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ملخص الدراسة

والصغيرة جـداً   على أثر برنامج تدريب المشروعات الصغيرة     هدفت الدراسة إلى التعرف     

؛ التابع لوكالة الغوث الدولية فى تقديم خدمات التـدريب ألصـحاب المشـروعات الصـغيرة              

.روعات الصغيرة في قطاع غزةالمشعلى نمو وتطوروانعكاسه

وقد تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المشروعات الصغيرة والصغيرة جـداً والعـاملين             

دورات تدريبية في برنامج تدريب المشروعات الصـغيرة التـابع           لهم تلقي فيها، والذين سبق    

دد وقـد بلـغ متوسـط عـ        متدرب ومتدربية، ) 4989(لوكالة الغوث الدولية، والبالغ عددهم      

متـدرب  ) 1247(دورات وبالتـالي يصـبح مجتمـع الدراسـة           4الدورات التى تلقاها الفرد     

.من مجتمع الدراسة%) 10(أي مفردة، ) 122(وتم اختيار عينة عشاوائية بلغت ومتدربة،

القسـم  تنـاول   قسـمين،   تكونت من    وسيلة لجمع البيانات، والتي   االستبانة   وقد تم استخدام  

خمسـة فتناول سم الثاني القأما  ،  فقرات الخصائص العامة لعينة الدراسة     10المكون من    األول

، التطـور التكنولـوجي  ، مجـال  عدد العمالءمجال مجال اإلنتاج،:مجاالت على النحو التالي  

، وتـم  فقـرات  10من  كل مجال   ويتكون   مجال ربحية المشروع  ،  تطور أساليب العمل  مجال  

تطبيـق   ، والذي من خاللـه تـم      SPSSاستخدام برنامج   تحليل البيانات واختبار الفرضيات ب    

، ومعامل ارتبـاط    اختبار ألفا كرونباخ    ، و النسب المئوية والتكرارات  اإلختبارات المختلفة مثل  

.One Way ANOVA، وOne sample t testبيرسون، و 

باتطوير مهارات وقـدرات أصـح     في   فاعالً اًنتائج الدراسة أن للتدريب أثر    وقد أظهرت   

، انعكس بشكل واضح على قدرة وفاعلية المشاركين على         فيها المشروعات الصغيرة والعاملين  

إدارة العمليات اإلنتاجية في مشروعاتهم بشكل أفضل، وكان لبرامج التدريب المتعلقة بمجـال             

التسويق فاعلية ظهرت في قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها على توظيف ما            

لدى أصـحاب المشـروعات الصـغيرة    اًإدراكهناكأن مهارات في هذا المجال، وتعلموه من  

والعاملين فيها ألهمية االستثمار في التدريب من أجل تطوير قدرات مشروعاتهم ومواكبتها لما             

برنـامج تـدريب    لنجـاح    الصـغيرة، وهنـاك     يستحدث من تكنلوجيا في إدارة المشروعات       

الته من خالل البرامج التدريبية التى يطرحها في مجال         المشروعات الصغيرة على توصيل رس    

إدارة المشروع، وإدارة الموارد البشرية، وأساليب حل المشاكل واتخاذ القرارات، وفي صـقل             

، كمـا بينـت     على زيادة أرباح المشروع   بدوره  أثر  مما  مهارات المشاركين في مجال اإلدارة      

مؤهل العلمى، سنوات الخبـرة ، وطبيعـة عمـل          العمر، لل ،مل الجنس الدراسة أنه ال أثر لعو    

.أثر التدريب على تطور أداء المشروعات الصغيرةالمشروع، وعمره، على 
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اإلهتمـام بمجـال التـدريب للمشـروعات الصـغيرة       وقد أوصت الدراسة بضرورة     

التدريبيـة جاتحتيااإلعقد ورش عمل مختلفة حول والصغيرة جداً، وإيالئها االهتمام الكافي و    

دورات خاصة للقطاع الصناعى، وأخـرى بالقطـاع         ألصحاب المشروعات الصغيرة، وإعداد   

م خدمات برامج تدريب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة إلـى     يالزراعى، والعمل على تعم   

أماكن أخرى في الضفة، ورعاية األفكار الريادية للمشروعات الصـغيرة، وبنـاء حاضـنات              

.األعمال
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Abstract

The study aims at examining the effect of Small and Micro
Enterprise Training Programme (SMETP) at UNRWA in presenting
training services to the small business owners, And its reflection on the
growing and development of small business in the Gaza Strip.

The target group consist of small and micro enterprise owners and
workers, who previously attended training courses in (SMETP) at
UNRWA who consisted of (4989) participants. The average number of
the courses Was (4). Therefore the target group becomes (1227)
Participants. A random sample consisted of (122) participants was
selected which was (10%) of the target group.

The questionnaire was used for collecting information It consisted
from two sections. The first section which contains (10) items dealt with
the general characteristics for the target group. The second section dealt
with five fields as follow: The production, number of customers, the
technology development, the development of work methods, and the
enterprise profits. Each field consisted of to items, through which the
information was analyzed and the hypotheses war tested by using "SPSS"
Programme. Different test have been applied as the percentage rate,
frequencies, Alpha Cronbach test, One sample t test, and One Way
ANOVA.

The study showed that the training had a great affect on the skill
developments for small business owners and its workers. It was reflected
clearly on the ability and effectiveness of the participants on running the
production operations in their enterprise. The marketing training
programmes had effectiveness appeared in the ability of small business
owners and in this field. there owners small enterprises and the workers
realized the importance of investment of training for developing their
enterprise abilities and following up the up to date technology in
administering the small enterprises the training programme of small
enterprises was successful for achieving its goals through the training
programmes which dealt with in the field enterprise management and
human resource management and methods of problem solving and
decision taking.

And in modifying participant skills in the management field which
affected the increase of the enterprise profits. The study showed that there
was no effect of sex, age, qualifications, experience, the nature of the
enterprise the age of the project on the effect of training on the
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development and achievement of small enterprises.

The study recommended the necessity of the training the small and
micro enterprises needs for small business enterprise owners, and making
special courses for industrial sector and other for agricultural sector and
working on transferring (SMETP) services in the Gaza Strip and West
Bank, and adopting the pioneer ideas for small enterprises and founding
institutions for works.
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:مقدمة
، سـواء غيـر     المؤسسات أهمية بالغة لدى الكثير من مديري     حظي ب قد ن التدريب مما الشك فيه أ   

بمستوى المهارات التي يملكها العاملون والموظفون في تلـك          وذلك لإلرتقاء  ،الربحية الهادفة للربح أم  

ن المناهج التعليمية والمؤهالت األكاديميـة ال تغطـي جوانـب متخصصـة فـي               إالمؤسسات، حيث   

من الوظائف تستحدث بفعل التطـور الهائـل فـي          ألن العديد   من الوظائف،    ديثة للعديد لحالمتطلبات ا 

العولمة، وظهور الشركات العالمية، وتنوع     ضافة إلى مقتضيات    إالتكنولوجيا واالتصاالت والمعلومات،    

إن سـرعة نمـو      .لم تكن معروفة من قبـل     وسلع   خدماتحاجات الناس، وتقلب الطلب السريع على       

التي تستحدث بشكل يومي و ما سبق يؤكد أهمية التدريب للنهوض           السلع  الخدمات و  كثير من وتطور ال 

مجاالت العمل المختلفـة     بمهارات الموظفين والخريجين والعمال لتدريبهم على مهارات متخصصة في        

قدراتهم على التكيف   جاهاتهم وسلوكهم باستمرار وتعزيز   مهاراتهم ومعارفهم وات  تطوير  جل  وذلك من أ  

.ثورة االتصاالت والمعلوماتوالطارئة في عالم األعمال ومع المتغيرات الجديدة

األهمية في العملية التنموية، وقد زادت هذهاًبارزاًدورتلعبالصغيرةاتعالمشروأن ومن المؤكد 

قتصادية وانعكاساتها،واالفي ظل األوضاع السياسيةفي الوقت الراهن مع تطور الدور الذي تؤديه

مما ؛حيث اإلغالق المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع العمال من الوصول ألعمالهم

باالعتماد على خبراتهم ومهاراتهم يضطرهم للبحث عن بديل داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك 

. تدر عليهم دخالً يسد حاجاتهم الملحةخاصةشروعاتالمهنية في فتح م

وتوفير حصيلة كافية لها ،الصغيرة وتطويرهاروعاتاالعتناء بالمشبمكان، مية لذا كان من األه

من المهارات والقدرات اإلدارية في المجال اإلداري والمحاسبي واالقتصادي وتبصيرها بأحدث 

الصغيرة وكيفية والمشكالت التي تواجه المشروعات،احالطرق اإلدارية في إدارة مشروعاتهم بنج

الصغيرة لتمكينهم من االستخدام تطوير مهارات أصحاب المشروعاتمر الذي يحتم ، األمعالجتها

األفضل للمصادر المتاحة للمشروع، والذي يتطلب تنفيذ برامج تدريبية لهم تلبي حاجاتهم التدريبية 

شاء إنعبر وترفع من مستواهم وقدراتهم القيادية والريادية، وهذا ما تحاول وكالة الغوث الدولية توفيره 

، وإنشاء برنامج تدريب المشروعات 1994برنامج التمويل للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً عام 

خصصة في تنمية ، والذي يقوم بعقد دورات تدريبية وورش عمل مت1995الصغيرة والمتوسطه عام 

ي دورة تدريبية ف477عقدت 2006نهاية عام فمنذ تأسيس البرنامج  حتى المشروعات الصغيرة، 

ساعة 24-15، تتراوح مدتها من الصغيرةيحتاجها أصحاب المشروعاتمعظم المجاالت التي

الكفاءة العالية والمتميزين في مجاالت تخدم طاب المدربين المحليين ذويمن خالل استق،تدريبية

)3،ص2006،وكالة الغوث الدولية(. المشروعات الصغيرة
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وحجم الصناعة فى فلسطين نجد أنها تندرج جميعاً تحت نه عند استعراض طبيعة جدير بالذكر أوال

ذلك أن ما نسبته ،بند الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حسب كل التعريفات والتصنيفات العالمية

في حين أن التعريفات الدولية تحدد ،من المشروعات في فلسطين تشغل أربعة عمال أو أقل% 89

ولقد بلغ عدد المؤسسات .)2006،لهيئة العامة لالستعالماتا(المشروع الصغير بعشرين فرصة عمل

من % 97.46مؤسسة أي ما نسبته 13388م 2004عامالً عام 20الصناعية التي توظف أقل من 

)3، ص2005مهنى،(. القطاع الصناعي الفلسطيني

:مشكلة الدراسة: أوالً
ية بالغة في تطوير أصـحاب     أهم الصغيرة في قطاع غزة    تحتل عملية تدريب أصحاب المشروعات    

فى المشـروعات  تطوير  إلي  أدى التدريب    الصغيرة وبالتالي في العملية التنموية برمتها، فهل       المشروعات

الصـغيرة بـالخبرة     وتزويد أصـحاب المشـروعات    الذي تحققه، زيادة العائد   و تمام بها، هواالالصغيرة،  

:يمكن تلخيص مشكلة الدراسة فيما يليووالمهارات الالزمة إلدارة أعمالهم بشكل أفضل،

علـى أداء    ما أثر برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والصغيرة جـداً بوكالـة الغـوث الدوليـة              "

"المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً في قطاع غزة؟ 

:فرضيات الدراسة: ثانياً
:يمكن تلخيص فرضيات الدراسة على النحو التالى

بين التدريب الذي استفاد 0.05حصائية عند مستوى معنوية ت داللة إهناك عالقة ارتباطية ذا.1

.منه أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها وربحية المشروعات الصغيرة

بين التدريب الذي استفاد 0.05حصائية عند مستوى معنوية هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إ.2

نتاج في المشروعات ا وزيادة حجم اإلمنه أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيه

.الصغيرة

بين التدريب الذي استفاد 0.05حصائية عند مستوى معنوية هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إ.3

.منه أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها ونمو عدد عمالء المشروعات الصغيرة

بين التدريب الذي استفاد 0.05ية حصائية عند مستوى معنوإهناك عالقة ارتباطية ذات داللة .4

.منه أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها والتطور التكنولوجي للمشروعات الصغيرة

بين التدريب الذي استفاد 0.05حصائية عند مستوى معنوية هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إ.5

مل المختلفة فى منه أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها وتطور أساليب الع

. المشروعات الصغيرة
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الصغيرة يعزى إلي ئية حول أثر التدريب على المشروعاتهناك فروق ذات داللة إحصا.6

:العوامل التالية

.المؤهل العلمى.أ

).مهني، أكاديمي(نوع المؤهل العلمى .ب

.الخبرة العملية.ت

.العمر.ث

.الجنس.ج

.مجال التدريب.ح

.لمشروعات أو العاملين فيهاعدد الدرورات التى شارك فيها أصحاب ا.خ

.نوع المشروع.د

.عمر المشروع.ذ

حجم رأس مال المشروع.ر

: متغيرات الدراسة: ثالثاً
الصغيرة التدريب ألصحاب المشروعاتهو اًواحداًتابعاًيتضح مما سبق أن لهذه الدراسة متغير

هذه المتغيرات على بقطاع غزة، يتبعه مجموعة من المتغيرات المستقلة والتي تفيد في قياس أثر 

ربحية المشروع، زيادة حجم االنتاج، نمو عدد العمالء، التطور هذه المتغيرات هي المتغير التابع، و

.ي، تطوير أساليب العمل اإلداريالتكنولوج

:التالي يوضح هذه المتغيراتالشكلو
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)1(شكل رقم 
ستقلةعالقة بين المتغير التابع والمتغيرات الماليوضح 

جرد بواسطة الباحث: المصدر

:أهداف الدراسة: اًرابع
: تحقيق األهداف التاليةإلىدراسةالتلقد هدف

، ر التدريب على ربحية المشروع، وزيادة حجم االنتاج، ونمو عـدد العمـالء            يأثالتعرف على ت  . 1

وغيرها من المتغيرات التـى تسـاعد فـى    ،ل االداريأساليب العموتطور،التطور التكنولوجي 

.المشروعات الصغيرة في قطاع غزةقياس أثر التدريب على نمو وتطور

يم التعرف على أثر برنامج تدريب المشروعات الصغيرة التابع لوكالة الغوث الدولية فـى تقـد              . 2

.صغيرة وانعكاسها على هذه المشروعاتالخدمات التدريب ألصحاب المشروعات

التطور 
التكنولوجي

أساليب 

العمل حجم 

االنتاج

الربحية

عدد العمالء

التدريب
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الصغيرة كداعمة ولبنـة     البشرية في فلسطين وأهمية المشروعات    همية التدريب للتنمية    توضيح أ . 3

.أساسية في بناء االقتصاد الفلسطيني المستقل

: أهمية الدراسة: اًخامس
:تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي

، حيث  فى قطاع غزة   والصغيرة جداً  تحديد أثرالتدريب على المشروعات الصغيرة    .1

هـا اولمشروعات فـي فلسـطين، وبتت  من ال%97.46تمثل المشروعات الصغيرة  

. من قطاعات التنمية في فلسطيناًمهماًقطاع

تفيد الدراسة في رفع قدرة المؤسسات التدريبية على تقديم خدمات تدريبية أفضـل             .2

مين إفادة القائ صغيرة والصغيرة جداً في قطاع غزة، وذلك من خالل          للمشروعات ال 

ة التـدريب المقـدم ألصـحاب       التعرف على جـود   في  على المؤسسات التدريبية    

.والصغيرة جداًالصغيرةالمشروعات 

توعية القائمين على المشروعات الصغيرة بأهمية التدريب في تطوير مشـروعاتهم          .3

.مشروعات خاصة بهمالقائمة ومساعدة الرياديين في بدء

الدراسة وبشكل عـام حـول المشـروعات   ع والدارسين حول موضو   الباحثإفادة  .4

الصغيرة والصغيرة جداً وإيالئها االهتمام الكافي من الدراسة والبحث، لما لها مـن             

.أثر كبير علي النمو االقتصادي الفلسطيني

:الدراسةحدود: اًسادس

ى المشاريع الصغيرة في قطاع غزة، والتى استفادت مـن      تم تطبيق الدراسة عل   :ةالمكاني ودالحد.1

.خدمات برنامج تدريب المشروعات الصغيرة التابع لوكالة الغوث الدولية

م حتـى  1995غطت الدراسة الفترة الزمنية من بداية تأسيس البرنـامج عـام   :ةالزماني ودالحد.2

.م2006نهاية عام 

والعاملين فيها   استهدفت الدراسة من يملكون أو يعملون في مشروعات صغيرة        :ةالبشري ودالحد.3

.قوا بدورة على األقل في برنامج تدريب المشروعات الصغيرة التابع لوكالة الغوث الدوليةوالتح

ختيار وظيفة التدريب من بين وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية،          تم ا : ةالموضوعي ودالحد.4

.وأثرها على المشروعات الصغيرة
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:الدراسة) صعوبات(محددات : اًسابع

:دات تمثلت فيإلى مجموعة من المحدفيها انية ة الميدتعرضت الدراسة وخاص

الفئـة المسـتهدفة وطبيعـة       ستبانات نتيجة محدوديـة   صعوبة توزيع واسترداد اال   .1

ا أو تغيـر  العديد من المشاريع غيرت نشاطها أو عنوانه  ، باإلضافة إلى أن     اانتشاره

. نتقلوا لعمل آخر أو سافروا للخارجفيها، أو امالكها والعاملون

ونوا فـي تعبئـة     لم يتعـا   والعاملين فيها  من أصحاب المشروعات الصغيرة    العديد.2

.العلمىيهم بأهمية البحثستبانة لعدم وعاال

وللتغلب على المشاكل السابقة اضطر الباحث لزيارة المشـروعات شخصـياً والطلـب مـنهم               

بإرسـال مجموعـة   أمكن، والعودة لهم في موعد الحق أحياناً أخرى، كما قام         مابتعبئتها في حينه    

من اإلستبانات عبر البريد اإللكترونى لمن توفر لديه، ومن ثم اإلتصال بهم وحثهم على تعبئتهـا،               

.ها مباشرة لمن التبست عليه األسئلةبشرحو
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الفصل الثاني

التدريب وأهميته في التنمية البشرية
:المبحث األول

:أوالً

:ثانياً

:ثالثاً

:رابعاً

:ساًخام

إدارة الموارد البشرية ومفهومها

تعريف إدارة الموارد البشرية

أهمية إدارة الموارد البشرية

وظائف إدارة الموارد البشرية

المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية

تنمية الموارد البشرية بالتدريبعالقة

:المبحث الثاني

:أوالً

:ثانياً

:ثالثاً

في التدريبالمفاهيم األساسية 

تعريف التدريب

أهمية التدريب

أهداف التدريب ودوافعه

:المبحث الثالث

:أوالً

:ثانياً

:ثالثاً

:رابعاً

خطوات التدريب

تحليل احتياجات التدريب

تصميم البرنامج التدريبي

تنفيذ التدريب

تقييم برنامج التدريب

:المبحث الرابع

:أوالً

:ثانياً

:ثالثاً

التدريبأنواع وأساليب

أنواع التدريب

أساليب التدريب

التدريب ) أساليب(تقييم طرق 

:المبحث الخامس

:أوالً

:ثانياً

:ثالثاً

:رابعاً

)التقنيات السمعية والبصرية كوسائط في عمليات التدريب(الوسائل المساندة للتدريب

تعريف التقنيات السمعية والبصرية

بصريةأهمية استخدام الوسائل السمعية وال

أنواع التقنيات السمعية والبصرية

استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريب

-دائرة التنمية والتخطـيط     -برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة    :لسادسالمبحث ا

.غزة-وكالة الغوث الدولية



9

:أوالً

:ثانياً

:ثالثاً

:رابعاً

:خامساً

:سادسا

سابعاً

.نمية والتخطيطخلفية عن دائرة الت

SMETخلفية عن برنامج التدريب 
أهداف برنامج التدريب

)المستفيدون(المشاركون 

نشاطات برنامج التدريب

المادة التدريبية

تطلعات وطموحات برنامج التدريب
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المبحث األول

إدارة الموارد البشرية ومفهومها

:إدارة الموارد البشريةتعريف: أوالً
بما أن التدريب من وظائف إدارة الموارد البشرية في المؤسسات فمن المفيد التطرق إلـى مفهـوم                 

اإلدارة المسئولة عن زيادة    "إدارة الموارد البشرية وأهميتها، ويمكن تعريف إدارة الموارد البشرية بأنها           

.)schuler,1995,P8("عفاعلية الموارد البشرية في المنظمة لتحقيق أهداف الفرد والمنظمة والمجتم

:أهمية إدارة الموارد البشرية: ثانياً
يعتبر موضوع إدارة الموارد البشرية من أهم الموضوعات التي استحوذت علـى اهتمـام وتفكيـر      

المناطة بها، فهي تضـع     األعمال؛ نظراً لحساسية األدوار      مجال إدارة  الكثير من الكتاب والمفكرين في    

)15:، ص2000شاويش (.ة التي تنظم الحياة الوظيفية للعنصر البشريالقواعد واألسس العملي

بحاجات ورغبات وقيم واتجاهات وسلوك تختلف من فرد آلخـر داخـل            العنصر البشري    حيث يتميز 

وصـدق اهللا العظـيم إذ   .المؤسسة، كما أن هذا العنصر يعتبر المحرك للنشاطات األخرى في المنظمة          

د كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن               ولق"يقول في محكم التنزيل     

حيـث يـذكر الهيتـي أن        العنصر البشري أهم عناصر اإلنتاج    ، و )70:آيةاالسراء،سورة  (" خلقنا تفضيال 

العنصر البشري يعتبر أهم وأحرج عنصر من عناصر اإلنتاج وأكثر موارد المنظمة عرضـةً للتـأثر                

ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس      ": ، قال تعالى   )11،ص2003الهيتي،(. بالتغيرات البيئية الداخلية والخارجية   

).54:سورة الكهف،آية(" من كل مثل وكان االنسان أكثر شيئ جدالً

:وظائف إدارة الموارد البشرية: ثالثاً
سـات المطلوبـة لتنفيـذ مختلـف        تشير إدارة الموارد البشرية إلى مجموعة من الممارسات والسيا        

األنشطة المتعلقة بالنواحي البشرية التي تحتاج إليها لممارسة وظائفهـا علـى أكمـل وجـه، وهـذه                  

:ما يليالممارسات والسياسات تشمل

يعد تحليل الوظائف بمثابة اإلجراء الذي يمكن من خالله تحديد واجبات           : القيام بتحليل الوظائف  . 1

ــنهم  الوظــائف ومجموعــة الخصــائص ــراد الواجــب تعيي ــي األف ــا ف الواجــب توافره

)Dessler,2000,p:84(.لشغلها
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يعد تخطيط القـوى العاملـة هـو        : تخطيط االحتياجات من القوى العاملة واستقطاب الكفاءات      . 2

الخطوة األولى في عملية االستقطاب واالختيار، والتى تمثل القيام بعملية التنبؤ باالحتياجات مـن    

)Dessler,2000,p:123(.القوى العاملة

هي عملية المفاضلة بين عدد من األفراد الذين تقدموا لشـغل وظيفـة            : اختيار وتعيين الكفاءات  . 3

واختيار أفضلهم، وقد ينظر إليها بأنها البحث عن أفضل العناصر لشغل وظيفة معينة وإختيـار               

)80:،ص2000أبو شيخة،(. أكثرها مالءمة

هي عملية تزويد الموظفين بالمعلومات األساسية التـى        : الجدد الموظفينأنشطة توجيه وتدريب    . 4

)Dessler,2000,p:249(.يحتاجونها ألداء وظائفهم بشكٍل مرٍض

التدريب هو عملية تزويد الموظفين بالمهارات الالزمة ألداء وظائفهم         : أنشطة التدريب والتنمية  . 5

أساسية تتمثـل فـي تحليـل االحتياجـات         بنجاح، وتتكون البرامج التدريبية من خمس خطوات        

التدريبية، وتصميم معينات التدريب، اختبار مدى مالئمة محتوى البرنـامج التـدريبي، وتنفيـذ              

)265:ص،2003دسلر،(.البرنامج التدريبي، وتقييم البرنامج التدريبي

التـى   يشير تعويض الموظف إلى كافة أنواع األجـور أو العوائـد          : إدارة األجور والتعويضات  . 6

المدفوعات الماليـة  : يحصل عليها الموظف نظير اشتغاله بوظيفة معينة، وتتضمن عنصرين هما 

المباشرة والتى تأخذ شكل األجور والمرتبات والحوافز والمعـامالت واألربـاح، والمـدفوعات             

.جـر المالية غير المباشرة والتى تأخذ شكل المزايا المالية مثل التأمينات واإلجازات مدفوعة األ            
)Dessler,2000,p:396(

وتستخدم لتشجيع العاملين الذين تزيد معدالت أدائهـم عـن          : تقديم الحوافز والمزايا للموظفين   . 7

)Dessler,2000,p:477(.المعدالت المعيارية الموضوعة

حيث يقيم األداء الحالي أو الماضي للفرد بالنسبة لمعدالت أدائه، وتتضـمن            : األداءأنشطة تقييم   . 8

وإعداد معدالت العمل، وتقييم أداء الموظف الفعلي قياساً بهذه المعدالت، وإضافة تغذيـة              وضع

)322:ص،2003دسلر،.(عكسية للموظف

ويقصد به مجموعة العالقات التى تحـدد الصـالحيات والسـلطات           : إدارة العالقات الصناعية  . 9

ها اإلدارة وتتعلق بالعاملينوالواجبات بين اإلدارة والعمال، ويشمل جميع النشاطات التى تقوم ب
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، ووصف سـبل االتصـال بـين    مثل كيفية تحديد الواجبات والمسئوليات للعاملين  ،داخل المنشأة 

اإلدارة والعمال في جميع ظروف العمل، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات المطالبة بتحسين أحوال             

ين والتـدريب والترقيـة     العاملين، وإجراءات تسوية النزاعات العمالية، ووصف إجراءات التعي       

)291:،ص2000شاويش،(. والمكافئات وأية حوافز أخرى

خطاء تهـدد صـحة   توفير ظروف عمل مناسبة تمنع وقوع أ  : األمان والسالمة للعنصر البشري   . 10

العاملين وسالمتهم، وتجنبهم الحوادث واإلصابات التى تُعرض حياتهم للخطر، وتضمن استمرار           

)327:،ص2000،أبو شيخة(. نشاط المنظمة

:المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية: رابعاً
: ترتكز النظرة الحديثـة فـي إدارة المـوارد البشـرية علـى مجموعـة مـن المفـاهيم التاليـة           

)229:،ص2001السلمي،(

إن العنصر البشري هو مصدر األفكار واإلدارة الرئيسة في تحويـل التحـديات إلـى قـدرات                 . 1

.تنافسية

كة الفعالة للعقل البشري وطاقاته الذهنية هي مصدر المعرفة وأساس القـدرة واالبتكـار              المشار. 2

.وتحويل األفكار إلى منتجات وخدمات ترضي العمالء

أفـراد  (تشترك عناصر ومصادر تكوين القدرة التنافسية في اعتمادها الـرئيس علـى البشـر               . 3

مثل الموقع المتميز، تسـهيالت     (خرى  حيث تتوقف كفاءة استخدام المزايا النسبية األ      ) وجماعات

على توافر العنصر البشري المتميـز بالقـدرة علـى اإلبـداع            ) إلخ...إئتمانية، براءات اختراع  

.واإلبتكار

العنصر الحاسم في تحسين وتطوير األداء هو استثمار وتنمية قدرات األفراد وحفزهم لإلجـادة              . 4

د وتنمو بالتخطيط واإلعـداد والعمـل المسـتمر         في األداء؛ حيث تُبنى القدرات اإلنتاجية لألفرا      

للتحسين والتطوير في كل مجاالت األداء، ليصبح التدريب وغيره مـن أدوات تنميـة المـوراد             

.البشرية غير فعال دون رابطة واضحة مع خطط إدارة األداء

:عالقة تنمية الموارد البشرية بالتدريب:خامساً
ل عكست آثارها على المنظمات، األمر الذي اسـتلزم إعـادة           إن التغيرات الحاصلة في بيئة األعما     

تركيبة الموارد البشرية المهارية والمعرفية وتطوير قدراتها األدائية، ويتطلب مثل هذا التطـوير  لالنظر  

إضافة إلى أنشتطتها في مجال اإلختيار والتعيين واالسـتقبال والتوجيـه والمتابعـة             -تركيز المنظمة   

على تدريبها بقصد تطوير مهاراتها ومعارفها، أو إكسابها مهارات ومعارف جديـدة            -للموارد البشرية 
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يعتبر نشاط التدريب من األنشطة الضرورية ومن       و. وسلوكيات تتناسب مع المتطلبات الوظيفية الجديدة     

المنظمـة الوظائف األساسية إلدارة الموارد البشرية كونها نشاطاً يعود بالفائدة على الفـرد العامـل و              

)221:،ص2003الهيتي،(. والمجتمع على حد سواء
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المبحث الثاني

المفاهيم األساسية في التدريب
تعريف التدريب: أوال
:التدريب لغة. 1

هو الطريق؛ فالتدريب يعني وضع األفـراد       و وهي مشتقة من الدرب     التدريب مصدر للفعل درب،   

)28،ص 2000هالل، .(السليم كي يسيروا فيه ويتعودوا عليهوالجماعات المستهدفة على الطريق

:التدريب اصطالحاً. 2

نورد فيما يلي أهم التعريفات التى أوردها الكُتَّاب والمؤلفـون العـرب واألجانـب حـول مفهـوم                  

-:التدريب

تنمية المعارف والمعلومات والمهـارات     (التدريب هو عملية منظمة مستمرة لتنمية مجاالت        .أ

الفـرد أو   ) االتجاه النظري والعملي والنفسـي والسـلوكي      (واتجاهات  ) والسلوكوالقدرات  

ييـر فـي    المجموعة لتحسين األداء واكتساب الخبرة المنظمة وخلق الفرص المناسـبة للتغ          

تهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم عن طريق التحفيـز المسـتمر       السلوك من خالل توسيع معرف    

الشخصي وذلـك ضـمن برنـامج    لتتفق مع طموحهم  على تعلم واستخدام األساليب الحديثة    

. جاتهم وحاجـات الدولـة فـي المسـتقبل مـن األعمـال            ادارة مراعية فيها ح   تخططه اإل 
)14:،ص2006العزاوي،(

التدريب هو نشاط مخطط يهدف لتنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية لألفراد العاملين            .ب

غ أهدافهم الشخصية وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة       لتمكينهم من أداٍء فاعٍل ومثمر يؤدي لبلو      

)225:،ص2004مصطفي،(. ممكنة

يتناول سلوك الفرد من الناحية المهنيـة وذلـك الكتسـاب         التدريب هو عملية تعديل إيجابي      .ج

المعارف والخبرات التى يحتاج إليها اإلنسان وتحصيل المعلومات التى تنقصه واالتجاهـات            

)113:،ص2003زويلف،(. الصالحة للعمل ولإلدارة

وظائفهم قدم من أجل أداء     التفراد و التدريب هو مجموعة األفعال التي تسمح إلعادة تأهيل األ        .د

)189:،ص1997حسين،(. طار المؤسسة التى يعملون بهاالحالية والمستقبلية في إ

تجاه أو المعرفة أو السلوك من خـالل اكتسـاب بعـض            لتعديل اال التدريب عملية مدروسة    . ه

)118:،ص2006كشواى،(واحد أو مجموعة من األنشطة فعال في نشاٍطة لتحقيق أداٍءالخبر

يمكن تعريف التدريب بأنه الخبرات المنظمة التى تستخدم لنقل أو تعديل أو صـقل كـل أو                 .و

. بعض المعلومات، والمهارات، والمعارف، واالتجاهات الخاصة بـاألفراد فـي المنظمـة           
)161:،ص1997بربر،(
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عملية تفاعل الشخص مع خبرات تعليمية تهدف إلى بناء وتطـوير خصـائص              التدريب هو . ز

مرغوبة تجعله قادراً على أداء مهام وواجبـات       ) مهارات ذهنية، وأدائية، وإتجاهية   (مقدرات  

)21:،ص2001جابر،(.محددة ضمن ظروف وتسهيالت معينة

تنمية وتطـوير أهـداف   التدريب على أنه عملية نظامية لتغيير سلوك العاملين باتجاه     يعرف  .ح

)Ivan, 1995,P 4:23(. المنظمة في الوقت الحالي والمستقبلي

يقصد بالتدريب تلك الجهود الهادفة إلى تزويد الفرد العامل بالمعلومـات والمعـارف التـى              . ط

تكسبه مهارة في أداء العمل أو تنمية مهارات ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفـاءة الفـرد              

)223:،ص2003الهيتي،(. ستقبليةالعامل الحالية والم

مما سبق يمكن القول أن المقصود بالتدريب إكساب االفراد المعلومات والمعارف المتعلقة بأعمـالهم      

وأساليب األداء األمثل فيها، وصقل المهارات والقدرات التي يتمتعون بهـا وتمكيـنهم مـن اسـتثمار                 

وتطوير أساليب األداء التي تصدر عن األفـراد         الطاقات التي يختزنونها، باإلضافة إلى تعديل السلوك      

وذلك من أجل إتاحة الفرص والمزيد من التحسين والتطوير في العمل وتأمين الوصول إلى األهـداف                

.المحددة

:أهمية التدريب: ثانياً
يعد التدريب في المنظمات الحديثة أداة التنمية ووسيلتها، كما أنه األداة التي إذا أحسـن اسـتثمارها             

وتوظيفها تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية في األداء واإلنتاج، وقد تزايد االهتمام بوظيفـة التـدريب                

. نظراً الرتباط هذه الوظيفـة بمسـتوى أداء الفـرد للوظيفـة التـي يشـغلها والكفـاءة اإلنتاجيـة                    
)159:،ص1997بربر،(

ة، وعلى مستوى العاملين، وعلـى    وتبرز أهمية التدريب من خالل ثالثة مستويات على مستوى المنظم         

:مستوي العالقات اإلنسانية، ويمكن توضيحها على النحو التالي

: أهمية التدريب للمنظمة.1

تتمثل أهمية التدريب للمنظمة بإزالة أو معالجة نقاط ضعف األداء، سواء أكان ذلك لألداء الحـالي                

:الفاعلـة الفوائـد التاليـة للمنظمـة        أم األداء المستقبلي المتوقع، حيث تحقق البرامج التدريبيـة        
)187:،ص2003عباس،(

زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي، إذ إن إكساب العاملين المهارات والمعارف الالزمـة ألداء         . أ

وظائفهم يساعدهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وتقليص الوقت الضـائع والمـوارد               

.المادية المستخدمة في اإلنتاج

.التدريب في خلق االتجاهات اإليجابية لدى العاملين نحو العمل والمنظمةيساهم. ب
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يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة، وبذلك يرتفع أداء العاملين عن طريق معرفتهم             .ج

.لما تريد المنظمة منهم من أهداف

دة إلى ترشيد القرارات اإلدارية وتطوير أسـاليب وأسـس ومهـارات القيـا             التدريب يؤدي.د

.اإلدارية

.يساعد في تجديد المعلومات وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات المختلفة في البيئة. ه

يساهم في بناء قاعدة فاعلة لالتصاالت واالستشارات الداخلية، وبذلك يـؤدي إلـى تطـوير         . و

.أساليب التفاعل بين األفراد العاملين وبينهم واإلدارة

:أهمية التدريب للعاملين.2

مية التدريب للفرد العامل في المنظمة في تزويده بالكفاءات المطلوبـة كمـا يـنعكس               وتظهر أه 

:التدريب بنتائج ايجابية بالنسبة للفرد العامل حيث يحقق التـدريب فوائـد للعـاملين مـن أهمهـا             
)187:،ص2003عباس،(

.مساعدتهم في تحسين فهمهم للمنظمة وتوضيح أدوارهم فيها. أ

.عملمساعدتهم في حل مشكالت ال. ب

.يطور وينمي الدافعية نحو األداء ويخلق فرصاً للنمو والتطور لدى العاملين.ج

.مساعدتهم في تقليل التوتر الناجم عن النقص في المعرفة أو المهارة أو كليهما.د

.يساهم في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة والرفاهية لدى العاملين. ه

:أهمية التدريب للعالقات اإلنسانية.3

)54:،ص2003ربابعة،(:همية التدريب على العالقات اإلنسانية من خالل التاليتنعكس أ

.جتماعى بين األفراد والعاملينتطوير أساليب التفاعل اال. أ

.مكانات األفراد لقبول التكيف مع التغيرات الحاصلةتطوير إ. ب

.توثيق العالقة بين اإلدارة واألفراد العاملين.ج

.توجيه الذاتي لخدمة المنظمةيساهم في تنمية وتطوير عملية ال.د

:أهداف التدريب ودوافعه: ثالثاً
إن الهدف الرئيس من أي عملية تدريب سوف يتمثل في تحقيق نوع من التغيير فـي المعرفـة أو                   

كشـواي،  (. المهارات أو الخبرة أو السلوك أو االتجاه، والذي مـن شـأنه تعزيـز كفـاءة الموظـف                 

)120:،ص2006

)161-160:،ص1997بربر،(:التاليعلى النحواسية لوظيفة التدريب وتتركز األهداف األس
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رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية لدى األفراد سواء فـي النـواحي الفنيـة او السـلوكية أو         . 1

.اإلشرافية وغيرها من العوامل التي تقتضيها ظروف العمل وطبيعته

وبة بالمستوى المطلوب وفـي التخصـص       تدريب الموارد البشرية الالزمة ألداء الوظائف المطل      . 2

.الذي تشترطه مواصفات الوظيفة

إعداد األفراد للقيام بأعمال ذات طبيعة ومواصفات تختلف عن العمل الحالي الذي يقوم به الفرد               . 3

.بالنقل أو بالترقية

.إعداد المعنيين الجدد وتهيئتهم للقيام بعملهم الجديد على أكمل وجه. 4

ة األساليب المتطورة بالفاعلية المطلوبة علـى أسـاس تجريبـي قبـل      تمكين األفراد من ممارس   . 5

.االنتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلى
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المبحث الثالث

خطوات التدريب

دارة الموارد البشرية أن خطوات التدريب تتكون مـن         الكُتَّاب والباحثين في مجال إ    العديد من يرى

)121:،ص2006كشواى،(:ة تتمثل فيما يليأربع خطوات أساسية ورئيسي

تحليل االحتياجات التدريبية، والتي يتم من خاللها تحديد مجموعة المهارات الالزمة ألداء وظيفة             . 1

.معينة

.تصميم البرنامج التدريبي، وفي هذه الخطوة يتم تحديد جميع متطلبات عقد البرنامج التدريبي. 2

ديد من األساليبتنفيذ البرنامج التدريبي باستخدام الع. 3

تقييم برنامج التدريب، بغرض التأكد من أنه قد حقق الغرض منه، وذلك للحكم على مدى نجاحه                . 4

.أو فشله

:، مع كشواى في خطوات التدريب ويوضحها في الشكل التاليDesslerويتفق 
"2"شكل رقم 

نموذج يوضح خطوات التدريب

(Dessler,Gary, Personnel/Human Resource Management, Prentic Hall, Fifith edition,
Englewood cliffs, New Jersey, 2004, P:255)

تحليل االحتياجات التدريبية

تنفيذ البرنامج التدريبي

تصميم البرنامج التدريبي

تقييم برنامج التدريب
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:وفيما يلي تفصيل لخطوات التدريب

: ةحتياجات التدريبإلاتحديد: أوالً
:مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية. 1

عل النشاط التدريبي نشاطاً هادفاً ويـوفر الكثيـر       حتياجات التدريبية يساعد على ج    التحديد الدقيق لال  

من الجهد والنفقات، ولذلك يجب معرفة االحتياجات في المؤسسة، على ضـوء تشـخيص المواقـف                

الوضع المرغوب فيه في أداء المؤسسـة مـن المعـارف أو            ل فيها ومعرفة الوضع الحالي و     والمشاك

)57:،ص2003رباعبة،(. المهارات أو االتجاهات

جوة بين مستوى األداء المتوقع لألفراد ومسـتوى أدائهـم الحـالي           ل االحتياجات التدربيبة في الف    وتتمث

)267:،ص2000أبو شيخة،(. بحيث يؤدي سد هذه االحتياجات لتحسن األداء أو معالجة مشكالت قائمة

)103:، ص2002ق،توفي(:أهمية تحديد االحتياجات التدريبية. 2

للمشـاركين مـن    )  المهارية العملية أو (ال يترتبط بمدى تحقيق الفائدة      إن نجاح البرنامج التدريبي     

لالحتياجات التدريبية التي   من في نجاح البرنامج في مدى تلبيته      ضافة مهارات خاصة، وإنما يك    خالل إ 

دارةن فاعلية استخدام تحليل االحتياجات التدريبية تزداد عندما تأخذ اإل         وإ. تسعى المنشأة إلى الوفاء بها    

: العليا بعين االعتبار العوامل اآلتية

تقييم طبيعة المشكالت التي تواجهها المنشأة في الوقت الراهن وتحديد طبيعة المجاالت التي             . أ

.يمكن عالجها عن طريق التدريب

.تصنيف البرامج التدريبية حسب درجات الفشل الممكن حدوثها في حالة تنفيذ هذه البرامج. ب

الالزمة سواء على مستوى الفرد أو المنشـأة بمـا يضـمن التقيـيم               ع البيانات الدقيقة  تجمي.ج

). سلوب والمحتوىاأل(المناسب للبرنامج التدريبي علمياً ومنهجياً 

: طرق تقدير االحتياجات التدريبية. 3

)94-93:،ص2006العزاوي،(:يمكن استخدام عدة طرق في تحديد اإلحتياجات التدريبية ومن أهمها

والتى تعتمد على أسلوبي المسح الشامل أو المسح الجزئي للعاملين فـي            : ةالوسائل التقليدي . أ

ء اآلراء، واالتصال المباشر، والملفات والسـجالت والتقـارير،         استقصاالمنظمة من خالل    

.تقارير الرؤساء المباشرين ووجهات نظرهموبطاقات الوصف الوظيفي، و

لتشـخيص ألداء العنصـر البشـري       تعتبرنماذج تقوم علـى التحليـل وا      : الوسائل الحديثة . ب

وتشخيص مشكالته ومن ثم تنميته بما يتناسب مع نشاط المنظمة وكفاءتها، ومن أهـم هـذه               

: النماذج
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والذي يقوم على تحليل األداء للعنصر البشري من قبل          :نموذج روبرت ميجر وبيتر بايت    ·

.هامن خالل أسئلة محددة واإلجابة عنخبير متخصص 

ألداء والمعـايير   والذي يقوم على تحديد الفجـوة بـين مسـتويات ا          :نموذج دوجان ليرد  ·

.حتياجات التدريبيةالمحددة وعلى هذا األساس يتم تحديد اال

حتياجات التدريبيـة   والذي يقوم على تحديد اال    : نموذج ميالن كوبر وجوزيف بروكوبنكو    ·

ى تعـوق  ظمة وبخاصة المشـكالت التـ     فة حاجات العاملين ومتطلبات المن    من خالل معر  

.حتياجات الالزمة كلهاالاألداء وا

وهى النموذج أو طريقة من الطرق الحديثة السـابقة         ): مشكلة المنظمة (الوسيلة المتكاملة   .ج

إال أنها تختلف عنها في أن فكرة عدم جواز فصل االحتياجات عن فلسفة المنظمة واألهداف               

فـي المنظمـة مثلمـا فعلـت     األساسية، كما أن هذه الطريقة ال تركز على موضوع األداء  

المداخل التشخيصية، ألن ذلك يهمل إلى حد ما االحتياجات الخاصة باإلبداع بجميع أشـكاله           

ومجاالته، كما أنها تسهل االحتياجات المتعلقة بفلسفة المنظمة ومنظومة قيمهـا وانعاسـات             

.ذلك على حياة المنظمة وفعالياتها

:مستويات تحديد االحتياجات التدريبية. 4

مستويات وهي تحليـل     ةتتم عملية تحديد االحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة وفق ثالث         

:د، وفيما يلي توضيح لهذه المستوياتتحليل العمل أو الوظيفة، وتحليل الفروالمنظمة ، 

:تحليل المنظمة. أ

تنظيم وتحديـد  مة التنظيم القائم لألهداف ومتطلبات العمل وتقييم فاعلية ال  يهدف إلى تحديد مالء   

سـلوب تحديـد    يتضمن هذا األ  ، كما   )230:،ص1997حسين،(التعديالت الالزمة لزيادة فاعليته   

القوى العاملة للمنظمة بحيث يتم الوقوف على طبيعة التركيب الحـالي للقـوى العاملـة فـي                 

م المنظمة، وكذلك التعرف على حاجاتها اآلنية والمستقبلية، وتحديد مؤشرات الكفاءة بحيث يـت            

.)272:،ص2000أبو شيخة (تحديد مدى كفاءة المنظمة في مواردها المختلفة

):الوظيفة(تحليل العمل . ب

الغرض من تحليل الوظيفة هو الحصول على معلومات بطريقة نظامية مرتبة عـن الوظـائف     

ت الحالية والمستقبلية بقصد تحديد نوع التدريب للفرد ليتمكن من أداء كل منها، وأخيراً المهارا             

)165:،ص1997بربر،(. والمعارف الضرورية ألداء العمل

: تحليل الفرد.ج

ومـن ثـم المهـارات    ،الغرض من تحليل الفرد هو تحديد طريقة أداء الفرد لمكونات الوظيفة        

التحديـد المسـبق ألنـواع       ائه مع األخذ في االعتبار إمكانيـة      والمعارف المطلوبة لتطوير أد   
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تسابها لممارسة الوظيفة الحالية بطريقة مختلفـة أو لتأديـة          المهارات والمعارف التي يجب اك    

وظيفة جديدة، ومما ال شك فيه أن تحليل الفرد يعتبر من أصعب التحلـيالت قياسـاً بتحليـل                  

خاصة ألننا نتناول بالتحليل قياس مهارات العنصـر البشـري، ويصـبح             ،المنظمة والوظيفة 

لوب للفرد لرفع أدائه، والمدى الذي يجب الوقـوف        التحليل أكثر تعقيداً عند تحديد السلوك المط      

)165:،ص1997بربر،(.عنده لتغيير هذا السلوك لتأدية مكونات الوظيفة

:أخطاء تحديد االحتياجات التدريبية. 5

تياجـات التدريبيـة   حالعملية التدريبية عنـد تحديـد اال  قد يقع فيها مخططو   التي خطاءاألأهم

)274:ص2000أبو شيخة (:لمنظاتهم ما يلي

فقد يرغب مـدير    . عدم القدرة على التمييز بين االحتاجات التدريبية وبين الرغبات التدريبية         . أ

   ال ليشبع احتياجات تدريبية حقيقيـة لـذلك         ،العاملين معه في برنامج معين     قَلِحما في أن ي

الشخص، بقدر ما يحقق رغبات هذا الشخص أو رغبات رئيسه في االلتحـاق بمثـل هـذا                 

ويكون لهذا الخطأ آثار ضارة، إذ أن الفرصة التي منحت لهذا الفرد كانت علـى               . نامجالبر

.حساب فرد آخر في المنظمة

و العاملين في المنظمة عند التعبير عن       راء التي تبديها اإلدارة العليا أ     عدم الفحص الدقيق لآل   . ب

.وريةمما قد يؤدي إلى بذل جهد وتحمل نفقات ليست ضر؛احتياجاتهم التدريبية

تحديد االحتياجات التدريبية في وحدة تنظيمية ما بمعزل عن االحتياجات التدريبية للوحـدات       .ج

.التنظيمية األخرى، األمر الذي قد يؤدي إلى تكرار الجهود

االعتقاد الخطأ بأن مختلف المشكالت التي تواجهها المنظمة يمكن إيجاد حل لها من خـالل               .د

ال تعود في أسبابها إلى انعـدام أو ضـعف المعرفـة             التدريب، في حين أن هناك مشكالت     

.والمهارة الالزمتين ألداء واجبات ومسئوليات وظيفية ما

االعتماد في تحديد االحتياجات التدريبية على الحدس والتخمين والتقليد لمنظمات أخرى بدالً            . ه

.من إجراء الدراسة العلمية

ال االحتياجات التدريبيـة المسـتقبلية، ممـا        التركيز على االحتياجات التدريبية الحالية وإهم     . و

.يجعل التحديد غير دقيق

:تصميم البرنامج التدريبي: ثانياً
:مفهوم تصميم البرنامج التدريبي. 1

ألداة الرئيسة وراء نجـاح أي برنـامج تـدريبي، وإن    الجيد الواقعى للمنهج التدريبي ا  التصميميعد  

في مجال التدريب بذله في عملية التصميم يعد في حد ذاته           الجهد الذي يجب على المسئولين والمهنيين       
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وذلك من خالل ما يتضـمنه هـذا   . استثماراً هاماً يحقق عائداً وافراً على المستويين المادي، والمعنوي        

.حتياجات التدريبيـة التـي تـم التوصـل إليهـا          كب محتويات البرنامج التدريبي لال    التصميم من توا  
)191:،ص2002توفيق،(

:ات تصميم البرنامج التدريبيخطو. 2

:تحديد أهداف البرنامج. أ

هـي  واألهداف هي الغايات التي يؤمل تحقيقها من وراء البرنامج التدريبي، وهـذه األهـداف       

وتوضح األهداف ما يراد إحداثه من تغيير في مستوى         . نتائج يجري تصميمها وإقرارها مقدماً    

ويتم وضع أهـداف  . ا يتم وضع المادة التدريبيةأداء األفراد، واتجاهاتهم وسلوكهم، وفي ضوئه    

)238:،ص1996شاويش،(. البرنامج التدريبي في ضوء تحديد االحتياجات التدريبية

:تحديد نوع المهارات التي سيدرب عليها. ب

تقرير نوع المهارة أو المهارات المالئمة لالحتياجات التدريبيـة، والتـي سـيعمل             وتحديد  أي  

)238:،ص1996شاويش،(. كسابها أو صقلها لدى المتدربينإالبرنامج التدريبي على

:وضع المنهاج التدريبي.ج

ويقصد بالمنهاج التدريبي، الموضوعات أو المواد ومفرداتها التي ستدرس أو يـدرب عليهـا              

المتدربون، ويتم تحديدها في ضوء االحتياجات التدريبية، وحتى يكون المنهاج التدريبي جيـداً             

يجب أن يكون نابعاً من البيئة الواقعية، وليس مستورداً، وأن يتسـم        مطلوبة،  ال ويحقق األهداف 

كـذلك  . ويجب أن ال تكون المعلومات قديمة ومكررة، بل جديدة ومسـتحدثة          . يةبطابع المعقول 

.يجب أن تأخذ المناهج في اعتبارها األهداف النهائية المراد تحقيقها

راسة والمادة العلمية أو العملية في برنامج التدريب        ضافة إلى ذلك يجب أن تتناسب مادة الد       باإل

والقدرات العلمية أو الفنية للمتدرب، وكذلك يجب أن تكون مـادة التـدريب ترجمـة صـادقة       

الحتياجات المنشأة، وبمعنى آخر يتعين مراعاة الحرص والدقة في تحديد مـواد الدراسـة أو               

جات المنظمة أو تلك التي ال تؤدي إلـى         االتدريب، واستبعاد الموضوعات التي ال تتصل باحتي      

)238:،ص1996شاويش،(. تحقيق أهداف التدريب

:تحديد الترتيب والتتابع.د

وينبغي مراعـاة    ،ويقصد به السياق الذي سيتم فيه عرض أو تناول الموضوعات أو المفردات           

صـة ومـن   مبادئ وقواعد التعلم األساسية كاالنتقال من المواضيع العامة إلى المواضـيع الخا     

وهب، وسـعيد،   (.فة للمشاركين إلى المفردات الصعبة وغير المعروفة      والمفردات السهلة والمعر  

)133:ص1987،وبدر
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:اختيار أسلوب التدريب. ه

التي يمكن استخدامها في مجال التدريب، إال أنه مـن          ) الطرق(على الرغم من تعدد األساليب      

ضها البعض بحيث يمكن استخدام إحـداها أو        المهم مالحظة أن هذه األساليب ليست بدائل لبع       

بعضها مكان البعض اآلخر أو في جميع المواقف والظروف، بل إن لكـل منهـا المجـال أو                  

. يمكن استخدام أكثر من أسلوب واحد بآن واحد في عمليـة التـدريب             ، لذا االستخدام الخاص 

.المبحث التاليتطرق إلي أهم أساليب التدريب فيسيتم الو، هذا )238:،ص1996شاويش،(

: مدة البرنامج. و

قد تختلف مدة البرنامج التدريبي من برنامج آلخر وذلك بناء على عدة اعتبارات أهمها

مـدى اسـتطاعة المتـدربين أن      واألسلوب المستخدم في التـدريب،      وطبيعة المادة التدريبية،    

)209:،ص1998جامعة القدس المفتوحة،(. يتفرغوا للتدريب

)133:ص1987،وهب، وسعيد، وبدر(:نامج بعدة عوامل منهاوتتأثر مدة البر

.الوقت المطلوب للوصول إلى مستويات األداء المستهدفة في البرنامج·

.الفروقات الفردية بين المتدربين·

.حجم المادة المعروضة أو طبيعتها·

.عوامل الظروف التي يعطى في ظلها التدريب·

تداء وانتهاء البرنامج وجلساته وكذلك توقيتـات       تتعلق بتحديد وقت اب   ووتوقيتات البرنامج   ·

. إلخ... المشاريع واالختبارات

:تحديد مكان تنفيذ البرنامج. ز

قد يتم تنفيذ البرنامج التدريبي داخلياً بالمنظمة، حيث تتولى وحدة التدريب بالمنظمة مسـؤولية              

نامج التدريبي في ضـوء     تنفيذ البرنامج التدريبي، ومن مميزات هذا التدريب إمكانية تنفيذ البر         

التخطيط الذي وضعته المنظمة للبرنامج، وكذلك إمكانية فرض الرقابة من قبل المنظمة علـى              

تنفيذ البرنامج، ويعاب على هذا التدريب محدودية الخبرات والمهـارات التـى سـتنتقل إلـي               

ممـا ال يتـيح     المتدربين كونها خبرات ومهارات مستقاه في غالبيتها من العمل بالمنظمة ذاتها            

.الفرص لإلفادة من خبرات وأفكار جديدة ومتنوعة

وقد يتم تنفيذ البرنامج التدريبي خارجياً في مراكز تدريب متخصصة، ومن مميزاتـه تـوفير               

الخبرة والقدرة لدى أجهزة التدريب الخارجية المتخصصة، إلـى جانـب جمـع العديـد مـن        

حد؛ مما يتيح الفرصـة لتبـادل الخبـرات         المتدربين من منظمات مختلفة في مكان تدريب وا       

)240:،ص2003الهيتي،(. والتجارب، ومن ثم اإلفادة من أفكار وخبرات جديدة نافعة
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:اختيار المتدربين.ح

اختيار المتدربين، والتأكد مـن وصـول        اختيار المعايير التي سوف يتم في ضوئها       ويقصد به 

لجهات ذات العالقة على اشتراكهم، وإعداد      دعوات االشتراك في البرنامج والتأكد من موافقة ا       

)249:،ص1996شاويش،(.قائمة بأسمائهم ومؤهالتهم ووظائفهم وعناوينهم

)267:ص،2003دسلر،(:كما يجب إعداد الموظف مسبقاً للتدريب من خالل

خلق الرغبة في التدريب لدى المشاركين، ويتم ذلك من خالل ربط التدريب فـي أذهـان                ·

.ٍح إيجابيةالمشاركين بنوا

تركيز انتباه المتدربين على النواحي الهامة للوظيفة التي يجب أن يكونوا على إلمام بها، ·

تقديم معلومات أولية تساهم في وضع توقعات المتدربين حول مجموعـة مـن األحـداث            ·

. والنتائج المتوقع حدوثها داخل قاعة التدريب

:مدربيناختيار ال. ط

بتوجيه ونصح المتـدربين وإمـدادهم بالمعلومـات الجديـدة     المدرب هو الشخص الذي يقوم    

وتدريبهم على أصول ممارسة المهنة ضمن برنامج محدد وبأسلوب معـين، ويتوقـف نجـاح         

أسلوب ريب، ويتوقف اختيار المدرب على      المدرب إلى حد كبير على اختيار أعضاء هيئة التد        

)61:،ص2003عية،ربا(. نوعية المتدربينوالمادة التدريبية، والتدريب، 

: كاليف التدريبت. ي

وذلك على الرغم مـن أن هـذه         ،هناك مجموعة من التكاليف التي ترتبط بأي برنامج تدريبي        

وتشـمل  ،التكاليف سوف تتوزع بشكل واضح مع اختالف نوع التدريب الـذي يـتم تـوفيره              

اض اإلنتاج بسـبب  انخفوتكاليف نفقاته واإلقامة، ومدرب، التكاليف  ويجار،  اإلتكاليف  التكاليف  

ك فـي التـدريب،     تكـاليف الوقـت المسـتهل     و،  ةتكاليف المواد التدريبيـ   وغياب المتدربين،   

)127-126:،ص2006،كشواى(. والمصاريف اإلدارية

: تقويم البرنامج. ك

البد من تقويم ومتابعة التدريب لغرض تحديد مدى فاعليته، وذلك الن وجود الكادر التـدريبي،   

السـالم و  (. رات أو المواضيع ال يضمن حدوث التعلم لـدى المتـدرب       أو مجموع من المحاض   

)139:، ص2002صالح، 

:تنفيذ التدريب: ثالثاً
:مفهوم تنفيذ البرنامج التدريبي.4

التدريبي من الواقع النظري إلي الميدان العملي حيث تبدأ          البرنامج نقلن مرحلة التنفيذ هي مرحلة      إ

)241:،ص2003الهيتي،(.عملية التنفيذ الفعلي للبرنامج
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)277:،ص2000أبو شيخة (: متطلبات تنفيذ البرنامج التدريبي. 5

يشمل تحديد المدعوين لحضور حفل االفتتاح وترتيب كلمـات االفتتـاح           و :افتتاح البرنامج . أ

ـ اد نبذة عن البرنامج التـدريبي، و  ، وإعد ةوتوزيع المطبوعات والمادة التدريبي    ن أهدافـه  ابي

.تدربينوأهميته وفئات الم

يجتمع المسئول عن التدريب بالمتدربين بهدف تسجيل بياناتهم، وشرح          :االجتماع بالمتدربين . ب

، وتعريف المتدربين بأنفسهم، واالسـتماع      يأهداف التدريب وتوزيع جدول البرنامج التدريب     

وإيجاد جو تدريبي يشعر المتدربين بااللتزام بجـدول البرنـامج التـدريبي            ،  إلى مقترحاتهم 

همية التدريب الرتباط محتوياته بعمل المتدرب، بما يضمن إقبالهم على التدريب برضـى       وبأ

.وإشراكهم في الرأي والمناقشة

تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل صغيرة، تتراوح بين خمسـة          يتيم :المجموعات تقسيم.ج

وستة متدربين، وتخصيص مشرف لكل مجموعة تكون مهمته تشجيع أعضـاء المجموعـة             

.اإلفادة من التدريب وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجههمعلى

بين مـدير التـدريب والمـدربين واإلداريـين          يتم عقد اجتماع تنسيقي   : الزيارات الميدانية .د

.واالتصال بالمنظمات ذات العالقة للتذكير بمواعيد الزيارات الميدانية

،ونوعية المـدربين   ،قدرة المنسق والمدربين  : ل مثل ن تنفيذ البرنامج بنجاح يعتمد على عدة عوام       إ

اً ونوع البرنامج التدريبي كـأن يكـون برنامجـ       ،والظروف المادية وغير المادية التي تحيط بالبرنامج      

طابع فنـي فـي المحاسـبة أو         اً ذا العليا أو الوسطى أو لتدريب المدربين أو برنامج        ةاإلداريللقيادات  

)63-62:،ص2003ية رباع(.المالية أو غير ذلك

)63-62:،ص2003ربابعة (: البرنامج التدريبي وزيادة فاعليتهعوامل نجاح.6

:ويتم ذلك من خاللزيادة فاعلية البرنامج من خالل خلق الرغبة لدى األفراد. أ

.تصميم البرنامج التدريبي حسب الحاجة الفعلية لألفراد·

.العاملينتكالم البرنامج لحل مشن يصمأ·

.مناسب للمكافات والحوافزوضع نظام·

.تهيئة التغذية العكسية حول مستوى أداء المتدربين لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم·

:يجب توفر الشروط التالية بالمدربحيثزيادة الفاعلية من خالل المدرب. ب

.توفر الخبرة والمعرفة بالعمل الذي سيقوم بتدريبه·

.همتاياجات المتدربين ورغبتوفر اإلدراك والتحسس لدى المدرب الحت·

.توفير المكافآت والحوافز المادية المناسبة·
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.تهئية وتوفير كافة المستلزمات والتسهيالت الالزمة للقيام بمهمته·

.توفر الحماس والرغبة لديه·

.قدرته على مواجهة اآلخرين·

.االلمام بالجوانب التربوية والنفسية لفهم سلوك المتدربين·

.يادية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم للبرنامج والمتدربينر المهارات القتوف·

.فكار بطريقة علميةفي مجال تخصصه ومحاولة تطبيق األبداعيالقدرة على التفكير اإل·

:تقييم برنامج التدريب: رابعاً
:مفهوم تقييم البرنامج التدريبي. 1

تـين تحققـان األهـداف الموضـوعة     هو عملية التأكيد مما إذا كان التدريب بالكفاءة والفاعليـة الل   

تلك اإلجراءات التي تقاس بها كفـاءة البرنـامج          ، ويمكن تعريف التقييم بأنه    )10:،ص2001ليسلى،(

التدريبي ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه المرسومة، كما تقاس بها كفاية المتدربين ومـدى التغييـر                

المدربين الـذين قـاموا بتنفيـذ العمـل     الذي نجح التدريب في إحداثه فيهم، وكذلك تقاس بها كفاية        

)270:،ص1998جامعة القدس المفتوحة،(. التدريبي

)64:،ص2003ربابعة،(: أهداف التقييم. 2

.التأكد من أن البرنامج التدريبي يعمل وفق ما هو مخطط له وعلى ضوء األهداف المحددة. أ

.لمعرفة مدي تلبية البرنامج لالحتياجات السلوكية للمشاركين. ب

.ة مدي تلبية البرنامج لالحتياطات العلمية والفعلية لبيئة العمللمعرف.ج

.مة األساليب التدريبية المعتمدةالوقوف على درجة فعالية ومالء.د

.لتحديد درجة كفاءة المدربين ومدى نجاحهم في أداء أدوارهم. ه

)18:،ص2001ليسلى،(:لتقييم التدريب وهيمستويات ةنموذج هامبل خمسويقدم 

ويجرى ذلك أثناء الحدث التدريبى أو بعده فوراً أو بعد مرور وقت ما، ويحـاول               : رد الفعل . أ

.تسجيل ردود فعل المتدربين نحو سلسلة من العوامل

التطور الـذي تـم فـي المعرفـة         وغير  تويتم قبل الحدث التعليمى وبعده، وتقويم لل      : التعليم. ب

.والمهارات والمواقف

اء الوظيفية نتيجة للحدث التـدريبي     ن تغيير في اآلر   وهو تحديد ما طرأ م    : الوظيفي السلوك.ج

.ويتم التحديد قبل الحدث وبعده
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وهو تحديد مقدار أثر الحدث التدريبى على الدائرة أو المؤسسة التـي يعمـل فيهـا                : األداء.د

.للتكلفةاًالمتدرب، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق تحليل العائد منسوب

التدريبى على قدرة المؤسسة على إدراك الربح أو تـأثيره          مدى تأثير الحدث    : القيمة النهائية . ه

.على األمرين معاًوعلى بقائها أ

: أساليب تقييم البرنامج التدريبي. 3

ع على المتدربين بعد االنتهاء من البرنامج التـدريبي اسـتمارة أو اسـتبانة              توز: ستبانةاال.أ

ها، معبرين بـذلك عـن   سئلة واستفسارات يجيبون عنأتتضمن معايير موضوعية على شكل   

من هذه اإلجابات يمكن التعرف     والخ،  ..رأيهم بالمدربين، وأسلوب تخطيط البرنامج وتنفيذه       

)251:،ص1996شاويش، . (على الثغرات ونقاط الضعف

إذ يمكن تقييم البرنامج التدريبي والمدربين عن طريق مراقبة ومالحظة          : المالحظة المباشرة .ب

الهيئة المشرفة على التـدريب، ويـتم   ورنامج بمن فيهم المدربين، رد فعل المتدربين تجاه الب   

الموجهة من قـبلهم     ور بين بعضهم، أو من خالل الشكاوى      ذلك من خالل األحاديث التي تد     

)251:،ص1996شاويش، . (لمنسق البرنامج أو المشرف على تنفيذه

الرأي، وقد يتم تصميم     ستمارات استطالع هذه األداة نوعاً خاصاً من ا     وتمثل  : تجاهقياس اال .ج

اإلجراءات، أو المنشـأة،     برنامج ما لتغيير وجهة نظر العاملين تجاه العمل أو السياسات، أو          

تجاه المشرف المباشر، وهنا يتطلب األمرعمل قياس ما قبل وبعد البرنامج إلظهـار      أو حتى   

) 130:،ص1998توفيق،(). تجاهاال(وجهة النظر التغيرات التى تطرأ على

دريبية حيث ارات في إجراء المقارنات قبل وبعد الدورات التيتم استخدام االختب : ختبـارات اإل.د

ختبار وجود تغيير في مهاراة أو معارف أو قـدرة المشـارك            يوضح التحسن في درجة اال    

)136: ،ص1998توفيق،(. والتى يجب أن يتميز بها البرنامج

بشكل كبير في في التدريب المرتبط بالعمل       ارات  بختيستخدم هذا النوع من اال    : ختبار األداء ا. ه

)138،ص1998توفيق، (.حيث يسمح للمشاركين باستعراض وشرح ما تعلموه

تعد المقابلة أداة تقييم، ويمكن أن يجريها أي من العاملين في مجال تنمية المـوارد               : المقابلة. و

خـالل   البشرية أو المشرف أو طرف ثالث خارجى كالمدرب، أو المستشار، ويمكـن مـن             

توفيـق،  (. مكتوبة في اإلجابة أو المالحظة أو سـجالت األداء        الغير  نات  المقابلة توفير البيا  

)139،ص1998

ة تحديد األداء   توفر سجالت األداء قياس األداء في كل منشأة وهي تتيح لإلدار          : سجل األداء . ز

ق نظام دقيق   التكاليف والوقت، وهى ضرورية لتحقي    والجودة والنوعية،   على أساس الناتج، و   

)154،ص1998توفيق، (.للتقييم
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جتمـاع والـذي يكـون هدفـه        بون ومن خالل اال   هو حفل يحضره المتدر   :الحفل الختامي .ح

األساسي تقييم البرنامج وتوزيع الشهادات على المتدربين، يتم سؤال المتدربين عـن رأيهـم         

لك أن المتـدربين  في البرنامج، ويؤخذ على هذا األسلوب أنه غير موضوعي وغير دقيق، ذ           

ال يعرضون رأيهم بصراحة أمام المدربين وأعضاء الهيئة اإلدارية المشـرفة علـى تنفيـذ               

)252:،ص1996شاويش، (. البرنامج وذلك مجاملة لهم
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المبحث الرابع

هوأساليبالتدريب أنواع 

:أنواع التدريب: أوالً
:، ويمكن إبراز أهمها على النحو التاليأنواع التدريبيفكيفية تصنراء حولاآلتعددة 

)145-143:،ص2002السالم،وصالح،(: التدريب أثناء العمل والتدريب خارج العمل. 1

:التدريب أثناء العمل. أ

ال ا،  يعتبر التدريب في موقع العمل من أقدم أساليب التدريب وأكثرها انتشاراً حتى يومنـا هـذ               

. ها في فتـرة قصـيرة     ، وسبب ذلك أن الصناعة تتصف بسهولة تعلم       سيما في المجال الصناعى   

األمر الذي يزيد من فاعليـة  ،سلوب بأن مسئولية التدريب تتركز في شخص واحدويتميز هذا األ  

لالزمين إلدارة برنامج التدريب، ومكان التدريب هـو        االتدريب واالقتصاد في النفقات واألفراد      

ي، ومن أكثر الطرق تجسيداً لهذا األسلوب التلمـذة الصـناعية،           ذاته مكان ممارسة العمل الحقيق    

.والتدوير الوظيفي، والتدريب المبرمج، والتوسيع الوظيفي

: لتدريب خارج العملا. ب

عنـدما تقتضـي   ب في أماكن بعيدة عن عملها الحـالي تلجأ المنظمة إلى إرسال موظفيها للتدري     

مـا  ا،كن توفيرها عن طريق كادرهـا المتقـدم  بعض األعمال مستويات عالية من المهارة ال يم       

أو لعدم توفر الجهاز التدريبي الكفؤ لديها، حيث يحتاج إلى درجـة عاليـة مـن                 ،لضيق الوقت 

. المهاراة والكفاءة وتجهيزات خاصة في بعض األحيان

)123:،ص1987وهب،سعيد،بدر،(: والتدريب المهنيالتدريب اإلداري. 2

:التدريب اإلداري. أ

تدريب اإلداري، التدريب الذى ينصب علـى إكسـاب أو تطـوير معـارف األفـراد            يقصد بال 

.وقدراتهم الذهنية والسلوكية، ويشمل األفراد الذين يتولون مناصب ذات طبيعة إدارية

:التدريب المهني. ب

ويقصد به التدريب الذي ينصب على إكساب أو تطوير معارف األفـراد ومهـاراتهم الحركيـة                

.دداد األفراد لممارسة حرفة أو مهنة معينة بمستوى أداء محدوالذهنية، بهدف إع
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)248:،ص2004العزاوي (:التدريب الفردي والتدريب الجماعي والتدريب للمنشأة. 3

:يفردالتدريب ال.أ

هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إلى تنمية مهارة فرد يكون فـي حاجـة إلـى توجيهـه                   

.تجاه الناجح نحو النهوض بأعباء عمله ومسؤولياتهوإرشاده إلى الطريق السليم واال

:التدريب الجماعي. ب

.هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إلى تنمية األفراد بصورة جماعية

: أساليب التدريب: ثانياً
:أهمهامن هناك العديد من أساليب التدريب 

:المحاضرة. 1

ون المدرب في هذه الحالة متحكماً في طريقة        تعتبر المحاضرة من الطرق التقليدية في التدريب، ويك       

. الحاضـرين  ضوعات دون أن يتوقع معارضة مـن      حيث يعرض ما يراه من مو      ،التدريب المتبعة 

وتمثل واحدة من أكثر الطرق استخداماً في توصيل المعرفة وبصفة خاصة            ،)171:،ص1997بربر،  (

يـدة وناجحـة عنـدما يتطلـب        وتكون المحاضرة مف  ،)123:،ص2006كشواي،  (. ألغراص تعليمية 

م المستخدمة أو االتجاهات فـي  حي الفلسفية أو األفكار والمفاهيالموضوع دراسة وتحليل بعض النوا 

سـالم  (. اإلدارة والنظريات المعمول بها أو تنمية القدرات العلمية على مواجهـة المشـاكل وحلهـا         

يـة  الفهم، وغير مفيدة فـي عمل     باً ضعيفاً لتحسين    وتعتبر المحاضرة أسلو   ،)145:ص 2002وصالح،

،)93:،ص1997بيـل، (. تطوير المهارات، ويمكن أن تكون سلبية في مجال تغيير المواقف والسلوك          

جراء المناقشة وتقديم المقترحـات فـي بعـض         وهي ال تمنح فرصة للدارس للتعبير عن رأيه أو إ         

)145:،ص2002سالم وصالح،(.جوانب المحاضرة

) 302-301:،ص2000ة،أبو شيخ(:العصف الذهني. 2

هي إحدى عمليات المناقشة الجماعية التي يشجع فيها أفراد الجماعة بإشراف المدرب علـى توليـد        

وتسجل هذه األفكار ليتم في      ،أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات خالل فترة قصيرة من الزمن          

قـائي  م أفكارهم بشكل حـر وتل    حيث يطلب من المتدربين تقدي     اية تحليلها بعد جمعها ومناقشتها،    النه

ويقوم أحد أعضاء المجموعة بتسجيل األفكار المقدمة، ومن ثم يـتم  ومن غير تفكير سابق ما أمكن، 

ويقوم المـدرب   . فحصها وتقويمها، فإذا ما استبعدت جميع األفكار المقدمة تعاد العملية مرة أخرى           

وضح أن الهدف من الجلسة هو الحصـول        وفق هذا األسلوب بدور الميسر، إذ بعد تحديد المشكلة ي         

تشجيع كل متدرب على اإلسهام بأية فكـرة علـى أن ال             فكار متنوعة بقدر اإلمكان، ويتولى    على أ 

ويستخدم هذا األسلوب لتطوير مهارات التفكير الخالق والتفكير بشـكل          . تكون بعيدة عن الموضوع   
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كبير من األفكار الجديـة أو الحلـول     كمي بدالً من الشكل النوعي، كما يستخدم للحصول على قدر         

و يوفر العصف الذهنى قدراً  مناسباً من اإلثارة واالهتمام لدى المشاركين فيـه، كمـا أن       .المبتكرة

هذا األسلوب سهل وغير مكلف، ويؤخذ عليه احتمال عدم فائدة الكثير من األفكـار المقدمـة مـن                  

ر التي يتم اختيارها علـى جهـة متخصصـة          الناحية العلمية، كما أن هناك ضرورة لعرض األفكا       

.لتقويمها قبل تطبيقها

:راسة الحالةد. 3

وتستخدم في   ،تمثل دراسة الحالة نبذة تاريخية أو وصفاً قصيراً، وغالباً ما تقوم على أحداث واقعية             

يصف أحد المواقـف أو     وتتكون الدراسة من بيان قصير      . المساعدة في تشخيص المشكالت وحلها    

و أن يكون له رد فعل تجاه هـذا  ألتي حدثت والتي يجب أن يتصرف المتدرب بناء عليها        الحوادث ا 

ي، اكشـو (الحدث، وحتى تكون دراسة الحالة على قدر من النزاهة فإن ذلك يتطلب التخطيط بعناية               

عند المتدرب القدرة على البحث والتقصـي والقـدرة علـى     دراسة الحالة  وتنمي ،)134:،ص2000

راء حول المشـكلة المطروقـة   تعدد االتجاهات واآلطقي في األمور، كما أنها توضح له     التفكير المن 

، إال أنه ربما ال يتم النظر إليها على أنهـا تعكـس             )146،ص2002سالم وصالح، (من بقية المتدربين    

عتبار بيئة العمل  ال تضع في اال    ن القرارات التي تؤخذ في قاعة التدريب      ع أو الحقيقة، وذلك أل    قاالو

)134:،ص2000كشواي،.(بالقدر الكافي

:طريقة تمثيل األدوار. 4

تتمثل في تقديم حالة أو موقف عمل للمتدربين في شكل قصة تضم شخصيات متعددة تتفاعـل فـي              

بتمثيل أدوار الشخصيات بحوار حـر مـن      ) بعد استيعاب الموقف  (مواقف العمل، ويقوم المتدربون     

وب مسبقاً، ويمكن أن تقترن هذه الطريقة       لنص مكت  ن وفقاً أو يمثلو . قع تصورهم وتقمصهم للدور   او

. حيث تنتهي الحالة بأسئلة للمناقشة، ثـم أخـرى تتطلـب تمثيـل األدوار         ،طريقة دراسة الحاالت  ب

،ومن خاللها يمكن التعرف على األخطاء التي يقع فيها الفرد أثناء أدائـه             )251:،ص2004مصطفى،  (

أنه قد ال يجيد المتدربون لعب الدور، نتيجة الجدية المفرطة، أو            إال،  آراء األخرين  خالل للدور من 

.يـدة مـن هـذا األسـلوب       مـص الشخصـية ممـا يعطـي نتـائج غيـر مف            عدم الجدية في تق   
)259:،ص1993حميد،(

)252:،ص2004مصطفى، (: نمذجة السلوك. 5

شـمل هـذه    وت .أو أسلوب نموذجي   لسلوك مرغوب أن يقتدي به المتدرب،     حيث يتم صياغة مثالية     

سين وتفـويض للسـلطة،     ءوالطريقة مهارات إدارية مثل تصميم وتوزيع تكليفات أو مهام على مر          
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ويقدم النموذج من خالل فيلم فيـديو، أو قـد           .وتقديم للنصح، وطلب أداء أمر معين أو التأكيد عليه        

.يؤديه المدرب من خالل حوار وحركات

)252:،ص2004مصطفى، (: اسيةستدريب الح. 6

منـه  والهـدف  ،نسانية للرؤساء على وجه الخصوص    ساساً لتنمية المهارات السلوكية اإل    أدم  وتستخ

وسـلوكهم   تهم نحو سلوكه  ترشيد سلوكيات الرئيس في التعامل مع اآلخرين من خالل زيادة حساسي          

يتقابل مجموعة متدربين ويتفاعلون في جو يحاكي بيئة عملهم وتجرى مناقشـات    حيث  في المختبر،   

متدرباً لهـم  15إلى   1وتضم المجموعة من    . غير موجهة بحضور المدرب كقائد للمناقشة     جماعية  

ويمكن أن يكونوا متقاربين ثقافياً أو مهنياً، وخالل المناقشـة يتولـد صـراع    . أنماط سلوكية متباينة  

ويكشـف  . و الحقد كدوافع للتعلم مـن خـالل اإلنفعـال         إلحباط أ اآلراء والدوافع، وتظهر مشاعر ا    

حساسه بنفسـه   نواحي القصور وينمى معرفته وإ    ) لةمن خالل الخبرات والمشاعر المتباد    (تدرب  الم

.همباآلخرين ويدرك ويتقبل آراءو

)155:،ص1997بيل،():المباريات اإلدارية(بيةياأللعاب التدر. 7

وتستعمل هذه األلعاب للتدريب في بعض جوانب اإلدارة وعملية صنع القرار التجـاري وتطـوير               

رات مثل مهارات المفاوض، وهنا يتم تقسيم المتدربين إلى فرق متنافسة مع تسـجيل درجـات                مها

والً إلى األلعاب الحاسـوبية،     ويمكن أن تتراوح األلعاب بين األلعاب التنافسية البسيطة، وص         ،النتائج

هذه األلعـاب  وربما ال تستعمل،جداً إذا كانت مالئمة ألنواع التدريب     مفيدةلعاب المختارة جيداً    واأل

.ويوجد العديد من المؤسسات التي توفر هذه األلعاب وفق الطلب،كثيراً في الحياة الفعلية

)252-251:،ص2004مصطفى،(: سلة القرارات. 8

وتقدم هذه المواقـف  ،)بيئة عمل المتدرب(وهي صيغة للمحاكاة تجسد مواقف واقعية في يوم عادي     

تضم هذه المادة موضوعات بعضها روتيني       ،أو ورقتين  في مادة  يصممها المدرب على مدى ورقة       

تحول من بريـد وارد  لتً،واآلخر عارض يتعين البت فيها وصنع قرار على مدى زمنى قصير نسبياً     

هذا مع عرض وقائع ومالبسات تساعد في تشخيص الموقف الفعلـي فـي بيئـة                إلى بريد صادر،  

م ويقـي  ،وضوع أو موقف عرضته ورقة العمل     وتتم مراجعة كيف يتعامل المتدرب مع كل م       . العمل

والقـدرة  ،الرقابة، ومرونة التصـرف والقيادة،  والتنظيم،  والمدرب قدرات المتدرب على التخطيط،      

ويدفع هذا األسلوب المدير إلى التفكير في المشكلة اإلدارية على ضـوء            . على صنع قرارات سليمة   

. جد فيه أغلب المديرون أنفسهم فيه عادةمعلومات غير كاملة، وهو الموقف العادي الذي ي
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)143:،ص2002السالم،وصالح،(:التلمذة الصناعية. 9

تهدف هذه الطريقة إلى تحسين مهارة الفرد وإعداده للعمل في مهنة معينة ويتضمن برنامج التلمـذة             

ع ويعـرف   الصناعية تعليماً نظرياً وعلمياً لفترة معينة، يعقبه تدريب على العمل ذاته بأحد المصـان             

.هذا النوع بالتدريب المهنى

)143:،ص2002السالم،وصالح،(:التدوير الوظيفي. 10

حيث يتقن الموظف عدداً    ،حيث ينتقل الموظف من عمل إلى آخر داخل القسم الواحد أو بين األقسام            

. من أجل تكوين صورة شاملة عن طبيعة عمله؛من العمليات المتشابهة أو التى يكمل بعضها بعضاً

)144:،ص2002السالم،وصالح،(:)التدريب في موقع العمل(التدريب الوظيفي المبرمج. 11

يستخدم في الوظائف التي تحتاج إلى اتباع خطوات متالحقة وبترتيب منطقـي للعمليـات، ويقـوم                

مام المتدرب الذي يقوم بعد ذلـك بأدائهـا، ويـتم           على الموظف بممارسة هذه الخطوات أ     المشرف  

حتى يتأكد المدرب من أن المتدرب يستطيع القيام بالمهمة بشـكل صـحيح ودون              التصحيح فورياً   

. مساعدة

)145:،ص2002السالم،وصالح،(: التوسع الوظيفي. 12

فقد تسند إليه واجبات اضافية، وحرية       ،وذلك من أجل إكساب الموظف خبرة أوسع في مجال عمله         

. أكبر في اتخاذ القرارات

)251:،ص2004،مصطفى(:الندوات والمؤتمرات. 13

افيـاً لإلعـداد    للمشـاركين وقتـاً ك     التدريبي إلى مواضيع فرعية، ويعطـى     الموضوع   حيث يجزأ 

؛دراسـات التقـارير و  المـذكرات و  الفيقرءون بعض المواد المتعلقة بالموضوع مثـل         والتحضير،

تص كل  ، تخ ن على مجموعات  بة للتقديم، ويمكن توزيع المتدربي    ليحللوها ويجهزوها في صيغة مناس    

ويساعد ذلك على حيويـة تفاعـل       . معين، ويتاح للباقين توجيه أسئلة    موضوع فرعي   منها بمناقشة   

.اتجاهاتهم، وسلوكياتهم في العملوالمشاركين وتعميق استيعابهم وتطوير معلوماتهم، 

)203:،ص1993زويلف،(: اللجان. 14

ا الكتساب خبرات أوسـع  فيهقد تستخدم بعض المشروعات اللجان كوسيلة إلتاحة الفرصة للمديرين    

نـت اللجـان تقـام      فإذا كا . قد ال يواجهونها لو كان كل منهم يقوم بعمله المعتاد          تكالولدراسة مش 

وتشكل اللجان  . فإن فائدتها في التدريب يمكن أن تضاف إلى هذه األغراض          لتحقيق أغراض أخرى  

والدور الذي تقوم به اللجان هو       .لياي التنظيمي أعضاء اإلدارة الع    من المدراء الذين يلوا في المستو     
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كسب المـدراء   سلوب ي التي تعرض عليه، وهذا األ     تكالة مجلس إدارة المنظمة في حل المش      مساعد

تسـاعد  و،مثل إدارة الظـل سات التي يقومون بها، بحيث يكونو    ومهارة في الدرا   في اللجان معرفه  

.مراكز العليا في اإلدارةهذه الخبرات في التهيؤ التخاذ القرارات عند وصولهم لل

: وبصفة عامة فإن اختيار أسلوب التدريب يعتمد علـى عـدد مـن العوامـل أو المعـايير مثـل                   
)142-140:،ص1988رفعت،(

الهدف الذي يسعى التدريب إلى تحقيقه، فالبرامج التدريبية التي تهدف إلى زيادة المهارات الفنية              . 1

تستعمل في البرامج التدريبية التي تهدف لتنمية أو         تستدعي أساليب تدريب مختلفة عن تلك التي      

.تطوير االتجاهات

طبيعة العمل أو الوظيفة محل التدريب، فاألساليب التي يمكن استخدامها فـي تـدريب القـائمين     . 2

باألعمال الكتابية وأعمال السكرتارية، ال يناسب استخدامها في مجـال تـدريب المشـرفين أو               

.ةالقائمين باألعمال المهني

المستوى الوظيفي، فاألساليب التدريبية التي قد تالئم تدريب المشرفين أو المديرين في مستويات             . 3

.اإلدارة الدنيا قد ال تالئم بالضرورة تدريب المديرين في مستويات اإلدارة الوسطى والعليا

دريب علـى   المادة التدريبية، فالتدريب على اتخاذ القرارات يتطلب أسلوباً يختلف عن أسلوب الت           . 4

.وهكذا... العالقات اإلنسانية 

، فـي حـين     مدفترة التدريب، حيث تعتبر المحاضرة أكثر مالءمة للبرامج التدريبية قصيرة األ          . 5

الحاالت والمباريات اإلدارية وتمثيل األدوار أكثر مالءمة في حال البرامج طويلـة            دراسة  تعتبر  

.مداأل

اضرة أسلوباً مثالياً إذا كان الهـدف هـو تخفـيض           التكاليف وعدد المتدربين، حيث تعتبر المح     . 6

.التكاليف، وكذلك إذا كان عدد المشاركين في البرنامج التدريبي كبيراً

مستوى العمق والشمول في عرض الموضوعات، حيث تعتبر المحاضرة أسلوباً مثالياً إذا كـان              . 7

رتبطـة بموضـوع   الهدف من التدريب هو تزويد المتدرب بأكبر وأشمل قدر من المعـارف الم            

البرنامج، أما إذا كان الهدف هو مجرد إثارة االهتمام بالموضوع، فقـد تكـون المناقشـة هـي              

.األسلوب األفضل

ع المشاركين بخبـرات    الخلفية السابقة للمشاركين، حيث تتطلب المؤتمرات كأسلوب للتدريب تمتُّ        . 8

القـدر الواسـع مـن    وتجارب واسعة، على عكس أسلوب المحاضرة الذي ال يتطلب مثل هـذا    

.التجارب والخبرات

.المدربون المتاحون، وذلك من حيث مؤهالتهم وخبراتهم. 9
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)60:،ص2003ربابعة،(: التدريب) أساليب(تقييم طرق : ثالثاً

هدافها في تطوير المهارات    وهل حققت أ   ،من الضروري تقييم كل طريقة من طرق التدريب السابقة        

وهنـاك  . وانعكاس ذلك على اتجاهات وسلوك هؤالء األفراد       ،دربينبالمعارف الضرورية للمت   والتزويد

:أمور تساعد على زيادة  فاعلية طريقة التدريب وهي

.تصميم البرنامج حسب الحاجة الفعلية للمتدربين. 1

.أن يرتبط البرنامج بالخبرات السابقة للمتدربين. 2

.تفاعل األفراد مع الظروف البيئية المحيطة. 3

.في عملية التدريبأن يشارك األفراد . 4

.أن تتوفر مكافئات لتعزيز السلوك. 5

.توفر التغذية العكسية حول األداء. 6
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المبحث الخامس

الوسائل المساندة للتدريب

التقنيات السمعية و البصرية كوسائط في عمليات التدريب

)1984الخطيب،(: تعريف التقنيات السمعية والبصرية: أوالً

ك الوسائل المستخدمة في العملية التعليمية لتحريك األعضاء الحسية للدارسين وإدراك أكبـر             هي تل 

كتسبه من المعرفة فـي  بحاث والدراسات على أن أكبر قدر نقدر من المعرفة عن طريقها، وقد دلت األ     

.حياتنا يكون عن طريق البصر ثم السمع

)24:،ص1981مكرم،(: أهمية استخدام الوسائل السمعية والبصرية: ثانياً

وتتضح أهمية التقنيات السمعية والبصرية كوسائل في عمليات التدريب اإلداري باعتبارهـا عمليـة     

:اتصال للعمليات التدريبية التي تتألف من

مستخدماً الوسيلة المناسبة إلى متدرب واحد       ةوهو المصدر الذي يبعث بالرسالة المناسب     : المدرب. 1

.أو مجموعة من المتدربين

التي يراد توصيلها للمتدرب وهي عبـارة عـن مجموعـة مـن الخبـرات أو                 :المادة التدريبية . 2

، فضـالً عـن     المعلومات المتضمنة لحقائق ومفاهيم ونظريات وما إلى ذلك من أنواع المعرفـة           

.تجاهات والمهارات والقيماال

، وعوامـل السـن     ختالف المتدرب في الخصائص النفسية    ويختلف عن التلميذ نظراً ال    : المتدرب. 3

.والمستوى الثقافي والتعليمي واالجتماعي والخبرات السابقة

.وهي طريقة نقل المادة التدريبية من المدرب إلى المتدرب:الوسيلة. 4

ـ ناالستعمال األوسـع للتق   يمكن حل العديد من مشكالت إيصال المعلومات في وقتنا الحاضر ب          و ات ي

األبحاث الكتشاف قابلية اإلنسان علـى الـتعلم، وتوصـل           وقد أجريت العديد من   . ة والبصرية يعالسم

:الباحثون في علم النفس التربوي إلى العالقة التالية بين الحاسة المستخدمة والنسبة المئوية للتعلم
)1(جدول رقم 

العالقة بين الحاسة المستخدمة والنسبة المئوية للتعلم الناتج

حاسة البصرسمعحاسة الحاسة الشمحاسة اللمسحاسة الذوق

1%1.5%3.5%11%83%

مكرم، أنور مراد الشيخ، تكنولوجيا التعليم، وزارة التعليم العـالي والبحـث العلـيم، بغـداد، حزيـران،                  (

)24:،ص1981
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)2(جدول رقم 
العالقة بين المصدر الحسي للمعرفة والنسبة المئوي لالستبقاء

ما نراهما نسمعهما نقرأ
ما نراه 

ونسمعه
ا نقولهم

ما نقوله 

ونفعله في آن 

واحد

10%20%30%5%80%9%

مكرم، أنور مراد الشيخ، تكنولوجيا التعليم، وزارة التعليم العالي والبحـث العلـيم، بغـداد، حزيـران،                 (

)24:،ص1981

)3(جدول رقم 
نسبة التذكر بعد مرور فترة زمنية معينة

نسبة التذكر
طريقة التدريب

بعد ثالثة أيامعاتبعد ثالث سا

%10%72لفظي فقط

%20%72بصري فقط

%65%85لفظي وبصري

رام اهللا،  2001منصور، نبيل، وجبران وحيد، المارد التعليمية وتكنلوجيا التعليم، معهد تدريب المدربين،            (

)35:فلسطين، ص

:أنوا ع التقنيات السمعية و البصرية: ثالثاً
:وسائل تعليم غير آلية. 1

وتشمل كل ما يحيط بالمعلم والمتعلم، وهي تعد مصدراً هاما مـن مصـادر             : لبيئة المحلية ا. أ

التعلم، وترجع أهمية البيئة المحلية كونها جزءاً من حياة المتعلم خبراته، وأنها توثق صـلة               

، 2001منصـور، وجبـران،  (.المتعلم بالمؤسسات والخبرات وتشجعه على البحث واالستطالع    

)57:ص

وفق هذا الوسيلة تقوم مجموعة المتدربين مع المدرب بزيـارة موقـع أو             : لميدانيةالرحلة ا . ب

ـ مكان معين يصعب إحضاره إلى قاعة التدريب، وله أهميـة خاصـة، بهـدف مالحظ               ة ت

وتحديد ما سـوف     ،ويتولى المدرب قبل البدء بالرحلة الميدانية، شرح الهدف منها        . ودراسته

رحلة من مراحل الرحلـة، واإلجابـة عـن أسـئلة         يتم مشاهدته، والوقت المخصص لكل م     

وتسمح هذه الوسيلة بربط الدراسة النظرية بالواقع الفعلي، وتوفر قدراً كبيراً من            . المتدربين

أبـو  (. اإلثارة المتعلقة، وهـى أكثـر قـوة فـي اإلقنـاع مـن غيرهـا مـن الوسـائل                   

)304-303:،ص2000شيخة،
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المحلية التي تفسح المجال لتبادل الخبرات بـين        وهي من وسائل البيئة     : المعارض التعليمية .ج

الهيئات التدريبية والمتدربين، وتنقسم المعارض من حيث فترة العرض إلى معارض دائمـة             

)58:، ص2001منصور، وجبران،(.هومعارض مؤقت

وهي جزء واقعى يتيح للمتعلم فرصة البحث والدراسة والمالحظة، وهي تسـتخدم            : العينات.د

ة إحضار المادة أو الوسيلة بالكامل إلى قاعة التدريب، كما هو الحـال عنـد            عند عدم إمكاني  

)58:، ص2001منصور، وجبران،(.دراسة الصخور واألتربة والمواد الكيماوية والمعادن

وهي تمثيل أو محاكاة أو تقليد مجسم لألشياء، وهي من حيث الحجـم قـد تكـون                : النماذج. ه

وتستخدم النماذج في مواقف تعليميـة    . الذي تمثله  يءرة أو مصغرة أو مطابقة لحجم الش      مكب

مثل دراسة األجزاء المكونة لشيء بالغ التعقيد عن طريـق فكهـا وتركيبهـا، أو األجـزاء       

منصـور،  (.، أو أشياء يصعب إحضارها لكبر حجمهـا       )مثل محرك السيارة  (الداخلية للشيء   

)59:، ص2001وجبران،

بر عن األفكار والحقائق والعالقات مـن خـالل         تع بصرية هي رموز :الرسوم التوضيحية . و

عد في جذب انتبـاه     مات والكلمات بطريقة مختصرة وملخصة تسا     والصور والرس والخطوط  

هتمامه وتزيد من قدرته على القراءة البصرية، أي قدرته على قراءة المـادة             المتعلم وتثير ا  

كما تشـمل القـدرة علـى       والعمل على تفسيرها وفهمها،     ) المصورة أو المرسومة  (المرئية  

)61:، ص2001منصور، وجبران،(.التعبير باستعمال المرئيات بالرسم أو بالتصوير

:أهمهاوضيحية يمكن أن تأخذ عدة أشكالالتوالرسوم

تمثيل بصري لعالقات عددية أو كمية أو إحصائية، وهي تسـتخدم         وهي  :الرسوم البيانية ·

إحصائيات أو عالقات عددية بحيث تمكِّـن   لعرض معلومات ملخصة باألرقام أو لتوضيح     

.المتعلم من استيعاب وفهم المعلومات بسرعة وبفعالية

يمكن تعريف اللوحة التخطيطية بأنها تمثيل توضيحي تستخدم فيـه          :للوحات التخطيطية ا·

الصور والرسومات والكلمات والخطوط واألرقام، لكي تبوب قدراً كبيراً من البيانـات أو             

)63:، ص2001منصور، وجبران،(. ت معينةلتظهر عالقا

وسائل بصرية مصممة لنقـل فكـرة أو معلومـات          هي  الملصقات  :الملصقات والالفتات ·

. بشكل بسيط وواضح وجذاب ومستخدمة الصور والرسوم والكلمات والعبارات المناسـبة          

ويمكن استخدام الملصقات ألغراض عدة مثل اإلعالن عن سلعة، أو لإلرشاد الزراعـي             

الصناعي، أو للتأكيد على اتجاهات معينة مثل النظام وكيفية التعامل مع األجهزة بطريقة             و

)64:، ص2001منصور، وجبران،(.آمنة

توجد عدة أشكال للوحات العرض، ولكننا في هذا المجال سـنتحدث عـن              :لوحات العرض . ز

)65:، ص2001منصور، وجبران،(: خمسة أشكال شائعة منهاوهي



39

من الفوالذ يجـذبها    وهي لوحة من الحديد مدعمة من الخلف بطبقة         : سيةاللوحة المغناطي ·

.لهايماز بسهولة تغيير المادة المعروضة وتبدالمغناطيس، وت

، )األبلكـاج (المقـوى  و خشـب  أو البالستيك   أوهي لوحة من الكرتون      :للوحة الوبرية ا·

، حيـث يلتصـق    ويقوم مبدأ عملها على التصاق سـطحين      . مغطاة بقطعة قماش أو اللباد    

از ببساطتها وقلة تكلفتهـا    تتم هىو ة التعليمية بسطح اللوحة الوبرية،    السطح الخلفي للبطاق  

.حائطأو وسهولة إنتاجها ونقلها وتعليقها على حامل 

، تعتبر هذه اللوحة من أكثر اللوحـات اسـتعماالً         :و اللوحة اإلخبارية  لوحة المعلومات أ  ·

ومنها ما يعلق على    . غراض استعمالها أإنتاجها وتنوع   بسبب سهولة توافرها وقلة تكاليف      

.و طاولةالجدران ومنها ما يكون على حامل أ

يتكون هذا الدفتر من مجموعة من اللوحـات البيضـاء          : و اللوحة القالبة  الدفتر القالب أ  ·

للكتابة عليها أثناء الشرح للطلبة وقد يتكون من لوحات توضيحية توضـح فكـرة معينـة     

از الدفتر القـالب    تويم. متسلسل، ويمكن قلب صفحاتها الواحدة تلو األخرى       ومرتبة بشكل 

.بسهولة استعماله وتعليقه على حامل

و خشب األبلكـاج    أة مصنوعة من الكرتون المقوى      يهي وسيلة تعليم  :اللوحة الكهربائية ·

.ن أو أكثر  توصيالت كهربائية محددة بين شيئي    على   ، وتحتوي ومحاطة بإطار من الخشب   

ت، أكثر من استخدامها في بناء المعلوما      ،تستخدم اللوحة الكهربائية في تثبيت المعلومات     و

على االستجابة الصحيحة، وتعمل بوضع السـلك األول علـى السـؤال    لهامويقوم مبدأ ع 

ال فتغلق الدائرة الكهربائيـة فيضـيء      والسلك اآلخر على اإلجابة الصحيحة المقابلة للسؤ      

من ميزات اللوحة الكهربائية أنها تشجع على التنـافس وتثبـت    و. مصباح أو يقرع جرس   

.الخبرة والمعلومات لديهم ويمكن استخدامها ألغراض التقويم

تستخدم لعرض المحتويات العلميـة والرسـومات الصـعبة مثـل تلـك             :لوحات الحائط ·

الموجودة في المشاغل والورش العملية، حيث تعرض صور ألجزاء مختلفة من األجهزة            

.درسمللطالب واليث تكون مرجعاًبح

ويكتـب عليـه   )الفورمايكا(الخشب الالمع األبيض ويصنع هذا اللوح من: اللوح األبيض ·

.بأقالم لباد خاصة يسهل مسح حبرها

)75-66:، ص2001منصور، وجبران،(: الوسائل التعليمية اآللية. 1

ـ ، )أجهزة اإلسقاط الضوئي (عليمية  تأجهزة  ةثالثلسيتم التعرض  ي جهـاز عـرض الشـفافيات،    ه

:لصور المعتمة، وجهاز عرض الشرائحوجهاز عرض ا
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من أبسط وسـائل االتصـال      ) OHP(يعد جهاز عرض الشفافيات     :جهاز عرض الشفافيات  . أ

البصرية التي انتشر استخدامها بسرعة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وقد عرف هـذا             

أسي وجهاز العـرض العلـوي والمسـالط،        جهاز العرض الر  : الجهاز بأسماء أخرى منها   

التعليمية تعرض ضوئيا على الشاشة،وكذلك عرف بالسبورة الضوئية، ألن المادة 

:مميزات جهاز عرض الشفافيات

.يمكن استخدامه في ضوء الغرفة العادي·

.لوجه أمام طلبتهيسمح للمعلم أن يكون وجهاً·

.يسهل حمله واستعماله·

.والطباشيريغني عن استعمال السبورة ·

يمكن للمعلم تحضير الشفافيات بسهولة وتلوينها، واإلشارة إلى النقـاط المهمـة عليهـا،              ·

.وعرضها بأساليب مختلفة

:عرض الشفافياتمحدوديات جهاز

.غير مصحوب بالصوت وال يمكن أن يقوم بالعرض لوحده·

.مصمم للتعليم الجماعي·

.ال يعرض المواد والصور المطبوعة·

:صور المعتمةجهاز عرض ال.ب

غيـر  (بعرض الصور واألجسام المعتمة " االبيسكوب"يقوم هذا الجهاز، الذي يطلق عليه أحيانا  

الصور الفوتوغرافية، صفحة من كتاب أو مجلة أو جزء منها، جداول وبيانـات             : مثل)الشفافة

ة، أعمال  أنواعها، الخرائط بمختلف أنواعها، الرسوم اليدوي     بإحصائية، عينات صلبة مثل القطع      

.الطلبة في الرسم والكتابة وحل المسائل

:مميزات عرض الصور المعتمة

.يمكن استخدامه من أجل تكبير أية صورة، أو أي رسم يود المعلم عرضه·

الجرائد والمجالت وغيرهـا    يسمح بالعرض الفوري للمواد التعليمية المأخوذة من الكتب و        ·

.باأللوان

.ت أمام زمالئهم وحلول المسائل وغيرهايتيح عرض أعمال الطلبة من رسوما·

.يمكن استخدامه لعرض أجسام مسطحة كاألزهار وقطع النقود وأوراق الشجر·

:عرض الصور المعتمةعيوب 

.أغلب األجهزة وبخاصة القديمة منها، ثقيلة الوزن كبيرة الحجم يصعب نقلها بسهولة·

.للغرفةتاماًيتطلب العرض إظالماً·
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.عروضةمر القلة الحركة في الصو·

.الحرارة الناتجة عن المصباح يمكن أن تؤثر على المادة الرقيقة المعروضة·

.المدى الذي يمكن أن تعرض فيه المواد محدود·

:جهاز عرض الشرائح. ج

رد صور ثابتة مطبوعة على مادة شفافة نافذة للضوء موضوعة بشكل منفـ            الشرائح رسوم أو  

ن البالسـتيك أو الـورق المقـوى أو الزجـاج،           م) سم 4.08X5.08(في إطارات أبعادها    

لحمايتها من بصمات األيدى وغيرها من مصادر التلف والخدش، وتعـرض بشـكل فـردي               

.خرىالواحدة تلو األ

ويعد جهاز عرض الشرائح من أجهزة اإلسقاط الضوئي، ذات الفاعلية الجيدة في إثارة اهتمـام       

جهـاز عـرض الشـرائح، جهـاز الفـانوس           :الطلبة ودافعيتهم للتعلم، وله عدة تسميات هي      

.السحري، جهاز عرض األفالم الثابتة، الدياسكوب

:مميزات جهاز عرض الشرائح

لمـا يناسـب األغـراض       يمكن ترتيب الشرائح أو إعادة ترتبيها وحذف بعضها، وفقـاً         ·

.التدريسية

.يمكن أن يوقف المعلم العرض في أية لحظة، لكي يبحث ما يريد مع طلبته·

.استخدام الشرائح في التدريس الفردي والجماعي، وفي مختلف الموضوعاتيمكن ·

:جهاز عرض الشرائحعيوب 

.وعدم انتظام تسلسل ترتيبهاتسهل بعثرة الشرائح·

.ثابتة خالية من الحركةصوراًتعطي·

.يكون إطار الشريحة عرضة للكسر أو الثني واالنحناء في بعض األحيان·

.حفظ وتخزين الشرائح إلى إتالفهاقد يؤدي اإلهمال في عملية·

:لوجيا التعليم في التدريبواستخدام تكن: رابعاً
عتبارهـا  ث يمكن النظـر إليهـا با      تلعب الوسائل التعليمية دوراً هاماً في العملية التدريبية، حي        

م، لوجيا التعلي ونظاماً فرعياً له مدخالته وعملياته ومخرجاته، ضمن النظام العام المتمثل في تكن           

.ية كنظام في تحسين عملية التدريبوتتمثل أهم مخرجات الوسائل التعليم

)120-110:، ص2001منصور، وجبران،(: والفيديوالتفزيون. 1
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متحركـة أو سـاكنة      يعرف جهاز التلفزيون من الناحية الفنية بأنه جهاز كهربائي ينقل صوراً          

نظام الـدائرة   (الك خاصة   سبر أ أو ع ) نظام الدائرة المفتوحة  (بة بالصوت عبر الفضاء     مصحو

:ومن أهم فوائده ما يليعبارة عن جهاز تسجيل للصوت والصورةأما الفيديو فهو ، )المغلقة

.يعتبر من أكثر الوسائل تمثيالً للواقع، بما يقدمه من مادة مصورة مصحوبة بالصوت. أ

يستطيع أن ينقـل     يجلب العالم إلى غرفة الصف، متجاوزاً البعدين المكاني والزماني، فمثالً         . ب

إلى غرفة الصف صوراً واقعية لمصنع إلكترونيات في دول صناعية، ويسـتطيع أن ينقـل               

.صوراً قديمة لجهاز أو آلة في مراحلها األولى

ويفيد فـي تقـديم العـروض        ،يساعد في التغلب على النقص في المواد التعليمية والمرافق        .ج

.ؤها داخل الصفالتوضيحية والتجارية الدقيقة التي يتعذر إجرا

يثير دافعية المتعلمين الحتوائه على الكثير من عناصر التشويق، مثل الصورة والصـوت و              .د

.لوان والحركة، وإلمكانية استخدامه للكثير من الوسائل التعليميةاأل

.يوظف العديد من الوسائل التعليمية مثل الصور والشفافيات والشرائح والسمعيات. ه

.البث العام، أو نقلها من شريط آخر، أو حتى تصويرهايسهل تسجيل البرامج من . و

يمكن استخدامه في التعلم الفردي، بحيث يستطيع المتعلم استنساخ شـريط مـن البرنـامج               . ز

.ومشاهدته في أي وقت يشاء

)121:، ص2001جبران،منصور،و(: الوسائط التعليمية المتعددة. 2

معنيـين، األول يعنـي اسـتعمال     ) Multimedia(ل مصطلح الوسائط التعليمية المتعددة    ميح

أن تتضمن هذه الوسائل رسوماً ثابتـة       ويمكن   ،أو أكثر لعرض المعلومات   ) وسيلتين(وسيطين  

جهزة اتصال عديدة مثل الشرائح المتزامنـة       ، فالمصطلح يعني استخدام أ    و صوتاً أو متحركة   أ

النصـوص والرسـوم   مع الصوت والفيديو، أما المعنى الثاني فيقصد به تجمع عدد كبير مـن   

.والصوت والحركة الصورة تحت سيطرة الحاسوب

)127-125:، ص2001منصور، وجبران،(:تخدام الحاسوب في التعليم والتدريباس. 3

بعد يوم في عمليتي التعليم والتدريب، ومن العوامل التـي  صبح استعمال الحاسوب يزداد يوماً   أ

ستجابة الفورية، وعلـى حفـظ المعلومـات        الهائلة وقدرته على اال   مكاناته  ساعدت على ذلك إ   

قدرتـه علـى   كوكـذل ،ومعالجتها وتقديم خدمات فردية ألعداد كبيرة من الطلبة في آن واحد          

خذ اسـتخدام الحاسـوب   أدارتها، وإنواع كثيرة ومختلفة من المواد والوسائل التعليمية و      أضبط  

، ويعـد   )نترنـت اإل(كاتها  ة وقواعد المعلومات وشب   ينتشر في مجال الوصول لمصادر المعرف     

.اختراع الحاسوب ثورة ثالثة في مجال التعليم بعد ثورتي طباعة الكتب وعمل المكتبات
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وللحاسوب مجموعة من الخصائص والمميزات التي تميزه عن غيره من الوسـائل التعليميـة              

:منها

مـتعلم  تصـال بـين ال    هناك ا توفير جو تعليمي يعتمد على التفاعل والمشاركة بحيث يكون          . أ

.والمتدرب وجهاز الحاسوب

.ثارة دافعية المتعلم من خالل استخدام األلوان والرسومات والحركة والصوتإ. ب

.يتخلفون عن زمالئهم بسبب الغيابنت الطلبة الذيالمساعدة في حل مشكال.ج

.ن يتعلم بسرعة تتفق وقدرته على التعلمتوفيرالتعليم المفرد للطالب بحيث يستطيع أ.د

.خرىت وإتاحة الفرصة للمدرب للقيام بأنشطة أتوفير الوق. ه

.ستجابة ألوامر الطلبة، وتزويدهم بما يحتاجونه من معلوماتسرعة األداء واال. و

.عرض أنماط تعليمية مختلفة. ز

.ثراء المادة التعليمية بالخبرات والمعلومات والتجاربإ.ح

.التقييم المستمر للطالب، وتزويده بتغذية راجعة فورية. ط

)127:، ص2001منصور، وجبران،(: العرض البلوري السائلجهاز شاشة. 4

مـن التقنيـات   ) Liquid Crystal Display - LCD(ل تعتبر شاشة العرض البلوري السائ

ـ مواد تعليمة أو تدريبية، فمـثال ي      الحديثة التي يمكن وصلها بجهاز الحاسوب، لعرض         طيع تس

مـام  أأو غيره وعرضـها      PowerPointالمدرب تصميم مادة تدريبية باستخداد برنامج ال        

ضافة مؤثرات الصوت والحركة، مما يؤدي إلى تشويق الطلبـة وتحقيـق فائـدة              إالطلبة بعد   

.ة أكبر وكذلك يتوفر لدى المدرب وسيلة تعليمية فعاله تساعده في التعليم والتدريبيتعليم

)134-131:، ص2001منصور، وجبران،(: اإلنترنت. 5

رضية وهـي شـبكة     ات الحاسوب الممتدة عبر الكرة األ     خمة من شبك  اإلنترنت عبارة عن شبكة ض    

على الوصول إلى آالف المصادر والخـدمات المختلفـة فـي    عالمية مفتوحة تجعل المشترك قادراً    

لشـبكة  والمعلومات اعتماداً على الحاسوب، و     تصاالتوهي أيضا نظام لتبادل اال    . علوماتمجال الم 

:يم أهمهااإلنترنت مميزات عديدة في التعل

.توفر للمتدرب معلومات متعددة حديثة وسريعة بتكلفة قليلة جداً. أ

.تيح لهم التعامل مع تكنولوجيا متقدمةمما ينيمتثير حماس ودافعية المتعل. ب

.بداعى لدى الطلبةمية التفكير الخالق واإلتسهم في تمن.ج

.تساعد في تحقيق التعليم طويل األمد.د

.ول على أحدث المعلومات واألبحاث والدراساتتوفر للطلبة وسائط متعددة للحص. ه
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.عمال ونشرهاأنحاء العالم بالمشاركة في األتسمح للمتسخدمين من . و

.تزيل الحواجز القائمة بين قاعات التدريب والعالم الخارجي. ز

.هائال من المصادر الحرفيةاًتوفر بصفتها أداة مرجعية رصيد.ح

.في جميع التخصصاتتصال المباشر بالباحثين والعلماء تتيح اال. ط
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المبحث السادس

برنامج تدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

غزة-وكالة الغوث الدولية-دائرة التنمية والتخطيط
)5-1: ،ص2007،نشرة تعریفیة(

:خلفية عن دائرة التنمية والتخطيط: أوالً

تخطيط والتي أطلقـت برنامجهـا األول وهـو برنـامج إقـراض             تزامن تأسيس دائرة التنمية وال    

ثار اقتصـادية واجتماعيـة علـى المجتمـع         آالمشروعات الصغيرة مع حرب الخليج وما أفرزته من         

ين تعتمد على تشجيع االعتماد على      رجمة لفلسفة جديدة في دعم الالجئ     جاء هذا البرنامج ت   .  الفلسطيني

من أهمية في محاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة من خالل تشغيل            الذات وتشجيع قيم اإلنتاج لما له     

الطاقات البشرية وإعطائها دورها في المجتمع الفلسطيني لتحقيق تنمية اقتصـادية واجتماعيـة تبقـى               

. القاعدة األساسية لبناء مجتمع فلسطيني قادر على خدمة نفسه

SMET-:عن برنامج التدريب" خلفية": ثانياً
الـذي ال يقـل     و, بأهمية العنصر البشري في نجاح المشروعات     دائرة التنمية والتخطيط    من   إدراكاً

ح المشروعات وضـمان  في أغلب الحاالت العنصر األهم لنجا هو  و ،أهمية عن الحاجة إلى رأس المال     

اء برنامج التدريب الذي يهدف إلى تنفيذ وإجـر         1995في يناير عام   الدائرة أطلقت ،لذااستمراريتها،

وبحاجة الكتسـاب   من جهة   دورات تدريبية ألصحاب المشاريع الصغيرة الذين يمتلكون المهارة الفنية          

مهارات إدارية وتسويقية تساعدهم في السيطرة اإلدارية لمشاريعهم وتمكـنهم مـن اتخـاذ القـرارات       

.من جهة أخرىعاإلدارية والمالية المتعلقة بهذه المشاري

:لتدريبأهداف برنامج ا: ثالثاً
:أهداف للعمل على تحقيقها وهي ستة حدد برنامج التدريب 

للعمل على تحقيقـه كأحـد أهـداف التنميـة االجتماعيـة             ،تشجيع الريادة ببدء مشروع خاص    . 1

.االقتصادية

تطوير وتزويد أصحاب المشاريع االقتصادية والعاملين في القطاع الخاص بالمعرفـة والخبـرة             . 2

.وتحقيق أهداف المشروع الخاصالالزمة إلدارة مشاريعهم 

.تطوير مادة تدريبية تتالءم مع حاجة القطاع الخاص الفلسطيني. 3
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التدريبية فـي المجتمـع الفلسـطيني       تطوير كادر تدريبي محلي كاستثمار أمثل للوفاء بالحاجة       . 4

.وتحقيق االعتماد على الذات

يتالءم مـع احتياجـات   وخلق شبكة عالقات مع جمعيات المهن الصناعية لجعل التدريب     تطوير. 5

.المشروعات الصغيرة

.عالقة مع المؤسسات المجتمعية ذات العالقة لتنمية المشروعات الصغيرةبناء. 6

":المستفيدون" المشاركون : رابعاً
م، من هـذه    2006منذ بداية تأسيس البرنامج حتى ديسمبر       " المستفيدين"لمشاركين  اإلجمالى ل  عددالبلغ  

مشارك لكل دوة تدريبية، وهي نسبة عالية جـداً          21ومشاركة، أي بمعدل    مشارك   10016الدورات  

مما يدل ويعبر عن مدى اقتناع وإقبال الرياديين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها علـى               

م وحتـى   1995وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ بداية البرنامج فـي عـام            . حضور هذه البرامج التدريبية   

دورة 59م، و1995دورة في العـام      15دورة تدريبية منها     477عدد الدورات   بلغم  2006ديسمبر  

م، وهذا يدلل على الزيادة في عدد الدورات من عام آلخر ويوضح ذالك الجدول رقـم                2006في عام   

.مدرباً كٌل في مجال تخصصه45، وقد عقدت جميع هذه الدورات بالتعاون مع )4(

)4(جدول رقم 

م2006منذ تأسيس البرنامج حتى ديسمبر ن وعدد الدورات يبين عدد المشاركي

متوسط عدد األفراد لكل دورةعدد المشاركينعدد الدوراتالسنة
951536824
962556523
972949517
983244514
993251816

20003282625
20013985122
200245100822
200355120422
200456121022
200558125122
200659127522

4771001621اإلجمالي

5:بوكالة الغوث، صلبرنامج تدريب المشروعات الصغيرة 2006تقرير سنة:المصدر
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:نشاطات برنامج التدريب: خامساً
:الدورات التدريبية القصيرة.1

30-15مدتها من   تتراوح  قصيرةدورات تدريبية نظم برنامج التدريب بدائرة التنمية والتخطيط     ي

يقوم برنامج التدريب بعقد الدورات القصـيرة       و). تعقد خالل خمسة إلى سبعة أيام     (ساعة تدريبية   

وقد بلغ عدد الموضوعات التى يتناوله البرنامج        في معظم المجاالت التي يحتاجها القطاع الخاص      

).5ملحق رقم (موضوعاً تدريبياً 96

: دورات طويلة . 2

وتشتمل هـذه الـدورات   ) يوما21ً-15تعقد خالل  (ساعة تدريبية    160-50راوح  مدتها من     تت

-:على ما يلي

":"How to Start Your Own Business (SYB)بكخاصاًكيف تبدأ مشروعاً. أ

.حيث يتم تدريب المشارك إلعداد خطة المشروع كأحد أهم المراحل للبدء بالمشروع وكيفية تمويله

:"Training of Trainers (TOT)"يب المدربين دورات تدر. ب

تعقد هذه الدورات إلعداد كادر تدريبي يستطيع القيام بالتدريب علي أسس علمية صـحيحة تكفـل                

.تحقيق أهداف ورسالة البرنامج التدريبية

How to Manage Your Own Business (MYB)"كيف تـدير مشـروعك الخـاص   .ج

لصغيرة بمهارات إداريـة تسـاعدهم فـي االرتقـاء          هدف إلي تزويد أصحاب المشاريع ا     ت

.بمشروعاتهم

"ow to Grow  Your Own Business (GYB)"مشروعك الخاصطوركيف ت".د

:ورش عمل. 3

يقوم البرنامج بعقد سلسلة متنوعة من الورشات الموجهة لفئات مختلفـة، تتوافـق مـع أهـداف                 

.وسياسة البرنامج

:ورشات عمل خاصة بالرياديين.أ

وهو " كيف تخطط لبدء مشروعك الخاص    "بإطالق برنامجه    1997عام  م برنامج التدريب في     لقد قا 

البرنامج األول في منطقة الشرق األوسط الذي يهدف إلي تشجيع الريادة والتوجه نحـو االعتمـاد                

علي الذات وزيادة القدرة علي إدراك الفرص وإبداع أفكار لمشاريع تعمل علي رفع عجلة التنميـة                

.ديناميكية العمل الحروتقرير
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مكثفـة لخريجـي الجامعـات والمعاهـد     يقوم البرنامج ومنذ إطالقه بعمل ورشات عمل منتظمة و 

المهنية والباحثين عن عمل وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات التي تعمل علـي       

.تنمية وتطوير المجتمع

:ورشات عمل خاصة بالمدربين.ب

رة والمعرفة حول كيفية تطوير األساليب والمناهج التدريبية لالرتقاء بالعمليـة           الخبتعمل علي تبادل  

.التدريبية لتفي بحاجات ومتطلبات القطاع الخاص

:ورشات عمل خاصة بمؤسسات التدريب. ج

حيث يقوم البرنامج بعقد ورشات عمل مع المؤسسات  التدريبية في قطاع غزة لتفعيـل التعـاون         

. ة التدريبيةوالتنسيق لتطوير العملي

:المادة التدريبية: سادساً
والخاصة بكل موضوع تـدريبي مـتقن       ،أدت زيادة الدورات إلى تطور المواد والمراجع التدريبية       

وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدورات التدريبية من خالل حصولهم علي المادة التدريبيـة                

.في مختلف التخصصاتون والمهتمونلمدربالتى يقوم بإعدادها اوالمواد العلمية

:تطلعات وطموحات برنامج التدريب: سابعاً
وذلك من خالل عقـد الـدورات فـي    ،الوصول إلى الفئة المستهدفة في كافة مناطق قطاع غزة   . 1

.جميع مناطق القطاع

م وذلـك لقـدرته    ،تطوير وتدريب مدربين يتمتعون بالمهارة التدريبية التي تالئم الفئة المستهدفة         . 2

على تطوير مادة مالئمة وخلق مدربين يتمتعون بالتخصصية والكفاءة الالزمة وذلـك يتطلـب              

.تكثيف وعقد دورات تدريب مدربين

يتطلــع البرنــامج لزيــادة قدرتــه فــي تحقيــق االكتفــاء الــذاتي ليصــبح قــادرا علــى  . 3

.تمويل نفسه

لمبــادرةيسـعى البرنــامج ليبقـى المتميــز والمتفـوق فــي أدائـه وريادتــه مـن حيــث ا     . 4

.هافيالدائمة للبدء في برامج ونشاطات جديدة يكون له دور السبق 

تطوير شـبه عالقـات تمكنـه مـن تـرويج دوراتـه بأقـل تكلفـة وأقـل وقـت وأكثـر                       . 5

.فاعلية
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الفصل الثالث

المشروعات الصغيرة

مقدمة

مفهوم  المشروعات الصغيرة:أوالً

أهداف المشروع الصغير:ثانياً

أهمية المشروعات الصغيرة:ثالثاً

الصغيرةمشكالت وصعوبات تواجه المشروعات:رابعاًً

متطلبات مساعدة األعمال الصغيرة:خامساً

ناطق السلطة الفلسطينيةالمشروعات الصغيرة في م:سادساً
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:مقدمة

واالجتماعية قتصادية  هتمام مخططي السياسات اال   المشروعات الصغيرة في الوقت الراهن با      ىتحظ

في مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، وذلك انطالقا من الدور الحيوي لهذه الصناعات                

)5:م،ص2000مخيمر وعبد الحليم، (. في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول

مي نظراً لما تقدمه من فـرص       الصغيرة في اآلونة األخيرة محط اهتمام عال       أصبحت المشروعات وقد  

الدخل وزيادة التنمية على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي، وقـد سـعت كافـة            عمل وتحسين 

روعاتالجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلي توفير البنية التحتيـة للمشـ             

)11، ص2004عفانة وأبو عيد، (. الصغيرة كي تنمو وتزدهر

جل التنمية الشاملة في األراضي الفلسطينية، وعامل االزدياد المضطرد في          لحاجة المتنامية من أ   و إن ا  

البيئة العامة التي مـن      لى سوق العمل تشكل جميعاً    االزدياد الواضح في دخول النساء إ     عدد السكان، و  

حديث عن الحاجـة    ذ من الصعوبة بمكان ال    ؛ إ نتاجي والخدماتي الصغير  أهمية القطاع اإل  خاللها تتعاظم   

خاصة في ظل فرض واسـتمرار      ،عداد المتزايدة من البشر في سوق العمل      أو استيعاب األ  لى التنمية   إ

زديـاد نسـبة البطالـة      ، وا سرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة     ، والعدوان اإل  اإلغالق الحصار و 

النساء وخريجـات الجامعـات      وارتفاع معدالت الفقر بين الفلسطينيين، والتفاعل مع اتساع الميل لدى         

مركـز المعلومـات    (.الصغيرة اتعوروالمعاهد لالنخراط في العملية اإلنتاجية دون ربط ذلك كله بالمش         

ن إغياب خطة تنمية اقتصادية شـاملة وغيـاب آليـات االسـتثمار فـ        مع  و،  )2007الوطني الفلسطيني، 

وخلـق   ،فهي تساعد في توليد الدخل    ،الصغيرة تلعب دوراً حاسماً في اقتصاد قطاع غزة        اتعوالمشر

العمـود  روعاتوتشكل هذه المش.وتحريك استثمار المخزون الفردي من رؤوس األموال    ،فرص عمل 

ل أقل  من المنشآت االقتصادية تشغِّ   % 91حيث تشير اإلحصاءات إلى أن       ،قطاع غزة  القتصادالفقري  

وتتميـز  .رأس المـال المسـتثمر     ةيمحدودمع   ،عمال 9تشغل أكثر من    فقطمنها  % 3،عمال 5من  

ب بسرعة وبسهولة إلى التغيـرات فـي        يحيث تستج  ،الوحدات الصناعية الخدماتية الصغيرة بالمرونة    

،الكبيرة رأس المال بشكل أكبر من المشروعات     امتصاص العمالة و   ، إضافة لقدراتها على   طلب السوق 

)5:، ص2003مشة،ابو ع(. كثر فعالية بالنسبة إلى رأس المال أمع استخداٍم
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:مفهوم  المشروعات الصغيرة: أوالًً
أحـدهما  ي تعريف المشروع الصغير منهـاجين     بع ف لتعريف األعمال الصغيرة، واتُّ   تكثفت الجهود   

حجم المبيعـات،   وعدد العاملين،   مثل  معايير كمية   في المنهج الكمي    خدمت  واستُ ،وصفياآلخر  كمي و 

حجـم  وكطريقـة اإلدارة،    نهج الوصفي علـى معـايير وصـفية،       ومبلغ األصول، في حين ركز الم     

وقات الجذريـة   وجد معيار موحد ومقبول متفق عليه؛ نظراً للفر       االستقاللية لتحديد التعريف، ولكن ال ي     

وصعوبة الفصـل بينهـا   ايير القياس، سواء الكمية منها أم الوصفية، وللتداخل الكبير في مع ،بين الدول 

:وفيما يلي توضيح لذلكفي كثير من األحيان، 

)62:،ص2006النجار والعلي،(: المعايير الكمية.1

عدد العاملين، ورأس المال، وقيمة األصول، وصافي القيمـة    :كل من  تشتمل هذه المعايير عادة على    

يعتبرمعيار عـدد العـاملين فـي       ، و الطاقة المضافة، وقيمة اإلنتاج، وقيمة المبيعات، ومعدل استخدام      

انتشاراً واستخداماً على المستوى العالمي، وذلك لسهولته في التعامل، وثباته لفترة مـن             األكثر المنظمة

ولهـذا  الصـغيرة    من المالحظ تفاوت الدول في الوصول إلى معايير ثابتة لحجم الشروعات           الزمن، و 

ومدى حيث يرتبط ذلك بدرجة التقدم االقتصادي للدولة، ومستوى معيشة أفرادها،            ،يبررهاإلختالف ما   

ويمكننا أن نالحظ التباين في الدول المختلفـة  .التقدم في االستخدام التكنولوجي الصناعي في تلك الدول 

:من خالل الجدول التالي
)5(الجدول 

تباين أحجام المنظمات الصغيرة في دول مختلفة

المنظمات الصغيـرةالدولـة

عامل200-5الواليات المتحدة األمريكية

عامل100-5بريطانيا

عمال10-1إيطاليا

عامال99ً-10الوكالة األوروبية

عامال49ً-5أمريكا الالتينية والشرق األوسط

عامل300أقل من اليابان

عامل إذا كانت غير مجهزة باآلالت الكهربائية100أقل من الهند

عامل إذا كانت مجهزة باآلالت الكهربائية500أقل من 

عامال50ًأقل من ماليزيا

عامل100أقل من سنغافورة

دراسة ميدانيـة فـي   –التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصناعية الصغيرة 2001.فايز جمعةالنجار،  : المصدر

55: ألردن، صارسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، . محافظة اربد
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و متوسط ، حيـث أن مـا   صغير أات قاصرة على شمل كل ما هو      واتضح فيما بعد أن هذه المحدد     

هو صغير في الصناعات الخدمية قد ال يكون كذلك في مجال السياحة أو مجال الصناعات التحويلية ،                 

لقد تم معالجة هذه الفروقات واالختالفات في التعريف البريطاني عبر إعطاء تعريفات خاصـة بكـل                

)2:،ص1996اسماعيل، (: قطاع اقتصادي كما هو موضح في الجدول

)6(جدول 
التعريف البريطاني للقطاعات اإلقتصادية

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورقة عمل مقدمة لوزارة      ماعيل، عمر شعبان ، مبررات وآليات     اس: المصدر

2: ، األنروا، غزة،ص1996الصناعة الفلسطينية، ديسمبر 

)64-63:،ص2006النجار والعلي،(: عايير النوعيةالم.2

.أم ال، ومن أكثر المعايير شيوعاًاًتعددت المعايير النوعية التي تحكم كون العمل صغير

التمويل الالزم للمشروع ويقوم به شخص، أو مجموعة صـغيرة مـن الشـركاء حيـث إن                . أ

المدير هو المالك وقد يكـون      المديرين في األعمال الصغيرة غالباً مستقلين، وعادة ما يكون          

.العمال من عائلة واحدة

.تكون العمليات في منطقة جغرافية محددة، عدا العمليات التسويقية. ب

حجم المؤسسة صغير نسبياً في الصناعة التي تنتمي إليها مقارنةً مع المؤسسات األخرى فـي    .ج

.المجال الصناعي نفسه

.درجة منخفضة من الميكنة، وتقسيم العمل.د

.رارية العمل في الوحدات طيلة أيام السنة فال يكون العمل موسمياً متقطعاًاستم. ه

يعتمد العمل في نموه على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال وعدم وقوعها تحت سـيطرة          . و

.عمل مشابه

معيار القياس كحد أدنىالمجال

عامل200التصنيع

جنيه استرليني حجم تداول سنوي185000البيع بالتجزئة

حجم تداول سنوياسترلينيجنيه370000البيع بالجملة

عامال25ًالبناء

عامال25ًالمناجم

حجم تداول سنوياسترليني جنيه 365000تجارة السيارات

حجم تداول سنوياسترليني جنيه 185000خدمة متنوعة

سيارات5شركات النقل
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ي فـي   وتتفق هذه الصفات في مجملها مع الصفات والمعايير التي وضعتها لجنة التطـوير االقتصـاد              

وغالبا ما تستخدم المعايير النوعية مقرونة بالمعايير الكميـة حيـث تلجـأ      المتحدة األمريكية،    الواليات

.لتحديد كون العمل صغيراً أم ال) كمية، ونوعية(بعض الدول إلى وضع معايير مشتركة 

)62-60: ،ص2006النجار والعلي،(: مسميات مختلفة في األعمال الصغيرة. 3

ت سميات عديدة أخذت تظهر في األطر التنظيميـة فـي عـالم المنظمـا    تجدر اإلشارة إلى أن هناك م     

:الصغيرة، ونجد ضرورة التعرف عليها

تعرف األعمال الصغرى بأنها المشروعات، أو األعمـال    :)الصغيرة جـداً  (األعمال الصغرى   . أ

حسب دائـرة اإلحصـاء     أما  التي يعمل بها أقل من عشرة أشخاص في موقع محلي واحد،          

.عمال5فإن األعمال الصغيرة جداً هي التي يعمل بها أقل من الفلسطينية 

هي األعمال التي تكون العائلة فيهـا متضـمنة مباشـرة فـي الملكيـة              : األعمال العائلية . ب

حيث يملكها عضوان أو أكثر من العائلة نفسها مشتركين في الحياة والوظائف،             ،أوالوظائف

المنزلية في طريقة اتخاذ القرار حيث تتضـمن         و األعمال العائلية تختلف عن بقية األعمال      

.خليطاً من قيم العائلة واألعمال

تعرف األعمال المنزلية بأنها األعمال التي تتقيد بالتسهيالت األساسية من          : األعمال المنزلية .ج

ـ األعمال في محل إقامة المالك حيث يكون العمل في نفس مكـان إقامـة الم            ك، وتمتلـك  ال

.اذبية كبيرة تكمن في عالقات التمويل، ونمط الحياة العائليةاألعمال المنزلية ج

)3:،ص1996عبد الهادي،(: ةالصغيرأهداف المشروعات: ثانياً

: تحقق االمشروعات الصغيرة أهدافاً هامة سنتناول فيما يلي أهم تلك األهداف

يرة تقـام   كثير من أنواع المشروعات الصغ     عات الصغيرة تحافظ على رأس المال حيث      المشرو. 1

.ى مواردها الخاصةبتكلفة رأسمالية منخفضة، معتمدة عل

مـؤهلين،   ال تحتاج إلى مـديرين    غيرة تحافظ على الموارد اإلدارية حيث أنها        المشروعات الص . 2

.بعكس المشروعات الكبيرة

. كثيراً ما تكون المشروعات الصغيرة قاعدة للتدريب للمشروعات المتوسطة والكبيرة. 3

.صغيرة أقل ارتباطاً بالمراكز الحضرية من المشروعات الكبيرةالمشروعات ال. 4

ينتج السلع والخـدمات التـي تالئـم         حيث يتجه المشروع الصغير إلى اإلنتاج لألسواق المحلية      . 5

.القدرة الشرائية للعائالت ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة

.يتجه المشروع الصغير إلى استخدام المواد المتاحة محلياً. 6
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يتطلب العمل في   معظم النواحي إذ     ماكن للعمل أفضل من غيرها في     روعات الصغيرة هي أ   لمشا. 7

متجر صغير تكيفاً نفسياً، من جانب القادمين من الريف على وجه الخصوص، أقل بكثيـر ممـا          

.يتطلبه العمل في المصانع الكبيرة

:أهمية المشروعات الصغيرة: ثالثاً
، وسنتطرق إلى أهمية    هتمام بها عبر التاريخ   همة جداً، وتغير مدى اال    متعتبر األعمال الصغيرة أعماالً     

)44:،ص2005برنوطي،(:تاريخالصغيرة عبر الالمشروعات

:التاريخالصغيرة في اقتصاد العالم على مدارمكانة العمال . 1

افـة  كانت األعمال الصغيرة الوحدات األساسية، بل الوحيدة، التى قام عليها اقتصاد العـالم، وفـي ك                

.لمجتمعات وحتى القرن السابع عشرالحضارات وا

: أهمية األعمال الصغيرة في االقتصاد المعاصر. 2

.كثرة العدد. أ

.منتشرة في كافة القطاعات االقتصادية. ب

.تختلف هيمنتها باختالف القطاع االقتصادي.ج

.لالستخدام ولتوفير فرص العملمصدر مهم.د

.)يدةمصدر مهم لخلق فرص عمل جد(محرك الوظائف . ه

.مصدر لتوليد الناتج القومي والثروة االقتصادية. و

.مصدر مهم للتنافس والمبادرة الذاتية واإلبداع. ز

.تنمي المبدعين والرياديين وتعلم إقامة األعمال.ح

.أساسية للتنويع الثقافي في االقتصاد. ط

.عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسي. ي

.على التكيفالعالية القدرة. ك

.المدخرات البسيطةاستغالل. ل

.دمج المرأة في النشاط االقتصاديأحد آليات.م

)53-47م، ص2000المنصور، (:الصغيرةمشكالت وصعوبات تواجه المشروعات: رابعاً

:البيئة ومشكالت المشروعات الصغيرة.1

ويعود معظمهـا    كثيرة وتختلف عن مشكالت المشروعات الكبيرة،      الصغيرة إن مشكالت المشروعات  

ة الخارجيـة المحيطـة بتلـك    القيود المختلفة المفروضة على تلك المشروعات والمتواجدة في البيئ   إلى
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ورغم أن السبب الرئيس في فشل الكثير من المشروعات الصغيرة يعود إلى سوء االدارة              . المشروعات

المشكالت تعود   قامتها، إال أن هناك الكثير من     نية واالقتصادية إل  وعدم التأكيد على دراسات الجدوي الف     

:إلى عوامل خارجية وبيئية وهذه العوامل هي

تعـود إلـى أن     ،بة زيادة رأس مال المشروع الصـغير      وصعو: صعوبة التمويل في البدء   . أ

: مجاالت على األقلةالمشروعات الصغيرة تواجه مشكالت مالية خطيرة في ثالث

تدفعها الشركات األكبـر     الحصول على األموال بكميات صغيرة وبفوائد مماثلة لتلك التي        ·

.حجماً على القروض الكبيرة مما يزيد التكلفة ويضعف قوة المشروع التنافسية

سـية  ات المالية المالئمة والمحافظة عليها نتيجة أنظمة الضرائب القا   صعوبة بناء اإلحتياط  ·

.وانخفاض السيولة في المشروع

والتـي ال تخـدم مصـالح        صعوبة الحصول على أسهم رأس المال العادية طويلة األجل        ·

.المشروع اآلنية

من األمور المعروفة أن تكلفة التمويل على المسـتوي الضـيق   : تكلفة رأس المال المرتفعة  . ب

صول على المعلومات   وخاصة فيما يتعلق بالح    ،الواسع أعلى منها في التمويل على المستوى     

، فشـروط اإلقـراض     يم الضمانات ات المختلفة للحصول على القروض وتقد     وتكلفة اإلجراء 

.الصغيرة تكون صعبة وقاسيةللمشروعات

ن الصغيرة تكو  إن آثار التضخم على المشروعات    : الصغيرة وعاترآثار التضخم على المش   .ج

روعات الكبيرة حيث أن فرص نجاح المشروعات الكبيـرة         أكبر من تلك المترتبة على المش     

نـات الكافيـة لمواجهـة مخـاطر        مكا؛ وذلك نتيجة توافر اإل    في فترات التضخم يكون أكبر    

. بعكس المشروعات الصغيرة التي تتأثر بالسياسات النقدية المقيدة،التضخم

فهي تعيق جهود أصـحاب المشـروعات الصـغيرة فـي           : أثر الضرائب واألنظمة المالية   .د

كانت ضـريبة الـدخل مرتفعـة علـى         خاصة إذا   و ،الحصول على رأس المال أو زيادته     

بحيـث يجـد   ة إلى الحد الذي يصعب معه التوفير،ريبة الدخل ثقيلاألشخاص، وقد تكون ض  

المشروع النموذجي الصغير صعوبة في االحتفاظ بأرباح تكفي لبناء احتياطـات للسـنوات             

.فضالً عن صعوبة توفير جزء منها للنمو والتوسع،السيئة

مشـروع كبيـر   إن التعليمات الحكومية ال تفرق بـين : التعليمات الحكومية والعمل الكتابي . ه

وخاصة من   ،ومشروع صغير وبالتالي تكون األعباء كبيرة جداً على المشروعات الصغيرة         

الذي يقوم بهـذه     ألنها تضيع وقت وجهد صاحب المشروع      ؛ناحية التكاليف المادية والوقت   

. نتيجة صغر حجم مشروعهاألعمال بمفرده 

يضا في المشـروعات    ن التوظيف أ  فهو يحد م  : جورالتشريع الخاص بالحدود الدنيا لأل    أثر  . و

.ألن المشروعات الصغيرة تعتمد على كثافة األيدي العاملة،الصغيرة
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والبيئة أيضاً التي تواجـه المشـروعات الصـغيرة واالسـتفادة مـن             : الظروف الخارجية . ز

. االمتيازات والعالمات التجارية تحد من نجاح هذه المشروعات

:الصغيرةوامل النجاح والفشل في المشروعات . 2

والكثير منهـا يصـيبها الفشـل        ،صغيرة تحقق النجاح مع الزمن    لالكثير من مشروعات األعمال ا    

والتـى   ،دارةوتعلن إفالسها، وهذا يعود لمجموعة من العوامل والمتمثلة بشكل عام في كفـاءة اإل             

:يمكن تحديدها بعوامل النجاح والفشل للمشروعات الصغيرة

:النجاح إلى قسمين وهماتقسم عوامل: عوامل النجاح.أ

داري في المشروع جيـدة فـإن   اءة الجهاز اإلكفإذا كانت : عوامل متعلقة بكفاءة اإلدارة ·

.المشروع سوف يحقق النجاح

:، وتتمثل بالتاليعوامل مساعدة في نجاح المشروعات الصغيرة·

امل مـع القـوانين     ية التع التنظيم وإمكان  ،التخطيط ويشمل التنبؤ بالمستقبل   تحديد الهدف بدقة،    

.مل جميع العاملين في المشروع، المشورةالتدريب علي أن يشواألنظمة، 

:عوامل الفشل.ب

صغيرة تحقيـق نجـاح     اإلدارة ضعيقة فإنه من المتعذر على مشروعات األعمال ال         إذا كانت كفاءة  

اغـالق  بل ربما تفشل هذه المشروعات، فاإلدارة غير الفعالة كانت السـبب الكـامن وراء              مميز،

. كليفـورد (. 1980في عام   ) وان برد ستريت  (سة  التي وردت في درا   من األعمال التجارية    % 59

)40-39ص، 1998بومباك،

:متطلبات مساعدة األعمال الصغيرة: خامساً
تختلف المساعدة التفصيلية التي تحتاجها األعمال الصغيرة، وأولوياتها، من دولة ألخرى، بحسـب             

ها وخصائص أصحاب األعمال الصغيرة فيها، مع ذلك يمكـن تلخـيص أهـم              نضج اقتصادها وإدارت  

:)106-99:، ص2005برنوطى، (المساعدات التى تحتاجها األمشروعات الصغيرة كالتالي

.من المنافسة غير المتكافئةحمايتها. أ

.من من بعض التأثيرات السلبية للوضع االقتصاديحمايتها. ب

.تسهيل حصولها على تمويل ميسر.ج

.مناسب، مما يتطلب نظرة جديدة وكلية لوظائف المنظمةالداري اإلدريب تال.د

ألعمـال الكبيـرة   احاجات ألدوات اإلدارية الشائعة تالئم  فا :مالئمةالدارية  اإلدوات  توفي األ . ه

.القةوالعم

.فنيةالمساعدات تقديم ال. و



57

.عالمياإلسياسي والدعم ال. ز

.فاعلةالعمل الوبرامج ) حكومية(الدوائر جهزة وتوفير األ.ح

.أنظمة إحصاء تميز بين األعمال على أساس الحجمتوفير . ط

.قوانين لمنع االحتكارسن ال. ي

.اعتماد تعريف رسمي للعمل الصغير على أساس حجمه النسبي. ك

.إدراك أهمية األعمال الصغيرة لالقتصاد. ل

:المشروعات الصغيرة جداً في مناطق السلطة الفلسطينية: سادساً
عـاملين  في مناطق السلطة الفلسطينية بأنها تلك التي تشغل خمس الصغيرة جداً تعرف المشروعات 

قـدرات   ، ويمتلك قطاع المشروعات الصغيرة جداً     م2003ئرة اإلحصاء المركزية لعام     فأقل، حسب دا  

ويتعزز هذا الدور في ظل      ،متنامية في مجال التشغيل وتوفير مصادر الدخل للعديد من األفراد واألسر          

.األزمات االقتصادية وأزمات سوق العملاشتداد

)705:،ص2005البرغوثى،(:الصغيرة جداً في مناطق السلطة الفلسطينيةسمات المشروعات. 1

تشغِّل خمس عاملين فأقل، ويغلب عليهم صفة العاملين بـدون أجـر مـن أفـراد األسـرة             . أ

.وأصحاب العمل

.رأسمالها منخفض نسبياً. ب

.تكاملةال تمسك سجالت محاسبية وم.ج

تفتقر إلى التنظيم للعالقات والعاملين على أساس قانون منظم للعمل.د

.ال يوجد فصل بين حسابات المالك والمنشأة. ه

.تهدف لتأمين مصدر دخل أو فرصة عمل لصاحب المشروع. و

)708:،ص2005البرغوثى،(:الصغيرة جداً في مناطق السلطة الفلسطينيةأهمية المشروعات. 2

غيرة حصة مهمة من االقتصاد الوطني وبخاصة على مستوى مسـاهمة           تمثل المشروعات الص  . أ

.األعمال الصغيرة في الناتج المحلى اإلجمالى

.عاب األيدي العاملةاستي. ب

فرصة للكثير من الفقراء وذوي الدخل المتدني لالستفادة من توفير هذا المدخل لتأمين مصـدر             .ج

.من خالل العمل في هذا القطاع

.ات العمل المكتسبةتطوير القدرات ومهار.د



58

رأس المال المطلوب لخلق فرصة عمل تمثل قيمة نسبية متواضعة من التكلفة المطلوبة لخلـق              . ه

.فرصة عمل في القطاع المنظم

.ى إيجاد بيئة أفضل للمجتمع، مثل إعادة تصنيع المخلفاتتمثل فائدة ملموسة عل. و

)6-2: ،ص1996جبر،(:في فلسطين جداًمعوقات المشروعات الصغيرة. 3

دارية التي تواجه المشاريع الصغيرة ذات عالقة بالشخص المالك         إن أهم العقبات اإل    :عقبات إدارية 

.للمشروع الذي يقوم بجميع العمليات اإلدارية

.عدم االستقرار وثبات األيدي العاملةنتيجة :قبات العمالةع. أ

لخـاص  مـال ا  الرأس  كثير مـن المشـروعات الصـغيرة علـى           اعتمدت:عقبات مالية . ب

.والمدخرات العائلية أو األقارب واألصدقاء 

.إن الغالبية العظمى من مالكي هذه المشاريع يخشون سلطة الضرائب:عقبات ضريبية .ج

.نقص مصادر التمويل والقدرة المالية لمالك المشروع :عقبات تنموية وتطويرية.د

رة تعرضت لخسائر   الصغي إن الكثير من المشوعات    :عقبات تغيير إستراتيجيات المشروع   . ه

مدروس في السـوق أو إضـافة       الغير  ات استراتيجية خاطئة من التوسع      كبيرة بسبب قرار  

جديدة روعات خطوط إنتاج جديدة أو عمل مش

مع المشروعات الكبيرة المحليـة     ،  ة اتجاهات نحصرت المنافسة في أربع   ا:عقبات المنافسة . و

أس المـال والخبـرة     لـى محدوديـة ر    وتعود المشكلة في هذين االتجاهين إ      ،سرائيليةواإل

ممـا يدفعـه     ،تخاذ قرار المنافسة أو وقفها    المشرع ا  متي يمكن لصاحب   والتجربة لمعرفة 

الكبيـرة أو   رة ال يمكنه تحملهـا بعكـس المشـروعات        التخاذ قرارات خاطئة تؤدي لخسا    

فسة القويـة   فهو المنا ، إضافة إلى نوعية المنتج، أما االتجاه الثالث         المشروعات اإلسرائيلية 

تعتمـد   الغالبية العظمى من هذه المشـروعات      ن  ، حيث إ  الصغيرة نفسها  بين المشروعات 

مما يؤدي إلى تعاظم المضاربة بينهـا، واالتجـاه الرابـع            ؛على التقليد وتفتقر إلى الريادية    

المنافسة مع المنتجات المستوردة بالطريقة الرسمية وغير الرسمية من األسـواق المحيطـة    

.ل أو الجودةكفي الشتتميز بانخفاض الثمن ومميزات أخرىوالتي

هناك الكثير من العوامل الخارجية التي كانت تـؤثر سـلباً علـى     :السوقعقبات استقرار . ز

هـذا مـن   و،مما كان يجعله عرضة للتغيـرات المفاجئـة  ،استقرار السوق في قطاع غزة   

.ات المرونةالصغيرة التي تفتقد لمقومالصعب مواجهته من المشروعات
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لذا فـإن  ؛ان القناة األساسية للتوزيع هي التوزيع المباشر للزبائن     :عقبات التوريد والتوزيع  .ح

ين والمـوزعين   المبيعات تنحصر غالباً في منطقة جغرافية محددة إضافة لتفضيل المـورد          

.الكبيرةالتعامل مع المشروعات

ر المـادة الخـام نتيجـةً      الصغيرة مـن عـدم تـوف       عانت المشروعات :عقبات االستيراد . ط

مـا  د اإلسرائيلي وبالسعر الذي يحـدده؛ م      أو االستيراد عبر المور   للإلجراءات اإلسرائيلية،   

إضافة إلى محدودية هامش الربح نتيجة للتحكم باألسعار وصعوبة          ،وفرة المادة الخام   يعيق

ـ الحصول على التصاريح والمستندات الالزمة لالستيراد مـن الخـارج         م هـذه  ؛ ألن معظ

.غير مسجلةالمشروعات

مـن   ،مستقر واإلجراءات اإلسرائيلية  الغير  حد الوضع السياسي    :عقبات الوضع السياسي  . ي

قادرة على مواجهة التغيرات والتي     الغير  شروعات  من نشاطات هذه الم    ا،وغيره إغالقاٍت

أن الوضـع   وبالتالي عدم القدرة على االستمرار والنمو، حيث         ،تفتقر إلى المرونة الالزمة   

.اً على إستقرار السوقالسياسي أثر سلب

:وهناك معوقات جديدة فرضها الوضع الحالى في قطاع غزة تمثلت في التالي

أثر الوضع األمني القائم في قطاع غزة على قـدرة المشـروعات            :يعقبات الوضع األمن  . ك

ناعية و  الصغيرة على مواجهة تلك العقبات خاصة التهديد بالقصف لبعض القطاعات الصـ           

.التي تم قصف العديد منها تحت ذرائع مختلفة

دخول أطراف جديدة إلى الحكم في فلسطين والتغيرات         إن :عقبات الوضع السياسي الجديد   . ل

السياسية المصاحبة وفرض الحصار على قطاع غزة أعاق عمل المشـروعات الصـغيرة             

ي تعتمد  ثير من السلع والت   بسبب عدم توفر المواد الخام وعدم توفر السيولة وعدم دخول الك          

.عليها العديد من المشروعات الصغيرة

فتح قطاع غزة للمنتجات المستوردة خاصة المنتجـات الصـينية والتـي         : عقبات التسويق .م

تتميز بانخفاض سعرها بالمقارنة مع المنتجات المحلية ، وإن كانت المحلية أجود أحياناً، إال              

، فقـد أغلقـت العديـد مـن     اصة قطاع المالبسخأن ذلك أثر على المشروعات الصغيرة       

.مصانع المالبس نتيجة لذلك

إن تخلف وبدائية البنيـة التحتيـة وقلـة المنـاطق           :عقبات البنية التحتية والمناطق الصناعية    . 4

الصناعية المناسبة للمشروعات الصغيرة قد حد من إمكانية تطور هذه المشروعات واالسـتفادة             

.بينهامن عالقات التكامل فيما 
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الفصل الرابع

الدراسات السابقة

مقدمة

الدراسات المحلية:أوالً

الدراسات العربية:ثانياً

الدراسات األجنبية :ثالثاً

نظرة على الدراسات السابقة:رابعاً
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:مقدمة
ـ ى الكثير من األكادميين والخبراء؛      لد ىلقد حظي التدريب بأهمية كبر     ادة مهـارات وكفـاءات     لزي

قيـاس أثـر    إلـى   ن  يالباحث الكثير من  لم يتطرق  ، ولكن الموارد البشرية في الكثير من مجاالت العمل      

أنشـأت وكالـة الغـوث       وقد،الصغيرة والصغيرة جداً في قطاع غزة      روعاتأداء المش  ىالتدريب عل 

لمساعدتهم في تنميـة مشـروعاتهم       الدولية برنامجاً خاصاً لخدمة هذه الفئة وتقديم التدريب الالزم لهم         

التدريب وتقييمه، ونورد ما وقع في يد الباحـث         هناك العديد من الدراسات حول      و .وتطويرها الخاصة

أجراها حول موضوع الدراسـة، وسـيتم فـي البدايـة           التي   المسح المبدئي من دراسات خالل عملية     

عراض الدراسات العربية والتـى بلـغ   دراسات، ومن ثم است  ) 6(استعراض الدراسات المحلية وعددها     

دراسـات، وكانـت علـى      ) 8(دراسات، وفي النهاية الدراسات األجنبية والتى بلغ عددها         ) 6(عددها  

:النحو التالي

:الدراسات المحلية: أوال
):1999(دراسة العمري . 1

"يةنموذج مقترح لتدريب مديري المدارس اإلعدادية في قطاع غزة في ضوء حاجاتهم التدريب"

ات المدارس اإلعداديـة، والمقارنـة بـين        /تحديد االحتياجات التدريبية لمديري    ىإل هدفت الدراسة 

هم بالمـدارس الحكوميـة،     رس اإلعدادية بوكالة الغـوث وقرنـائ      ات المدا /الحاجات التدريبية لمديري  

تحديـد أهـم   ومدارس اإلنـاث،  المقارنة بين الحاجات التدريبية لمديري المدارس الذكور ومديرات        وال

تحديد الخطوط العريضـة لنمـوذج   وات المدارس، /األساليب والطرق التدريبية من وجهة نظر مديري   

وشـارك  . ات المدارس اإلعدادية في قطاع غزة في ضوء حاجاتهم التدريبيـة       /مقترح لتدريب مديري  

.ة /مدير92من مجتمع الدراسة البالغ % 89.13ة أي بنسبة /مدير82في تطبيق أداة الدراسة 

:عدة نتائج من بينهاوقد توصلت الدراسة إلى 

.حاجة المتدربين إلى استخدام الحاسوب في التدريب. أ

.اليب الجديدة في اإلشرافالحاجة إلى التعرف إلى األس. ب

:باآلتيت الدراسةوأوص

.وفق حاجاتهم التدريبية المتغيرةتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لمديري المدارس. أ

.يبية وعدم االكتفاء بطريقة واحدةواألساليب التدرتنويع الطرق. ب

.أن يقوم على التدريب خبراء متخصصون في التدريب.ج

):2003(دراسة المدهون . 2

"إدارة التدريب والتطوير لمدراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
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راء إلي تقييم أثر برامج التـدريب اإلداري فـي تطـوير الكفـاءة اإلداريـة لمـد                 هدفت الدراسة 

.المشروعات الربحية وتطوير مشروعاتهم في قطاع غزة

:إلي النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

بينت الدراسة أن هناك ضعفًا في برامج التطوير اإلداري بعد دخول السلطة الفلسطينية إلـى     . أ

.قطاع غزة

تمثلت نقاط الضعف في التدريب اإلداري، وبرامج التدريب، وضعف المـدربين، وطبيعـة             . ب

.المشروعات الصغيرة

.ضعف مدراء المشاريع الصغيرة في إدارة مشاريعهم.ج

لتطـوير ، وأخـري  إدارية لمدراء المشاريع الصغيرة   بضرورة إيجاد برامج تدريبية      وأوصت الدراسة 

.المشاريع الصغيرة

):2004(دراسة أبو سلطان . 3

علي المؤسسات غير الحكوميـة فـي        دراسة تطبيقية "تقييم برامج التدريب اإلداري الممولة من الخارج        " 

"قطاع غزة

تعرف على واقع التقييم لبرامج التدريب اإلداري الممول من الخـارج، مـن             إلى ال ت الدراسة   هدف

.الحكومية، التي تعمل في التدريبوجهة نظر المتدربين، وكان مجتمع الدراسة المؤسسات غير

:إلي النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.ة برامج التدريب الممول من الخارجقوة وفاعلي. أ

.تدربينأهداف التدريب واضحة بمنظور الم. ب

.د المتدربون أن المدرب جيد وفعاليعتق.ج

.شرفة على التدريب بعملية التقييمدارة المهتمام من قبل اإلاال يوجد.د

.ل في تحديد االحتياجات التدريبيةوجود خل. ه

:باآلتيت الدراسةوأوص

.التدريبية الفعلية للمتدريبينرفة على التدريب بتحديد االحتياجاتأن تقوم الجهة المش. أ

.ص للتدريب؛ للقيام بعملية التدريبمة المكان المخصءالتأكد من مال. ب

.المزيد من الدراسات المختلفة حول التدريب وتمويله وتقييمهإجراء.ج

):2004(دراسة أبو حامد. 4

."ية من وجهة نظر المتدربينواقع التدريب في وزارة الزراعة الفلسطين" 
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معرفة واقع التدريب في وزارة الزراعة الفلسطينية من وجهة نظر المتـدربين،           ىإل هدفت الدراسة 

).العاملين في وزارة الزراعة(اسة من مجتمع الدرامتدرب) 211(واشتملت عينة الدراسة على 

:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.على الجهود الفردية للموظفينتدريب يعتمد يجابى للإتأثير هناك . أ

ي تتعـاون فيـه اإلدارات      على عمـل مؤسسـات    ي  حتياجات التدريبية غير مبن   التخطيط لال . ب

.المختلفة

.عدم تخصيص الموازنات الكافية.ج

يـق  هتمام بتوفير البيئة المناسبة وإتاحة المجال والفرصة للمتدربين لتطب        ى اال انخفاض مستو .د

.اء التدريبما تدربوا عليه أثن

البشرية من أجـل إيجـاد      مية  الالزمة لإلدارة العامة للتن   ضرورة توفير الكفاءات والقدرات     . ه

.تدريب فعال

:باآلتيت الدراسةوأوص

.ربط الترقية أو االنتقال إلى وظائف جديدة بالتدريب. أ

.العتبار تقلبات البيئة المعاصرةبعين اوضع استراتيجية للتدريب آخذةً. ب

تطوير أنفسهم وتنميـة التفكيـر   ىبرامج تدريبية تساعد المدراء والموظفين عل   التركيز على .ج

.واإلبداع ومهارات الحوار واإلقناع لديهم

:)2004(دراسة قشطة. 5

."المعوقات التي تحول بين التدريب اإلداري وتوظيفه على الواقع العملي" 

ب اإلداري وتوظيفه على الواقـع      المعوقات التي تحول بين التدري     على التعرفإلى  هدفت الدراسة 

مـديري  (ستفادة المتـدربين    تحديد درجة ا  العملي في مدارس محافظات غزة الحكومية، باإلضافة إلى         

تطبيقهم للمهارات والمعـارف  ىمن برامج التدريب اإلداري، ومد ) المدارس الحكومية بمحافظات غزة   

فـرداً مـن مـديري      ) 71(الدراسة على    ةنوقد اشتملت عي  . المكتسبة من هذه البرامج في بيئة العمل      

ومديرات مدارس محافظات غزة الحكومية الذين سبق لهم المشاركة فـي دورات وبـرامج التـدريب                

فرداً من المديرين والمشرفين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليميـة فـي           ) 146(اإلداري، و 

. محافظات غزة

:ليةإلي النتائج التاالدراسةوصلت تو

اإلدارة العليا والمديرين بأهمية ودور التدريب في تنمية المـوارد البشـرية    ىلد توجد قناعة . أ

.در الوظيفية في كافة أنحاء الوطنوتوعية وتطوير الكوا

.ب مع التغيرات في المناخ التنظيميدعم اإلدارة العليا لعملية التغيير والتطوير بما يتناس. ب
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لبرامج التدريبية وتوفير التمويل الالزم لها لما للتـدريب         بضرورة تكثيف ا  وأوصت الدراسة   .ج

.من دور مهم في تنمية الموارد البشرية

:)2005(راسة سعدية د. 6
"تقييم عملية التدريب للعاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة من وجهة نظر المتدربين" 

ي قطاع غزة من وجهة نظر المتـدربين،  إلى تقييم العاملين في الكليات التقنية ف      هدفت هذه الدراسة  

وزعـت علـى     ةومحاولة الكشف عن االحتياجات التدريبية الوظيفية للعاملين، واستخدم الباحث استبان         

.في الكليات التقنية في قطاع غزةوموظفة من مجتمع الدراسة المكون من العامليناموظف186ً

:إلي النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.د االحتياجات التدريبية للموظفينواضح في تحديهناك قصور. أ

المشاركة فـي البـرامج     ع  ة التدريبية وال تشج   تقييم العملي بإدارة الكليات التقنية    عدم اهتمام   . ب

.التدريبية

عملية تدريب العاملين في الكليات التقنية الخاصة بوكالة الغوث متقدمة عنها فـي الكليـات               .ج

.التقنية ذات االشراف الحكومي

:باآلتيت الدراسةوأوص

دارة خاصة تعنى بالتدريب والتنمية البشرية بوكالة التربية والتعليم العـالي لتطـوير             إنشاء إ . أ

.باستخدام وسائل التقييم المختلفةالعاملين بالكليات التقنية وتقييم فاعلية التدريب 

.ومعنويا بكافة الطاقات المتوفرةادعم التدريب مادي. ب

.التدريب بسلم الرواتب والعالوات الوظيفيةالعمل على ربط .ج

:الدراسات العربية: ثانياً
:)1993(دراسة مخامرة. 1

. "تحليل للحاجة والنشاطات، اإلردن–التدريب في الشركات األردنية " 

ردنيـة  لتدريب خارج العمل في الشـركات األ      ممارسات نشاطات ا   ىالتعرف إل  ىإل هدفت الدراسة 

.شركة أردنية) 62(لهذه الغاية في عن طريق استبانة صممت

:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.االنتشار الواسع الستخدام نشاطات التدريب في هذه الشركات. أ

ردنية أو خارجيـة بـالرغم مـن أن         أمعظم نشاطات التدريب يتم خارج الشركة في معاهد         . ب

ي تعقد داخل الشـركات منهـا   فاعلية التدريب في رأي هذه الشركات تكون أكثر للبرامج الت         

.للبرامج الخارجية
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.كما بينت الدراسة الدوراإليجابي للتدريب على إنجاز المتدرب.ج

:باآلتيت الدراسةوأوص

.ضرورة وضع طاقم تدريب من ذوي التخصص والخبرة. أ

أن توضع البرامج التدريبية حسب التخصص وحسب المستويات اإلدارية، وبناء على تحديد            .ب

.المنظمةاحتياجات 

):1995(دراسة الفضلى . 2
"مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فعالية برامج التدريب والتنمية اإلدارية"

صيل إطار منهجي يعتمد على مراحل العملية التدريبية ذاتها كأسـاس           أهدفت الدراسة إلي إيجاد وت    

فعالية برامج التدريب والتنمية اإلدارية     أن  على لتقييم فعالية برامج التدريب والتنمية اإلدارية، والتأكيد      

.ة متفاعلة ومتكاملة بعضها مع بعضنشطأجهود وما هي إال 

:إلي النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.أهمية البرامج التدريبية وحيوية الدور الذي تلعبه في إيجاد وتدعيم الفاعلية اإلدارية. أ

التركيز علـى    وعدمتدريب والتنمية اإلدارية    برامج ال ضرورة االهتمام بالجانب التنموي في      . ب

.العالجي فقطالجاتب

دم اإلكتفاء بالتركيز على النتائج التلقائية ألنشطة ظاهرها التنمية وحقيقتها مجـرد            بعت الدراسة وأوص

.جتهادات تدريبيةا

:)1997(دراسة الفارس . 3
"تخطيط وتقييم المجهودات التدريبية في المنظمة"

ة مـن  ودات التدريبية ومكوناتها الرئيسلى محاولة التعرف إلى مفهوم وطبيعة المجه  هدفت الدراسة إ  

.خالل عمليات تخطيط وتقييم مجهودات وطرق قياس آثارها ونتائجها في المنظمة والفرد

وقام بتطبيق أسلوب الدراسة الميدانيـة فـي         ،لوصفي التحليلي ا هذه الدراسة على المنهج    اعتمدتو

إعـداد  نسيجية والكيميائية والغذائية في الجماهيرية الليبيـة ، ولتحقيـق ذلـك تـم        مجال الصناعات ال  

.مفردة من مستويات إدارية مختلفة)124(شملتااستمارتي استبانة

:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.دارييدة، وخاصة في مجاالت التدريب اإلجية تدريبتوجد ممارسات . أ

علق بالوضع التنظيمـي، وتخصصـات القـائمين عليـه،          توجد عوامل تضعف التدريب تت    . ب

.وخبراتهم، ومؤهالتهم العلمية، وعدم تجانس المتدربين

.فة المجهودات التدريبية المبذولةاألهداف العامة والجزئية للتدريب تبرر كثا.ج
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داء، وتغييراً إيجابيـاً فـي االتجاهـات السـلوكية          التدريب نتائج جيدة في مستوى األ      حققي.د

.لألفراد

دى تحقق أهداف التدريب وضمان انسجام أهداف المنظمة مع أهداف األفراد تتوقف إلـى              م. ه

.سالمة األسلوب المستخدم في تحديد االحتياجات التدريبيةعلى درجة كبيرة 

يفضل القائمون على التدريب واألفراد المتدربون استخدام اختبارات بعـد التـدريب لتقيـيم             . و

.يليها بعد ذلك استقصاء رأي الرؤساء المباشرينفعالية المجهودات التدريبية،

):2000(دراسة خليفة . 4
أثر خصائص البيئة التنظيمية على استراتيجيات تدريب العاملين في فنادق الدرجة الممتازة والدرجة األولـى فـي        " 

"بغداد

في فنـادق   أثر خصائص البيئة التنظيمية على استراتيجيات تدريب العاملين         لمعرفة  هدفت الدراسة 

.لممتازة والدرجة األولى في بغدادالدرجة ا

:إلي النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

عتمادها على  صناعات األخرى با  عن ال  لممتازة والدرجة األولى في بغداد    صناعة فنادق الدرجة ا   تتميز  

.العنصر البشري في تقديم خدماتها

:باآلتيت الدراسةوأوص

رية واسـتراتيجيات   مع البيئة أوالً ومع نشاطات الموارد البش       افقالتركيز على التدريب المتو   . أ

.المنظمة أخيراً

.ماشية مع الحركة الهائلة التي يتسم بها عالمنا المعاصرن تكون االستراتيجية التدريبية متأ. ب

):2002(دراسة عوض .5
"ربية للبنات بالرياضتقويم البرنامج التدريبي لمديرات ومساعدات مدارس التعليم العام في كلية الت" 

تقويم البرنامج التدريبي لإلدارة المدرسية لمديرات ومساعدات مدارس التعلـيم           ىإل هدفت الدراسة 

.العام بالمرحلة الثانوية أثناء الخدمة لتحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج

اسة العامة لتعليم البنات    واقتصرت الدراسة على آراء مديرات ومساعدات المدارس الثانوية التابعة للرئ         

.مديرة ومساعدة) 20(والبالغ عددهن 
:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.هناك اتجاه ايجابي بصورة عامة لدى أفراد العينة نحو فاعلية إعداد البرنامج التدريبي. أ

.عما تحقق من أهداف للبرنامجهناك رضا. ب

.يرات في العالقات اإلنسانيةيإحداث تغنجح البرنامج في تطوير مهارات المتدربات، و.ج
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:باآلتيت الدراسةوأوص

.االهتمام بتدريب المديرات ومساعداتهن أثناء الخدمة. أ

.ضرورة استخدام وسائل تكنولوجية في التعليم الحديث. ب

):2002(دراسة بوقفل . 6
"تطوير عملية التدريب بالقطاع الحكومي في دولة اإلمارات العربية" 

تحديد آثار برامج التدريب على األداء الوظيفي للمتدربين فـي دولـة اإلمـارات    لهدفت الدراسـة  

.العربية المتحدة من أجل معرفة مالءمتها وكفاءتها وتطابقها مع أهداف المؤسسة

:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

متـدربين  حتياجات ال اتكن هناك جهود كافية من قبل الجهات الحكومية والمعاهد لمعرفة           لم  . أ

حتياجات التـدريب كانـت محـدودة       ، وأن األساليب المطبقة لتحديد ا     لتحاقهم بالبرامج اقبل  

.نتائج يعتمد عليها في تصميم البرامجىتؤدي إلالفاعلية ال

كما لـم تسـتخدم      ،عدم تحديد أهداف برامج التدريب وفقاً لمتطلبات تنمية قدرات المتدربين         . ب

.ضور الدورات المقدمة بالمعهدختيار المتدربين لحامعايير في 

هد التنمية اإلدارية لتقييم مالءمة وكفاءة بـرامج        الم تبذل جهود كافية من قبل الوزارات ومع       .ج

.التدريب ألداء مهام الوظيفة بمواقع العمل

:باآلتيت الدراسةوأوص

مجال مهاراتهم ومعارفهم في     ىتلقي مسئولي التدريب قدراً كافياُ من التدريب لتحسين مستو        . أ

.تصميم البرامج التدريبية

.وزيادة اإلعتمادات المخصصة للتدريب في الموازنة بهدف توظيف المزيد من المدربين. ب

ختيار المتدربين لمعايير محددة من قبل معهد التنميـة اإلداريـة والـدوائر             اإخضاع عملية   .ج

.لمتدربين الذين هم في حاجة فعليةئك ااختيار أولالحكومية المختصة لضمان 

حتياجـات التـدريب    على معرفة دقيقة ودراسة متأنية ال     ضرورة تقديم برامج تدريبية قائمة      .د

. المتدربينىلد

:الدراسات األجنبية: ثالثاً
1- Tane Webster & Joseph Martocchio (1993):
Turning Work into Play: Implication for Microcomputer Software Training

.اآلثار المترتبة على برامج التدريب على الحاسوب المصغرلمعرفةاسةهذه الدرهدفت

:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

.هناك أثر لصغر سن المتدربين وأسلوب التدريب على دافعيتهم للتدريب. أ
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.ال توجد فروق بين المتدربين حسب عمر الذين تلقوا تدريب تطبيقي. ب

.وإلزامي إلدارة الموارد البشريةداء التدريبي هو هام إن دراسة إختالف األعمار في األ.ج

وف تشمل أعداد أكبر من كبار السنسالعشرين وأشارت الدراسة بأنه في نهاية العقد.د

:باآلتيت الدراسةوأوص

أهمية تطوير برامج الموارد البشرية     ة أن يكونوا شاعرين ب    يجب على المسئولين عن المواردالبشري    

.بار السنالخاصة بالموظفين ك

2- Jeffre Facteau, and Other (1995):
The influence of general Perceptions of the training environment on
pretraining motivation and perceived training transfer

التـدريب  تأثير اإلدراك العام للبيئة التدريبية على الحوافز ما قبل وبعد للتعرف على  هدفت الدراسة 

تم تطبيق هـذه الدراسـة لتقريـر مـا إذا كانـت      والجنوبية للواليات المتحدة األمريكية،      والياتفي ال 

المعتقدات العامة للمتدربين عن التدريب تؤثر على حوافز المتدربين قبل التدريب وبعد التـدريب فـي                

دارية، وتقييم تأثير العوائـق   ، إضافة إلى تأثير الدعم من المستويات اإل       ىإطار منهج تدريبي واسع المد    

تخدم االستبانة فـي    مديراً ومشرفاً، وقد اس   ) 976(وقد تكونت عينة الدراسة من      ،  الوظيفية وبيئة العمل  

.جمع المعلومات

:إلى النتائج التاليةالدراسةوصلت تو

ة االدار(وااللتزام المؤسسي وثالثة متغيرات للدعم االجتمـاعي        أن السمعة العامة للتدريب،   . أ

.كان لصالح الدافعية للتدريب التأهيلي) العليا، والمشرفين، والمرؤوسين

كانت دوافع المساعدين والزمالء في العمل والمشرفين قبل التدريب محددة في إدراكهم تجاه             . ب

.أثير التدريب على أدائهم الوظيفيت

ت العامـة عـن     أن هذه النظريات والدراسات يمكن أن تكون مفيدة للتنبؤ بتأثيرات المعتقدا          .ج

.التدريب على فاعلية التدريب

.باستغالل الدافعية للتدريب لدى المتدربين لتأهيلهم في مجاالت جديدةصت الدراسةووأ

3- Pauline, a (1996):
Management training in UK NGOs:  A Small survey

.بريطانيامنظمات غير الحكومية في داري للإلى تقييم التدريب اإلهدفت الدراسة 

:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

.المنظمات غير الحكومية في بريطانياىعدم رضا عن التدريب اإلداري لدأن هناك . أ

.عدم المطابقة بين اإلحتياجات الفعلية للمنظمات وبين ما يحتويه التدريب. ب
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لتـدريب  ا لبرنـامج التنفيـذ   طريقة التدريب اإلداري وكذلك في طريقـة        ظهور قصور في    .ج

.اإلداري

:باآلتيت الدراسةوأوص

.ضرورة فحص التدريب من قبل المانحين للتأكد من السيطرة على الضعف في التدريب

4- Storey, D (1998):
Medium-size firms, waste money on training

؟المنظمات متوسطة الحجم تهدر األموال على التدريبهللتحديدهدفت الدراسة

:لدراسة إلى النتائج التاليةوتوصلت ا

ن االستثمار في التعليم والتـدريب، وال تملـك     ال تأخذ بالحسبا  متوسطة الحجم    أن المنظمات . أ

.إدارات أو أقسام خاصة بالتدريب

يس من هذا االستثمار فـي      الغرض الرئ  تحدد نأتقوم المنظمات بتنفيذ برامج التدريب بدون       . ب

.التى تفيد في هذا المجالالتدريب، لعدم توفر الخطط التدريبية

.برامج التدريب السابقةال يوجد اهتمام كاٍف من قبل اإلدارة إلجراء عملية التقييم ل.ج

:باآلتيت الدراسةوأوص

العمل على توعية إدارة المنظمات متوسطة الحجم بأهمية التدريب وضرورة إيجاد من يتابع             . أ

.التدريب داخل المنظمة

ة للعاملين في للمنظمات متوسطة الحجم، وتقديم التدريب حسـب          تحديد االحتياجات التدريبي  . ب

.االحتياجات الفعلية للمتدربين

5- Wong (1998):
An evaluation on the employees’ retraining programmes in Hong Kong

ن إلي تقييم تأثير الخطط التدريبية على العاملين المهنيين العاطلين عـن العمـل مـ              هدفت الدراسة 

وجاءت هذه الدارسة في ضوء تزويد مجلـس إعـادة تـدريب            . وجهة نظر مزودي الخطط التدريبية    

) للعمال المهنيين العاطلين عـن العمـل      ( الموظفين إلدارة شؤون الموظفين بخطط تدريبية للموظفين      

هؤالء العمال للدخول إلى سوق العمل من جديد بسبب التحول         بهدف تطوير مهارات ومعرفة وقدرات    

الذي قامت به هونج كونج في بداية التسعينات من القرن الماضي بتحول اقتصادي كان يعتمـد علـى                  

.التصنيع إلى اقتصاد يعتمد أساسه على الخدمات والذي أثر على سوق العمل اليدوي بشكل كبير

:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ـ و بالنسبة للعـاملين  التأثير الذي تم استنتاجه من التدريب كان منخفضاً         . أ م يحقـق أهدافـه     ل

.المحددة
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ـ  لحصول عليها أن المؤشرات والنتائج التي تم ا   . ب غيـر  امن قبل هيئات التدريب أعطـت قيم

.واقعية ومضللة

بضرورة تحديد االحتياجات التدريبية على أسس علمية مناسبة، وكذلك تحديد الهدف           ت الدراسة وأوص

.ذين يمكن اإلفادة منهم في عملية التدريبمن كل برنامج، ومواصفات األفراد ال

6- Heraty Noreen & Michael Morley (1998):
Training and Development in the Irish context: responding to the
competitiveness agenda?

العميقة  سة الدولية دريب والتطوير الوطني في ايرلندا، في ظل المناف       لدراسة نظام الت   هدفت الدراسة 

.يرلندي، والتطور في التكنولوجياالتي تواجه االقتصاد الوطني األ

:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

يرلندا في ظل الصناعات التـي      أالعاملة في    ىالموظفين والقو  ىفجوة في المهارات لد    هناك. أ

.بيةز للمستويات التنظيمية التدريتشهدها، والضغط المتزايد في توفير الحواف

م مـع   ءالمـوظفين تـتال    ىبارز يواجه التدريب والتطوير في جعل المعرفة لـد         تحديوجد  . ب

وارتباطها بمشاركتهم   من خالل قدرتهم على التعلم،    ل القوى العاملة واألفراد     متطلبات مستقب 

.في عملية اإلبتكار

التحدي الذي يقع على الدولة والمنظمات هو في توفير البيئـة المالئمـة لعمليـة التـدريب              .ج

.قتصاد الوطنينه يؤثر في زيادة اإلنتاجية واالأل؛والتطوير

:باآلتيت الدراسةوأوص

طني التطوير من خالل التدخل في تحسين النظـام الـو      و توحيد الجهود لعالج حالة التدريب    . أ

.ي أيرلنداللتدريب والتطوير ف

للحكومـة إلعـادة تشـكيل العمـل المؤسسـى      اقوياشكل دافعتال بد أن التدريبنتائج أن  . ب

.ب، بحيث يصبح له قيمة أكبر في التطويرللتدري

7- Burden, R. & Proctor, T (2000):
Creating a sustainable competitive advantage through training

خلق ميزة تنافسية مساندة من خالل التدريب مدى قدرة المؤسسة على للتعرف على هدفت الدراسة

:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

من خـالل إجـراء      بحاجات ورغبات المستهلك بالشكل المطلوب    تقوم المؤسسات باالهتمام    . أ

.دراسات مستمرة حول حاجات المستهلكين
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لقة برضا المسـتهلك، وهـدف الشـركة،       تعالقدرة الم  توجد فجوتان في عملية التقييم وهما     . ب

.باإلضافة إلى التغيير في السلوك المطلوب للوصول إلى األهداف

:باآلتيت الدراسةوأوص

.أهمية االستمرار في تحديد حاجات المستهلكين وتوقعها بكل الوسائل الممكنة. أ

في عملية   ضرورة تطوير البرامج التدريبية المناسبة لتحقيق الرضى للمستهلكين، وإشراكهم        . ب

.تحديد البرامج التدريبية المناسبة للعاملين

8- Avcikurt, C (2003):
Auditing managerial training needs of Turkish small and medium-sized hotel
enterprises

.تدقيق االحتياج للتدريب اإلداري للفنادق صغيرة ومتوسطة الحجم في تركياإلى الدراسةهدفت

:الدراسة إلى النتائج التاليةوتوصلت

وهـى بحاجـة إلـى    وأصحاب الفنادقيرينالمدىلدالمطلوبةالمهاراتيوجد انخفاض في   . أ

.تطوير

تتناسب مع حاجـاتهم   وأصحاب الفنادق على دورات تدريبية بشكل جيد       يرونال يحصل المد  . ب

.ووظائفهم التى يشغلونها

يبية في مجاالت إدارية مثـل التسـويق        إلى دورات تدر   يرونيحتاج أصحاب الفنادق والمد   .ج

.وإدارة الموارد البشرية

:باآلتيت الدراسةوأوص

ضرورة تطوير مهارات أصحاب الفنادق الصغيرة من خالل سد حاجـاتهم مـن الـدورات التـى                 

.يحتاجونها في أداء واجباتهم الوظيفية بالشكل المطلوب

:نظرة على الدراسات السابقة: رابعا
راسات السابقة يمكن مناقشها إلبراز نوع العالقة بينها وبين الدراسة الحالية من حيث             بعد عرض الد  

.أدوات الدراسة، والعينة المستخدمة، ونتائج الدراسات

فمن حيث أدوات الدراسة استخدمت معظم الدراسات االستباتة كأداه للدراسـة، كمـا تـم تطبيـق                 

ل في مجتمع الدراسة المحدودة مثـل دراسـة الهنـدي          الدراسة على عينة متفاوته ما بين المسح الشام       

وعوض، وأخذت دراسات أخرى عينة مناسبة حسب حجم مجتمع الدراسة، أما الدراسة التي بين أيدينا               

حيث أن مجتمع الدراسـة كـان كبيـرا         ) 1250( استبانة من مجتمع الدراسة     ) 125% (10فشملت  

.نسبياً
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لجت الجوانب المختلفة للتدريب من وجهات نظـر مختلفـة،   توصلت الدراسات السابقة إلى نتائج عا   

وبينت الدراسات بشكل عام أن هناك استشعارا ألهمية التدريب في تطوير مهارات وكفاءة المـوظفين               

بشكل عام، وأن هناك حاجة لتدريب وتطوير المدربين، وضرورة اهتمـام االدارات العليـا بالتـدريب       

فاءاتهم ومهاراتهم، وهناك بعـض الخلـل فـي تحديـد االحتياجـات        كأداة لتطوير الموظفين وتنمية ك    

التدريبية، كما أن هناك ضرورة لتوفير التمويل الالزم للتدريب، وضرورة بذل جهود كافية مـن قبـل                

الوزارات ومعاهد التنمية اإلدارية لتقييم التدريب، وهناك ضعف في تقييم التدريب وعدم توفر نمـوذج               

.أمثل لتقييم التدريب

وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة من خالل تطبيقها على الدراسة وكذلك المقارنة بينها وبـين                

النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، ومالحظة أوجه االتفاق واالختالف بينهما مما يثرى الدراسة              

.ويكسبها أهمية

محدد من المستهدفين بالتدريب وهـم       وتتميز الدراسة عن سابقاتها في أنها تلقي الضوء على قطاع         

أصحاب المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، حيث أن معظم هذه المشـروعات هـى مشـروعات                

عائلية، وال تقوم على أسس علمية في إدارة مشاريعهم، مما حدا بوكالة الغوث الدولية بإنشاء برنـامج                 

ور هذا البرنامج في تطـوير وتنميـة        تدريب يخص هذه الفئة، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف دراسة د          

قدرات وكفاءات أصحاب المشروعات الصغيرة وهل لذلك أثـر علـى نمـو وتطـوير المشـروعات          

وقد . الصغيرة في مجاالت الربحية، واإلنتاج، والتسويق، والتطور التكنولوجى، وتطوير أساليب العمل          

.جاءت اإلجابة في نتائج هذه الدراسة
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سالفصل الخام

المنهجية واإلجراءات

مقدمة

منهجية الدراسة:أوالً

مجتمع الدراسة:ثانياً

عينة الدراسة:ثالثاً

خصائص عينة الدراسة:   رابعاً  

طرق جمع البيانات:خامساً

أداة الدراسة:اًسادس

المعالجة اإلحصائية:سابعاً 

إجراءات تطبيق الدراسة:ثامناً  

وثباتهاستبانةصدق اال:اً تاسع
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:مقدمة
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسة وعينتهـا، وكـذلك أداة الدراسـة                

المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفاً لإلجراءات التى قام بهـا               

بيقاتها، وأخيراً المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحـث عليهـا       الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتط     

.في تحليل الدراسة

:دراسةمنهج ال: أوالً
أكثر المناهج لكونهالمنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام 

ه طريقة في البحث تتناول بأنرف، والذي يعاالجتماعية واإلنسانيةاستخداما في دراسة الظواهر

دون تدخل الباحث في ،أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي

وقد تم الحصول على البيانات الالزمة .ويحللهاويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ،مجرياتها

دراسات السابقة المتعلقة بموضوع من خالل المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع العلمية وال

البحث والدوريات والمجالت العلمية والمهنية المتخصصة، كما تم الحصول على البيانات والمعلومات 

األولية عن طريق االستبانة التى تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض وتحليلها باستخدام البرنامج 

"Statistical Package for Social Science "SPSSاإلحصائي 

:مجتمع الدراسة: ثانياً
أصحاب المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والعاملين فيها في قطاع يتكون مجتمع الدراسة من 

برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً التابع حضروا دورات تدريبية فيالذين غزة و

) "4989"2006امج التدريب لعام حسب تقرير برن(غزة، والبالغ عددهم -لوكالة الغوث الدولية

)4ملحق رقم(. م1995ومتدربة منذ افتتاح البرنامج عام اًمتدرب) 10016(ومتدربة من أصل اًمتدرب

لتدريب الخريجين الراغبين ببدء مشروع خاص والموظفين في المؤسسات الداعمة البرنامجيهدفو

وبلغ متوسط عدد الدورات التى يتلقاها ،للمشاريع الصغيرة، إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة

دورات في المتوسط بحسب إدارة البرنامج، لذا تم تقسيم 4أصحاب المشروعات والعاملين فيها هى 

(للحصول على مجتمع الدراسة الحقيقى والبالغ4مجتمع الدراسة على العدد  متدرباً منذ ) 1247: 

.تأسيس البرنامج
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:عينة الدراسة: ثالثاً
من أصحاب المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً في قطاع غـزة      ) 10%(نسبة     ل عينة الدراسة  تشم

داً التابع لوكالة الغوث الدولية،     والذين تلقوا التدريب في برنامج تدريب المشاريع الصغيرة والصغيرة ج         

يهم، وتـم   وتم  توزيع االستبانات علـ     ،125تم اختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة حجمها         و

لتحقيـق الشـروط المطلوبـة    الستبانات لم تستبعد أي منها نظراً، وبعد تفحص ااستبانة122استرداد  

.استبانة122، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة عليهالإلجابة 

:خصائص عينة الدراسة: رابعاً
:الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كالتالي

)7(ل رقم جدو
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

النسبة المئويةالتكرارالجنس

11392.6ذكر

97.4أنثى

122100.0المجموع

من عينة الدراسـة    % 7.4من عينة الدراسة من الذكور، و       % 92.6أن  ) 7(جدول رقم    يتبين من 

.بمشاريعهن الخاصة مقارنةً بالرجالمن اإلناث، ويعزو الباحث ذلك إلى قلة إقبال النساء للبدء

)8(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

النسبة المئويةالتكرارالعمر

3528.7سنة فأقل25

303629.5- 26من

352419.7- 31من 

40119.0- 36من

1613.1سنة فأكثر41

122100.0المجموع

سـنة، و  25قـل مـن   من عينة الدراسة بلغت أعمـارهم أ  % 28.7أن  ) 8(جدول رقم    يتبين من 

من عينة الدراسة   % 19.7سنة، و    30سنة إلى    26أعمارهم من    حمن عينة الدراسة تتراو   % 29.5

36أعمـارهم مـن      حمن عينة الدراسة تتراو   % 9.0سنة، و    35سنة إلى    31أعمارهم من    حتتراو
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، ويتبين مـن النتـائج      سنة فأكثر  41بلغت أعمارهم   من عينة الدراسة    % 13.1سنة، و    40سنة إلى   

عام، ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمـام الريـاديين و والـذين    30أعمارهم أقل من % 58.2السابقة أن   

.يملكون أو يعملون في مشاريع صغيرة حديثاً لالهتمام بحضور الدورات التدريبية

)9(جدول رقم 
العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل 

النسبة المئويةالتكرارالمؤهل العلمي

64.9قلفأثانوية عامة

1713.9دبلوم متوسط

8166.4بكالوريوس

32.5دبلوم عاٍل

1310.7ماجستير

21.6دكتوراه

122100.0المجموع

و  من عينة الدراسة مؤهلهم العلمـي ثانويـة عامـة فاقـل،           % 4.9أن  ) 9(جدول رقم    يتبين من 

من عينـة الدراسـة مـؤهلهم       % 66.4من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط ، و          % 13.9

مـن عينـة    % 10.7، و   الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم عـاٍل     من عينة   % 2.5العلمي بكالوريوس، و    

ويعزو الباحث  .من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه     % 1.6الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير، و      

ذلك إلى عدم توفر الوظائف المناسبة لحملة البكالوريوس والدبلوم مما يدفعهم الكتساب مهارات جديدة              

في إدارة المشروعات الصغيرة للبدء بمشروعات خاصة بهم، أو العمل فـى المشـروعات الصـغيرة                

.والصغيرة جداً

)10(جدول رقم 

المشاريع الصغيرةعدد سنوات الخبرة في توزيع عينة الدراسة حسب متغير 

عدد سنوات الخبرة في المشاريع 

الصغيرة

النسبة المئويةالتكرار

6351.6سنوات فأقل5

103528.7-6من 

11-151411.5

16-2043.3

64.9سنة فأكثر21

122100.0المجموع
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سـنوات   5هم  سنوات الخبرة لـدي    من عينة الدراسة بلغت   % 51.6أن  ) 10(رقم   يتبين من جدول  

10-6مـن    في المشاريع الصـغيرة    من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم      % 28.7قل، و   فأ
-11مـن    في المشاريع الصغيرة   من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم      % 11.5سنوات، و   

ـ في المشاريع الصـغيرة من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لديهم % 3.3سنة، و   15 -16ن م

سـنة  21في المشـاريع الصـغيرة  من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم% 4.9سنة ، و  20

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلقبال على التدريب من قبل من يملكون مشـروعات صـغيرة أو                  فأكثر

.يعملون فيها، في بداية عملهم أكثر من الذين يملكون سنوات خبرة أطول

)11(جدول رقم 

ا في برنامج تدريب الوكالةدد الدورات التدريبية التي تلقوهعزيع عينة الدراسة حسب متغير تو

عدد الدورات التدريبية التي تلقيتها 

:في برنامج تدريب الوكالة
النسبة المئويةالتكرار

1513.0دورة

87.0دورتان

1815.7دورات3

3833.0دورات4

2118.3دورات5

1513.0فأكثردورات 6

115100.0المجموع

عدد الدورات التدريبية التي تلقوهـا      من عينة الدراسة بلغ     % 13.0أن  ) 11(جدول رقم    يتبين من 

عدد الـدورات التدريبيـة التـي    من عينة الدراسة بلغ    %7في برنامج تدريب الوكالة دورة واحدة، و        

عدد الدورات التدريبيـة    من عينة الدراسة بلغ     %15.7، و    ا في برنامج تدريب الوكالة دورتين     تلقوه

عـدد الـدورات    من عينة الدراسة بلغ     % 33التي تلقوها في برنامج تدريب الوكالة ثالث دورات، و          

عـدد  من عينة الدراسـة بلـغ   % 18.3دورات، و    4التدريبية التي تلقوها في برنامج تدريب الوكالة        

من عينة الدراسـة بلـغ      % 13دورات، و    5تدريب الوكالة   الدورات التدريبية التي تلقوها في برنامج       

يعزو الباحث ذلك إلـى  .فأكثردورات6عدد الدورات التدريبية التي تلقوها في برنامج تدريب الوكالة          

أن هناك إقبال على حضور الدورات التى ينظمها برنامج تدريب المشروعات الصغير التـابع لوكالـة                

صحاب المشروعات الصغيرة للتدرب على المهارات الخاصة فـى إدارة          الغوث الدولية، وذلك لحاجة أ    

.المشروعات الصغيرة
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)12(جدول رقم 

التي تلقوهاتمجال الدوراتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

النسبة المئويةالتكرارالتي تلقيتها؟تمجال الدورا

8643.22إدارة

3216.08تسويق

2914.57مالية ومحاسبة

3618.09اسوبح

168.04غير ذلك

199100.00المجموع

من عينة الدراسة مجال الدورات التي تلقوها في اإلدارة،         % 43.22أن  ) 12(جدول رقم    يتبين من 

مـن عينـة   % 14.57من عينة الدراسة مجال الدورات التي تلقوها فـي التسـويق، و             % 16.08و  

من عينـة الدراسـة مجـال       % 18.09الية والمحاسبة، و    الدراسة مجال الدورات التي تلقوها في الم      

من عينة الدراسة مجال الدورات التي تلقوها في مجاالت         % 8.04الدورات التي تلقوها في الحاسوب،      

ويعزو الباحث ذلك إلى حاجة أصحاب المشروعات الصغيرة الكتساب مهارات إداريـة        .أخرى مختلفة 

.خرىإلدارة مشروعاتهم أكثر من المجاالت األ

)13(جدول رقم 

نوع المشروعتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

النسبة المئويةالتكرارنوع المشروع

5343.4تجاري

86.6صناعي

4940.2خدماتي

43.3زراعي

86.6غير ذلك

122100.0المجموع

تجاريـة، و  من عينة الدراسة يعملـون فـي مشـروعات    % 43.4أن ) 13(جدول رقم   يتبين من 

من عينة الدراسة يعملون فـي      % 40.2من عينة الدراسة يعملون في مشروعات صناعية، و         % 6.6

من عينـة   % 6.6من عينة الدراسة يعملون في مشروعات زراعية، و         % 3.3مشروعات خدماتية، و    

تحاق ذلك أن هناك اهتمام من قبل المشاركين لإلل        ومرد. أخرى الدراسة يعملون في مشروعات مختلفة    

حيـث   ،أكثر منه في المجال الصـناعى والزراعـي        في المجال التجاري والخدماتي   بدورات تدريبية   

الدورات التدريبة تركز على المجال التجارى والخدماتى أكثر من الجوانب األخرى والتى تحتاج إلـى               

.مهارات فنية عالية، وأماكن ومختبرات ومشاغل خاصة للتدريب
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)14(جدول رقم 

عمر المشروعينة الدراسة حسب متغير توزيع ع

النسبة المئويةالتكرارعمر المشروع

4536.9سنوات فأقل3

72016.4-4من 

112318.9-8من 

15119.0-12من 

2318.9فأكثر16

122100.0المجموع

ات سـنو 3من عينة الدراسة يبلغ عمر المشـروع لـديهم   % 36.9أن ) 14(جدول رقم  يتبين من 

مـن  % 18.9سـنوات، و  7-4من عينة الدراسة يتراوح عمر المشروع لديهم من  % 16.4فاقل، و   

من عينة الدراسة يتراوح عمر     % 9.0سنة ، و     11-8عينة الدراسة يتراوح عمر المشروع لديهم من        

سـنة  16من عينة الدراسة يبلغ عمر المشروع لـديهم  % 18.9سنة، و 15-12المشروع لديهم من  

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلقبال على التدريب من قبل من يملكون مشـروعات صـغيرة أو                  فأكثر

ا كبير نسبياً أكثر مـن      يعملون فيها، في بداية عمر المشروع أكثر من الذين يملكون مشروعات عمره           

خمس سنوات، وذلك يرجع لحاجة أصحاب المشروعات الصغيرة في بداية عمر المشـروع إلكتسـاب    

.ت والخبرات التى تساعدهم في أداء أعمالهمالمهارا

)15(جدول رقم 

حجم رأس مال المشروعتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

النسبة المئويةالتكرارحجم رأس مال المشروع

3024.6فأقل$ 5000

1310.7$10.000-5001من 

1512.3$20.000-10.001من 

97.4$50.000-20.001من 

5545.1فأكثر$ 150.00

122100.0المجموع

من عينة الدراسة بلـغ حجـم رأس المـال لمشـروعهم            % 24.6أن  ) 15(جدول رقم   يتبين من   

-5001مـن  من عينة الدراسة تراوح حجـم رأس المـال لمشـاريعهم       % 10.7، و    فأقل$ 5000

-10.001مـن  من عينة الدراسة تراوح حجـم رأس المـال لمشـاريعهم   % 12.3، و   $ 10.000

-20.001مـن     من عينة الدراسة تراوح حجـم رأس المـال لمشـاريعهم           %7.4، و   $ 20.000

فـأكثر،  $ 150.00من عينة الدراسة بلغ حجم رأس المـال لمشـاريعهم          %45.1، و   $ 50.000
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ويعزو الباحث زيادة الطلب على الدورات من قبل من يملكون مشروعات تملك رأس مال كبير بسـبب      

أداء العاملين فيها باستمرار وهذا ناتج عن حاجاتهم للتدريب من جهة ووعيهم ألهميـة              الحاجة لتطوير   

.التدريب لتطوير وتنمية أعمالهم من جهة أخرى

)16(جدول رقم 

عدد العاملين في المشروعتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

النسبة المئويةالتكرارعدد العاملين في المشروع

4032.8فأقلعمال4

2117.2عمال5-10

1814.8عامل11-20

1512.3عامل21-50

2823.0عامل فأكثر50

122100.0المجموع

عمـال   4من عينة الدراسة بلغ عدد العاملين في شركاتهم         % 32.8أن  ) 16(جدول رقم    يتبين من 

من عينة  % 14.8و  عمال ،    10-5من عينة الدراسة تراوح عدد العمال لديهم من         % 17.2قل، و   أف

من عينة الدراسـة تـراوح عـدد        % 12.3، و   الًعم 20-11لديهم من    وح عدد العمالء  الدراسة ترا 

عـامالً  50من عينة الدراسة بلغ عدد العمـال لـديهم          % 23.0، و   عامالً 50-21العمال لديهم من    

غيرة جداً، والكبيـرة  ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلقبال على التدريب يتركز حول المشاريع الص          .فأكثر

نسبياً وذلك ألن المشروعات الصغيرة جداً غالباً ما تكون مملوكة ألصاحبها والذى في الغالـب يملـك                

فهو بحاجة لتطوير مهاراته وقدراته التدريبيـة، المال ولكنه ال يملك المهارات اإلدارية والعلمية للعمل،   

فرادها لمجاراة آخر المستجدات فـي المجـاالت        أما المشروعات الكبيرة فهى بحاجة لتطوير مستمر أل       

.التى تعمل بها

:طرق جمع البيانات: خامساً
:األولية والثانوية في جمع المعلومات على النحو التالياعتمد البحث على البيانات

العربية واألجنبية، ومجـالت     والدوريات الثانوية من الكتب   البياناتتم تجميع   : الثانوية البيانات. 1

.والنشرات والرسائل العلمية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، التى تناولت موضوع البحث،حاثاألب

لدراسة والذين وجهت لهـم قائمـة   وتتمثل في البيانات الخاصة بمفردات عينة ا :البيانات األولية . 2

ستقصاء، وذلك لقياس المتغيرات التى تقوم عليها الدراسـة، وتضـمنت قائمـة االستقصـاء               اال

.من المتغيرات المستقلة المتمثلة فيهاة من األسئلة التى قاست كالًمجموع
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:أداة الدراسة: سادساً
:وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كالتاليم استخدام االستبانة كأداة دراسة، ت

فقرات 10يحتوى على الخصائص العامة لعينة الدراسة  ويتكون من : القسم األول. 1

مجاالت تتناول أثر التدريب علي أداء المشروعات الصـغيرة  خمسةن من يتكو: القسم الثـاني  . 2

:كالتاليوالصغيرة جداً في قطاع غزة

فقرات10، وتتكون من  التغيرات في مجال اإلنتاج: المجال  األول. أ

.فقرات10ويتكون من  ،عدد العمالءالتغيرات في مجال : المجال الثاني. ب

فقرات10، ويتكون من التطور التكنولوجيمجال التغيرات فيالمجال الثالث.ج

فقرات10، ويتكون من تطور أساليب العملالتغيرات في مجال : المجال الرابع.د

فقرات10ويتكون من  ،مجال ربحية المشروعالتغيرات في : المجال الخامس. ه

:وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي
ال أوافق بشدةال أوافقمحايدأوافقافق بشدةأوالتصنيف

54321النقاط

:المعالجات اإلحصائية: اًبعسا
اإلحصائي وتم استخدام االختبارات     SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          

:اإلحصائية التالية

النسب المئوية والتكرارات. 1

بات فقرات االستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ث. 2

معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات . 3

-1)سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال              -اختبار كولومجروف . 4
Sample K-S)

One sample t testاختبار . 5

Independent samples t testاختبار . 6

One Way ANOVAاختبار . 7

:ة الدراسةإجراءات تطبيق أدا: ثامناً
الدراسةأداةاتبع الباحث اإلجراءات التالية في تطبيق

.جل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتأإعداد استبانة أولية من . 1

.متها لجمع البياناتمالءجل اختبار مدى أعرض االستبانة على المشرف من . 2
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.تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. 3

ة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشـاد            تم عرض االستبان  . 4

.وتعديل وحذف ما يلزم

تعديلها حسب صدق الفقرات وثباتهـا، وتكونـت   ميدانية أولية لالستبانة وإجراء دراسة اختبارية . 5

.استبانة، وذلك قبل تعميم استخدامها) 25(العينة االستطالعية من 

.لعينة االستطالعيةتم التأكد من سالمة ا. 6

حيـث وزعـت    ،  فراد العينة لجمع البيانات الالزمـة للدراسـة       أتوزيع االستبانة على جميع     تم  . 7

ـ ) 125(من مجتمع الدراسـة أي مـا يعـادل    %) 10(ستبانة على  اال مـن أصـحاب  اًشخص

المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والعاملين فيها والذين تلقوا التدريب في برنـامج تـدريب              

مشروعات الصغيرة التابع لوكالة الغوث الدولية، وطلب منهم اإلجابـة عـن جميـع فقـرات                ال

.اإلستبانة

مـن إجمـالى اإلسـتبانات      % 97.5استبانة أي ما يعادل     ) 122(بلغ عدد االستبانات المستردة     . 8

.الموزعة

.تم تفريغ البيانات على نماذج الحاسب اآللى وتحليلها. 9

:هااتوثبةصدق االستبيان: عاًتاس
:ان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالييقام الباحث بتقنين فقرات االستب

.بطريقتينةاالستبانقام الباحث بالتأكد من صدق:ةاالستبيانصدق

:صدق المحكمين. 1

أعضاء من أعضـاء الهيئـة      ) 7(على مجموعة من المحكمين تألفت من        ةعرض الباحث االستبان  

اإلدارة واإلحصاء وقـد  وجامعة األزهر متخصصين في ارة بالجامعة اإلسالميةالتدريسية في كلية التج   

استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضـوء مقترحـاتهم             

علـى  اشبه النهائية ليتم تطبيقهافي صورتهت االستبانةبعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج     

.)2ملحق رقم (االستطالعيةالعينة 

: صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان. 2

مفردة، وذلـك  25على عينة الدراسة البالغة ةانب االتساق الداخلي لفقرات االستب   وقد قام الباحث بحسا   

. لهةبحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع
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)17(جدول رقم 

والدرجة الكلية لفقراته) التغيرات في مجال اإلنتاج(رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األولمعامالت اال

الفقرةمسلسل
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

0.6100.001زيادة كمية اإلنتاج1

0.6180.001تنوع األصناف المنتجة2

0.5040.010... )أراٍض ، مباني، آالت (زيادة األصول الثابتة 3

0.6210.001... )أراٍض، مباني، آالت (زيادة كفاءة استخدام األصول الثابتة 4

0.6290.001استحداث منتجات جديدة5

0.7070.000قلة نسبة االعتماد على استشارة متخصصين من خارج المشروع لتطوير اإلنتاج6

0.6810.000زيادة جودة المنتج7

0.7620.000اإلنتاجانخفاض تكاليف 8

0.5530.004انخفاض نسبة العادم والتالف من المواد الخام9

0.5910.002اختصار بعض خطوات العمل10

0.369تساوي 23ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة rالمحسوبة أكبر من قيمة rقيمة 

التغيـرات فـي    (ن فقرات المجال األول   يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة م      )  17(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوى         )مجال اإلنتاج 

ودرجـة  0.05الجدولية عند مستوى داللـة       rكبر من قيمة    المحسوبة أ  r، وكذلك قيمة    )0.05(داللة  

ل األول  صادقة لمـا وضـعت لقياسـه،    رات المجا، وبذلك تعتبر فق0.369والتي تساوي  23حرية  

).0.762-0.504(حيث تراوح معامل االرتباط بين 
)18(جدول رقم 

والدرجة الكلية لفقراته) التغيرات في مجال عدد العمالء(المستلزمات :معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

الفقرةمسلسل
معامل 

االرتباط

مستوى 

معنويةال

0.7900.000.زيادة عدد زبائن المشروع1

0.7000.000.الدخول في أسواق جديدة2

0.7130.000.استخدام قنوات توزيع جديدة3

0.7770.000.توسيع وتنوع الفئات المستهدفة–فئات أوسع في السوق الحالي /الوصول لشرائح4

0.7380.000.زيادة عدد الزائرين اليومي للمشروع5

0.4880.016.زيادة االتصال بالمشروع والسؤال عن منتجاتها وخدماتها6

0.7880.000.زيادة مهارتك في التعامل مع العمالء7

0.7090.000.استحداث طرق جديدة في عرض وتقديم المنتجاته وخدماته8

0.8580.000.العمالءتاستخدام الطرق المهنية في تحديد احتياجا9

0.7010.000.استخدام طرق حديثة تدربت عليها في اإلعالن والترويج عن المنتجات والخدمات10
0.369تساوي 23ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة rالمحسوبة أكبر من قيمة rقيمة 
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ـ (الثاني  مجال  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ال        )  18(جدول رقم    رات فـي   التغي

عند مستوى   والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة          ) مجال عدد العمالء  

ودرجـة  0.05الجدولية عند مستوى داللـة       rكبر من قيمة    المحسوبة أ  r، وكذلك قيمة    )0.05(داللة  

، ة لمـا وضـعت لقياسـه   ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صادق0.369والتي تساوي 23حرية  

.)0.858-0.488(حيث تراوح معامل االرتباط بين 

)19(جدول رقم 
والدرجة الكلية لفقراته) التغيرات في مجال التطور التكنولوجي(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

مستوى المعنويةمعامل االرتباطالفقرةمسلسل

0.7710.000.ولوجيا الحديثة في خدمة المشروعإدراك أهمية التنكن1

0.8530.000.استخدام تكنولوجيا جديدة في المشروع2

0.6900.000.تطوير وتحديث اآلالت والمعدات ووسائل العمل في المشروع3

0.7480.000.تقليل الجهد المبذول في العمل4

0.8290.000.سهولة سير العمليات اإلنتاجية5

0.8370.000.استخدام الحاسوب وتطبيقاته في العمل6

0.8100.000.استغالل وقت العمل بصورة أفضل7

0.6560.000.تقديم خدماتنا ومنتجاتنا بأشكال وأحجام متنوعة8

0.8460.000.تحسين مخرجات المشروع9

0.5950.002.انخفاض معدالت اإلصابات والحوادث10

0.369تساوي 23ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة بة أالمحسوrقيمة 

التغيـرات فـي    (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث           )  19(جدول رقم   

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد         والدرجة الكلية لفقراته،    ) ولوجيمجال التطور التكن  

0.05الجدولية عند مسـتوى داللـة   rكبر من قيمة    المحسوبة أ  r، وكذلك قيمة    )0.05(ستوى داللة   م
، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صـادقة لمـا وضـعت            0.369والتي تساوي    23ودرجة حرية   

).0.853-0.595(لقياسه، حيث تراوح معامل االرتباط بين 
)20(جدول رقم 

والدرجة الكلية لفقراته) التغيرات في مجال أساليب العمل(كل فقرة من فقرات المجال الرابع معامالت االرتباط بين 

الفقرةمسلسل
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

0.7970.000.استحداث نظام جديد إلدارة شئون العاملين1

0.8520.000.استحداث نظام إداري جديد في العمل2

0.6800.000.ملوصف الع/استخدام أدلة3

0.6700.000.االعتماد على دراسات الجدوى في تطبيق التوسعات واالستثمارات الجديدة4

0.8080.000.ممارسة التخطيط للعمل5
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الفقرةمسلسل
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

0.7140.000.استخدام أساليب جديدة في ترقية العاملين وتحفيزهم6

0.8790.000.استخدام مهارات جديدة في إدارة المشاريع7

0.7280.000.إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق المهارات المختلفة التي تعلموها8

0.5910.002.استخدام أساليب علمية في اختيار الموظفين9

0.6200.001.تطوير الوسائل واألساليب اإلدارية وإدخال التحسينات الالزمة10

0.369تساوي 23ودرجة حرية 0.05ى داللة الجدولية عند مستوrكبر من قيمة المحسوبة أrقيمة 

التغيـرات فـي    (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع         )  20(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد               )  مجال أساليب العمل  

0.05الجدولية عند مسـتوى داللـة   rكبر من قيمة    بة أ المحسو r، وكذلك قيمة    )0.05(مستوى داللة   

، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صـادقة لمـا وضـعت            0.369والتي تساوي    23ودرجة حرية   

).0.879-0.591(حيث تراوح معامل االرتباط بين لقياسه، 

)21(جدول رقم 
والدرجة الكلية لفقراته) يرات في مجال ربحية المشروعالتغ(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس 

الفقرةمسلسل
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

0.4360.029.زيادة أرباح المشروع1

0.5700.003.زيادة استثمار األموال المتاحة2

0.7330.000.تشغيل رأس المال العامل خالل  العام/زيادة عدد مرات دوران3

0.6060.001.في استثمار أموال المؤسسةتنوع 4

0.4300.032.انخفاض مستوى االقتراض5

0.4010.047.زيادة المبيعات6

0.6700.000.ديونه/زيادة قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته7

0.6960.000.زيادة قدرة المشروع على تحصيل أمواله المستحقة8

0.7450.000.المشروعزيادة توفر السيولة في 9

0.6830.000.تحسن قدرة المشروع على مواجهة األزمات المالية10

0.369تساوي 23ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة المحسوبة أrقيمة 

ـ   (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس         )  21(جدول رقم    ي التغيـرات ف

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد   )  مجال ربحية المشروع 

0.05الجدولية عند مسـتوى داللـة   rكبر من قيمة    المحسوبة أ  r، وكذلك قيمة    )0.05(مستوى داللة   

مـا وضـعت   ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صـادقة ل         0.369والتي تساوي    23ودرجة حرية   

).0.745-0.401(لقياسه، حيث تراوح معامل االرتباط بين 
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:الصدق البنائي لمجاالت االستبانة
)22(جدول رقم 

الصدق البنائي لمجاالت الدراسة
مستوى الداللةمعامل االرتباطمحتوى المجالالمجال

0.7540.000التغيرات في مجال اإلنتاجاألول

0.8750.000ل عدد العمالءالتغيرات في مجاالثاني

0.8530.000التغيرات في مجال التطور التكنولوجيالثالث

0.8700.000التغيرات في مجال تطور أساليب العملالرابع
0.5820.002التغيرات في مجال ربحية المشروعالخامس

0.369تساوي 23رية ودرجة ح0.05الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة المحسوبة أrقيمة 

يبين مدى ارتباط كل مجال من مجـاالت االسـتبانة بالدرجـة الكليـة لفقـرات                ) 22(جدول رقم   

الدراسة عنـد    االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف             

ه، حيث تراوح معامـل     صادقة لما وضعت لقياس    توبذلك تعتبر فقرات المجاال   ). 0.05(مستوى داللة   

).0.875-0.582(االرتباط بين 

:Reliabilityثبات االستبانة 

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين همـا طريقـة التجزئـة                

.النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

:Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية . 1
)23(جدول رقم 

)طريقة التجزئة النصفية( الثبات معامل

المجال
محتوى المجال

مستوى المعنويةمعامل الثباتمعامل االرتباط

668100.8010310.000.التغيرات في مجال اإلنتاجاألول

0.71790.8357880.000التغيرات في مجال عدد العمالءالثاني

0.80670.8930090.000التغيرات في مجال التطور التكنولوجيالثالث

704500.8266350.000.التغيرات في مجال تطور أساليب العملالرابع

728400.842860.000.التغيرات في مجال ربحية المشروعالخامس

0.75840.8626020.000جميع المجاالت
0.369تساوي 23ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة rالمحسوبة أكبر من قيمة rقيمة 
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تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجيـة  الرتبـة        

لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معـامالت االرتبـاط  باسـتخدام معامـل ارتبـاط         

: ليةحسب المعادلة  التا) Spearman-Brown Coefficient(سبيرمان  براون للتصحيح 

= معامل الثبات   
1

2
ر+
أن هناك معامـل ثبـات       ) 23(رتباط وقد بين جدول رقم      حيث ر معامل اال     ر

)0.862(ة حيث بلغ لفقرات االستبانكبير نسبياً

:Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  . 2

)24(جدول رقم

)طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

معامل ألفا كرونباخ للثباتعدد الفقراتالمجالمحتوى المجال

100.7918التغيرات في مجال اإلنتاجاألول

100.9090التغيرات في مجال عدد العمالءالثاني

100.9138التغيرات في مجال التطور التكنولوجيالثالث

100.9009التغيرات في مجال تطور أساليب العملالرابع

100.8859في مجال ربحية المشروعالتغيراتالخامس

500.9499جميع المجاالت

م طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جـدول                ااستخدتم  

، وأن معامـل    )0.79(الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة، حيث أن جميعها فوق          أن معامالت ) 24(رقم  

وهو معامل ثبات قوي، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية مـن              ) 0.94(لثبات الكلى هو    ا

.الثبات
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الفصل السادس

نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

اختبار التوزيع الطبيعي:أوالً

تحليل فقرات الدراسة:ثانياً

تحليل الفرضيات:ثالثاً
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)(Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي: أوال
سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال وهـو              -سنعرض اختبار كولمجروف  

ن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيـع         ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل     اختبار    

. ات طبيعياالبيان

)25(جدول رقم 

)Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

Zقيمة عدد الفقراتمحتوى المجالالمجال
قيمة مستوى 

الداللة

100.8050.536التغيرات في مجال اإلنتاجاألول

100.1420.146التغيرات في مجال عدد العمالءالثاني

101.0910.185مجال التطور التكنولوجيالتغيرات في الثالث

101.0580.213التغيرات في مجال تطور أساليب العملالرابع

101.1120.169التغيرات في مجال ربحية المشروعالخامس

501.0860.189جميع الفقرات

( 0.05من   كبرأن قيمة مستوى الداللة  لكل قسم أ       نتائج االختبار حيث    ) 25(ويوضح الجدول رقم    
05.0. >sig (               وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي ويجـب اسـتخدام االختبـارات

.علميةالم

:الدراسةمجاالتتحليل : ثانياً
لتحليـل  ) One Sample T test( للعينة الواحـدة  Tفي اختبار الفرضيات تم استخدام اختبار 

tرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة               فقرات االستبانة ، وتكون الفق    
والوزن  0.05نوية أقل من    أو مستوى المع  (1.97الجدولية  والتي تساوي      tكبر من قيمة    المحسوبة أ 

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون علـى محتواهـا إذا               % )60كبر من   النسبي أ 

آو مسـتوى المعنويـة    (-1.97ساوي  الجدولية    والتي ت      tالمحسوبة أصغر من قيمة      tقيمة    كانت  

محايدة إذا كان مستوى     ، وتكون آراء العينة في الفقرة     % )60قل من   أوالوزن النسبي    0.05قل من   أ

0.05كبر من المعنوية أ
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:التغيرات في مجال اإلنتاج:تحليل فقرات المجال األول. 1

)26(رقم جدول

)التغيرات في مجال اإلنتاج(تحليل فقرات المجال األول

الفقرةرقم

دة
بش

ق 
واف

م

فق
وا

م

ايد
مح

فق
وا

 م
ير

غ

ق 
ــ

واف
 م

ــر
غي

دة
بش

ط 
ــ

ــ
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

مة
قي

t

اللة
الد

ى 
تو

مس

ب 
رتي

الت

16.457.216.49.00.83.8075.9010.300.003زيادة كمية اإلنتاج1
13.138.536.112.30.03.5270.496.630.007األصناف المنتجةتنوع 2
ل الثابتـة   زيادة األصـو  3

. ).، آالت ، مباٍنأراٍض(
7.429.835.527.30.03.1763.472.080.0010

زيــادة كفــاءة اســتخدام 4

، أراٍض(األصول الثابتـة    

... )، آالت مباٍن

9.250.820.817.51.73.4869.675.610.009

16.046.219.315.13.43.5671.265.910.006استحداث منتجات جديدة5
قلة نسبة االعتمـاد علـى     6

استشارة متخصصين مـن   

خارج المشروع لتطـوير    

.اإلنتاج

17.453.716.512.40.03.7675.219.450.004

24.046.325.62.51.73.8877.6911.330.002زيادة جودة المنتج7
11.545.127.014.81.63.5070.005.890.008انخفاض تكاليف اإلنتاج8
انخفــاض نســبة العــادم 9

.والتالف من المواد الخام
15.147.926.110.10.83.6673.288.180.005

اختصار بعض خطـوات    10

العمل
28.352.514.23.31.74.0380.5013.290.001

3.6472.7313.330.00المجموع

1.97تساوي " 121"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

والذي يبـين أن آراء أفـراد   ) 26(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار    

الجدولية  tكبر من قيمة    أحسوبة  الم tالعينة في جميع الفقرات ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة              

كبر مـن    أ،  والوزن النسبي لكل فقرة       0.05قل من   أ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       1.97والتي تساوي   

ختصار بعض خطـوات    ا"أفراد عينة الدراسة يتفقون على      بمعنى أن   % " 60" الوزن النسبي المحايد    

زيادة " ، وعلى   % 77.69بوزن نسبي        "زيادة جودة المنتج    " ، وعلى   %80.50بوزن نسبي   " العمل

قلة نسبة االعتماد على استشـارة متخصصـين مـن        " ، وعلى   % 75.90بوزن نسبي    " جكمية اإلنتا 

انخفاض نسبة العـادم والتـالف      "، و على    % 75.21بوزن نسبي       " خارج المشروع لتطوير اإلنتاج     
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بـوزن نسـبي      " تجـات جديـدة     اسـتحداث من  " ، وعلـى    % 73.28بوزن نسبي   ." من المواد الخام  

فـاض تكـاليف    انخ" على  ، و % 70.49بوزن نسبي   " تنوع األصناف المنتجة     "، وعلى     % 71.26

، آالت  ، مبـانٍ  أراٍض(ءة استخدام األصول الثابتة     زيادة كفا "، وعلى   % 70.00بوزن نسبي   " اإلنتاج  

بوزن نسـبي  " )..، آالت ، مباٍنأراٍض (زيادة األصول الثابتة " على  ، و %69.67بوزن نسبي   ... )" 

63.47%.

، و الـوزن النسـبي     3.64وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول           

وهـي  13.33المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60"كبر من الوزن النسبي المحايد      و أ وه% 72.73

قـل مـن    أوهي   0.000اللة تساوي   مستوى الد  ، و  1.97الجدولية والتي تساوي     tكبر من قيمة    أ

فـي  إيجابيـة  نه بعد حضور أفراد العينة  التدريب طرأ على المشروع تغيرات            أمما يدل على     0.05

يـة  تدريبذلك إلى حضور أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها دورات           ، يرجع مجال اإلنتاج 

زن، ويركـز برنـامج تـدريب       في مجال إدارة المشروعات اإلنتاجيـة وإدارة المشـتريات والمخـا          

المشروعات الصغيرة بوكالة الغوث على كافة الجوانب المهمة إلدارة اإلنتاج، وهي إحـدى وظـائف      

ويتفق ذلك مع مـا     المشروع التى تلقى اهتماماً خاصاً ضمن برامج التدريب المطروحة للمشاركين،           

تكمن في توفير البيئـة  الذي الحظ أن أهمية التدريب) Noreen & Morley, 1998(توصل إليه 

.والتطوير ألنها تؤثر في زيادة اإلنتاجيةالمالئمة لعملية التدريب

:التغيرات في مجال عدد العمالء: تحليل فقرات المجال الثاني. 2
)27(جدول رقم 

)التغيرات في مجال عدد العمالء(تحليل فقرات المجال الثاني

الفقرةرقم
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ق 
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م
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م

ايد
مح
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مس

ب 
رتي

الت

25.046.720.87.50.03.8977.8311.260.006.زيادة عدد زبائن المشروع1
17.450.424.07.40.83.7675.219.760.0010.الدخول في أسواق جديدة2
20.849.226.73.30.03.8877.5012.400.007.استخدام قنوات توزيع جديدة3
فئات أوسع  /الوصول لشرائح 4

توسـيع   –في السوق الحالي    

.وتنوع الفئات المستهدفة

18.257.914.09.90.03.8476.8611.080.008

زيادة عدد الزائرين اليـومي     5

.للمشروع
19.249.223.36.71.73.7875.509.510.009

ادة االتصـال بالمشـروع     زي6

ــا   ــن منتجاته ــؤال ع والس

.وخدماتها

22.553.319.24.20.83.9378.5012.490.005
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زيادة مهارتك في التعامل مع     7

.العمالء
52.138.06.62.50.84.3887.6019.270.001

استحداث طرق جديـدة فـي      8

عــرض وتقــديم المنتجــات 

.والخدمات

29.549.216.44.10.84.0280.4913.510.002

استخدام الطرق المهنية فـي     9

.العمالءتتحديد احتياجا
31.743.319.25.00.84.0080.0012.330.003

استخدام طرق حديثة تـدربت     10

عليها في اإلعالن والتـرويج     

.عن المنتجات والخدمات

36.138.517.25.72.54.0080.0011.090.004

3.9578.9717.320.00وعالمجم

1.97تساوي " 121"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ء أفـراد   والذي يبين أن آرا   ) 27(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

tكبـر مـن قيمـة       أالمحسـوبة    tيجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة          إالعينة في جميع الفقرات     

فقـرة  ،  والوزن النسبي لكل      0.05قل من   أ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       1.97الجدولية والتي تساوي    

زيـادة  " بمعنى أن أفراد عينـة الدراسـة يتفقـون علـى            % " 60" كبر من  الوزن النسبي المحايد       أ

طـرق جديـدة فـي    اسـتحداث  " ، و على %87.60بوزن نسبي " في التعامل مع العمالء    المهارات

استخدام الطرق المهنية في    "  ، و على    % 80.49بوزن نسبي       " عرض وتقديم المنتجات والخدمات   

عليها فـي    استخدام طرق حديثة تدربوا   " ، و على    % 80.00بوزن نسبي   " العمالء تتحديد احتياجا 

ـ "  ، وعلـى  % 80.00بوزن نسبي       " اإلعالن والترويج عن المنتجات والخدمات     ادة االتصـال  زي

زيـادة عـدد زبـائن      "  على  و،  % 78.50بوزن نسبي   " بالمشروع والسؤال عن منتجاتها وخدماتها    

، % 77.50بوزن نسبي   " استخدام قنوات توزيع جديدة   " على  و،  % 77.83بوزن نسبي   " المشروع

بـوزن  " توسيع وتنوع الفئـات المسـتهدفة  –فئات أوسع في السوق الحالي  /الوصول لشرائح " على  و

" علـى   و،  % 75.50بوزن نسبي   " زيادة عدد الزائرين اليومي للمشروع    " على  و،  % 76.86نسبي  

،%75.21بوزن نسبي " الدخول في أسواق جديدة

، و الوزن النسـبي       3.95وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول           

المحسـوبة   tوقيمـة   % " 60" المحايـد    كبـر مـن  الـوزن النسـبي        أووه% 78.97ساوي  ي

، و مسـتوى الداللـة تسـاوي        1.97الجدولية والتي تساوي     tكبر من قيمة    أوهي  17.32تساوي

نه بعد حضور أفراد العينة  التدريب طرأ على المشروع          أمما يدل على     0.05قل من   أوهي   0.000

ية في مهـارات التسـويق   برامج تدريبعدد العمالء، ويرجع ذلك إلى تقديم في مجال    إيجابية تغيرات

ودورات في االتصاالت، والتفاوض التجاري، والتى تزود المشاركين بالمهارات المطلوبة           ،والترويج
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في عقد الصفقات، وخدمة العمالء، وترويج المنتجات، وكذلك تعقد الدورات في التجارة االلكترونية،             

وكـذلك بـرامج    ) اإلنترنت(رة عبر الشبكة العنكبوتية     لتزويد المشاركين بالمهارات الحديثة في التجا     

ات اإللكترونية للمشروعات الصغيرة والتى تـزود أصـحاب المشـروعات الصـغيرة        حتصميم الصف 

بمهارات بناء الصفحات االلكترونية للمشروع وعرضها وعرض منتجـات المشـروع مـن خـالل               

ة والتوسـع فـي األسـواق الحاليـة،     اإلنترنت، مما يؤهل تلك المشروعات للدخول في أسواق جديد 

والوصول لشرائح جديدة في السوق، ويقوم برنامج التدريب بطرح تلك الدورات بحيث تلبي حاجـة               

ــع       ــك م ــق ذل ــويق، ويتف ــال التس ــي مج ــتمرة ف ــغيرة المس ــروعات الص ــع المش م

)Facteau&Others,1995 (      في إدراكهـم تجـاه     اًبأن الدافع للمتدريبن قبل التدريب كان محدد

الذي توصل لعدم تحديد أهداف     ) 2002بوقفل،(، وهذا يختلف مع     ظيفياألداء الو  تأثير التدريب على  

الذي أشـار  ) Puline, 1996(يختلف مع ولمتطلبات تنمية قدرات المتدربين، برامج التدريب وفقاً

جـات  بريطانيا، وعدم مطابقة بين الحا    مؤسسات ال إلى وجود عدم رضى عن التدريب اإلداري لدى ال        

الـذي  ) Wong,1998(ويختلف أيضاً مـع  . ين، والقصور في التدريب اإلداريالفعلية لدى المتدرب  

الحظ أن التأثير الذي تم استنتاجه من التدريب كان منخفضاً ولم يحقق أهدافه بالنسبة للعاملين فـي                 

.هونج كونج

:التغيرات في مجال التطور التكنولوجي: تحليل فقرات المجال الثالث. 3
)28(دول رقم ج

)التغيرات في مجال التطور التكنولوجي(تحليل فقرات المجال الثالث
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ــا 1 ــة التنكنولوجي إدراك أهمي

.الحديثة في خدمة المشروع
45.541.39.12.51.74.2685.2916.290.001

استخدام تكنولوجيا جديدة في    2

.المشروع
29.841.319.86.62.53.8977.859.920.007

ــديث اآلالت  3 ــوير وتح تط

والمعدات ووسائل العمل فـي   

.المشروع

20.546.722.18.22.53.7574.928.600.009

تقليل الجهد المبـذول فـي      4

.العمل
25.450.818.04.11.63.9478.8512.030.004

ــات 5 ســهولة ســير العملي

.اإلنتاجية
21.547.124.85.01.73.8276.3610.170.008

41.039.314.83.31.64.1582.9513.990.003استخدام الحاسوب وتطبيقاته   6
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.في العمل
ــل 7 ــت العم ــتغالل وق اس

.بصورة أفضل
38.545.111.53.31.64.1683.1114.640.002

تقديم خـدماتنا ومنتجاتنـا     8

.بأشكال وأحجام متنوعة
25.450.817.25.70.83.9478.8512.170.005

23.053.320.51.61.63.9478.8512.920.006.تحسين مخرجات المشروع9
انخفاض معدالت اإلصابات   10

.والحوادث
19.834.735.57.42.53.6272.407.040.0010

3.9578.9616.790.00المجموع

1.97تساوي " 121"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ء أفـراد   والذي يبين أن آرا   ) 28(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

tكبـر مـن قيمـة       أالمحسـوبة    tث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة         يجابية حي إالعينة في جميع الفقرات     

،  والوزن النسبي لكل فقـرة       0.05قل من ألداللة لكل فقرة    ،  ومستوى ا   1.97الجدولية والتي تساوي    

إدراك أهميـة  "أفراد عينة الدراسة يتفقون علـى       بمعنى أن   % " 60" كبر من  الوزن النسبي المحايد       أ

العمـل  استغالل وقـت  " ، وعلى أن    %85.29بوزن نسبي   " خدمة المشروع    التنكنولوجيا الحديثة في  

بـوزن  " استخدام الحاسوب وتطبيقاته في العمـل       " ، وعلى   % 83.11بوزن نسبي   " بصورة أفضل   

تقـديم  " على ، و% 78.85بوزن نسبي   "تقليل الجهد المبذول في العمل  " ، وعلى % 82.95نسبي  

تحسـين مخرجـات    " ، وعلـى    %78.85بوزن نسـبي    " حجام متنوعة   خدماتنا ومنتجاتنا بأشكال وأ   

بـوزن نسـبي    " استخدام تكنولوجيا جديدة في المشروع      " ، وعلى   %78.85بوزن نسبي    "المشروع  

تطـوير  " ، وعلـى    %76.36بوزن نسـبي        " سهولة سير العمليات اإلنتاجية     " ، وعلى   77.85%

انخفاض " ، وعلى   %74.92بوزن نسبي       " مشروع  وتحديث اآلالت والمعدات ووسائل العمل في ال      

%.72.40بوزن نسبي "معدالت اإلصابات والحوادث

، و الوزن النسـبي      3.95الثالثوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال          

المحسـوبة تسـاوي     tوقيمـة   % " 60" كبر من الوزن النسبي المحايـد       أووه% 78.96ساوي  ي

0.000، و مستوى الداللة تسـاوي           1.97الجدولية والتي تساوي     tكبر من قيمة    أوهي  16.79
مما يدل على انه بعد حضور أفراد العينة  التدريب طرأ على المشروع تغيـرات              0.05قل من   أوهي  

ويرجع ذلك للتطور الهائل في التكنولوجيا وتطبيقات الحاسوب        التطور التكنولوجي،   في مجال   إيجابية  

لمختلفة في مجال إدارة المشروعات والتسجيل والحفظ وبرامج المحاسبة المحوسبة، فقـد واكـب              ا

ر بـرامج تتسـع     يبرنامج تدريب المشروعات الصغيرة هذه التطورات في مجال المشروعات، وتطو         

لهذه التطورات وتصقل مهارات أصحاب المشروعات في تلك المجاالت مثل استخدام الحاسوب فـي              
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مكتبية، والتحليل المالي باستخدام برنامج إكسل، والمحاسبة المحوسبة، ونظم المعلومـات           األعمال ال 

الذي أشار إلى الحاجة الستخدام الحاسـوب فـي         ) م1999العمرى،  (ويتفق ذلك مع    ،  ..الجغرافية،  

.التدريب

:التغيرات في مجال تطور أساليب العمل: تحليل فقرات المجال الرابع. 4
)29(جدول رقم 

)التغيرات في مجال تطور أساليب العمل(يل فقرات المجال الرابعتحل
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استحداث نظام جديد إلدارة    1

.شئون العاملين
28.743.415.69.03.33.8577.059.0370.006

استحداث نظام إداري جديد    2

.في العمل
22.343.023.17.44.13.7274.387.7050.007

17.543.326.710.81.73.6472.837.3920.009.وصف العمل/استخدام أدلة3
االعتمــاد علــى دراســات 4

الجدوى في تطبيق التوسعات 

.واالستثمارات الجديدة

25.432.825.412.34.13.6372.626.2530.0010

33.648.410.75.71.64.0781.3112.9810.001.ممارسة التخطيط للعمل5
استخدام أساليب جديدة فـي     6

.ترقية العاملين وتحفيزهم
23.838.525.46.65.73.6873.616.9240.008

استخدام مهارات جديدة في     7

.إدارة المشاريع
32.846.713.94.12.54.0380.6612.3120.002

إتاحة الفرصـة للمتـدربين     8

لتطبيق المهارات المختلفـة    

.التي تعلموها

23.948.718.86.02.63.8577.099.8340.005

استخدام أساليب علمية فـي     9

.اختيار الموظفين
33.339.217.57.52.53.9378.6710.0380.004

سائل واألسـاليب   تطوير الو 10

اإلدارية وإدخال التحسينات   

.الالزمة

32.045.117.24.11.64.0280.3312.4770.003

3.8476.7712.4310.00المجموع

1.97تساوي " 121"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

والـذي يبـين أن آراء      ) 29(رقم  للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول        tتم استخدام اختبار    

tكبر من قيمـة     أالمحسوبة   tيجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة          إاد العينة في جميع الفقرات      أفر
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فقـرة  والوزن النسبي لكـل     ،  0.05قل من   أ، ومستوى الداللة لكل فقرة      1.97الجدولية والتي تساوي    

ممارسـة  "فراد عينة الدراسـة يتفقـون علـى         بمعنى أن أ  % " 60" كبر من  الوزن النسبي المحايد       أ

بوزن  "استخدام مهارات جديدة في إدارة المشاريع     " ، و على    %81.31بوزن نسبي    "التخطيط للعمل 

بـوزن  " تطوير الوسائل واألساليب اإلدارية وإدخال التحسينات الالزمـة         " ، وعلى   %80.66نسبي  

، و %78.67بوزن نسـبي  " اختيار الموظفين استخدام أساليب علمية في   " ، وعلى %80.33نسبي  

، %77.09بـوزن نسـبي       " إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق المهارات المختلفة التي تعلموها         " على  

ستحداث نظـام   ا"، وعلى %77.05بوزن نسبي   " استحداث نظام جديد إلدارة شئون العاملين       "وعلى  

استخدام أساليب جديدة في ترقية العـاملين       " لى  ، وع %74.38بوزن نسبي       " إداري جديد في العمل   

بـوزن نسـبي   "وصـف العمـل   /اسـتخدام أدلـة   " ، وعلى أن    %73.61زن نسبي       بو "وتحفيزهم  

" االعتماد على دراسات الجدوى في تطبيق التوسـعات واالسـتثمارات الجديـدة         " ، وعلى   72.83%

%.72.62بوزن نسبي 

، و الوزن النسبي  3.84 لجميع فقرات المجال الرابع  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي

المحسـوبة تسـاوي     tوقيمـة   " % 60" كبر من الوزن النسبي المحايد      أووه% 76.77وي  يسا

0.000، و مستوى الداللة تسـاوي       1.97الجدولية والتي تساوي     tكبر من قيمة    أوهي   12.431
العينة  التدريب طرأ على المشروع تغيـرات  نه بعد حضور أفراد  أمما يدل على     0.05قل من   أوهي  

تـدريب ج  ، وذلك يرجع إلى نوعية البرامج التى يقدمها برنام        في مجال تطور أساليب العمل    إيجابية  

فيقدم برامج فـي     اإلدارية ضمن برامجه التدريبية،    المشروعات الصغيرة، حيث يركز على المهارات     

، وإدارة المكتب، والمراسالت، واالتصاالت وكتابـة       اإلشراف، وحل المشكالت، وفي اتخاذ القرارات     

التقارير، وغيرها من البرامج المساعدة في تطـوير مهـارات المشـاركين فـي المجـال اإلدارى                 

حول دعم اإلدارة العليا لعمليـة التغييـر        ) 2004قشطة،(وهذا يتفق مع ما توصل إليه        والتنظيمى،

الفـارس،  (خ التنظيمي، كما أنه يتفـق مـع دراسـة           والتطوير بما يتناسب مع المتغيرات في المنا      

يجابياً في االتجاهـات    جيدة في مستوى األداء وتغييراً إ      الذى رأى أن التدريب يحقق نتائج     )  1997

الذي ) 2002عوض،(يعكسه قدرة الشخص على تطوير أساليب العمل، ويتفق مع           ،السلوكية لألفراد 

وإحداث تغيير في العالقات اإلنسانية، وكذلك يتفق مـع         أكد على نجاح التدريب في تطوير المهارات        

وير الذي أكد على ضرورة اإلهتمام بالعنصر البشـري فـي دعـم الخـدمات وتطـ            ) 2000خليفة،(

التـدريب أهميـة   الذي توصـل إلـى      ) 1995الفضلي،(الكفاءات والمهارات الشخصية، ويتفق مع    

.اإلداريةوحيوية الدور الذي تلعبه في إيجاد وتدعيم الفاعلية 
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:التغيرات في مجال ربحية المشروع: تحليل فقرات المجال الخامس. 5
)30(جدول رقم 

)التغيرات في مجال ربحية المشروع(تحليل فقرات المجال الخامس
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26.946.221.05.00.83.9378.6611.690.001.زيادة أرباح المشروع1
زيادة اسـتثمار األمـوال     2

.المتاحة
18.049.226.25.70.83.7875.5710.260.005

ــرات  3 ــدد م ــادة ع زي

تشغيل رأس المال   /دوران

.العامل خالل  العام

13.243.834.77.40.83.6172.238.010.008

تنوع في استثمار أمـوال     4

.المؤسسة
15.640.230.313.10.83.5771.316.680.009

ــتوى  5 ــاض مسـ انخفـ

.االقتراض
17.236.134.49.03.33.5570.986.140.0010

22.149.218.97.42.53.8176.239.460.003.زيادة المبيعات6
زيادة قدرة المشروع على    7

.ديونه/ء بالتزاماتهالوفا
24.047.121.53.34.13.8376.699.470.002

زيادة قدرة المشروع على    8

.تحصيل أمواله المستحقة
18.248.824.85.82.53.7474.889.010.006

زيادة توفر السـيولة فـي      9

.المشروع
19.040.533.95.01.73.7074.058.670.007

المشروع على   تحسن قدرة 10

.مواجهة األزمات المالية
23.048.418.07.43.33.8076.079.010.004

3.7374.6812.420.00المجموع

1.97تساوي " 121"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ين أن آراء أفـراد     والذي يب ) 30(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

tكبـر مـن قيمـة       أالمحسـوبة    tيجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة          إرات  العينة في جميع الفق   

،  والوزن النسبي لكل فقـرة       0.05قل من   أ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       1.97الجدولية والتي تساوي    

زيـادة أربـاح   " يتفقون علـى  بمعنى أن أفراد عينة الدراسة  % " 60"كبر من الوزن النسبي المحايد      أ

بوزن "ديونه/زيادة قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته     " ، وعلى   %78.66بوزن نسبي   " المشروع

تحسن قـدرة المشـروع     " على  و ،%76.23بوزن نسبي   " زيادة المبيعات " وعلى  ،  %76.69نسبي  
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بوزن " استثمار األموال المتاحة  يادة  ز"وعلى   ،%76.07بوزن نسبي   " على مواجهة األزمات المالية   

بـوزن نسـبي      " زيادة قدرة المشروع على تحصيل أموالـه المسـتحقة        " وعلى   ،%75.57نسبي      

زيـادة  " و علـى  ،%74.05بوزن نسبي   " زيادة توفر السيولة في المشروع" وعلى   ، 74.88%

تنوع " و على    ، %72.23بوزن نسبي " تشغيل رأس المال العامل خالل  العام      /عدد مرات دوران  

" انخفـاض مسـتوى االقتـراض     " و على    ، %71.31بوزن نسبي       " في استثمار أموال المؤسسة   

.%70.98بوزن نسبي   

، و الـوزن    3.73الخـامس وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال           

المحسـوبة   tوقيمـة   % " 60" لمحايد  كبر من  الوزن النسبي ا     أووه %74.68ساوي  يالنسبي    

، و مستوى الداللـة تسـاوي     1.97الجدولية والتي تساوي    tكبر من قيمة    أوهي    12.42تساوي  

نه بعد حضور أفراد العينة  التدريب طرأ على المشروع          أمما يدل على     0.05قل من   أوهي   0.000

يؤهل أصـحاب المشـروعات     رنامجربحية المشروع، وذلك يرجع ألن الب     في مجال    إيجابية تغيرات

فق ويت الصغيرة بمهارات إدارية تفيدهم في إدارة مشاريعهم لتحقيق أهداف المشروع أال وهو الربح،            

يبيـة تهـتم بحاجـات    الذين وجدا أن المؤسسات التدر) Burden & Proctor, 2000(مع ذلك 

الكبيرة لتوفير البرامج التدريبية    ، تماماُ كما يقوم برنامج التدريب ببذل المجهودات         ورغبات المتدرب 

الذي توصل إلـى أن     )Avcikurt,2003(المالئمة ألصحاب المشروعات الصغيرة، ويتفق أيضاً مع        

ير، وهذا يتفق مع الدراسـة      دق الصغيرة منخفضة وبحاجة إلى تطو     المهارات اإلدارية ألصحاب الفنا   

تطوير المهارات اإلدارية مما ينعكس     الصغيرة يؤدى إلى     اتعبأن التدريب اإلداري ألصحاب المشرو    

توسـطة  الذي توصل بأن المنظمات الم    ) Storey,1998(لك  ، كما ويخالف ذ   ايجاباً على المشروع    

ستثمار في التدريب، بينمـا لـوحظ مـن خـالل الدراسـة أن أصـحاب          الحجم ال تأخذ بالحسبان اال    

.زيادة أرباح المشروعيجابي ينعكس فيإالمشروعات الصغيرة يستثمرون في التدريب بشكل 
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:الدراسةمجاالتتحليل علىتعليق عام.6
)31(جدول رقم 
تمجاالالكل الوزن النسبى ل

اإلحصاءاتالمجال

التغيرات 

في مجال 

ربحية 

المشروع

التغيرات 

في مجال 

حجم 

اإلنتاج

التغيرات 

في مجال 

عدد 

العمالء

التغيرات 

في مجال 

التطور 

التكنولوج

ي

التغيرات 

في مجال 

تطور 

أساليب 

العمل

الوزن 

النسبى 

لجميع 

المجاالت

72.7378.9778.9676.7774.6876.422الوزن النسبي التدريب الذي استفاد   

ــحاب منـــه  أصـ

ــروعات  المشـــ

ن الصغيرة والعاملو 

فيها

مســــتوى 

الداللة
0.0000.0000.0000.0000.0000.000

أن للتدريب أثر إيجابى على أداء المشروعات الصغيرة بـوزن نسـبي             )31(رقم  يتبين من الجدول    

، وذلك يرجع للمهارات التى يزودها برنامج التـدريب ألصـحاب المشـروعات الصـغيرة       )76.42(

والعاملين فيها، وقدرة المتدربين على تطبيق تلك المهارات في مشروعاتهم، مما يؤدى إلى تطوير أداء               

.يرة جداًالمشروعات الصغيرة والصغ

:ختبار فرضيات الدراسةلثاً اثا
)الجدول في الصفحة التالية(:ختبار فرضيات الدراسة فيما يلييتمثل ا

)32(جدول رقم 
ن فيهاأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملومعامالت االرتباط لبيرسون بين كل مجال و التدريب الذي استفاد منه 

اإلحصاءاتالمجال

التغيرات 

جال في م

ربحية 

المشروع

التغيرات 

في مجال 

حجم اإلنتاج

التغيرات 

في مجال 

عدد 

العمالء

التغيرات في 

مجال التطور 

التكنولوجي

التغيرات 

في مجال 

تطور 

أساليب 

العمل

معامل ارتباط  

بيرسون
0.8290.7930.8460.8600.881

0.0000.0000.0000.0000.000مستوى الداللة

التدريب الذي استفاد   

ــه  ــحاب منـ أصـ

المشروعات الصغيرة  

122122122122122حجم العينةن فيهاوالعاملو

0.174يساوي " 120"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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بين التدريب الذي استفاد     0.05هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية          . 1

.ن فيها وربحية المشروعات الصغيرةالصغيرة والعاملوأصحاب المشروعات منه 

تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين التدريب الذي استفاد منـه أصـحاب                

) 32(المشروعات الصغيرة والعاملين فيها وربحية المشروعات الصغيرة والنتائج مبينة في جدول رقم             

الجدوليـة والتـي   rكبر من قيمـة  أوهو 0.829اط بيرسون يساوي  والذي يبين أن قيمة معامل ارتب     

قل من  أوهو   0.000، كما  وجد أن مستوى الداللة يساوي          0.05عند مستوى داللة     0.174تساوي  

مما يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى معنويـة           0.05

ن فيهـا وربحيـة     أصـحاب المشـروعات الصـغيرة والعـاملو       نه  بين التدريب الذي استفاد م     0.05

.المشروعات الصغيرة

بين التدريب الذي استفاد     0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية        هناك عالقة ارتباطية  . 2

ن فيها وزيادة حجـم اإلنتـاج فـي المشـروعات          أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملو   منه  

.الصغيرة

عامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين التدريب الذي استفاد منـه أصـحاب             تم استخدام اختبار م   

والنتائج مبينة فـي    ج في المشروعات الصغيرة     المشروعات الصغيرة والعاملين فيها وزيادة حجم اإلنتا      

rوهو اكبر مـن قيمـة   0.793والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي ) 31(جدول رقم  

، كما  وجـد أن مسـتوى الداللـة يسـاوي     0.05عند مستوى داللة   0.174لتي تساوي   الجدولية وا 

مما يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللـة إحصـائية          0.05وهو اقل من     0.000

بين التدريب الذي استفاد منه أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها           0.05عند مستوى معنوية    

.اإلنتاج في المشروعات الصغيرةوزيادة حجم 

بين التدريب الذي استفاد     0.05ناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية          ه. 3

.ن فيها ونمو عدد عمالء المشروعات الصغيرةأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملومنه 

ب الذي استفاد منـه أصـحاب       تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين التدري         

ن فيها ونمو عدد عمالء المشروعات الصغيرة، والنتائج مبينة في جدول           والمشروعات الصغيرة والعامل  

الجدولية  rكبر من قيمة    أوهو    0.846والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي         ) 31(رقم  

وهـو   0.000مستوى الداللة يساوي    ، كما  وجد أن     0.05عند مستوى داللة     0.174والتي تساوي   

مما يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى                0.05قل من   أ

ن فيها ونمو عـدد     أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملو   بين التدريب الذي استفاد منه       0.05معنوية  

.عمالء المشروعات الصغيرة
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بين التدريب الذي استفاد     0.05لة إحصائية عند مستوى معنوية      هناك عالقة ارتباطيه ذات دال    . 4

.ن فيها والتطور التكنولوجي للمشروعات الصغيرةأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملومنه 

تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين التدريب الذي استفاد منـه أصـحاب                

والنتائج مبينـة فـي   . ها والتطور التكنولوجي للمشروعات الصغيرةن في روعات الصغيرة والعاملو  المش

rكبر مـن قيمـة   وهو أ0.860والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يساوي ) 31(جدول رقم  

، كما  وجـد أن مسـتوى الداللـة يسـاوي     0.05عند مستوى داللة   0.174الجدولية والتي تساوي    

قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللـة إحصـائية        مما يؤكد  0.05قل من   وهو أ  0.000

ن أصحاب المشروعات الصـغيرة والعـاملو     بين التدريب الذي استفاد منه       0.05عند مستوى معنوية    

.فيها والتطور التكنولوجي للمشروعات الصغيرة

لذي استفاد  بين التدريب ا   0.05هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية          . 5

ن فيها وتطـور أسـاليب العمـل المختلفـة فـي            أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملو   منه  

. المشروعات الصغيرة

أصـحاب  تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين التدريب الذي استفاد منـه               

ائج مبينة فـي جـدول رقـم        ن فيها وربحية المشروعات الصغيرة والنت     المشروعات الصغيرة والعاملو  

الجدوليـة   rكبر مـن قيمـة      وهو أ  0.881ارتباط بيرسون يساوي     والذي يبين أن قيمة معامل    ) 31(

وهـو   0.000مستوى الداللة يساوي     ، كما  وجد أن     0.05عند مستوى داللة     0.174والتي تساوي   

إحصائية عنـد مسـتوى     مما يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة            0.05قل من   أ

ن فيهـا وربحيـة     أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملو   بين التدريب الذي استفاد منه       0.05معنوية  

.المشروعات الصغيرة

ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية في آراء المستجيبين حول أثر التدريب علـى المشـاريع                 . 6

مؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة فـي  العمر،  الالجنس،:( الصغيرة يعزى إلي العوامل التالية 

المشـروعات  ها فـي برنـامج تـدريب        عدد الدورات التدريبية التي تلقو    المشاريع الصغيرة،   

حجـم  ، عمر المشـروع،     نوع المشروع ،  هاالتي تلقو  تمجال الدورا  ،الغوث وكالةالصغيرة ب 

)رأس مال المشروع

:لتاليةويتفرع من تلك الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية ا

بين حـول أثـر التـدريب علـى         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجي          .أ

a=05.0الصغيرة يعزى إلي الجنس عند مستوى داللة المشروعات
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)33(جدول رقم 

للفروق بين المتوسطات حسب متغير الجنسT اختبار

المتوسط الحسابي
المجال

أنثىذكر
مستوى الداللةtقيمة 

3.66233.31111.9450.054التغيرات في مجال اإلنتاج

0.8670.387-3.93534.1173التغيرات في مجال عدد العمالء

3.95103.91110.1840.854التغيرات في مجال التطور التكنولوجي

3.86353.52471.3170.190التغيرات في مجال تطور أساليب العمل

3.73583.71360.0980.922مجال ربحية المشروعالتغيرات في

3.82943.71860.5980.551جميع المجاالت
1.97تساوي " 120"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين  والنتـائج مبينـة    tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

الجدولية لكـل مجـال ولجميـع        tقل من قيمة    المحسوبة أ  tوالذي يبين أن قيمة     ) 33(في جدول رقم  

tقل من قيمـة     وهي أ   0.598ميع المجاالت تساوي      المحسوبة لج  tالمجاالت مجتمعة حيث أن قيمة      
، وكذلك يتبين أن قيمة مستوى الداللة لكل مجال وللمجاالت مجتمعـة              1.97الجدولية والتي تساوي    

0.05كبر مـن    وهي أ  0.551لجميع المجاالت تساوي    حيث أن قيمة مستوى الداللة       0.05ن  أكبر م 

مما يعني قبول الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء المستجيبين حول أثر التدريب                 

لـى أن  إوذلـك يرجـع     .a=05.0على المشاريع الصغيرة يعزى إلي الجنس عند مسـتوى داللـة            

المشاِركات في الدورات التدريبية يملكن فرصة ال تقل عن الرجل في امتالك مشروعات خاصة بهن،               

وإدارتها بشكل جيد، ولديهن القدرة على كسب المهـارات التدريبيـة المتنوعـة وعكسـها علـى                 

.مشاريعهن الخاصة أو التى يعملن فيها تماماً كالرجال

بين حـول أثـر التـدريب علـى         فـي آراء المسـتجي    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       .ب

a=05.0الصغيرة يعزى إلي العمر عند مستوى داللة المشروعات

)34(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير العمر

المتوسط الحسابي

25المجال
ة 

ــن
سـ

قل
منفأ

26-
30

ن 
م

31-
35

ــن
م

36-
4041

ة 
ــن

سـ

ثر
فأك

ة 
يم

ق
F

اللة
الد

ى 
تو

مس

3.71323.57693.51483.70233.73960.8100.521التغيرات في مجال اإلنتاج

3.99903.97693.94213.75453.91880.3660.833التغيرات في مجال عدد العمالء

3.94003.92414.05003.93643.87500.2250.924التغيــرات فــي مجــال التطــور 
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التكنولوجي

التغيرات في مجال تطور أسـاليب     

العمل
3.79373.91173.77363.78183.90830.2100.933

ــة  ــي مجــال ربحي التغيــرات ف

المشروع
3.76033.78613.69213.92223.49380.8620.489

3.84163.83423.79543.81993.78690.0470.996جميع المجاالت
2.45تساوي 0.05ومستوى داللة " 117، 4" ة عند درجتي حرية الجدوليFقيمة 

) 34(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم               

عنـد   2.45الجدولية  والتـي تسـاوي        Fقل من قيمة    أالمحسوبة لكل مجال     Fوالذي يبين أن قيمة     

المحسوبة لجميـع المجـاالت   F، كما يتبين أن قيمة0.05وى داللة ومست) 117، 4(درجتي حرية 

، وكـذلك بلغـت قيمـة     2.45الجدولية  والتي تساوي      Fقل من قيمة    أوهي   0.047مجتمعة تساوي   

مما  يعنـي قبـول الفرضـية       0.05كبر من   وهي أ  0.996لجميع المجاالت تساوي    مستوى الداللة   

إحصائية في آراء المستجيبين حول أثر التدريب على المشـاريع         العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة        

، a=05.0الصغيرة يعزى إلي العمر عند مستوى داللة 

المشاركين على تنمية مهاراتهم التـى تفيـدهم فـي تطـوير أعمـالهم،       ويرجع ذلك إلى حرص   

فر هذه الخدمات، وذلـك بنـاء       واالستفادة من خدمات برنامج تدريب المشروعات الصغيرة الذي يو        

م لتطوير مهـاراتهم    على طبيعة عمل المشاركين في المشروع ونوع المهارات التدريبية الالزمة له          

.في مجال العمل

بين حـول أثـر التـدريب علـى         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجي          . ج

a=05.0الصغيرة يعزى إلي المؤهل العلمي عند مستوى داللةالمشروعات

)35(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤهل العلمي
المتوسط الحسابي

المجال

ة 
وي

ثان

قل
فا

م 
لو

دب

سط
تو

م
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ور

كال
ب

س
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دب

لي
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ير
ست

اج
م

راه
تو

ة دك
يم

ق
F

اللة
الد

ى 
تو

مس

3.62413.47653.65833.24813.71794.20001.1950.316التغيرات في مجال اإلنتاج

3.79263.94773.96063.81854.00093.80000.1520.979التغيرات في مجال عدد العمالء

3.85003.86473.99343.73333.87693.90000.2750.926التغيرات في مجال التطور التكنولوجي

3.98333.88633.85273.15563.74624.05000.6320.676لالتغيرات في مجال تطور أساليب العم

3.36673.63533.76803.53703.79574.20000.7760.569التغيرات في مجال ربحية المشروع

3.72383.76023.84683.50263.82804.03000.3880.856جميع المجاالت
2.29تساوي 0.05مستوى داللة و" 116، 5" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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) 35(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم               

عنـد  2.29الجدولية  والتي تسـاوي  Fقل من قيمة أالمحسوبة لكل مجال Fوالذي يبين أن قيمة 

المحسوبة لجميـع المجـاالت   Fأن قيمة، كما يتبين 0.05ومستوى داللة ) 116، 5(درجتي حرية 

، وكذلك بلغـت قيمـة    2.29الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    أوهي   0.388مجتمعة تساوي   

ممـا يعنـي قبـول الفرضـية       0.05كبر من   أوهي   0.856مستوى الداللة لجميع المجاالت تساوي      

ن حول أثر التدريب على المشـاريع      المستجيبيالعدمية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء           

ـ أن الدافع األساسيحيث، a=05.0الصغيرة يعزى إلي المؤهل العلمي عند مستوى داللة       ه والموج

ألصحاب المشروعات الصغيرة هو نوع البرامج المطروحة من قبل برنـامج التـدريب، وشـعورهم            

ختيـار  يعتمد ذلك على المتدرب نفسه فـي ا االت حيثللحاجة لتنمية وتطوير مهاراتهم في تلك المج      

الذي أكد على األثـر     ) 2004أبوحامد،(البرنامج التدريبي الذي يتوافق مع مؤهالته، وهذا يتفق مع          

) 2004قشطة،(اإليجابي للجهود الذاتية الفردية في االستفادة من برنامج التدريب، وكذلك يتفق مع             

حيـث أن   ال على تنمية الموارد البشـرية،       بية لما له من أثر فع     الذي أوصى بتكثيف البرامج التدري    

برامج التدريب التى يقدمها برنامج التدريب تقدم مهارات محددة منفصلة غير متعلقة بمنهاج دراسي          

عينة سوى معرفة القراءة والكتابـة، وبالتـالى تهـدف البـرامج            محدد وال تشترط حمل شهادات م     

ت وكفاءات المشاركين للقيام بمهام وظيفية جديدة بصـرف النظـر عـن             التدريبية إلى تنمية مهارا   

.المؤهل العلمى الذي يحملونه

ثـر التـدريب علـى      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجيبين حـول أ             . د

الصـغيرة عنـد     زى إلي عدد سنوات الخبرة فـي المشـروعات        الصغيرة يع  المشروعات

a=05.0مستوى داللة 

)36(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد سنوات الخبرة في المشاريع الصغيرة
المتوسط الحسابي

5المجال
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6-

10
نة

س

ن 
م

11-
15

نة
س

16-
20

21
ة 

سن ثر
ة فأك

يم
ق

F
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تو
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3.65493.64263.60633.12503.81671.1540.335التغيرات في مجال اإلنتاج

3.94874.05373.97543.21113.76671.9510.107التغيرات في مجال عدد العمالء

3.92334.04293.93573.62503.90000.4970.738التغيرات في مجال التطور التكنولوجي

3.84233.88383.85713.22503.90000.7160.582التغيرات في مجال تطور أساليب العمل

3.77163.82003.68253.00003.45001.8210.129التغيرات في مجال ربحية المشروع

3.82843.88813.81213.23553.76671.3820.244جميع المجاالت

2.45تساوي 0.05ومستوى داللة " 117، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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) 36(هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم              الختبار  

عنـد  2.45الجدولية  والتي تسـاوي  Fقل من قيمة المحسوبة لكل مجال أFوالذي يبين أن قيمة

مجـاالت  المحسوبة لجميـع ال F، كما يتبين أن قيمة0.05ومستوى داللة ) 117، 4(درجتي حرية 

، وكذلك بلغـت قيمـة    2.45الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    وهي أ  1.382تمعة تساوي   مج

مما  يعنـي قبـول الفرضـية         0.05كبر من   أوهي   0.244مستوى الداللة لجميع المجاالت تساوي      

العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء المستجيبين حول أثر التدريب على المشـاريع                

وذلـك  ،  a=05.0عند مستوى داللة     عدد سنوات الخبرة في المشاريع الصغيرة     يرة يعزى إلي    الصغ

ألن تنمية المهارات والخبرات التدريبية ومواكبة التطور في اإلدارة واالنتاج وغيرها مـن مجـاالت               

وير واكتسـاب  عمل المشروع ال تحدد بعدد من سنوات الخبرة وانما هى عملية مستمرة مـن التطـ             

.المهارات والخبرات الجديدة وذلك من خالل اإللتحاق ببرامج التدريب متنوعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجيبين حـول أثـر التـدريب علـى                   . ه

عدد الدورات التدريبية التي تلقيتها في برنـامج تـدريب           روعات الصغيرة يعزى إلى   المش

a=05.0الوكالة عند مستوى داللة 

)37(جدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد الدورات التدريبية التي تلقيتها في برنامج 

تدريب الوكالة
المتوسط الحسابي

المجال
دورات5دورات4دورات3دورتاندورة

دورات  6

فأكثر

Fقيمة 
ــتوى  مس

الداللة

3.59923.68103.56393.73413.56253.70740.3010.912التغيرات في مجال اإلنتاج

3.91873.92123.83094.17194.11393.92300.6510.662التغيرات في مجال عدد العمالء

التغيـرات فــي مجـال التطــور   

التكنولوجي
3.83683.96193.91673.84674.10004.10670.5690.723

لتغيرات في مجال تطور أساليب     ا

العمل
3.64774.09523.78023.68303.59923.68101.3170.262

ــة  ــي مجــال ربحي التغيــرات ف

المشروع
3.79653.71533.55563.51413.91873.92120.8450.521

3.76063.87403.73023.78973.83683.96190.3910.854جميع المجاالت

2.29تساوي 0.05ومستوى داللة " 116، 5" دولية عند درجتي حرية الجFقيمة 

) 37(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم               

عنـد  2.29الجدولية  والتي تسـاوي  Fقل من قيمة أالمحسوبة لكل مجال Fوالذي يبين أن قيمة 

المحسوبة لجميع المجـاالت  F، كما يتبين أن قيمة 0.05ومستوى داللة ) 116، 5(درجتي حرية 
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، وكذلك بلغـت قيمـة       2.29الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    أوهي  0.391مجتمعة تساوي   

مما  يعنـي قبـول الفرضـية       0.05كبر من   أوهي   0.854مستوى الداللة لجميع المجاالت تساوي      

وق ذات داللة إحصائية في آراء المستجيبين حول أثر التدريب على المشـاريع            العدمية أي ال توجد فر    

عدد الدورات التدريبية التي تلقيتها في برنامج تدريب الوكالة عند مستوى داللـة             الصغيرة يعزى إلي    

05.0=a  ،        اسـبهم  وهذا راجع إلى أن ألصحاب المشروعات حرية االختيار في عدد الدورات التى تن

حسب احتياجاتهم، وكذلك هناك من يلتحق بالدورات من أجل اكتساب مهارات جديدة، ال تفيدهم فـي                

.على أمل االستفادة منها الحقا، أو االستفادة على المستوى الشخصيأعمالهم الحالية،

يبين تجفـي آراء المسـ     a=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          . و

التي تلقيتهاتالصغيرة يعزى إلي مجال الدورااتعحول أثر التدريب على المشرو

)38(جدول رقم 

التي تلقيتهاتاختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير مجال الدورا
المتوسط الحسابي

المجال
تسويقإدارة

ــة  ماليـ

ومحاسبة
غير ذلكسوبحا

Fقيمة 
ــتوى  مس

الداللة

3.59923.68103.56393.73413.56250.3010.912التغيرات في مجال اإلنتاج

3.91873.92123.83094.17194.11390.6510.662التغيرات في مجال عدد العمالء

3.83683.96193.91673.84674.10000.5690.723التغيرات في مجال التطور التكنولوجي

3.64774.09523.78023.68303.59921.3170.262في مجال تطور أساليب العملالتغيرات

3.79653.71533.55563.51413.91870.8450.521التغيرات في مجال ربحية المشروع

3.76063.87403.73023.78973.83680.3910.854جميع المجاالت

2.45تساوي 0.05ومستوى داللة " 117، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

) 38(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم               

عنـد  2.45الجدولية  والتي تسـاوي  Fقل من قيمة المحسوبة لكل مجال أFوالذي يبين أن قيمة 

مجـاالت  المحسوبة لجميـع ال Fبين أن قيمة، كما يت0.05ومستوى داللة ) 117، 4(درجتي حرية 

، وكذلك بلغـت قيمـة    2.45الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    وهي أ  0.391مجتمعة تساوي   

مما  يعنـي قبـول الفرضـية       0.05وهي اكبر من     0.854مستوى الداللة لجميع المجاالت تساوي      

فـي آراء المسـتجيبين     a=05.0داللة  العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           

حيـث يختـار   ، التـي تلقيتهـا  تحول أثر التدريب على المشاريع الصغيرة يعزى إلي مجال الـدورا   

، وهـذا يخـالف الباحـث       الفعليـة  الـذي يلبـى حاجاتـه التدريبيـة       المتدرب البرنامج التدريبي    
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ديد اإلحتياجات التدريبيـة مـن وجهـة نظـر       الذي أشار إلى وجود خلل في تح      ) 2004بوسلطان،أ(

حتياجـات  الذي أشار إلى القصور الواضح في تحديـد اال        ) 2005سعدية،(المتدربين وكذلك يخالف    

التدريبية، وإذا كان ما توصل إليه الباحثان صحيح من حيث انطباق ذلك على البرامج التدريبية التى                

، فإن ذلك حسب نتائج الدراسـة ال ينطبـق علـى           قاموا بدراستها، أو الجوانب في منهجية التدريب      

وذالك للتميز فـي مسـتوى أداء        برنامج تدريب المشروعات الصغيرة التابع لوكالة الغوث الدولية،       

بأن عملية التدريب المهنى فـي الكليـات   ) 2005سعدية،(وهذا يتوافق مع ما توصل إليه  البرنامج،

شراف الحكومى، أو للتطرق لموضوعات مخصصة في       عن مثيالتها ذات اإل   الخاصة بالوكالة متقدمة    

.مجال المشروعات الصغيرة تهم أصحاب المشروعات الصغيرة بدرجة عالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء المستجيبين حول أثر التدريب على المشـاريع           . ز

a=05.0الصغيرة يعزى لنوع المشروع عند مستوى داللة 

)39(ول رقم جد

اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين المتوسطات حسب متغير نوع المشروع
المتوسط الحسابي

المجال
غير ذلكزراعيخدماتيصناعيتجاري

Fقيمة 
ــتوى  مس

الداللة

3.57133.64243.69433.92503.56250.6810.606التغيرات في مجال اإلنتاج

3.94654.21943.88734.32503.88060.9370.445عدد العمالءالتغيرات في مجال

3.96143.87503.94314.10003.88750.1090.979التغيرات في مجال التطور التكنولوجي

3.77464.00003.85193.90003.98750.2750.893التغيرات في مجال تطور أساليب العمل

3.76083.75003.69843.93063.66250.1700.953عالتغيرات في مجال ربحية المشرو

3.80333.89503.81504.03673.79640.2170.928جميع المجاالت

2.45تساوي 0.05ومستوى داللة " 117، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

) 39(ينة في جدول رقـم  الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مب    

عنـد  2.45الجدولية  والتي تسـاوي  Fقل من قيمة المحسوبة لكل مجال أFوالذي يبين أن قيمة 

مجـاالت  المحسوبة لجميـع ال     F، كما يتبين أن قيمة      0.05ومستوى داللة   ) 117،  4(درجتي حرية   

، وكذلك بلغـت قيمـة       2.45الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    وهي أ  0.217مجتمعة تساوي   

مما  يعنـي قبـول الفرضـية          0.05كبر من   أوهي   0.928مستوى الداللة لجميع المجاالت تساوي      

بين حـول أثـر التـدريب علـى       العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجي            

روعاتحيث أن معظم المش   ،  a=05.0الصغيرة يعزى لنوع المشروع عند مستوى داللة         المشروعات

الصغيرة مشتركة في الحاجات التدريبية، مثل االفتقار إلى المهارة اإلدارية والتسـويقية ومهـارات              



108

اإلنتاج والتسويق ووظائف المشروع المختلفة، وحاجاتهم لمعرفـة الوسـائل الحديثـة فـي اإلدارة             

قتصـاد  عمل تحت ضغوط كبيرة في ظل ا      والتعامل مع المتغيرات الجديدة في األعمال، االقتصادية وال       

. متقلب، وإغالقات مستمرة

بين حـول أثـر التـدريب علـى         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجي          . ح

a=05.0الصغيرة يعزى لعمر المشروع عند مستوى داللة المشاروعات

)40(جدول رقم 

بين المتوسطات حسب متغير عمر المشروعاختبار تحليل التباين األحادي  للفروق
المتوسط الحسابي

سنوات 3المجال

فأقل
-8من 7-4من 

11
-12من 

15
فأكثر16

مستوى الداللةFقيمة 

3.66433.90503.56103.65053.41692.5710.041التغيرات في مجال اإلنتاج

3.95654.09834.10194.01313.61932.5340.044التغيرات في مجال عدد العمالء

التغيـرات فــي مجـال التطــور   

التكنولوجي
3.88674.11504.02174.20003.72901.7480.144

التغيرات في مجال تطور أساليب     

العمل
3.82644.06783.92224.04653.47972.1780.076

ــة  التغيــرات فــي مجــال ربحي

المشروع
3.74773.89003.77683.74653.52370.9100.461

3.81614.01523.87643.93323.55372.4020.054جميع المجاالت

2.45تساوي 0.05ومستوى داللة " 117، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

) 40(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول رقم               

كبـر مـن   وهي أ2.571ي مجال اإلنتاج يساوي المحسوبة لمجال التغيرات فFقيمة والذي يبين أن    

ال المحسوبة لمجال التغيرات فـي مجـ    F، وكذلك بلغت قيمة      2.45الجدولية والتي تساوي       Fقيمة  

مما يعنـي وجـود   2.45الجدولية والتي تساوي  Fكبر من قيمة وهي أ2.534عدد العمالء يساوي  

أما .  لمستجيبين حول التغير في مجاالت اإلنتاج وعدد العاملين يعزى لعمر المشروع          فروق في آراء ا   

الجدوليـة  والتـي تسـاوي    Fقل من قيمة أالمحسوبةFالمجاالت الثالث األخرى فقد تبين أن قيمة        

المحسـوبة  F، كما يتبـين أن قيمـة   0.05ومستوى داللة ) 117، 4(عند درجتي حرية 2.45

، 2.45الجدوليـة  والتـي تسـاوي    Fقل من قيمة وهي أ 2.402االت مجتمعة تساوي    مجلجميع ال 

ممـا  يعنـي قبـول    0.05وهي أكبر من 0.054جميع المجاالت وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة ل    

بين حول أثر التدريب علـى      الفرضية العدمية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء المستجي           
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وذلك يرجـع إلـى مـدى     ،  a=05.0صغيرة يعزى لعمر المشروع عند مستوى داللة        ال المشروعات

وشعوره بأهمية اكتساب مهارات جديدة وانعكاس ذلك على ربحيـة           قابلية وثقافة صاحب المشروع   

مشروعه بالدرجة األولى، وذلك أن الهدف األساسي للمشروع هو تحقيق الـربح، وكـذلك النظـر                

الـذين  ) Webster &$Martocchio,1993(وهذا يتفق مع .دريب كاستثمار مربحلرسوم الت

.حسب عمر المشروعاًتطبيقياًتوصال إلى عدم وجود فروق بين المتدربين الذين تلقوا تدريب

)41(جدول رقم 

اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير عمر المشروع
الفروق بين المتوسطات

15-12من 11-8من 7-4من سنوات فأقل3عمر المشروعجالالم
70.2407-4من 

0.3440*-0.1033-11-8من 

0.25450.0895-0.0138-15-12من 

التغيرات في مجال اإلنتاج

0.2336-0.1441-0.4881*-0.2474-فأكثر16

70.1418-4من 

110.14540.0036-8من 

0.0888-0.0852-150.0566-12من 

التغيرات في مجال عدد العمالء

0.3938*-0.4826*-0.4790*-0.3372-فأكثر16

تعني وجود فروق جوهرية بين الفئات* 

أن الفـروق بـين     ) 41(وبالنسبة لمجال التغيرات في مجال االنتاج يبين اختبار شفيه جدول رقـم             

" سـنة  7-4"والفروق لصـالح الفئـة      " سنة 7-4نة فاكثر،   س 16"سنة و    7-4سنة،   11-8" الفئات

" سـنة 7-4سـنة فـأكثر ،   16"وبالنسبة لمجال التغيرات في عدد العمالء ان الفروق بـين الفئـات    

-8"والفروق لصالح الفئـة  " سنة11-8سنة فاكثر ، 16"و الفئتين   " سنة 7-4"والفروق لصالح الفئة    

سنة15-12"والفروق لصالح الفئة " سنة15-12، سنة فأكثر16"الفئتين ، و" سنة11

ب علـى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء المسـتجيبين حـول أثـر التـدري                . ط

a=05.0رأس مال الشركة عند مستوى داللة حجم الصغيرة يعزى إليالمشروعات

)42(جدول رقم 

ين المتوسطات حسب متغير حجم رأس مال المشروعاختبار تحليل التباين األحادي  للفروق ب

المتوسط الحسابي
$ 5000المجال

فأقل

5001-

10.000$

10.001-

20.000$

20.001-

50.000$

150.00 $

فأكثر

قيمة 
F

مستوى 

الداللة

3.69983.68653.70673.67783.56400.4690.759التغيرات في مجال اإلنتاج

4.08813.99663.96004.26173.80711.8240.129العمالءالتغيرات في مجال عدد 
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التغيــرات فــي مجــال التطــور 

التكنولوجي
3.92673.98463.93784.15563.92000.2910.883

4.04113.98463.87563.92843.66871.4580.220التغيرات في مجال تطور أساليب العمل

3.86004.00773.53334.07783.59942.5350.044التغيرات في مجال ربحية المشروع

3.92213.93223.80134.02043.71271.3130.269جميع المجاالت

2.45تساوي 0.05ومستوى داللة " 117، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

) 42(جدول رقـم  الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في    

وهـي  2.535تسـاوي  ربحية المشروعالمحسوبة لمجال التغيرات في مجال Fوالذي يبين أن قيمة     

مما يعني وجود فروق فـي آراء المسـتجيبين حـول    2.45الجدولية والتي تساوي      Fكبر من قيمة    أ

خـرى المتبقيـة     أما المجاالت األ  .  لحجم رأس مال المشروع   يعزى   ربحية المشروع التغير في مجال    

عند درجتـي    2.45الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    المحسوبة لكل منها أ    Fفقد تبين أن قيمة     

مجاالت مجتمعة المحسوبة لجميع الF، كما يتبين أن قيمة 0.05ومستوى داللة ) 117، 4(حرية 

بلغت قيمـة مسـتوى      ، وكذلك  2.45الجدولية  والتي تساوي       Fقل من قيمة    وهي أ  1.313تساوي  

مما  يعني قبول الفرضية العدمية أي ال توجـد    0.05كبر من   وهي أ  0.269داللة لجميع المجاالت    ال

الصـغيرة يعـزى   بين حول أثر التدريب على المشروعاتداللة إحصائية في آراء المستجي  فروق ذات 

يرجع إلى أن تطبيق المهارات والمعـارف  وذلك  ،  a=05.0عند مستوى داللة     رأس مال الشركة  إلي  

ب المشروع على توظيـف     نما على قدرة صاح   ال تتأثر بحجم رأس مال المشروع، وإ      ى تم اكتساب  الت

.ير عمل المشروع وتحقيق أهدافهيفي إدارة وتسما تم اكتسابه من مهارات وخبرات 

)43(جدول رقم 
تغير حجم رأس مال المشروعاختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب م

الفروق بين المتوسطات
حجم رأس مال المجال

المشروع

5000 $

فأقل

-5001من 

10.000$

-10.001من 

20.000$

-20.001من  

50.000$

-5001من 

من10.000$

0.1477

-10.001من 

20.000$

-0.3267-0.4744

-20.001من  

50.000$

0.21780.0701*0.5444

التغيرات في مجال ربحية 

المشروع

0.4784-0.40830.0661-0.2606-فأكثر$ 150.00

تعني وجود فروق جوهرية بين الفئات* 

، مـن   $ 50.000-20.001مـن     " أن الفروق بين الفئتين     ) 43(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      

" .$50.000-20.001من  " ولصالح الفئة ) 10.001-20.000$
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السابعالفصل 

نتائج وتوصيات الدراسة

مقدمة

نتائج الدراسة :أوالً   

:ثانياً   

:ثالثا   

توصيات الدراسة

دراسات مقترحة
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:مقدمة
سوف نستعرض في هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل إليها مـن خـالل البيانـات وإثبـات                   

أجل تحقيـق   تنمية وتطوير أدء التدريب من      تى تساهم في    الفرضيات وكذلك عرض ألهم التوصيات ال     

.األهداف المرجوة من هذا البحث

:نتائج الدراسة: أوال

، )76.42(بينت الدراسة أن للتدريب أثراً إيجابياً على أداء المشروعات الصغيرة بوزن نسـبي              . 1

ادة عـدد   تمثلت في تحسن أداء المشروعات الصغيرة في مجاالت الربحيـة، واإلنتـاج، وزيـ             

. العمالء، وتطور أساليب العمل، واإلعتماد على التكنولوجيا الحديثة في المشروعات الصغيرة

ب المشـروعات   اعلى تطوير مهـارات وقـدرات أصـح        فاعالً اًبينت الدراسة أن للتدريب أثر    . 2

الصغيرة والعاملين، انعكس بشكل واضح على قدرة وفاعلية المشاركين علـى إدارة العمليـات              

نتاجية في مشروعاتهم بشكل أفضل، تمثل بشكل جلـى فـي قـدرة أصـحاب المشـروعات       اإل

، وهذا يعـود إلـى قـدرات        غيرة على اختصار بعض خطوات العمل، وزيادة جودة المنتج        الص

أصحاب المشروعات على نقل الخبرات التى تعلموهـا فـي مجـال إدارة اإلنتـاج والتسـويق          

.لكونها أو يعملون فيهاوترجمتها إلى نجاح للمشروعات التي يم

في نقل بعض الخبرات والمهارات     ليست قوية بسشكل كبير     كما بينت الدراسة أن هناك استجابة       . 3

التى تعلمها المتدربين إلى الحياه العملية، وذلك يرجع إلى دخول عوامل أخـرى مـؤئرة مثـل                 

اً يايجاب اًالتدريب أثر  العوامل االقتصادية، حيث أن أصحاب المشروعات والعملين فيها أفادوا بأن         

، والقـدرة الماليـة   ةمنخفضبنسبة على قدرتهم على زيادة األصول الثابتة في مشروعاتهم ولكن      

لها أثر هام على زيادة أصول المشروع، والذي يعتمد أساساً على التمويل الـذاتى والمـدخرات                

.الفردية والقروض الصغيرة في تمويل نشاطاته

فاعليـة ظهـرت فـي قـدرة أصـحاب          أثراً  المتعلقة بمجال التسويق     قد كان لبرامج التدريب   . 4

المشروعات الصغيرة والعاملين فيها على توظيف ما تعلموه من مهارات في هذا المجال تمثلـت      

، وذلك أن برنامج تدريب المشـروعات       مهاراتهم في التعامل مع العمالء     في قدرتهم على زيادة   

.تصاالت وترويج المنتجات ومهارات تقديم الخدماتالصغيرة يعقد دورات خاصة في مجال اال

من الواضح أن هناك إدراك لدى أصحاب المشـروعات الصـغيرة والعـاملين فيهـا ألهميـة                 . 5

لوجيا واالستثمار في التدريب من أجل تطوير قدرات مشروعاتهم ومواكبتها لما يستحدث من تكن            
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باسـتخدام الشـبكة العنكبوتيـة      يق الخـدمات    وفي إدارة المشروعات وتحسين المنتجات وتسـ      

، وتطوير مهارات العاملين في اللغة والمراسالت واإلتصاالت والتعرف على آخـر             )اإلنترنت(

التطورات والبرامج المفيدة في المشاريع ، من خالل حضور برامج التدريب التى يقدمه برنامج              

.تدريب المشروعات الصغيرة

ى طبقها أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها       من أهم المهارات الت    ان ممارسة التخطيط  . 6

في مجال تطوير أساليب العمل، وهذا يدلل على نجاح برنامج تدريب المشـروعات الصـغيرة               

على توصيل رسالته من خالل البرامج التدريبية التى يطرحها في مجال إدارة المشروع، وإدارة              

رارات، وفي صقل مهارات المشـاركين فـي        الموارد البشرية، وأساليب حل المشاكل واتخاذ الق      

.مجال اإلدارة والتى يعتبرالتخطيط من أهم وظائفها

، وهـذا يـدلل علـى أن        اتي وواضح على زيادة أرباح المشروع     لقد أثر التدريب بشكل ايجاب    . 7

اإلستثمار في التدريب من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها مجدى من الناحيـة         

ويعود بالفائدة والنفع على المشروعات الصغيرة بشكل مباشر متمـثالً فـي قـدرة               اإلقتصادية،

أصحاب المشروعات والعاملين فيها على تحسين إدارة مشروعاتهم وخفض التكاليف والتوسـع            

.في السوق وبالتالي زيادة األرباح

، ومرد ذلك إلى وعدد عمالء المشروعلتدريب وقوية بين ابينت الدراسة أن هناك عالقة ايجابية.8

المهارات التسويقية والترويجية و مهارات التعامل مع العمالء التى اكتسبها المشاركون في 

الدورات التى يعقدها برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوكالة الغوث الدولية، 

إلي ذلك يعود ، وةيأيضاً قوية وإيجابولوجيكما تبين أن العالقة بين التدريب و التطور التكن

تزويد برنامج التدريب ألصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها بآخر ما توصل إليه العلم 

الحديث من مهارات وخبرات في مجال أعمالهم، وكذلك هناك عالقة قوية وواضحة بين 

التدريب وتطور أساليب العمل في المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، وهذا يدلل على 

المشاركين في الدورات التدريبية لدى برنامج التدريب لمهارات متطورة في إدارة إكتساب 

المشروعات الصغيرة وتنظيمها، وقدرته على عكس ذلك على المشروعات التى يملكونها او 

التى يعملون فيها، كما أن العالقة كانت إيجابية وقوية بين التدريب وربحية المشروعات 

دة مهاراتهم في إدارة ور أداء العاملين في المشروعات الصغيرة، وزياالصغيرة، وهذا نتيجة لتط

عكس ايجابياً على ربحية و تحسن أدائهم في المشروعات التى يعملون بها مما انمشروعاتهم 

هتمام ويعود ذلك إل،إيجابية وقوية ألثر التدريب على اإلنتاجوكذلك كانت العالقةالمشروع، 

.صة وموجهة في إدارة اإلنتاجبرنامج التدريب بدورات خا
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على تطوير أداء المشروعات الصغيرة في كافة لم يؤثرعامل الجنسأثر أن بينت الدراسة .9

المجاالت، وهذا يدلل أن لدى النساء والرجال نفس الفرصة في نقل المهارات التدريبية إلى 

.ن فيهاويعملأو يملكنها، أو التى العمل وتطبيقها على المشروعات التى يمتلكونها 

تطوير أداء المشروعات صاحب المشروع ليس له دور في عمر كما أظهرت الدراسة أن .10

الصغيرة، ويرجع ذلك ألن تطبيق ما تم تعلمه في برنامج التدريب للمشروعات الصغيرة من 

، بل لمدى قدرته على تطبيق ما تعلمه أوالً، ثم أن المدربين العمرمهارات ال يخضع لعامل 

ينفذون البرامج التدريبية مؤهلين بقد كبير على توصيل المهارات والخبرات الالزمة الذين 

.للمتدربين باستخدام طرق ووسائل التدريب الحديثة

على األثر الناتج عن التدريب وانعكاسه ليس له دور للمتدربلمؤهل العلمىبينت الدراسة أن ا.11

الصغيرة والعاملين فيها ناتجة عن على المشروعات الصغيرة، حيث أن أصحاب المشروعات

الممارسة واإلحتكاك الفعلى في العمل والتواجد في السوق فهو مدرك لطبيعة عمله ولكنه قد 

يكون بحاجة لصقل بعض المهارات واإلطالع على وسائل جديدة وتكنلوجيا حديثة في اإلدارة 

وهذه الدافعية الذاتية لدى والتسويق وتطبيقات الحاسوب وما يلزمه لتسيير أعماله بشكل أفضل

المتدرب تضعف أثر الفارق في المؤهل العلمى على اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة 

.ألصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها

فيها لم عدد سنوات الخبرة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملينكما بينت الدراسة أن .12

على مشروعاتهم،، وبالتالى قد خبرات التى امتلكوها في التدريب عكس المهارات والعلى يؤثر

يكسب صاحب المشروع سنوات لعمر مشروعه من خالل التدريب وصقل مهاراته ومهارات 

.العاملين في المشروع

على تطبيق المهارات المكتسبة في التدريب ال يؤثر ان عدد الدورات التى يتلقاها المتدرب كما .13

يث أن األثر يكون للدورات التى تؤهل المشاركين بمهارات ال تكون على المشروعات ح

ويكون هناك حاجة لهذه المهارات لتأدية العمل بالشكل المطلوب . موجودة لدى شاغل الوظيفة

.فيقوم باإللتحاق بدورة تدريبية تؤهله في هذا الجانب مما ينعكس على نجاح وتطور المشروع

أثر على لم تؤئر بشكل واضح ت التى حصل عليها المتدرب نوع الدورات الدراسة أن بينو.14

أداء المشروعات الصغيرة، وذلك ألن هناك من يحضر الدورات التدريبية لبناء التدريب على 

قدرات والتزود بمعارف جديدة تؤهلهم لالنتفاع بها مستقبالً، وهناك دورات تدريبية ليس لها أثر 
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ات الصغيرة، مثل تطوير مهارا ت اللغة اللغة مباشر يمكن قياسه بوضوح على المشروع

.اإلنجليزية وتطوير مهارات استخدام الحاسوب بشكل عام

التطور الذي يطرأ ليس له دور في لنوع وطبيعة عمل المشروعكما ظهر من الدراسة أن .15

على المشروع نتيجة التدريب حيث أن المشروعات الصغيرة لديها حاجات متقاربة، وأن 

التى يتم اكتسابها من خالل التدريب يمكن تطبيقها على المشروعات بغض النظر عن المهارات 

.نوع المشروع وطبيعة نشاطه

على المهارات التى يمكن اكتسابها وتطبيقها على لم يؤثر ان عمر المشروع وأظهرت الدراسة .16

التى تعلما المشروعات الصغيرة حيث أن ذلك يرجع إلى مدى قدرة المتدرب على نقل المهارات 

.وممارستها في حياته العملية من جهة وعلى نوعية تلك المهارات وحاجة المشروع لها

ان التدريب اإلدارى ومهاراته المختلفة يمكن تطبيقها على المشروعات إذا المست حاجة .17

حقيقية لدى تلك المشروعات من خالل المتدربين األكفاء، ووجود مدربين على قدر عالي من 

، بغض النظر عن حجم رأس المال المستثمر في المشروع، فمن تعلم مهارات التسويق المهارة

.يمكنه تطبيقها على منتجات أو خدمات المشروع سواء كان رأس ماله كبير أو قليل

:الخالصة

يؤثر التدريب إيجابياً وبشكل واضح على المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، ويؤدى إلى نجاحها 

ورها الريادى في اإلقتصاد الفلسطيني بفاعلية وكفاءة عالية، كما ويزود الرياديين والمهتمين في تقديم د

ات االقتصاد الفلسطيني، عبالمهارات الالزمة للبدء بمشروعاتهم مما يوسع هذا القطاع الهام من قطا

.ا بشكل مستمروالذي يعتبر األهم بسبب سياسات اإلحتالل المحاربة النشاء المصانع الكبيرة وتدميره

كما أن برنامج التدريب التابع لوكالة الغوث الدولية، يقدم خدمات متميزة في هذا المجال، ويعتمد في 

تقديم خدماته على الخبراء والمدربين المحليين بشكل أساسي، وأحياناً المدربين الدوليين، ويعمل على 

.وعقد ورش عمل للمدربينتطوير وتنمية خبرات المدربين من خالل المدربين الدوليين 

يقوم البرنامج بعقد ورش عمل لتحديد الحاجات التدريبية ألصحاب المشروعات الصغيرة كما 

والصغيرة جداً، بمشاركة  وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمدربين، ومؤسسات التدريب المختلفة، 

تسهيالت التدريب المختلفة كما ييقدم البرنامج التسهيالت الالزمة لتحقيق حاجات المتدربين، خالل

. كوسائل العرض واإليضاح، والمواد التدريبية الحديثة واستخدام األساليب الحديثة في التدريب



116

:التوصيات: ثانياً
:خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات وذلك على النحو التالي

يشارك فيها صحاب المشروعات الصغيرة ألالتدريبية حاجات العقد ورش عمل مختلفة حول .1

ات المعنية في الحكومة وزاريرة واالمنظمات غير الحكومية والأصحاب المشروعات الصغ

م الفئة ومساعدتها في النهوض بمشروعاته، لتحديد وتحديث الحاجات التدريبية لهذه والجامعات

.بما يعود على اإلقتصاد الفلسطيني بالفائدة

عاملين فيها باإللتحاق بدورات تدريبية للتزود ضرورة اهتمام أصحاب المشروعات الصغيرة وال.2

بالمهارات الجديدة في مجالالت وظائف المشروع المختلفة، ولزيادة قدراتهم على إدارة 

.مشروعاتهم بكفائة وفاعلية

عقد دورات خاصة ألصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها في الطرق الفاعلة في .3

الية، وأساليب اإلستغالل األمثل للموارد المحدودة واستثمارها استثمار األصول الثابتة بكفاءة ع

.في المشروعات الصغيرة

تكثيف الدورات في مجال تطبيقات الحاسوب في المشروعات الصغيرة، والتجارة اإللكترونية .4

.والتسويق اإللكتروني، وجارات آخر التطورات في تلك المجاالت

رات في مجال إدارة األزمات، وذلك لما يواجهه هذا دورات خاصة للقطاع الصناعى، ودوعقد.5

القطاع من ضغوط وتحديات كبيرة ناتجة عن ممارسات إلحتالل وجهوده المستمرة للقضاء على 

هذا القطاع من اإلقتصاد الفلسطيني بشكل خاص، ومحاربته لالقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل 

ة ألهمية هذا القطاع، وتزويدهم عام، وذلك من أجل توعية أصحاب المشروعات الصغير

.بالمهارات والوسائل المناسبة لالستمرار في العمل تحت الضغط

توجيه دورات خاصة بالقطاع الزراعى، وأخرى للقطاع السياحى، وعدم اإلقتصار على الجانب .6

، اإلدارى في التدريب، وإنما بناء المختبرات وجلب اإلمكانيات الالزمة لتطبيق التدريب العملى

.مما يزيد من الفائدة النهائية للتدريب وانعاكسها على المشروعات الصغيرة

تجربة برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بوكالة الغوث الدولية في قطاع تعمم .7

الخمس، لتلبية حاجات أصحاب تح برامج تدريب في مناطق عمليات الوكالةخالل فغزة، من 

وذلك لتعزيز الخدمات اإلغاثية التى تقدمها بخدمات التدريب المفيدة المشروعات الصغيرة، 
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.لالجئين الفلسطينيين بشكل خاصلوألصحاب المشروعات الصغيرة 

تطوير برنامج الدبلوم للمشروعات الصغيرة، من أجل إعداد رواد للتنمية اإلقتصادية، مسلحين .8

وعات الصغيرة وإدارتها بما يكفل لها بالمعارف والخبرات والمهارات الالزمة للبدء بالمشر

.النجاح والتطور

اإلهتمام بمجال التدريب للمشروعات الصغيرة بالحكومة الوطنية الفلسطينية ضرورة قيام .9

والصغيرة جداً، وإيالئها االهتمام الكافي من خالل فتح برامج التدريب الخاصة فيها، وتقديم 

.اإلستشارات والدعم الفنى لها

مرات، و ورش العمل، واأليام الدراسية، حول المشروعات الصغيرة والصغيرة المؤتعقد.10

جداً، لنشر الوعى العام بهذه المشروعات وأهميتها في اإلقتصاد الفلسطيني، ولتوجيه الخريجين 

المهنيين واألكاديميين المتالك مشروع صغير وتطويره، وعدم االنتظار في طوابير االنتظار 

.الرسمية التى ربما تتأخر وقد ال تأتى نهائياًعلى أبواب الوظيفة 

ضرورة رعاية األفكار الريادية للمشروعات الصغيرة، وبناء حاضنات األعمال، لتشجيع .11

ر عليهم الدخل، مما يعود بالفائدة دم اإلقتصادية وتحويلها إلى مشروعات تُالرواد لتطبيق أفكاره

.عليهم وعلى المجتمع

:ةدراسات مقترح: ثالثاً
:وبحسب موضوع الدراسة فإنه من المفيد أن يتم مستقبالً إجراء الدراسات التالية

.دراسة أثر التدريب على المشروعات الصغيرة حسب القطاع الذي تتبعه.1

.راسة أثر التدريب على المشروعات المتوسطة والكبيرةد.2

.االحتياجات التدريبية ألصحاب المشروعات الصغيرةتحديددراسة.3
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، رسـالة قـدمت السـتكمال        "المؤسسات غير الحكومية في قطاع غـزة      تطبيقية علي   

الحصول علي درجة الماجستير، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسـالمية،            

.2004غزة، 

المتبعة في  ة  أثر انتفاضة األقصى على برامج تمويل المشاريع الصغير       أبو عمشة،ماجد،   

نيل درجـة   ، بحث مقدم ل   الغوث الدولية لتشغيل الالجئين    دائرة التنمية والتخطيط بوكالة   

.2003.الماجستير في االقتصاد، جامعة القدس، أبوديس، فلسطين

، ورقـة   مبررات وآلياد دعم الصناعات الصغيرة والمتوسـطة      ،  اسماعيل، عمر شعبان  

.1996، ديسمبر ، األنروا، غزةعمل مقدمة لوزارة الصناعة الفلسطينية

فـي األراضـي    ) المنشـآت الصـغيرة   (القطاع غير المنظم    "، سفيان عوض    البرغوثي

اإلسـتثمار  -، المـؤتمر العلمـي األول  "فرص البقاء وتحديات اإلستمرار  –الفلسطينية  

الجامعـة  -كليـة التجـارة   والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة،         

.2005مايو ، غزةاالسالمية، 

، تطوير عملية التدريب بالقطاع الحكومي في دولة اإلمارات العربية        ،  حمدبوقفل، محمد أ  

.2002جزيرة البان، دبي، أكتوبر ،رسالة دكتوراه، دولة اإلمارات العربية المتحدة

، المنظمة العربيـة للعلـوم   اللقاء العالمي حول أساليب وتقنيات التدريب     الخطيب أحمد،   
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.1984االدارية، عمان، األردن، 

أثر خصائص البيئة التنظيمية على استراتيجيات تدريب العاملين        خليفة، قصي قحطان،    

العراق، ، أطروحة ماجستير، بغداد،   في فنادق الدرجة الممتازة والدرجة األولى في بغداد       

2000.

تقييم عملية التدريب للعاملين بالكليات التقنية فـي محافظـات          منصور محمد،    ،سعدية

، دراسة قدمت استكماال لمتطلبات الحصول على درجـة         المتدربين غزة من وجهة نظر   

.2005ة أعمال، الجامعة اإلسالمية، غزة، الماجستير كلية التجارة قسم إدار

دراسة لحالـة قطـاع   -واقع االستثمار وتطلعاته في فلسطين  ،  عبد الحميد محمد  شعبان،

لتمويل في فلسطين بين آفـاق      اإلستثمار وا  -المؤتمر العلمي األول   ،الصناعات الصغيرة 

مـايو   9-8من   -غزة–الجامعة االسالمية    -التنمية والتحديات المعاصرة، كلية التجارة    

2005.

، المجلة العربية لإلدراة،    منهجها ومقومات تأليفها  -الحاالت اإلدارية الطيب،حسن أبشر،   

.1981، كانون أول 25-18العدد الرابع، ص 

، مركز البحوث واإلنمـاء، شـركة       يجيات المشاريع الصغيرة  استراتعبد الهادي عزت،    

.1996ديسمبربيسان، ورقة عمل مقدمة لوزارة الصناعة، 

نموذج مقترح لتدريب مديري المدارس اإلعدادية في قطاع غـزة          العمري عطية محمد،    

رسالة مقدمة كمتطلب تكميلي لنيل رسالة الماجستير فـي  ،في ضوء حاجاتهم التدريبيـة  

.1999، غزة، يونيو اإلسالميةل التربية، الجامعة أصو

تقويم البرنامج التدريبي لمديرات ومساعدات مدارس التعليم العام   عوض، سامية محمد،    

، 24، العدد 8، مستقبل التربية العربية، مجلد      في كلية التربية الرياضية للبنات بالرياض     

.2002، 274:ص-243:ص

، مجلة جامعة دمشـق  ييم المجهودات التدريبية في المنظمةتخطيط وتقس، سليمان،   الفار

.1997، 66-7، العدد الثاني،ص 13لمجلد للعلوم االقتصادية والقانونية، ا

مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فعالية بـرامج التـدريب          صباح،  الفضلى، فضل   

.1995، 672-637، ص4، العدد 34المجلد ، مجلة اإلدارة العامة،والتنمية اإلدارية

المعوقات التي تحول بين التدريب اإلداري وتوظيفه على الواقع العملـي          ،  قشطة، كمال 

ية البنات، وجامعة األقصي، غـزة،      كلستير غير منشورة، جامعة عين شمس،       رسالة ماج 

2004.

Management Training and Development forالمدهون محمد، SME
.2003ة الدكتوراه، جامعة برادبورد، المملكة المتحدة، ،رسالة قدمت لنيل درج
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قدمـة  ورقة عمـل م   ،  معيقات وحلول  –المشاريع الصغيرة في قطاع غزة      ناصر جبر،   

.1996ديسمبر لوزارة الصناعة الفلسطينية، 

دراسـة   –التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصناعية الصغيرة       ،فايز جمعة النجار،  

رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة اليرمـوك، كليـة           ،  فظة اربد ميدانية في محا  

.2001ارة األعمال، األردن، إربد، االقتصاد والعلوم اإلدارية، قسم إد

:الصفحات اإللكترونية على شبكة المعلومات. د

,www.unrwa.org.                       الصفحة اإللكترونية لوكالة الغوث الدولية

,www.pnic.ps.                    الصفحة اإللكترونية للهيئة العامة لالستعالمات

http://www.unrwa.org/
http://www.pnic.ps/
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مالحقال

االستبانة)1(ملحق رقم 

.قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم االستبانة)2(ملحق رقم 

.طلب تحكيم)3(ملحق رقم 

.رسالة طلب اموافقة على إجراء البحث موجهة لوكالة الغوث)4(ملحق رقم 

دريب المشروعات عقدها برنامج تيقائمة بأسماء الدورات التي )5(ملحق رقم 

.الصغيرة بوكالة الغوث

المشاركين في دورات برنامج تدريب المشروعات قائمة بأعداد )6(ملحق رقم 

.الصغيرة حسب طبيعة العمل
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)1(ملحق رقم 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

غزةيةــاإلسالمالجامعة

لياــات العـية الدراسكل
مالــإدارة األعماجستير

استبانة
...ة/األخت الفاضل/ األخ

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

، "أثر التدريب علي أداء المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً فـي قطـاع غـزة             "يقوم الباحث بدراسة ميدانية حول      

عمال، وقد أعدت هذه اإلستبانة خصيصاً لهذا البحث، لـذا أرجـوا   بغرض الحصول على درجة الماجستير في إدارة األ      

تعبئة هذه اإلستبانة بكل دقة وعناية، لما في ذلك من مساهمة باالرتقاء في البحث العلمي بما يعود بالفائدة على تطـوير              

ألغـراض البحـث    وتنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً في قطاع غزة ، مؤكداً لكم أن إجابتكم ستستخدم فقط                

. العلمي

ولكم جزيل الشكر والعرفان

الباحث

إبراهيم عبد المجيد القوقا

:الجنس
أنثي(   ) ذكر(    ) 

:العمر
سنة فأكثر41(   )40-36من(   )35-31من (    )30-26من(    ) فأقلسنة25(    ) 

:المؤھل العلمي
دكتوراه(   )ماجستیر(   ) عاليدبلوم (   )بكالوریوس(    ) دبلوم متوسط(   ) ثانوي فأقل(   ) 

:عدد سنوات الخبرة 
سنة فأكثر21(   )20-16(   ) 15-11(   )10-6من (   ) سنوات فأقل5(   )

:دورات التدریبیة التي تلقیتھا في برنامج تدریب الوكالةعدد ال
فأكثردورات 6(  ) 5(   ) 4(   ) 3(   ) 2(   ) 1(   ) 

التي تلقیتھا؟تمجال الدورا
) ............................حدد(غیر ذلك (   )حاسوب(    ) مالیة ومحاسبة(   ) تسویق(   ) إدارة(   ) 

:المشروعنوع
) ............................حدد(غیر ذلك (   )زراعي(   )خدماتي(   ) صناعي(   ) تجاري(   ) 
:عمر المشروع

فأكثر16(   ) 15-12من (   ) 11-8من (   ) 7-4من (  ) قلسنوات فأ3(   ) 
:حجم رأس مال المشروع

أقل من(   ) 
10000$

من(   )
10001 -20000$

من(   ) 
20001 -50000$

من(    ) 
50001 -100000$

كثر منأ(   ) 
100000$

:عدد العاملین في المشروع
فأكثر50(   ) 50-21(   ) 20-11(   ) 10-5(   ) فأقل4(   ) 

الســؤالرقم
أوافق 

بشدة
ال أوافقمحايدأوافق

ال أوافق 

بشدة
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:تمثلت فياإلنتاجحضورك التدريب في مجالالمشروع بعدىترتب انعكاسات عل

زادت كمية اإلنتاج.1

تنوعت األصناف المنتجة.2

... )أراضي، مباني، آالت (زادت كفاءة استخدام األصول الثابتة .3

استحداث منتجات جديدة.4

زادت األصول الثابتة.5

ن في مجال االنتاجانخفضت استشارة المتخصصي.6

زادت جودة المنتج.7

انخفضت تكاليف اإلنتاج.8

انخفضت نسبة العادم والتالف.9

تم اختصار بعض خطوات العمل.10

:فيتمثلت عدد العمالءنموحضورك التدريب في مجالالمشروع بعد ترتب انعكاسات على

زاد عدد عمالء المشروع.1

دخول في أسواق جديدةال.2

استخدام قنوات توزيع جديدة.3

توسيع الشريحة المستهدفة–الوصول لشرائح أعرض في السوق الحالي .4

زاد عدد الزائرين اليومي للمشروع.5

زاد االتصال بالمؤسسة والسؤال عن منتجاتنا وخدماتنا.6

زادت مهارة التعامل مع العمالء.7

تم استحداث طرق جديدة في عرض وتقديم المنتجات والخدمات.8

العمالءتتم استخدام الطرق العلمية في تحديد احتياجا.9

تم استخدام طرق حديثة في اٌإلعالن والترويج عن المنتجات والخدمات.10

:تمثلت فيولوجيالتطور التكنحضورك التدريب في مجالالمشروع بعد ترتب انعكاسات على

إدراك أهمية التنكنولوجيا الحديثة في خدمة المشروع.1

استخدام تكنولوجيا جديدة في المؤسسة .2

تطوير وتحديث اآلالت والمعدات ووسائل العمل في المشروع.3

تقليل الوقت والجهد المبذولين في العمل.4

يين في مجال التكنولوجيا الحديثةقّل االعتماد على المستشارين الخارج.5

استخدام الحاسوب وتطبيقاته في العمل.6

استغالل وقت العمل بصورة أكثر كفاءة.7

تقديم خدماتنا ومنتجاتنا بجودة عالية وسرعة فائقة.8

زاد االعتماد على المعدات واآلالت الحديثة بدل القوى البشرية.9

إلصابات والحوادثقلت معدالت ا.10
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:فيتمثلت تطور أساليب العملالتدريب في مجالحضوركالمشروع بعد ترتب انعكاسات على

اعتماد نظام حديث إلدارة شئون العاملين.1

استحداث نظام إداري جديد في العمل.2

استخدام أدلة العمل .3

وسعات واالستثمارات الجديدةاالعتماد على دراسات الجدوى في تطبيق الت.4

االعتماد على وضع الخطط قصيرة وطويلة األجل في العمل.5

تحسن عالقة الموظفين باإلدارة.6

استخدام األسلوب العلمي في إدارة المشاريع.7

.إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق المهارات التي تعلموها.8

في اختيار الموظفين وترقيتهم وتحفيزهماستحداث أسالب حديثة .9

دراسة وتطوير الوسائل واألساليب اإلدارية وإدخال التحسينات الالزمة .10

لنجاح وتطوير العمل

:تمثلت فيالمشروعربحيةحضورك التدريب في مجالالمشروع بعد ترتب انعكاسات على

زاد استثمار األموال المتاحة.1

رات دوران رأس المال العامل خالل  العامزاد عدد م.2

تنوع في استثمار أموال المؤسسة.3

انخفض مستوى اإلقراض .4

زاد رقم صافي المبيعات .5

زادت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.6

زادت قدرة الشركة، على تحصيل أموالها المستحقة .7

ة في المشروعزاد توفر السيول.8

زادت ثقة المساهمين في المشروع بإدارة المشروع.9

تحسن قدرة المشروع على مواجهة األزمات المالية.10

واهللا ولى التوفيق
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)2(ملحق رقم 

مكان العملالعملاالسمرقم

الجامعة اإلسالميةأستاذ جامعيرشدى وادى. د.1

مركز القطانثباحعطية العمرى. د.2

الجامعة اإلسالميةمحاضرماجد الفرا. د.3

وكالة الغوثمدير دائرة التنميةناصر على جبر. د.4

الجامعة اإلسالميةأستاذ جامعينافذ بركات. د.5

جامعة األزهرأستاذ جامعيوائل ثابت. د.6

الجامعة اإلسالميةأستاذ جامعييوسف عاشور. د.7
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)3(لحق رقم م

غزةيةــاإلسالمالجامعة

لياــات العـكلية الدراس
مالــإدارة األعماجستير

25/4/2007: التاریخ

المحترم،،........................................ /.......................السيد الدكتور

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

أتوجه إليكم بالتقدير واإلحترام راجياً تعاونكم في تحكيم هذه اإلستبانة، حيث أنها تهـم قطـاع                

تأثر التدريب علـي أداء المشـروعا  "المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بقطاع غزة والتي بعنوان   

، حيث سيقوم الباحث باستطالع آراء الذين تلقوا التدريب فـي           "الصغيرة والصغيرة جداً في قطاع غزة     

برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بوكالة الغوث الدولة، وانعكاس ذلـك علـى أداء               

ي، أسـاليب   الربحية، واإلنتاج، وعدد العمالء، التطـور التكنلـوج       : المشروعات الصغيرة في مجاالت   

لما في ذلك من فائدة للبحث العلمي وبما يعـود بـالنفع            .العمل،أرجوا من سيادتكم تحكيم هذه اإلستبانة     

على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً في قطاع غزة

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

الباحث

إبراهيم عبد المجيد القوقا
:المرفقات

.مشكلة الدراسة-

.فرضيات الدراسة-

.اإلستبانة-
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)4(ملحق رقم 
المشاركين في دورات برنامج تدريب المشروعات الصغيرة حسب طبيعة العمل

المجموعالداعمين للمشاريعموظفينأصحاب مشاريعالسنة
199525010018368
199621530050565
199720827017495
1998137168140445
199962219237518
2000148337341826
2001516200135851
20027121651311008
20035643602801204
2004703934141210
20056771324421251
20067972072711275

49892551247610016وعالمجم

%63%16%21%100%

، 2006برنامج تدريب المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً  التابع لوكالة الغوث الدولية، التقرير السنوي ل: المصدر

4: ص
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)5(ملحق رقم 

الغوث الدوليةقائمة بأسماء الدورات التى يعقدها برنامج تدريب المشروعات الصغيرة بوكالة 

No Course Title

1.  Feasibility Studies
2.  Workshop on Micro- and Small-enterprise Development
3.  How to start Your Own Businesses
4.  Marketing For Small Businesses
5.  How to Price Your Product
6.  Knitting Machine Maintenance
7.  Management of Small Businesses
8.  Principal of Accounting and Bookkeeping
9.  Business Communications
10.  Management and Planning Housing Projects
11.  Engineering Project Management
12.  Managing Industrial Costs
13.  Managing Purchasing and Inventories
14.  Bidding and Contract Award in Engineering Projects
15.  Income Taxation
16.  Management of Income and Value Added Taxes
17.  Pricing and Awarding Construction Bids
18.  Total Quality Management
19.  Grow Your Own Business
20.  Manage Your Own Business
21.  Company Accounting
22.  Management of Promotion Activities
23.  Training of Trainers
24.  Financial Analysis for Small Businesses
25.  Financial Management for Small Businesses
26.  Hotel and Restaurant Management
27.  Menu Planning and Pricing
28.  Food and Beverages Service
29.  Tourism Marketing and Promotion
30.  Safety and Professional Health in Engineering Projects
31.  Introduction to Internet
32.  Construction Documents and Documentation
33.  Accounting for Selling on an Instalment Basis
34.  Management of Tour Programmes
35.  Microfinance Management
36.  Business Counselling
37.  Preparing, Pricing and Marketing Tourism Programmes
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38.  Stock Management
39.  Design Web Page for Your Business
40.  Procurement Management
41.  Ticketing
42.  Production Management
43.  Export/Import Management and Foreign Markets Study
44.  ISO 9000
45.  Industrial Cost Accounting and Production Management
46.  Computerised Accounting "Al Aseel"
47.  English-Based Financial Accounting
48.  Excel-Based Financial Analysis (A)
49.  Excel-Based Financial Analysis (B)
50.  Pricing Strategies
51.  Structural Analysis and Design
52.  Outlook Express
53.  Electronics Commerce
54.  Auto-CAD14 Two Dimension Professional
55.  Internet
56.  Web Page Design (General)
57.  Professional Web Page Design
58.  Excel and English-Based Feasibility Studies
59.  MS Project for Construction Engineers
60.  MS Excel 2000 for Engineers and Contractors
61.  Export/Import Procedure and Documentation
62.  MS Power Point
63.  English-Based Computerised Accounting "Peachtree Package"
64.  Ms Access (XP) - Beginners Level I
65.  Advanced MS Access (XP) - Level II
66.  Management Skills
67.  Hebrew for Businessmen – Beginners Level
68.  Office Management and Executive Secretarial Skills
69.  Letters of Guarantee for Businesses- Terms and Kinds
70.  English for Business
71.  Geographical Information System
72.  Creative Thinking in Decision Making and Problem Solving
73.  Supervisory and Leadership Skills
74.  Computer-Based Office Practice 2000 (XP)
75.  Costing Accounting System for Construction Contracts
76.  English Business Communication Skills
77.  MS. Project for Construction Projects Management
78.  Internet and Outlook -Based Business Communications
79.  Outlook XP & Internet
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80.  MS. Excel XP
81.  English Business Writing Skills
82.  Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
83.  How to Promote Your Product
84. Computerized Construction Accounting (Al-Asseal Package)
85. Claims & Dispute Resolution in Construction Contracts
86. Negotiation Skills
87. English-Based Report Writing Skills
88. Advanced MS. Excel XP
89. English Oral Business Communication Skills
90. Excel-Based Budgeting as a Tool for Projecting Profits

91. Managing Multiple Priorities, & Modern Management Planning (Stage One
& Two)

92. How to Develop a Business Plan

93. Excel-Based Financial Statement Preparation “Using International
Accounting Standards”

94. Essential Management Skills
95. E-Marketing
96. Coaching Skills For Managers & Supervisors
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