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ممخص:
ركز البحث عمى توضيح دور برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع والذي عقدتو الحكومة
الفمسطينية تحت إشراف المجنة الوطنية العميا لعام الشباب في تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني ،واقتراح
اآلليات ورسم السياسات واإلجراءات الكفيمة بتقويم برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع مستقبالً
وتعزيز دوره في إثراء الحافز الريادي والقيادي واإلبداعي لمشباب الفمسطيني .حيث وزعت استبانة عمى
عينة عشوائية من المشاركين في برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وبمغت ( )61مفردة
واسترجع من االستبيانات ( )57استبانة بما نسبتو  .%:977وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج
أىميا ما يمي:
 )0ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين التخطيط المسبق لبرنامج الرائد
التدريبي في األعمال والمشاريع ،وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )4ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في
األعمال والمشاريع ،وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )5ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين تنظيم انتياء برنامج الرائد التدريبي
في األعمال والمشاريع ،وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
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مقدمة البحث:
يعتبر التدريب أحد االستراتيجيات التي تتبناىا المنظمات والمؤسسات في تنمية وتطوير الكوادر
البشرية ،لكونو نقطة االنطالق لبناء فرد كفوء وفعال قادر عمى التميز واإلسيام في رفع شأن المنظمة
التي يعمل فييا .حيث أن األفراد من خالل البرامج التدريبية المصممة بشكل جيد يكتسبون المعارف
والمفاىيم المعاصرة المتخصصة واإلدارية (المدىون .)4117 ،بل أصبح التدريب من أدوات الحكومات
في االقتصاديات الناشئة نحو تحقيق التنمية الشمولية والمستدامة القتصادياتيا لتصل إلى مستويات
متقدمة من التطور تحاكي اقتصاديات الدول المتقدمة .حيث خصصت بعض الحكومات برامج تدريبية
مصممة بإتقان موجية لمشباب لتعزيز مشاركة ىذه الفئة النابضة بالحيوية في شتى المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والقانونية واإلعالمية والتربوية والتكنولوجية وغيرىا ،ليكون ليم مساىمات فعالة في إنماء
وتقدم مختمف نواحي الحياة في الدولة .لكن تحقيق األىداف السابقة مناط بفعالية تصميم البرامج التدريبية
وكونيا تالمس احتياجات الدولة والمجتمع والمتدرب .والحكومة الفمسطينية كغيرىا من الحكومات في
الدول النامية حرصت عمى دمج الشباب الفمسطيني في عممية التنمية والتطوير عمى المستوى الشمولي،
حيث خصصت عام  4100م لمشباب الفمسطيني .وكان من أىم إنجازاتو عقد واختتام فعاليات برنامج
الرائد التدريبي في العديد من التخصصات العممية واإلنسانية.
تخصص األعمال والمشاريع حظي عمى اىتمام جميع المتدربين من مختمف التخصصات ،وكانت
أعمى نسبة إقبال من المشاركين عميو .حيث أن االقتصاد الفمسطيني ىو اقتصاد عائمي يعتمد عمى
المشاريع متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمتاز بمرونة اإلدارة وقمة األموال الموظفة في
االستثمار .مما دفع العديد من الشباب الفمسطيني لتأسيس مشاريع متناىية الصغر سواء عمى شكل فردي
أو شراكة ،وتكون ممولة من المصادر غير الرسمية أو باالقتراض من مؤسسات التمويل األصغر أو
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بمنح ومساعدات مالية مقدمة من المنظمات األىمية أو حاضنات األعمال وعدد قميل منيا يمول عمى
شكل قرض حسن من الوحدات اإلدارية الحكومية الفمسطينية مثل و ازرة االقتصاد الوطني.
كان عقد برنامج الرائد التدريبي في تخصص األعمال والمشاريع استجابة من المجنة الوطنية العميا
لعام الشباب الفمسطيني ألىمية ىذا التخصص ودوره المحوري في تنمية االقتصاد الوطني ،وضرورة حث
الشباب الفمسطيني والخريجين والخريجات عمى إقامة مشاريع اقتصادية خاصة بيم مدرة لمدخل والعائد
تعود بالنفع عمييم وعمى أسرىم وعمى المجتمع واالقتصاد الوطني .لكون المشاريع متناىية الصغر
والصغيرة والمتوسطة تشغل أعمى نسبة من األيدي العاممة في السمطة الوطنية الفمسطينية ومساىمتيا
أكثر من المشاريع الكبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي .باإلضافة إلى أن ىذه المشاريع إذا ما خطط ليا
بشكل جيد تجمب لالقتصاد الوطني الفمسطيني أفكار مشاريع إبداعية وريادية توظف الطاقات البشرية
الكامنة لدينا وغير المستغمة .وفي نفس الوقت تكون في المستقبل أكثر قدرة عمى التوسع واالنتشار
والمنافسة .حيث قامت اإلدارة العامة لمتدريب في و ازرة الشباب والرياضة باالتصال مع خبراء ومستشارين
من الشباب الفمسطيني المتخصص في المحاسبة وادارة األعمال والتمويل واالقتصاد لوضع المبنات
األساسية ليذا البرنامج التخصصي ،وتم فعالً تكوين منياج تدريبي متكامل ليذا التخصص يتضمن
العديد من المحاور والمواضيع الكفيمة بتزويد المشاركين بالمفاىيم والمعارف األساسية والمعاصرة الخاصة
بإدارة وتنظيم وتخطيط وتمويل المشاريع متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحميل وتقييم أدائيا واعداد
دراسات الجدوى االقتصادية ليا .مما يضع المشاركين عمى الطريق الصواب نحو التأسيس لمشاريعيم
الخاصة .لكن الميم أن يكون ىناك آليات منيجية لتعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني المستفيد من ىذا
البرنامج ،وحرص من الو ازرات الحكومية المعنية عمى متابعة ىذا الشباب الفمسطيني ومساعدتيم في
تطبيق مشاريعيم عمى أرض الواقع وتذليل الصعاب من أماميم.
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بناء عمى ما سبق يجب تقييم تجربة ىذا البرنامج التدريبي المتخصص في األعمال والمشاريع ،حيث
ً
قام الباحث بإجراء دراسة استقصائية آلراء عينة عشوائية من المشاركين في برنامج الرائد التدريبي في
األعمال والمشاريع وحرص عمى أن تكون ممثمة لمجتمع الدراسة .لموصول في النياية إلى رؤية مستقبمية
تحافظ عمى ىذا المنجز الشبابي الذي تحقق في عام 4100م وتحفظ لو االستم اررية والنجاح في
المستقبل.
مشكمة البحث:
البرنامج التدريبي ىو نواة التدريب إذا ما صمم لو بشكل جيد يعمل عمى إطالق الطاقات الكامنة
غير المكتشفة في الفرد فيعزز من أدائو وكفاءتو وفعاليتو ومساىمتو التنموية والريادية عمى مختمف
الصعد ،بل أنو ينمي من مياراتو ويصقميا ويجعمو أكثر انخراطاً في المرحمة المقبمة (ما بعد التدريب).
والتدريب ال يقتصر عمى تدريب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األىمي بل يمتد
لكي يكون أداة من أدوات تحقيق وانجاز التنمية المستدامة من خالل عقد الحكومة لبرامج تدريبية تخدم
المصمحة الوطنية العميا وتعزز من دور المواطنين في المشاركة البناءة في التنمية وبالذات فئة الشباب.
وبناء عمى ما سبق يمكن عرض مشكمة البحث في التساؤل التالي :ىؿ برنامج الرائد التدريبي في
ً
األعماؿ والمشاريع كاف دافع لتعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني ،وما ىي آليات إثراء دور الشباب
الريادي في المستقبؿ؟
أىداؼ البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق األىداف التالية:
 )0التعرف عمى دور الحكومة الفمسطينية ممثمة بالمجنة الوطنية العميا لعام الشباب في عقد برامج تدريبية
تالمس احتياجات ومتطمبات الشباب الفمسطيني.
 )4استعراض تجربة برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.
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 )5عكس نتائج تقييم عينة من المشاركين لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.
 )6اإللمام باآلليات واإلجراءات الكفيمة بتقويم برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع واالرتقاء بو
مستقبالً.
 )7توضيح دور برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع اتجاه تعزيز اإلبداعات الشبابية وتكريس
مساىمة الشباب الفمسطيني في خمق الفرص والمنجزات الريادية ذات األثر الكبير في استنياض
االقتصاد الفمسطيني الشمولي.
فرضيات البحث:
يختبر البحث الفرضيات التالية:
 )0ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين التخطيط المسبق لبرنامج الرائد
التدريبي في األعمال والمشاريع ،وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )4ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال
والمشاريع ،وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )5ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين تنظيم انتياء برنامج الرائد التدريبي في
األعمال والمشاريع ،وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
أىمية البحث:
يكتسب البحث أىميتو من النقاط التالية:
 )0التعريف بإحدى منجزات المجنة الوطنية العميا لعام الشباب.
 )4تعزيز معرفة المجتمع الفمسطيني بدور الحكومة الفمسطينية في مجال عقد البرامج التدريبية الموجية
لمشباب الفمسطيني.
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 )5فيم دور التنسيق المحوري بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع األىمي في مجال عقد البرامج
التدريبية اليادفة ،والتي يحتاجيا الشباب لتجعميم أكثر قدرة عمى االلتحاق بسوق العمل وتفعيل
مشاركتيم كموظفين في ارتقاء وتقدم األداء المؤسساتي في مختمف المنظمات.
 )6تفعيل دور الشباب الفمسطيني الطامح الكتساب المعارف والمفاىيم العامة والخاصة ،والحريص عمى
صقل إمكانياتو وطاقاتو بالميارات المتجددة.
 )7تشجيع وتحفيز المجنة الوطنية العميا لعام الشباب وىي أداة الحكومة الفمسطينية صوب تفعيل مشاركة
ومساىمة الشباب الفمسطيني في تحقيق التنمية المستدامة ،لالستفادة من نتائج وتوصيات ىذا البحث
في تطوير برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع والمناط المسؤولية عنو مستقبالً لمركز إعداد
الشباب الفمسطيني.
الدراسات السابقة:
دراسة (المصدر:)4101 ،
بعن ػواف :واقػػع عمميػػة تقيػػيـ الب ػرامج التدريبيػػة فػػي الييئػػات المحميػػة بالمحافظػػات الجنوبيػػة .ىدددفت
الدراسة إلى التعرف عمى واقع عممية تقييم البرامج التدريبية في الييئات المحميدة الكبدرى بمحافظدات قطداع
غزة .توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتدائج اليامدة منيدا :يدتم تقيديم التددريب فدي الييئدات المحميدة عمدى
مستويات رد الفعل ،والتعمم إلى حد ما ،وأنو ال يتم التقييم عمى مستويات السموك ،والنتائج التنظيمية.
دراسة (السراج:)4101 ،
بعنػواف :واقػػع عمميػػة تحديػػد ا حتياجػػات التدريبيػػة لمعػػامميف فػػي المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة بقطػػاع
غزة.ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع االحتياجات التدريبية في المنظمدات غيدر الحكوميدة بقطداع غدزة
مددن وجيددة نظددر المدددراء التنفيددذيين .توصددمت الد ارسددة إلددى مجموعددة مددن النتددائج اليامددة منيددا :دعددم اإلدارة
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العمي ددا لممنظم ددات غي ددر الحكومي ددة لعممي ددة تحدي ددد االحتياج ددات التدريبي ددة ،وج ددود نظ ددام لتحدي ددد االحتياج ددات
التدريبية في ىذه المنظمات ،يتم تحديد االحتياجات التدريبية حسب المستويات التالية تراتبياً مستوى الفرد،
مستوى الوظيفة ،مستوى المنظمة ،ىناك معوقات لعممية تحديد االحتياجات التدريبية.
دراسة (الطيراوي:)4101 ،
بعنواف :دور استراتجيات تنمية الموارد البشرية فػي تطػوير األداء المؤسسػاتي فػي المنظمػات غيػر
الحكومية فػي غػزة .ىددفت الد ارسدة إلدى التعدرف عمدى دور اسدتراتيجيات تنميدة المدوارد البشدرية فدي تطدوير
األداء المؤسسدداتي فددي المنظمددات غيددر الحكوميددة فددي محافظددات غدزة .توصددمت الد ارسددة إلددى مجموعددة مددن
النتددائج اليامددة منيددا :وجددود إدارات متخصصددة إلدارة الم دوارد البش درية بنسددبة  %89مددن المنظمددات غيددر
الحكوميددة المشددمولة فددي العينددة والبددال عددددىا ( )009منظمددة ،وأن المنظمددات غيددر الحكوميددة تددوفر مدوارد
مالية لتطوير قدرات موظفييدا داخميداً وخارجيداً ،وأنيدا تسداعدىم فدي تطدوير مسدتواىم التعميمدي واألكداديمي،
وكذلك وجود نظام تقييم أداء قائم عمى أساس المكافأة.
دراسة (أبو سممية:)4119 ،
بعنواف :مدى فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشرية في مكتب األنروا اإلقميمي .ىددفت الد ارسدة
إل ددى التع ددرف عم ددى ماىي ددة الت دددريب والوق ددوف عم ددى واقع ددو ف ددي مكات ددب األن ددروا ،والتع ددرف عم ددى المعوق ددات
والصعوبات التي تواجدو عمميدة تطدوير وتددريب مدوظفي مكتدب األندروا فدي غدزة ،وأيضداً بيدان كيفيدة تعظديم
فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشرية وضرورة مباشرتو ومتابعتدو .توصدمت الد ارسدة إلدى مجموعدة مدن
بناء عمى مبادئ تنمية الموارد البشرية وبشكل مقبول،
النتائج اليامة منيا :تحديد االحتياجات التدريبية يتم ً
كما يتم التخطيط في مكتب األنروا بمنيجية مقبولة إلى ٍ
حد ما ،وىناك نوع من الغموض فيما يتعمق بتقييم
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ما بعد التدريب ،حيث لوحظ أن المستقصى آرائيم غير قادرين عمى تكوين رأي محدد في عممية تقيديم مدا
بعد التدريب في مكتب األنروا ،وىناك دعم من قبل اإلدارة العميا في مكتب األنروا لمعممية التدريبية.
دراسة (المحاسنة:)4116 ،
بعنواف :تقييـ فاعمية البرامج التدريبية مف وجية نظر المشاركيف في دورات اإلدارة العميا والتنفيذية
بالمعيػػد الػػوطني لمتػػدريب فػػي الريػػا

 .ىدددفت الد ارسددة إلددى معرفددة مدددى فعاليددة البدرامج التدريبيددة لدددورات

اإلدارة العمي ددا والتنفيذي ددة المنعق دددة ف ددي المعي ددد ال ددوطني لمت دددريب خ ددالل األعد دوام  4111و .4110توص ددمت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج اليامدة منيدا :أن ىنداك رضدا مدن قبدل المشداركين فدي ىدذه البدرامج والدذين
شدممتيم العيندة عمددى التددريب وأن البدرامج التدريبيددة فاعمدة ومسدتواىا مرتفددع مدن وجيدة نظددرىم وأندو ال يوجددد
فروق ذات داللة إحصائية بين عدد الدورات لممتدربين وفاعمية البرامج التدريبية.
دراسة (:)Dulaimi, 2004
بعنواف :أثر التعمػيـ األكػاديمي والتػدريب الرسػمي عمػك سػموؾ مػدراء المشػاريع .ىددفت الد ارسدة إلدى
تقييم تأثير التعميم األكاديمي والتدريب الرسدمي عمدى كيفيدة إدارة المشداريع .توصدمت الد ارسدة إلدى مجموعدة
مددن النتددائج اليامددة منيددا :أن مدددراء شددركات مقدداوالت اإلنشدداء فددي بريطانيددا المشددمولين فددي الد ارسددة والددذين
يحممون مؤىالت وخمفيات ىندسية أقدر عمى العمل التقني ،ىناك حاجة لقيام مدراء المشاريع العاممين في
المجال التقني لتركيز اىتماميم عمى إدارة األفراد.
دراسة (:)Blanchard, 2000
بعنواف :تقييـ التدريب بيف النظرية والتطبيؽ في كندا .ىدفت الدراسة إلى تقييم التدريب بين النظرية
والتطبيددق فددي منظمددات األعمددال بكندددا واالخددتالف بددين مددا اقترحددو األكدداديميين ومددا ىددو قددائم عمددى أرض

:

الواقع .توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اليامة منيا :أن منظمات األعمدال الكنديدة المشدمولة فدي
العيندة غالبيتيدا تحدرص عمدى تقيدديم التددريب اإلداري وتركدز عمدى التددالي حسدب األىميدة مسدتوى رد الفعددل،
مسددتوى النتددائج التنظيميددة ،مسددتوى السددموك ،مسددتوى الددتعمم .وتحددرص غالبتييددا عمددى تقيدديم التدددريب غيددر
اإلداري وتركدز عمدى التدالي حسدب األىميدة مسدتوى رد الفعدل ،مسدتوى السدموك ،مسدتوى النتدائج التنظيميدة،
مسددتوى الددتعمم ،ومنظمددة واحدددة مددن بددين كددل خمددس منظمددات أعمددال فددي كندددا تقيدديم تدددريبيا كمددا أوصددت
المعايير األكاديمية.
التدريب والبرامج التدريبية:
مفيوـ التدريب:
تزويد الفرد باألساليب والخبرات واالتجاىات العممية والعممية السميمة الالزمة الستخدام المعارف
والميارات الحالية التي يمتمكيا أو الجديدة التي يكتسبيا ،في تقديم أفضل أداء ممكن في وظيفتو الحالية
ويييئو لمقيام بالميام الوظيفية المستقبمية وفق مخطط عممي الحتياجاتو التدريبية (توفيق.)4119 ،
عناصر التدريب:
ىناك مكونات وعناصر رئيسية لمتدريب تتفاعل مع بعضيا لتكون في النياية منظومة التدريب ،حيث
أن كل عنصر يؤثر في العناصر األخرى ويتأثر بيا ،وىي كالتالي (السكارنة:)411; ،
 )0المشارك :أي المتدرب والبد أن يكون مقتنع بأىداف التدريب وبحاجتو إليو ،وىذا يعتبر من العوامل
التي تؤدي إلى نجاح التدريب ،فالمتدرب أساس العممية التدريبية ومحورىا.
 )4المدرب :ىو الشخص المسئول عن إعداد واختيار المادة العممية المناسبة لتمبية أىداف التدريب،
ولذلك فإنو من الميم أن يتم اختيار المدرب المناسب القادر عمى استخدام وسائل التدريب المتنوعة
بما يتفق مع طبيعة المتدرب ،وأىدافو ،ومستوى التدريب.
;

 )5المادة التدريبية :يجب أن تكون المادة التدريبية معدة عمى أصول ومنيجية عممية عادةً مختصرة
تحتوى عمى تطبيقات وتمارين وحاالت عممية وتكون ضمن محتويات الحقيبة التدريبية ،فبعضيا يؤديو
المتدرب وحده وبعضيا يؤديو بشكل جماعي من خالل تقسيم المتدربين إلى مجموعات.
 )6بيئة التدريب :وتشمل مكان عقد التدريب وقاعاتو والوسائل السمعية والبصرية والتجييزات المستخدمة.
مفيوـ البرنامج التدريبي:
ىو عممية دينامكية تستيدف إحداث تغييرات في معمومات وخبرات وطرق أداء سموك واتجاىات
المتدربين بغي ة تمكينيم من استغالل إمكانياتيم وطاقاتيم الكامنة بما يساعد عمى رفع كفاءتيم في
ممارسة أعماليم بطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية (الصيرفي.)411; ،
مراحؿ العممية التدريبية:
يقوم المسئولين عن التدريب بأي منظمة بإعداد برامج التدريب الالزمة لمعاممين بالمنظمة ،والتساؤل
ىنا ىو كيف تعد ىذه البرامج التدريبية بحيث تكون قابمة لمتنفيذ دون مشاكل تعرقل تقدميا أو تحد من
نتائجيا ،وال يمكن تقديم شكل نموذجي لبرامج التدريب يمكن أن يطبق في جميع المنظمات ،إذ أن الشكل
الذي يتخذه البرنامج يتأثر بعوامل كثيرة تتعمق بظروف المنظمة ،إال أنو يمكن القول بصفة عامة أن
برامج التدريب تمر بمجموعة من المراحل العممية ىي التالي (عبد الباقي:)4110 ،
 )0مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية :تمثل ىذه المرحمة الركيزة األساسية التي تقوم عمييا إستراتيجية
المنظمة لتدريب الموارد البشرية في المنظمة (عقيمي.)411; ،
 )4مرحمة تصميم البرنامج التدريبي :تعتبر االحتياجات التدريبية بمثابة الركيزة التي تقوم عمييا عممية
تصميم البرامج التدريبية التي تتكفل بإحداث التغييرات التي عبرت عنيا االحتياجات التدريبية وبطريقة
تحقق األىداف المنشودة (عبد الرحمن.)4101 ،
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 )5مرحمة تنفيذ البرنامج التدريبي :يمي مرحمة التصميم لبرنامج التدريب مرحمة أخرى ىي مرحمة تنفيذ ىذا
البرنامج ،وسواء كان ىذا البرنامج داخل المنظمة أو خارجيا ،فعمى مدير التدريب اإلشراف عمى
التنفيذ والتأكد من أن التصميم الذي وضعو أمكن تنفيذه (الزيادي.)4118 ،
 )6مرحمة تقييم البرنامج التدريبي :تعتبر عممية التقييم ىي عممية أساسية لتحديد القيم الحقيقية لمبرنامج
التدريبي ،فيي عممية تتضمن الحصول عمى المعمومات الضرورية ،التي يمكن أن تستخدم في الحكم
عمى صالحية البرنامج التدريبي ،واألسموب المتبع في تنفيذه ،وأىدافو ومدى تحقيقيا .وفي نفس
الوقت التعرف عمى نواحي القوة لتدعيميا ونواحي الضعف لمتغمب عمييا أو العمل عمى تالفييا في
المستقبل ،حتى يمكن تطوير التدريب وزيادة فاعميتو باستمرار

()1

(شاويش.)4117 ،

برنامج الرائد التدريبي:
المجنة الوطنية العميا لعاـ الشباب 3122ـ:
حرصت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة ممثمة بمجمس الوزراء عمى تكريم الشباب الفمسطيني
الطامح الحريص عمى تكريس مساىمتو الجادة في اإلبداع والريادة والتنمية المستدامة .حيث خصصت
الحكومة ليم عام 4100م ليكون عاماً ممي اًز موسوماً بد :عاـ الشباب ،حيث صدر في الثامن عشر من
ديسمبر لعام 4101م قرار حكومي عن مجمس الوزراء الفمسطيني بيذا الشأن .وعميو شكمت المجنة
))1

ىندداك العديددد مددن النمدداذج المعتمدددة فددي تقيدديم التدددريب مثددل نمددوذج كددورب  Korbونمددوذج ىددامبمين  Hamblinونمددوذج بدداركر  Parkerوأكثرىددا

شيوعاً نموذج كيركباتريك  Kirkpatrickحيث القى قبوالً واسعاً من قبل المتخصصين ويقوم عمدى تقيديم التددريب وفدق أربعدة مسدتويات ىدي :رد فعدل
ويعنى بقياس مدى فيدم واسدتيعاب المشداركين لممبدادئ والحقدائق واألسداليب التدي تدم طرحيدا
وُيعنى بقياس انطباعات المشاركين حول التدريب ،والتعمم ُ
فددي البرنددامج التدددريبي ،والسددموك ويُعنددى بقيدداس التغيدرات التددي طدرأت عمددى سددموك الفددرد فددي العمددل نتيجددة لمبرنددامج التدددريبي الددذي شددارك فيددو ،والنتددائج
ويعنى بقياس تقييم البرامج التدريبية في ضوء النتائج المرجوة والمرغوبة (أبو شيخة.)4111 ،
ُ
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الوطنية العميا لعام الشباب .ترأسيا و ازرة الشباب والرياضة والثقافة ويشترك في عضويتيا عدد من
الو ازرات الحكومية ذات العالقة والمؤسسات األىمية والشبابية .وقامت المجنة بدورىا وبالشراكة مع الشباب
بإعداد اإلطار العام لخطة عام الشباب .تمثمت رؤية المجنة في إعداد شباب فمسطيني فاعل قادر ذو
دوري ريادي .بينما رسالة المجنة تضمنت سعييا لخمق قيادة فمسطينية شابة قادرة عمى حمل ىموم الوطن
عبر التنسيق بين كافة األطراف ذات العالقة وتضافر الجيود المبذولة في حل مشكالتيم واشراكيم
وتفعيل دورىم باستخدام آليات التدريب والتوعية والمناصرة وكافة الفعاليات اإلعالمية.
حيث تم صياغة ورسم االستراتيجيات والخطط المنيجية المستقبمية المتجددة الكفيمة بتحقيق رسالة
وغايات وأىداف ىذا العام فطرحت المجنة حزمة متنوعة من البرامج والفعاليات غطت جميع المجاالت
الشبابية التي تُثري دور ىذا الشباب في المشاركة والتفاعل والتواصل مع مجتمعو ،ليكون لو الدور
القيادي البارز في جمب التطور والحداثة لجميع مجاالت الحياة .جميع فعاليات وأنشطة عام الشباب
الفمسطيني ىي باألىمية بمكان ليذه الفئة المحورية في المجتمع الفمسطيني ،وتتمثل ىذه الفعاليات في
التالي :عقد برنامج الرائد التدريبي ،واصدار قانون الشباب ،وتأسيس صندوق دعم الشباب ،وانشاء برلمان
الشباب ،وتأسيس مركز إلعداد الشباب (المجنة الوطنية العميا لعام الشباب.)4100 ،
ألغراض دراستنا العممية فقمنا بالتركيز عمى فعالية برنامج الرائد التدريبي في تخصص األعمال
والمشاريع ،ىذا التخصص الذي القى بالنظر إلى تخصصات الرائد التدريبي األخرى اىتمام منقطع
النظير من قبل المشاركين سواء متدربين أو متدربات بنسبة مشاركة  %59تقريباً .وذلك عائد لعدة أسباب
من أبرزىا أن ىذا البرنامج التخصصي يركز عمى إثراء حصيمة المشاركين بالمفاىيم والمعارف النظرية
والعممية الخاصة بإدارة المشاريع متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة ( )1بشقييا القبمي (ما قبل اختيار
))1

المشاريع متناىية الصغر ىي الوحدات االقتصدادية الدذي يتدراوح عددد العداممين فييدا مدا بدين ( )6-0عامدل وحجدم األمدوال المسدتثمرة فييدا يقدل عدن

 5,000دينار أردنى ،والمشاريع الصغيرة ىي الوحددات االقتصدادية الدذي يتدراوح عددد العداممين فييدا مدا بدين ( )0;-7عامدل وحجدم األمدوال المسدتثمرة
يقل عن  15,000دينار أردني ،بينما المشاريع المتوسطة ىدي الوحددات االقتصدادية الدذي يتدراوح عددد العداممين فييدا مدا بدين ( )6;-41عامدل وحجدم
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وتأسيس المشروع) والبعدي (ما بعد تأسيس وانشاء المشروع) واكسابيم الميارات الفنية ،إلى جانب أنو
يساىم بدرجة كبيرة في تضييؽ الفجوة بين المشارك والرغبة في إنجاز وتأسيس المشروع( .)1بل أن
محدودية فرص التوظيف لمخريجين تدفعيم لالعتماد عمى النفس والبحث عن البدائل المتمثمة في تأسيس
مشاريع ريادية.
لجنة التدريب:
ىي أحد أىم المجان المنبثقة عن المجنة الوطنية العميا لعام الشباب ،ومخطط ليا أن تعمل عمى تنفيذ
عدد من الدورات التدريبية لالرتقاء بمستوى الشباب (المجنة الوطنية العميا لعام الشباب.)4100 ،
محتوى التدريب الذي ستنفذه لجنة التدريب:
خططددت لجنددة التدددريب لتنفيددذ دبمددوم الريددادة والقيددادة لعدددد ( )4111شدداب وشددابة مددن كافددة محافظددات
قطاع غزة في التخصصات التالية وفقاً لمجدول رقم (:)0

الجدول رقم ()0
تخصصات دبموم الريادة والقيادة المقترحة
ـ

التخصص

التخصص

ـ

)0

الشباب واإلعالم الجديد

)4

المناصرة وحقوق اإلنسان

)5

نحو شباب مثقف (الفنون واألدب)

)6

العمل المجتمعي الجاد

)7

الشباب الرياضي الرائد

)8

الشباب خبير السياسة واألمن

)9

رواد المشاريع الربحية الخاصة

المصدر( :المجنة الوطنية العميا لعام الشباب)4100 ،

وسدديتخمل التدددريب ( )401سدداعة تدريبيددة فددي الحقددول التاليددة كأسددس مشددترك لمتخصصددات المقترحددة
المعمن عنيا كما في الجدول رقم ( )4التالي:
األمدوال المسددتثمرة فييددا يت دراوح مددا بددين ( )070111-70111دينددار أردنددي ،وىددذا التصددنيف السددائد فددي السددمطة الوطنيددة الفمسددطينية .بددالرغم مددن وجددود
معايير أخرى لمتفرقة والتصنيف بين ىذه المشاريع مثل :حجم المبيعات وحجم القرض وحجم األصول وغيرىا.

))1

ىذه الفجوة ناتجة عن الجيل وعدم المقدرة عمى محاكاة الفرص واقناع الممولين والجرأة في التنفيذ.
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الجدول رقم ()4
حقول التخصص العام
الحقؿ

ـ

الحقؿ

ـ

)0

الدراسات الشرعية

)4

الدراسات السياسية

)5

الدراسات القانونية

)6

الدراسات االقتصادية

)7

الدراسات اإلقميمية

)8

الدراسات الجغرافية

)9

مبادئ ومفاىيم قيادية

):

ثقافة عامة

;)

دراسات إدارية

)01

ظيور وسقوط اإلمبراطوريات

)00

الشباب رواد المشاريع

)04

الشباب والتأىيل لموظيفة

)05

قضايا الشباب

)06

شخصيات ونماذج قيادية

المصدر( :المجنة الوطنية العميا لعام الشباب)4100 ،

مددن خددالل التدددريب سدديتم ربددط الحقددول العامددة ( )011سدداعة والتخصصددات المختمفددة ( )001سدداعة
لدبموم بمسارات عام الشباب مثل امتالك مشدروع صدغير بنظدام القدرض الحسدن أو االشدتراك فدي المشداريع
الفنية والثقافية أو المشاركة في لجنة قانون الشباب وغير ذلك من البرامج واألنشطة.

المدة الزمنية لمبرنامج التدريبي والفئات المستيدفة:
الفتد درة الزمني ددة لمبرن ددامج الت دددريبي لك ددل تخص ددص س ددتكون ( )8أش ددير تب دددأ م ددن  4100/16/07وحت ددى
 .4100/01/07وقد ددد حد ددددت المجند ددة الوطنيد ددة العميد ددا لعد ددام الشد ددباب المسد ددتيدفون مد ددن الب د درامج التدريبيد ددة
لتخصصات المختمفة كالتالي (المجنة الوطنية العميا لعام الشباب:)4100 ،
 )0الشباب الطامح ألن يكون قادة المستقبل.
 )4الشباب الراغب ألن يكون أداة التغيير إلى األفضل.
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 )5الشباب الساعي لمتميز في مجال التخصص الدقيق.
 )6الشباب الذي يمتمك مقومات القيادة ويرغب في االستزادة.
وىناك شروط لاللتحاق ىي التالي (المجنة الوطنية العميا لعام الشباب:)2011 ،
 )0أن يتراوح عمر المتقدم من  57 – 45عاماً.
 )4تشترط الشيادة الجامعية.
 )5تتوفر الدافعية والرغبة في االستمرار وتترجم لتوقيع خطي عمى وثيقة التزام.
 )6دفع رسوم وقدرىا ( )$011مستردة يوم استحقاق شيادة التخرج من الدبموم واستالميا.
مواصفات شيادة التخرج:
بموجب االلتزام بالحضور والتكميفات والمشاريع العممية يمنح المشارك/ة شيادة الدبموم في الريادة
والقيادة مصدقة من و ازرة الشباب والرياضة والثقافة ومدعمة بكشف تفصيمي بمحتويات التدريب وعدد
ساعاتو (المجنة الوطنية العميا لعام الشباب.)4100 ،

واقع التنفيذ الفعمي لبرنامج الرائد التدريبي:
تم انطالق دبموم الريادة والقيادة (التخصص العام) في تاريخ السادس والعشرين من شير إبريل لعام
4100م واستمر لمدة ثالث شيور كما ىو مخطط لو وانتيى في شير يوليو من نفس العام .بينما
(التخصص الخاص) لم يبدأ بالتوازي لكافة التخصصات حيث بدأت بعض التخصصات قبل تخصصات
أخرى ولكن معظميا بدأ في شير سبتمبر من عام 4100م وانتيت معظم البرامج التدريبية في نياية
النصف الثاني من شير ديسمبر من نفس العام ،واستمر كل تخصص لمدة ثالث شيور كما خطط لو.
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وتم إقامة حفل تخريج لممشاركين في برنامج الرائد التدريبي ووزعت عمييم الشيادات وذلك في السادس
من شير فبراير عام 4100م (و ازرة الشباب والرياضة.)4104 ،
كان التدريب بواقع ثالث لقاءات أسبوعياً لكل مجموعة تدريبية ،كل لقاء تدريبي ثالث ساعات تمتد
مساء (و ازرة الشباب والرياضة.)4104 ،
مساء إلى الساعة السادسة
من الساعة الثالثة
ً
ً
تغير اسم دبموـ الريادة والقيادة ليصبح برنامج الرائد التدريبي عوضاً عنو بعد التوافق بين المجنة
الوطنية العميا لعام الشباب وو ازرة التربية والتعميم العالي حول المسمى الجديد ،بالنسبة لشروط االلتحاق تم
قبول مشاركين تتجاوز أعمارىم  57سنة ،ومشاركين غير جامعيين ،وطمبة جامعات غير خريجين ،وذلك
مشروط بوجود دافعية ورغبة من قبل المشاركين بااللتحاق بالبرنامج (و ازرة الشباب والرياضة.)4104 ،
عدد المشاركين الذي التحق ببرنامج الرائد التدريبي بم ( )1,062مشارك منيم ( )5:6متدرب
و( )89:متدربة ،موزعين وفقاً لمجدول رقم ( )5عمى التخصصات التالية:

الجدول رقم ()5
تخصصات برنامج الرائد التدريبي وأعداد المشاركين
عدد المتدربات
407

عدد المتدربيف
091

المجموع
5:7

النسبة
%5875

التخصص
برنامج الرائد التدريبي المؤسسي والنقابي

046

71

096

%0876

برنامج الرائد التدريبي األمني

005

77

08:

%077:

برنامج الرائد التدريبي اإلعالمي

81

87

047

%007:

برنامج الرائد التدريبي التكنولوجي

64

48

8:

%876

برنامج الرائد التدريبي في المجتمع والمناصرة

71

01

81

%778

برنامج الرائد التدريبي المدرب

59

:

67

%674

برنامج الرائد التدريبي الدعوي

59

1

59

%577

المجموع

678

384

1,062

%011

برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع
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المصدر( :و ازرة الشباب والرياضة)4104 ،

يتبين من الجدول السابق أن النسبة األكبر من المتدربين والمتدربات توجيوا لاللتحاق ببرنامج الرائد
التدريبي في األعمال والمشاريع بنسبة  ،%5878وىذا دليل عمى أىمية ىذا البرنامج التدريبي المتخصص
وحرص المتدربين والمتدربات من كافة الفئات العمرية والمؤىالت العممية عمى االلتحاق بيذا البرنامج.
تم عقد برنامج الرائد التدريبي في ثمانية تخصصات بدالً من سبعة تخصصات كان مخطط ليا ،وتم
استثناء برنامج الرائد التدريبي الرياضي وبرنامج الرائد التدريبي في الفنون واألدب .واستحدثت ثالثة برامج
جديدة ىي برنامج الرائد التدريبي المدرب وبرنامج الرائد التدريبي الدعوي وبرنامج الرائد التدريبي
التكنولوجي .تم توزيع المشاركين الممتحقين في برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع عمى النحو
التالي (و ازرة الشباب والرياضة:)4104 ،
 )0خمس مجموعات (ثالث مجموعات في محافظة غزة ،ومجموعتين في محافظة خانيونس).
 )4مجموعتين لممتدربين (واحدة في محافظة غزة وواحدة في محافظة خانيونس).
 )5ثالث مجموعات لممتدربات (اثنتين في محافظة غزة وواحدة في محافظة خانيونس).
تم عقد البرنامج التدريبي في قاعات تابعة لمو ازرات والوحدات اإلدارية الحكومية والبمديات ،ولكن كان
أعداد المشاركين من المتدربين والمتدربات في كل قاعة تدريب كبير جداً يفوق الخمسين متدرب ومتدربة،
وكان لذلك تأثير عمى منظومة التدريب ،باإلضافة إلى أن بعض القاعات ىي غير مخصصة أصالً
لمتدريب وال يتوافر في بعضيا الحد األدنى من اإلمكانيات الموجوستية والفنية الالزمة لعقد أي برنامج
تدريبي .وكان ذلك بسبب محدودية اإلمكانيات المادية لمجنة الوطنية العميا لعام الشباب ،ولكن في ظل
المتاح تم إتمام برنامج الرائد التدريبي وانجازه.
تم تنفيذ البرنامج التدريبي من قبل مجموعة من المدربين األكفاء المتخصصين في مجال تدريب إدارة
وتمويل المشاريع وذوي تخصصات أكاديمية متباينة ،وممن لدييم خبرة ودراية ومعرفة واسعة في مجال
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تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية وقدرة عالية عمى تحفيز وتفعيل مشاركة المتدربين والمتدربات في جمسات
التدريب ،من خالل عقد األنشطة التدريبية واستخدام الوسائل المعززة عمى أعمى كفاءة وبم عددىم ()9
مدربين .وقد حرصت لجنة التدريب عمى تنويع المدربين في المجموعة الواحدة لكي يستفيد المشاركين من
خبرات جميع المدربين عمى ٍ
حد سواء.
ىيكمية برنامج الرائد التدريبي في األعماؿ والمشاريع:
كل مشارك في برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع تدرب بواقع ( )411ساعة تدريبية ،منيا
( )011ساعة في التخصص العام وىذا مشترك بين جميع تخصصات برنامج الرائد التدريبي ،و()011
ساعة في تخصص األعمال والمشاريع .تم إعداد المحاور والمواضيع التدريبية وآليات تنفيذ التدريب
الخاصة ببرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع من قبل استشاري تدريب متخصصين في مجال
إدارة وتمويل المشاريع (و ازرة الشباب والرياضة)4104 ،

.

والجدول رقم ( )6يوضح المحاور التدريبية الرئيسية لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع
كالتالي:
الجدول رقم ()6
المحاور التدريبية الرئيسية لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع
الموضوع

المحور

عدد الساعات

المحور األول

مدخل إلى إدارة المشاريع

21

المحور الثاني

ميارات معاصرة في إدارة المشاريع

18

المحور الثالث

كتابة مقترحات المشاريع

3

المحور الرابع

دراسات الجدوى االقتصادية

24

المحور الخامس

التقييم المالي واإلداري لممشروع ومتابعتو

6

المحور السادس

التنظيم المالي لممشروع

6

المحور السابع

تمويل المشاريع

9

المحور الثامن

جدولة المشروع

6

المحور التاسع

التطبيق العممي – مراجعة ومناقشة استمارة مقترح المشروع مع المشاركين

7
011

مجموع الساعات

0:

المصدر( :و ازرة الشباب والرياضة)4104 ،

مركز إعداد الشباب:

من أحد فعاليات وأنشطة عام الشباب الفمسطيني تأسديس مركدز إلعدداد الشدباب ،يوكدل لدو القيدام بعددة
ميددام منيددا متابعددة برنددامج ال ارئددد التدددريبي فددي التخصصددات المختمفددة ،وسدديقوم المركددز فددي القريددب العاجددل
بعقد برنامج الرائد التددريبي فدي بعدض التخصصدات التدي يوجدد عمييدا إقبدال مثدل :تخصدص برندامج ال ارئدد
التدريبي في األعمال والمشاريع ،والرياضي ،واألديب والفنان ،والتكنولوجي ،واألمني ،والبرلماني.
منيجية البحث:
داء عمددى طبيعددة البحددث واألىددداف التددي يسددعى إلددى تحقيقيددا فقددد اسددتخدم الباحددث المددنيج الوصددفي
بند ً
التحميمي ،والدذي يعتمدد عمدى د ارسدة الظداىرة كمدا توجدد فدي الواقدع وييدتم بوصدفيا وصدفاً دقيقداً ويعبدر عنيدا
تعبي اًر كيفيداً وكميداً ،كمدا ال يكتفدي ىدذا المدنيج عندد جمدع المعمومدات المتعمقدة بالظداىرة مدن أجدل استقصداء
مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة ،بل يتعداه إلى التحميل والربط والتفسير لموصدول إلدى اسدتنتاجات يبندى عمييدا
التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عن الموضوع.
مجتمع وعينة البحث:
يتمثل مجتمع البحث في المشاركين ببرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع والبال عددىم
( )385متدرب ومتدربة .وقام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية ،حيث تم توزيع ( )40استبانة
عمى عينة البحث وتم الحصول عمى ( )35استبانة بنسبة استرداد  .%87.5وقد تم اختبار االتساق
الداخمي والصدق البنائي وثبات االستبانة وذلك بيدف التأكد من صدق وسالمة االستبانة لمتطبيق.
أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول "آليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني في ظل برنامج الرائد التدريبي في
األعمال والمشاريع" .تتكون استبانة البحث من قسمين رئيسين ىما:

;0

القسـ األوؿ :ىو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،الدرجة العممية ،التخصص
األكاديمي ،الوظيفة ،قطاع العمل ،اليدف من االلتحاق في برنامج الرائد التدريبي في األعمال
والمشاريع).
القسـ الثاني :ىو عبارة عن مجاالت الدراسة ،ويتكون من  71فقرة ،موزعة عمى  6مجاالت:
 المجاؿ األوؿ :التخطيط المسبق لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع ويتكون من  01فقرات.
 المجاؿ الثاني :تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع ويتكون من  46فقرة.
 المجاؿ الثالث :انتياء برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع ويتكون من  6فقرات.
 المجاؿ الرابع :آليات تعزيز اإلبداعات الشبابية في ظل برنامج الرائد ويتكون من  04فقرة.

الجدول رقم ()5
درجات مقياس ليكرت الخماسي
ا ستجابة

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غير موافؽ

غير موافؽ بشدة

الدرجة

7

6

5

4

0

اختار الباحث الدرجة ( )1لالستجابة "غير موافؽ بشدة" وبذلك يكون الوزن النسبي في ىذه الحالة ىو
 %20وىو يتناسب مع ىذه االستجابة.
صدؽ أداة الدراسة:
صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو ،كما يقصد بالصدق شمول
االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية
ثانية (عبيدات وآخرون .)4110 ،وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة باعتماد صدؽ المقياس:
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 )0ا تساؽ الداخمي :يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع
المجال الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من
خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجال
نفسو -انظر الممحق رقم ( )4الجدول رقم (.)09
 )4الصدؽ البنائي :يعتبر أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة
الوصول إلييا ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.
يبين الجدول رقم ( )8أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند
مستوي معنوية  α= 1717وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضع لقياسو.

الجدول رقم ()8
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامؿ سبيرماف

القيمة ا حتمالية
)(Sig

)0

التخطيط المسبق لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

.877

*0.000

)4

تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

.894

*0.000

)5

انتياء برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

.673

*0.000

.799

*0.000

ـ

)6

المجاؿ

لالرتباط

آليات تعزيز اإلبداعات الشبابية في ظل برنامج الرائد التدريبي في

األعمال والمشاريع.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1717

ثبات ا ستبانة:

يشير الثبات إلى إمكانية الحصول عمى النتائج نفسيا لو أعيد تطبيق األداة عمى نفس مفردات
العينة ،ويقصد بو إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا ،أو ما ىي
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درجة اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (القحطاني .)4114 ،أو يعني
مدى قدرة االختبار عمى إعطاء نفس الدرجات أو القيم لنفس المفردة أو المفردات إذا ما تكررت عممية
القياس .ومن أشير المعادالت المستخدمة لقياس الثبات الداخمي لألداة معامل ألفا كرونباخ وقد تم
استخدامو لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدول رقم (.)9

الجدول رقم ()9
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
ـ

معامؿ

المجاؿ

ألفا كرونباخ

الصدؽ الذاتي*

)0

التخطيط المسبق لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

0.794

0.891

)4

تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

0.940

0.970

)5

انتياء برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

0.699

0.836

)6

آليات تعزيز اإلبداعات الشبابية في ظل برنامج الرائد التدريبي في األعمال

0.839

0.916

0. 949

0.974

والمشاريع.

المجا ت السابقة معاً

* الصدق = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل ( )0.949وىذه القيمة تعد

مرتفعة ومطمئنة لمدى ثبات أداة الدراسة ،حيث يرى كثير من المختصين أن المحك لمحكم عمى كفاية
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معامل ألفا كرونباخ ىو ( ،)177واألمر الذي يشير إلى ثبات النتائج الذي يمكن أن تسفر عنيا أداة
الدراسة عند تطبيقيا (جودة.)411: ،
يستخمص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس (االستبانة) ،صادقة في قياس ما
وضعت لقياسو ،كما أنيا ثابتة بدرجة كبيرة جداً ،مما يؤىميا لتكون أداة قياس مناسبة وفاعمة ليذه الدراسة
ويمكن تطبيقيا بثقة.
األدوات اإلحصائية المستخدمة في البحث:
قام الباحث بتفري

وتحميل البيانات من واقع االستبانة من خالل برنامج التحميل اإلحصائي

) ،Statistical Package for the Social Sciences (SPSSوسوف يتم استخدام االختبارات
اإلحصائية الالمعممية ،وذلك يرجع إلى أن مقياس ليكرت ىو مقياس ترتيبي ،وقد تم استخدام األدوات
اإلحصائية التالية:
 )0النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي :يستخدم ىذا األمر بشكل
أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة البحث.
 )4اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات االستبانة.
 )5معامل ارتباط سبيرمان ( )Spearman Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط ،يستخدم
ىذا االختبار لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي واختبار الفرضيات .
 )6اختبار اإلشارة ( )Sign Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة
الحياد وىي  5أم ال.

تحميؿ البيانات واختبار فرضيات البحث:
تحميؿ فقرات ا ستبانة:
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لتحميددل فق درات االسددتبانة تددم اسددتخدام اختبددار اإلشددارة ( )Sign Testحددول متوسددط (وسدديط) درجددة
اإلجابة يساوي درجة الحياد (.)5
الفرضػػية الصػػفرية :اختبددار أن متوسددط درجددة اإلجابددة يسدداوي  5وىددي تقابددل (الحيدداد) حسددب مقيدداس
ليكرت المستخدم.
الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي .5
إذا كاندت  Sig( Sig > 0.05أكبدر مدن ( )0.05حسدب نتدائج برندامج  )SPSSفإندو ال يمكدن رفدض
الفرضية الصفرية ويكون في ىذه الحالة متوسط آراء أفراد العينة حول الظداىرة موضدع الد ارسدة ال يختمدف
جوىرياً عن درجة الحياد وىى  ،5أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقل من  )0.05فيدتم رفدض الفرضدية
الصفرية وقبول الفرضية البديمة القائمة بأن متوسط آراء أفراد العينة يختمف جوىرياً عن درجة الحياد ،وفي
ىددذه الحالددة يمكددن تحديددد مددا إذا كددان متوسددط اإلجابددة يزيددد أو يددنقص بصددورة جوىريددة عددن درجددة الحيدداد.
وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسدابي لججابدة يزيدد
عن الحياد والعكس صحيح.
 تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الحياد
وىي  5أم ال لكافة فقرات االستبانة  -انظر الممحق رقم ( )4الجدول رقم (.)01
 تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الحياد
وىي  5أم ال لممجاالت  -النتائج موضحة في جدول (.):
تحميؿ مجا ت البحث:
تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة متوسط
األىمية وىي  5أم ال .كما في الجدول رقم ( ):التالي:
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الجدول رقم ():
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلجميع مجاالت الدراسة

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة ا ختبار

القيمة ا حتمالية ()Sig

التخطيط المسبق لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال

الرتبة

ـ

)0

المجاؿ

3.491

69.83

2.65

*0.004

6

)4

تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

3.695

73.92

3.72

*0.000

4

)5

انتياء برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

4.007

80.14

4.63

*0.000

0

3.450

69.00

2.37

*0.009

5

3.623

72.47

2.94

*0.000

)6

والمشاريع.

آليات تعزيز اإلبداعات الشبابية في ظل برنامج الرائد التدريبي

في األعمال والمشاريع.
جميع الفقرات معاً

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

نستخمص من الجدول السابق ما يمي:

 )0المتوسط الحسابي لممجال األول "التخطيط المسبق لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع"
يساوي ( 3.491الدرجة الكمية من  )7أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%69.83قيمة االختبار
 4787وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.004لذلك يعتبر ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى
داللة  ،   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة (الحياد)
وىي  5وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة .ىذا يعطي تأكيد عمى كون برنامج الرائد
التدريبي في األعمال والمشاريع بالرغم من كل الظروف والمصاعب والمعيقات إال أنو خطط لو مسبقاً
مما عزز من فرص نجاحو.
 )4المتوسط الحسابي لممجال الثاني "تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع" يساوي 3.695
(الدرجة الكمية من  )7أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%73.92قيمة االختبار  5794وأن القيمة
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االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000لذلك يعتبر ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة ،   0.05
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة (الحياد) وىي  5وىذا يعني
أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة .ىذا يعطي تأكيد عمى كون برنامج الرائد التدريبي في األعمال
والمشاريع نفذ بشكل سميم ومنيجي وفقاً لما خطط لو مسبقاً وتبعاً ألصول واجراءات عقد البرامج
التدريبية.
 )5المتوسط الحسابي لممجال الثالث "انتياء برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع" يساوي 4.007
(الدرجة الكمية من  )7أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%80.41قيمة االختبار  6785وأن القيمة
االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000لذلك يعتبر ىذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة ،   0.05
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة (الحياد) وىي  5وىذا يعني
أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة .ىذا يعطي تأكيد عمى كون برنامج الرائد التدريبي في األعمال
والمشاريع كانت نيايتو بشكل منتظم حسب ما خطط لو وما نفذ عمى أرض الواقع.
 )6المتوسط الحسابي لممجال الرابع "آليات تعزيز اإلبداعات الشبابية في ظل برنامج الرائد التدريبي في
األعمال والمشاريع" يساوي ( 3.450الدرجة الكمية من  )7أي أن المتوسط الحسابي النسبي
 ،%69.00قيمة االختبار  4.59وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.009لذلك يعتبر ىذا المجال
دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد
زاد عن درجة (الحياد) وىي  5وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة .ىذا يعطي تأكيد عمى
كون برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع كمنظومة تدريبية متكاممة حرص عمى تعزيز
اإلبداعات الشبابية لممشاركين في البرنامج معتمداً عمى مجموعة من اآلليات وتبعاً لمتخطيط السميم
والتنفيذ المنيجي وتنظيم انتياء البرنامج.
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 )7بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،3.623وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي
 ،%72.47قيمة االختبار  ،2.94وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000لذلك تعتبر جميع
الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه
الفقرات يختمف جوىرياً عن درجة (الحياد) وىي  5وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة.
يعزو الباحث ذلك إلى أن برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع ،لم يعقد بشكل ارتجالي بل
كانت المجنة الوطنية العميا لعام الشباب ممثمة بمجنة التدريب حريصة عمى وضع اإلجراءات ورسم
السياسات المنيجية الكفيمة بتخطيط ىذا البرنامج بشكل سميم وضمان تنفيذه حسب األصول وتنظيم
انتياء بالصورة المثمى.

اختبار فرضيات الدراسة:
الختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات غير المعممية (اختبار سبيرمان) ىذا االختبار
مناسب في حالة أن البيانات ترتيبية ال تتبع التوزيع الطبيعي.
اختبار الفرضيات حوؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة:
الفرضية الصفرية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
الفرضية البديمة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig (P-valueأكبر من مستوى الداللة (   0.05حسب نتائج برندامج  )SPSSفإندو ال
يمكددن رفددض الفرضددية الصددفرية وبالتددالي ال توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين متغيدرين مددن متغي درات
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الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig (P-valueأقل من مستوى الداللدة    0.05فيدتم رفدض الفرضدية الصدفرية
وقبول الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
يبين الجدول رقم (;) أن معامل االرتباط يساوي  ،.662وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي 0.000
وىي أقل من مستوي الداللة  α= 1717وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التخطيط
المسبق لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
يبين الجدول رقم (;) أن معامل االرتباط يساوي  ،.554وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي 0.000
وىي أقل من مستوي الداللة  α= 1717وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ برنامج
الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
يبين الجدول رقم (;) أن معامل االرتباط يساوي  ،.650وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي 0.000
وىي أقل من مستوي الداللة  α= 1717وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تنظيم انتياء
برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
ويعزو الباحث ذلك إلى كون لجنة التدريب المشرفة عمى إدارة برنامج الرائد التدريبي حرصت عمى
تصميم برنامج تدريبي في األعمال والمشاريع مخطط لو بشكل مسبق ،ورسمت الخطوات اإلجرائية الكفيمة
بحسن تنفيذ ىذا البرنامج ،وقامت بتنظيم انتياءه لتمكين ىذا البرنامج من تعزيز إمكانيات وقدرات الشباب
الفمسطيني اإلبداعية والريادية ،وىذا جعل البرنامج يحظى عمى قبول ورضا المشاركين في البرنامج وفقاً
لنتائج الدراسة االستقصائية.
وتطابقت ىذه النتائج مع الدراسات السابقة في كون عقد البرامج التدريبية ميم في تنمية قدرات
وامكانيات المشاركين من منطمق المفاىيم والمعارف والميارات الجديدة التي سيكتسبونيا ،واستثمار
الطاقات الكامنة غير المستغمة لدى المشاركين بما يعود بالنفع عمى المشارك نفسو وعممو والمجتمع.

4:

وأىمية اإلنفاق عمى التدريب وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التطوير والتقدم عمى مختمف األصعدة في
ظل التخطيط والتنظيم الجيد لمبرامج التدريبية وحسن تنفيذىا.

الجدول رقم (;)
معامل االرتباط بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع
معامؿ سبيرماف

الفر

لالرتباط

القيمة ا حتمالية
)(Sig

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين التخطيط المسبق
لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب

.662

*0.000

الفمسطيني.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين تنفيذ برنامج
الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب

.554

*0.000

الفمسطيني.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين تنظيم انتياء

برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب

الفمسطيني.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1717

النتائج والتوصيات:
أو ً) النتائج:

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا ما يمي:

;4

.650

*0.000

 )0لم يكن التنفيذ الفعمي لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع مطابقاً تماماً لمتصور المقترح ليذا
البرنامج من حيث المدة الزمنية والفئة المستيدفة والشروط الواجب توافرىا في المشاركين وتخصصات
برنامج الرائد التدريبي.
 )4بعض التغييرات التي طرأت عمى برنامج الرائد التدريبي كان ليا انعكاس إيجابي عمى تحسين كفاءة
وفعالية البرنامج.
 )5ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين التخطيط المسبق لبرنامج الرائد التدريبي
في األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )6ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين تنفيذ برنامج الرائد التدريبي في األعمال
والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )7ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  1717بين تنظيم انتياء برنامج الرائد التدريبي في
األعمال والمشاريع وآليات تعزيز إبداعات الشباب الفمسطيني.
 )8المدربين ببرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع كان ليم دور بارز في تحفيز المشاركين عمى
اإلبداع والريادية.
 )9المادة التدريبية لبرنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع ،تضمنت مجموعة متكاممة من المحاور
والمواضيع المعززة الكتساب المشاركين لمفاىيم ومعارف وميارات خاصة بتأسيس وادارة المشاريع
وتنظيميا ومتابعتيا وتقييميا.
 ):اتسم مدربو برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع بالكفاءة والخبرة والدراية.
;) استخدم مدربو برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع األنشطة واألساليب التدريبية المحفزة عمى
المشاركة الفعالة لممدربين والمتدربات في لقاءات التدريب.
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 )01كان ىناك متابعة مستمرة من قبل لجنة التدريب لمبرنامج التدريبي في األعمال والمشاريع ،وحرص
من قبميا عمى إنجاح ىذا البرنامج واستم ارريتو في المستقبل من خالل مركز إعداد الشباب الفمسطيني.
ثانياً) التوصيات:
يوصى البحث بمجموعة من النقاط أىميا ما يمي:
 )0رصد موازنة مالية سابقة لعقد أي برنامج تدريبي.
 )4توفير اإلمكانيات المادية الالزمة لمتدريب من القاعات مؤىمة والتجييزات الموجوستية.
 )5تطددوير وتحددديث برنددامج ال ارئددد التدددريبي فددي األعمددال والمشدداريع مددن منظددور التغذيددة الراجعددة لممدددربين
والمشاركين وادارة البرنامج التدريبي.
 )6إجراء زيارات ميدانية لمحاكاة المشاريع متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة عمى أرض الواقدع ،ونقدل
خبرة القائمين عمييا لممشاركين في برنامج الرائد التدريبي في األعمال والمشاريع.

 )7أن يكون الحد األقصى ألي مجموعة تدريبية ( )41مشارك ،لتكون االستفادة أكثر.
 )8إنشدداء حاضددنة أعمددال تابعددة لمركددز إعددداد الشددباب الفمسددطيني وتددوفير التمويددل ليددا ،لتتبنددى األفكددار
اإلبداعية والريادية لممشاريع المقترحة مدن قبدل المشداركين ببرندامج ال ارئدد التددريبي فدي األعمدال والمشداريع،
وتقدم الدعم الفني واإلداري ليم.
 )9التنسدديق مددع البن ددوك ومؤسسددات اإلق دراض المتخصص ددة والمنظمددات األىميددة لتس ددويق أفكددار المش دداريع
اإلبداعية وتوفير التمويل الالزم ليا.
 ):قيد ددام الحكومد ددة الفمسد ددطينية بتخصد دديص صد ددندوق لد دددعم مشد دداريع الشد ددباب متناىيد ددة الصد ددغر والصد ددغيرة
والمتوسطة عمى صورة قرض حسن ،وتوفير األموال الالزمة لو .لما لذلك من أثر في ترسيخ دور الشدباب
التنموي والقيادي في المجتمع والتخفيف من أزمة البطالة السائدة في أوساط الشباب.
المراجع العربية:
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أو ً) الكتب:
 )0أبو شيخة ،نادر أحمد ( ،)4111إدارة الموارد البشرية ،ط ،0دار صفاء ،عمان.
 )4توفيق ،عبد الرحمن ( ،)4119موسوعة التدريب والتنمية البشرية ،الجزء األول :التدريب – أصول
ومبادئ ،ط ،4مركز الخبرات المينية لجدارة.
 )5جودة ،محفوظ ( ،)2008التحميؿ اإلحصائي األساسي باستخداـ  ،SPSSط ،1دار وائل ،عمان.
 )6الزيادي ،عادل ( ،)2006إدارة المؤسسات البشرية ،ط ،1مكتبة عين شمس ،القاىرة.
 )7السكارنة ،بالل ( ،)2009التدريب اإلداري ،ط ،1دار وائل ،عمان.
 )8شاويش ،مصطفى ( ،)2005إدارة الموارد البشرية ،ط ،3دار الشروق ،عمان.
 )9الصيرفي ،محمد ( ،)2009التدريب اإلداري :تحديد ا حتياجات التدريبية وتصميـ البرامج التدريبية،
ط ،1دار المناىج ،عمان.
 ):عبد الباقي ،صالح الدين ( ،)2007إدارة الموارد البشرية ،ط ،1المكتب الجامعي ،اإلسكندرية.
;) عبد الرحمن ،بن عنتر ( ،)2010إدارة الموارد البشرية :المفاىيـ واألسس ،األبعاد ،اإلستراتيجية،
ط ،1دار اليازوري ،عمان.
 )01عبيدات ،ذوقان وآخرون ( ،)2001البحث العممي -مفيومو وأدواتو وأساليبو ،ط ،1دار الفكر،
عمان.
 )00عقيمي ،عمر ( ،)2009إدارة الموارد البشرية المعاصرة :بعد استراتيجي ،ط ،2دار وائل ،عمان.
 )04المدىون ،محمد إبراىيم ( ،)2005إدارة وتنمية الموارد البشرية ،ط ،1مؤسسة إبداع ،غزة.
ثانياً) األبحاث العممية:
 )05أبو سممية ،باسمة ( ،)2007مدى فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشرية في مكتب األنروا
اإلقميمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 )06السراج ،رجب عبد اهلل ( ،)2010واقع عممية تحديد ا حتياجات التدريبية لمعامميف في المنظمات
غير الحكومية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
 )07الطيراوي ،عبد المنعم ( ،)2010دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء
المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 )08المحاسنة ،أحمد ( ،)2004تقييـ فاعمية البرامج التدريبية مف وجية نظر المشاركيف في دورات
اإلدارة العميا والتنفيذية بالمعيد الوطني لمتدريب ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة،
عمان.
 )09المصدر ،أيمن عبد الرحمن ( ،)2010واقع عممية تقييـ البرامج التدريبية في الييئات المحمية
بالمحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
ثالثاً) المنشورات والتقارير:
 )0:المجنة الوطنية العميا لعام الشباب ( ،)4100الشروط والمواصفات ،غزة.
; )0و ازرة الشباب والرياضة ( ،)4104تقرير حوؿ برنامج الرائد التدريبي ،غزة.
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