمفيددهاألخصددائيكددلالمعلومدداتوالنتددائجالتددييحصددل
عليهد ددامد ددنالفد ددرد،وذلد ددكعد ددنطريد ددق:المالحظد ددةوالمقابلد ددة،والتد دداري االجتمد دداعي،والخبدد درة

الشخصددية،ود ارسددةالحالددةوسدديلةهامددةلجمددعوتلخدديصأكبددرقدددرممكددنمددنالمعلومدداتعددن
الحالةموضوعالدراسة.

 لعباألدوار:يشديرلعدباألدوارإلدىتغييدرسدلوكأحدداألفدرادللقيدامبددورمداإمداللقيدامبددور
اجتماعيعلىنحوغيرمقصودأوالقيامبدورمحددعنقصد.

 حلالمشكالت:استراتيجيةتدريسية،تعتمددعلدىتحفيدزالطدالبعلدىالتحليدلوالتفكيدروطدرح
البد دددائلأوالفرضد ددياتواختبارهد ددا،فيبد دددأالمعلد ددمبطد ددرحتسد دداؤلأومشد ددكلةتمثد ددلتحد دددياعقليد ددا
للطددالب،ويطلددبمددنهمد ارسددةهددذهالمشددكلةومالحظددةالظدواهرالمتعلقددةبهددا،وبعدددذلددكطددرح
فرضددياتلتفسدديرأوحددلتلددكالمشددكلة.ثددميبدددأالطددالبباختبددارتلددكالبدددائلأوالفرضدديات

للوصولإلىالحلاألمثل.

 البحوثالميدانية:هيعبدارةعدند ارسدةعلدىأرضالواقدعمدنأجدلمعرفدةكدلالتفاصديلعدن
الشيءالمبحوثعنه.

 الددتعلمالددذاتي:هددواألسددلوبالددذييعتمدددعلددىنشدداطالمددتعلمبمجهددودهالددذاتيالددذييتوافددقمددع
سرعتهوقدراتهالخاصةمستخدمافيذلكماأسفرتعنهالتكنولوجياكالموادالمبرمجةووسائل

تعليميةوأشرطةفيديووبرامجتلفزيونيدةومسدجالت،وذلدكلتحقيدقمسدتوياتأفضدلمدنالنمداء
واالرتقاء،ولتحقيقأهدافتربويةمنشودةللفرد.

 الد ددتعلمالتعد دداوني:العمد ددلفد دديمجموعد دداتإلنجد ددازالمهد ددامبشد ددكلجمد دداعيلتحقيد ددقاألهد ددداف
األكاديمية.
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يمك ددنكمإض ددافةمواص ددفاتوتقني دداتتدريبي ددةجدي دددةهن ددام ددعتوض دديحعالقته ددابالكفاي دداتف ددي

النموذجالسابق :

 ....................................
 ....................................
 ....................................
 ....................................
 ....................................
 ....................................



ولكم جييل الشكر والعرنان
الباحث

عبد الفتاح سليم حماد
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ملحق ( :)8قاامة المواصفا الفنية – الجولة النهااية
األخالكريم/األختالكريمة ،،،
السالمعليكمورحمةاهللوبركاته 
الموضوع ه تحديد قيم مصفونة العالقا
نهديكم عاطر تحياتنا ،وباإلشارة إلى الموضوع أعاله ،نقترح لسيادتكم المواصفات الفنية (طرائق
تدريسية ومنهجيات تدريبية ،األساليب الالمنهجية) الالزمة لتطوير الكفايات الريادية ،والتي تم

ير) ،وذلك
استيفاؤها من حضراتكم بعد الجوالت الميدانية على طاقم الخبراء والمكون من ( 27خب ا
ضمن استخدام أداة دلفي (المرحلة الثالثة) ،حيث ستفيد البيانات المقترحة من طرفكم في استكمال

رسالةالماجستيروالتيبعنوان"تطبيقأداة QFDكمدخللتطويركفاياتالخريجينكرياديين–دراسة

حالة:خريجيالتعليمالتقني-قطاعغزة" .

برجاءاإلطالععليها ووضعالقيمالرقميةللعالقاتبينالمواصفاتالفنيةالنهائيةوالكفاياتالريادية
وذلكضمنمنهجية،QFDوحسبالتالي :
:0العالقة 
:1عالقةضعيفةجدا 
:3عالقةضعيفة 
:5عالقةمتوسطة 
:9عالقةقوية 
ولكم منا جييل الشكر والعرنان
المرنقا
 -نموذجالمواصفاتالفنيةوالكفاياتالريادية 

الباحث/عبدالفتاحسليمحماد 0599452231
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الكفايا الريادية (متطلبا اليباان)

ااهمية ()5-1

المواصفا الفنية (محتويا  ،منهجيا )

مناهج

الريادم

(،KAB
محتوى
محلي)

منهجيا تدريب مع سوق العمل
(التلمذم الصناعية ،التعليم
ال نااي)WBL ،

التعلم

التفاعلي

والمحاكام

الشغف

وتشمل (الموهبة ،الحاجة لإلنجاي والرغبة ني النجاح،
البحث عن المعلوما  ،التعلم المستمر)
المبادرم

وتشمل (اغتنام الفرص ،الدوانع المالية)
اإلبداع واالبتكار

وتشمل (التفكير الناقد والتحليل اإليجابي ،االهتمام
بالجودم واادا  ،المها ار التكنولوجية ،االحتراف)
الم ابرم

وتشمل (سدارم المخاطر والتأقلم مع الغموض ،سدارم
اايما  ،سدارم الغضب)

التشبيك والتواصل والتفاوض
وتشمل (تقديم الذا )
المها ار اإلدارية

وتشمل (التخطيط والتنتيم والرقابة ،سدارم الوق  ،تحليل
المنانسة ،تحمل الضغوط)
القيادم

وتشمل (ال قة بالنفس ،االنفتاح وسعة اانق،

االستقاللية وتحمل المسؤولية ،النياهة واالستقامة)
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المحاضرم

دراسة

الحالة

(المشروع)

التعلم

لعب

اادوار

القاام عل
حل

المشكال

))PBL

البحوث

الميدانية

التعلم

الذاتي

التعلم

نشاطا المنهجية
(مخيما ريادم،

التعاوني

قصص نجاح،

العمل )

خارجية ،عمل

(نرق

جوال ومحاض ار
تطوعي)

ملحق ( :)9كتاب تسهيل مهمة الباحث
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