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ملخص البحث
هدف هذا البحث للتعرف على دور البرامج التدريبية في تنمية التفكير االبداعي لدى الرياديين
 و قد كان سؤال البحث ما مدى قدرة الدورات التدريبية التي. من اصحاب المشاريع الصغيرة
ة المشروع على تنمية االبداع لديه في فكرة و ادارة مشروعه؟ وقد اعدت/ يحصل عليها صاحب
 واجري البحث على.الباحثات استبانة لجميع بيانات للمساعدة في االجابة على سؤال البحث
الرياديين من اصحاب المشاريع الصغيرة المتواجدين في حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية
 من عينة الدراسة لديهم رغبة قوية في%87  وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها.بغزة
الحصول على مزيد من الدورات التدريبية خاصة و ان الدورات التدريبية لها دور في زيادة
 وتكونت.ربحية مشاريعهم و دخولهم ألسواق جديدة مما يساعدهم على تحقيق اهداف مشاريعهم
رؤية ابداعية وافكار جديدة بعد حصول الرياديين على دورات تدريبية مما ادى الى التحسين
 و قدمت الباحثات عدة توصيات منها ضرورة الزام اصحاب االفكار.المستمر إلدارة المشاريع
.الجديدة و اصحاب المشاريع بضرورة الحصول على برامج تدريبية مختلفة
Abstract
The research aims to identify the role of training programs in the development of
creative thinking from entrepreneurs which they own a small business. The research
question has been " What is the capacity of training programs which is received by
Entrepreneurs able to develop his/her idea creativity and his/her project management
ways?". The researchers prepared a questionnaire to collect all the data to answer the
research question. The research conducted on entrepreneurs of small businesses who
are in the business incubator at the Islamic University in Gaza. The study found
several results: 78% of the study sample have a strong desire to get more training
courses, also, training courses have a role in increasing the profitability of their
projects and entering new markets, helping them to achieve their business goals. the
training sessions was formed a creative vision and new ideas to the entrepreneurs,
which led to the continuous improvement of project management. The researchers
provided several recommendations including: the need to compel entrepreneurs with
new idea to get a different training programs
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الفصل االول  :خطة الدراسة
 .1المقدمة-:
يعتبر التدريب هو ذلك النشاط اإلنساني المخطط له والهادف إلى إكساب المتدربين القناعات والمهارات
والمعارف الالزمة بغرض إحداث تغيير في انشطة األفراد والمنظمة بما يحقق أهداف مقصودة .ومن هذه
االهداف األهداف االبداعية وهي التي ترمي الى تحقيق مستويات عالية من أداء العمل  ،عن طريق استخدام
أساليب علمية متطورة ،وعناصر متميزة قادرة على التجديد واالبتكار واالبداع .www.mawdoo3.com .مما
سبق جاءت فكرة هذا البحث الذي سيبحث في مدى تحقيق حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية من وراء برامج
التدريب التي تقدمها للرياديين من اصحاب المشاريع التي تحتضنها في الوصول لدرجة االبداع في العمل وادارة
المشاريع.
 .2مشكلة الدراسة-:
يقوم التدريب بدور كبير وهام في تطوير اصحاب المشاريع الريادية ،ويظهر دوره واضحا على تطوير االبداع
لديهم و الذي ينعكس على فكرة المشروع وادارته وتطويره  ،وبناء على ما سبق تتمثل المشكلة في السؤال
التالي:
ما مدى قدرة الدورات التدريبية التي يحصل عليها صاحب /ة المشروع على تنمية االبداع لديه في فكرة وادارة
مشروعه ؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي االسللة الفرعية التالية-:
 هل ساعدت الدورات التدريبية في تطوير المهارات االدارية لدى اصحاب المشاريع الصغيرة؟؟
 كيف اترث الدورات التدريبية على اصحاب المشاريع الصغيرة على ادارتهم لمشاريعهم
واستمرارها؟؟
 .3أهمية الدراسة-:
تظهر اهمية هذه الدراسة في انها تسلط الضوء على اصحاب المشاريع الصغيرة و الريادين الذي لهم
مشاربع قائمة وحققت نجاح للتعرف على تأثير التدريب علي اعمالهم ،وكيف ساعدهم في الوصول لمرحلة
االبداع سواء في تفكيرهم او في ادارتهم للمشاريع  ،و ما مدى التقدم الذي حققوه بعد الحصول على دورات
تدريبية.
 .4متغيرات الدراسة-:
تتمثل متغيرات الدراسة في المتغير المستقل وهو " الدورات التدريبية" والمتغيرات التابعة المتمثلة بـ (تنمية
الفكر االبداعي و تطوير المهارات االدارية).
 .5أهداف الدراسة-:
 التعرف على واقع ريادة األعمال في قطاع غزة.
 التعرف على دور الدورات التدريبية التي يحصل عليها اصحاب المشاريع الصغيرة في تنمية االبداع في
تطبيق افكارهم االبداعية.
 التعرف على دور الدورات التدريبية التي يحصل عليها اصحاب المشاريع الصغيرة في تنمية االبداع في
ادارة مشاريعهم.
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 .6منهجية الدراسة-:
ستعتمد الباحثتين على المنهج الوصفي التحليلي إلجراء هذه الدراسة ،بسبب مناسبته للظاهرة محل الدراسة،
باإلضافة الى االستعانة بالدراسات التي تطرقت إلى دور التدريب في مجال المشاريع الصغيرة والريادة.
 .7أدوات الدراسة-:
-1ستعتمد الباحثتين على توزيع استبانة على عدد من الرياديين أصحاب األفكار اإلبداعية الذين خاضوا
تجربة االحتضان ويمتلكون مشاريع سواء التي هي قيد التطبيق أم التي تم تطبيقها فعليا من الرياديين في
حاضنة الجامعة االسالمية .
 -2باإلضافة الى اجراء مقابالت مع مسئولي التدريب في حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية بغزة.
 .8مجتمع الدراسة-:
يتمثل مجتمع الدراسة في المشاريع الريادية والشركات الناشئة المحتضنة في حاضنة الجامعة االسالمية
ومجموعها  25مشروع ،حيث تم إحصاء عددها بعد التواصل مع مسئولي الحاضنة وهي موزعة على
النحو التالي:
عدد المشاريع
الحاضنة
حاضنة األعمال والتكنولوجيا  – BTIالجامعة اإلسالمية

15

مشروع مبادرون – الجامعة اإلسالمية (من اكمل مشروعهم
بعد المشروع)

13

المجموع

25

 .9عينة الدراسة-:
اعتمدت الباحثات على اعداد استبانة و توزيعها على مجتمع الدراسة أي انه اعتمدت الباحثات على الحصر
الشامل لمجتمع الدراسة  .تم توزيع  25استبانة و استرداد  20أي بنسبة استرداد  . %92و تم تحليلها جميعا بعد
التأكد من صالحيتها للتحليل.
 . 11الدراسات السابقة -:
 -1القوقا ،ابراهيم (".)2117أثر التدريب على أداء المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا في قطاع غزة
– دراسة حالة" ،دراسة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية غزة.
وقد أظهرت الدراسة ان للتدريب أثرا فاعال في تطوير مهارات وقدرات أصحاب المشروعات الصغيرة
والعاملين فيها ،انعكس بشكل واضح على قدرة وفاعلية المشاركين على إدارة العمليات االنتاجية في مشروعاتهم
بشك أفضل ،وكان لبرامج التدريب المتعلقة بمجال التسويق فاعلية ظهرت في قدرة أصحاب المشروعات
الصغيرة والعاملين فيها على توظيف ما تعلموه من مهارات في هذا المجال ،وان هناك إدراكا لدى أصحاب
المشروعات الصغيرة والعاملين فيها ألهمية االستثمار في التدريب من أجل تطوير قدرات مشروعاتهم ومواكبتها
لما يستحدث من تكنولوجيا في إدارة المشروعات الصغيرة ،كما بينت الدراسة أنه ال أثر لعوامل الجنس ،العمر،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،وطبيعة عمل المشروع وعرمه على أثر التدريب على تطوير أداء المشروعات
الصغيرة.
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 -2ابو الروس ،سامي وأبراهيم القوقا (" .)2111أثر التدريب على نمو وربحية المشروعات الصغيرة في فلسطين
دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة في قطاع غزة" .مجلة جامعة االزهر غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب على المشروعات الصغيرة ،وانعكاسه على نمو وربحية هذه
المشروعات في قطاع غزة ،وقد تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها ،والذين
سبق لهم تلقي دورات تدريبية ،وتم اختيار عينة عشوائية بلغت ( )122مفردة ،علما بأن المشروعات الصغيرة
يبلغ عددها المئات ولكن الجزء األكبر منها فردي وال يوجد عدد من الموظفين .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
للتدريب أثرا فاعال على نمو وربحية المشروعات الصغيرة من خالل دور التدريب في تطوير مهارات وقدرات
أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها ،انعكس بشكل واضح على قدرة وفاعلية المشاركين على إدارة
العمليات اإلنتاجية في مشروعاتهم بشكل أفضل ،وكان لبرامج التدريب فاعلية ظهرت في قدرة أصحاب
المشروعات الصغيرة والعاملين فيها على توظيف ما تعلموه من مهارات في هذا المجال ،وأن هناك إدراكا لدى
أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها ألهمية االستثمار في التدريب من أجل تطوير قدرات مشروعاتهم
ومهاراتهم في مجال إدارة المشروعات ،وفي صقل مهارات المشاركين في مجال اإلدارة مما أثر بدوره على
زيادة أرباح.
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الفصل الثاني  :االطار النظري
المبحث االول :التدريب
 .1مقدمة :
مما ال جدل فيه ان كفاءة اداء أي مؤسسة صغيرة كانت ام كبيرة ،خاصة ام حكومية  ،يتوقف على كفاءة أداء
الموارد البشرية و تأهيلها و تدريبها كي يستطيع ان تواكب التغيرات و التطوير و مواجهة التحديات والمنافسة
(.المدهون واخرون.)2336،
و ليس غريبا ان نرى هذا التزايد باالهتمام بتدريب الراغبين في الحصول على تمويل ليكون لهم مشروعهم
الخاص نظرا الرتباط نجاح المشاريع لمدى الفهم إلدارة اصحابها لها.
لعهد قريب كان االهتمام بتدريب الموارد البشرية يتجاهل هذه الفئة المستهدفة من طالبي التمويل مما ترتب عليه
اخفاق الكثير منهم في ادارة المشاريع و بالتالي اهدار االموال التي خصصت لهذه المشاريع .و يعتبر التدريب
سالح فعال تأخذ به الدول المتقدمة و يكاد يكون سر انطالقتها و نجاحاتها فما هو التدريب و ما هي اهمية و
عناصر نجاحه.
 .2التدريب:
يعرف على انه تنمية المعارف و المهارات والعمل على تحسين سلوك المتدرب .أي عملية نقل اسنان من مستوى
معين الى في العلم والمهارات الى مستوى اعلى منه .أي انه عملية تفاعل بين الشخص مع خبرات تعليمية تهدف
الى بناء و تطوير خصائص مقدرات ( مهارات ذهنية أدائية ،و اتجاهه) مرغوبة تجعله قادرا على اداء مهام
وواجبات محددة ضمن ظروف و تسهيالت معينة  ( .جابر2331،م).
وعرفه (الجميلي2112،م) بأن التدريب نشاط منظم ومخطط له وموجه ،لتحسين ورفع كفاءة المتدربين بهدف إجراء
تعديل في سلوكهن أو صقل لمهارات أو إكساب التجاهات جديدة إيجابية تجعل المتدرب أكثر فاعلية وكفاءة في إدارة
مؤسسته حاضرا ا ومستقبالا .
 .3اهداف التدريب:






مساعدة المتدرب في تطوير عمله و ذلك برفع مهاراته .
العمل على خلق او زيادة ثقة المتدرب في عمله او مشروع .
اثراء معلومات المتدرب في مجاله المهني.
رفع الروح المعنوية للمتدربين بعد الحصول على دورات تدريبية.

 .4عناصر العملية التدريبية:
المدرب

المتدرب

البيئة التدريبية
المادة التدريبية
المناخ التدريبي

جردت بواسطة الباحثات
شكل رقم ( :)1عناصر العملية التدريبية
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من الشكل السابق يجب ان تتوفر صفات في عناصر العملية التدريبية وهي كاالتي :
 4.1صفات المدرب الناجح :
 االلمام بالناحية العملية و العلمية للمادة التدريبية التي سيقدمها.
 امتالك مهارات المدرب و كيفية ايصال المعلومة.
 مساعدة المتدربين في اكتساب مهارات الدورة التدريبية.
في حاضنة االعمال وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة االسالمية يتم وضع معايير الختيار المدربين وهي ان
يكون صاحب سمعة جيدة  ،ومؤهل بشكل علمي وعملي ( يمتلك خبرة في مجال تدريبه) باإلضافة الى ان يكون
متمكن من التدريب وله قدرة على تقديم المساعدة للرياديين (.مقابلة مع م .اشرف حجازي).
 3.2صفات المتدرب الناجح -:حتى يستطيع المتدرب االستفادة من الدورات التدريبية يجب ان يمتلك
االتي:
 وجود هدف من الحصول على دورات.
 شعور داخلي بالحاجة لهذه الدورات.
 امتالك اإلرادة لتطبيق ما تعلمه في الدورة على واقع مشروعه .
3.2

خصائص المادة التدريبية :
 الوضوح
 المالئمة
 السهولة
 العالقة المباشرة بمحتوى الدورة
 امكانية التطبيق العملي

 4.4خصائص البيلة التدريبية ( المناخ ):
 ان تكون مالئمة للدورة.
 تحتوي على جميع االدوات و االجهزة المطلوبة لعملية التدريب .
 .5آلية عملية التدريب :
تشمل عملية التدريب الناجح على الخطوات االتية-:

جمع وتحليل المعلومات

تحديد االحتياجات التدريبية

تصميم البرنامج
التدريبي

التغذية الراجعة

تنفيذ البرنامج التدريبي

تقييم البرنامج التدريبي

جرد بواسطة الباحثة
شكل رقم ( :)2آلية عملية التدريب
3.2

جمع و تحليل المعلومات :
عملية جمع البيانات توفر لإلدارة كافة البيانات و المعلومات التي يمكن االعتماد عليها في رسم
السياسات و التخطيط و اتخاذ القرارات  ،وهي االساس في توجيه و تخطيط النظام التدريبي في المنظمة
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و في هذه الخطوات يجب توفير البيانات كاالتي ( بيانات عن التنظيم االداري و بيانات عن االهداف
والسياسات و بيانات عن تطور النشاط و عن اسلوب ممارسة الوظائف  ،و اسلوب االفراد و الظروف
المحيطة و االمكانيات).
 5.2تحديد االحتياجات :
تشمل تحديد االحتياجات المتعلقة بزيادة و تطوير المعارف والمعلومات والمهارات  ،باإلضافة الى
تحديد االحتياجات المتعلقة بتطوير السلوك االنساني سواء لألفراد والمهارات.
 5.0إعداد البرنامج التدريبي:
تحديد الموضوعات الدقيقة المطلوب التدريب عليها ،و درجة العمق و الشمول في عرض الموضوعات،
و اعداد المادة التدريبية بشكل مالئم ،باإلضافة الى تحديد التتابع في عرض الموضوعات بشكل
متسلسل ،مع اعداد للمدربين ،وتهيئة المكان المالئم و المعدات.
 5.4تنفيذ البرنامج التدريبي:
تحديد االطار العام لإلجراءات التنفيذية للبرامج التدريبية ويحتوي على-:
 -1تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدورة.
 -2تنسيق التتابع الزمني للموضوعات التدريبية (كالمكان و الزمان و المستلزمات).
 -0تحضير المطبوعات و تجليدها وتوزيعها.
 -4االتصال بالمتدربين و المدربين إلخبارهم بالبدء.
 5.5تقييم البرنامج :
للتعرف على مدى نجاح و العقبات التي تواجه المدربين والمتدربين.
 5.6التغذية الراجعة :
وذلك باالستناد على نتائج التقييم يتم االستفادة منها لتطوير الدورات القادمة.
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المبحث الثاني :المشاريع الصغيرة
 .1مقدمة:
تلعب المشاريع الصغيرة دورا هاما في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في دول العالم المتقدمة منها والنامية
على حد سواء ،وذلك لدورها الفعال في التغلب على العديد من المشاكل التنموية في مقدمتها التخفيف من حدة
البطالة ،ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول ،حيث توفر المشاريع الصغيرة فرص عمل واسعة جدا ،نظرا لصغر
حجم رأس المال المستثمر فيها ،وبذلك تساهم بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية ،وتوظيفها في عملية التنمية
االقتصادية.
وظهر واضحا دور المشاريع الصغيرة لدى الشباب مع قلة توفر فرص العمل ،فأصبحت الريادة واقع عالمي
يشكل امآل في مستقبل العالم ،فالشباب هم أمل المستقبل ومحرك عجلة التنمية في جميع المجتمعات سواء كانت
المتقدمة أو النامية واثبت التجارب نجاح الشباب في انشاء وتطوير المشاريع الصغيرة وخصوصا في قطاع
تكنولوجيا المعلومات.
 .2مفهوم المشروعات الصغيرة:
عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى األذهان الصناعات الصغيرة برغم كون كلمة
المشروعات تتسع للمجاالت المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية  ،وهناك ما يسمى
بالمشروعات متناهية الصغر  ،وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال  ،وعدد
العاملين  ،وحجم المبيعات  ،وشكل الملكية  ،فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي
يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي
يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عامال على أنه مشروع صغير  ،أما المشروع الذي يستوعب من
خمسة عشر عامال إلى تسعة وأربعين عامال على أنه مشروع متوسط وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير.
وتعرف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي
يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين  53 – 13عامل فيما يصف البنك
الدولي المشروعات التي يعمل فيها اقل من  13عمال بالمشروعات المتناهية الصغر ،والتي يعمل فيها بين  13و
 53عامال بالمشروعات الصغيرة ،والتي يعمل فيها بين  133 – 53عامل بالمشروعات المتوسطة (المعهد
العربي للتخطيط بالكويت .)2332 ،
وال يختلف االمر بالنظر الى فلسطين ،فال يوجد تعريف للمشروع الصغير ،وتختلف آلية التعامل مع المشروعات
االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب طبيعة النشاط والجهة ذات المسؤولية وهي تختلف من مؤسسة
ألخرى ،فبينما تصنف اإلدارة العامة للشركات والتراخيص في وزارة االقتصاد الوطني المشروعات حسب
طبيعة عملها ،وتصنف وزارة المالية المشروعات حسب الشرائح الضريبية للمكلفين ،كما أن قانون تشجيع
االستثمار لعام  1997يعطي امتيازات حسب فئات رأس المال والعمالة ،والبلديات تجبي الرسوم ضمن معايير
مختلفة ،مع العلم بان وزارة الصناعة الفلسطينية حددت ألغراض إحصائية تقسيمات للمشروعات الصناعية
حسب الملف الصناعي عام  ،1998وأخيرا نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح المشروعات
الصغيرة والمتوسطة عام  2332للمنشآت التي تشغل بين  53-9عامل وفق رؤية إحصائية خاصة مدعومة من
)http://www.mti.gov.eg/SME/Test4.htm( . UNECTAD
 .3أهمية المشاريع الصغيرة:
ظهرت أهمية المشروعات الصغيرة في ظل الظروف المعيشية الصععبة التعي يعيشعها قطعاع غعزة المتمثلعة بارتفعاع
معدالت الفقر والبطالة بشكل مذهل ،يزداد بشكل مستمر وخصوصا بعد حرب  2314على غزة.
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ساهمت المشاريع الصغيرة فعي حعل أهعم المشعكالت االجتماعيعة المتمثلعة بتعوفير فعرص عمعل للشعباب وخصوصعا
الخريجين اصحاب االفكار االبداعية التي اثبت نجاحها وتطورها.
وبالتالي فإن اهمية المشاريع الصغيرة في المجتمع الغزي وخصوصا لدى فئة الشباب تكمن بالتالي:
-

المسععاهمة فععي اسععتيعاب قععوة العمععل المتدفقععة إلععى سععوق العمععل الفلسععطيني باسععتمرار ،وبالتععالي الحععد مععن
مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني.
الحد من مشكالت الشباب المتمثلة بعدم وجود فرصة للعمل .
توفير العديعد معن السعلع والخعدمات التعي تلبعي احتياجعات المجتمعع الفلسعطيني وتزيعد معن درجعة االكتفعاء
الذاتي ،ويحد من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي.
لها القدرة على التشعغيل العذاتي لمحعدودي العدخل وخريجعي الجامععات والمعاهعد وخاصعة التخصصعات
التقنية والفنية.
تشجيع الشباب على االبتكار واالبداع لمواجهة التطور في سوق المشاريع الصغيرة.
استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرمجيات التي تعتمد أساسعا علعى المعرفعة
والمهارة وتساهم في تكثيف القيمة المضافة المتحققة.
عامل أساسي لالستقرار االجتماعي والسياسي ،وخصوصا تعطي الفئعات االجتماعيعة المهمشعة الفرصعة
لتف اعلهم في العمليعة اإلنتاجيعة المبدععة معن خعالل تبنعي نهعج المشعروعات الصعغيرة والتعبيعر ععن ذاتهعم
وطموحاتهم.
وسيلة لدمج وتفعيل دور المرأة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية المختلفة ،بما يعزز دورها الريادي
واالجتماعي.
تقويععة العالقععات االجتماعيععة مععن خععالل التفاعععل المسععتمر بععين أصععحاب المشععروعات الصععغيرة وفئععات
المجتمع المختلفة ،بحكم أن غالبية عمالء المشروعات الصغيرة محليين في كثير من األحيان.

 .4توجهات الشباب الحالية لبناء مشاريع صغيرة:
أثبتت العديد من الدراسات والبحوث والتجارب على المستويين العربي والدولي أن التشغيل مقابل أجر في
صيغته التقليدية لم يعد كافيا الستيعاب الطلبات اإلضافية للعاطلين عن العمل والداخلين الجدد لسوق العمل
مما أدى في كثير من البلدان في العالم إلى االتجاه نحو دعم وترسيخ ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر
وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.
وفى هذا السياق يرى كثير من االقتصاديين والباحثين أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع
إنشائها يعتبر من أهم عناصر عمليه التنمية االقتصادية على مستوى العالم وبشكل خاص على مستوى البلدان
النامية وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لمعالجة مشكلتا الفقر والبطالة.
فقد وجدت المشروعات الصغرى والمتوسطة مختلف إشكال الرعاية والمساندة من قبل العديد في
المنظمات والهيئات العربية والدولية وحكومات معظم دول العالم ومن ضمنها البلدان العربية نظرا
للمساهمة الكبيرة لهذا القطاع في اقتصاديات العديد في البلدان النامية والمتقدمة أيضا  ،حيث أن هذه
المشروعات تمثل ما نسبته  %93تقريبا من المنشآت االقتصادية في العالم وتوظف ما بين  53إلى %63
من القوى العاملة في العالم ،إضافة إلى مزايا أخرى تزيد من أهميتها وتجعلها في صدارة اهتمامات
واضعي السياسات وخطط وبرامج التنمية .
إذا اعتبرنا أن الشباب يشكلون حوالي نصف عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وانه ينبغي على
منطقة كمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تهيئ بمفردها على سبيل المثال حوالي  133مليون
فرصة عمل جديدة بحلول عام  2323وذلك حتى تستطيع تثبيت حالة العمالة لديها  ،بناء على تعبير
التقرير الصادر عن البنك الدولي (سنغافورة  ،)2336/9/16فيأتي هنا دور المشاريع الصغيرة لفئة
الشباب كوسيلة فعالة للمساعدة في الحد من ظاهرة البطالة.
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 .5المعيقات التي تواجهها المشاريع الشبابية:
تواجه المشاريع الريادية الشبابية في األراضي الفلسطينية العديد من القيود والمشاكل والتحديات التي يحاول
الشباب بمساعدة القادرين من فئات المجتمع كالمؤسسات والحاضنات تجازوها لخدمة الفئة المستهدفة بشكل
خاص والمجتمع الفلسطيني عامة ،ولعل أهم هذه التحديات:
-

مشكلة توفير السيولة الالزمة لتمويل البدء في المشروع و من ثم التكاليف التشغيلية الستمرارية وتطوير
المشروع ،وخصوصا في ظل ضعف االمكانيات المالية في قطاع غزة بشكل عام.
معوقات الظروف السياسية وما نتج عنها ما قطع الرواتب للموظفين وما يسببه من انخفاض الدخل للمستهلكين
مما يؤثر على العمليات التجارية ،مما يؤدي الى صعوبة التوسع في األعمال.
الظروف الصعبة في قطاع غزة من عدم استقرار امني وسياسي واقتصادي وما تبعه من إغالق شامل للمعابر
وعدم توفر المواد الخام بصورة كاملة وكذلك بالنسبة للبضاعة وما تبع ذلك من تجارة األنفاق واالرتفاع
المهول لألسعار.
ضعف الخبرة التسويقية لدى الرياديين.
مشكلة قطع الكه رباء وما نتج عنها من صعوبات توفر الوقود للمولدات الذي اثر سلبا على سير العمل في
المشاريع الصغيرة.
عدم سهولة التوجه للبنوك او مؤسسات التمويل للحصول على التمويل المناسب ،بسبب صعوبة االجراءات.

 .6خصائص المشروعات الصغيرة:
للمشععاريع الصععناعية الصععغيرة دور ال يسععتهان بععه فععي بنععاء االقتصععاد الععوطني ،وتظهععر أهميتهععا مععن خععالل
استغالل الطاقات واإلمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر احد روافد العملية التنموية ،وعلي العرغم
من الجدل القائم حول قدم أو حداثعة المشعاريع الصعناعية الصعغيرة ،فقعد تبعين أن هعذه المشعاريع قديمعة ألنهعا كانعت
النواة والبداية لحركة التصنيع ،وتستحوذ هذه المشاريع علي خصعائص معينعة تميزهعا ععن غيرهعا معن المشعاريع،
ويمكن عرضها باختصار على النحو التالي( :المحروق)2336 ،












مالعك المشعروع هععو معديره ،إذ يتععولي العمليعات اإلداريععة والفنيعة ،وهعذه الصععفة غالبعة علععي هعذه المشععاريع
كونها ذات طابع اسري في اغلب األحيان.
انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة ،وذلك في ظل تدني حجم
المدخرات لهؤالء المستثمرين في المشروعات الصغيرة.
االعتماد علي المو ارد المحلية األولية ،مما يساهم في خفض الكلفة اإلنتاجيعة وبالتعالي يعؤدي إلعي انخفعاض
مستويات معامل رأس المال/العمل.
مالئمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المعال ومالءمتعه ألصعحاب هعذه المشعاريع ،حيعث أن تعدني رأس
المال يزيد من إقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم علي مثل هعذه المشعاريع نظعرا النخفعاض كلفتهعا مقارنعة
مع المشاريع الكبيرة.
تدني قدراتها الذاتية علي التطور والتوسع نظرا إلهمال جوانب البحث والتطوير ،وععدم االقتنعاع بأهميتهعا
وضرورتها.
االرتقاء بمستويات االدخار واالستثمار علي اعتبار أنها مصدرا جيدا لإلدخعارات الخاصعة وتعبئعة رؤوس
األموال.
المرونة والمقدرة علي االنتشار نظرا لقدراتها علي التكيعف معع مختلعف الظعروف ،ممعا يعؤدي إلعي تحقيعق
التوازن في العملية اإلنتاجية.
هذه المشاريع تنتج صناعات مكملة للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها.
صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية ،نظرا الرتفاع كلفة هعذه العمليعات ،وععدم قعدرتها علعي تحمعل مثعل
هذه التكاليف.
االفتقار إلي هيكل إداري ،كونها تدار من قبل شخص واحد مسئول إداريا وماليا وفنيا.
بساطة الشكل القانوني (أو انعدامه في بعض األحيان في حالة المشاريع متناهية الصغر).
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المبحث الثالث :حاضنات االعمال
 .1مقدمة:
يرجع تاريخ حاضنات األعمال إلى عام  1959حيث أن أول مشروع تمت إقامته في مركز التصنيع المعروف
باسم  Bataiva Center Industrialفي نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية ،وبحلول عام  1974قامت هيئة
المشروعات الصغيرة  SBAبوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من الحاضنات والتي وصلت إلى  03حاضنة في
هذا العام ثم تلى ذلك عدد كبير من الحاضنات عند قيام الجمعية األمريكية لحاضنات األعمال ) (NBIAفي عام
 ،1975وبنهاية عام  1998وصل عدد الحاضنات في الواليات المتحدة األمريكية إلى حوالى  553حاضنة.
(قاسم.) 2117 ،
 .2تعريف حاضنات االعمال:
تعرف حاضنات األعمال بأنها " :حزمة متكاملة من الخدمات و التسهيالت و آليات المساندة و االستشارة
توفرها و لمرحلة محددة من الزمن مؤسسة قائمة لها خبرتها و عالقاتها للمبادرين الذين يرغبون البدء في إقامة
مؤسسة صغيرة بهدف تخفيف أعباء مرحلة االنطالق (( .)Start upالحناوي)2111 ،
كما تعرف بـ " التنمية الناجحة للشركات و المشروعات من خالل مجموعة من األعمال لدعم الموارد
والخدمات  ،المقدمة و المنسقة من طرف إدارة الحاضنة ،والمعروضة من خالل شبكة اتصاالتها".
()2112 ،Tornatzky
توفر الحاضنة وحدات إنتاجية وإدارية ذات تجهيزات خاصة مالئمة مقابل قيم إيجارية مدعومة ولفترات ال تزيد
عن  0سنوات (فترة االحتضان) كذلك توفر الحاضنة خدمات مركزية مشتركة مثل :
أعمال السكرتارية .خدمات إدارية وفنية وتسويقية .خلق صور ذهنية للنجاح أمام رواد األعمال من الشباب .توفر برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجيدة وذات أفكار مبتكرة من خالل شركات رأس المال المخاطر،برامج تمويل حكومية ،شبكة رجال األعمال ،والمستثمرين .
المساعدة من خالل مستشاري الحاضنة في تقديم المتابعة والتقييم بشكل مستمر .االرتباطات بمراكز الخبرة والجامعات والمراكز البحثية .توفير المعدات واألجهزة الخاصة بالحاسب اآللي والخدمات المكتبية (.قاسم) 2338 ، .3اهداف حاضنات االعمال)2112 ،Tornatzky( :
 إنتاج مؤسسات ناجحة و تمتلك القدرة على التحكم في برنامجها المالي( أي برنامج التمويل ) ،والقادرة كذلكعلى البقاء و االستمرارية باالعتماد على ذاتها.
 مساعدة الخريجين في الحصول على فرص عمل. إنعاش األحياء و المناطق السكانية ،وكذا تسويق التكنولوجيات وتعزيز االقتصاديات المحلية والوطنية. .4اهمية الحاضنات( :قاسم( ) 2117 ،شلبي)2112 ،
 مكان المشروع ينتج ويبدع ويسوق منه ويستقبل عمالؤه فيه.
 دعم مالي من خالل االستفادة من قرض ميسر وتملك معدات المشروع.
 االستفادة من التسهيالت المتوفرة بالحاضنة مثل موظف الستقبال عمالئه ،وهاتف خاص ،وفاكس،
وحاسب آلي متصل باإلنترنت ،وطابعة مستندات ..وغيرها.
 دعم فني من خالل المساعدة بعمل دراسات جدوى للمشروع وتلقي استشارات في مختلف المجاالت
مثل اإلدارة والتسويق والتصميم واإلنتاج والمحاسبة واألمور القانونية.
 تنمية المهارات من خالل التدريب المستمر تبعا الحتياجات المشروع مثل فنون البيع والتفاوض
والمناقصات ..وغيرها.
 اختصار الوقت المستهلك في التراخيص والسجل التجاري واألمور ذات العالقة مع الجهات الحكومية.
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االستفادة من عالقات وتعاون الحاضنة مع مختلف الجهات ذات العالقة مع المشروع المنتسب وذلك
داخل وخارج المملكة.
دعم تسويقي من خالل معاونة صاحب المشروع المنتسب في االشتراك بالمعارض المحلية والدولية
ومساعدته بتسويق منتجاته من خالل شركة متعاونة مع الحاضنة.

 .5أنواع حاضنات األعمال( :السالم)2332 ،
تصنف حاضنات األعمال من حيث نوع النشاط إلى سبعة أنواع هي:








حضانة األعمال الصناعية التي تقدم خدمات و مساعدات للشركات الصناعية المبتدئة.
تقديم خدمة التكنولوجيا العامة.
حضانة األعمال السياحية.
حضانة األعمال التكنولوجية عالية المستوى.
حضانة األعمال الطبية.
حضانة األعمال الخاصة بالمعلوماتية و اإلعالم.
حضانة األعمال الشاملة ( )Mixed-Useأو المختلطة.

 .6أنشطة الحاضنة( :شلبي)2332 ،









توفير االحتياجات والمساندة الالزمة للتقنية.
إرشاد وتوجيه منتسبي الحاضنة.
تدريب موظفي المشروعات المنتسبة.
بناء هيكل نموذجي إلنشاء وتأسيس األعمال والشركات الجديدة.
توفير مواقع كافية الستقبال عمالء المنتسبين والمختبرات والورش المساعدة.
توفير المساندة والمساعدة اإلدارية والتسويقية.
توفير المساعدة واالستشارة المالية.
التعرف على المستثمرين والشركاء االستراتيجيين.

 .7حاضنة االعمال والتكنولوجيا في الجامعة االسالمية:
ح اضنة األعمال و التكنولوجيا هي وحدة جديدة أنشأت في الجامعة االسالمية بدعم من برنامج المعلومات من
أجل التطوير ) (InfoDevللمرحلة االولى ،وصندوق تطوير الجودة للمرحلة الثانية .حيث تهدف الحاضنة للدعم
في اتجاه تطوير االنشطة االقتصادية الصغيرة ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا من خالل تقديم خدمات أعمال مهنية
للرياديين الفلسطينيين الذين لديهم أفكار ناضجة لمنتجات فريدة وإبداعية في مجال التكنولوجيا ويق ّدر أن لها سوق
قوية محتملة.
 7.1مهمة حاضنة االعمال و التكنولوجيا:
تصميم ،تطوير ،تنفيذ ،وتسويق المبادرات اإلبداعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي ستدعم تطور مشاريع
األعمال الريادية ذات اإلمكانات التوسعية العالية من خالل تزويدهم بحزمة متكاملة من خدمات تطوير األعمال
ذات الج ودة العالمية ،والتي سيكون لها دور في تعزيز ودعم إمكانية التسويق التجاري لألفكار وتحسين تطور
ونمو المشاريع الفعّالة .
 7.2الغاية االستراتيجية:
إرساء استراتيجيات دعاية وتسويق تركز بشكل فريد على تطور فرص األعمال والولوج إلى األسواق اإلقليمية
والعالمية لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية .ودعم المواهب التقنية والفكرية واإلدارية
للرياديين الشباب والذين يتوقع أن يشكلّوا العمود الفقري لسوق فعّال ومص ّدر لمنتجات وخدمات تكنولوجية .
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7.3األهداف:
 توفير البيئة المناسبة لتفجير الطاقات االبداعية و تحويلها لمنتجات تخدم المجتمع.
 المساهمة في تحسبن الوضع االجتماعي للخريجين بمساعدتهم لتشكيل أعمالهم الخاصة.
 بناء وتنمية عالقات مع مؤسسات تطويرية للوصول إلى مبادرة تطوير اقتصادية مشتركة.
 العمل على خلق مبادرة عالقة ترابطية ومحركة بين الجامعات والسوق تركز على تطوير منهاج في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبجودة عالمية.
 مساعدة القطاعات األخرى على إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملياتهم التجارية.
 خلق استراتيجيات دعاية وتسويق تركز على األسواق اإلقليمية والدولية.
 العمل إقليميا ودوليا مع مستثمرين ومؤسسات مالية من أجل تأسيس صندوق استثماري لمشاريع جديدة
في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين ،كذلك تأمين رأس مال استثماري لشركات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها/http://www.bti.ps .
 7.4الدورات التي تقدمها حاضنة االعمال في مجال تشجيع االبداع..
 -1التفكير خارج الصندوق.
-2توليد االفكار االبداعية.
-0مهارات االتصال.
-4يجاد وتطوير فكرة المشروع االبداعية.
-5الخرائط الذهنية.
-6التشبيك.
-8ادراة المشاريع.

 .8مشروع مبادرون – الجامعة اإلسالمية
هو مشروع بناء ودعم المبادرين والخريجين الذين تتوافر لديهم األفكار اإلبداعية والتطويرية
الطموحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تبشر أن تتحول إلى مشاريع تجارية ناجحة
من خالل توفير الدعم اإلداري والفني لها والذي يعزز نهضة المشروع حتى ينمو ويستمر إلى أن
يتحول إلى واقع عملي ومشروع إنتاجي يمكن تسويقه محليا أو إقليميا ويكون قادرا على التوسع والعمل
في بيئة اقتصادية تأخذ دورها في عملية التنمية االقتصادية .وقد تم تنفيذ مشروع مبادرون لمرتين
األولى في  2313والثانية في  2312وقد التحق بها العديد من المشاريع وحققت الكثير منها نجاحات
مميزة.
 1.8أهداف المشروع:
 دعم  03مشروع ريادي ومتابعة تطويرها.
 تحفيز الشباب على العمل الريادي من خالل نشر ثقافة الريادية ومفاهيمها وآلياتها المختلفة.
 مساعدة رواد األعمال الشباب على تطعوير أفكعارهم الرياديعة وتجسعيدها فعي مشعاريع تنمويعة معدرة
للدخل وقابلة للحياة.
 فتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للخريجين من مختلف التخصصات.

17

الفصل الثاني :التحليل والنتائج والتوصيات
المبحث األول  :الدراسة الميدانية

 .1مقدمة:
في هذا المبحث سيتم التعرف على عينة الدراسة وهم من فئة الشباب الرياديين أصحاب المشاريع
الصغيرة والشركات الناشئة المحتضنة في حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية غزة وكذلك مشروع
مبادرون السابق احتضانه في الجامعة (ما استمر في مشروعه منهم)  ،حيث تم توزيع االستبانة للوصول إلى
المعلومات المطلوبة لتحديد مدى دور الدورات التدريبية في تنميته االبداع لدى الرياديين.
 .2حدود البحث الزمانية :
تمت الدراسة في الفترة ما بين  2315/0/1حتى تاريخ  2315/4/-1وتم خالل هذه الفترة التعرف على
ادبيات الدراسة ولقاء عدد من الرياديين وكذلك توزيع االستبيان.

 .3حدود البحث المكانية:
تم اختيار حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية كمجتمع الدراسة وكذلك مشروع مبادرون السابق
احتضانه في الجامعة (ما استمر في مشروعه منهم) وتم تحديد المجتمع بناء على عدد المشاريع المحتضنة في
الحاضنات الثالث وليس على عدد افراد فرق العمل.
 .4التحليل:
أوال :خصائص العينة والمشروع


الجنس

الجنس

جدول  :1جنس العينة
العدد

النسبة الملوية

ذكر

9

09

أنثى

14

61

المجموع

23

111

يوضح الجدول ( )2أن نسبة اإلناث في الحاضنات تتجاوز نسبة الذكور ،ويرجع ذلك الهتمام اإلناث بشكل
أكبر بتأسيس المشاريع الصغيرة في مجاالتها المختلفة.
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المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

جدول  :2المؤهل العلمي للعينة
العدد

النسبة الملوية

بكالوريوس

23

78

ماجستير

0

10

المجموع

23

111

بناء على جدول رقم ( ،)2يالحظ أن أغلب الرياديين حاصلين على الشهادة الجامعية األولى فأعلى ،ويرجع
ذلك لكون أغلب المنتمين للحاضنات والقائمين على المشاريع يبدأ بالعمل على فكرة المشروع كمخرج من
مشكلة البطالة التي يعاني منها معظم الخريجين حيث بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب  %55.5خالل
الربع الثاني ( 2314دائرة االحصاء الفلسطيني.)2314،


عمر المشروع
جدول  :3التخصص العلمي للعينة
العدد
التخصص العلمي

النسبة الملوية

سنة فأقل

9

09

 0-2سنوات

13

40

اكثر من  0سنوات

4

18

المجموع

23

111

بناء على الجدول ( )0فقد كان تركز عمر المشاريع من  0-2سنوات وهي الفترة الطبيعية ألصحاب المشاريع
المحضنة .


العمر

العمر

جدول  :4العمر للعينة
العدد

النسبة الملوية

 -23أقل من 26

13

40

 -26أقل من 03

13

40

من  – 03أقل من 05

0

10

المجموع

23

111

لوحظ من تحليل النتائج أن الغالبية العظمى من الرياديين أعمارهم أقل من  03عاما وهو السن الطبيعي
للخريجين الجدد والذين يعتبرون المشروع فرصة العمل المناسبة لهم.
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ثانيا :خصائص البرامج التدريبية
 عدد البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها
جدول  :5عدد البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها للعينة
النسبة الملوية
العدد
التخصص العلمي
برنامج واحد

6

26

برنامجان

5

22

 0برامج

5

22

 5برامج فأكثر

8

03

المجموع

23

111

بناء على الجدول ( ) 5فالرياديين حصلوا على تدريبات او برامج تدريبية متعددة بناء على فترة االحتضان
وبدء وتطور المشروع.



مجال البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها
جدول  :6عدد البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها للعينة
العدد
التخصص العلمي
مهارات ادارية

15

حاسوب

5

تسويق

10

مهارات فنية

2

بناء على الجدول ( )6تركزت التدريبات في المهارات االدارية ألهميتها في مجال المشاريع الصغيرة
وخصوصا لغير خريجي ادارة االعمال ،باإلضافة الى مهارات التسويق بناء على اغلب الدراسات التي تؤكد
ان مشكلة التسويق من اهم مشاكل المشاريع الصغيرة.
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ثالثا :اثر التدريب على المشروع
جدول  :7اثر التدريب على المشروع
البند

موافق
بشدة

بأني
اشعر
استفدت كثيرا بعد
حصولي على
التدريب.

13

لم استفد أي شيء
من الدورات
التدريبية.
لدي القدرة على
16
ادارة مشروعي
بنجاح.
اكتسبت خبرات
بعد
جديدة
13
الحصول على
التدريب.
شعرت بالتغيير
قبل حصولي
14
على الدورات
وبعدها.
ساعدتني
الدورات
التدريبية على 8
تطوير
مشروعي.
حاضنة االعمال
5
تقدم دورات
مفيدة ومجدية.
استفدت كثيرا من
وجودي
7
حاضنة
في
االعمال.
لدي نية للحصول
7
على دورات
تدريبية متنوعة.
3

النسب
الملوية

موافق

النسب
الملوية

النسب
الملوية

متردد

غير
موافق

النسب
الملوية

%3

0

10
%

%22

8

03
%

%40

13

%40

%3

3

%3

5

%83

5

%22

1

%4

%40

9

%09

0

%10

1

%61

6

%26

2

%9

1

%4

%03

13

%40

4

%18

2

%9

%22

8

%03

4

%18

5

22
%

%05

9

%09

5

%22

1

%4

13 %05

2 %40

%9

0

غير
موافق
بشدة

النسب
الملوية

اجمالي
التكرارات

%3

23

47%

23

1

%4

%3

23

%4

%3

23

%3

23

%3

23

%9

23

%3

23

10
%

11

2

%3
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يالحظ من الجدول السابق ان  %76من افراد العينة ايدت استفادتها من التدريب الذي حصلوا عليه %92 ،اكدت
على دور التدريب في اكتساب مهارات االدارة للمشروع بينما  %71اكتسبت خبرات جديدة من التدريب كان لها
دور فعال في تطوير مهارات الريادي مما انعكس على المشروع.
ايضا  %76من افراد اللعينة اكدوا على دور التدريبات في التغيير االيجابي حيث  %80ساعدتهم الدورات
التدريبية على تطوير مشروعهم بناء على ما تم االستفادة منه في التدريب .
بالسؤال عن دور حاضنات االعمال في مجال التدريب ،أكد  %52من العينة على ان دورات الحاضنة مفيدة
ومساعدة في مجال التدريبات المطروحة ،بينما  $84من العينة (مقابل  %22متردد) بدور الحاضنات في مجال
دعم وتطوير المشاريع وكون وجودهم في الحاضنة افادهم بشكل كبير.
21

باإلضافة الى ما سبق فقد افاد المسئولين في الحاضنة عن وجود ان الدورات التدريبية قد ادت الى نجاح غير
طبيعي لدى المشاريع التي حصل اصحابها على دورات تدريبية ولمس ذلك المسئولين بمتابعة اداء اصحاب
المشاريع قبل وبعد حصولهم على التدريب .مقابلة مع ا .محمد عايش ،رئيس قسم التدريب في حاضنة
االعمال وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة االسالمية).
يعتبر التدريب مع االمور المستمرة في حياة االنسان لتطوير مهارات ومعارفه ،وعند التوجه ألفراد العينة لمعرفه
تخطيطهم المستقبلي في مجال التدريب وتنمية المهارات كانت  %87ما زال لديهم الرغبة بالحصول على مزيد
من الدورات التدريبية.

رابعا :انعكاس التدريب ماليا على المشروع-:
جدول رقم( :)8انعكاس التدريب ماليا على المشروع
البند

زادت ارباح
مشروعي بشكل
ملموس بعد تطبيقي
لما تعلمته في
التدريب.
زادت سيولة
المشروع بعد
الحصول على
دورات مالية.
اصبحت اكثر
تأهيال إلدارة
مشروعي بعد
الدورات التدريبية.

موافق
بشدة

النسب
الملوية

موافق

النسب
الملوية

متردد

النسب
الملوية

غير
موافق

النسب
الملوية

4

13 %18

%40

6

%26

0

%10

4

7 %18

%05

4

%18

5

%22

8

13 %03

%40

2

%9

4

%18

غير
موافق
بشدة

2

النسب
الملوية

اجمالي
التكرارات

%3

23

%9

23

%3

23

اتفقت نتائج التحليل بان  %63من االجابات على زيادة ربحية المشروع بعد الحصول على الدورات التدريبية بناء على
االساليب واالفكار التي تم تعلمها وتطبيقها فيما بعد على المشروع ،بينما  %52اكدوا على زيادة سيولة المشروع بعد
تطبيق هذا االفكار وبعد زيادة ربحية المشروع.
 % 80من الرياديين المشاركين في االستبيان اكدوا على ان الدورات التدريبية كان لها دورا فعال في تطوير مهارات
ادارة المشروع ماليا واداريا.
و قد اكد هذا االمر المسئولين في الحاضنة عن التدريب حيث الحظ زيادة ربحية المشاريع التي حصل اصحابها
على دورات تدريبية في مجال االمور المالية وقد عزو ذلك للدورات التدريبية التي حصل عليها الرياديين.
مقابلة مع ا .محمد عايش ،رئيس قسم التدريب في حاضنة االعمال وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة االسالمية
2315/4/8 ،م) .ايضا اكدت هذا االمر صاحبة مشروع ريادي على لمسها زيادة ارباح مشروعها بعد الحصول
على التدريب و تطبيقها لما تعلمته في التدريب(.مقابلة مع سوزان عطا هللا  ،صاحبة مشروع ريادي في حاضنة
االعمال و التكنولوجيا الجامعة االسالمية ).
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خامسا :تطور الفكر االبداعي بعد الحصول على الدورات التدريبية
جدول رقم ( :)9تطور الفكر االبداعي بعد الحصول على الدورات التدريبية
البند

موافق
بشدة

النسب
الملوية

موافق

النسب
الملوية

متردد

النسب
الملوية

غير
موافق

النسب
الملوية

غير
موافق
بشدة

النسب
الملوية

اجمالي
التكرارات

لدي افكار ابداعية
وجديدة بعد حصولي
%3
%9
2 %18
4 %09
9 %05
7
على الدورات
23
التدريبية.
لدي افكار جديدة انوي
%3
%3
%4
1 %22
5 %84 18
تطبيقها
23
في مشروعي.
اعمل على التحسين
%3
%3
%4
1 %22
5 %84 18
المستمر
23
لمشروعي.
اشعر انني اصبحت
23
%3
%4
1 %18
4 %40 13 %05
7
مبدعا في ادارة
المشاريع.
لدي قدرة على ربط
االمور بعضها مع
23
%3
%3
%18
4 %40 13 %09
9
بعض إلدارة
مشروعي.
فتحت الدورات
%3
%9
2 %18
4 %09
9 %05
7
التدريبية امامي
23
افاق للعمل جديدة.
دخلت اسواق جديدة
26
%3
6 %18
4 %05
7 %22
5
بعد حصولي
%
23
على الدورات.
بعد التدريب انا مقتنع
23
%3
%4
1
%4
1 %26
6 %65 15
اني شخص مبدع
وناجح.
تعتمد الدورات التدريبية في الوقت الحالي على مناهج علمية جديدة وخاصة لقطاع المشاريع الريادية ،تركز
الدورات بشكل اساسي على تنمية االبداع لدى الرياديين الشباب ،وبالفعل كانت نتائج الدراسة تؤيد ذلك بناء على
التالي:
 تطورت االفكار االبداعية لدى  %84من العينة واصبح لديهم رؤية ابداعية وافكار جديدة بناء على
التدريب الذي حصلوا عليه وأكد  %96من افراد العينة على وجود افكار جديدة بالفعل لديهم ليتم
تطبيقها في مشروعهم.
 %96 مرة اخرى من افراد العينة اكدوا على استمرارهم بالتحسين المستمر في مشروعهم.
 %87 اكدوا على دور الدورات في تطوير االرادة االبداعية لديهم وانهم بالفعل اصبحوا يديروا
مشروعهم بشكل ابداعي ريادي بعد الحصول على الدورات التدريبية.
 نمت الدورات التدريبية مهارة االستنتاج وربط االمور لدى الرياديين بنسبة .%72
 % 84 من افراد العينة فتحت امامهم الدورات التدريبية افاقا جديدة بناء على المهارات والخبرات التي
اكتسبوها اثناء التدريب ،بينما  %58ساعدتهم الدورات بالدخول في اسواق جديدة لم تكن في تفكيرهم
قبل التدريب.
 %91 زادت قناعتهم بانهم اشخاص مبدعين وناجحين.
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سادسا :تطور المهارات االدارية بعد التدريب
جدول رقم( :)11تطور المهارات االدارية بعد التدريب
موافق
بشدة

النسب
الملوية

موافق

النسب
الملوية

استطيع ادارة مشروعي
بفاعلية.

10

%58

7

%05

استخدمت اساليب ادارية
جديدة بعد حصولي على
الدورات.

7

البند

%05

5

%22

متردد

7

النسب
الملوية

غير
موافق

النسب
الملوية

%3

2

%9

%05

1

%4

غير
موافق
بشدة

1

النسب
الملوية

اجمالي
التكرارات

%3

23

%4

23

لدي قدرة على تفسير
االمور واالحداث.
استخدمت طرق جديدة
23
%3
%4
1
%4
1 %40 13 %47 11
للترويج لمشروعي.
استخدم وقت اقل في
23
%3
%4
1 %18
4 %40 13 %05
7
ادارة المشروع.
اعتمد على اسلوب
23
%3
%4
1
%4
1 %47 11 %40 13
متطور إلدارة
المشروع.
بناء على نتائج الدراسة فاغلب الرياديين حصلوا على دورات تدريبية خاصة في المهارات االدارية وعند قياس
نتائج هذه الدورات على تطوير مهارات الرياديين ومن ثم تطبيقها على مشاريعهم كانت النتائج كالتالي:
 %92 من الرياديين اصبحوا قادرين على ادارة مشاريعهم بفاعلية.
 %58 منهم تعرف على اساليب ادارية جديدة وتم بالفعل استخدامها في المشروع بعد التدريب.
 %72 تطورت لديهم مهارة تفسير االمور واالحداث.
 %91 تطورت لديهم مهارات التسويق وخصوصا مهارة الترويج.
 %87 تطورت لديهم مهارة ادارة الوقت واصبحوا اكثر استفادة من تطبيقها في مشاريعهم.
 %91 تطورت اساليب االدارة لديهم واصبحوا يستخدمونها بالفعل في مشاريعهم.
باإلضافة الى ما سبق تقوم حاضنة االعمال والتكنولوجيا في الجامعة االسالمية بمتابعة مدى استفادة المتدربين
من الدورات التي حصل عليها و يلزم اصحابها بتقديم تقارير لمتابعة ادائهم باإلضافة الى امكانية عرض تقرير
عن النتائج التي اسفرت عن التدريب امام مسئولي التدريب في الحاضنة  ( .مقابلة مع ا .محمد عايش  ،رئيس
قسم التدريب في حاضنة االعمال و التكنولوجيا الجامعة االسالمية – غزة ) .
9

%09

13

%40

%18

4

22

%3

%3

23

سابعا :اثر التدريب على مهارات التعامل واالتصال
جدول رقم ( :)11اثر التدريب على مهارات التعامل واالتصال
النسب
الملوية

موافق

زادت مهاراتي في
التعامل مع االخرين
بعد الحصول على
التدريب.

8

03
%

11

زاد عدد زبائن
مشروعي .

6

26
%

12

استطيع العمل بروح
فريق العمل مع
االخرين.

15

65
%

7

البند

موافق
بشدة

النسب
الملوية

متردد

النسب
الملوية

47
%

2

%9

52
%

5

22
%

05
%

غير
موافق

0

%3

النسب
الملوية

غير
موافق
بشدة

النسب
الملوية

اجمالي
التكرارات

10
%

%3

23

%3

%3

23

%3

%3

23

زادت قدرتي على حل
المشاكل المواجهة
للمشروع.
زادت ثقتي في نفسي
10
09
09
23
%3
0 %9
2
9
9
بعد حصولي على
%
%
%
التدريب.
ادافع عن افكاري
22
87
23
%3
%3
%3
5
17
الجديدة واعمل على
%
%
تطبيقها.
تعتبر مهارات االتصال والتواصل من المهارات الالزمة للنجاح في المشاريع الصغيرة واصبحت هذه المهارات
من اهم المواضيع التي تدرب ضمن البرامج التدريبية ،وعند قياس مدى تطور هذه المهارات عند الرياديين بعد
التدريب كانت النتائج كالتالي:
 زادت مهارة التعامل مع االخرين بنسبة  %87مما اثر ايجابيا على عدد الزبائن فقد ازداد  %87بعد
تطبيق مهارات االتصال والتواصل .
 انعكست تطبيق المهارة ضمن الفريق نفسه ازدادت نسبة العمل بروح الفريق بنسبة .%133
 %78 تطور لديهم االبداع في حل المشاكل التي تواجه المشروع.
 %87 اثر عليهم التدريب بشكل ايجابي مما انعكس على زيادة ثقتهم بنفسهم ،بينما  %133زادت
قدرتهم على الدفاع عن االفكار الجديدة والعمل على تطبيقها بمشروعهم.
9

09
%

11

47
%

2

25

%9

1

%4

%3
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ثامنا :دور التدريب في التخطيط
جدول رقم ( :)12دور التدريب في التخطيط وحل المشاكل
موافق
بشدة

البند

النسب
الملوية

استطيع اجراء تخطيط
استراتيجي لمشروعي.
اضع خطط باستمرار
%3
%4
1
%4 1 %52 12
9
إلدارة مشروعي
لدي القدرة على التنبؤ
03
بمستقبل مشروعي بعد
%3
%3
%03 8 %09
9
8
%
الحصول على
التدريب.
52
لدي رؤية مستقبلية
%3
%3
%10 0 %05
7
12
%
لمشروعي.
40
اشعر انني مدير ناجح
%3
%4
1
%4 1 %47 11
13
%
لمشروعي.
بناء على الجدول السابق يالحظ النتائج التالية في مهارة التخطيط االستراتيجي:
 %84 من العينة اصبحوا قادرين على القيام بالتخطيط االستراتيجي لمشاريعهم ،بينما  %91فعليا
يضعون خطط لمشاريعهم باستمرار.
 %69 نمت لديهم مهارة التنبؤ بمستقبل المشروع بناء على تطور مهارات التخطيط االستراتيجي،
واصبح لدى  %78رؤية مستقبلية واضحة لمشروعهم.
 %91 اكدوا بانهم اصبحوا بالفعل مدراء ناجحون لمشاريعهم.
7

05
%
09
%

موافق

النسب
الملوية

متر
دد

النسب
الملوية

غير
موافق

النسب
الملوية

غير
موافق
بشدة

النسب
الملوية

اجمالي
التكرارات

9

%09

0

%10

2

%9

1

%4

تاسعا :المعوقات التي تواجه حاضنة االعمال والتكنولوجيا عند تنفيذ برامج تدريبية -:للرياديين:
مقابلة مع م  .اشرف حجازي ( اخصائي تطوير االعمال الريادية للشركات الناشئة في حاضنة االعمال
والتكنولوجيا – الجامعة االسالمية – غزة) .






الظروف السياسية واالقتصادية و االجتماعية التي تعيشها البلد.
البيئة االستثمارية التي تعمل بداخلها المشاريع ال تساعد كثيرا اصحاب المشاريع.
الحاجة لمرشدين متخصصين ألصحاب االقتراحات الجديدة .
عدم التزام بعض الرياديين بحضور الدورات التدريبية التي من الضروري حضورها لصالح
مشاريعهم.
غياب النية لتطبيق ما تعلمه الريادي في الدورات التدريبية.
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23
23

23

23
23

المبحث الثاني :النتائج والتوصيات
بناء على اسئلة البحث وبالمقارنة مع نتائج الدراسة نجد النتائج التالية:
اوال :النتائج
توصلت الباحثات لمجموعة من النتائج وهي كاالتي-:
-1
-2

-0
-4

-5
-6

اتضح للباحثات ان التدريب يعتبر امرا هاما بالنسبة للرياديين وله دور فعال في تطوير مهاراتهم مما
ينعكس بشكل ايجابي على مشاريعه وادارتها .
توصلت الباحثات الى ان  %87من عينة الدراسة لديها رغبة قوية في الحصول على مزيد من الدورات
التدريبية خاصة ان لعميلة الدورات التدريبية دور في زيادة ربحية مشاريعهم و دخولهم ألسواق جديدة
مما يساعدهم على تحقيق اهداف مشاريعهم.
تكونت رؤية ابداعية وافكار جديدة بعد حصول الرياديين على دورات تدريبية مما ادى الى التحسين
المستمر إلدارة المشاريع.
ساعدت الدورات التدريبية المقدمة من حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية على تنمية مهارة التفكير
االبداعي و مهارة االستنتاج وحل المشكالت وتفسير االمور مما ادى الى شعور الرياديين انهم اشخاص
مبدعين.
بعد حصول الريادي على برنامج تدريبي يصبح لديه القدرة على االتصال والتواصل والعمل بروح
فريق العمل و الدفاع عن افكاره.
يتمكن الريادي بعد الحصول على التدريب من وضع خطة استراتيجية و صياغة رؤي لمشروعه
ومحاولة التنبؤ بمستقبل مشروعه بناء على ما تعلمه في الدورات التدريبية .
ثانيا -:توصيات الدراسة-:
 -1توصي الباحثات حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية بضرورة الزام اصحاب االفكار الجديدة و
اصحاب المشاريع الجديدة بضرورة الحصول على برامج تدريبية مختلفة.
 -2تنصح الباحثات حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية بمواصلة الية عملها في مجال التدريب و
ضرورة تطوير هذا البرامج بما يواكب التطور في المجاالت التدريبية المختلفة.
 -0ضرورة اهتمام الريادين اكثر بحضور الدورات التي يسجلون لها في الحاضنة و التزامهم بها ألنها
وسيلة تساعد على انجاح مشاريعهم.
 -4تركيز حاضنة االعمال في الجامعة االسالمية على تقديم دورات تدريبية متخصصة في االمور
المحابية كبرنامج االصيل في المحاسبة وتقديم معلومات عن مسك الحسابات.
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