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    تــقــديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

عــداد لجيــل  عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال 

اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعي 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقون مــن تواصل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠1٨



مــقــدمــة

فريق التاأليف

     ركـّـزت عديــد مــن الجهــات الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة، والدوليــة علــى تنميــة المؤّسســات الصغيــرة الحجــم، والمتوّســطة 
 )Entrepreneurship education( الحجــم، وتدريــب اأصحــاب المشــاريع علــى مهارات اإدارة ال�أعمال، وتَُعّد التربية الرياديــة
عنصــراً مهّمــاً لتنميــة ال�تجاهــات الرياديـّـة لــدى اأصحــاب المشــاريع )الطلبــة( فــي المســتقبل، وبهــدف ســّد هــذه الثغــرة، 
ــة،  ــاريع الريادي ــق المش ــبة؛ لخل ــة المناس ــي البيئ ــرس ف ــل التم ــن اأج ــة؛ م ــي للطلب ــج تدريب ــود برنام ــن وج ــّد م كان ل� ب

أفــكار، وتنميــة الصفــات الكامنــة فــي الطلبــة.  واســتحداث ال�

ــع الشــخص  ــى م ــي يجــب اأن تُبن ــارف الت ــداأت بالمع ــث ب ــاب بشــكل متسلســل؛ حي      جــاءت وحــدات هــذا الكت
الريــادي، ثــّم بالصفــات المطلــوب مــن الريــادي التحلــي بهــا، اإلــى اأن يصــل بــه المطــاف اإلــى التــدرب بخبــرة علــى حال�ت 

دراســية، تعــّزز المفاهيــم الســابقة، وتحّفــز الرغبــة لديــه؛ للبــدء بمشــروعه الخــاّص.

    ل� تســاهم التربيــة الرياديــة فــي اســتحداث مؤسســات مســتدامة جديــدة ومبتكــرة فحســب، بــل تعــود بالفائــدة اأيضــاً 
علــى المجتمــع، مــن حيــث اإعــداد ريادييــن اجتماعييــن، وريادييــن يهتمــون بالبيئــة، يوفـّـرون حلــول�ً لمعالجــة التحديــات 
المجتمعيــة والبيئيــة، وياأتــي هــذا الكتــاب فــي مواجهــة معــّدل�ت البطالــة المرتفعــة، وتراجــع القطــاع العــامّ، وتقليــص حجم 

المؤسســات، وتعزيــز المؤسســات الصغيــرة، لتاأخــذ حيــزاً كبيــراً مــن ال�أهميــة فــي كلٍّ البلــدان تقريبــاً. 

     وتتمثّــل ال�أهــداف المباشــرة للتربيــة الرياديــة فــي توعيــة الطلبــة بمؤسســات ال�أعمــال، والعمــل للحســاب الخــاص؛ 
ــة حيــال تلــك المؤسســات، وتوفيــر المعرفــة، والتمــّرس  يجابّي ل�عتمــاده كخيــار وظيفــي مســتقبلي، وتطويــر المواقــف ال�إ
فــي الصفــات المطلوبــة، والتحديــات التــي قــد تتــّم مواجهتهــا عنــد اإنشــاء مؤّسســة ناجحــة، وتشــغيلها، وبنــوع خــاّص 
المؤّسســات الصغيــرة، وتطويــر المهــارات والميــزات الرياديــة لــدى الشــابات والشــباب، واإعدادهــم للعمــل بشــكل منتــج، 
ســواء فــي المؤسســات الصغيــرة الحجــم، والمتوســطة الحجــم، اأو فــي الوظيفــة، وليــس مطلوبــاً مــن الطالــب بعــد اإكمــال 
وحــدات هــذا الكتــاب اأن يفتــح مشــروعه الخــاص مباشــرة، اإنّمــا هــي فرصــة لــه للتفكيــر بشــكل صحيــح؛ ل�ختيــار الوقــت 
شــارة لمعلمــي التربيــة الرياديــة اإلــى اأّن هــذا  المناســب؛ متــى يفتــح مشــروعه الخــاّص، واأيــن، وكيــف، وهنــا ل� بــّد مــن ال�إ
الكتــاب يراعــي التنــّوع فــي ال�أســاليب التدريســية للطالــب؛ فهــو يــوازن بيــن اأســلوب المحاضــرة، والعــرض، والحــال�ت 
ألعــاب، والتعلــم بلعــب ال�أدوار، والتمثيــل، وكذلــك اســتضافة الضيــف المحاضــر، وجميــع هــذه  الدراســية، والتعلــم بال�

ال�أســاليب مهمــة للتدريــب؛ ليتمكــن الطالــب مــن الوصــول اإلــى مخرجــات الكتــاب المطلوبــة.

واأخيراً نرجو من الله اأن نُوفَّق في تيسير هذه الفائدة للطلبة.
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 (Entrepreneurship)ياَدة الر�

الَوْحَدُة ال�أولى

1

Entrepreneurship)ياَدة الر�

اأتاأمل ثم اأناقش: الّريادُة ل� تحتاُج اإلى اأقدام، َبْل تحتاُج اإلى اإقدام
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  يُ توق�ع من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها، اأن يكونوا    

           قادرين على توظيف مفهوم الريادة في سياقات حياتية، من خ��ل ال��تي: 

1 استخدام مفهوم الريادة في مواقف حقيقية.

2 اختيار الموارد التي يحتاجها الريادي لتحقيق النتائج المرجوة. 

بداعية. 3 تحديد النتائج ال�إ

4 اإدارة الوقت والذات بطريقة ريادية.

بداعي للمشكلات واإتخاذ القرارات. 5 اإيجاد الحل ال�إ
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1                   الدرس ال�أول: مفهوم الريادة، ونطاقها:

   نشاط 1-1: قصة حسام وعبير:(عمل فردي)

     حســام وعبيــر يدرســان تخصــص )تصنيــع غذائــي( فــي مدرســة العــروب الزراعيــة، وقــد ل�حظــا مــن خــلال تعاملهمــا 
ــة اأّن مقصــف المدرســة ل� يغطــي حاجــة الطلبــة مــن الساندويشــات المختلفــة، خطــرت ببالهمــا  مــع كثيــر مــن الطلب
فكــرة مســاعدة ضامــن المقصــف؛ لتقديــم هــذه الساندويشــات، واإضافــة خدمــة )ساندويشــات( حســب الطلــب، عرض 
حســام وعبيــر الفكــرة علــى ضامــن المقصــف، واتفقــوا علــى اإدارة المطعــم، وتنظيمــه، بحيــث يقــوم كّل منهــم باإعــداد 
الساندويشــات، والمســاعدة فــي البيــع للطلبــة وقــت ال�ســتراحة، والتــزم ضامــن المقصــف باإعطائهمــا اأجراً يوميــاً، ول�قت 
فكــرة حســام وعبيــر هــذه استحســان الطلبــة فــي المدرســة؛ حيــث زادت نســبة مبيعــات المقصــف خــلال عملهمــا فيــه.

من خ��ل قراءة القصة السابقة، اأناقش:

1 ُيَعّد عمل حسام وعبير عملاً ريادياً.

أرباح فقط، اأم تحقيق منفعة مجتمعية؟ 2 هل كان هدف حسام وعبير تحقيق ال�

    نشاط 1-2: قصة ميسون:

ميســون تعيــش فــي منــزل والدهــا فــي قريــة ســنجل الفلســطينية، ل�حظــت ميســون انعــدام وجــود محــّل لتكييــف 
الملابــس فــي قريتهــا، فقــّررت ال�لتحــاق بمركــز مهنــي رام اللــه، تخصــص خياطــة الملابــس وتفصيلهــا، وعملــت علــى 
شــراء ماكينــة خياطــة؛ مــن اأجــل التــدر�ب والعمــل عليهــا، وتخصيــص غرفــة فــي منــزل والدهــا مــن اأجل ذلــك، وتمكنت 
خــلال فتــرة قليلــة مــن اإتقــان مهنــة خياطــة الملابــس وتفصيلهــا باأشــكالها كافـّـة، وتحّقــق ميســون دخــلاً يســاعدها علــى 

اإكمــال دراســتها ال�آن فــي جامعــة القــدس المفتوحــة.

من خ��ل قراءة القصة السابقة، اأناقش:

  اأعرف الريادة.
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مّمــا ســبق، اأســتنتج اأّن مفهــوم الريــادة )Entrepreneurship( بشــكل عــام، هــي نهــج منظـّـم يتمثــل في مراقبــة البيئة، 
أفــكار اأو الفــرص، والتخطيــط لتنفيذهــا، وتجميــع المــوارد اللازمــة لهــا، وتنفيذها بفاعلية ومســؤولية تجاه البيئة،  وتحديــد ال�

والحصــول على المكافاآت.

يكــون نطــاق الريــادة اإّمــا علــى الصعيــد الشــخصي، حيــث يتصــرف الرياديــون فــي المواقــف المختلفــة بشــكل منهجــي 
أفــكار اأو الفرص، ويجمعــون الموارد  يتمثــل فــي تحديــد اأفــكار، اأو فــرص نابعــة مــن هــذه المواقــف، ويخططــون لتنفيــذ هذه ال�
نجــاز. اأّمــا  اللازمــة لهــا، وينّفذونهــا، ويحصلــون علــى المكافــاأة التــي تتمثــل فــي شــعورهم بالرضــا الشــخصي عنــد تحقيــق ال�إ

فــي نطــاق ال�أعمــال، فتعنــي الريــادة اإنشــاء مؤسســة اأعمــال، اأو مشــروع؛ بهــدف الربــح، اأو تحقيــق منفعــة خاصــة.

 اأتعلّم:

 ريــادة ال�أعمــال )Business Entrepreneurship(: تهــدف اإلــى تحقيــق الربــح المــادي، وهــو مــا ســيتّم التركيــز عليــه 
فــي هــذه الموضوعات.

 الريــادة المجتمعيــة )Social Entrepreneurship(: تهــدف اإلــى تحقيــق منفعــة مجتمعيــة عــن طريــق اإيجــاد الحلــول 
المبتكــرة للمشــاكل المجتمعية.

ــه مــع شــؤون  ــد تعاطي ــي اتّباعــه المراحــل المذكــورة اأعــلاه بشــكٍل نظامــي عن ــاً ف ــاً اإذا كان ثابت ــح المــرء ريادي يصب
حياتــه، فمــن خــلال اســتيعاب مفهــوم الريــادة، كمــا ورد ســابقاً، يــدرك المــرء اأّن غالبّيــة ال�أشــخاص عندهــم القــدرة علــى 
اأن يصبحــوا ريادييــن؛ حيــث اإّن الريادييــن قــادرون علــى التعاطــي بشــكٍل اإيجابــي مــع التحّديــات والمشــاكل التــي تعترضهم 

فــي حياتهــم اليومّيــة.

 نشاط1-3:كيف اأتصرّف في المواقف ال��تية، َوفقًا لمفهوم الريادة؟ (عمل مجموعات)

نترنت. 1 العيش في قرية ل� تتوفر فيها خدمات ال�إ

2 العيش في منطقة تنقطع عنها خدمة الكهرباء بشكل متكرر. 

3 تعر�ض الحديقة العامة في منطقتي للتخريب.

ث مياه الشرب، اأو انقطاعها بشكل متكرر في منطقتي.  4 تلو�

5 وجود نُفايات اأمام مدخل مدرستي.

  اأناقش: مواقف اأخرى مستوحاة من البيئة المحلية، والحلول الريادية لها. 
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 الموارد ال�أساسية التي يحتاجها الريادي؛ لتحقيق اأهدافه:

ُيستخدم الريادي موارد اأساسية؛ من اأجل تحقيق اأهدافه تتلخص في:

 توفير المال.

 الطاقة الجسدية والمعنوية.

 المهــارات المختلفة.

 المعـــرفة.

 الوقت.

  اأناقش: هل ُيَعّد تسويق البضائع من خلال مواقع التواصل ال�جتماعي المختلفة عملاً ريادياً؟ 
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2
                

                   الدرس الثاني: وضع ال�أهداف الريادية: 

     نشاط 1-4: قصة حنين:(عمل مجموعات) 

ــاً منهــا،  ــع اأيّ ــم تتاب ــا ل ــع ال�أشــياء بيديهــا، وقــد درســت عــدداً متنوعــاً مــن الحــرف، اإلّ� اأنّه      تفّضــل حنيــن صن
وتفضــل اأن تتعلـّـم التقنّيــات الجديــدة، اإلّ� اأنّهــا مــا اإن تبــرع فــي اإحداهــا حتــى تفقــد شــعورها بالتحــّدي. وبّمــا اأنّهــا ل� 
تملــك كثيــراً مــن المــال؛ لتنفقــه علــى حرفهــا هــذه، فهــي تشــعر اأنّهــا محــدودة، ولكــي تتمكّــن مــن ممارســة اإحــدى 
حرفهــا اأكثــر، تــدرك اأّن عليهــا اأن تســتثمر اأموالهــا فــي اأجهــزة خاصــة، واأن تجــد نفســها فــي حرفــة واحــدة، ولطالمــا 
اهتّمــت حنيــن بالنجــارة، وقــد طــّورت مهــارات كبيــرة فــي ال�أدوات اليدوية، كما اكتســبت بعض الخبرة في اســتخدام 
آليــة، وهــي تشــعر بســعادة كبيــرة فــي تصميــم جميــع اأنــواع المفروشــات، وترغــب كثيــراً فــي تنفيــذ بعــٍض  ال�أدوات ال�

أثــاث الفريــدة التــي صّممتهــا.  مــن قطــع ال�
آليــة ال�أساســية؛ لتاأســيس مشــغل صغيــر للنجــارة، وتشــعر       تــوّد حنيــن اأن تشــترَي مــا يكفــي مــن ال�أدوات اليدويــة وال�
اأّن مجــال النجــارة واســع بمــا فيــه الكفايــة؛ ليعطَيهــا شــعوراً بالتحــدي الدائــم، اإّن مــا يهــم حنيــن ال�آن هــو العمــل فــي 

النجــارة كهوايــة، اإلّ� اأنّهــا قــد ترغــب مــع الوقــت فــي البــدء بمؤسســتها الخاصــة.

من خ��ل قراءة القصة السابقة، اأناقش:

 اأهداَف حنيَن قصيرَة المدى، وطويلة المدى.

تعد ال�أهداف نقطة ال�نطلاق للتخطيط السليم في المشروعات ال�قتصادية؛ فهي الغايات التي يسعي المشروع اإلى 
تحقيقها، وتتمثل فوائد تحديد ال�أهداف في تحفيز العاملين في المشروع، وتوجيه جهودهم نحو الهدف، وفي اختيار 
الطرق المناسبة لتحقيقها، كما تَُعّد ال�أهداف بمثابة معايير للمتابعة، والرقابة، وتقويم مدى نجاح الجهود المبذولة في 

المشروع.

وعملية تحديد ال�أهداف الريادية ل�أي مشروع هي من المهامّ القيادية ال�أساسية للشخص الريادي، وتَُعّد من المعايير 
المستخدمة في قياس فاعلية اإدارته، وتُقسم ال�أهداف َوفق الفترة الزمنية اإلى: 

1 اأهداف قصيرة المدى )مدتها من يوم اإلى اأقل من سنة(. 

2 اأهداف متوسطة المدى )من سنة اإلى اأقل من )5( سنوات(.

3 اأهداف طويلة المدى )اأكثر من )5( سنوات(. 
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 اأتعلّم:  

 الهــدف الريــادي: هــو مــا يســعى الشــخص الريــادي اإلــى تحقيقــه، مــن خــلال التطبيــق العملــي، والتنفيــذ الحقيقــي 
لفكــرة مشــروعه، ومــن الشــروط الواجــب توفرهــا فيــه: القابلية للقيــاس، والقابلية للتحقيق، والصياغــة المحددة والواضحة، 

داً بزمن.  واأن يكــون مرتبطــاً بالشــخص الريــادي، ومحدَّ

 سمات ال�أهداف الريادية:

ــق ال�أهــداف الرياديــة الفوائــد المرجــّوة منهــا، ل� بــّد مــن توفــر مجموعــة مــن الشــروط فيهــا، هــذه الشــروط  حتـّـى تَُحق�
تجعــل مــن ال�أهــداف جيــدة  الصياغــة والبنــاء، وبشــكل عــامّ، هنــاك مجموعــة مــن الســمات الواجــب توفرها فــي ال�أهداف 

الرياديــة؛ كاأهــداف جيــدة، وهي:   

1 محــّددة (Specific): يجــب اأن تكــون ال�أهــداف واضحــة وملموســة لجميــع العامليــن فــي المشــروع، وخطيــة 

)مكتوبــة(؛ فكتابــة هــذه ال�أهــداف علــى ورق يحفــز علــى اإدراك مــا نريــده، واإّن عمليــة وضــع وصياغــة اأهدافنــا علــى 
شــكل كلمــات، قــد يســاعد علــى اإدراك اإلــى اأي حــد كان تفكيرنــا ُمبهــم اأو غامــض، كمــا اأّن تدوينهــا يســاعد علــى 

توضيحهــا، وعلــى تطويــر الشــعور بال�لتــزام الشــخصي تجاههــا.

ــا؛ اإذ  ــة منه ــي يمكــن قياســها هــي المالي ــدرك اأّن اأســهل ال�أهــداف الت ــا اأن ن ــاس (Measurable): علين ــة للقي 2 قابل

ــا ال�أهــداف  ــواع العمــلات، اأّم ــر، اأو بالــدول�رات، اأو بالدراهــم، اأو بالجنيهــات، وغيرهــا مــن اأن يمكــن تحديدهــا بالدناني
ــاس، لســببين: ال�أول  ــة للقي ال�أخــرى، فقــد يكــون اأمــر قياســها اأصعــب؛ حيــث تكمــن ضــرورة اأن تكــون ال�أهــداف قابل
ّن ال�أهــداف القابلــة للقيــاس هــي  يســاعد علــى معرفــة اإلــى اأيــن تهــدف تحديــداً، ويمنــح فرصــة تحقيــق النجــاح. مــن هنــا فــاإ
اأهــداف مصاغــة صياغــة محــددة وواضحــة؛ فالوضــوح فــي الهــدف يســاعد علــى تحديــد اأســاليب الوصــول اإليهــا، وطرقهــا.

ــة وال�تجــاه  ــة نقطــة البداي ــي عــدم معرف ــارات غامضــة وفضفاضــة يكــون ســبباً رئيســاً ف ــي عب اإّن وضــع ال�أهــداف ف  
لتحقيقهــا، ومثــال ذلــك: اأن تضــع مؤسســة مــا هدفــاً لهــا برفــع مبيعاتهــا مــن ســلعة معينــة بمقــدار 30 % فــي فتــرة 
ــاً اإذا فقــد القابليــة للقيــاس؛ فهــو  مــكان، فــلا ُيَعــّد الهــدف رياديّ ــاً قــدر ال�إ 6 اأشــهر، فالهــدف يجــب اأن يكــون كّمّي

ــذ. ــة التنفي ــى عملي ــرف اإل ــي التع يســاعدنا ف

3 قابلــة للتحقيــق (Achievable): ينبغــي اأن يكــون الهــدف ممكنــاً فــي تحقيقــه، وفــي الوقــت ذاتــه، يجــب األّ� 

يكــون ســهلاً جــداً، بحيــث يمكــن تحقيقــه بجهــد قليــل، بــل يجــب اأن ينضــوي علــى مســتوى مــن التحدي، ويســتثمر 
جهــوداً يمكــن توفيرهــا، وحشــدها، كمــا اأّن ال�أهــداف الصعبــة والتعجيزيــة ل� تُحبَّــذ؛ كونهــا تقتــرب لتصبــح اأحلامــاً 
ّن واقعيــة ال�أهــداف تعنــي الُبعــد عــن الخيــال،  حبــاط؛ مــن هنــا، فــاإ واأمنيــات، ويــؤدي عــدم تحقيقهــا اإلــى الشــعور بال�إ

والتصــورات المبنيــة علــى اأســس غيــر ســليمة.
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أمــوٍر نرغــب فعــلاً  4 ال�أهــداف خاصــة ومرتبطــة بالشــخص الريــادي (Relevant): ينبغــي لنــا اأن نحــدد اأهدافــاً ل�

أنفســنا، اأكثــر مــن تلــك التــي َيُحثّنــا  فــي تحقيقهــا، علمــاً اأنّنــا قــد نميــل اأكثــر اإلــى تحقيــق اأهــداف نضعهــا باأنفســنا ل�
ال�آخــرون لتحقيقهــا، كمــا يجــب اأن تظهــر شــخصيتنا فــي اأهدافنــا؛ فقــد نرغــب اأحيانــاً فــي قبــول اأهــداف يحّددهــا 
اأشــخاص اآخــرون، اإنّمــا علينــا اأن نبــذل جهــداً واعيــاً للتفكيــر فــي حســنات هــذه ال�أهــداف وســيئاتها، وكّل مــا يتعلــق 
بشــاأنها؛ فــاإذا كان لدينــا التــزام شــخصي تجــاه هــذه ال�أهــداف، ســنحّقق نجاحــاً اأكبــر فــي تحقيقهــا، ســواًء اأكانــت 
اأهدافنــا الخاصــة، اأم اأهــداف ال�آخريــن، لكــّن ال�رتباطيــة بيــن شــخص الريــادي وال�أهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا، ل� 

يعنــي اأنهــا تتعــارض مــع بيئــة المشــروع، اأو اأنّهــا تتعــارض مــع القيــم والثقافــة الســائدة فــي المجتمــع.

5 محــددة ال�أهــداف باإطــار زمنــي (Time-bound): مــن الضــروري تحديــد مواعيــد زمنيــة ل�ســتكمال تحقيــق 

ــى  ــم حت ــرك اأعماله ــى ت ــون اإل ــم يميل أنّه ــط؛ ل� ــث يّدعــي البعــض العمــل بشــكل اأفضــل تحــت الضغ ال�أهــداف، حي
اللحظــة ال�أخيــرة، مــع اأنّهــم يدركــون اأنّهــم قــد يكونــون اأكثــر دقـّـة اإذا بــدؤوا باأعمالهــم باكــراً، ووضعــوا خطــة لكيفيــة 
قضــاء اأوقاتهــم، ولكــن عندمــا نســعى اإلــى تحقيــق اأهدافنــا الخاصــة، قــد ل� نتعــرض اإلــى اأّي ضغــوٍط خارجيــة، اإلّ� اأّن 
وضــع المواعيــد الزمنيــة مــن شــاأنه اأن يشــكّل نوعــاً مــن الضغــط الــذي سيســاعدنا علــى تحقيــق اأهدافنــا، بعيــداً عــن 
التاأجيــل والتســويف، وال�أهــداف فــي اإطارهــا الزمنــي تُقســم اإلــى اأهــداف طويلــة المــدى، واأهــداف اأخــرى قصيــرة المــدى.

 اأتعلّم:  

مكانات، والطاقات، وعدم هدرها دون جدوى.  تحديد الهدف باإطار زمني يكون بهدف المحافظة على الموارد، وال�إ

نجليزيــة  ــر ال�ختصــار)SMART( عــن خصائــص الهــدف الجيــد، التــي تتكــّون مــن الحــرف ال�أول مــن الكلمــات ال�إ  ُيعب�
ــر عــن هــذه الخصائــص، وهــي:  التــي تُعب�

S pecific ،  M easurable  ،  A chievable  ،  R elevant  ،  T ime-bound

SMART

نشاط 1-5: (عمل فردي)   

     اأحّدد هدفاً رياديّاً )SMART( اأحققه خلال دقيقة واحدة؟

أولويــات اأهدافهــم، حيــث اإّن بعــض ال�أشــخاص ل� يقومــون بتحديــد   قــد تبــرز اختلافــات بشــاأن كيفيــة تحديــد ال�أشــخاص ل�
اأهــداف طموحــة، كمــا اأّن المهتميــن بالريــادة المجتمعيــة قــد يواجهــون صعوبــة في تحديــد اأهداف مجتمعية، ومادية متجانســة، 
ومكّملــة لبعضهــا بعضــاً، وعندهــا يجــب مناقشــة هــذه ال�ختلافــات، وتشــجيعهم علــى التحلــي بالثقــة بالنفــس، وبطمــوح اأكبــر.

 اأتعلّم:  

مكانات، والطاقات، وعدم هدرها دون جدوى.  تحديد الهدف باإطار زمني يكون بهدف المحافظة على الموارد، وال�إ
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 اأتعلّم:

 تحقيق ال�أهداف هي اأحد نواتج عملية التخطيط السليم للمشروع.

أّن التخطيط يتعلق بالمستقبل.  اأهداف المشروع كجزء من عملية التخطيط له تتصل بالمستقبل؛ ل�

دارة العليــا للمشــروع(، وال�أهــداف قصيــرة المــدى )تكــون هدفــاً   ال�أهــداف طويلــة المــدى )تكــون اأهــداف عامــة لــلاإ
دارات  دارة الدنيــا فــي المشــروع(، اأّمــا ال�أهــداف متوســطة المــدى، )فهــي مــن اختصــاص ال�أقســام، وال�إ تنفيذيــاً لــلاإ

فــي المشــروع(.

    نشاط 1-6: (عمل فردي)

اأقترح على الطلبة وضع اأهداف لجميع نواحي حياتهم، متعلّقة بالعمل، اأو المشــاريع، والحياة العائلية، وال�ســتراحات، 
واأوقات الفراغ.

   اأناقش ال�أهداف التي تّم تحديدها من الطلبة، واأولوياتها، واأكتبها على السبورة.

 اأناقش:

يجب وضع هدف لكّل شخص، حتّى لو لم يتمَّ تحقيقه.• 

قد يؤدي تحقيق ال�أهداف اإلى شعور مؤقّت بالرضا، اإلّ� اأنّه يدفعنا كذلك اإلى اختيار اأهداف جديدة.• 
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3                    الدرس الثالث: مهارات اإدارة الذات والوقت:

نســان مــا هــي اإلّ� لحظــات مــن الوقــت، وهــو مــورد اقتصــادّي ثميــن، يتســاوى فيه  الوقــت فتــرة مــن الزمــن، وحيــاة ال�إ
جميــع النــاس، فلــكلٍّ منهــم )٢4( ســاعة فــي اليــوم، علمــاً اأنـّـه اإذا لــم يتمكّــن الشــخص مــن اإدارة ذاتــه ووقتــه بشــكٍل فّعــال، 
فلــن يتمكّــن مــن اإدارة ال�آخريــن، فالوقــت مــن اأهــم مكامــن القــوة عنــد الرياديّيــن؛ فالوقــت كالســيف، اإن لــم تقطعه قطعك.

(نشاط فردي)  نشاط 1-7: اأم��أ الجداول ال��تية؛ لتنمية اإدارة الوقت لدّي. 

جدول )1(: )المواعيد( اأكتب اأسماء ال�أشخاص الذين اأخطّط لمقابلتهم اليوم

التاريخ:.............................    اليوم:........................     

مدة اللقاءالهدف من اللقاءعنوان الشخص، اأو مكان اللقاءال�سمالرقم

-1

-2

-3

نجازها هذا اليوم، موّضحاً اأولوياتها جدول )٢(: )المهامّ الواجب اإنجازها( اأكتب خمس مهامّ على ال�أقل؛ ل�إ

أولوية * )ع، م، ق(المهامالرقم ملاحظاتال�

اإبلاغ المريض بال�تصال،  تّمت.مزيارة صديق مريض1-

-2

-3

-4

-5

أولوية: ع: عالية. م: متوسطة. ق: قليلة. * ال�
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 اأذكر المعيقات التي قد اأواجهها في اإنجاز المهامّ التي وضعتها.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اأناقش: (عمل جماعي)

آتية:   لكي اأتمكّن من تطوير مهاراتي في اإدارة الوقت بشكٍل مناسٍب، علّي اأن اأطرح ال�أسئلة ال�

أولويات عند اختيار النشاطات التي اأقوم بها؟ •  هل اأقوم بتحديد ال�

ما النشاطات التي اأقوم بها، والتي يجب األّ� اأقوم بها شخصياً، بل يجب اأن اأفّوضها اإلى ال�آخرين؟• 

هل النشاطات التي اأقوم بها مبرمجة، بحيث يمكن اإنجازها ضمن فترة زمنّية معقولة؟• 

 طرق تحسين اإدارة الذات والوقت: 

     اأّن مهــارة اإدارة الــذات والوقــت هــي مهــارة مكتســبة، يمكــن تحســينها مــن خــلال الممارســة والتدريــب، وفيمــا ياأتــي 
بعــض هــذه الطــرق:

1 التخطيــط الفعــال: يقــول بعــض ال�أشــخاص: اإنّهــم ل� يملكــون الوقــت للتخطيــط؛ بســبب انهماكهــم فــي العمــل. وعلــى 

نـّـي فــي الواقــع  ّن هــؤل�ء ال�أشــخاص ليســوا فّعاليــن. فمــن خــلال قيامــي بتخصيــص بعــض الوقــت للتخطيــط، فاإ ال�أرجــح، فــاإ
اأقــوم بتوفيــر الوقــت. وفــي نهايــة كّل يــوم عمــل، اأخطـّـط لمــا اأريــد تحقيقــه فــي اليــوم التالــي، واأضــع جــدول�ً زمنيــاً بذلــك.

نجــاز: اأســتطيع اإنجــاز قــدٍر اأكبــر مــن ال�أعمــال اإذا وضعــت مواعيــد زمنيــًة واقعيــة لتحقيقهــا،  2 تحديــد مواعيــد ل��إ
ومــا اأن تحــّدد هــذه المواعيــد، يتعّيــن علــّي اأن اأبــذل مــا فــي وســعي؛ للتقّيــد بهــا.

3 تحديــد المهــام اليوميــة، ووضــع اأولوياتهــا: يــدرك الرياديـّـون الذيــن ينجــزون الجــزء ال�أكبــر مــن اأعمالهــم خــلال النهــار 
دراك كّل يــوم. لــذا، علــّي وضــع ل�ئحــة بالمهــامّ اليوميــة، وترتيبها من حيث ال�أهميــة، وينبغي اأن  مــا يريــدون اإنجــازه تمــام ال�إ

يكــون للاأهــداف الطويلــة المــدى وقعهــا علــى المهــامّ اليوميــة، واأن تكــون علــى ل�ئحة )المهــام اليومية الواجــب اإنجازها(.

ــا  ــر اأّن م ــم الســهلة اأّول�ً، غي ــؤّدي معظــم ال�أشــخاص مهامه ــة اأول�ً: ي ــة العالي ــاّم ذات ال�أولوي 4 اســتكمال المه
يحــدث فــي اأغلــب ال�أحيــان، هــو اأّن مهامهــم الصعبــة تبقــى غيــر ُمنجــزة؛ اإذ يكونــون قــد اأمضــوا كثيــراً مــن وقتهــم فــي 
تاأديــة المهــام الســهلة، وقــد يفوتهــم الوقــت قبــل اإنجــاز المهــامّ الصعبــة، لذلــك يبــادر معظــم الريادييــن اإلــى تاأديــة المهامّ 
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المهّمــة اأّول�ً عندمــا يكــون نشــاطهم عاليــاً، وتخصيــص الوقــت الــلازم لذلــك، واإذا توفـّـر لديهــم الوقــت فــي نهايــة اليوم، 
أولويــة الدنيا.  يســتكملون المهــامّ ذات ال�

5 تفويــض المهــاّم: يــؤدي تفويــض المهــامّ للموظفيــن اإلــى رفــع معنوياتهــم، كمــا يتيــح لمالــك المشــروع التركيــز على 
مهــامّ اأساســّية اأخــرى، وكقاعــدة عامــة: اإذا كان باإمــكان العامــل تاأديــة المهــامّ، كمــا يؤّديهــا صاحــب المشــروع، ينبغي 

تفويضهــا اإليه.

6 تجميــع المهــاّم ضمــن مجموعــات: مــن شــاأن هــذه الطريقــة اأن تســاعد فــي الحــّد مــن اإهــدار الوقــت، وتوفيــر 
المــوارد والجهــود، فعلــى ســبيل المثــال: بــدل�ً مــن القيــام بال�تصــال�ت الهاتفيــة بشــكٍل متقطّــع خــلال النهــار، مــن 
ال�أفضــل القيــام بهــا خــلال اأوقــات محــّددة مــن اليــوم، كمــا يمكــن اإبــلاغ ال�أشــخاص الذيــن يتّصلــون بشــكٍل متكــّرٍر 

أوقــات المناســبة للاتصــال. بال�

لكترونــي): ُيشــكّل الهاتــف المحمــول، والبريــد  7 اســتخدام وســائل ال�تصــال الحديثــة (الهاتــف، والبريــد ال�إ

لكترونــي صلــة تواصــل اأساســّية بينــي وبيــن عالــم ال�أعمــال، وقــد تكــون الرســائل مهّمــًة فــي بعــض ال�أحيــان، لكــن  ال�إ
أدنــى، وُيمكــن معالجــة المشــاكل بســرعة اأكبــر عبــر اســتخدام الهاتــف المحمــول،  اأعمــل علــى اإبقائهــا ضمــن الحــّد ال�

لكترونــي. اأو البريــد ال�إ

    نشاط 1-8: (عمل فردي) 

 من خلال الشبكة العنكبوتية، اأبحث عن تطبيقاٍت للهاتف المحمول، تساعد في اإدارة الذات والوقت.

8 تدويــن الم��حظــات: اأحتفــظ بدفتــر ملاحظــات طــوال الوقــت، فمــن شــاأن تدوين النقاط ال�أساســّية اأن ُيشــكّل ســجّلاً 

دائمــاً ل�جتماعاتــي، ومحادثاتــي الهاتفّيــة، ونقاشــاتي مــع طاقــم العمــل، اأو زبائنــي، اأو بــكّل بســاطة، اأســّجل فيــه اأفــكاري 
وخواطــري، واأدّون معلوماتــي فيــه، مثــل: مواعيــدي المقبلــة، ومــا يتعّيــن علّي القيــام به، وال�أســماء، واأرقام الهواتف.

9 المحافظــة علــى ترتيــب المكتــب: اأفــرغ مكتبــي مــن ال�أغــراض كافـّـة، باســتثناء العمــل الــذي اأنــوي اإنجــازه علــى 

الفــور، فالرياديــون الفّعالــون منظّمــون، ويعملــون علــى مكاتــب مرتّبــة. ول� اأتعامــل مــع كّل ورقــة اأكثــر مــن مــّرة واحــدة 
فقــط؛ اإذ اإّن خلــط ال�أوراق مضيعــة للوقــت، اأحتفــظ بــال�أوراق المهّمــة فقــط، وا�عيــد تدويــر ال�أوراق ال�أخــرى.

10 ال�ســتعداد لقــول: (ل�): اإذا ا�تيــح للموظّفيــن فرصــة اإلقــاء اأعمالهــم علــى صاحــب المشــروع، فلــن يتوانــوا عــن 

ذلــك؛ فاأكثريــة الضغــط الــذي يتعــّرض لــه الرياديــون ينتــج عــن افتقارهــم لمهــارة )القــول: ل�، بــكل بســاطة(؛ خوفــاً من 
اإزعــاج ال�آخريــن. ويطلــب النــاس باســتمرار مــن صاحــب المشــروع تخصيــص وقتــه لهــم، وبــدل�ً مــن اأن يكــون صريحــاً 
ّن قــول:  معهــم، ويرفــض طلبهــم، قــد يميــل اإلــى قبــول مســؤولية ل� يريدهــا اأصــلاً، ول� يملــك الوقــت لتحّملهــا؛ لــذا فــاإ

)ل�(، يتطلـّـب شــجاعة، ولباقــة.
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11 عــدم التــردد فــي اتخــاذ القــرار: ل� اأتــرّدد فــي اتّخــاذ القــرارات بعــد دراســتها جيــداً، فمــن شــاأن اختصــار الوقــت 

الــذي يلزمنــي ل�تّخــاذ القــرار اأن يزيــد الوقــت المتوفـّـر لــدّي بشــكل كبيــر. 

12 تقييــم اســتخدام الوقــت، والتعلــم مــن التجــارب الســابقة: مــن شــاأن مراجعتــي لتجاربــي الماضيــة اأن تســاعدني 
فــي تحديــد تلــك التــي كانــت مثيــرة للاهتمــام، ومثمــرة، وتلــك التــي كانــت مملـّـة، واســتلزمت وقتــاً اأطــول، ولــم تكــن 
ضاعتــه، واأعمــل علــى  منتجــة، ففــي اآخــر كّل يــوم عمــل، اأقّيــم طريقــة اســتخدامي للوقــت، واأكتــب العوامــل المســّببة ل�إ

تفاديهــا فــي المســتقبل.

 اأتعلّم:  

آتية: اأسباب ضياع الوقت عند ال�أشخاص بشكل عامّ، تعود الى ال�أمور ال�

 التحدث مع ال�آخرين بشاأن مسائل ل� علاقة لها بالعمل.

 عقد اجتماعات غير ضروريّة، اأو طويلة للغاية.

 السماح بمقاطعات كثيرة خارج الموضوع.

 ال�فتقار اإلى التنظيم.

 عدم تفويض العمل، اأو تفويضه بشكٍل محدود.

 الترّدد في اتخاذ القرارات.

 التاأّخر، اأو التغّيب.
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4                   الدرس الرابع: مهارات صنع القرارات، وحل المشك��ت:

     عمليــة اتخــاذ القــرارات عمليــة صعبــة، وتتطلــب فهمــاً واضحــاً لطبيعتهــا، ويمكــن القــول: اإنّهــا عمليــة رشــيدة؛ بعيــدة 
كل البعــد عــن العواطــف، فــاأّي قــرار خاطــئ يتــّم اتخــاذه، يمكــن اأن يعــود اإلــى عوامــل عــّدة، منهــا: النقــص فــي البيانــات، 
وعــدم الدقــة فيهــا، وعــدم تخصيــص وقــت كاٍف لدراســة القــرارات البديلــة المتاحــة، عــلاوة علــى عــدم توفـّـر الدقــة فــي 
تحديــد ال�أهــداف، علمــاً اأّن اتخــاذ قــرار خاطــيء فــي المشــروع  قــد يخفــض مــن ربحّيتــه، وقــد يــؤدي اإلــى خســائر، تكون 

نتيجتهــا كارثية.

     الرياديــون اأكثــر اإبداعــاً مــن المــدراء التقليدييــن فــي صنــع القــرارات، وحــل المشــكلات؛ اإذ عليهــم اأن يبــادروا اإلــى 
التعامــل مــع المشــاكل مــن وجهــات نظــر متعــّددة، واأن يبحثــوا عــن ســبل مبتكــرة لمعالجتهــا.

                        نشاط 1-9: (عمل فردي)

اأفتــرض اأنـّـي اأملــك مؤسســة صغيــرة توظـّـف اأربعــة اأشــخاص، اثنــان منهــم بــدوام كامــل، واآخــران بدوام جزئي، واأســتطيع 
ــة،  ــام اإجــازات اإضافّي ــب اأي ــاً يصــل متاأخــراً، ويطل ــذي غالب ــدوام كامــل ال ــن ب ال�عتمــاد عليهــم باســتثناء اأحــد العاملي

ويســّبب ذلــك مشــكلة مــع الموظفيــن ال�آخريــن.

آتي بثلاثة خيارات لحّل المشكلة، واإيجابيات كلٍّ منها، وسلبياتها، وتبعاتها الُمحتملة: اأملاأ الجدول ال�

يجابّيات الُمحتملةخيارات الحل النتائج الُمحتملة للحّلالسلبّيات الُمحتملةال�إ

-1

-2

-3

      ولكــي نكــون ريادييــن، علينــا اأن نكــون مبدعيــن، وبالــذات فــي صنــع القــرارات، وحــّل المشــكلات، وينبغــي اأن 

نتحلــى بثقــة قويــة باأنفســنا، وبقدراتنــا علــى صنــع القــرارات الســديدة، وتشــكّل هــذه القدرة علامــة فارقة للريــادي، وتنبثق 
القــدرة الفطريــة علــى صنــع القــرارات مــن تجربتهــم فــي صنعهــا فــي ظــروف معّقــدة للغايــة.  
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     اإّن كثيــراً مــن القــرارات الرياديـّـة ذاتيــة، ل� يمكنهــا اأن تكــون مجــّردة كليــاً مــن العواطــف، ولكــي يتمكّــن الرياديــون من 
النظــر اإلــى اأبعــد مــن النواحــي العاطفّيــة لقــراٍر معّيــن، عليهــم اأن ُيحــّددوا حســنات قــرار محتمــل وســيئاته؛ مــا سُيســاعدهم 

علــى النظــر اإلــى تبعاتــه بموضوعّيــٍة اأكبــر.

 خطوات صنع القرارات، وحّل المشك��ت:

     ُيشــير ال�أســلوب العلمــي لصنــع القــرارات، وحــل المشــكلات اإلــى اأنـّـه ينبغــي اتّبــاع اإجــراءات محّددة لمعالجة مشــكلة 
آتية:  مــا، واتّخــاذ قــرار بشــاأنها، وعــادًة ما تشــمل هــذه العملّية الخطــوات ال�

1 تحديد المشكلة ال�أساسّية.

2 تحديد ال�أسباب الرئيسة للمشكلة.

3 تحديد الحلول المحتملة للمشكلة.

4 تقييم الحلول المحتملة.

5 اختيار الحّل ال�أفضل.

6 تنفيذ الحّل.

7 التاأكد من صواب الحل.

                       نشاط 1-10:(عمل فردي)

     بالرجوع اإلى النشاط 1-8، اأنّفذ النشاط باستخدام خطوات صنع القرارات، وحل المشكلات.

   اأناقش )عمل مجموعات(: َيُعّد البعض اأّن ال�عتراف بوجود المشكلة هو بداية لحلّها.

     ُيَعــّد الوقــت فــي غايــة ال�أهمّيــة عنــد صنــع القــرارات، وبخاصــة عندمــا تكــون المؤسســة فــي طــور النمــو. وفــي بعــض 
الحــال�ت، ينبغــي اتّخــاذ القــرارات بســرعة، وتنفيذهــا علــى الفور. وتُتّخذ بعض القرارات الرياديــة دون اأّي معرفة للظروف، 
اأو التطــّورات المســتقبلية، اأو الظــروف المتغّيــرة، ومــن شــاأن مراقبــة تنفيــذ القــرار اكتشــاف اأّي نقاط ضعــف يتمّيز بها القرار 

المتّخــذ، وتوفيــر المعلومــات لتدابيــر المتابعــة التي ســيتّخذها الريادي.
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، وكلّمــا تمــّرس فيــه الريــادي، ازداد خبــرًة، ومــا اأن يتــمَّ تحديــد المشــكلة، وجمــع        اإّن صنــع القــرارات هــو بمثابــة فــنٍّ
مختِلــف المعلومــات والبيانــات بشــاأنها، يتعّيــن علــى الريادييــن تحديــد الحلــول الُمحتملــة لهــا، ويمكنهــم البــدء بجلســٍة 
أفــكار، حيــث يتفاعــل فريــٌق مــن الموظفيــن، ويعملــون علــى تطويــر ل�ئحــة مــن خيــارات القــرارات  ل�ســتثارة )عصــف( ال�
بــداع ليــس لديهــا حــّل صائــب، اإلّ� اأنـّـه يتعّيــن علــى  الُمحتملــة. ومــع اأّن المشــاكل التــي تســتدعي درجــة عاليــة مــن ال�إ

الريــادي تحديــد الحــّل المحتمــل ال�أفضــل.

                         نشاط 1- 11: (عمل مجموعات) 

اأشــكّل اأربــع مجموعــات، واأختــار اأربــع قضايــا مهّمــة، بحيــث تتنــاول كّل مجموعــة قضيــة معينــة، َوفقــاً ل�أســلوب 
ــل:  ــة، وتتطلّــب اأفــكاراً مبدعــًة، مث ــا مهّم ــارة قضاي ــا المخت العصــف الذهنــي، علــى اأن تكــون المشــاكل اأو القضاي

1 تسمية سلعة، اأو خدمة جديدة. 

2 استحداث استعمال�ت جديدة لمنتج معّين. 

3 تحديد ُسبل جديدة؛ للحّد من ضياع الوقت. 

4 تفعيل دور المكتبة في المدرسة.

 العصف الذهني، وصنع القرارات:

      ينضــوي اإشــراك اأفــراد فريــق العمــل فــي عملّيــة صنــع القــرارات علــى كثير من الحســنات؛ فمن شــاأن مشــاركة كثير من 
ال�أشــخاص اأن يزيــد مــن المــوارد الُممكــن اعتمادهــا، وعــادًة مــا ُيفضــي ذلــك اإلــى توليــد خيــارات حلــول اأكثــر، واأفضــل، 
اأّمــا الحســنة الثانيــة، فهــي التــزام اأفــراد فريــق العمــل بالقــرار المتَّخــذ، بحيــث يكونــون اأكثــر اســتعداداً لتقّبــل القــرارات التــي 
قــد يســاهمون فيهــا، مــن تلــك التــي تُفــرض عليهــم. فعــادًة مــا يشــعر َمــْن ُيشــارك فــي التوّصــل اإلــى قــرار مــا بال�لتــزام فــي 
ســبيل اإنجاحــه، ويقتــرن العصــف الذهنــي ) Brain Storming ( ببعــض العوائــق التــي تجعــل القــرارات الفرديـّـة اأفضــل في 
بعــض الحــال�ت، وبمــا اأّن القــرارات ضمــن الفريــق غالبــاً مــا تتطلـّـب مزيــداً مــن الوقــت، قــد تكــون القــرارات الفرديــة هــي 
ال�أفضــل فــي حــال وجــود مهلــة زمنيــة حاســمة، وباختصــار: تكــون القــرارات ضمــن الفريــق اأفضــل عندمــا يكــون تفــادي 

ارتــكاب ال�أخطــاء اأكثــر اأهمّيــًة مــن الســرعة.

  اأناقش: تعتمد عملية صنع القرارات، وحل المشكلات  على جنس الشخص. 
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 اأتعلّم:   

أفــكار، فيمــا يتــّم تشــجيع   ُيعــرّف العصــف الذهنــي: باأنــه تقنّيــة، يولـّـد مــن خلالهــا ال�أشــخاص عــدداً كبيــراً مــن ال�
ــي، ويمكــن اأن  ــاً خــلال العصــف الذهن ــا اإطلاق ــا، اأو انتقاده ــّم الحكــم عليه ــة منهــا، ول� يت ــر ال�عتياديّ ــكار غي أف ال�
أفــكار، اأو اأن يبــادروا اإلــى تحســينها خــلال العصــف الذهنــي، وفــي جلســات العصــف، ل�  يجمــع المشــاركون بيــن ال�
ُيســمح للمشــاركين انتقــاد اأفــكار ال�أخريــن، وتجريحهــم؛ اإذ ل� بــّد مــن احترامهــا مهمــا كان ال�أمر. ومــع نهاية العصف 

الذهنــي، يتــّم تلخيــص جميــع مــا ُذِكــر.

                          نشاط 1-12:(عمل مجموعات)

  ا�نّفذ لعبة )المفقودون في البحر )السفينة(، من خلال دليل المعلم، وا�ناقش الدروس المستفادة منها. 
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اأسئلة الَوْحَدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:   السؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

1 ما العنصر ال�أول لعناصر الريادة؟  

       اأ- تنفيذ ال�أفكار.    ب- التخطيط للاأفكار.      جـ- مراقبة البيئة.       د- الحصول على المكافاة.

2 ما المّدة الزمنية للهدف الريادي متوسط المدى؟  

       اأ- اأقّل من سنة.     ب- من 1-٥ سنوات.       جـ- من ٦-1٠ سنوات.  د- اأكثر من 1٠ سنوات.

آتية ليست من سمات الهدف الريادي؟ 3 اأّي من الّسمات ال�

د باإطار زمني. د.        جـ- قابل للقياس.  د- محدَّ د.     ب- محدَّ       اأ- معقَّ

4 متى تُستخَدم طريقة العصف الذهني لصنع القرارات، وحل المشكلات؟ 

      اأ- عدم وجود وقت ل�تخاذ القرار الصحيح.      ب- الحاجة الى السرعة في اتخاذ القرار.

     جـ- وجود وقت، وال�حتياج لقرار صحيح دون اأخطاء.      د- الحاجة لتاأجيل اتخاذ القرار.

آتية تَُعّد من مضي�عات الوقت؟  5 اأّي من ال�

      اأ- تفويض المهامّ.    ب- تدوين الملاحظات.    جـ- التخطيط الفّعال.      د- عقد ال�جتماعات اليومية.

6 ما الخطوة ال�أولى لخطوات اتخاذ القرار، وحّل المشكلات؟

      اأ- اختيار الحّل ال�أفضل.                       ب- التاأكد من صوابّية الحّل. 

     جـ- تحديد ال�أسباب ال�أساسية للمشكلة.      د- تحديد المشكة ال�أساسية.

 السؤال الثاني: ما المقصود بالمصطلحات ال��تية:

جـ- العصف الذهني؟  ب- الهدف الريادي.         اأ- الريادة.  

 السؤال الثالث: اأوّضح سمات الهدف الريادي.
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 السؤال الرابع: اأذكر خطوات صنع القرارات، وحّل المشك��ت.

 السؤال الخامس: ما الفرق بين صنع القرار، واتخاذ القرار؟

 السؤال السادس: اأعّدد خمس طرق تساعد في اإدارة الوقت والذات.

 السؤال السابع: اأقارن بين الريادة المجتمعية، وريادة ال�أعمال؟

 السؤال الثامن: اأعلّل ما ياأتي:  

1 مهارة اإدارة الذات والوقت هي مهارة مكتسبة.

2 يجب تحديد اأولوية المهامّ الواجب القيام بها.

3 ُيَعّد )ال�ستعداد لقول: ل�( طريقة فّعالة في اإدارة الوقت والذات.

 السؤال التاسع: اأذكر خمسًا من مضي�عات الوقت.

 دراسة حالة:

   لــدّي الحالــة الدراســية ال��تيــة: اأفتــرض اأنـّـي موّظــف فــي شــركة، اأعمــل فيهــا 8 ســاعات يومّيــًا، اإلّ� اأنـّـي 

اأعانــي مــن َتكــرار التاأخــر الصباحــي عــن الشــركة، اأمــ��أ الجــدول ال��تــي بث��ثــة خيــارات لحــل المشــكلة، 

اإيجابيــات كل� منهــا، وســلبياتها، وتبعاتهــا الُمحتملــة: و

يجابّيات الُمحتملةخيارات الحل النتائج الُمحتملة للحّلالسلبّيات الُمحتملةال�إ

-1

-2

-3



يــــاَدة وال�أعمــــال (Entrepreneurship & Business) الر�

الَوْحَدُة الثانية

2

Entrepreneurship & Business)

اأتاأمل ثم اأناقش: من المسؤول لجعل المجتمع متطورًا ومنيرًا؟!
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   ُيتوقّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الَوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها، اأن يكونوا

            قادرين على توظيف ريادة ال�أعمال في حياتهم اليومية، من خ��ل ال��تي:

1 تحديد قدرات المؤسسة. 

2 تمييز الموسسات المختلفة.

3 تصنيف المؤسسات.

4 تحديد اأهمية الريادة في المجتمع.

5 تحديد العوامل المحفزة للريادي.
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1                       الدرس ال�أول: المؤسسات، وتصنيفها:

  نشاط 1-2: المؤسسات من حولنا: (عمل فردي)

     اأســّجل 10 مؤسســات محليــة مــن الحــي الــذي اأعيــش فيــه، بحيــث تتنــوع هــذه المؤسســات فــي نشــاطاتها، وفــي 
الســلع والخدمــات التــي تقّدمهــا، ثــّم اأمــلاأ الجــدول بالمعلومــات المطلوبــة عــن كل مؤسســة:

عدد موظفيهامالك/ مالكو المؤسسةالسلعة اأو الخدمة التي تقّدمهااسم المؤسسةالرقم

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

 المؤسسات، وتصنيفها: 

      تختلــف اهتمامــات ال�أشــخاص، وحاجاتهــم، ورغباتهــم فــي الحيــاة، ويتمثـّـل دور الريادييــن فــي تحديدهــا، وتاأســيس 
أربــاح للريــادي مــن ناحيــة اأخــرى.  مؤسســة محــّددة لذلــك، تُعنــى بتلبيتهــا مــن ناحيــة، وتحقيــق ال�
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نتــاج  أفــراد، يقومــون بمجموعــة مــن النشــاطات؛ ل�إ      فالمؤسســة -بمفهومهــا البســيط- هــي: فــرد، اأو مجموعــة مــن ال�
ســلعة، اأو تقديــم خدمــة لجهــات مســتهدفة؛ بهــدف تحقيــق الربــح المــادي والمعنــوي، ولتصنيف المؤسســات، تُســتخدم 
مصطلحات كثيرة، منها مصطلح المؤسســات الخاصة والعامة، والنظامّية وغير النظامّية، والفرديّة والشــركات، والمحلّية 

وال�أجنبّيــة، والصغيــرة والكبيــرة، والربحيــة وال�جتماعّية، والتصنيعية والخدماتّية، وال�ســتهلاكية والصناعّية.

  نشاط 2-2: تصنيف المؤسسات: (عمل فردي)

  بالرجوع اإلى النشاط )2-1(، اأختار 6 من المؤسسات، واأصنّفها ضمن المعايير الموضحة في الجدول اأدناه:

اسم الرقم
المؤسسة

خاصة- عامة
ربحية - غير 

ربحية
نظامية- غير 

نظامية
فردية- شراكة

صغيرة- متوسطة- 
كبيرة

-1

-2

-3

-4

-5

-6

    

أفــراد، وقــد       المؤسســات التــي ل� تعــود ملكيتهــا للدولــة هــي مؤسســات خاصــة، قــد يمتلكهــا فــرد، اأو مجموعــة مــن ال�
تكــون ربحيــة؛ اأي تهــدف لتحقيــق الربــح، اأو غيــر ربحيــة، كاأن تقــّدم خدمــة للاأفــراد دون مقابــل مــادي، اأو مقابــل مــادي 

قليــل؛ ليمكنهــا مــن ال�ســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا.

ــة؛ اأي مســجلة رســمية لــدى الجهــات المختصــة، وتمــارس نشــاطاتها  ــّد نظامي      ُيلاَحــظ اأّن بعــض المؤسســات تَُع
بشــكل قانونــي، وبعضهــا غيــر نظامــي. 

     وتصنــف المؤسســة علــى اأنّهــا صغيــرة، اأو متوســطة، اأو كبيــرة َوفــق عــدد العامليــن فيهــا، فتعــّد المؤسســات التــي 
أربعــة باأنّهــا صغيــرة، وتلــك التــي تحتــوي علــى اأكثــر مــن اأربعــة ودون الخمســة عشــر،  تحتــوي علــى عــدد دون العامليــن ال�

باأنّهــا متوســطة، واأكثــر مــن ذلــك كبيــرة.
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 اأتعلّم:

 تَُعــّد المؤسســة التــي تراعــي التاأثيــر علــى البيئــة فــي منتجاتهــا وخدماتهــا مؤسســة مســتدامة بيئيــاً، فــي حيــن تُســّمى 
تلــك التــي ل� تراعــي البيئــة المؤسســة الملّوثة.

ــم الخدمــات، دون  ــاج الســلع، اأو تقدي نت ــي تمــارس نشــاطاتها باإ  المؤسســات الخضــراء: هــي المؤسســات الت
اإلحــاق اأي ضــرر بالبيئــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، قــد تعمــل علــى حــّل مشــاكل بيئيــة، ويمكــن عمل مؤسســات 

مــن هــذا النــوع فــي القطاعــات المختلفــة، كالصناعــة، والزراعــة، والخدمــات، وغيرهــا.

  هنــاك عــدة معاييــر لتصنيــف المؤسســات مــن ناحيــة الحجــم، كــراأس المــال، وعــدد العامليــن، واأحيانــاً بنــاًء على 
نشــاط المؤسســة، ومدى انتشــارها، وتوزيع سلعها وخدماتها.

 نشاط 3-2: 

اأبحــث فــي مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة عــن الوســائل التــي يمكــن للمؤسســة اتّباعهــا لتكــون خضــراء، )عمــل فــردي( 
مســتعيناً بـ:

1 مدخ��ت خضراء: اإعادة تدوير للن�فايات.

2 اأساليب خضراء: مؤسسة تستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل معّداتها.

ألواح الشمسية. 3 مخرجات خضراء: مؤسسة تصنع ال�



2626

 نقاط الضعف والقوة للمؤسسات الصغيرة:

   نشاط 2-4: نقاط القوة والضعف للمؤسسات الصغيرة: (عمل مجموعات)

أتمكّــن مــن تصنيفهــا كنقطــة قــوة للمؤسســة الصغيــرة، اأو نقطــة  آتيــة؛ ل� اأناقــش ضمــن مجموعتــي كّلاً مــن النقــاط ال�
ضعــف لهــا.

1 محدودية الموارد المالّية: راأسمال محدود، ومرتبط بقدرات صاحب المؤسسة.

2 مشاكل التوظيف: يتوّجه معظم العاملين الخبراء للوظائف في المؤسسات الكبيرة.

ثبات وجوده، ونمو مؤسسته. 3 دوافع اأكبر: يمتلك صاحب المؤسسة دافعية كبيرة ل�إ

أرباح اإذا ما تعّرض السوق لركود، اأو ظروف اقتصادية صعبة. * التاأثر بظروف السوق: تتاأثر المبيعات وال�

4 مرونــة اأكثــر: نتيجــة ســهولة اتخــاذ القــرارات، يمتلــك صاحــب المؤسســة القــرار، بينمــا المؤسســات الكبيــرة 
تواجــه صعوبــة فــي اتخــاذ قــرارات مصيريــة.

5 اللمســة الخاصــة: تقــدم المؤسســات الصغيــرة خدماتهــا ومنتجاتهــا بلمســة خاصــة، بنــاء علــى ال�حتياجــات 
الخاصــة لــكّل زبــون، وغالبــاً مــا يدفــع الزبائــن مبلغــاً اإضافيــاً لقــاء حصولهــم علــى ذلــك.

أمــوال، اأو احتجازهــا كمســتحقات، قــد ل� يســتطيع صاحــب  6 تكاليــف مباشــرة عاليــة: نتيجــة محدوديــة ال�

أوليــة التــي قــد يحتاجهــا. المؤسســة التحكــم بســعر المــواد ال�

7 حّد اأقل من البيروقراطية: سرعة التجاوب مع المتغيرات؛ لسهولة اتخاذ القرار.

8 ضعف المصداقّية: يتجه معظم الزبائن لشراء سلع المؤسسات الكبيرة، والمشهورة.

نقاط ضعفنقاط قوةالرقم

-1

-2

-3

-4

-5
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   نشاط 5-2: 

اأبحث في الشبكة العنكبوتية عن اأي نقاط ضعف للمؤسسات الصغيرة، اأو نقاط قوة اإضافية لها بشكل عامّ.

 اأتعلّم:  

 اأكثر من )90%( من المشاريع في معظم البلدان هي مؤسسات صغيرة.

 يولّد قطاع المؤسسات الصغيرة، والصغرى حوالي )75%( من الوظائف الجديدة.

  )60%( من ال�أموال الُمستخدمة للبدء بمؤسسات صغيرة، يتّم الحصول عليها من موارد خاصة، كالمدخرات 
أقارب. الشخصية، وال�قتراض من ال�أصدقاء وال�

 كلفة استحداث الوظائف في المؤسسات الصغيرة اأقّل كثيراً من كلفتها في المؤسسات الكبيرة.

 توفر المؤسسات الصغيرة الحصة ال�أكبر من فرص التوظيف في قطاع البيع بالمفّرق، والبيع بالجملة، وقطاع 
الخدمات.

دارة السيئة هي السبب ال�أساسي لفشل المؤسسات الصغيرة، والصغرى.  ال�إ
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2                    الدرس الثاني: اأهمية الريادة: 

ــة  ــن اأجــل تنســيق كيفّي ــع ســوق المخرجــات؛ م ــى ســوق المدخــلات م ــف يتلاق ــن كي ــي الشــكل )1-2(، يبّي ف
اســتخدام المــوارد ضمــن اقتصــاد المؤسســات الخاصــة بنــوع خــاص، وتحديــده، كمــا يشــير اإلــى موقــع الحكومــة التــي 
أنظمــة، وتصبــح الثـّـروات متوفـّـرة للجميــع لــدى تحويــل المــوارد اإلــى ســلع  تــؤّدي دور الحــارس والحكــم، فيمــا لــه صلــة بال�
وخدمــات، وبيعهــا بشــكل ناجــح فــي ال�أســواق. ويقــوم الريــادي بــدور مركــزي فــي عمليــات ال�قتصــاد كموظــف فــي 

الحكومــة، اأو لــدى القطــاع الخــاص، اأو كصاحــب مؤسســة اأعمــال، اأو كمواطــن.

الشكل )2-1(
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  نشاط 2-6: مشغل جمال للم��بس: (عمل جماعي)

انتســب جمــال فــي دورة خياطــة امتــدت علــى مــدى ســنتين، وعنــد انتهــاء الــدورة، حصــل علــى وظيفــة في مشــغل 
ــة، حيــث عمــل لمــدة 5 ســنوات، قــّرر بعدهــا البــدء بمشــروعه الخــاص، مســتخدماً  للخياطــة فــي المنطقــة الّصناعّي

المــال الــذي اّدخــره مــن عملــه.

اســتاأجر جمــال متجــراً فــي مركــز تجــاري علــى مقربــة مــن منزلــه؛ ليتمكّــن مــن الّذهــاب اإلــى العمــل ســيراً علــى 
أقــدام، واشــترى اأربــع ماكينــات خياطــة، وقُماشــاً، ووظـّـف )4( خّياطيــن مّؤهليــن؛ ليقّصــوا الُقمــاش، ويخيطــوه. صنع  ال�
جمــال فــي البدايــة الفســاتين، والّســراويل، والقمصــان، وعرضهــا فــي متجــره؛ لبيعهــا للّزبائــن. وبعــد فتــرة معّينــة، زار 
جمــال عــدداً مــن المتاجــر وســط المدينــة، حيــث يتــّم اإنتــاج الملابــس بكميــات كبيــرة، فطلبــت منــه شــركتان تزويدهما 
بالملابــس. ولتلبيــة طلباتهمــا، كان عليــه توظيــف خمســة عّمــال مؤّهليــن بــدوام كامــل، وعامَلْيــن بــدوام جزئــي، ويعاني 
اثنــان مــن الخّياطيــن مــن اإعاقــات، لكــّن جمــال قــال: اإّن اإعاقتهــم ل� تؤثّــر علــى عملهــم، واشــترى ثــلاث ماكينــات 

خياطــة اإضافّيــة، وقــد تمكّــن مــن تلبيــة الطّلبــات، فلاقــت منتجاتــه رضــا زبائنــه.

ــر فــي منطقــة شــعبّية فــي  ــة، فاســتاأجر قاعــة اأكب ــا توّســعت اأعمــال جمــال، تطلّــب ذلــك ِمســاحات اإضافّي وكلّم
المدينــة؛ مــا اأتــاح لــه اأن يصبــح علــى مســافٍة اأقــرب مــن زبائنــه المحتمليــن والحالّييــن، واســتمّر فــي تزويــد الّشــركتين 
ــا  ــن بقاي ــال سياســة ال�ســتفادة م ــن. واعتمــد جم ــن اآخري ــى زبائ ــا اإل ــس؛ لبيعه ــع الملاب ــا اأخــذ يصنّ ــس، فيم بالملاب
نتــاج الوســائد، وعلــى الرغــم مــن اأّن اإعــادة التدويــر تســتلزم بعــض  ال�أقمشــة، عــن طريــق اإعــادة تدويرهــا، واســتعمالها ل�إ

ــن جمــال مــن اســترداد الكلفــة، مــن خــلال بيــع الوســادات التــي اأنتجهــا. ال�ســتثمارات، تمكّ

انتســب جمــال فــي دورة خياطــة امتــدت علــى مــدى ســنتين، وعنــد انتهــاء الــدورة، حصــل علــى وظيفــة في مشــغل 
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أّن العمــلاء هــم مــن الرجــال، والنســاء، وفــي تلــك المرحلــة، كان عليــه اأن  اســتخدم جمــال بائعيــن، وبائعتيــن؛ ل�
أمــوال النّقديّــة فــي المشــروع، فضــلاً عــن ســاٍع ينقــل لــه الطلبــات،  يوظـّـف محاســباً يهتــّم بالســجلات، ويتحكــم بال�

فيمــا تولــّى هــو مســؤوليات المديــر العــامّ.

كمــا نظـّـم جمــال معــارض فــي العاصمــة؛ لتســويق منتجاتــه للمســتهلكين المحلّّييــن، والمســتهلكين فــي ال�أســواق 
أّوليــن، بــداأ يصــّدر بعــض منتجاتــه اإلــى الــّدول المجــاورة، فــازداد بذلــك دخلــه الصافــي  الخارجّيــة. وبعــد المعرضيــن ال�

بسرعة.

ّدّي مــع زبائنــه، ويتميــز اأســلوبه فــي اإنتــاج الملبوســات باأنّه صديــق للبيئة، والعمــلاء يحّبونه؛  يتمّيــز جمــال بتعاملــه الــو�
بســبب جــودة منتجاتــه، وحرصــه علــى ال�ســتدامة البيئيــة فــي مشــروعه الريــادي، ونزاهته، كمــا يحّبه موظّفــوه، ويعملون 
عنــده باإخــلاص والتــزام، علمــاً اأّن خمســًة منهــم قــد اأمضــوا اأكثــر مــن عشــرة اأعــوام فــي هــذا المجــال. وقــد اأطلــق عليــه 

أزيــاء الحديثة(، فقبل بال�ســم، واأحّبه.  موظّفــوه وزبائنــه لقــب )رجــل ال�

يعطــي جمــال موظّفيــه اأجــوراً جّيــدة نســبياً، ويدفــع لهــم بــدل نقــل اإلــى جانــب رواتبهــم الّشــهريّة، وقــد وضــع لهــم 
أنـّـه يؤمــن باأهميــة توفيــر وظائــف جيــدة النوعيــة لموظّفيــه، وظــروف عمــل ل�ئــق لهــم. نظامــاً خاصــاً للتاأميــن الصحــي؛ ل�

الفريـق )اأ(:

كيف قام جمال باستحداث وظائف للشباب؟( 1)
كيف رفع جمال مستوى المعيشة لدى موظفيه؟( 2)
عاقة على المجتمع؟( 3) كيف اأثّر استخدام الخياَطين ذوي ال�إ

الفريق )ب(:
كيف ساهم جمال في زيادة حّدة التنافس في صناعة المنسوجات؟( 1)
كيف ساعد الحكومة في كسب النقد ال�أجنبي؟( 2)
لماذا ُيَعّد استخدام جمال لبائَعين، وبائَعَتين )قراراً ريادياً صائباً(؟( 3)

الفريق )ج(:

كيف ساعد جمال بلده في رفع اإجمالي الناتج القومي؟( 1)
كيف ساهم جمال في تطوير الروح، والثقافة الريادية؟( 2)
آثار السلبية لمشروعه على البيئة؟( 3) كيف تمكّن جمال من التقليل من ال�

الفريق )د(:

كيف استخدم جمال الموارد المحلية؟ ( 1)
كيف ساهم ذلك في تحقيق الرفاه القومي؟( 2)
كيــف تمكّــن جمــال مــن توفيــر المهــارات باأســعار منخفضــة عبــر التعلـّـم خــلال ( 3)

العمــل؟
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 دور الريادة في المجتمع:

مّما ل� شك فيه اأّن الريادة تلعب دورًا مهمًا في تطوير المجتمع من عدة نواٍح، نذكر منها:

1 توفيــر الســلع والخدمــات: تتمثـّـل الوظيفــة ال�قتصاديــة ال�أساســّية الّتــي تؤّديها مؤسســات ال�أعمال بصنــع المنتجات 
والخدمــات الّتــي يحتاجهــا النـّـاس، ثــّم توزيعهــا. ويــؤدي الرياديون دور اكتشــاف طلبات المســتهلكين، واتّخاذ التّدابير 

المناســبة لتلبيتها. 

د الحقيقــي للوظائــف؛  2 توفيــر الوظائــف، والحــّد مــن المشــاكل ال�جتماعيــة: تشــكّل مؤسســات ال�أعمــال المــزو�
ــّد نســبة التّوظيــف المربــح عامــلاً حاســماً بالنســبة  اأي اأنّهــا توفّــر الوظائــف لمــن يحتــاج العمــل، ويرغــب فيــه، وتَُع
لتحقيــق الّرفــاه فــي بلــد معّيــن، كمــا تســاهم المؤسســات فــي الحــّد مــن المشــاكل ال�جتماعيــة )التخفيــف مــن الفقــر، 

وتاأميــن الميــاه، اأو الكهربــاء للمجتمعــات الفقيــرة... اإلــخ(، مــن خــلال تحويلهــا اإلــى فــرص رياديــة.

ــن خــلال اســتحداثها  ــن مؤسســات ال�أعمــال، م ــاح: تؤّم ــب، وال�أجــور، وال�أرب ــل؛ اأي الروات ــن الّدخــــ 3 تاأمي
أربــاح ل�أصحــاب  للوظائــف، واأساســاً يــدر الدخــل للاأطــراف المعنّيــة فيمــا يتعلـّـق بالّرواتــب، وال�أجــور للعامليــن، وال�

المؤسســات.

وُيَعــّد هــذا الــدور مهمــاً لدفــع الضرائــب، وتوفيــر الدخــل المتيّســر؛ لتمويــل نفقــات المســتهلكين، ومدخراتهــم علــى نطــاق 
ــة  نتاجي ــر المدخــرات علــى نطــاق مؤسســات ال�أعمــال؛ ل�ســتخدامها لغايــات ال�ســتثمار فــي ال�أصــول ال�إ أفــراد، وتوفي ال�

الجديــدة؛ اأي لزيــادة راأس المــال المســتثمر.

أفــراد والّشــركات، لمــا كان مــن الممكــن تغطيــة نفقــات  4 توفيــر الّضـــــرائب: لــول� الّضرائــب علــى دخــل ال�
ال�جتماعيــة. والخدمــات  المؤّسســات، 

أفــراد بعــد اســتيفاء الّضرائــب، والمتوفـّـر  5 الدخــــــل المتيســر: يشــير الّدخــل المتيّســر اإلــى الدخــل المتبّقــي لــدى ال�
نفاقــه علــى الّســلع ال�ســتهلاكية، اأو ل�دخــاره، كمــا هــو مبيــن فيمــا ياأتــي: ل�إ

ــة الحاجــات ال�أساســية، بــل  ــة فقــط لتلبي ــات ال�ســته��كية: ليســت النفقــات ال�ســتهلاكية ضروري اأ النـفـقـــ
ــاج الســلع والخدمــات. ــى اإنت ــق الطلــب عل كذلــك؛ لخل

نفاق ال�ستهلاكي المباشر. ب المدخـرات الشخصية: تمثّل المدخرات الشخصية الدخل غير المخّصص للاإ



3232

نتاجيــة الجديــدة  نتاجّيــــة: يمكــن تمويــل المؤسســات، اأو ال�ســتثمار فــي ال�أصــول ال�إ 6 ال�ســـتثمار فــي ال�أصــول ال�إ
ــي  ــا ف ــع ال�أســهم. اأم ــن بي ــروض، اأو م ــن الق ــة، اأو م ــر الموّزع ــاح غي أرب ــن رصــد المخصصــات، اأو ال� ــا م ــا، اإّم فيه
المؤسســات غيــر الربحيــة، فتكــون مصــادر التمويــل هــذه محــدودًة. كمــا تحتــاج مؤسســة ال�أعمــال اإلــى اســتثمارات 
ــة،  نتاجّي نتاجيــة؛ اأي التكنولوجيــا ال�بتكاريــة، والتّحديــث، وتوســيع ال�أصــول ال�إ راأســمالية؛ بهــدف تعزيــز القــدرة ال�إ

والمحافظــة علــى البيئــة.

أنشــطة الرياديــة مــوارد طبيعيــة، وتؤثــر علــى توفرهــا فــي الحاضر والمســتقبل؛  7 ال�ســتدامة البيئيــة: تســتخدم جميــع ال�
أربــاح، بــل تســعى اأيضــاً اإلــى ضمــان اســتدامة المــوارد  لــذا فالمؤسســات المســتدامة ل� تســاهم وحســب فــي تعظيــم ال�
الطبيعيــة، وال�ســتدامة البيئيــة )Enviromental sustainability( علــى المــدى الطويــل، )مثــل تفــادي الصيــد 
ــاه  ــل المي ــة، مث ــى البيئ ــار الســلبية عل آث ــم المؤسســات المســتدامة بال� ــر ال�أســماك(، كمــا تهت ــر، وضمــان تكاث الجائ

الملوثــة، اأو الن�فايــات الكيماويــة، وتســعى للحــّد منهــا، ومــن اآثارهــا، واإلــى تقليــل تكاليفهــا.

8 الرفــاه القومــي: يتــم اإنتــاج معظــم الّســلع الراأســمالية، والخدمــات التّجاريّــة وال�جتماعيــة، والمعرفــة التكنولوجيــة 
اللازمــة لتلبيــة حاجــات المــرء؛ مــن نشــاطات مؤسســات ال�أعمــال، عــن طريــق التّطويــر ال�قتصــادي للمــوارد الخاّصــة، 

وُيطلــق علــى العناصــر ســالفة الذكــر مصطلــح الرفــاه القومــي.
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3                  الدرس الثالث: الدافع الريادي:

ــادة فــي ال�أعمــال، وفــي تطويــر  ــلاع علــى اأهميــة المؤسســات الصغيــرة، والــدور المهــّم الــذي تلعبــه الري      بعــد ال�طّ
المجتمــع، وســّد حاجتــه، ل� بــد اأّن الدافــع تزايــد لــدّي ل�أصبــح جــزءاً فعــال�ً فــي المجتمــع، ويتكامــل دوري مــع باقــي 
آتــي سيســاعدني فــي التعــّرف اإلــى نفســي اكثــر، ومعرفــة مــدى  الجهــات؛ لتطويــر المجتمــع، وتطويــر ذاتــي، والنشــاط ال�

الدافعيــة والتفكيــر الريــادي لــدّي:

   نشاط 3-7:                 (عمل فردي)

جابة التي اأراها مناسبة لي؛ من اأجل تحديد التقييم الشخصي للدافع الريادي لدّي:  اأختار ال�إ

1 عندما يواجه الريادي مشكلة، على ال�أرجح اأنّه:     

اأ سيقصد صديقاً مقّرباً؛ ل�لتماس مساعدته.

ب سيستعين بشخص غريب معروف بخبرته في هذا الشاأن.

جـ سيحاول اأن يحّل المشكلة وحده.

2 الريادي مثل العّداء الذي يركض مسافة طويلة؛ من اأجل:

اأ اأن يشّغل طاقته، ويحافظ على لياقته البدنية.

ب اأن يحظى بسعادة التفّوق على المنافسين ال�آخرين في السباق.

جـ اأن يحاول تحسين نتيجته السابقة في المسافة نفسها، من حيث الوقت.

3 ما يدفع الرياديين هو الحاجة اإلى:

اأ تحقيق هدف له اأهمية شخصية اأكبر.

ب جذب اهتمام الناس، وتقديرهم.

جـ التحكّم بالثروات، وبال�أشخاص ال�آخرين.
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4 يعتقد الرياديون اأّن نجاح المؤسسة الجديدة، اأو فشلها يعتمد على:

اأ الحظ، اأو القدر.

ب دعم ال�آخرين، وموافقتهم.

جـ قواهم، واإمكاناتهم.

آتية قد يعتمدونها:  5 اإذا ما ا�عطي الرياديون فرصة لكسب مكافاأة كبيرة، فاأّي من الخيارات الثلاثة ال�

اأ لعب النرد مع فرصة تحقيق ربٍح نسبتها واحد على ثلاثة.

ب العمل على مشكلة ما، مع اإمكانية حلّها ما نسبته واحد على ثلاثة في الوقت المناسب.

أّن فرص النجاح ضئيلة جداً.  جـ عدم ال�عتماد على الخيارين )اأ، ب(؛ ل�

6 على ال�أرجح اأن يختار الريادي مّهمة:

اأ تنطوي على درجة معتدلة من المخاطرة، وفيها بعض التحّدي.

ب تكون فيها المخاطرة كبيرة، والمكافاآت المالية عالية.

جـ سهلة نسبياً، ومتدنية المخاطر. 

أّن:  أرباح باأهمّيتها بالنسبة للرياديين؛ ل� 7 تتمّيز ال�

أرباح توفّر المال الذي يمكّنهم من تطوير اأفكار اأخرى، وال�ستفادة من فرص اأخرى. اأ ال�

أرباح توفّر مقياساً موضوعياً لمدى نجاحهم، وهي وسيلة اأساسية لتاأمين المعيشة، وتحسين رفاه ال�أسرة. ب ال�

جـ السبب ال�أساسي الذي جعلهم يتقّبلون مخاطر البدء بمؤسسة جديدة، هو تجميع ثروة شخصية )كسب 
اأرباح طائلة(. 

آتية، ما ال�أمور التي يعطيها الرياديون القيمة ال�أكبر؟  8 من بين الخيارات ال�

اأ ال�أهمية التي يتّم اإيلاؤها اإلى الكفاءة، والفعالية.

ب حريّة التّحكم بكيفية استخدام وقتهم.

جـ فرصة خلق اأمور جديدة، والقيام بها.

   بعد ال�نتهاء من اإجاباتي، اأحصل على نتيجتي، من خ��ل المعلم، ثّم اأحلّلها.
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 الدافع الريادي:

 ُيقصد بالدافع الريادي باأنّه القوة التي تدفع الريادي لسلوك ما، ويكون محصلة لث��ثة قوى رئيسية، هي:

يجابية: تاأتي كمحصلة لكّل التجارب والخبرات التي مّر بها الرياديون، واستفادوا منها. 1 المواقف الفكرية ال�إ

2  العــادات الرياديــة: عندمــا يتكــرر ســلوك الريــادي الصحيــح يتطــور ليصبــح عــادة، وعندهــا يصبــح هذا الســلوك ميزة 
يتصــف الريــادي بها.

3  ال�ندفــاع لتلبيــة الحاجــات المختلفــة: تعتمــد قــوة اندفــاع الريــادي لتلبيــة حاجــة مــا علــى اإدراك الريــادي لهــذه 
الحاجــة، واأهميتهــا لــه، فــي ضــوء القيــم التــي يؤمــن بهــا، والعــادات الرياديــة التــي يتســم بهــا.

 لدافعية لريادة ال�أعمال:

أفراد؛ للمضي بمؤسساتهم الريادية، من خلال: تعمل المكافاآت على زيادة الدافعية لدى ال�

نجازات.      1 تحقيق الذات، وال�إ

2 الشعور بالحرية وال�ستقلالية.                                                                                                              

3 توفير المنافع والوظائف في المجتمع.                                                                        

4 تحقيق فوائد اقتصادية )تطوير السلع، والخدمات، وال�أسواق، والثروة الوطنية، وال�زدهار(.                      

5 تحقيق الربح المادي، وتعظيم الثروة.
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 استحقاقات الريادة على الريادي:                                                        

لكي يتمكن الريادي من الحصول على المكافاآت، يتطلب منه:

 العمل لساعات طويلة.

 الجهد الكبير المبذول.

 التضحية بنواٍح مهمة في الحياة.

 حياة اجتماعية محدودة )اأوقات الفراغ(.

 تمضية وقت اأقل مع العائلة، وال�أصدقاء.

 ال�ستثمار المالي الكبير.

   اأناقش: اأجُد استحقاقات الريادة في قول الشاعر:

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا        )اأحمد شوقي(                       وما نيل المطالب بالتمني  
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اأسئلة الَوحدة 

جابة الصحيحة فيما ياأتي:    السؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

1 مؤسسة يعمل بها 8 عاملين، تَُعّد:   

د- كبيرة جداً. جـ- كبيرة.   ب- متوسطة.     اأ- صغيرة.   

2 المؤسسة التي تركّز في نشاطاتها ومنتجاتها على الحفاظ على البيئة، تُسّمى:   

د- مؤسسة نظامية. جـ- مؤسسة خاصة.  ب- مؤسسة خضراء.      اأ- مؤسسة ربحية. 

3 اإذا امتلك شخص واحد لمؤسسة ما، فتكون هذه المؤسسة:   

د- تعاونية. جـ- فردية.           اأ- عامة.          ب- غير نظامية.      

4 تشكّل المؤسسات الصغيرة في معظم البلدان ما نسبته:   

د- اأكثر من )%90(. جـ- )%75(.   ب- )%50(       اأ-  )%25(.  

آتية تَُعّد من نقاط القوة للمؤسسات الصغيرة: 5 اإحدى النقاط ال�   

ب- تتاأثّر بالركود في السوق.      اأ- محدودة مصادر التمويل.    

د- وجود دوافع اأكبر.     جـ- تكاليف مباشرة عالية.    

آتية من نقاط ضعف المؤسسة الصغيرة: 6 اإحدى النقاط ال�    

ب- الحّد من البيروقراطية.  اأ- اللمسة الخاصة.     

د- المرونة.  جـ- صعوبة التوظيف.     

آتية، ما ال�أمور التي يعطيها الرياديون القيمة ال�أكبر:  7 من بين الخيارات ال�   

اأ- ال�أهمية التي يتم اإيلاؤها اإلى الكفاءة والفعالية.

ب- حريّة التّحكم بكيفية استخدام وقتهم.

جـ- فرصة خلق اأمور جديدة، والقيام بها.  

أوامر. وصلت هنا          د- التحكم بال�آخرين، واإصدار ال�
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آتية ل� ُيَعّد من النشاطات التي تدعم ال�ستدامة البيئة؟ 8  اأّي من ال�

ب- استغلال الطاقة الشمسية. اأ- الصيد الجائر.    

د- تنقية المياه العادمة. جـ- الحّد من المواد الكيماوية الناتجة.  

 السؤال الثاني: اأعرّف المصطلحات ال��تية:

جـ- الدافع الريادي. ب- ال�ستدامة البيئية.      اأ- المؤسسة. 

 السؤال الثالث: اأذكر خمس فوائد للريادة في المجتمع.

 السؤال الرابع: اأعّدد بعض المكافا�ت التي تزيد من الدافعية لدى الشخص الريادي.

 السؤال الخامس: اأذكر اأربعة من استحقاقات الريادة على الريادي.

 السؤال السادس: اأقارن في جدول بين نقاط القوة للمؤسسات الصغيرة، ونقاط الضعف لها.

 السؤال السابع: اأعلّل ما ياتي:

اأ- من دور الريادة في ال�أعمال تحقيق التطور ال�قتصادي.

ب- العادات الريادية تنّمي الدافع الريادي.

جـ- من نقاط الضعف للمؤسسات الصغيرة )مشاكل التوظيف(. 

 السؤال الثامن: اأبّين القوى المؤثرة على الدافع الريادي عند ال�أفراد.
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 ( Entrepreneurs ) يــــاديون الر�

الَوْحَدُة الثالثة

3

اأتاأمل ثم اأناقش: هل يولد المرء رياديًا اأم اأّن الريادة مكتسبة؟!

Entrepreneurs ) يــــاديون الر�

اأتاأمل ثم اأناقش: هل يولد المرء رياديًا اأم اأّن الريادة مكتسبة؟!
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ــوا  ــع اأنشــطتها، اأن يكون ــل م ــذه الَوحــدة، والتفاع ــن دراســة ه ــاء م ــد ال�نته ــة بع ــن الطلب ــع م  ُيتوقّ

قادريــن علــى تحديــد كفايــات الريــادة، وتحديــد الميــزات والمهــارات التــي عليهــم تطويرهــا؛ ليصبحــوا 
ريادييــن ناجحيــن، مــن خــ��ل ال��تــي:

مكانات الريادية. 1 تقييم ال�إ

2 تحديد الميزات الريادية.

3 تحديد قدرات القيادة الريادية.

4 استخدام مباديء التفاوض.

صغاء. 5 استعمال مهارات ال�إ

6 خوض المخاطر.



4141

1 مكانات الريادية:                  الدرس ال�أول: تقييم ال�إ

    نشاط 3-1: اأختبر ميولي الشخصية: (عمل فردي)

آتية:   اأقّيم ذاتي، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لدّي، بال�جابة عن ال�أسئلة ال�

غالبًا، اأو نعمنادرًا، اأو ل�ال�أسئلة

 1- هل تعتقد اأنّه من السهل جعل ال�آخرين يقومون بعمل ما من اأجلك؟

 2- هل ناقش معك اأحد اأفراد عائلتك تجربة البدء بمؤسسة اأعمال؟

 3- هل تؤمن بضرورة تنظيم مهامك قبل البدء بالعمل؟

 4- هل تقراأ الكتب؟

ثبات اأنّه باستطاعتك اإنجازه؟  5- هل تستمتع بالقيام بعمٍل ما لمجّرد ال�إ

6- هل تستمتع بخوض المخاطر؟

7- هل تجد نفسك تستحدث اأفكاراً جديدة باستمرار؟

8- هل تفّضل اأن تترك اأحد اأصدقائك يختار نشاطك ال�جتماعي؟

9- هل تلاحق فضولك؛ لمعرفة التفاصيل؟

10- هل تساهم في نشاطات مدرسية، اأو في الرياضة؟

11- هل تعتقد باأهمية توفر ال�أمن الوظيفي لك في عملك المستقبلي؟

12- هل كنت تقوم باأعمال اإضافية في المنزل قبل بلوغك سن العاشرة؟

13- هل تتباهى اأحياناً بشاأن اإنجازاتك؟

14- هل تحتاج اإلى تشجيع ال�آخرين من حين ل�آخر؛ لتتمكّن من ال�ستمرار؟

15- هل يعني لك الرضا الشخصي اأكثر من المال الذي تصرفه على نفسك؟
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16- هل تحاول اأن تجد المنافع بظرف سّيئ قد تواجهه؟

17- هل تستمع في تاأدية مهمة ما، دون اأن تعرف مشاكلها المحتملة كافّة؟

18- هل من الممكن اأن تعمل لساعات طويلة؛ لبلوغ هدفك؟

19- هل تسعى للاستفادة من اأخطائك السابقة كعملية تعلمية؟

20- هل يمكنك تقّبل الفشل دون ال�عتراف بخسارتك؟

21- هل تفّضل اأخذ قراراتك بمفردك؟

آرائك بشكل شخصي؟ 22- هل تاأخذ رفض ال�آخرين ل�

23- هل تشعر بالرضا عن نفسك، على الرغم من انتقاد ال�آخرين؟

ــه ل�  ــن لــك: اإنّ ــول ال�آخري ــى الرغــم مــن ق ــر فــي عمــل مــا، عل 24- هــل تثاب
يمكــن اإنجــازه؟

25- هل تخطط دائماً ل�أعمالك؟

 من خ��ل مناقشة نتيجتي مع المعلم، اأناقش:

 نقاط ضعفي التي اكتشفتها هي ... .

 هل باإمكاني اأن اأكون ريادياً، على الرغم من نقاط ضعفي؟ 

 ماذا اأفعل؛ لتقليل نقاط ضعفي؟ 

 نقاط القوة لدّي هي ... .

 هل تتوافق طريقة عيشي مع المتطلّبات المفروضة على الريادي؟ 

 ما يمكن اأن اأفعله لتكييف اأسلوب حياتي مع هذه المطالب؟ ومن يمكنه اأن يساعدني في التغييرات الضرورية؟

 هل الرجال اأكثر ريادة من النساء؟

عاقة اأن يكونوا رياديين كال�آخرين؟   هل يمكن للاأشخاص ذوي ال�إ
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 اأتعلّم:

 الكفايات ال�أساسية المطلوبة لريادة ناجحة:

يمكــن تعريــف الكفايــات: باأنّهــا قــدر مــن المعرفــة، ومجموعــة مــن المهــارات، وحزمــة مــن الميــزات، والشــكل )٣-1( 
يوّضــح مــكان الريــادة فــي هــذه الكفايــات.

 المعرفــة (Knowledge): هــي مجموعــة، اأو قــدر مــن المعلومــات المخّزنــة التــي يمكــن اســتذكارها فــي الوقــت 
المناســب.

 المهـارة (Skill): هي القدرة على تطبيق المعرفة.

 الميزات (Traits): هي مجموعة من الصفات اأو الخصائص المتمي�زة التي تكّون شخصّية الفرد.

شكل رقم 1-3

:

المعرفة

الريادي

المهاراتالميزات
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    نشاط 3-2: (عمل مجموعات)

اأحــّدد الكفايــات اللازمــة والضروريــة للاأشــخاص الريادييــن الذيــن ســيقومون بالعمــل لحســابهم الخــاص فــي المســتقبل، 
آتيــة: عبــر افتتــاح المشــاريع ال�

1 صالون تجميل، وتصفيف شعر للسيدات.

2 محّل لصناعة الحلويات الشرقية.

3 مشغل لصيانة ال�أجهزة الخليوية.

4 مكتب خدمات عاّمة.

5 مشغل لصيانة اأجهزة التكييف والتبريد، وتركيبها.

 اأناقش:

 الشــخص الــذي ل� يتمتـّـع بالكفايــات الثــلاث مجتمعــًة فــي مشــروعه، ســيواجه صعوبــات، علــى ال�أرجــح، فــي تشــغيل 
آتــي: مؤسســته بشــكٍل ناجــٍح. اأناقــش مــا قــد يحــدث، اإذا كان الشــخص يتمتـّـع بال�

 المعرفة، والمهارات فقط.

 المعرفة، والميزات فقط.

 المهارات، والميزات فقط.

 اأتعلّم:

في حال راأى الرياديون اأنّهم يفتقرون اإلى الخبرة في اأّي من الكفايات، فاإنّهم:

 قد يركزون على تحسين الكفاية.

 قد يستخدمون موظفاً يملك الكفاية الضرورية.

 قد ُينشئون شراكة مع شخص يتمتّع بالكفايات في المجال المطلوب.

 اأتعلّم:
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2                  الدرس الثاني: تحديد الميزات الريادية:

   نشاط 3-3:

  بالرجوع اإلى نشاط )3-2(، اأذكر اأهم الميزات الريادية الواجب توفرها في الرياديين َوفق مشاريعهم المستقبلية:

اأهم الميزات الرياديةاسم المشروعالرقم

صالون تجميل، وتصفيف شعر للسيدات1-

محل لصنع الحلويات الشرقية2-

مشغل لصيانة ال�أجهزة الخليوية3-

مكتب خدمات عامة4-

مشغل لصيانة اأجهزة التكييف والتبريد، وتركيبها5-

 الميزات الريادية المهمة: 

يتحلّى ال�أشخاص ببعض الميزات الريادية، اأو بالقدرة على تطويرها، اإذا اأرادوا اأن يكونوا رياديين؛ ليتمكنوا من 
تاأسيس مؤسساتهم، واإدارتها بنجاح. وفيما ياأتي اأهم الميزات الريادية:

 ال�جتهاد في العمل لساعات طويلة.

 الثقة بالنفس.

 البناء من اأجل المستقبل؛ للحصول على عمل يتناسب مع رغباتهم. 

أرباح، واستثمارها في تطوير اأعمالهم.  التوجه نحو تحقيق ال�

أولوية، وتجديد ال�أهداف باستمرار.   التوّجه نحو بلوغ ال�أهداف، من حيث ترتيب ال�

 المثابرة حتى النجاح.

 التعامل مع الفشل.

 التجاوب مع التغذية الراجعة.

 المبادرة عند وجود فرص حقيقية.
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الريادة

ُمجتهد

واثق

هادف

ُمثابر

متجاوبُمصلح

ُمبادر

ُمصغ

ُمتقن
حادق ُملتزم

قياسي

ُمقوم

صادق
ُمخاطرعادل

صغاء من ال�آخرين.  ال�ستعداد للاإ

 وضع المعايير واللمسة الخاصة في ال�أعمال.

 التعامل مع الشكوك، وتاأثيرها في مجال المنافسين والسوق.

 ال�لتزام، من حيث الوقت، والمال، وطريقة العيش.

 ال�عتماد على نقاط القّوة، وتطوير نقاط الضعف.

 ال�عتماديــة وال�ســتقامة، مثــل صفــات الصــدق، والتعامــل العــادل، واعتماديــة الشــخص مــن حيث وفــاؤه بوعوده، 
وميزات اأساســية لــدى الريادي.

 خوض المخاطر المحسوبة، وتوقّع النتائج.

   نشاط 4-3: 

  بالرجوع اإلى نشاط 3-3، اأذكر اأهّم الميزات الريادية الواجب توفرها في الرياديين َوفق مشاريعهم المستقبلية.
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  نشاط 3-5: لعبة من غير ك��م: (عمل مجموعات)

  بالرجوع اإلى دليل المعلم، اأطّبق لعبة من غير كلام )الصفات الريادية(.

    اأناقش: 

 هل الميزات الّستَّة عشرة مختلفة بالنسبة اإلى: 

  الرجال.  

  النساء. 

عاقة.     ال�أشخاص ذوي ال�إ

  الرياديين ال�جتماعيين.

 ما الميزات الريادية الضعيفة لدّي؟ وكيف يمكن تطويرها؟

 اأتعلّم: 

يمكن العمل على اكتساب الميزات الريادية مع الوقت، وتطويرها؟
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3                            الدرس الثالث: القيادة الريادية: 

     يتولـّـى الرياديــون مســؤولّية وضــع ال�أهــداف لمؤسســاتهم، واإعــداد الخطــط بشــاأنها، ويــؤدي الموظفــون اإلــى حــدٍّ بعيــٍد 
دوراً كبيــراً فــي تنفيــذ هــذه الخطــط، وبلــوغ ال�أهــداف، ويشــكّل رفــع معنويات الموظفين، والمحافظة عليها مهّمة اأساســية 

بالنســبة للريادي.

أنّهــا تختلــف بيــن شــخٍص واآخــر، فتحســين       ينبغــي اأن يعمــل الشــخص المعنــي علــى تطويــر صفاتــه القياديــة بنفســه؛ ل�
الصفــات الرياديــة تســاعد الريــادي علــى اإدارة مؤسســته، وتحقيق اأهدافه.

 وتُقسم اأساليب القيادة اإلى ال�أنماط الث��ثة ال��تية:

 القائــد الدكتاتــوري صاحــب (القبضــة الحديدّيــة) اأو ال�ســتبدادي (Autocratic leader): يصــدر القــرارات 

أوامر، من دون استشــارة الموظفين. وال�

 القائد الديمقراطي (Democratic leader): ُيشرك العاملين في عملية اتّخاذ القرارات. 

أفــراد   القائــد الُمهمــل (Laissez-faire)، اأو غيــر المتدّخــل اأو ال��مبالــي (Hands-off): يتــرك القــرارات ل�
الفريــق، ول� يتدّخــل فيهــا.

 اأناقش:

 هل تعتقد اأّن الرجال والنساء يميلون اإلى التحلّي باأسلوب القيادة ذاته؟ 

 اأّي من اأنماط القادة اأفّضل اأن اأكون؟ لماذا؟

 اأتعلّم: 

     القائــد يتّخــذ القــرار الســليم َوفــق الموقــف، فبعــض المواقــف تتطلـّـب مــن الريــادي اأن يكون ديكتاتوريــاً، اأو ديمقراطياً، 
اأو مهملاً.

 اأتعلّم: 

     القائــد يتّخــذ القــرار الســليم َوفــق الموقــف، فبعــض المواقــف تتطلـّـب مــن الريــادي اأن يكون ديكتاتوريــاً، اأو ديمقراطياً، 
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 تقنيات تحفيز القائد الديمقراطي (المتوجه نحو ال�أشخاص) للعاملين: 

     الرياديــون محّفــزون ناجحــون لموظفيهــم؛ فقــد ُيحّفــز بعضهــم ال�آخريــن مــن خــلال كونهــم قدوة فــي عملهم الدؤوب، 
أفــراد ل�أن يكونوا المحّفزين  اإلّ� اأّن ذلــك قــد ل� يكــون ال�أســلوب القيــادي ال�أفضــل؛ فقــد يميــل الرياديــون المتوّجهــون اإلى ال�

ال�أكثــر نجاحاً.

    وفيمــا ياأتــي التقنّيــات التــي يســتخدمها الريــادي، اأو القائــد المتوّجــه بشــكٍل خــاّص نحــو ال�أشــخاص؛ مــن اأجــل تحفيــز 
موظّفيه، وقيادتهم:

شادة بعملهم الجّيد، واإظهار التقدير لجهودهم.  ال�إ

 التاأكد من معرفة العاملين لما ينبغي اإنجازه.

 تفويض السلطات والمسؤولّيات اإلى المرؤوسين.

 الحفاظ على ال�تصال الشخصي مع الموظفين كافّة.

 مكافاأة السلوك المرغوب فيه، وعدم مكافاأة السلوك غير المرغوب فيه.

صغاء( للشخص المتحد�ث.  ال�ستماع الجيد )ال�إ

 وضع اأهداف محّددة، وواضحة، وقابلة للقياس بالتشارك مع العاملين، واإعادة النظر فيها بصورة مستمّرة.

 مناقشة اأداء الموظّف على انفراد، وعدم انتقاده بشكل علني.

 اأداء دور نموذجي اإيجابي.

 اإرساء بيئة عمل منتجة، واآمنة، ول�ئقة.

 نشاط 3-6: معمل غسان لصناعة الحجر الصناعي: (عمل جماعي)

يديــر غســان معمــلاً لصناعــة الحجــر الصناعــي فــي مدينــة نابلــس، حيــث يعمــل عنــده 8 ُعّمــال بــدوام كامــل، ويــزداد 
ــرة التــي يعتمــد عليهــا غســان لجنــي معظــم اأرباحــه  الطلــب علــى منتجــات المعمــل فــي فصــل الصيــف، وهــي الفت
الســنوية، ولكــّن غســان يعانــي مــن عــّدة مشــاكل، اأهمهــا: تــرك بعــض الُعّمــال المعمــل خــلال فتــرة الصيــف، وتدنـّـي 
جــازات، والتـــاأّخر الصباحــي لبعضهم، وزيادة المشــاكل اليومية بينهم،  نتــاج اليومــي، وازديــاد طلــب الُعّمــال للاإ نســبة ال�إ
علمــاً اأّن مشــغل غســان يواجــه منافســة مــن عــّدة معامــل فــي المنطقــة نفســها، وفــي حــال لــم ُينِتــج الطلبــات والكميــات 

غــلاق. ّن المعمــل ســيواجه خطــر ال�إ المطلوبــة للزبائــن، فــاإ



5050

 نناقش:

   بشكل جماعي الحلول المحتملة اأمام غسان لتحفيز الُعّمال؛ ل�ستمرار تشغيل المعمل بنجاح.

 الميزات القيادية ال�أساسية لنجاح الرياديين:

     ُينَظــر اإلــى الريادييــن اأول�ً كمالكــي المؤسســات )مدرائهــا(، كمــا يمكــن النظــر اإليهــم كقــادة فــي المجتمــع المحلــي. 
وُيمكــن تطبيــق عــدٍد كبيــٍر مــن المهــارات القياديــة الُمعتمــدة فــي مؤسســات ال�أعمــال لغــرض تطويــر المجتمــع المحلـّـي. 
ونظــراً لطبيعــة عمــل الريادييــن، يتعّيــن عليهــم اأن يكونــوا قيادييــن، ويعتمــد القادة الناجحــون على ال�آخرين لبلــوغ اأهدافهم، 
ومــن شــاأن نظــرة الريادييــن اإلــى موظّفيهــم اأن تحــّدد اأســلوبهم فــي القيــادة؛ ففــي حــال�ت عــّدة، يقــوم الموظّفــون تمامــاً بمــا 
يتّوقعــه منهــم اأربــاب العمــل؛ اأي بمــا معنــاه: اأنـّـه اإذا ســمح لهــم اأربــاب العمــل بــاأن يكونــوا خامليــن، وغيــر مســؤولين، فمن 
ال�أرجــح اأنّهــم ســيتصّرفون علــى هــذا النحــو، اأّمــا اإذا توقـّـع رّب العمــل مــن موظّفيــه اأن يتحّملــوا المســؤولّية، فعلــى ال�أرجــح 

اأنّهم ســيتصّرفون بمسؤولّية.

 نشاط 3-7: (لعب اأدوار)

آتــي، وبعــد ســماع الحــوار، نناقــش ال�أســئلة       )يتــم التحضيــر مســبقاً؛ ليمثّــل طالبــان مــن طلبــة الصــف الحــوار ال�
اللاحقــة(:

  يمتلك كل من سمير وسيرين مطبعة صغيرة، وقد تناول� طعام الغذاء سوياً اليوم، وتبادل� الحوار ال�آتي:

ســمير: اأتســاءل اأحيانــاً، كيــف ُينَجــز العمــل فــي مكتبــي؟ فاليــوم مثــلاً، عــْدُت مــن اإحــدى جول�تــي ل�أجــَد جميــع 

الُعّمــال مجتمعيــن، يضحكــون، ويتبادلــون النــكات، علــّي اأن اأذكّرهــم باســتمرار بضــرورة العمــل. 

ضافي الذي يبذله موظفّي خلال فترة ال�أعياد. سيرين: هذا مؤسف حّقاً، فاأنا راضية فعلاً عن المجهود ال�إ

سمير: اأعتقد اأّن البشر بطبيعتهم يكرهون العمل.

أنّه يبدو لي اأّن موظفّي ُيحّبون وظائفهم.  سيرين: ل� اأوافقك الراأي؛ ل�

ذلــك.  يقــّدرون  ل�  ولكنّهــم  مــكان،  ال�إ قــدر  العمــل  لهــم  اأســّهَل  اأن  اأحــاول  موظفــّي.  عكــس  علــى  سمير:  

يوميــاً. بذلــك  ا�ذكّرهــم  فاأنــا  العمــل،  رّب  هــو  َمــْن  يعرفــون  ل�  اأنّهــم  المســاألة  ليســت 

سيرين: اأتعلم؟ اأتساءل ما اإذا كان العمل السهل هو ما يريده الناس فعلاً. يبدو لي اأنّه لو كان سهلاً لشعروا بالملل.
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ســمير: لســُت متاأكــداً مــن ذلــك. كّل مــا اأعرفــه هــو اأنـّـه علــّي اأن اأدفــَع موظفــّي باســتمرار اإلــى العمــل بجهــد، واإذا 

توقّفــت عــن حثهــم اأصابهــم الكســل.

ســيرين: لعلـّـك تبالــغ فــي حثّهــم علــى العمــل؛ فموظّفــّي يتّخــذون معظــم القــرارات بشــاأن عملهــم باأنفســهم، وبالــكاد 

اأحثّهــم علــى العمــل.

ســمير: ل� ياأبــه موظفــّي، ســواء اأنجــزوا عملهــم اأو لــم ُينجــزوه، ولــو كانــوا هــم َمــْن يتّخــذ القــرارات، مــا كانــوا ليعملــوا 

طــلاق، فــكّل مــا يهمهــم هــو اســتلام رواتبهــم. علــى ال�إ

ســيرين: اأنــا اأخالفــِك الــراأي فعــلاً. اإّن النــاس براأيــي يريــدون فعــلاً القيــام بوظيفــة جّيــدة؛ ففــي الشــهر الماضــي، تمكّن 

عــادة ترتيــب ِمســاحة العمــل، بحيــث يســهل عليهــم مســاعدة بعضهــم بعضــاً. لــَم ل�  موظفــّي مــن اإيجــاد وســيلة ل�إ

تطلــب مــن موظفيــِك اقتــراح ســبل لتحســين مكتبــِك؟

أمر لهم، لنّظموا حفلاً مستمّراً. سمير: هل تمازحيني؟ اإنّهم ل� ياأبهون اإطلاقاً، فلو عاد ال�

 م��حظة:ُينتــج موظّفــو مطبعَتــي ســمير وســيرين كّمّيــة العمــل نفســها تقريبــاً، بيــَد اأّن طريقتيهمــا فــي التعاطــي 
مــع موظفيهمــا تختلــف كثيراً.

 هل توافق سمير قوله: اإّن ال�أشخاص يكرهون العمل بطبيعتهم؟
 اأبّين سبب الفرق الشاسع بين راأي سمير، وسيرين؟ 

 اإذا ا�تيح لك ال�ختيار، هل كنَت ستختار سمير، اأم سيرين كرّب عمل لك؟ لماذا؟

  نشاط 8-3:

  اأستخرج من النشاط )3-7( الصفات القيادية الواجب اكتسابها وتطويرها من الرياديين.

 اأتعلّم:

تُكَتَسب المهارات القيادية من خلال التنشئة ال�جتماعية.

 اأتعلّم:
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4                   الدرس الرابع: مبادئ التفاوض:

     يتضمــن التفــاوض بالنســبة للريادييــن العمــل مــع الزبائــن، والموظفيــن، والجهــات ال�أخــرى؛ للوصــول اإلــى اتّفاقــات، 
ــة. وتشــمل ال�أعــراض  ــراد، والجهــات ذات العلاق أف ــن اأجــل مصلحــة ال� ــم ال�أوضــاع؛ م ــى تنظي ــاوض عل وينضــوي التف
دارية والسياســات، والتخفيض  جــراءات ال�إ المتكــررة الحــدوث فــي التفــاوض ظهــور: بحــث العامليــن عــن الفجوات فــي ال�إ
نتــاج، والتغذيــة الراجعــة الســلبية بشــاأن ال�أجــور وال�أســعار، وتخزيــن المــواد، وال�حتفــاظ بمخزون من  غيــر الضــروري فــي ال�إ

ال�أعمــال الجاهــزة؛ مــن اأجــل خلــق تــوازن عنــد اأوقــات ال�نتاجيــة الدنيــا.
      والتفــاوض هــو عمليــة تهــدف للوصــول اإلــى اتّفــاق، اأو تســوية بيــن طرفيــن، اأو عــدة اأطــراف، علــى مســاألة مختَلــف 
أفــراد والمجموعــات، يســعى كّل طــرف للوصــول اإلــى اأفضــل نتيجــة لصالحــه،  عليهــا بينهــم. وفــي اأّي اختلافــات بيــن ال�
نصــاف، والعمــل علــى تحقيــق منفعــة مشــتركة لــكلا الطرفيــن  ّن مبــداأ ال�إ اأو لصالــح مؤسســته التــي يمثلهــا. ومــع ذلــك، فــاإ
المتفاوضيــن، والســعي اإلــى الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة، تَُعــّد المفاتيــح الرئيســة للوصــول اإلــى نتيجــة ناجحــة يشــعر بهــا 

.)Win-Win Situation( كّل طــرف مــن ال�أطــراف المتفاوضــة باأنـّـه رابــح
     ومــن اأجــل اأن تكــون نتائــج التفــاوض مربحــة للطرفيــن، يجــب اأن يشــعر الطرفــان باإيجابيــة نحــو المفاوضــات بعــد 

ــدة بينهمــا. ــات جي ــى علاق ــي الحفــاظ عل ــك يســاعد ف أّن ذل انتهائهــا؛ ل�

 اأتعلّم:

التفاوض عملية تهدف اإلى الوصول اإلى اتّفاق، اأو تسوية بين طرفين، اأو عدة اأطراف، على مساألة مختَلف عليها بينهم.

 اأنواع التفاوض:

ّن نتيجها تكون  على النحو ال�آتي: عند ال�نتهاء من اأّي عملية تفاوض، واإتمامها بين طرفين، اأو اأكثر، فاإ  
.)Win-Win( تفاوض رابح – رابح 

.)Win-lose( تفاوض رابح - خاسر 

 صفات المفاوض الجيد:

آتيــة؛ بهــدف اإنجــاح عمليــة التفــاوض، وبنــاء الثقــة مــع ال�أطــراف ال�أخــرى عنــد   يتحلّــى المفــاوض بالصفــات ال�
حصــول عمليــة تفــاوض مســتقبلية:

 اأتعلّم:
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 ال�ستقامة؛ لخلق الثقة، والتعاون.

 التعاطف؛ اأي محاولة فهم موقف الطرف ال�آخر.

 الصبر، والتكّيف، وضبط النفس، والسيطرة على العواطف.

 اأتعلّم:  
على المفاوض الجيد الوصول اإلى نتيجة ترضي كّل ال�أطراف.

 التحضير للتفاوض:

يتضمن التحضير للتفاوض ال�ستعداد الشخصي، وجمع المعلومات عن الموضوع قيد التفاوض، وينبغي تحضير ما ياأتي:

 اأحّدد اأهداف التفاوض: ما الذي اأريد تحقيقه من المفاوضات، وما الذي يريده الطرف ال�آخر؟

 اأعــرف قــدر المســتطاع عــن الرجــل الــذي اأواجهــه، اأو المــراأة التــي اأواجههــا: مــا خلفيتــه. وتربيتــه؟ وســمعته؟ ومــا نوع 
الصفقــات التــي وقـّـع عليهــا مؤّخــراً؟ ومــا اأهدافــه وحاجاتــه الحقيقّيــة؟ ومــا نقــاط قــوة كّل مــن طرَفــي التفــاوض؟ وَمــِن 
الــذي سيخســر كثيــراً فــي حــال فشــلت المفاوضــات؟ ومــا مــدى قــوة الطــرف ال�آخــر فــي تقديــم مــا تاأّمــل تحقيقــه؟

 اأضــع ل�ئحــة بالمســائل التــي ســتبرز خــلال المفاوضــات كافـّـة، ثــّم اأقــّرر اأيـّـاً منهــا قــد تكــون قابلــة للتفــاوض، اأو غيــر 
قابلــة للتفــاوض بالنســبة للطــرف ال�آخــر، واإلــى اأي� حــدٍّ قــد اأكــون مســتعداً للتنــازل عــن المســائل القابلــة للتفــاوض؟ 
ــي،  ــة بالنســبة ل ــن دون اأهمّي ــد تكــون م ــرى، ق ــة كب ــا اأهمّي ــا الطــرف ال�آخــر له ــد يعطيه ــي ق ــر اأّن النقطــة الت اأذكّ
مكانــات مســبقاً، تصبــح عمليــة القيــام بهــذه المبــادل�ت خــلال  والعكــس صحيــح؛ فــاإذا كنــُت قــد درســُت هــذه ال�إ
التفــاوض اأقــّل عذابــاً، كمــا ل� اأنســى البحــث عــن حلــول )متعادلــة( للمســائل قيــد التفــاوض، ويعنــي )التعــادل( اأّن 
ال�تّفــاق الــذي تــّم التوصــل اإليــه مــن خــلال التفــاوض، يشــمل بعــض المنافــع، اأو المزايــا الجديــدة لــكلا الطرفيــن.

 اأحــّدد البدائــل الممكنــة فــي حــال لــم اأتمكّــن مــن ال�تفــاق مــع الطــرف ال�آخــر، وهــل هــذه البدائــل جيــدة اأم ســيئة؟ 
ومــا النتائــج الممكنــة فــي حــال عــدم التوصــل اإلــى اتّفــاق؟ ومــا البدائــل اأمــام الطــرف ال�آخــر؟

  اأحــّدد النتائــج المتوقعــة مــن التفــاوض: مــا النتائــج التــي حصلــت عليهــا فــي الماضــي عــن مثــل هــذه المفاوضــات؟ 
آثــار علــى الطــرف ال�آخــر؟ آثــار المترتّبــة َعَلــيَّ فــي حــال ربحــُت هــذه المفاوضــات، اأم خســرتها، ومــا ال� ومــا ال�

 اأتعلّم:

يؤّدي التحضير الجيد لعملية التفاوض اإلى نتائح اإيجابية اأفضل.

م:
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 مهارات التفاوض:

      ينبغــي علــى الشــخص الريــادي التحلــي بعــدد مــن المهــارات؛ بهــدف اإنجــاح عمليــة التفــاوض، وفيمــا ياأتــي اأهــم 
هــذه المهــارات:

 اأحافظ على جّو منفتح اأثناء التفاوض.
 اأنظّم استراحات.
 ل� اأفرض راأيي.

 اأكسب ثقة الطرف ال�آخر.
 اأكون واضحاً.

 اأكون مستمعاً جّيداً.
 اأراقب لغة جسد الطرف ال�آخر.

 اأكون منضبطاً.
 ل� اأكشف اأوراقي من البداية.

 اأناقش: 

عاقة مهارات التفاوض نفسها.  يمتلك جميع ال�أشخاص بمن فيهم النساء، وذوو ال�إ

 اأذكر عدداً من مواقف التفاوض اليومية التي اأتعّرض لها، وكيف ساأتعامل معها مستقبلاً، بناء على ما سبق.

   نشاط 3-9: لعبة سوق التفاح: (عمل جماعي)

       من خلال دليل المعلم، اأنّفذ لعبة سوق التفاح مع طلبة الصف، بحيث يلعب نصفهم دور البائع، والنصف 
ال�آخر دور المشتري. وبعد تنفيذ اللعبة، اأناقش الدروس المستفادة منها. 
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5 صغاء:                      الدرس الخامس: مهارات ال�إ

ــّد  ــة التواصــل. ولفهــم كّل محتــوى الرســائل الشــفوية، ُيَع صغــاء حوالــي )45%( مــن وقــت عملي ــة ال�إ       تاأخــذ عملي

صغــاء ســتمكن الريادييــن مــن اإجــراء ال�تصــال�ت بطريقــة  صغــاء شــرطاً لعمليــة تواصــل فعالــة. اأّمــا تطويــر مهــارات ال�إ ال�إ
ــا. ــق مــن وقتن ــي التواصــل مــن اأصــل كّل )10( دقائ ــق ف اأفضــل، حيــث نمضــي )7( دقائ

صغاء: (تمرين فردي)     نشاط 3-10: التقييم الذاتي لمهارات ال�إ
 

آتية، واأشير اإلى اأّي مًدى تتوافق مع مضمونها.  اأقرا� التعابير ال�

ْقم العناصرالرَّ

التقييم الذاتي

اأوافق اإلى اأوافق تماماً
حدٍّ ما

اأعارض اإلى 
حدٍّ ما

اأعارض 
تماماً

صغاء:اأ- القدرة على تحديد هدف ال�إ

1- اأفكّر في السبب الذي يدفعني اإلى 
صغاء. ال�إ

صغاء. 2- اأدرك اأهمية ال�إ

صغاء بتمّعن اإلى المتحّدث:ب- القدرة على ال�إ

1- عندما اأسمع اأصواتاً غريبة، ل� اأسمح 
لنفسي باأْن اأفقد تركيزي بسببها.

2- اأركّز على رسالة المتحّدث اأكثر من شكله، 
اأو صوته.

3- اأستمع اإلى المتحّدث، من دون اأن اأحكم 
عليه، اأو اأنتقده.

4- اأترك المتحّدث ينهي كلامه، من دون اأن اأقاطعه.
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العناصرالرَّْقم

التقييم الذاتي

اأوافق اإلى اأوافق تماماً
حدٍّ ما

اأعارض اإلى 
حدٍّ ما

اأعارض 
تماماً

1- اأعطي مؤّشرات كلامّية، و/اأو غير كلامّية 
خلال التفاعل، مبّيناً اأّن المتحّدث يحظى 

باهتمامي التّامّ.

2- اأدّون الملاحظات عند اللزوم؛ لتساعدني 
على ال�ستيعاب، والتذكّر.

القدرة على تحليل الرسالة:ج-

1- اأحاول اأن اأتنّبه اإلى اأيّة تلميحات قد تعكس 
ما قد يشعر به المتحّدث )كعدم الثقة، اأو 

القلق، اأو الغضب، ... اإلخ(.

2- اأفكّر بما يقصده المتحّدث، وبالمعلومات 
ضافّية التي يجدر بي معرفتها. ال�إ

3- اأحاول اأن اأضَع نفسي في مكان 
المتحّدث.

القدرة على صياغة استجابة:د-

1- اأعيد قول )اأو صياغة( الرسائل؛ ل�أتحّقق من 
مدى استيعابي لها.

2- اأفكّر بعمق في ال�أشياء؛ من اأجل الحصول 
على معلومات اإضافّية.

3- اأقّيم مدى حسن اإصغائي، بناء على كيفية 
تجاوب الشخص ال�آخر مع اإجاباتي، )فعلى 

سبيل المثال: هل ينزعج الطرف ال�آخر، اإذا لم 
اأدرك المقصد؟(
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جابات في التقييم الذاتي.  اأناقش: سبب تحديد ال�إ

 اأتعلّم:

لكي اأكوَن مستمعاً جّيداً، علّي اأن:

 اأحّدد هدف اإصغائي.
 اأصغي اإلى الرسالة.

 اأحلّل )اأعالج( الرسالة.
 اأستجيب للرسالة.

صغاء:  تطوير مهارات ال�إ

     علــى الريادييــن تطويــر مهــارات اإصغائهــم باســتمرار؛ لكــي يســتخدموها بشــكل فاعــل فــي مؤسســاتهم، وفــي تعاملهــم 
آتية: رشــادات ال� صغــاء عبــر ال�إ مــع الجميــع )زبائــن، وموظفيــن، وموّرديــن،...(، ويمكــن تطويــر مهــارات ال�إ

 اأنتبه! اأعير انتباهي اإلى الشخص المتحّدث.

 اأركّز! اأركّز على المتحّدث، وعلى ما يقوله. 

نهاء كلامه.   اأترك للشخص ال�آخر مجال�ً؛ ل�إ

 النقــاط المهّمــة: عندمــا اأبــداأ بالــكلام، اأعيــد النظــر فــي النقــاط المهّمــة التــي اأشــار اإليهــا المتحــّدث، واأتاأكـّـد مــن 
اأنـّـي ســمعتها بشــكل صحيــح.  

 اأطرح بعض ال�أسئلة: عادة ما يحّب الناس اأن يطرح عليهم ال�آخرون اأسئلة.

 اأعطي معلومات مرتّدة: اأترك الشخص ال�آخر يعرف راأيي بتعليقاته، واأفكاره.

 األتزم الصمت: اإنّه لمن المفيد اأن يتكلّم المرء بقدٍر اأقّل، واأن يصغَي اأكثر. 

  نشاط 3-11: لعبة ال�أشكال الهندسية: (عمل جماعي)

     مــن خــلال دليــل المعلــم، اأنّفــذ لعبــة ال�أشــكال الهندســية مــع طلبــة الصــف، واأختــار خمســة اأشــخاص؛ لتنفيذهــا.      
وبعد تنفيذ اللعبة، اأناقش الدروس المستفادة منها. 

 اأتعلّم:



5858

6                         الدرس السادس: خوض المخاطر: 

ــة  ــادون الحــال�ت المقرون ــم يتف ــة، فه ــن مخاطــر محســوبة )Calculated risks(، وُمعتدل      يخــوض معظــم الرياديي
أنّهــم يرغبــون فــي تحقيــق  بمخاطــر متدنيــة؛ بســبب قلــة التحــّدي فيهــا، بينمــا يتجنّبــون الحــال�ت ذات المخاطــر العاليــة؛ ل�
النجــاح. اإنّهــم يضعــون اأهدافــاً عاليــًة، ويســتمتعون بالتحــدي، لكنّهــم ل� ُيقامــرون، وبالتالــي، يتفــادون الحــال�ت ذات 
أّن اأيـّـاً منهــا ل� يرضيهــم؛ فهــم باختصــار يحّبــذون التحديــات  المخاطــر العاليــة، كمــا الحــال�ت ذات المخاطــر المتدنيــة؛ ل�

الصعبــة، اإنّمــا الممكنــة.

 تعريف المخاطرة:

      تنشــاأ حالــة المخاطــرة )Risk situation( عندمــا يتطلــب ال�ختيــار بيــن خياريــن، اأو اأكثــر، وتكــون نتائجهمــا غيــر 
معروفــة، ويقتضيــان اإجــراء تقييــٍم غيــر موضوعــّي. وتقتــرن المخاطــرة بنجــاٍح محتمــٍل، وبخســارة محتملــة، وكلّمــا ازداد 

احتمــال الخســارة، اأو الربــح، ازدادت حــّدة المخاطــرة.

 اأتعلّم: 

 يتّخذ الرياديون القرارات في ظروف من الشّك؛ فيزنون النجاح الُمحتمل مقابل الخسارة الُمحتملة.

 الريادي يخوض المخاطر المحسوبة، لكنّه ل� يقامر.

      علــى الرغــم مــن اأّن خــوض المخاطــر هــو نمــط ســلوكي، اإلّ� اأّن المخاطــرة المحســوبة هــي مهــارة قابلــة للتحســين. 
آتيــان ضمــن ال�أســئلة  ويتعّيــن علــى الريادييــن تقييــم حاجاتهــم قبــل اتّخــاذ القــرار بخــوض المخاطــر، وينــدرج الســؤال�ن ال�

التــي يتعّيــن طرحهــا قبــل اتخــاذ اأّي قــرار ينطــوي علــى مخاطــرة:

 هل يستحق الهدف خوض المخاطر المقرونة به؟ 

 ما العراقيل ال�أساسّية التي تحول دون تحقيق الهدف؟

     ليــس مــن ســبيٍل لتفــادي خــوض المخاطــر فــي مؤسســات ال�أعمــال كمــا فــي الحيــاة، ويكتســب الرياديــون ثقــة اأكبــر 
أنّهــم يتقّبلــون المخاطــر كتحديــات تتطلـّـب منهــم بــذل قصــارى  باأنفســهم، ونظــرة اأكثــر اإيجابيــًة حيــال خــوض المخاطــر؛ ل�

جهودهــم لبلــوغ اأهدافهم.

 اأناقش: متى يتّم اللجوء للمخاطرة المحسوبة في المشاريع الصغيرة؟ اأعطي اأمثلة واقعية.

 اأتعلّم: 
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 اإجراءات خوض المخاطرة المحسوبة:

فيما ياأتي اإجراءات مقترحٌة لتحليل حالة المخاطرة:

أولــى بتحديــد مــا اإذا كانــت المخاطــرة موجــودة اأم ل�، فهــل ينطــوي اختيــار   تقييــم المخاطــرة: تقضــي الخطــوة ال�

خيــار حــّل معّيــن علــى خســارة محتملــًة.

ــة بالنظــر فــي سياســات الشــركة واأهدافهــا، فقــد يقضــي  آتي ــات وال�أهــداف: تقضــي الخطــوة ال� ــد الغاي  تحدي

ــاج اأخــرى.  ــي مجــال�ت اإنت ــق نمــّو، اأو عــدم تحقيقــه ف ــٍت، اأو بتحقي ــق نمــّو بطــيء، اأو ثاب هــدف الشــركة بتحقي

 توضيح خيارات الحلول: دراسة خيارات الحلول المختلفة، وينبغي تفصيل خيارات الحلول هذه بشكٍل كاٍف.

 جمــع المعلومــات، ووزن خيــارات الحلــول: جمــع المعلومــات بشــكٍل مكثـّـف، بحيــث يمكــن اإجــراء تقييــم 

واقعــي ل�حتمــال�ت كلٍّ مــن خيــارات الحلــول.

 التخفيــف مــن المخاطــر: اإّن معرفــة اإمكانيــات المؤسســة فــي القــدرة علــى وضــع اســتراتيجية وتكتيــكات تؤثـّـر 

فــي التغييــر، تســاعد -وبشــكل كبيــر- علــى تخفيــف حــّدة المخاطــرة، ونتائجهــا.

ــة لتنفيــذه،   ــى يتــم اإعــداد خطّ  التخطيــط ل�أفضــل خيــار حــّل، وتنفيــذه: مــا اأن يقــَع ال�ختيــار علــى حــلٍّ حتّ

ويشــمل ذلــك جــدول�ً زمنيــاً، وتحديــداً واضحــاً للهــدف، ومجموعــة خطــط طــوارئ حــول النتائــج المحتملــة، 

وعملّيــة اســتدراج للمعلومــات المرتــّدة، بحيــث يمكــن اإجــراء التغييــرات اللازمــة بســرعة.

 اأتعلّم: 

غالبّية الميزات الرياديّة متّصلة بعضها ببعض. ويرتبط سلوك خوض المخاطر بما ياأتي:

بداع وال�بتكار، ويشكّلان جزءاً اأساسياً من ترجمة ال�أفكار اإلى واقع.   ال�إ

 الثقــة بالنفــس، فكلّمــا ازدادت ثقتــك بقدراتــك الشــخصّية، تمكّنــت مــن التاأثيــر علــى حصيلــة القــرارات، وازداد 
اســتعدادك لخــوض المخاطــر. 
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   نشاط 3-12: المخاطرة في حياتنا: (عمل مجموعات)

اأفكّــر فــي اإحــدى الحــال�ت التــي تضّمنــت نوعــاً مــن المخاطــرة فــي حياتنــا، اأكتــب هــذه المخاطــرة، ثــّم اأجيــب عــن 
آتيــة المتعلّقــة بهــا: ال�أســئلة ال�

 هل حددُت هدفي من هذه المخاطرة؟

 ما التحضيرات التي كان علّي القيام بها قبل خوض المخاطرة؟

 ما العراقيل التي اعترضت تحقيقي لهدفي؟

 هل بذلت قُصارى جهدي لبلوغ ذلك الهدف؟

 كيف كان من الممكن اأن يساعد ال�أشخاص ال�آخرون، والموارد ال�أخرى؛ للتخفيف من مخاطر بلوغ ذلك الهدف؟

 هل كان الهدف يستحق المخاطر المقرونة به؟

 اأتعلّم:

 يتّم تعزيز قدرة الرياديين على خوض المخاطر المحسوبة عن طريق ما ياأتي: 

 استعدادهم ل�ستخدام قدراتهم اإلى اأقصى حدٍّ لتحويل السلبيات لصالحهم.

 قدرتهم على تقييم حالة المخاطرة بواقعّية، وعلى تغيير السلبّيات.

 النظر اإلى المخاطر من زاوية ال�أهداف الموضوعة.

 الخطط الشاملة، والتطبيق المناسب.

   نشاط 3-13: لعبة المخاطرة (قذف الكرات): (عمل جماعي)

ذ اللعبة على مرحلتين.          من خلال دليل المعلم، اأنّفذ لعبة المخاطرة مع طلبة الصف، بحيث تُنفَّ

        وبعد تنفيذ لعبة المخاطرة، اأناقش الدروس المستفادة من هذه اللعبة. 

 اأتعلّم:
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اأسئلة الَوحدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:    السؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

1 من الكفايات ال�أساسية للريادة الناجحة:   

أمانة. د- ال� ج- المعرفة.    ب- التمرين.        اأ- التجربة.   

جابات ليس من الميزات الريادية؟ 2 اأّي من ال�إ   

د- المبادرة. ج- المثابرة.   ب- المقامرة.        اأ- الثقة بالنفس. 

3 من تقنيات القائد الديمقراطي في تحفيز العاملين:    

جازات.  ب- عدم اإعطاء ال�إ     اأ- التاأكد من معرفة العاملين لما ينبغي اإنجازه. 

د- تاأخير الحوافز المادية.     ج- معرفة اأماكن سكنهم.              

آتية تَُعّد من الميزات القيادية ال�أساسية؟  4 اأّي من ال�   

د- متعاون. ج- متشائم.       ب- يكره الفشل.         اأ- خجول.   

5 ما الخطوة ال�أولى لخطوات خوض المخاطرة المحسوبة؟   

ب- تحديد سبب الخسائر.               اأ- توفير ال�أموال اللازمة.     

د- تقييم المخاطرة.      ج- تسديد القروض.             

6 لكي اأكون مستمعاً جّيداً، علّي اأول�ً اأن:   

ب- اأراقب البيئة.     اأ- اأتّخذ القرار المناسب.    

د- اأخطّط للمخاطرة. صغاء.        ج- اأحّدد هدفي من ال�إ

    السؤال الثاني: ما المقصود بالمصطلحات ال��تية:

صغاء.              د- المخاطرة؟ ج- ال�إ              اأ- الميزات.          ب- التفاوض.  
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 السؤال الثالث: اأحّدد الكفايات ال�أساسية للريادة الناجحة.

 السؤال الرابع: اأذكر ثمانيًا من الميزات الريادية.

 السؤال الخامس: اأوّضح ال�أساليب القيادية الث��ث.

 السؤال السادس: اأعّدد صفات المفاوض الجيد.

 السؤال السابع: اأذكر اإجراءات خوض المخاطرة المحسوبة.

 السؤال الثامن: اأعّدد خمسًا من تقنيات القائد الديمقراطي في تحفيز العاملين.

 السؤال التاسع: اأعلّل ما ياأتي:  

1 يمكن اكتساب الميزات الريادية، وتطويرها.

2 القائد الديمقراطي ُيشِرك العاملين في عملية اتّخاذ القرار.

3 يتّخذ القائد القرار َوفق الموقف.

   السؤال العاشر: اأذكر خمسًا من الميزات القيادية ال�أساسية.

 دراسة حالة:
ــة  ــة، والمعرف ــزات الريادي ــك المي ــث يمتل ــة اأجهــزة الحاســوب، وتصليحهــا، حي ــاح مشــغل لصيان ــوّد حمــزة افتت     ي
المطلوبــة ل�فتتــاح المشــغل، ولكنـّـه يفتقــد لقســم كبيــر مــن المهــارات العمليــة اللازمــة والضروريــة لعمليــات الصيانة، 

آتيــة: والتصليــح، بنــاًء علــى ذلــك، اأجيــب عــن ال�أســئلة ال�

1 هل يستطيع حمزة تشغيل مؤسسته بنجاح لوقت طويل؟

2 ما الوسائل والحلول التي من الممكن اأن تساعد حمزة على افتتاح مؤسسته، وتشغيلها بنجاح لفترة طويلة؟

  دراسة حالة:

     يمتلــك عمــر مطعمــاً للوجبــات الخفيفــة، ويعمــل  عنــده ٥ اأشــخاص بــدوام كامــل، ويضطــّر عمــر للغيــاب كثيــراً 
عــن المطعــم؛ بســبب اإكمــال دراســته الجامعيــة، وبســبب وجــود المطعــم فــي منطقــة تجاريــة وســط مدينــة الخليل، 

ووجــود اأعــداد كبيــرة مــن الزبائــن، فقــد تــّم افتتــاح مطعميــن فــي الشــارع نفســه. 

     كيــف يمكــن لعمــر تحفيــز موظفيــه بالعمــل بنشــاط وكفــاءة عاليــة؛ لتقديــم مســتوى جيــد مــن الطعــام، والخدمــة 
للزبائــن، علــى الرغــم مــن غيابــه المتكــرر عــن المطعــم؟
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 (How To Be Entrepreneur)كيَف ا�صبح رياديًا؟

الَوْحَدُة الرابعة

4

اأتاأمل ثم اأناقش: َعَملي في الُمستقَبِل.. َقراري َوْحَدي.
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ــوا  ــع اأنشــطتها، اأن يكون ــة بعــد ال�نتهــاء مــن دراســة هــذه الَوحــدة، والتفاعــل م ــع مــن الطلب   ُيتوقّ
ــه اأنفســهم نحــو العمــل الخــاّص، مــن خــ��ل ال��تــي:  ــن علــى توجي قادري

 

1 تحديد اإيجابيات العمل للحساب الخاّص، والعمل باأجر، وسلبياته عند ال�آخرين.

نشاء مؤّسسة خاّصة، وتشغيلها. 2 تفسير عوامل النجاح ال�أساسية ل�إ

3 اتّخاذ القرار باإنشاء مؤسسة خاّصة وتشغيلها.

4 اتباع اجراءات العمل وفق مفهوم الرياده.
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1                          الدرس ال�أول: عمل ال�أشخاص لحسابهم الخاّص

(عمل فردي)      نشاط 1-4:        

    اأفتــرض اأّن لــدّي فرصــة الحصــول علــى وظيفــة، تتمثـّـل فــي ال�أعمــال الــواردة اأدنــاه، اأحــّدد لــكلٍّ منهــا فرصــًة عمــل 
للحســاب الخــاّص، وعنوانهــا، مســتعيناً بالمثــال ال�أول: 

1 عامــل غســيل ســيارات: يمكــن البــدء بعمــل خــاّص باإنشــاء )مغلســة لغســيل الســيارات(، تكــون مــا فــي مــكان 
داخــل القريــة التــي اأعيــش فيهــا. 

2 مساعد نّجار.
3 عامل في صيانة ال�أجهزة الكهربائية.

4 حّلاق/ صالون تجميل.
5 مربية اأطفال )حضانة(.

 اأتعلّم:

أفراد فرص عملهم الخاّصة، من خلال اإنشاء مؤّسسة معّينة. العمل للحساب الخاّص هو نشاط َيستحدث فيه ال�

   نشاط 4-2:  (عمل مجموعات)

   اأكتب اأدناه ال�أسباب التي تدعوني للعمل عند ال�آخرين، اأو العمل للحساب الخاّص. 

ال�أسباب التي تدعو للعمل للحساب الخاّصال�أسباب التي تدعو للعمل عند ال�آخرينالرَّْقم

-1

-2

-3

-4

 اأتعلّم:
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ه نحو العمل الخاّص:  ال�أسباب التي تدعو ال�أشخاص للتّوج�

ــه نحــو العمــل للحســاب الخــاّص )اإنشــاء مؤّسســة خاّصــة( مــن       تختلــف ال�أســباب التــي تدعــو ال�أشــخاص  للتّوج�
شــخص ل�آخــر، ويمكــن تلخيصهــا فــي ثلاثــة محــاور، هــي:

1 اأســباب طارئــة اأو ظــروف حاســمة: مثــل وراثــة اأمــوال مــن العائلــة، اأو تعــّرض الشــخص اإلــى الطــرد مــن 
الوظيفــة، اأو تقاعــده، اأو نقلــه اإلــى وظيفــة اأخــرى، اأو شــعور صاحــب العمــل اأو الزمــلاء فــي العمــل بعــدم الرضا، 

اأو عــدم الحصــول علــى فرصــة عمــل بعــد اإنهــاء الدراســة، اأو انتهــاء التدريــب المهنــي.
2 ال�أســباب العمليــة: مثــل الســعي لكســب مــورد رزق؛ لتغطيــة تكاليــف المعيشــة، اأو ال�ســتعداد للتقاعــد؛ 

لتوفيــر دخــل اإضافــي، اأو لتمضيــة وقــت الفــراغ، اأو لخلــق عمــل مشــترك للعائلــة.
3 ال�أســباب الشــخصية غيــر الملموســة: مثــل الهــروب مــن العمــل عنــد ال�آخريــن، اأو الحصــول علــى ســاعات 
أوامــر مــن ال�آخريــن، اأو الحصــول علــى مكافــاآت عاطفيــة، وتحقيــق الــذات. عمــل مرنــة، اأو التوقـّـف عــن تلّقــي ال�

 اإيجابيات العمل للحساب الخاّص، وسلبياته:

ــاً مــا يلجــاأ ال�أشــخاص للعمــل       تتفــاوت اإيجابيــات العمــل للحســاب الخــاّص، وســلبياته مــن شــخص ل�آخــر، وغالب
لحســابهم الخــاّص لســتة اأســباب رئيســة، هــي: 

1 الّشعور بالرّضا: شعور الشخص اأنّه ُيمضي وقته في عمل يحّبه.

2 ال�ستق��لية: حرية الشخص اتّخاذ القرار، وال�عتماد على ذاته.

3 ال�أرباح: التّحكّم بها، ومضاعفتها، من خلال نجاح المشروع، وتطويره.

4 ال�أمن الوظيفي: ضمان استمرارية العمل، والدخل لفترة طويلة.

5 المكانة: تقدير الشخص في المجتمع، ومكانته المختلفة عن ال�آخرين.

6 المرونة: يحّدد الشخص حجم المؤّسسة، وتطّورها، والعاملين فيها، ومكانها.

يجابيــات التــي يتمّيــز بهــا العمــل للحســاب الخــاّص، فقــد تتعــّدد ســلبياته       وعلــى المــرء اأن يــدرك اأنـّـه، اإلــى جانــب ال�إ
كذلــك مــن حيــث: 

1 الخسارة الُمحتملة لراأس المال المستثَمر.

2 الدخل غير ال�أكيد، اأو المتدنّي.

3 الّساعات الطّويلة، وال�أعمال اليومّية الروتينية.

4 المخاطر الدائمة.

5 ال�حتكاك مع ال�آخرين.

6 المشاركة في العمل.
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 اأتعلّم:

     تتاأثّر القيم الشخصية، وال�هتمامات، والخبرات على العمل )الخاّص، اأو عند ال�آخرين(، ومن هذه التاأثيرات ما ياأتي:
 تؤثّر الوظيفة التي اأختارها على مكان اإقامتي. 

 تؤثّر الوظيفة التي اأختارها على حياتي ال�جتماعية.
 توثّر الوظيفة التي اأختارها على اختيار اأصدقائي.
 توثّر الوظيفة التي اأختارها على حياتي العائلية.

 تؤثّر الوظيفة التي اأختارها على شخصيتي.
 يؤثّر المال الذي اأكسبه على طريقة عيشي.

ومّما سبق، اأستنتج اأنّني باإمكاني اأن اأقّرر كيف اأعيش، فاأختار حياة مهنية تتناسب مع قيمي.

  اأناقش: كيف يؤثّر عمل حارس بدوام مسائي على قيمه الشخصية، واهتماماته؟ 

 اأتعلّم:
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2                     الدرس الثاني: عوامل النجاح ال�أساسية في اإنشاء مؤّسسة صغيرة:

   نشاط ٤-٣: قّصة سامر (عمل مجموعات)

      تخــّرج ســامر فــي مدرســة كفــر نعمــة الثانويــة الصناعيــة متخصصــاً فــي الحاســوب، فاكتســب مــن خــلال 
نشــاء مقهــى اإنترنــت، فاســتاأجر محــّلاً وســط  عــداد ل�إ ــداأ بال�إ ــة، واإدارتهــا، فب ــرة اإنشــاء الشــبكات المحلي دراســته خب
نترنــت فائقــة الســرعة، وبــداأ  البلــدة لمشــروعه، ثــّم تقــّدم بطلــب لشــركة ال�تصــال�ت الفلســطينية؛ لتزويــده بخدمــة ال�إ
التحضيــرات الخاّصــة بافتتــاح المقهــى، مــن حيــث اأجهــزة الحاســوب، والطــاول�ت، والكراســي، والبرمجيــات اللازمــة. 
أبحــاث، وطباعتهــا، وتصويــر  ويرغــب ســامر مــن خــلال مشــروعه فــي مســاعدة ســكان المنطقــة والطلبــة فــي كتابــة ال�
ضافــة اإلــى التدريــب علــى اســتخدام برامــج الحاســوب المختلفــة، مــن خــلال الــدورات التدريبيــة التــي  الوثائــق، بال�إ

يعقدهــا، وتوفيــر خدمــة اإنترنــت ل� ســلكية، وســلكية للّســكّان المجاوريــن لمحلــه، باأســعار مميــزة. 
 من خلال قراءة قّصة سامر، اأناقش مع مجموعتي ما ياأتي:

 الدافع والتصميم عند سامر هو .................... .

 القدرة والخبرات عند سامر هي ................. .

 الفكرة والسوق عند سامر هي ..................... .

 الموارد التي جمعها سامر هي ....................... .

 عوامل النجاح ال�أساسية في اإنشاء مؤّسسة صغيرة:

     يعتمــد النجــاح علــى القــدرة فــي تحديــد الفــرص الُمتاحــة فــي الســوق، وانتهازهــا عــن طريــق تنظيــم المــوارد اللازمــة 
لتوفيــر عــروض جّذابــة للزبائــن، واتّخــاذ التدابيــر اللازمــة لذلــك، وهــذا جوهــر الريــادة فــي نطــاق ال�أعمــال. والريــادي هــو 
العنصــر ال�أساســي فــي هــذه العمليــة كلّهــا، وتعتمــد قــدرة  نجــاح الريــادي علــى اأربعــة عوامــل، هــي: الدافــع والتصميــم، 

والقدرة، والفكرة، والموارد. 

1 الدافــع والتصميــم (Motivation and determination): يتعّيــن علــى الفــرد اأو الفريــق الــذي يســعى 
ــي  نشــاء المشــروع، واإنجاحــه، واأن ُيظهــر مثابرتــه علــى تخطّ ــة، وتصميــم كبيــر؛ ل�إ ــز بدوافــع قويّ للنجــاح، اأن يتمّي

ــدَي مــدى ســعيه للحصــول علــى المعلومــات، وانتهــاز الفــرص الُمتاحــة.  ــي قــد تعترضــه، واأن يب ــق الت العوائ
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2 القــدرة (Ability): يتعيــن علــى الفــرد، اأو ال�أشــخاص ال�آخريــن المشــتركين فــي المؤّسســة اأن يتمتّعــوا بمهــارات 
داريــة، اأو التقنّيــة ذات الصلــة بال�أعمــال، اأو بالمؤّسســة، ويمكــن التعاون  خاّصــة، قــد تتمثـّـل بالمعرفــة، والمهــارات ال�إ

مــع اأشــخاص يتمتّعــون بهــذه الخبــرة، اأو شــرائها.

3 الفكــرة والســوق (Idea and market): ينبغــي تحديــد الجــدوى ال�قتصاديــة للفكرة، اأو المشــروع، اأو الســلعة، 
اأو الخدمــة التــي ســيتّم عرضهــا، ويجــب طــرح هــذه التســاؤل�ت: هــل تلّبــي الفكــرة، اأو الســلعة، اأو الخدمــة حاجــًة 
اأو رغبــًة عنــد زبائــن محتمليــن؟ وهــل الزبائــن قــادرون علــى تحّمــل تكاليفهــا؟ وهــل هــم مســتعدون فعــلاً ل�ســتعمالها 
)شــرائها( بكّميــات كافيــة؟ وكيــف يمكــن عــرض ال�قتــراح بشــكل اأكثــر جاذبيــة؟ ومــاذا ســتكون رّدة فعــل المنافســين؟

4 المــوارد (Resources): مــدى قــدرة الشــخص، اأو ال�أشــخاص المشــتركين فــي المؤّسســة علــى توفيــر المــوارد، اأو 
تنظيمهــا، مثــل: توفيــر راأس المــال والنَّْقــد، وموقــع المشــروع، والتجهيزات، والعّمال؛ لتوفّر الُبنى التحتّية )المنشــاآت، 

كالكهرباء، والهاتف، والطرقات(، والخدمات الداعمة للمشــروع. 

ــن  ــع، م ــى واق ــلاه اإل ــورة اأع ــة المذك أربع ــات ال� ــل المكون ــن اأجــل تحوي ــل (Business plan): م ــة العم 5 خط
ــة العمــل(.  الضــروري وضــع خطــة، وعــادة مــا يشــار اإليهــا فــي مجــال ال�أعمــال بـــ )خطّ

دارة حكيمــة تنظـّـم اأمــوره،  دارة (Organization and management): يحتــاج اأّي مشــروع ل�إ 6 التنظيــم وال�إ
أمــوال، وتنظيــم العمــل، وتوزيــع المهمــات. مــن حيــث اإدارة الســلع والخدمــات، وترويجهــا، واإدارة ال�

شــارة اإلــى اأّن الريــادي  ــق العوامــل الســابقة هــو مؤّشــر لفشــل العمــل الخــاّص؛ لــذا ل� بــّد مــن ال�إ ومــن هنــا اأرى اأّن عــدم تحق�
هــو العنصــر ال�أساســي فــي اإنشــاء مؤّسســة صغيــرة، فهــو َمــْن ياأخــذ المبــادرات، ويتحّمــل المخاطــر فــي صنــع اأّي 
عــرض، اأو ســلعة، اأو تنظيمهــا، ســواء كانــت منتجــاً، اأو خدمــًة قــد تكــون ذات قيمــة للزبائــن المحتمليــن، ول� يوجــد 

صيغــة، اأو وصفــة مضمونــة للنجــاح فــي اإنشــاء مؤّسســة صغيــرة. 

 اأتعلّم:

يساعد المصطلح المختصر )MAIR( على تذكّر هذه العوامل بسهولة اأكبر.

 اأتعلّم:
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 اأتعلّم:

:)MAIR( نشاء مؤّسسة صغيرة عوامل النجاح ال�أساسّية ل�إ

 اأتعلّم:

القدرة

(Ability)

الدافع والتصميم

Motivation &
Determination  

الموارد

(Resources)

الفكرة والسوق

(Idea & Market)

الريادي

(ENTREPRENEUR)

الخطة

(Business plan)

دارة التنظيم وال�إ

(Organization &
 management)
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3
                 

                   الدرس الثالث: قرار الشخص اأن يصبح ريادّيًا

   نشاط 4-4:  (عمل مجموعات)

جابة للاأسئلة التي تليها:          اأجيب عن الِفقرتين ال�أولى والثانية، واأضع دائرة حول رمز ال�إ

1 اأين اأرى نفسي بعد عشر سنوات من اليوم في سيرتي المهنية، اأو في وظيفتي؟
......................................................................................
......................................................................................
 ......................................................................................

2  اأكتب اأسماء ثلاثة اأشخاص اأُعد�هم قدوة لي، واأوّد اأن اأكون مثلهم في حياتي، ثّم اأكتب وظيفتهم:

صلة القرابة: ............................ ال�سم: ...............................  
الوظيفة: ..............................

صلة القرابة: ............................ ال�سم: ...............................  
الوظيفة:............................... 

صلة القرابة: ............................ ال�سم: ............................... 
الوظيفة: ..............................

3 هل لديك اأصدقاء، اأو اأقرباء يديرون مؤسساتهم الخاّصة؟، )اأو يعملون لحسابهم الخاّص(؟

ب ل�. اأ نعم.                 

4 هل تعيش وسط اأعمامك، واأجدادك؟

ب ل�. اأ نعم.             

5  هل كان اأهلك مهاجرين؟

ب ل�، فجميع اأفراد اأسرتي ُولِدوا في البلد نفسه. اأ نعم، ُولِْدُت خارج بلدي ال�أصلي.             

6 هل تنتمي اإلى اأقلّّية في بلدك، اأم اإلى ال�أكثرية؟

ب  ل�، فنحن ال�أكثرية. اأ نعم، فنحن اأقلّّية.                                   
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7 هل سبق ل�أحد والديك، اأو كليهما اأن عمل فيما مضى، في مؤّسسته الخاّصة، اأو اأدارها؟

جـ - ل�. ب نعم، من فترة وجيزة.               اأ نعم، من فترة طويلة.                       

8 فــي حــال كانــت اإجابــة الفــرع الســابق )نعــم(، فهــل تفّضــل اأن تعمــل لحســابك الخــاّص، اأم تعمــل موظفــاً 

عنــد ال�آخريــن؟

ب اأفّضل العمل عند ال�آخرين. اأ اأفّضل العمل لحسابي الخاّص.                          

9 هل ترى صعوبة في اإنشاء مؤّسستك الخاّصة في الوقت الحالي؟

اأ من غير الممكن التفكير في الموضوع.  

ب من الصعب البدء باإنشاء مؤّسسة خاّصة.  

جـ من السهل اإنشاء مؤّسسة خاّصة.  

10 هل تعتقد اأّن بلدك )مؤسسات الدولة( تدعم اإنشاء مؤسسات خاّصة؟

ب  ل�. اأ نعم.                  

آتية اأنت في العائلة؟ 11  اأّي من ال�حتمال�ت ال�

د غير ذلك. جـ الولد ال�أكبر.            ب الولد ال�أوسط.         اأ  الولد ال�أصغر                  

12 هل تعتقد اأّن الرجال والنساء يحظون بفرص متكافئة للوصول للعمل الخاّص، وخدمات الدعم من الدولة؟

ب ل�. اأ نعم.               

13 ما جنسك؟

ب اأنثى. اأ  ذكر.       

عاقة، نجح في اإنشاء مؤّسسته الخاّصة في مجتمعك؟ 14 هل تعرف شخصاً من ذوي ال�إ

ب ل�. اأ  نعم.              
اأســتعين بتوجيهــات المعلــم؛ لرصــد نتيجــة التقييــم الذاتــي لــك )مــا نتيجتــك؟(، واأناقــش كيــف تزيــد مــن فرصتــك فــي 

اتخــاذ قــرارك باإنشــاء مؤّسســة اأعمــال، اأو عمــل خــاّص لــك.
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 العوامل المحّفزة على الريادة:

تبــداأ خطــوات الفــرد نحــو الريــادة مــن اللحظــة التــي يتّخــذ فيهــا قــرار اإنشــاء مؤّسســته، حيــث تتنــّوع العوامــل التــي تحّفــزه 
علــى المجازفــة فــي مجــال الريــادة، وهــي تتلخــص فيمــا ياأتــي: 

2 دور القدوة الحسنة. 1 تغيير الوضع الحالي.     

4 وجود بيئة مؤاتية.  3 التمتّع بالكفايات الريادية اللازمة.    

آتية: اأّما بخصوص ريادة النساء )Women’s entrepreneurship(، فقد تُقبل النساء على الريادة في ال�أعمال، في الحال�ت ال�

1 مشاركة المسؤوليات العائلية، ودعم ال�أسرة.   

2 وجود نماذج لرياديّات ناجحات.

3 وصول الرياديّات اإلى  خدمات التطوير المهني، والمشورة، والتوجيه. 

4 سهولة الدعم المالي المؤّسسي للرياديّات.

 اأتعلّم:

العوامل ال�أساسية المحّفزة على ريادة ال�أعمال بشكل عامّ: 

 اأتعلّم:

العوامل ال�أساسية المحّفزة على ريادة ال�أعمال بشكل عامّ: 

  تغيير الوضع الحالي

ال�نتقال اإلى مكان اآخر.• 

فقدان الوظيفة.• 

هجرة / لجوء.• 

اإحباط في الوظيفة الحالية.• 

حدوث اأزمة عائلية.• 

التّغي�ر المناخي.• 

القدوة الحسنة:

الثقافة.• 

أقارب.•  العائلة، اأو ال�

ال�أصدقاء.• 

ال�أشخاص النموذجين، • 

خاصة النساء الرياديّات.• 

التمتّع بالكفايات الريادية:
الميزات، اأو الخصائص:• 

16 ميزة ريادية شخصية.
المعرفة.• 
المهارات.• 
بيئة العمل)الخبرة(.• 

البيئة المّواتية/المشّجعة:

السياسات الحكومية.• 

البيئة التحتية الّمواتية.• 

خدمات التمويل.• 

الخدمات الداعمة للاأعمال.• 

دعم ال�أسرة للنساء الرياديّات.• 

البيئة المّواتية/المشّجعة:
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4                   الدرس الرابع: الحفاظ على وجهة النظر الريادية

    نشاط 4-5: مؤّسسة فادي السياحية     (عمل مجموعات)

أماكــن، وتاريخهــا، وتراثهــا،  ه فــي اأماكــن مختلفــة مــن ِفَلســطين؛ ليتعــّرف اإلــى طبيعــة هــذه ال�      فــادي يحــب التّنــز�
وســكّانها، وفــي اأثنــاء اإحــدى رحلاتــه ال�أســبوعية فــي منطقــة وادي قانــا شــرقّي محافظــة قلقيليــة، وجــد متنزهــاً جميــلاً، 
أّخــاذ، وبعبــق رائحــة زهــور البرتقــال، فخطرت بباله فكرة تســيير  يقضــي فيــه المــرء وقتــاً ممتعــاً، ينعــم بجمــال الطبيعــة ال�
أماكــن، واأخــذ علــى عاتقــه اأن يقــوم فــي اأثنــاء تنظيــم هــذه الرحــلات اأن  رحــلات شــبابية، واأخــرى عائليــة لمثــل هــذه ال�
أماكــن التــي يزورونها، ويكون مســار الرحلة  تكــون داعمــة للبيئــة، بحيــث يعمــل مــع المتنزهيــن علــى المحافظــة علــى ال�
متنّوعــاً، مــن حيــث المشــي لمســافات، واأحيانــاً اللعــب بكــرة القــدم، وتســلّق الجبــال، وتنظيــم مســابقات ثقافيــة عــن 

المنطقــة التــي يزورهــا المتنّزهــون؛ اإذ يحصــل الفائــز فيهــا علــى خصومــات فــي الرحــلات القادمــة.
من خ��ل قراءة قّصة فادي، اأناقش ما ياأتي:

1 التحديات والفرص في قطاع السياحة في ِفَلسطين.

2 ل� يحتاج مشروع فادي اإلى تمويل.

3 ما الميزات الريادية عند فادي؟ 

4 ُيمكن اعتبار مشروع فادي مؤّسسة خضراء.

 كيف اأحافظ على وجهة النظر الريادية؟

ــذار  ــواع ال�أع ــتّى اأن ــون ش ــم يختلق ــٍب؛ فه ــٍل صع ــة اإنجــاز عم ــن محاول ــض ال�أشــخاص الخــوف م ــى بع ــدو عل      يب
أنّهم  أنفســهم، وغالبــاً مــا يؤّجلــون مــا عليهــم اإنجــازه، حيث يتّســم هؤل�ء ال�أشــخاص بالحيــاء، والخجل؛ ل� ل�أصدقائهــم، ول�
اأقنعــوا اأنفســهم اأّن ال�آخريــن يملكــون قــدرات تفــوق قدراتهــم، فيشــعرون باأنّهــم ليســوا بارعيــن مثــل غيرهــم؛ مــا يتوّجــب 

علــى َمــْن يفتقــر اإلــى الثقــة بنفســه اأن:

1 يبدا� بتنمية اإيمانه بنفسه، وبقدرته على حسن القيام ببعض ال�أمور.

2 ينجَز اأعماله، متسلّحاً باإيمانه في قدرته على تحقيق النجاح. 

3 اإذا فشل، يجدر به األّ� يستسلم، بل عليه اأن يحاول اإتمام مهامه كلّها.

4 تحقيق النجاح في ال�أمور الصغيرة، يّزوده بالشجاعة؛ كي يحاول العمل على اأمور اأكثر صعوبًة. 
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 خطوات تحسين الميزات الريادّية:

اأقوم بما ياأتي؛ من اأجل تحسين ميزاتي الريادّية:

 الخطوة ال�أولى: اإجراء التحليل الذاتي )اأفكّر كريادي، ثّم اأتصّرف كريادي(:

1 اأضــع ل�ئحــة بالخصائــص والميــزات الرياديــة التــي تعلّمتهــا خــ��ل الوحــدات الســابقة:  اأصنـّـف شــخصّيتي 

وخصائصــي ال�جتماعيــة بالمقارنــة مــع هــذه اللائحــة، باأكبــر قــدر مــن الصراحــة، َوفقاً للميــزان ال�آتي: 
 اأتمتّع بها.

 اأتمتّع ببعض منها.
 ل� اأتمتّع باأيٍّ منها.

2 اأطلب من عائلتي واأصدقائي تصنيفي، بال�ستناد اإلى ال�ختبار نفسه، واأقارن تصنيفهم بتصنيفي.

 الخطوة الثانية: تطوير خطة لتنمية الشخصية، من خلال ما ياأتي:

1  ا�قنع نفسي باأنّي اأريد تحسين شخصّيتي، وخصائصي ال�جتماعية.

2  اأبحــث عــن ال�أصدقــاء، وال�أهــل، وال�أســاتذة الذيــن سيســاعدوني علــى تطويــر خطـّـة قــد تســاعدني علــى التّغّيــر. 

3 اأطلــب مــن ال�أصدقــاء، وال�أهــل، وال�أســاتذة اأن يســاعدوني علــى تطويــر خطـّـة مــن شــاأنها اأن تســاعدني علــى التغّيــر. 

 الخطوة الثالثة: تنفيذ الخطة، من خلال ما ياأتي:

1 اأعمل بجهد على تحسين خصائصي الريادية.

2 اأحاول اأن اأتخلّص من عاداتي السيئة.

3 اأضع اأهدافاً قصيرة المدى لكّل اأسبوع بحّد ذاته.

 الخطوة الرابعة: اأفحص نفسي بشكل دورّي، من خلال ما ياأتي:

1 اإعادة الخطوات الثلاث السابقة.

2 التاأكد من النجاح دوماً.
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   نشاط 4-6: البصمة البيئية: (عمل فردي)

نســان، ول�ســتيعاب  عــادة توليــد المــوارد التــي يســتهلكها ال�إ البصمــة البيئيــة: هــي مقــدار ال�أرض والبحــر الضــروري ل�إ
الن�فايــات الناتجــة.

1 اأجيب عن ال�أسئلة اأدناه، واأجمع كامل نقاطي:   

كيف اأذهب اإلى المدرسة؟ما عدد ال�أشخاص الذين يعيشون في منزلي؟

النقاطالجوابالنقاطالجواب

0مشياً، اأو باستخدام دّراجة هوائية.1500

200باستخدام حافلة مدرسية.2400

250بوساطة النّقل العامّ.3300

500بالّسّيارة.4200

5100، واأكثر

ما وسائل النقل التي اأملكها اأنا اأو عائلتي؟ اأجمع 
كامل النقاط لكّل وسيلة نقل اأملكها اأنا، اأو عائلتي.

ما عدد اأكياس الن�فايات التي تخلفها اأسرتي اأسبوعياً؟

15000دّراجة نارية

400150سّيارة

2200-6003حافلة/ شاحنة

4400-5ل� شيء

6500 فاأكثر

ما عدد المّرات التي اأتناول فيها لحوماً، اأو اأسماكاً 
اأسبوعياً؟

ما عدد المّرات التي تقوم بها عائلتي بتدوير الورق، 
والكرتون، والزجاج، والبلاستيك؟

0دائما00ً

100اأحيانا3-1100ً

200نادرا6-4200ً

300اأبدا10-7350ً

500اأكثر من 10



7777

2 اأستخدم الجدول ال�آتي لحساب بصمتي البيئية بالهكتارات )الهكتار يساوي 1٠٠٠٠ متر مربّع(:

البصمة البيئيةالنقاط
اأقل من 2,0 اأقل من 1000
1500 - 1000  4,0 - 2,0
 2000 - 1500 6,0 - 4,0
2500 - 2000 8,0 - 6,0
 3000 - 2500 10,0 - 8,0
اأكثر من 10,0اأكثر من 3000

جراءات لخفضها: 3 بعد حساب بصمتي البيئية، ا�درج في الجدول ال�آتي بعض الطرق وال�إ

طرق خفض بصمتي البيئية، واإجراءاتهاالرَّْقم

-1
-2
-3
-4
-5

 اأتعلّم:
حقائق مهمة؛ للتّخفيف من البصمة البيئية: 

 اإقفال ُصنبور المياه خلال تنظيف ال�أسنان يوفّر )14600( لتر من المياه سنوياً. 
 تقليل مّدة ال�ستحمام بواقع دقيقة يومياً يوفّر )2920( لتراً من المياه سنوياً. 

 وقف تنقيط ُصنبور الماء يوفّر )15000( حتى )20000( لتر سنوياً. 
 استخدام المواصلات العاّمة ليوم واحد في ال�أسبوع يخّفف من استهلاك الّسّيارة للوقود بنحو )%20( اأسبوعياً.

 الطباعة على وجَهي الورق يوفّر َقْطَعاً اأكثر من نصف شجرة سنوياً.
 تعديل حرارة الغرفة بواقع درجة واحدة مئوية تبعاً للفصول يوفّر نحو )200( كيلوغرام من ثاني اأكسيد الكربون سنوياً.

   نشاط 4-7:   (عمل فردي)

مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة، اأبحــث عــن متوســط البصمــة البيئيــة العالميــة، ومعــدل البصمــة البيئيــة لبعــض البلــدان 
)اأيهــا اأعلــى بصمــة بيئيــة؟( ولمــاذا؟
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اأسئلة الَوحدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية من سلبيات العمل الخاّص؟ 1 اأّي من ال�
د- المكانة. أرباح.    جـ- ال� ب- المرونة.          اأ- ال�حتكاك مع ال�آخرين. 

2 تَُعد� ال�أسباب التي تجعلني اأترك العمل عند ال�آخرين؛ بسبب الزملاء، والتوجه للعمل الخاّص:
اأ- اأسباباً شخصية ملموسة.    ب- اأسباباً عملية.  

جـ- اأسباباً طارئة.     د- اأسباباً اإنسانية.

3 لخفض بصمتي البيئية، اأقوم بـ:
اأ- استخدام سّيارة خاّصة في جميع تنقلاتي.

ب- استغلال سطح المنزل؛ لتجميع مياه ال�أمطار شتاًء.

جـ- اإضاءة جميع مصابيح المنزل؛ لتوضيح الرؤية ليلاً.

د- الكتابة على وجه واحد من الدفتر، والمحافظة على نظافة الوجه ال�آخر.

4 كيف اأزيد من الثقة بنفسي؟
اأ- ل� اأؤمن بقدرتي على حسن القيام ببعض ال�أمور.

ب- ل� اأنجز اأعمالي، بل اأؤجلها كلّما سنحت لي الفرصة. 

جـ- اإذا فشلت، يجدر بي األ�ّ اأستسلم، بل علّي اأن اأحاول اإتمام مهاّمي كلّها.

د- تحقيق النجاح في ال�أمور الكبيرة فقط  يّزودني بالشجاعة.

آتية ل� تَُعّد من الكفايات الريادية؟  5 اأّي من ال�
د- الدعم الحكومي.        اأ- المعرفة.   ب- الخبرة )المهارة(.      جـ- الميزات.  

6 اإل�َم الكلمة ال�أولى من ال�ختصار )MAIR(؟
ب- اإلى الموارد.   اأ- اإلى القدرة.     

د- اإلى الدافع، والتصميم. جـ- اإلى الفكرة، والسوق.   

آتية ل� تَُعّد قدوة حسنة: 7  واحدة من ال�
       اأ- ال�أشخاص المحظوظون.              ب- ال�أشخاص النموذجّيون.

أقارب.          د- ال�أصدقاء.        جـ- العائلة، اأو ال�
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 السؤال الثاني: ما المقصود بالمصطلحات ال��تية:

جـ- البصمة البيئية.       اأ- العمل الخاّص.                 ب- الهكتار.  

 السؤال الثالث: اأقارن بين اإيجابيات العمل الخاّص، وسلبياته.

 السؤال الرابع: اأذكر العوامل ال�أساسية المحّفزة لريادة ال�أعمال.

 السؤال الخامس: كيف اأحافظ على وجهة النظر الريادية؟

 السؤال السادس: اأوّضح خطوات تحسين الميزات الريادية.

 السؤال السابع: اأعلّل ما ياأتي:  

َول الغنية. 1 ارتفاع البصمة البيئية في الد�

نشاء مشروع ريادي. 2 القدوة الريادية محّفزة ل�إ

3 فشل بعض المؤسسات، على الرغم من توفّر المعرفة، والخبرة، والميزات، والموارد.

  السؤال الثامن: اأذكر خمسًة من العوامل ال�أساسية لنجاح اإنشاء مؤّسسة صغيرة؟

 



 لجنة المناهج الوزارية:

اأ. ثروت زيد د. بصري صالح    د. صبري صيدم   

د. سمية النخالة            م. وسام نخلة   


