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شكر و تقدير

أتقدـ بجزيؿ الشكر ك عظيـ االمتناف ك التقدير إلى كؿ مف ساىـ في انجاز ىذه الدراسة مف

مبحكثيف ك مؤسسات أىمية خصكصا مؤسسة شارؾ ،كما اخص بالذكر األستاذ الدكتكر باسـ

مكحكؿ الذم اشرؼ عمي في إعداد ىذه الرسالة ك الدكتكر عبد الكىاب الصباغ عمى تكجييو ك

دعمو المتكاصؿ أثناء إعداد مشركع البحث الذم بنيت عميو ىذه الرسالة.
ك أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف السادة لجنة المناقشة عمى ما قامكا بو مف جيد في مراجعة

الدراسة ك تقييميا ك مف ثـ التكرـ بمناقشة الباحث ك إبداء مبلحظاتيـ القيمة كتكجيياتيـ الكريمة.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى السادة أعضاء لجنة التحكيـ عمى تفضميـ بقراءة مقترح ك استبانو

الدراسة ك إبداء مبلحظاتيـ ك تكجيياتيـ الكريمة.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى المدقؽ المغكم عمى قراءتو الرسالة ك إبداء مبلحظاتو ك تكجيياتو

الكريمة.

ك أتقدـ بجزيؿ الشكر أيضا إلدارة جامعة القدس ك اخص بالشكر إدارة ك مدرسي برنامج التنمية
الريفية عمى الدعـ المتكاصؿ لي أثناء دراستي الجامعية.
إلى كؿ ىكالء جزيؿ الشكر ك االحتراـ ك التقدير

داود عبد المطيف حسن جراب
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تعريفات

الدور

 :ىك السمكؾ المتكقع مف صاحب مركز ما ،في تعاممو حسب المعايير مع
صاحب مركز معيف آخر.

المنظمات األىمية

 :ىي مؤسسات اجتماعية طكعية ،غير ربحية ،منفصمة عف الحككمة،
تحكـ ك تدار ذاتيان ،ال تعمؿ بالسياسة بالمعنى الحزبي بؿ بالسياسات

العامة.

تنمية الميارات اإلدارية  :عممية تزداد معيا معارؼ كميارات كسمككيات جديدة لتطكير كفاءة الفرد
مف اجؿ االستخداـ الفعاؿ كالكؼء لممكارد البشرية كالمالية كالمعمكمات
كالكقت مف خبلؿ العمميات اإلدارية المتمثمة في التخطيط ،كالتنظيـ كالتكجيو

كالرقابة كالتقييـ بغرض تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.
اإلدارة كعمم

 :ىك ذلؾ الفرع مف العمكـ االجتماعية الذم يصؼ كيفسر كيحمؿ كيتنبأ
بالظكاىر اإلدارية ،كالسمكؾ اإلنساني الذم يجرم في التنظيمات المختمفة

لتحقيؽ أىداؼ معينة.
اإلدارة كممارسة

 :ىي االستخداـ الفعاؿ كالكؼء لممكارد البشرية كالمادية كالمالية كالمعمكمات
كاألفكار كالكقت مف خبلؿ العمميات اإلدارية المتمثمة في التخطيط ،كالتنظيـ
كالتكجيو كالرقابة بغرض تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.

التخطيط

 :ىك عممية ذىنية منظمة الختيار أفضؿ الكسائؿ الممكنة لتحقيؽ أىداؼ
محددة ك ذلؾ لمتنبؤ بما سيككف عميو المستقبؿ مع االستعداد ليذا المستقبؿ.
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التنظيم

 :ىك عممية تكزيع الكاجبات ك المسؤكليات عمى األشخاص ك تحديد
سمطات كؿ شخص ك العبلقات بينيـ.

التوجيو

 :ىك إصدار التعميمات لممرؤكسيف عف المؤسسة ك أنظمتيا ك عف عمؿ
المكظؼ ك عبلقاتو بالمكظفيف اآلخريف ك إعطاؤه األكامر ببدء العمؿ ك
التنفي بالشكؿ الذم يحقؽ أىداؼ المنشأة.
ذ
إرشادىـ إثناء تأديتيـ لو بكيفية

الرقابة

 :ىي متابعة أنشطة العمؿ لمتأكد مف انو تـ إنجازىا حسب المخطط أك

حسب معيار المكضكع ،لتنفيذ األعماؿ ك تصحيح أية انحرافات عف الخطة

أك المعيار.
التقييم

 :معرفة قيمة الشيء حسب معيار تقاس بو ىذه القيمة ،كىك إصدار حكـ
مكضكعي عمى مدل تحقيؽ الكسيمة لؤلىداؼ المنشكدة منيا ك مدل

تحقيقيا لؤلغراض المكضكعة ليا ,ك العمؿ عمى كشؼ نكاحي القصكر فييا

ك اقتراح الكسائؿ لتبلفي ىذا القصكر في المستقبؿ.
التقويم

 :يشمؿ عنصر اإلصبلح بعد التقييـ بإدخاؿ ما ىك مناسب كذلؾ لتغيير
الحالة التي يكجد عمييا الشيء إلى حالة تعتبر أحسف مف سابقتيا .

القياس

 :ىك تحديد كمي لمظاىرة أك السمة أك الصفة مكضكع لمقياس ك ىذا يتطمب
كجكد كحدة القياس ( الدرجة ) ,كجكد سمة لقياس ( اإلجابة الصحيحة) أك
ىك عممية التعبير الكمي عف الخصائص ك األحداث بناء عمى قكاعد ك

قكانيف محددة.

المعايير

 :تعرؼ أنيا المستكيات أك الدرجات التي تصنؼ بيا األعماؿ باالستناد إلى
ثقافة معينة .كقد تككف المعايير فنية أك اجتماعية .
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المؤشرات

 :تعرؼ المؤشرات عمى أنيا دالالت عمى أمكر أك أحكاؿ معينة .

صدق المؤشر

 :فتعني انو يقيس بالفعؿ ما ىك مراد منو قياسو ك التي تعني مدل االعتماد
عميو حتى لك استخدـ ىذا المؤشر مف قبؿ أشخاص مختمفيف في أكقات

مختمفة ك تحت ظركؼ مختمفة فاف النتائج ستككف ىي ذاتيا.
حساسية المؤشر

 :فتعني أف المؤشر يتأثر بحالة أك ظاىره معينة فمثبل معدؿ كفيات الرضع
مؤشر حساس لمستكل العناية الصحية باألطفاؿ فيك مقياس مباشر لمكفيات
ك مقياس غير مباشر لمصحة بالرغـ مف أنو ال يتعمؽ بأم عمؿ صحي.

التدريب

 :النشاط المستمر لتزكيد الفرد بالميارات كالخبرات كاالتجاىات التي تجعمو
قاد ارن عمى مزاكلة عمؿ ما بيدؼ الزيادة اإلنتاجية لو كلمجية التي يعمؿ بيا.

الميارات الفنية

 :القدرة عمى أداء العمؿ ك تفيـ األنظمة ك اإلجراءات ك المكائح التنفيذية،
كاكتساب ميارة المغة كالمحاسبة ،كاستخداـ الحاسكب كىي مطمكبة أكثر في

المستكيات اإلدارية الدنيا.
الميارات اإلنسانية

 :القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف ،تفيـ سمككيـ ك دكافعيـ ك شخصياتيـ ك
احتياجاتيـ كىي مطمكبة بشكؿ متساكم في جميع المستكيات اإلدارية.

الميارات الفكرية

 :القدرة عمى الرؤية الشمكلية لممنظمة ككؿ ،كربط أجزاء المكضكع ببعضيا
البعض… الخ .أك ىي القدرة عمى الدراسة ك التحميؿ ك االجتياد ك

االستنتاج ك المقارنة ك االستعداد الذىني لتقبؿ أفكار اآلخريف ك اقتراحاتوـ.

كىذه الميارة مطمكبة أكثر في اإلدارة العميا .
التدريب التنويري

 :المستكل األكؿ الذم يتـ تكفيره مف التدريب بغرض رفع الكعي لدل
المستيدفيف فيما يتعمؽ بأىمية مكضكع أك أمر ما .كىذا النكع مف التدريب
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ييدؼ في المقاـ األكؿ إلى ردـ الفجكة بيف المستكل األكؿ كالثاني مف

االحتياجات التدريبية.
التدريب التطبيقي

 :ىك التدريب المتخصص في مجاؿ عمؿ المتدرب كيفيد ىذا النكع في
متابعة التدريب التشغيمي كىك ييدؼ إلى تحسيف القدرات األدائية لممتدرب

في بيئة تشابو الظركؼ التي تتطمبيا مسؤكلياتو الكظيفية.
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الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ دكر المنظمات األىمية الفمسطينية في تنمية الميارات اإلدارية لمشباب

في محافظة راـ اهلل ك البيرة خبلؿ الفترة  ،2005–2000نظ انر لكجكد اه تماـ كبير في تنمية قطاع
الشباب الفمسطيني ك تفعيؿ دكرىـ في المجتمع مف قبؿ الدكؿ المانحة ك المؤسسات الفمسطينية ك

الشعب الفمسطيني ك قد تـ ترجمة ىذا االىتماـ بتخصيص مكارد مالية ىائمة لتطكير ىذا القطاع في

جكانب الحياة المختمفة ،ك التي تصرؼ عمى البرامج التدريبية مثؿ كرش العمؿ ك المؤتمرات ،ك نظ ار
لمحدكدية المكارد المتاحة لمشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ ،ك عمى كجو خاص المساعدات الدكلية ،كاف
ال بد مف إجراء دراسة تقيميو لمتعرؼ عمى مدل فاعمية البرامج المكجية ليذا القطاع

 ،ك ما مدل

تأثيرىا عمى تنمية الميارات اإلدارية.
تككف مجتمع الدراسة مف أسماء الشباب المستفيديف مف خدمات المنظمات األىمية ،مف الفئة العمرية
، 24-17الذيف يسكنكف في ـ حافظة راـ اهلل ك البيرة ،كالذيف تـ حصر أسماءىـ مف سجبلت

المنظمات األىمية الشبابية الفاعمة .أما عينة الدراسة فقد تـ تقسيـ مجتمع الدراسة إلى ثماني كحدات

بحثية ،حيث تـ اعتبار كؿ مؤسسة أىمية فاعمة عبارة عف كحدة بحثية (عينة طبقية عشكائية) ..و قد

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لدراسة العبلقة بيف متغيرات الدراسة بعد أف تـ تطكير
استبانو ك مراجعة األدبيات ذات العبلقة،

لفحص الفرضيات.

كجمع المعمكمات ،كاستخداـ التحميؿ اإلحصائي

SPSS

خمصت الدراسة إلى أف المنظمات الشبابية قد حققت تقدمان في مجاؿ تنمية ميارات ك قدرات الشباب
اإلدارية بدرجة متكسطة كفؽ المعايير المحددة في الدراسة

 ،فكانت الدرجة الكمية لتقييـ دكر

المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية ىي  . %69.75أما التقييم العام لمبرامج

التدريبية حسب محكمات التقييـ المستخدمة ،فقد كاف قميؿ حيث بمغت النسبة المئكية الكمية

الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات(  .)%55.2ككاف تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية

ميارات الشباب اإلدارية كبير ،حيث بمغ متكسط النسبة المئكية الكمية الستجابات المبحكثيف عمى

جميع الفقرات كالمحاكر (  .)%75.2أما تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب

القيادية ،فقد كاف كبير ايضان ،حيث بمغ متكسط النسبة المئكية الكمية الستجابات المبحكثيف عمى
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جميع الفقرات كالمحاكر (  .)%76.9ك كجد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية

ألمنفذه تبعان لمجنس لصالح الذككر ،ك كجد فركؽ بيف الفئة العمرية لصالح الفئة العمرية األكبر ،كما
كجد فركؽ أيضان لصالح ذكم المؤىؿ العممي األعمى ،ك كجد فرؽ تبعا لمتغير مكاف السكف ،بيف

سكاف المدف ك القرل ك المخيمات لصالح سكاف المدف ،ك بيف فئة العامميف كغير العامميف كالطمبة

لصالح العامميف .و ال يوجد فروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية تبعا لمتغير الحالة
االجتماعية او تبعا لمتغير معدل الدخل الشيري ألسرة المتدرب.

خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات أىميا :أف غالبية البرامج الشبابية األىمية،امتازت بالعمؿ
االرتجالي الغير مخطط ،ك الذم معتمد عمى تكجيات المانح كأجندتو الخارجية ،ككما إف غالبية

المؤسسات األىمية تتقاطع في برامجيا المكجية لمشباب .كال يكجد قكاعد بيانات دقيقة لدل المؤسسات
األىمية حكؿ البرامج ك المشاريع التدريبية المنفذة كلـ يكف ىناؾ تحديد لمفجكة في مكضكع الميارات

البرمج التدريبية .كال يكجد رضى بشكؿ عاـ
اإلدارية .كذلؾ لـ تشارؾ الفئة المستيدفة في تصميـ ا
مف المبحكثيف عف طريقة استخداـ المكارد المالية ك المكارد البشرية في البرامج التدريبية ،كالعف

طريقة التدريب المتبعة ،كال عف كفاءة المدربيف  ،كال عف جكدة البرامج التدريبية المنفذة  ،فالجانب

التطبيقي أك العممي شبو معدكـ .ك لـ تساىـ أيضا في تحسيف دخميـ ،ك لـ تستمر أيضا فكائدىا
لفترات أخرل الحقة.
بناءأً عميو خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ،أىميا:

ضركرة إنشاء قكاعد بيانات حكؿ

حاجات الشباب مف برامج تنمية الميارات اإلدارية ،ك ضركرة تحسيف نكع البرامج التدريبية لتتبلءـ

مع حاجة سكؽ العمؿ ،ك ضركرة إشراؾ الفئات المستفيدة مف الشباب في تصميـ البرامج التدريبية،
كعدـ ىدر المساعدات الخارجية عمى عقد الدكات ك الكرش التدريبية بدكف تحديد الفجكة ،كضركرة

كجكد استم اررية لمبرامج التدريبية تتماشى مع المستجدات ك التطكر ات العممية .كضركرة تقييـ البرامج
ك الدكرات التدريبية بشكؿ مستمر ،ك نشر نتائج التقييـ.
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The Role of NGOs in Administrative Skills Development
for Palestinian Youth
The purpose of this study is to evaluate the role Palestinian NGOs in developing the
administrative skills of youth during the years 2000-2005 in Ramallah district.
This study was made because there is great interest by donors, Palestinian institutions and
society in the development of Palestinian youth sector and activating their role in our
society. This interest was expressed by specifying great financial resources to develop
this sectors in it's different areas using different methods such as, training programs,
workshops and conferences. And as a result of having limited resources for Palestinian
society in general, especially the international aid, this study was made to find out the
role Palestinian NGOs in developing the administrative skills of youth by evaluating the
effectiveness of implemented programs.
The study population consisted of Palestinian youth aged between 17-24 who received
services in administrative skills development by Palestinian NGOs and the study sample
consisted of eight research units selected from the effective and active NGOs.
A descriptive analytical methodology was followed in collecting data, analysis, and
testing hypothesizes by development a questionnaire and reviewing related literature, the
data was analyzed statistically by using SPSS.

The overall evaluation degree of NGOs role in administrative skills development was
69.75 %, which means: that there is a moderate progress in the development of youth
administrative skills & abilities according to criteria used in evaluation.
The general evaluation degree of training programs according to used criteria, was 55.2%
, and this is a low percentage.
The evaluation degree of youth administrative skills development according to used
criteria, was 75.2 % , and this is a high percentage.
The evaluation degree of youth leadership skills development according to used criteria,
was 76.9 % , and this is a high percentage.
The study also find out that there are a significant difference in the effectiveness degree
of administrative skills development according to sex, education, place of resident and
working status. While there are No a significant difference in the effectiveness degree of
administrative skills development according to social status and family income of the
trainee.
These results leads to the following conclusions: majority of training programs were not
planned well, they were planned according to donors interest, More over there were no
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data base for programs and project implemented by NGOs and the were no gap
determination for training, Also the beneficiaries didn't participate designing the training
programs, the participants were not satisfied about the usage of human and financial
resources, training methodology, trainers efficiency, quality of the training material
context, application of training was rarely used, impact of increasing income or
sustainability weren't achieved.

These conclusions leads to the following recommendations: it is very important to
establish data base for youth needs and development projects, also it is very important to
improve the quality of training context to fit with work market requirements, scientific
development and inventions. it is very important to training programs by the participation
of target beneficiaries, and it is very important to determine the training gap so as prevent
loosing money from international aid useless. And it is very important to put in
consideration sustainability of training programs and to conduct evaluation for training
impact and disseminate the evaluation results.
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الفصل االول

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المقدمة
 1.1تمييد
قدـ كؿ مف سالمكف ك انيير ) (Salamon & Anheier, 1992معايي انر لتعريؼ المنظمات األىمية ىي:
 -أف يككف ليا شكؿ مؤسسي يميزىا عف التجمع المؤقت لمجمكعة افراد.

 أف تككف منفصمة عف الحككمة حتى لك حصمت عمى بعض الدعـ المادم. -أف تككف غير ربحية.

 -أف تحكـ ك تدار ذاتيان ك ليس مف قبؿ قكة خارجية.

 أال تعمؿ بالسياسة بالمعنى الحزبي بؿ بالسياسات العامة. -الطكعية.

ميما في تكفير خدمات كاسعة لمسكاف
لعبت المنظمات األىمية خبلؿ العقديف الماضييف نا
دكر ن
في ظؿ االحتبلؿ ،شممت مجاالت الحياة المدنية مثؿ التنمية ،كالتعميـ ،كالصحة ،كاإلعبلـ،
كحقكؽ اإلنساف ،كالمرأة ،كمراكز البحث ،كالتدريب التنمكم كالميني ،إضافة إلى خدمات

إغاثة قدمتيا الجمعيات الخيرية كلجاف الزكاة ،لتكاجو مشكبلت الفقر التي صنعيا االحتبلؿ

(ماس.) 2001،

كأخذت المنظمات األىمية الفمسطينية بعد مجيء السمطة الكطنية الفمسطينية طابعا سياسيا ،حيث
عكست ىذه المنظمات النفكذ السياسي لؤلحزاب السياسية المختمفة ،كأصبحت أرضا خصبة لمصراعات

الحزبية ،كمنب ار يتـ مف خبللو التعبير عف الحياة السياسية الفمسطينية كالسيما بعد انحسار دكر احزاب
اليسار (ماس.(2001،
عند قدكـ السمطة الفمسطينية ،كما رافؽ ذلؾ مف الدعـ كالتمكيؿ المتدفؽ لمقطاع الرسمي ،بغرض بناء
مؤسسات السمطة الفمسطينية ،نجمت حالة مف الصراع ما بيف القطاع األىمي كالسمطة الفمسطينية،

فالمنظمات األىمية التي ىيمنت عمى كافة مناحي الحياة الفمسطينية في ظؿ غياب الدكلة كمؤسساتيا،

22

كاف عمييا التأقمـ مع المعطيات الجديدة التي برزت عمى الساحة ،في حيف حاكلت السمطة الناشئة

الييمنة عمى ىذا القطاع كالتدخؿ في مصادره التمكيمية ،مما كلد حالة مف الصراع ،كغياب الثقة ،كعدـ
التعاكف ما بيف ىذيف القطاعيف .إذا يمكف القكؿ أف أىـ العكامؿ التي صنعت العديد مف التكترات في

العبلقة بيف الجيتيف ىك :رغبة السمطة الفمسطينية في تقميص كحصر أم عممية تمكيؿ داخؿ فمسطيف
مف خبلؿ أجيزتيا كمؤسساتيا ،كعدـ السماح بكجكد مؤسسات ذات ثقؿ مالي معيف غير مرتبط بيا
مباشرة (مقداد.) 2003،

ك بات كؿ طرؼ يخشى اآلخر كيخافو ،فالسمطة تخشى مف أف ىذه المنظمات ترتبط بجيات أجنبية

تكفر ليا مصادر التمكيؿ ،كتممي عمييا سياسة معينة في تنفيذ برامجيا ،مما سيكشؼ عكرات السمطة

في المجاالت الحقكقية ،كاالقتصادية ،فأخذت السمطة تنظر لممنظمات االىمية عمى أنيا عدك ،يجب
محاربتو ،كتقميـ أظافره.
تميزت أنماط العبلقات فيما بيف المنظمات غير الحككمية العاممة في قطاع غزة كالضفة

الغربية بأنيا أخذت أربعة أشكاؿ ،ابتداء مف التشاكر الميداني كالعشكائي بكصفو أدنى أشكا ؿ

العبلقات فيما بينيا إلى إقامة عبلقات ثابتة مف خبلؿ الشبكات كاالتحادات ،بكصفو أرقى

أشكاؿ العبلقة مف حيث قكة ككتيرة العبلقة ،كيمكف تمخيص األشكاؿ األربعة السابقة حسب
( ماس. ( 2001،

 .1التشبيؾ  :كىك كجكد عبلقة تتسـ بالديمكمة كاالنتظاـ.

 .2التعاكف  :كىك كجكد عبلقة تتسـ بالمعقكلية مف االنتظاـ.
 .3التنسيؽ  :كىي عبلقة تعاكف كلكنيا غير منتظمة.
 .4التشاكر  :كىي التعاكف في أكقات متباعدة.

العالقة بين المنظمات األىمية الفمسطينية والممولين:
استندت المنظمات األىمية تاريخيا إلى الدعـ الخارجي ،سكا ء العربي أك الدكلي ،كما
استندت في كثير مف الحاالت إلى دعـ منظمة التحرير الفمسطينية كغيرىا مف الجيات

الفمسطينية المحمية  .كبغض النظر عف النقد المكجو ليذا الدعـ ،كخاصة ارتباطو ،في معظـ

األحياف ،بأجندة سياسية كأيدلكجية كاضحة ،فإف ىذا الدعـ قد ساىـ– كالى حد بعيد  -بتطكير

العمؿ األىمي ،كتعزيز الخدمات التنمكية لممجتمع الفمسطيني ،في ظؿ أكضاع بالغة التعقيد.
(عبد اليادم.(2002 ،
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يشير الكضع الحالي لممنظمات األىمية في فمسطيف الى أنيا تعمؿ في إطار بيئة سياسية ،غير محددة

المعالـ ،فيي حالة انتقالية بيف االحتبلؿ كاالستقبلؿ ،ك أماميا العديد مف التحديات كي تعمؿ بفاعمية،
كتقكـ بدكرىا في بناء المجتمع المدني الفمسطيني ،كبالتالي ،فإف عمييا أف تعمؿ عمى تطكير بنيتيا

المؤسساتية ،كتمتمؾ قدرات كامكانيات بشرية كتنظيمية ،كي تتبلءـ مع حجـ الدكر المناط بيا ،حيث
ال يزاؿ البعض في ىذه المنظمات يعمؿ عمى طريقة الماضي التي لـ تعد تتبلءـ مع المرحمة

الحالية ،كحاكؿ جزء مف ىذه المنظمات تطكير نفسو ،فكقع في خطأ حيث تبنى سمككا أشبو بسمكؾ
القطاع الخاص في العمؿ (مدار.(2000،

قدـ عزت عبد اليادي في كرقة عمؿ ميمو جدا حكؿ أدكار القطاع األىمي الفمسطيني في المرحمة
الراىنة بعنكاف "رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية التنمية " 2004،
تحضي ار لمؤتمر االسككا في بيركت تتمخص باألدكار التالية:
أكال :دكر التعبئة كالتأثير بالسياسات العامة.
ثانيا :دكر بناء كتطكير الكعي المجتمعي.

ثالثا :دكر االستمرار في تقديـ الخدمات الطارئة كالتنمكية.
رابعا :دكر التطكير المؤسسي كالتنظيمي كتنمية المكارد البشرية.
خامسا :دكر التشبيؾ كالتنسيؽ كالتعاكف كالتشاكر.

نستخمص من القراءات السابقة :ان ادوار المنظمات األىمية تقسم إلى دوريين أساسين ىما:

أ -الدور الوظيفي :ىك الذم يأخذ باالعتبار كظيفة المنظمات األىمية في تقديـ الرعاية لمفقراء ك

كالمحتاجيف ،ك إشباع حاجات خدمية لفئات اجتماعية معينة ،اك لممجتمع بشكؿ عاـ ك لذلؾ فيي
عادة تقكـ بمعالجة المشاكؿ بعد ظيكرىا ،ك تعرؼ ىذه الكظيفة بالرعائية اك الخدماتية.

ب -الدور البنيوي :يأخذ باالعتبار دكر المنظمات األىمية في عممية التحكؿ االجتماعي ك
السياسي ،باعتبارىا احد العكامؿ األساسية في البناء االجتماعي ،بؿ ىك القكة القصدية الفاعمة في
التغيير االجتماعي .يتسـ ىذا الدكر بالديمكمة ،ك ليس طارئا ،ك لذلؾ يككف نشاطو مخططا في

إطار مؤسسي  .ك المنظمات األىمية بيذا المعنى تتجاكز الدكر الرعائي -الخدماتي الى الدكر

التعبكم التنمكم الذم يرتبط بتعزيز القدرات ،ك الدفاع عف الحقكؽ كالحريات ،ك تمكيف الجماعة

المستيدفة في إطار نضالي مف خبلؿ خمؽ عقمية ناقدة لما يحدث في المجتمع ،ك ليا القدرة عمى

خمؽ أشكاؿ مف التغيير ك التقدـ .
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اف ىدؼ البرامج التنمكية في كؿ زماف ك مكاف ىك احداث تغييرات مقصكدة في حاؿ الفئة

المستيدفة ،قد يككف ىذا التغير ماديا ،كرفع المستكل االقتصادم اك التكنكلكجي ،....،اك معنكيا
كزيادة المعرفة اك تغيير االتجاىات ك القيـ. .....
 2.1مشكمة الدراسة
تتمخص المشكمة البحثية باالجابة عمى االسئمة الرئيسية التالية:

السؤاؿ الرئيس :كيؼ أثرت برامج المنظمات االىمية عمى تنمية قطاع الشباب؟
السؤاؿ األكؿ :ما التقييـ التنمكم العاـ لمبرامج التدريبية التي تقدميا المنظمات األىمية؟
السؤاؿ الثاني :ما دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية؟

السؤاؿ الثالث :ما دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية؟
3.1

أىداف الدراسة

ترتكز ىذه الدراسة عمى العديد مف االىداؼ العامة ك الخاصة اما اليدؼ العاـ لؿدراسة فيك المساىمة
في كضع تصكر أفضؿ لتكظيؼ المساعدات الدكلية المقدمة مف خبلؿ القطاع األىمي

في تنمية الميارات االدارية ؿلشباب الفمسطيني .أمااألىداؼ اؿفرعية لؿدراسة فتتمخص:
 .1الكقكؼ عمى األثر الحقيقي لبرامج تنمية الميارات االدارية المنفذة.
 .2تقديـ مقترحات تساعد في تطكير برامج تنمية الميارات االدارية.

 .3تسميط الضكء عمى أىمية دكر المنظمات االىمية الشبابية في فمسطيف.
 .4تبرير صرؼ األمكاؿ في تنمية الميارات االدارية التي مصدرىا المساعدات الدكلية.
 .5الخركج بتكصيات مف شأنيا مساعدة صانع القرار الفمسطيني.

 .6رفد المكتبة المحمية كالعربية في مرجع يتناكؿ الشباب كمؤسساتيـ.
 4.1اسئمة الدراسة
لقد انفقت المنظمات االىمية الفمسطينية الكثير مف االمكاؿ عمى برامج تنمية الميارات االدارية ك

القيادية مستيدفة قطاع الشباب لمساعدتيـ عمى تحسيف قدراتيـ ك مياراتيـ لجسر اليكة بيف التعميـ

االكاديمي ك متطمبات سكؽ العمؿ ك الحد مف مشكمة البطالة في صفكفيـ ،مما يدفعنا لطرح العديد
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مف االسئمة حكؿ الفرؽ الذم احدثتو ىذه البرامج عمى ارض الكاقع ك ىؿ كاف لمصفات الديمغرافية

عبلقة في أثر ىذه البرامج ،أبرز ىذه التسؤالت:

 .1ما ىي درجة اؿتأثير التنمكم العاـ لبرامج التنمية اإلدارية؟
 .2ما ىي درجة تأثير المنظمات األىمية عمى تنمية الميارات اإلدارية؟
 .3ما ىي درجة تأثير المنظمات األىمية عمى تنمية الميارات القيادية؟

 .4ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا متغير الجنس؟
 .5ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير العمر؟

 .6ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير المؤىؿ
العممي؟

 .7ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة
االجتماعية؟

 .8ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير مكاف
السكف؟

 .9ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة
العممية؟

 .10ىؿ يكجد فرؽ في تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير معدؿ
الدخؿ الشيرم ألسرة المتدرب؟

5.1

فرضيات الدراسة

استندت ىذه الدراسة ،اضافة الى الفرضيات العامة الى مجمكعة مف الفرضيات الفرعية ك قد كانت
الفرضيات الرئيسية كما يمي:

 -1برامج المنظمات االىمية التدريبية لـ تؤثر ايجابان في تنمية قطاع الشباب.

 -2برامج المنظمات االىمية لـ تؤثر ايجابان في تنمية ميارات الشباب االدارية.
 -3برامج المنظمات االىمية لـ تؤثر ايجابان في تنمية ميارات الشباب القيادية.
اما الفرضيات الفرعية فكانت:

26

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير الجنس.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير العمر.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير المؤىل العممي.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة االجتماعية.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير مكان السكن.

 -6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة العممية.

 -7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير معدل الدخل الشيري ألسرة المتدرب.

6.1

مبررات الدراسة

نظ ار لكجكد اىتماـ كبير في تنمية قطاع الشباب ك تفعيؿ دكرىـ في المجتمع مف قبؿ الدكؿ المانحة
ك الشعب الفمسطيني بكافة مؤسساتو عمى حد سكاء ك الذم ترجـ بتخصيص مكارد مالية ىائمة
لتطكير ىذا القطاع في جكانب الحياة المختمفة ،مما ادل الى ظيكر العديد مف مشاريع التنمية

الشبابية كالمنظمات األىمية العاممة في ىذا المجاؿ .كالف المكارد االقتصادية المتاحة لمشعب

الفمسطيني محدكدة ،كعمى كجو خاص المساعدات الدكلية ،فقد ارتأى الباحث ضرورة اجراء دراسة

تقيمية لمبرامج و المشاريع الشبابية لمتعرف عمى مدى أثر و فاعمية البرامج التي قدمت عمى شكل
برامج تدريبية لقطاع الشباب بغرض التمكين او توسيع الخيارات المتاحة أمامو في ظؿ المعاناه

التي يعيشيا تحت االحتبلؿ ،ما مدل تاثيرىا عمى جكانب الحياة المختمفة لو كتحسيف الدخؿ اك
تكفير فرص عمؿ جديدة اك تحسيف االداء اك زيادة االنتاج  ...و تتلخص المبرراث باآلتي:

ضركرة التعرؼ عمى مدل كفاءة استخداـ المساعدات الدكلية في مجاؿ تنمية الميارات االداريةلمشباب.
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مراجعة ك تقييـ ألثر برامج ك مشاريع المنظمات األىمية في مجاؿ تنمية الميارات االدارية لمشبابالذم يشكؿ الغالبية العظمى مف المجتمع الفمسطيني المكصكؼ أنو مجتمع فتي.

قد يككف ىذا البحث مقدمة ألبحاث ك دراسات أخرل لما سيثير مف مكاضيع ميمة في المجتمعالفمسطيني.

 7.1حدود الدراسة
 -1تقتصر ىذه الدراسة عمى محافظة راـ اهلل ك البيرة فقط لعدة اعتبارات ىي:

 صعكبة التنقؿ بيف المحافظات . -قمة المكارد المالية لمباحث.

 تركز كجكد المنظمات االىمية في محافظة راـ اهلل في الضفة الغربية. -2تقتصر ىذه الدراسة عمى الفترة الزمنية .2005-2000

 -3تقتصر ىذه الدراسة عمى الشباب مف الفئة العمرية .24-17

الفصل الثاني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدراسات السابقة
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اف االدبيات التي تناكلت مكاضيع المنظمات االىمية ،ك الشباب في فمسطيف ،ك المساعدات الدكلية،

ىي كثيرة ،بالرغـ مف ذلؾ لم يستطع الباحث حسب معرفتو المتواضعة ان يجد مصد ارً واحداً تناول

دور المنظمات االىمية في تنمية ميارات الشباب االدارية في فمسطين  ،عمما انو تصرؼ المبلييف

عمى الدكرات التدريبية في ىذا المجاؿ .كذلؾ لـ يستطع الباحث الكصكؿ الى أم مصدر بالمغة
العربية يتناكؿ تقييـ االثر التنمكم لمبرامج ،ك المشاريع التي نفذت في الضفة الغربية ك قطاع غزة.
 1.2الدراسات العربية
سيتناكؿ الباحث النظريات ك الدراسات ذات العبلقة ،حتى يستطيع تككيف اطارعاـ عف مكضكع

الدراسة التي سيقكـ بيا مف ىذه الدراسات:

" -1تقييم العممية التدريبية" و تقييم التدريب" (اشراف د .عبد الرحمن توفيق) :حيث اعتبر اف
التقييـ عممية منظمة تيدؼ الى تحديد كفاءة اك قيمة اك معنى شيء ما .كفيما يتعمؽ بتنمية المكارد
البشرية فاف التقييـ يزكدنا بالمعمكمات البلزمة لتككيف قرار عف مردكد برامج تنمية المكارد البشرية.
كاف نقطة البدء الرئيسية ىي تحديد استراتيجية التقييـ ثـ اختيار االساليب ك االدكات المناسبة ك

تحديد النتائج المستيدفة مف كراء التقييـ .ثـ قدـ استعراض الشير اساليب تقييـ البرامج التدريبية ك
ىي:
أ -اسموب كريك باترك

Donald Krikpatrick

ىك مف أكثر النماذج شيرة في العالـ ،ك يتطمب ىذا النمكذج اإلجابة عمى أربع مستكيات مف األسئمة

ىي:

- 1رد الفعل – ىك فكرة المشاركيف عف برنامج معيف بما في ذلؾ المكاد التي درست،
المدربكف ،مكاف التدريب ،طريقة التدريب ،الكسائؿ ك التسييبلت المتاحة بمعنى ىؿ كاف
المشارككف سعداء بالبرنامج ؟ ىؿ أحبكه؟

- 2التعمم – ىك قياس مقدار التعمـ الذم أحرزكه مف المبادئ ك الحقائؽ ،ك األساليب
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ك الميارات المقدمة في البرنامج .أك مدل تفيـ المشاركيف لممكاد التدريبية ك استيعابيـ
ليا؟ ماذا تعمـ المشارككف مف البرنامج؟ ىؿ تعممكه؟

- 3التحول في السموك  -ىكقياس كيفية أداء العمؿ بمعنى ىؿ استعمؿ المتدربكف ما
بناء عمى ما تعممكه؟
تعممكه؟ ىؿ غير المشارككف مف سمككيـ ن
- 4أحدث أث ارً (حقق نتائج)  -يشمؿ جمع بيانات قبؿ ك بعد البرنامج ،ك القياـ بتحميؿ
الفرؽ ،ىؿ اثر التغيير في السمكؾ عمى المؤسسة بشكؿ ايجابي؟ ىؿ نتائج البرنامج

التدريبي اثرت عمى المؤسسة اك عمى حياة المتدربيف؟
ب -اسموب تريدوي بركر Treadway Parker

ىذا التقييـ يعتمد عمى تصنيؼ المعمكمات المجمعة ك تقسـ المعمكمات إلى أربعة أنكاع:
 .1أداء العمل.

ك يقيس مدل مساىمة التدريب في تطكر أداء العمؿ بما في ذلؾ الناتج ،نكعيتو ،تكفير
النفقات ،تغييرات بسمكؾ العامميف في مكقع العمؿ.

 .2أداء المجموعة.

يقيس مدل مساىمة التدريب في تطكر أداء المجمكعة مثؿ اإلنتاج ،معدؿ األخطاء،

التكاليؼ ،التغيب عف العمؿ....،

 .3رضا المشاركين.

ىك مدل رضا المشاركيف عف برنامج معيف بما في ذلؾ المكاد التي ُدرست ،المدربكف،
مكاف التدريب ،طريقة التدريب ،الكسائؿ ك التسييبلت المتاحة

 .4كمية المعرفة التي اكتسبيا المشاركون.

ىك قياس مقدار التعمـ الذم أحرزكه مف المبادئ ك الحقائؽ ك األساليب ك الميارات المقدمة

في البرنامج .أك مدل تفيـ المشاركيف لممكاد التدريبية ك استيعابيـ ليا؟
ج -اسموب شركة بيل Outcome

تـ تطكير أسمكب جديد

Bell System

كنتيجة دراسة قاـ بيا

شركةAT & T , System, Stephanie Jackson

كتـ اإلعبلف عنو في مؤتمر عقدتو الجمعية األمريكية لمتدريب ك التنمية حيث تـ تقديـ المستكيات

التالية لمتقييـ:

30

- 1محصبلت ردكد األفعاؿ  Reaction Outcomeمدل قبكؿ المشاركيف لمبرنامج ككؿ؟

- 2محصبلت اإلمكانيات  Capabilities Outcomeما يستطيع المشارككف إنتاجو في نياية
البرنامج؟

- 3محصبلت التطبيؽ  Application Outcomeما يستطيع المشارككف تنفيذه عمى ارض الكاقع
في نياية البرنامج؟

- 4محصبلت القيمة  Worth Outcomeما ىي قيمة البرنامج اك االستفادة منو بالنسبة لتكاليفو؟
د -اسموب كايرو CIRO

تـ اقتراحو مف قبؿ  Peter Warr, Micheal Bird, & Neil Rackhamفي تقييـ البرامج التدريبية في

أكركبا ك  CIROىي حركؼ لمستكيات األسئمة.

- 1تقييـ السياؽ  Context Evaluationىك عبارة عف تقييـ إذا كانت ىناؾ حاجة لمتدريب أـ ال؟ ك
تقييـ لؤلىداؼ الفكرية ك المتكسطة ك النيائية.

- 2تقييـ المدخبلت  Input Evaluationيتضمف تحميؿ المكارد المتاحة لممفاضمة بيف البدائؿ
الممكنة مف المكارد التي تحقؽ األىداؼ.

- 3تقييـ ردكد األفعاؿ  Reaction Evaluationىك مدل رضا المشاركيف عف برنامج معيف بما في
ذلؾ المكاد التي درست ،المدربكف ،مكاف التدريب ،طريقة التدريب ،الكسائؿ ك التسييبلت

المتاحة.

- 4تقييـ النتائج  Outcome Evaluationىناؾ عدة خطكات لتقييـ المخرجات اك المحصبلت ىي:
- 1تحديد األىداؼ.

- 2كضع معايير اك مؤشرات كنقاط مرجعية لمقياس.
- 3عمؿ قياسات في الكقت المناسب.

- 4مقارنة القياسات مع المعايير اك المؤشرات.
- 5تقييـ النتائج اك الحكـ عمييا.

 -2رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية التنمية( ،عزت عبد اليادي 2004،
) :عبارة عف كرقة عمؿ تـ إعدادىا ،ك قدمت لمؤتمر االسككا في بيركت عاـ ،2004
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ك ذلؾ مف اجؿ صياغة رؤية كاستراتيجية تنمكية فمسطينية في المرحمة الراىنة.

فقاـ د .عزت عبد اليادم باستعراض الخمفية التاريخية لممنظمات األىمية في فمسطيف ،ك نقاط القكة
ك الضعؼ ،ك محددات البيئة الداخمية ك الخارجية ،ك أدكار القطاع األىمي الفمسطيني في المرحمة

الراىنة كما يراىا ،ك التي تتمخص باألدكار التالية:

أكال :دكر التعبئة كالتأثير بالسياسات العامة.
ثانيا :دكر بناء كتطكير الكعي المجتمعي.

ثالثا :دكر االستمرار في تقديـ الخدمات الطارئة كالتنمكية.
رابعا :دكر التطكير المؤسسي كالتنظيمي كتنمية المكارد البشرية.
خامسا :دكر التشبيؾ كالتنسيؽ كالتعاكف كالتشاكر.

 -3أسطورة التنمية في فمسطين (خميؿ نخمة )2004 ،
تتضمف ىذه الدراسة خمسة فصكؿ  ،تبدأ بمقدمة نظرية تتناكؿ الجكانب التحميمية المحيطة بمفاىيـ

التنمية ك الدعـ االقتصادم كالسياسي ك التمكيف ،أما الفصؿ الثاني ،فيغطي التدخبلت التنمكية في
فمسطيف قبؿ أكسمك ،كالفصؿ الثالث ،يغطي الفترة  2001-1993كالفصؿ الرابع ،معقد مقارنة ما بيف
الفترتيف قبؿ ك بعد اكسمك .اما الفصؿ الخامس ،فيغطي انعكاسات سياسات معينة عمى التنمية.

ففي ىذه الدراسة يعتبر خميؿ نخمة اف األمكاؿ خصصت ؿمشاريع ال تعد بالدرجة األكلى في األىمية
بالنسبة لمفمسطينييف ،كال حتى في الدرجة العاشرة ،فقد خصصت ىذه األمكاؿ لخدمة اإلسرائيمييف،

مف تعبيد لمشكارع كما الى غير ذلؾ ،فيذه االمكاؿ خصصت لمشاريع غير ميمة بالنسبة لمفمسطينييف
 ،مف تعبيد لمطرؽ ,كمستشفيات ،كاتصاالت ،كمخصصات الضماف اإلجتماعي ...الخ ،كلكف ىذه
المساعدات لـ تقدـ اال القميؿ القميؿ لمقطاع الصناعي كالزراعي ،ك البنية التحتية ،كاستصبلح

األراضي التي تمثؿ بالنسبة لمشعب الفمسطيني القضايا األساسية كاألكلية لمسيطرة عمى أرضو،

كتنمية مؤسساتو الصناعية كالزراعية.

أم اف ىذه األمكاؿ المقدمة ؿىذه القطاعات ،ال يمكف أف تساىـ في تنميتو كازدىاره بما يتبلءـ كالكاقع
الفمسطيني .فالمفيكـ مف ىذا السياؽ ىكأف ىذه المساعدات كانت مشركطة بمجمكعة مف الق اررات
مف الدكؿ المانحة تفرضيا عمييا السياسة اإلسرائيمة؛ لتقكيض عممية التنمية في فمسطيف.

فيذه األمكاؿ كانت تنفؽ حسب ما يتفؽ مع السياسة اإلسرائيمية كليس حسب الحاجة الفمسطينية

كخصص جزء كبير مف ىذه األمكاؿ الى الخبراء الفنييف األجانب  ،بحجة أنيـ تتكفر لدييـ كفاءات
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،

كميارات عالية ،كأجكرىـ مرتفعة بما يتبل ءـ مع كفاءاتيـ  ،مدعية بانو ال تكجد كفاءات لدل الشعب
الفمسطيني لمقياـ بعممية اإلصبلح أك التخطيط.

كلكف تجدر االشارة الى أف اساس ىذا الدعـ ال يدفع باتجاه تطكر المكارد البشرية

لبلستدامة  ،بؿ ياتي كاستجابة لظركؼ ممحة طارئة

 ،اك القابمية

 ،كدكف التقميؿ مف اىمية ذلؾ  ،فاف عممية

االشراؼ الفني عمى مثؿ ىذا الدعـ في غاية السيكلة مف خبلؿ االستعانة بالمرتزقة الجدد.كمف اجؿ

الشركع في عممية التنمية  ،تقكـ عمى االعتماد الذاتي  ،كاالنصاؼ  ،كالمشاركة  ،كالقابمية لبلستدامة ،
ينبغي كسر التباينات الحادة القائمة في مجاؿ تنمية المكارد البشرية كالتطكر االجتماعي.

 -4نحو توظيف أنجع لممساعدات الفمسطينية ( معيد ماس ) 2005 ،
اعد ىذه الدراسة فريؽ مف الباحثيف في معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني – ماس .ك قد
شارؾ بصكرة مباشرة في اعدادىا كؿ مف د .باسـ مكحكؿ ك د .نصر عبد الكريـ عاـ .2005
قدـ المجتمع الدكلي مساعدات انسانية ك اقتصادية كبيرة ك متنكعة لمشعب الفمسطيني ،بمغت حكالي
 7.5مميار دكالر خبلؿ الفترة  2004-1994ك ذلؾ مف خبلؿ عدة قنكات حككمية اك اىمية ،سكاء
دكلية اك فمسطينية ،بيدؼ تحمؿ اعباء االحتبلؿ االنسانية ك االقتصادية مف جية ،ك تمكيف

االقتصاد الفمسطيني بخمؽ ك تطكير مقكمات التنمية االقتصادية المستدامة مف جية اخرل.
تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مصادر المساعدات مف حيث مبلمحيا التكصيفية العامة ،ك
الدركس المستفادة مف تجربة تكظيفيا عمى طكاؿ المرحمة التي بدأت مع تكقيع اتفاقية اكسمك في

نياية العاـ  1993الى االف ،ك ذلؾ لككف المساعدات الدكلية ىي احدل المؤثرات الثبلث اليامة الى
جانب المؤثر االسرائيمي ،ك المؤثر الذاتي الفمسطيني في تحديد اتجاىات الكضع المعيشي الفمسطيني

ك مستكل الحياة.

ك قد خمصت ىذه الدراسة الى العديد مف المقترحات المتعمقة بآليات تفعيؿ استخداـ المساعدات

الدكلية ،لتحقيؽ االستفادة المثمى ،بحيث تكجو لبلغراض التنمكية التي تساعد في خمؽ ك تطكير
القاعدة االنتاجية ،كفي تحسيف البيئة االستثمارية بما يسمح في رفع مستكل المعيشة لبلفراد بشكؿ

مستداـ.
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 -5منظمات غير حكومية ام قواعد لالخر؟ ( عادؿ سمارة :)2004 ،
تـ اعداد ىذه الدراسة مف قبؿ الدكتكر عادؿ سمارة عاـ  . 2003ك ىي عبارة عف نقد الذع لدكر
المنظمات غير الحككمية في فمسطيف ،كذلؾ لبمكرة مكقؼ معيف مف ىذه المنظمات ك التحفظ عمى

دكرىا ،ك ذلؾ،الف تمكيميا ال يتـ مف اعضائيا بؿ مف انظمة اجنبية راسمالية استعمارية نيبت ثركات

االمـ الفقيرة ،ك ال تزاؿ لغاية االف (كىي التي اقامت الكياف الصييكني) ،فيي السبب في فقر ك

مرض ك تخمؼ العالـ الثالث ،ك ىي التي تدعـ االنظمة غير الديمقرطية فيو ،فكيؼ ستككف ىذه

الدكؿ ىي المنقذ ك المخمص الذم يريد تحقيؽ التنمية ليذه الشعكب؟ فيي اداة لتنفيذ سياسات

كاىداؼ استعمارية راسمالية تخدـ فكرة العكلمة ،كتفسد المجتمع مف االسفؿ ،مف خبلؿ اعادة تثقيؼ

المجتمع ،لدعـ ما يسمى بعممية السبلـ ،اك التسكية بالمنطقة ،متجاىمة الحاجات ك االكلكيات
الحقيقية لممجتمع.

 2.2الدراسات االجنبية
 -1فعالية المساعدات في الضفة الغربية و قطاع غزة ( البنك الدولي )2005،
تـ تنفيذ ىذا التقرير مف قبؿ الحككمة اليابانية ،ك البنؾ الدكلي ،ك برنامج االمـ المتحدة االنمائي عاـ

. 2005

يعكس ىذا التقرير تاثير المساعدات الدكلية عمى الشعب الفسطيني في الضفة الغربية ك قطاع غزة،

مف خبلؿ االثر عمى القطاعات المختمفة ،متعرضا لممكاضيع الرئيسية التالية:
 -تاثير المساعدات الدكلية عمى مككنات االقتصاد الكمي.

 االنطباع العاـ لدل الفمسطينيف عف تاثير المساعدات الدكلية. -معطيات التنمية االجتماعية ك االقتصادية المستدامة.

 -دكر المساعدات في دعـ المؤسسات الفمسطينية ك االصبلح.
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يتحدث التقرير ايضا عف متطمبات العممية التنمكية ،فيي بحاجة الى مركنة في التعامؿ مع

المعطيات ،ككجكد تخطيط استراتيجي ،ك مراجعة دقيقة دائمة لما تـ انجازه ،ك قدرة عمى التبني ك

التأقمـ ،ك كذلؾ االلتزاـ كاالستفادة مف التجارب ك اخذ العبر .ىناؾ عدة معيقات اماـ العممية التنمكية
في الضفة الغربية ك قطاع غزة ،تتمثؿ بعدـ كجكد ادارة عامة فمسطينية مف قبؿ ،اخذت عمى عاتقيا
ادارة العممية التنمكية ،اضافة لكجكد عراقيؿ لتنفيذ االتفاقيات ما بيف الفمسطينيف ك االسرائيميف ،ك

عدـ كجكد استقرار سياسي ،ك ما يترتب عمية مف صعكبة في التخطيط لممستقبؿ ،ك مفاكضات

الكضع الدائـ في ىذه المناطؽ ،ك اشتراؾ اكثر مف  40ممكؿ ،كذلؾ اشتراؾ العديد مف المنظمات
الدكلية متعددة االطراؼ ،ك كذلؾ المئات مف المنظمات المحمية ك العالمية ،بالرغـ مف كؿ ىذه

التحديات ،إال اف جيكد الممكليف كانت بناءة جدا في بناء االدارة العامة الفمسطينية المسؤكلة عف

تزكيد السكاف بالعديد مف الخدمات.

 3.2خالصة الدراسات السابقة
ال شؾ اف األدبيات كالدراسات التي تناكلت موضوع المنظمات األىمية في فمسطين كثيرة كمتنكعة،
كذلؾ بسبب الدكر القديـ الذم مارستو في مقاكمتيا لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ،عبر تقديميا خدمات نكعية
تعزز صمكد الشعب الفمسطيني ،لكف االىتماـ البحثي تزايد بشكؿ ممحكظ بعد التسكية السياسية ،كما

أكجدتو مف متطمبات كمياـ عمؿ جديدة لدل ىذه المنظمات في فمسطيف.
السابقة ،ركزت ،أك تناكلت مرحمتيف متتاليتيف مختمفتيف:

ؼيبلحظ أف األدبيات

المرحمة األولى :ما قبؿ التسكية السياسية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف  ،إذ تطرقت إلى المنظمات
األىمية الفمسطينية ( فصائؿ ،اطر نقابية ،جمعيات خيرية) ،كبياف دكرىا المقاكـ لبلحتبلؿ ،كعبلقتيا
مع منظمة التحرير ،كتبنييا الستراتيجيات الصمكد ،كنذكر بعض األدبيات ( إصدارات اتحاد

الجمعيات الخيرية ،العبلقة مع ـ.ت.ؼ ،د .إميؿ تكما ،كاصدارات بيت الشرؽ).
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المرحمة الثانية :ما بعد اتفاقات اكسمك كما أنتجتو مف تغييرات مست مناحي الحياة السياسية،
كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كالقانكنية عمى كجو التحديد ،ىذا بدكره دفع الباحثيف لدراسة مكضكع
المنظمات األىمية في ظؿ التطكرات سابقة الذكر ،فظيرت االتجاىات التالية:
أوالً :أدبيات تناكلت مفيكـ المجتمع المدني كعبلقتو بالكاقع الفمسطيني ،كالخصكصية التي يمتاز بيا،
فاتجيت نحك دراسة المنظمات األىمية  ،كأدكات كعناصر ميمة لممجتمع المدني الفمسطيني القادـ،

كحاكلت بياف المتطمبات الجديدة ليذه المنظمات  ،كضركرة تغيير شكؿ كطبيعة أدائيا ،كانتقالو مف
اإلغاثة إلى التنمية ،كمف الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية ،باإلضافة إلى الحديث عف ثنائية

الديمقراطية الفمسطينية  ،كالمجتمع المدني الفمسطيني ،كآفاؽ التحكؿ الديمقراطي ( .عزمي بشارة،
مساىمة نقدية لممجتمع المدني) ( زياد أبك عمرك ،عمي الجرباكم ،المجتمع المدني كالتحكؿ

الديمقراطي في فمسطيف) ،كغيرىا مف األدبيات التي تناكلت ىذا المكضكع بإسياب.

ثانياً :بالمقابؿ ،ىناؾ أدبيات ركزت بحثيا حكؿ طبيعة العبلقة مع السمطة الكطنية كمنتج سياسي

جديد عمى األرض ،فرض عمى المنظمات األىمية الفمسطينية مو اـ عمؿ كاشكاليات جديدة ،كالبحث
عف فمسفات تعاكف جديدة ،فكانت أدبيات مثؿ( كليد سالـ ،المنظمات المجتمعية التطكعية كالسمطة

الكطنية ( ،)1999 ،مجدم المالكي ،عبلقات المنظمات غير الحككمية الفمسطينية فيما بينيا كمع

السمطة الكطنية الفمسطينية كالممكليف ( ،)2001 ،مجمة السياسة الفمسطينية ،ع  ،24سنة ،1999

إصدار خاص).

ثالثاً :ىناؾ أيضان الدراسات المسيحية حكؿ المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف  ،كالتي عمدت إلى
تصفمفيا ،مف حيث القطاعات كاألىداؼ كالتمكيؿ كالبرامج كغيره ،كىي دراسات اختصت بيا مراكز

األبحاث منيا ( ،تعداد المنظمات غير حككمية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة ،معيد

ماس) ( ،المنظمات غير الحككمية :حقائؽ كأرقاـ ،مركز مدار) ( ،إصدارات جياز اإلحصاء

الفمسطيني) ( ،دليؿ المنظمات غير الحككمية الصادر عف مكتب المنسؽ الخاص لؤلمـ المتحدة)
كغيرىا.
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رابعاً :بقي اف نشير ىنا إلى تمؾ اإلصدارات كالدراسات التي تناكلت المساعدات الدكلية ،ك دكر

المنظمات األىمية في مجاؿ التنمية اإلدارية ،اك قطاع الشباب ،فقد كانت جزئية ،كلـ تكف دراسات
متخصصة ناتجة عف مؤسسات قائمة ليا بيئتيا الخاصة التي تعمؿ بيا ،لذلؾ يأتي الحديث عنيا
في السياؽ العاـ ،فإصداراتيا كدراساتيا تعكس طبيعة العمؿ المنكط بيا فقط.

لكنيا ،كبالرغـ مف الدكر الذم أدتو في تكسيع نطاؽ المعرفة حكؿ عمؿ المنظمات األىمية في
فمسطيف ،إال أنيا اتسمت بنقتطيف:

السمة األولى :تتمثل بالعموم أو الشمول  ،فيي لـ تكف دراسات قطاعية محددة ،فالدراسات في
معظميا تحدثت عف ظاىرة أك مشكمة ،كبدأت بتحميميا بشكؿ عاـ ،بمعنى اف المكضكع المدركس،

الخاص بالمنظمة األىمية ينسحب عمى كافة المنظمات دكف استثناء .اف ىذا األسمكب قد يسبب

إشكالية في تعميـ نتائج الدراسة ،الف ما ينطبؽ عمى العبلقة بيف السمطة الكطنية كمنظمات حقكؽ

اإلنساف مثبلن ،يختمؼ عف عبلقة األكلى بمنظمات نقابية أك تنمكية ،الف المكضكعات التي تتكلى

تفسير العبلقة ىذه مختمفة ،طبقان لطبيعة األىداؼ كالبرامج كالدكر الذم تقكـ بو المنظمات القطاعية.

اما السمة الثانية :فتتمثل بضعف الدراسات التي عالجت دكر المنظمات األىمية في التنمية،

م كطرقيا ككسائميا تتبلءـ مع مراحؿ التطكر،
خصكصا اإلدارية ،بمعنى كيفية جعؿ اؿعمميات اإلدارة

كؿ سياسة جديدة كمرحمة
لتحقيؽ األىداؼ التي يسعى البمد إلى تحقيقيا مف خبلؿ خططو التنمكية .ؼ
م
جديدة تحتاج إلى حاجات إدارية جديدة ،كبشكؿ عاـ ،نقكؿ :إف مجاالت التطكير ك التنمية اإلدار ة
يجب أف تصيب أمريف أساسيف ىما:

ا -التأثير عمى األفراد كتنمية مياراتيـ ك قدراتيـ.
 -2التأثير عمى الكضع التنظيمي لممؤسسات ،ك تطكير خططيا كىيكميا ك أنظمتيا الداخمية.
لكف مما ال شؾ فيو  ،اف مثؿ ىذه المكضكعات كغيرىا ،قد اثمرت بعض الدراسات التي ترتبط
بمكضكع ىذه الدراسة ،كالتي استفاد الباحث منيا ،عمى النحك اآلتي:
 ساعدت في صياغة تساؤالت كفرضيات الدراسة الحالية

 ارتباط جزء مف ىذه الدراسات أبحد األجزاء المتعمقة بالدراسة الحالية
 استجبلء النقاط التي ترتبط بمكضكع المعكقات ،كىك محكر الدراسة
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 ساعدت في تصميـ البحث كاختيار األداة

الفصل الثالث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإلطار المفاىيمي لتقييم البرامج التنموية
تطكرت فكرة التقييـ أك التقكيـ ,تطك انر كبي انر عبر التاريخ،

فما ىك الفرؽ بيف التقييـ ك التقكيـ؟

التقييم يعني معرفة قيمة الشيء حسب معيار تقاس بو ىذه القيمة،

أما التقويم فيي تحتكم عمى

معنى أكسع حيث تشمؿ عنصر اإلصبلح كادخاؿ ما ىك مناسب حسب حكـ المبلحظ أك الميتـ
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اف

بالعممية ،كذلؾ ،لتغيير الحالة التي يكجد عمييا الشيء (أك المكضكع) إلى حالة تعتبر أحسف مف

سابقتيا (مركز التميز لممنظمات غير الحككمية .)2005 ،
 1.3الخطوات الرئيسية لعمميو تقييم البرامج التنموية
 1.1.3تحديد اؿىدؼ اك الغرض مف عممية اؿتقييـ؟

إف الغرض مف طريقة تقييـ األثر ىك تحسيف البرامج كالخدمات ألمقدمو  ،كتكجيو المكارد البشرية
ينبغي استعماؿ التقييـ لغرض البناء
كالمالية في البرامج كالخدمات الحالية كالمقبمة عمى احسف كجو .ؼ

ال لتبرير أعماؿ ماضية  ،أك لمجرد تحديد نقائصيا .كمف الضركرم فيـ التقييـ باعتباره أداة مكجية

نحك قرار  ،كربط عممية التقييـ باتخاذ القرار  ،سكاء عمى المستكل التنفيذم أك السياسي .أما بالنسبة
لممستفيديف مف نتائج المشركع ما  ،ييمنا بالضركرة التعرؼ عمى رأم المستفيديف مف المشركع  ،ك
يعتبر ذلؾ بمثابة التغذية العكسية لمخطط المستقبمية.

 2.1.3تحديد إطار عممية اؿتقييـ؟ ما ىي الجكانب التي تغيرت؟

ىناؾ انكاع متعددة مف البرامج ك المشاريع ك التي تختمؼ باختبلؼ السياسات االقتصادية ك

االجتماعية في البمداف التي لدييا خططيا التنمكية المختمفة .اف بعض البمداف لدييا برامج محددة

االىداؼ سكاء بعيدة المدل ،اـ متكسطة ،اك قصيرة المدل ،ك كافة البمداف لدييا انكاع مختمفة مف

الخدمات ك المؤسسات ،ك كذلؾ أنكاع مختمفة مف المينييف ك العامميف .لذلؾ فاف

إطار البحث

يتحدد بمكضكع البحث  ،ك محاكرة  ،كالفئة المستيدفة  ،ك المكاف ك الزماف  ،ككؿ ما لعينية البحث مف

ميزات ك خصائص.

اف عممية تنمية المجتمع المحمي تستيدؼ احداث تغييرات اجتماعية مقصكدة ،تتـ بكاسطة االستخداـ

الكاعي لبلمكانيات ،ك المكارد البشرية ك المادية التنظيمية ،مف اجؿ تحقيؽ زيادة محسكبة في معدؿ
رفاىة االنساف في صكرتة كفرد عضك في جماعة ،اك كمكاطف يعيش في المجتمع ،ك ذلؾ عف

طريؽ اشباع اقصى قدر ممكف مف حاجاتو ،ك مكاجية ك حؿ اكبر عدد ممكف مف مشكبلتو ،عمى

اف يشترؾ في احداث ىذه التغييرات الخبراء ،ك الفنيكف ،ك المخططكف جنبا الى جنب مع افراد
الشعب ك قادتة الممثميف لو اصدؽ تمثيؿ.
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ك يؤدم ذلؾ كمو في النياية الى نقؿ المجتمع مف كضع اجتماعي ،ك اقتصادم ،ك سياسي معيف

الى كضع آخر افضؿ منو خبلؿ فترة زمنية محددة.

ك كذلؾ تستيدؼ بناء االنساف الذم يستطيع تحمؿ مسئكليات بناء ك تغيير المجتمع ،ك تنميتو

اجتماعيا ك اقتصاديا ،بما يؤدم الى اف يكتسب في النياية خصائص شخصية ،ك صفات سمككية
محددة ،ك التي يمكف ايجازىا في النقاط التالية:

 -1القدرة عمى االعتماد عمى النفس الشباع الحاجات الجسمية ،ك النفسية ،ك االنفعالية ،ك العقمية.
 -2القدرة عمى التفكير العممي المنطقي ،بحيث يمكف لبلنساف اف يحؿ ،ك يرل االبعاد ك الجكانب
المختمفة لكؿ مكقؼ ،ك يفسر اسباب حدكثو ك يتبيف ايجابياتو ك سمبياتو.

 -3القدرة عمى التعاكف مع اآلخريف مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ ايجابية بناءة مشتركة ،تعكد بالنفع ك
الفائدة عمى الفرد ك الجماعة ،ك عمى المجتمع ككؿ.

 -4القدرة عمى االنتاج ،ام اف يككف ىذا االنساف منتجا نافعا لنفسو ك ألسرتو ،ك لمجتمعو.

 -5القدرة عمى التجديد ،ك االبتكار ،ك التفكير المبدع بما يؤدم باالنساف الى زيادة معدؿ طمكحو،
ك اف يسعى بصكرة متصمة مستمرة لمتطكر ،ك االرتقاء باسمكب حياتو ،ك حياة اآلخريف نحك

االفضؿ.

 3.1.3تحديد محكمات التقييـ ،ك الكحدات المستخدمة في عممية التقييـ؟
يجب إدراؾ اف ىناؾ أنشطة قد ال تكجد لتقييميا

معايير او مؤشرات مبلئمة .كفي ىذه الحاالت

ينبغي تكجيو أسئمة مبلئمة متعمقة بالنشاط المراد تقييمو.
أ -المعايير :تعرؼ بأنيا المستكيات أك الدرجات التي تكضع بيا األعماؿ باالستناد إلى ثقافة
معينة .كقد تككف المعايير فنية أك اجتماعية (مختار،ع.)1995 ،.
المعايير الفنية مخصصة عادة بدرجة عالية إلى البرامج .كالغرض الرئيسي لممعايير ىك حفز التفكير

المؤدم إلى الحكـ .كيندر الكصكؿ إلى ىذا الحكـ بمجرد جمع القيـ العددية الناتجة عف معايير تقييـ

كمي معينة .كمع ذلؾ ينبغي حيثما أمكف اف تكضع معايير كمية لتقييـ البرامج ،كلك اف ذلؾ لف

يككف ممكنا عمميا عمى الدكاـ ،كخاصة حيثما يتعمؽ األمر بالمعايير االجتماعية .كلذا كثي ار ما يككف

مف الضركرم المجكء إلى تقييـ مبني عمى تقدير نكعي بدال مف التقييـ الكمي .فمثبل المعيار الفني
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لضماف مياة الشرب ىك مستكل فني معيف لنقاء الماء .كالمعيار االجتماعي لضماف استمرار تكفير

المياه ىك كجكد تنظيـ اجتماعي لممحافظة عمى التزكيد بالمياه.

ب -المؤشرات :تعرؼ المؤشرات عمى أنيا دالالت عمى أمكر أك أحكاؿ معينة (مختار،ع)1995 ،.
 .كىي أدكات لمتقييـ تستطيع قياس التغيير بصفة مباشرة أك غير مباشرة ، ..كقد تصاغ ىذه
المؤشرات في صكرة كيفية اك كمية كإبداء مبلحظة ما عمى امر مف االمكر ،حيف يقاؿ مثبل :اف

كجو فبلف مصفر اليكـ كمؤشر عمى االرىاؽ اك المرض ،اك حيف يقاؿ إف الطبلب (يزكغكف) مف

الدراسة كمؤشر عمى عدـ الفاعمية اك الجاذبية في العممية التعميمية.

كمع ادراكنا الىمية المؤشرات الكيفية  ،إال أف االىتماـ إنما يرتكز عمى المؤشرات الكمية االحصائية

باعتبارىا مرحمة مف الدقة في كصؼ الحالة  ،كتقدير حجميا ،كرصد ابعادىا الحالية ،اك تطكرىا عبر

الزمف .وبعبارة اخرى ىي معيار احصائي او مقياس كمي حسب السياق الذي توظف فيو،
كالمصادر التي تستقى منيا .كمما يجب االلتفات إليو

 ،اف المؤشر االحصائي – كما يدؿ عميو

المعنى المغكم – إنما يمثؿ الكاقع تمثيبلن رمزيان في صكرة كمية ،ام انو ليس ىك الكاقع الحي في

تجسده كمجمؿ خصائصو كعبلقاتو .فدرجة الح اررة لدل االنساف ،اك معدؿ ضغطو  ،اك عدد نبضات

قمبو  ،ىي ليس كاقع حالتو الصحية اك المرضية تماما ،كانما ىي مؤشرات يستعيف بيا الطبيب.

فالمؤشرات ترصد معطيات ىذا التغير  ،كالتطكر الكمي كالنكعي في مستكل المعيشة  ،كنكعية الحياة
عمى البعديف الزماني كالمكاني ،لدل الذككر كاالناث ،كفي مختمؼ الطبقات كالشرائح االجتماعية.

كىذا الرصد لمؤشرات حالة االنساف في المجتمع يمثؿ خطكة اساسية في متابعة حالة االنساف

المعيشية .كذلؾ تتـ االستفادة مف ىذه المؤشرات مف خبلؿ التعرؼ عمى مدل ما حققو تكظيؼ
المكارد كاستثمارىا مف اشباع الحتياجات االنساف كحاجاتو كمطالبو ،التعرؼ عمى التكظيؼ االمثؿ

لممكارد في تفاعميا  ،كتأثيرىا عمى حالة التنمية البشرية في جكانبيا المادية كاالجتماعية كالثقافية
كالمعنكية كالركحية.

كمف الجدير ذكره صدق المؤشر و حساسية المؤشر  .أما صدق المؤشر فتعني انو يقيس بالفعؿ
ما ىك مراد منو قياسو ،ك التي تعني مدل االعتماد عميو ،حتى لك استخدـ ىذا المؤشر مف قبؿ

اشخاص مختمفيف في اكقات مختمفة ،ك تحت ظركؼ مختمفة ،فاف النتائج ستككف ىي ذاتيا .أما

حساسية المؤشر فتعني :أف المؤشر يتأثر بحالة اك ظاىره معينة ،فمثبل معدؿ كفيات الرضع مؤشر
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حساس لمستكل العناية الصحية باالطفاؿ ،فيك مقياس مباشر لمكفيات ،ك مقياس غير مباشر

لمصحة ،بالرغـ مف أنو ال يتعمؽ بأم عمؿ صحي (مختار،ع.)1995 ،.

كسكؼ تساعد اجابات االسئمة التالية عمى تكجيو اطار التقييـ التنمكم كىي:

 ىؿ يكجد تأييد لمبرنامج اك المشركع مف المستكل السياسي الرسمي؟ -ىؿ تـ اشراؾ الفئة المستيدفة في التخطيط لممشركع اك البرنامج؟

 كـ مف الناتج القكمي ينفؽ عمى الفئة المستيدفة ك كيؼ يتـ تكزيع االنفاؽ عمىالمناطؽ الجغرافية اك السكانية.

 -كـ مف الميزانية ينفؽ عمى الفئة المستيدفة ك اىتماماتيا؟

 ما ىي نسبة االنفاؽ عمى نفس الفئة المستيدفة في البمداف المتقدمة مف ميزانيتيا؟ ما ىي نسبة الذيف حصمكا عمى خدمات الى الذيف بحاجو الى نفس الخدمات؟ ما اىمية ك كفاءة االشخاص الذيف يديركف تقديـ ىذه الخدمات؟ 4.1.3تحديد المنيج ك االدكات المناسبة:

نظ ار لتنكع المكاضيع التنمكية تتنكع المناىج ك االدكات ،كلكؿ منيج مف مناىج التقكيـ جكانب القكة ك

جكانب الضعؼ ،ك كذلؾ االدكات المستخدمة ،اال اف كبل منيا قد يصمح اكثر مف غيره لمكقؼ دكف
آخر ،ك قد يككف مف المفيد احيانا الجمع بيف اكثر مف منيج ،اك اداة مف ادكات البحث العممي،

منيا كمسكح الرام ك االتجاىات(االستقصاء) ،االختبارات ،المقاببلت ،المبلحظات كالسجبلت
الداخمية لمبرامج ك المشاريع.
 5.1.3مف المسؤكؿ عف عممية التقييـ ك مف يجب اشراكو؟

اف المبدأ الذم ينبغي بمقتضاه اجراء التقييـ كجزء ال يتج أز مف خطكات العممية االدارية الكاممة يعني

ضمنا :اف االفراد ك الجماعات المسؤكلة عف اعداد الخطط ،ك تنفيذ تمؾ العممية بمختمؼ المستكيات
السياسية ك التنفيذية ،تتحمؿ ايضا مسؤكلية التقييـ ك ىذا يشمؿ:

 الفئة المستيدفة مف المستفيديف ك غير المستفيديف مف البرامج ك المشاريع. طاقـ تنفيذ كادارة البرامج ك المشاريع -الممكليف

 -اطراؼ اخرل ذات عبلقة ،كييئات حككمية أك مؤسسات اىمية اك منظمات دكلية.

42

 6.1.3تكقيت عممية التقييـ.

اف التقييـ عممية متكاصمة يجب تمخيصيا ك اعداد تقرير عنيا في مكاعيد معينة ،اك عمى فترات

زمنية معينة ،مثؿ تقارير شيرية ،اك فصمية ،اك سنكية ،اك شاممة لبرنامج معيف .مما ال شؾ فيو ،اف
بعض المتغيرات يتطمب فترة زمنية اطكؿ ،حتى نستطيع التقييـ ،فمثبل عرض التقدـ ك الكفاءة اسيؿ

مف تقييـ الفاعمية الذم بحاجة الى تحديد تغييرات بارزة في حالة الفئة المستيدفة ،لتدؿ عمى فاعمية

البرامج المنفذة التي قد تطكؿ لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات مف بداية البرنامج.

 7.1.3ما ىك العمؿ في حالة عدـ كجكد قكاعد بيانات سابقة لمبرامج ك المشاريع التنمكية؟

ينبغي اف تككف المؤشرات كالمعايير مدرجة في البرنامج عند مرحمة التخطيط  ،لكي يتسنى البت في

متطمبات المعمكمات مبك ار .أما مصادر البيانات االكلية فيمكف الحصكؿ عمييا مف االماكف التالية:

 -كثائؽ ك تقارير المشاريع التي نفذتيا المنظمة االىمية ذاتيا.

 كثائؽ ك تقارير منظمات اخرل سكاء حككمية ،اك اىمية ،اك شركات خاصة ،اكمراكز ابحاث.

 بيانات مف اشخاص ميتميف بالقطاع مثؿ :اساتذة ك باحثيف ك مدربيف ك ممثميفلمؤسسات اىمية ،اك قيادات رسمية .

 2.3اساليب تقييم المشاريع التنموية

لكؿ طريؽة إيجابياتيا كسمبيتيا سكاء الطرؽ الكمية

أكالطرؽ النكعية كالتقييـ بحد ذاتو صعب جدان

قياس المؤشرات المرتبة بو بدقة متناىية لذا يفضؿ استخداـ مصطؿح تقدير بدؿ مف قياس في جميع

العمكـ االجتماعية أما الطرؽ الكمية ؼىي تستخدـ لمقياس المباشر لمتغير معيف أك التغير الحاصؿ

فيو مف ناحية كمية  ،مثؿ ،قياس غمة محصكؿ ،أك قياس أك عدد الكيمكمترات مف الطرؽ التي تـ
بناؤىا ،أك عدد الساعات التي تقضييا النساء في جمب المياه .كتكفر الطرائؽ الكمية نتائج عديدة

مباشرة .كأما الطرؽ النكعية فيي تقكـ بجمع معمكمات مف الناس بجعميـ يشرحكف ما يبلحظكنو ،كما
يفعمكنو ،كما يعتقدكنو أك يشعركف بو ،كتسفر الطرؽ النكعية عف نصكص سردية .أـ ا أ شير الطرؽ

المستخدمة في تقييـ المشاريع فيي:
 - 1اإلطار المنطقي.

 - 2طريقة أشجار المشاكؿ كاألىداؼ.
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 - 3طريقة المدخبلت -اؿمخرجات.
 - 4طريقة مؤشرات األداء.

 - 5الطريقة تحميؿ التكمفة -اؿمنفعة.
 - 6طريقة التقييـ السريع بالمشاركة.
 - 7طريقة القاعدة النظرية.

 - 8طريقة تقييـ األثر التنمكم.

 1.2.3طريقة اإلطار المنطقي
تعريؼ :ىك إطار يكضح األىداؼ لممشاريع كالبرامج ،أك السياسات ،كيساعد في تحديد العبلقة

السببية ما بيف كؿ مف المدخبلت كالعمميات كالنتائج المباشرة كالمتكسطة كبعيدة المدل .كذلؾ تحديد

مؤشرات األداء في كؿ مرحمة في السمسمة ،كذلؾ ك المخاطر التي تمنع مف الكصكؿ إلى النتائج

المطمكبة .كىك أيضان أداة األشغاؿ ؿلشركاء في تكضيح األىداؼ ،كتصميـ األنشطة .خبلؿ التنفيذ

يشكؿ أداة مفيدة في استعراض التقدـ كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة (البنؾ الدكلي.)2002،

كيستخدـ:

 - 1لتحسيف البرامج كالمشاريع المصـ ـ ة بكاسطة تكضيح األىداؼ  ،كاستخداـ مؤشرات األداء
كتقييـ المخاطر.

 - 2يمخص تصميـ األنشطة المعقدة

 - 3يساعد في إعداد خطة تشغيمية تفصيمية
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 - 4قاعدة فعالة في عرض األنشطة كمراجعتيا كتقييميا.
ايجابيات:

 - 1يضمف اف أصحاب القرار يسألكف األسئمة األساسية ،كتحميؿ الفرضيات كالمخاطر
 - 2يشرؾ أصحاب العبلقة في التخطيط كعرض النتائج.
 - 3أداة إدارية فعالة تكجو التنفيذ كالمراجعة كالتقييـ.

السمبيات:

 - 1يدير بصبلبة كتشنج اإلبداع كالمبادرة.
 - 2إذا لـ يحدث يصبح أداة إحصائية ال تعكس التغيير بالظركؼ.
 - 3بحاجة لتدريب كمتابعة متكاصمة.
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 2.2.3طريقة شجرة المشكلة واألىداف
تعريؼ المشكمة :ىي حالة أك كضع سمبي قائـ لمناس ،أك المؤسسة ،كيعتبر غير مرغكب فيو مف
قبؿ أعضاء المؤسسة ك /أك المجتمع .أما شجرة المشكمة :فيي عبارة عف بناء عمى شكؿ شجرة ليا
جذكر كساؽ كأغصاف تعكس مشكمة أساسية كتأثيراتيا كأسبابيا الجذرية .اما شجرة األىداؼ :فيي

عبارة عف انعكاس أك تحكيؿ كؿ مشكمة إلى ىدؼ مناظر في نفس المستكل (البنؾ الدكلي.)2002،

الغرض :تحديد مشكمة أساسية كتأثيراتيا كأسبابيا الجذرية ،كايضاح األىداؼ األساسية كاألنشطة

الضركرية لمعالجة المشكمة ،كالتكصؿ إلى اتفاؽ بشأف تمؾ األىداؼ كاألنشطة .كتساعد ىذه الطريقة

عمى بدء عـ ؿية إعداد  ،أك تنقيح مصفكفة في إطار منطقي بطريقة قائمة عمى التشارؾ كمفيكمو.
كىي الطريقة ،مف زاكية الرصد كالتقييـ ،حاسمة في بداية المشركع مف اجؿ تنقيح اإلطار المنطقي

القائـ ،كالتكصؿ إلى رؤية كاضحة لؤلىداؼ المحددة ،كالفاتئج التي سيجرم رصدىا.
االيجابيات:
 - 1سريعة كقميمة التكاليؼ.

 - 2تعطي صكرة عامة لممشكمة بأبعادىا المختمفة.
 - 3تبني اإلجماع.

 - 4تعتمد عمى التفكير الجدلي الذم يربط السبب بالنتيجة.
 - 5يمكف استخداميا مع مجمكعات محمية.
السمبيات:
 - 1تعتمد عمى فيـ المشكمة الرئيسية.

 - 2اختزاؿ كتبسيط كبير لمعديد مف األمكر.

 - 3ممكف بركز التناقض في المعرفة المحمية كمعرفة الخبير.

 3.2.3طريقة المدخالت – المخرجات
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ىي طريقة مقارنة ما تـ استخدامو مف مدخبلت المكارد البشرية كالمالية كالتكنكلكجيا ،كالكقت إلى ما

تـ الحصكؿ عميو مف نتائج ،كذلؾ لفحص كفاءة العممية اإلنتاجية كالنظاـ (البنؾ الدكلي.)2002،
الغرض منيا:
إتاحة إجراء تحميؿ تفصيمي لتدفقات المدخبلت كالنكاتج في نظاـ معيف ،كالرسكـ البيانية لمنظـ،

كالتي يمكف اف تساعد في تحميؿ المدخبلت البلزمة لنجاح النظاـ ،كنجاح نكاتجو ،كىذه الطريقة

تمكف مف فحص مبلءمة الخطط القائمة لمعمميات  ،كجداكؿ مكاعيد العمؿ  ،كالطرؽ المطبقة  ،كالقكل
العاممة المستخدمة ،ككفاية كاستعماؿ المكارد المالية ،بغية تحسينيا إذا لزـ األمر بأقؿ التكاليؼ.
االيجابيات:

 - 1التعرؼ عمى مدل اتساؽ المدخبلت مع المخرجات الكمية المتكقعة.
 - 2يقدـ تحميؿ تفصيمي لنظاـ العمميات المتبع.

السمبيات:
- 1يقيس فقط االىداؼ قصيرة المدل.

- 2يعتمد فقط كثائؽ ك تقارير المشاريع التي نفذتيا المنظمة االىمية ذاتيا.
- 3يركز عمى الجانب االدارم ك المالي في بمكغ االىداؼ اك المصاريؼ.

 4.2.3طريقة مؤشرات األداء
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ىي طريقة لتقييـ المشاريع ،تقيس مؤشرات األداء ؿلمدخبلت كالعمميات ،كالمخرجات كالناتج ،كاألثر

لممشاريع التنمكية ،كالبرامج كاالستراتيجيات .كتحتاج ىذه الطريقة الى تحديد مؤشرات مسبقا (البنؾ
الدكلي.)2002،
كتعرؼ المؤشرات عمى أنيا دالالت عمى أمكر أك أحكاؿ معينة .كىي أدكات لمتقييـ تستطيع قياس

التغيير بصفة مباشرة أك غير مباشرة ..كقد تصاغ ىذه المؤشرات في صكرة كيفية  ،كإبداء مبلحظة

ما عمى أمر مف األمكر ،كمع إدراكنا ألىمية المؤشرات الكيفية  ،إال اف االىتماـ إنما يرتكز عمى

المؤشرات الكمية اإلحصائية باعتبارىا مرحمة مف الدقة في كصؼ الحالة  ،كتقدير حجميا  ،كرصد

أبعادىا الحالية  ،أك تطكرىا عبر الزمف .كبعبارة أخرل ،فالمؤشرات ىي معيار إحصائي  ،أك مقياس
كمي حسب السياؽ الذم تكظؼ فيو ،كالمصادر التي تستقي منيا ،كمما يجب االلتفات إليو اف

المؤشر اإلحصائي يمثؿ الكاقع تمثيبلن رمزيان في صكرة كمية،

المؤشر ليس بديبلن عف الكاقع  ،أك
ؼ

الظاىرة ،أك النظاـ نفسو الذم يؤشر عميو .فالمؤشرات كدالالتيا اإلحصائية ال تستكم بذاتيا  ،كليست
ليا داللة مستقمة عف اإلطار المفاىيمي الذم انطمقت منو كالذم تمثمو .

متى تستخدـ مؤشرات األداء:

 - 1عندما يكجد أىداؼ كاضحة لؤلداء ،كنحتاج لتقييـ التقدـ نحك تحقيقيا.

 - 2عندما نحدد المشاكؿ ،كيكجد نظاـ إفذار مسبؽ يسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية.
 - 3عند اإلشارة إلى الحاجة إلى تقييـ معمؽ.
ايجابيات مؤشرات األداء:

 - 1كسيمة فعالة لقياس التقدـ نحك اليدؼ.
 - 2تسيؿ المقارنة بيف الكحدات المختمفة أك عبر الزمف في نفس المؤسسة.

سمبيات مؤشرات األداء:

معرفةن بطريقة كاضحة.
 - 1استخداـ مؤشرات غير َ
 - 2عدـ كجكد مصادر معمكمات لممؤشرات المطمكبة.

 5.2.3طريقة تحميل التكمفة – المنفعة
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ىك تقييـ مشركع عف طريؽ مقارنة التكاليؼ النيائية الفعمية باؿمنفعة الـ تكقعة ،اك المتكلدة عف

المشركع .كمف الممكف في بعض األحياف إجراء مقارنات مع مشاريع أخرل تقدـ خدمات كمنتجات
مماثمة (البنؾ الدكلي.)2002،
الغرض:

تكفير إطار ( يعرؼ أيضان باسـ " اإلطار المحاسبي") مف اجؿ إعداد قائمة تفصيمية بمجمكعة الفكائد
كالتكاليؼ التي تكتنؼ ق ار انر  ،كذلؾ لممساعدة عمى إزالة األنشطة الباىظة التكمفة التي تحقؽ فكائد

قميمة .كاالستخداـ المعيارم ليذه الطريقة ،مف زاكية الرصد كالتقييـ.
متى تستخدـ:

 - 1تساعد في اتخاذ القرار حكؿ أفضؿ طريقة لتكظيؼ المصادر.
 - 2تحديد المشاريع التي تقدـ أعمى معدؿ عائد عمى االستثمار.

ايجابيات:

 - 1طريقة نكعية لتقدير كفاءة البرامج كالمشاريع كالسياسات.
 - 2تكشؼ عف الفرضيات االقتصادية المستخدمة.

 - 3طريقة مفيدة إلقناع أصحاب القرار كالمؤسسيف.
السمبيات:

 - 1بحاجة إلى تكفير المكارد المالية كالبشرية بشكؿ كافي.
 - 2ىناؾ فكائد قياسيا غير قابمة لمتكميـ.

 - 3النتائج المسقطة تعتمد بشكؿ كبير عمى الفرضيات.

 6.2.3طريقة التقييم السريع بالمشاركة
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ىي طريقة سريعة ذات تكاليؼ منخفضة لجمع المعمكمات مف المستفيديف كذكم العبلقة استجابة

الحتياجات أصحاب القرار مف المعمكمات (البنؾ الدكلي.)2002،
أيف تستخدـ؟

 - 1عند الحاجة لمعمكمات سريعة ألصحاب القرار عمى مستكل إدارة البرنامج أك المشركع.
 - 2عند الحاجة لفيـ نكعي لممتغيرات االجتماعية كاالقتصادية لممبحكثيف.
 - 3عند الحاجة لتفسير محتكل المعمكمات الكمية.
االيجابيات:
 - 1قمة التكمفة.

 - 2سرعة تنفيذىا.
 - 3مرنة.

 - 4غنية جدان بالمعمكمات.

 - 5تتميز بالمشاركة العالية كأنيا كسيمة تقكية إذا استخدمت جيدان.
السمبيات:

 - 1اقؿ صبلحية كاعتمادية كمصداقية مف االستبياف الرسمي.
 - 2ال يمكف تعميـ النتائج ألنيا تخص مجتمع محدد.
 - 3ممكف اف تككف مفتكحة /ذات نياية بشكؿ كبير.

 7.2.3طريقة التقييم بالقاعدة النظرية
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اف طريقة القاعدة النظرية تشبو طريقة اإلطار المنطقي ،فيي تسمح بفيـ أعمؽ ألنشطة البرامج

كعمى كجو الخصكص ،ال يفترض عبلقة خطية سيمة بيف السبب -األثر كلكف بكاسطة رسـ العكامؿ

المحددة ،أك السبب الذم يحكـ النجاح ،ككيؼ يمكف اف تتفاعؿ فيما بينيا بعد تحديد أم خطكة في

البرنامج يمكف مراجعتيا لرؤية كيؼ ظيرت عمى الطبيعة .كىذا يسمح بتحديد عكامؿ النجاح الحرجة

كاف كانت البيانات تعرض ىذه العكامؿ التي لـ يتـ تحقيقيا (البنؾ الدكلي.)2002،
لماذا تستخدـ:
 - 1كضع رسـ تكضيحي يجمع األنشطة المعقدة.
 - 2تسقمؿ التخطيط كاإلدارة.
االيجابيات:

 - 1تزكج معمكمات عكسية حكؿ ما يعمؿ كما ال يعمؿ كما السبب؟
 - 2يسمح بتصحيح مبكر لؤلخطاء عندما تظير.

 - 3يساعد في تحديد األعراض الجانبية لمبرنامج.
 - 4يساعد في تحديد اكلكيات المعطيات التي بحاجة لفحص معمؽ.
 - 5يشكؿ قاعدة لتقييـ اآلثار المحتممة لمبرنامج.
السمبيات:

 - 1يتحكؿ لنمكذج معقد إذا كاف مقياس األنشطة كبير جدان.

 - 2قد يختمؼ ذك العبلقة حكؿ العكامؿ المحددة الميمة  ،كقد يأخذ ذلؾ كقتان طكيبلن جدان حتى
يحسـ األمر.

 8.2.3طريقة التقييم لألثر التنموي
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تـ استعراض الطرؽ السابقة لممقارنة بينيا ك بيف طريقة تقييـ االثر التنمكم لمبرامج ،اما المكاضيع

التالية :فيي ـ حاكلة لتحديد االطار اؿنظرم لتقييـ االثر التنمكم ،ك يعرؼ البنؾ الدكلي تقييـ االثر

عمى أنو قياس التغيير الحقيقي الذم حدث بفضؿ أنشطة مشركع ،اك برنامج عمى أحكاؿ المجمكعات
المستيدفة اقتصاديا كاجتماعيا ....كفي أم اتجاه ( إيجابي أـ سمبي )؟ كالى أم مدل؟ ك ما ىك

السبب؟ (البنؾ الدكلي.)2002،
تستخدـ ىذه الطريقة ؿتقييـ مدل استجابة البرامج التنمكية لمتطمبات الفئة المستيدفة الفعمية ،كأثرىا

عمييـ ،كىي المحدد األساسي لمدل نجاح ككفاءة المشاريع ،كاالستمرار فييا،أك تعديميا،أك البحث
عف بدائؿ اكثر مبلئمة .إف ضبط التقدـ الفعمي كالمالي فقط لممشركع يعتبر غير ٍ
كاؼ ،الف الميـ
ىك تحؽمؽ البرنامج التنمكم ألىدافو كليذا مف الميـ اؿتقييـ مف النكاحي التالية :

 ىؿ حؿ البرنامج التنمكم المشكمة التي يعاني منيا المجتمع المحمي؟ أـ ال؟ ك لماذا؟

 ىؿ تـ الكصكؿ إلى المستفيديف المستيدفيف لممشركع؟ كاذا لـ يكف االمر كذلؾ ،لماذا؟

 ىؿ تـ تحقيؽ اليدؼ اؿنيائي كالمخرجات المطمكبة؟ ك إذا لـ يكف األمر كذالؾ ،لماذا؟
 ىؿ تـ إزالة المعيقات ،أك تكييفيا لمبرامج التنمكم أـ ال ،ك لماذا؟ كما ىي العبر ك الدركس
التي يمكف االستفادة منيا؟

االيجابيات
- 1يكفر تقدير كمي لبلثر المطمكب كفؽ الخصائص الديمغرافية ،اك المكانية ،اك الزمانية.

- 2يكفر االيجابات التنمكية المركزية .الم درجة حدث الفرؽ؟ ما ىي النتائج عمى االرض؟ كيؼ
يمكف التحسيف نحك األفضؿ؟

- 3يكفر تحميؿ منتظـ لصانعي القرار ك السياسة بثقة اعمى.
السمبيات
- 1مكمؼ لمماؿ ك الكقت.

- 2قميؿ المنفعة عند الحاجة الى معمكمات سريعة التخاذ القرار.
- 3صعكبة تحديد المؤشرات ك العكمؿ المناسبة لمتقييـ.

( .8.2.3أ) المحكمات الرئيسية في عممية تقييم األثر التنموي
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إف عممية تقييـ األثر تختمؼ مف مشركع آلخر تبعا لمغاية النيائية ،أك لميدؼ بعيد المدل ؿلمشركع، ،

ففي المشاريع التنمكية كجد أنيا تتككف مف العناصر الرئيسية التالية (مختار،ع:)1995 ،.

استجاب البرامج ك المشاريع التنمكية لبلحتياجات األساسية لمفئة المستيدفو
ة
 -1المالءمة :مدل
كأكلكياتيا.
 -2الكفاية  :مدل استفادة الناس مف ىذا المشركع الى إجمالي عدد المستحقيف ؿلخدمات ،اك مدل
نجاح المشركع في حؿ مشكبلت المجتمع ،اك مدل تغطية خدمات المشركع لفئة سكانية معينة
 -3الكفاءة :كىي تعبير عف حسف استخداـ المكارد البشرية كالمالية كالعمميات كالتكنكلكجيا ،كالكقت
في تحقيؽ النتائج المطمكبة مف البرنامج .كييدؼ تقييـ الكفاءة إلى تحسيف التنفيذ ،كيدعـ استعراض
التقدـ بأخذ النتائج في الحسباف .كتحت ىذا العنكاف يتـ التحقؽ مف اؿكسائؿ مثؿ :مبلءمة الخطط

القائمة لمعمميات ،كجداكؿ مكاعيد العمؿ ،كالطرؽ المطبقة ،كالقكل العاممة المستخدمة ،ككفاية

استعماؿ المكارد المالية ،بغية تحسينيا إذا لزـ األمر بأقؿ التكاليؼ.لعؿ أىـ ىذه المتغيرات يمكف
اإلشارة إلييا بإيجاز في النقاط التالية:

- 3مدل اتساؽ المدخبلت مع المخرجات الكمية المتكقعة.
 - 4مدل اتساؽ المخرجات مع ظركؼ ك احتياجات المجتمع.

-4الفاعمية :كىي درجة بمكغ األىداؼ المقررة سمفا لمبرنامج مثؿ :تخفيؼ مشكمة ما ،أك تحسيف
حالة ما ليست عمى ما يراـ ،كينبغي اف يشمؿ تقييـ الفاعمية أيضا تقييـ الرضا ،أك االمتعاض الذم
يبديو المجتمع المعني ،نحك تأثيرات البرنامج ،أكالخدمة ،أك المؤسسة .كييدؼ تقييـ الفاعمية إلى

تحسيف صياغة البرنامج ،كشكؿ الخدمات كالمؤسسات الشبابية بتحميؿ مدل بمكغ أىدافيا .كينبغي

حيثما كاف ممكنا إجراء تحميؿ نكعي لمبلءمة كفائدة اإلنجاز الذم تـ ،ميما كاف ىذا التحميؿ غير

مكضكعي ،كمجرد انطباعي ،ريثما يتـ إعداد طريقة أدؽ لمقياس ك يمكف ذكر أىـ ىذه المتغيرات
باختصار أيضا مف خبلؿ النقاط التالية:

 .2مدل قدرة المشركع عمى إحداث تغيير في أنماط سمكؾ المستفيديف مف المشركع.
 .3مدل قدرة المشركع عمى تنمية ك إثراء معارؼ المستفيديف مف المشركع.

 .4مدل قدرة المشركع عمى تعديؿ أك تغيير اتجاىات المستفيديف مف المشركع مثؿ االتجاه إلى
االستقبللية ،ك االعتماد عمى النفس بدال مف االتكالية ،ك االعتماد عمى الغير.
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 .5مدل قدرة المشركع عمى إكساب المستفيديف خبرات ك إتقاف ميارات جديدة.
 .6مدل قدرة المشركع عمى إحداث تغيير في المكانة االجتماعية لممستفيديف.

 .7مدل قدرة المشركع عمى إحداث تعديؿ أك تغيير في الظركؼ البيئية غير المرغكبة.
 -5التأثير :كىك تعبير عف األثر الشامؿ الذم يحدثو البرنامج ،أك الخدمة ،أك المؤسسة عمى التنمية
االجتماعية كاالقتصادية المرتبطة بيا ،كىكذا ييدؼ تقييـ التأثير إلى تحديد أم تغيير ضركرم في
اتجاه البرامج الشبابية بغية زيادة إسياميا في التنمية االجتماعية كاالقتصادية الشاممة .ك يؤدم ذلؾ

كمو في النياية إلى نقؿ المجتمع مف كضع اجتماعي ك اقتصادم ك سياسي معيف ،إلى كضع آخر
افضؿ منو خبلؿ فترة زمنية محددة .كذلؾ تستيدؼ بناء اإلنساف الذم يستطيع تحمؿ مسئكليات
بناء ك تغيير المجتمع ،ك تنميتو اجتماعيا ك اقتصاديا ،بما يؤدم إلى أف يكتسب في النياية

خصائص شخصية ،ك صفات سمككية محددة كيمكف إيجاز أىميا في النقاط التالية:

 .1القدرة عمى االعتماد عمى النفس إلشباع الحاجات الجسمية ك النفسية ك االنفعالية ك
العقمية.

 .2القدرة عمى التفكير العممي المنطقي ،بحيث يمكف لئلنساف أف يحمؿ ك يرل األبعاد ك
الجكانب المختمفة لكؿ مكقؼ ك يفسر أسباب حدكثو،ك يتبيف إيجابياتو ك سمبياتو.

 .3القدرة عمى التعاكف مع اآلخريف مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ إيجابية بناءة مشتركة تعكد
بالنفع ك الفائدة عمى الفرد ك عمى الجماعة ك عمى المجتمع ككؿ

 .4القدرة عمى اإلنتاج ،أم أف يككف ىذا اإلنساف منتجا نافعا لنفسو ك أسرتو كلمجتمعو.
 .5القدرة عمى التجديد ك االبتكار ك التفكير المبدع بما يؤدم باإلنساف إلى زيادة معدؿ
طمكحو ،ك أف يسعى بصكرة متصمة مستمرة لمتطكر ك االرتقاء بأسمكب حياتو ،ك
حياة اآلخريف نحك األفضؿ .

 -6االستدامة :ىي القدرة عمى االستم اررية باالعتماد عمى المكارد الذاتية لممشركع اك المؤسسة ،ك
الذم يمكف أف يككف مف خبلؿ احد الطرؽ التالية:

 .1اتباع طرؽ مختمفة لجذب جيات تمكيمية أخرل لدعـ المشركع.
 .2تمكيؿ مف قبؿ المجتمع المحمي.

 .3مشاركة اكبر عمى شكؿ عمؿ تطكعي.

 .4العمؿ عمى تسكيؽ أجزاء مف مككنات المشرع.
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 .5تحصيؿ رسكـ.

 .6خمؽ مشركع مف النكع اؿمدر لمدخؿ.
-7التقدم :كىك متعمؽ بمقارنة األنشطة الجارية مع مكاعيدىا المحددة ،كمعرفة أسباب تحقيؽ
اإلنجازات ،أك القصكر عف تحقيقيا كالدالئؿ المشيرة إلى عبلج أسباب لمقصكر ،كالغرض مف
استعراض التقدـ ىك تسييؿ التتبع كالمراقبة التنفيذية لؤلنشطة الجارية ،كالتتبع في ىذا السياؽ

ىك:المتابعة اليكمية لنشاط ما أثناء تنفيذه لمتأكيد مف اف العمميات تمضي حسب مخططيا

كمكاعيدىا ،كىك يترصد األنشطة الجارية ،كالمنجزات الرئيسية ،كشؤكف العامميف كاإلمدادات كالمعدات

كاألمكاؿ التي أنفقت بالنسبة إلى الميزانيات المخصصة.
 -8الدروس المستفادة
إف استعماؿ الدركس المستفادة لتحسيف األنشطة الجارية  ،كرفع مستكل التخطيط  ،كاالختيار الدقيؽ

لمبدائؿ المتاحة في المراحؿ اك المشاريع القادمة .ك ذلؾ يتضمف تحميبل ناقدا لمختمؼ جكانب إعداد
كتنفيذ أم برنامج كاألنشطة التي يتككف منيا كمبلءمتو كصياغتو ككفاءتو كفاعميتو كتكاليفو كقبكلو

لدل األطراؼ المعنية.

( 8.2.3ب) تصميم طريقة تقييم األثر التنموي
تقسـ تصاميـ قياس االثر التنمكم لممشاريع ك البرامج الى ثبلث فئات ىي :التصاميـ غير التجريبية،
ك التصاميـ شبة التجريبية ،ك التصاميـ التجريبية ،ك سيتـ عرض كؿ منيا عمى حدة:

أوالً :مجموعة التصاميم األولية( ما قبل التجربة) Non-experimental
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تفتقر ىذه التصاميـ إلى الصدؽ العالي ،ألنيا عبارة عف أجزاء مبتكرة مف التصاميـ التجريبية ،كلذلؾ

فيي اقؿ مف اف تكصؼ بتصاميـ تجريبية أك شبو تجريبية .كبالرغـ مف ضعفيا

 ،إال أنيا شائعة

االستخداـ ،كيندرج تحتيا التصاميـ التالية:

أ  -تصميـ المحاكلة الكاحدة ( )One Shot Program Design

تصميـ قبمي -بعدم لمجمكعة كاحدة ( )One Group Pretest - Posttest
ب -
ت -تصميـ المقارنة المثبت ()Static-Group Comparison
أ -تصميم المحاولة الواحدة (:)One Shot Program Design

ىو اكثر التصاميم انتشا ار في العالم لبساطتة رغم انو االقل من حيث درجة الثقة ،و المصداقية،

ويشمل ىذا التصميم مجموعة واحدة يتم تقييميا فقط بعد التدريب (د .عكدة ،د .مكاكم، )1992 ،
كيستخدـ ىذا التصميـ عندما ال تتكفر اساليب اخرل ،اك عندما يككف البرنامج فريدان مف نكعة ،ك ال
يتكرر كثيرا ،اك يتنكع فيو المشارككف ،كال يتـ الربط بيف نتائج المعمكمات التي تـ جمعيا ك بيف اية

معمكمات اخرل.

ب -تصميم قبمي -بعدي لمجموعة واحدة:

في ىذا التصميم مجموعة واحدة ،يطبق عمييا االختبار  ،أو أداة القياس مرة قبل المعاممة ومرة

أخرى بعد المعاممة (عكدة ،مكاكم .)1992 ،يبلحظ ىنا أف إدخاؿ االختبار القبمي في التصميـ كاف
لسبب ميـ ،كىك :الكشؼ عف أداء األفراد قبؿ تطبيؽ المعاممة ،فربما كاف أداؤىـ عاليان نتيجة لمكاقؼ
تعميمية سابقة .كلذلؾ عمى الباحث اف يحاكؿ ما أمكف تقميؿ اثر العكامؿ الميددة لمصدؽ

 ،كالتي

أصبحت ذات صمة بدخكؿ االختبار القبمي.

جـ -تصميم المقارنة المثبت لمجموعتين:

في ىذا التصميم مجموعتان  :مجموعة تخضع لممعاممة ومجموعة أخرى ضابطة .ويطبيق اختبار

بعدي عمى المجموعتين (عكدة ،مكاكم .)1992 ،كبما اف تقسيـ األفراد عمى المجمكعتيف لـ يكف
عشكائيان ،فبل يكجد ما يكفؿ تكافؤ المجمكعتيف.

56

ثانياً :مجموعة التصاميم شبو التجريبيةQuasi-Experimental .

تتمتع ىذه التصاميـ بدرجة أعمى مف ضبط عكامؿ الصدؽ  ،مما يتكافر منيا في التصاميـ األكلية.
كيمكف اف يمجأ إلييا الباحث عندما ال تتكافر إمكانية الحصكؿ عمى تصاميـ حقيقة( تامة) .كغالبان ما

يكاجو الباحث بعض المحددات ،كباألخص االختبار العشكائي  ،أك التعييف العشكائي لممجمكعات
الضابطة ك التجريبية ،كالتي تحكؿ دكف الحصكؿ عمى تصاميـ تجريبية حقيقية .كيندرج تحتيا
التصميماف اآلتياف:

أ  -تصميـ اؿسمسمة الزمنية Time-Series Design

تصميـ المجمكعات غير المتكافئة Nonequivalent Control Group
ب -

أ -تصميم السمسمة الزمنية لمجموعة واحدة:

في ىذا التصميم مجموعة واحدة يطبق اختبار قبمي وبعدي لعدة مرات متتالية ( ثالث مرات عمى

األقل) (عكدة ،مكاكم .)1992 ،يكفر ىذا التصميـ مؤش انر احصائيان جيدان  ،عمى اف التغير االيجابي
في األداء عمى االختبارات البعدية كثبات ىذا التغير لصالح المتغير المستقؿ ،كليس نتيجة لعكامؿ

أخرل بثقة عالية نسبيان ،كيمكف تمثيؿ العبلقة بيف فترة التطبيؽ كمستكل األداء .

كالمشكمة في ىذا

التصميـ ىك اف تكرار تطبيؽ االختبار عمى نفس األفراد قد يككف صعبان أك غير ممكف.
ب -تصميم المجموعات غير المتكافئة:

في ىذا التصميم مجموعتان :احدىما ضابطة واألخرى تجريبية ،وال يوجد ما يضمن انيما

مجموعتان متكافئتان ،الن تقسيم األفراد عمى المجموعتين وربما اختيارىم أيضاً لم يكن عشوائياً .

كاختيار صفكؼ أك شعب بدالن مف اختيار طبلب  ،كتقسيميـ إلى شعب بعد االختيار .يطبؽ اختبار
قبمي عمى المجمكعتيف ،كيعاد تطبيقو أك صكرة مكافئة لو بعد انتياء المعاممة.

ىناؾ عدة عكامؿ تضبط في ىذا التصميـ  ،إال اف عامؿ االنحدار اإلحصائي كالعكامؿ الناتجة مف
تفاعؿ النضج مع االختيار ،أك العكامؿ المؤثرة في الصدؽ الخارجي ال تضبط في ىذا التصميـ.
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كيبلحظ اف التصاميـ شبو التجريبية تفتقر إلى االختبار العشكائي ،كما ىي الحاؿ في التصاميـ

األكلية ،إال أنيا تتفكؽ عمى التصاميـ األكلية في قدرتيا عمى ضبط العكامؿ المؤثرة عمى الصدؽ،

كبشكؿ خاص الصدؽ الداخمي.
ثالثاً :مجموعة التصاميم التجريبية الحقيقيةExperimental Designs:

تتصؼ ىذه التصاميـ بقدرة عالية عمى ضبط العكامؿ المؤثرة في الصدؽ ،كتتميز في أنيا تتطمب

االختيار العشكائي ،كالتعييف العشكائي ألفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ،كاذا لـ يتكفر االختيار

العشكائي ،فبل بد كاف يتكفر عمى األقؿ التعييف العشكائي ،كيندرج تحتيا التصميميف التالييف:
أ  -تصميـ بعدم لمجمكعتيف Posttest-Only Control group
ب -تصميـ قبمي -بعدم لمجمكعتيف Pretest- Posttest Control group

كيشكؿ ىذاف التصميماف نكاة لتصاميـ تجريبية أخرل يكثر استخداميا ىي التصاميـ العاممية
( )Factorial Designsكىي تصاميـ تصمح لمتعامؿ مع أكثر مف متغير مستقؿ بنفس الكقت ،كفيما
يمي تكضيح ؿلتصميميف األساسييف في ىذه المجمكعة:

أ -تصميم بعدي لمجموعتين:

يتم اختيار المجموعتين في ىذا التصميم اختيا ارً عشوائياً

 ،وبعد انتياء المعاممة يطبق اختيار

بعدي عمى أفراد المجموعتين ،لمعرفة فيما إذا كان ىناك فرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة

التجريبية أم ال (عكدة ،مكاكم.)1992،

تتعاكف المجمكعة العشكائية مع المجمكعة الضابطة في ضبط جميع ميددات الصدؽ الداخمي ما
عدا عامؿ اإلىدار ،إذ ال نستطيع اف نؤكد ضبطو ،إال إذا كانت فترة المعاممة قصيرة ،أك أف األعداد
بقيت ثابتة تقريبان ،أك إذا كجد أم مؤشرات تدؿ عمى اف أداء األفراد عمى المتغير التابع يقترب مف

الصفر ،كفي ىذه الحالة ربما كاف ىذا التصميـ مف أفضؿ التصاميـ.
ب -تصميم قبمي -بعدي لمجموعتين:

يختمف ىذا التصميم عن التصميم السابق في وجود اختبار قبمي .والذي يوفر مع العشوائية

والمجموعة الضابطة ضبطاً لجميع ميددات الصدق الداخمي
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(عكدة ،مكاكم .)1992 ،فالعشكائية

تضبط عكامؿ االنحدار كاالختيار .كيضمف االختبار القبمي ضبط عامؿ اإلىدار .كتضمف العشكائية

مع كجكد المجمكعة الضابطة ضبط عامؿ النضج ،بينما تضمف المجمكعة الضابطة عكامؿ التاريخ ،

كمكقؼ االختبار كنكعية األداة.

كيبلحظ اف مف جكانب ضعؼ ىذا التصميـ ،كجكد عامؿ ييدد تعميـ النتائج ،كىك تفاعؿ االختبار

مع المعاممة .كىذا بالطبع يعتمد عمى حساسية المعاممة لبلختبار.

يتضح مف خبلؿ ىذا الكصؼ اف التصاميـ التجريبية الحقيقية .ىي أفضؿ التصاميـ ،كاف اختيار

الباحث لتصميـ شبو تجريبي ىك البديؿ الثاني عندما يعجز عف تحقيؽ تصميـ تجريبي ،كاف اختياره

لبعض التصاميـ األكلية قد يعطي نتائج ليس ذات قيمة نظرية أك عممية.
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الفصل الرابع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االساليب واإلجراءات
بعد استعراض االطار النظرم لطرؽ تقييـ المشاريع التنمكية،تـ اختيار طريقة تقييـ االثر التنمكم ك

تـ اختيار طريقة تصميـ المحاكلة الكاحدة ( ، )One Shot Program Designايضان قاـ الباحث
بتصميـ محاكر البحث مستفيدان مف اسمكب كريؾ باترؾ في تقييـ البرامج التدريبية عمى كحو

الخصكص ،كسيتناكؿ في ىذا الفصؿ الطرؽ كاإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تحديد مجتمع
الدراسة كالعينة ،كشرح الخطكات كاإلجراءات العممية التي اتبعيا في بناء أداة الدراسة ككصفيا ،ثـ

شرح مخطط تصميـ الدراسة كمتغيراتيا ،كاإلشارة إلى أنكاع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت

في الدراسة.

 1.4منيج الدراسة
استخدـ الباحث االسمكب الكصفي التحميمي ك ذلؾ ،لمناسبتو الغراض الدراسة.
 2.4مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف أسماء الشباب المستفيديف مف الخدمات  ،أك المشاركيف في البرامج التي
نفذت مف قبؿ المنظمات األىمية مف الفئة العمرية

 24-17الذيف يسكنكف في ـ حافظة راـ اهلل ك

البيرة .ك تـ حصر أسما ئىـ مف سجبلت المنظمات األىمية الشبابية الفاعمة مثؿ مؤسسة شارؾ ،
مؤسسة تعاكف لحؿ الصراعات ،اإلغاثة الزراعية  ،اإلغاثة الطبية ك اليبلؿ األحمر  ،اتحاد الشباب
الفمسطيني  ،بنكراما ،بيبل ار.

 3.4نوع عينة الدراسة و تحديد حجميا
تـ تقسيـ مجتمع الدراسة إلى ثماني كحدات بحثية حيث تـ اعتبار كؿ مؤسسة أىمية فاعمة عبارة عف

كحدة بحثية (عينة طبقية عشكائية)  .كتـ تكزيع االستبانو عمى عينة عشكائية ممثمة مف الكحد ات
البحثية بمغ قكاميا (  )401متدرب ك متدربة ،ممف تمقكا تدريبان في مجاؿ تنمية الميارات اإلدارية ك
القيادية ،كتـ استعادتيا بالكامؿ .كالجداكؿ مف (  )7-1تبيف تكزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا

المستقمة في عرض نتائج الدراسة.
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بناء عمى درجة الدقة المستيدفة ك التي يعبر
تحديد حجـ عينة الدراسة :تـ تحديد حجـ عينة الدراسة ن
عنيا بحجـ الخطأ المسمكح بو ىك  0.05%في ابجاد التقديرات.
N= (Zα/2)² * P(1-P) / E²
N= 1.96*1.96*0.25 / 0.0025 = 384
 4.4أداة الدراسة
بعد إطبلع الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة ،كاألدكات المستخدمة فييا ،قاـ بتطكير استباف

خاص مف أجؿ التعرؼ إلى دكر المنظمات األىمية في تنمية الميارت اإلدارية لمشباب في محافظة
راـ اهلل ك البيرة خبلؿ الفترة الزمنية  ،2005-2000كقد تككنت األداة في صكرتيا النيائية مف أربعة

أجزاء :األول تضمف بيانات أكلية عف المبحكثيف تمثمت في العمر ،المؤىؿ العممي ،الجنس  ،مكاف

السكف  ،طبيعة العمؿ ،الحالة االجتماعية  ،أما الثاني فقد تككف مف الفقرات التي تقيس تقييـ
المبحكثيف العاـ لبرامج تنمية الميارات اإلدارية حيث بمغ عدد ىذه الفقرات (  )25فقرة  ،كتضمف

الجزء الثالث الفقرات التي تقيس أثر الدكرات التدريبية عمى تنمية الميارات اإلدارية بعد التدريب ،فيما
تضمف الجزء الرابع الفقرات التي تقيس أثر الدكرات التدريبية عمى تنمية الميارات القيادية بعد

التدريب ،كقد شممت الدراسة المتغيرات التالية:

أوالً :المتغيرات المستقمة او التصنيفية( : )classification variables

-1الجنس :كلو مستكياف -1 :ذكر  -2أنثى
-2العمر  :كلو ثبلث فئات عمرية ىي:
 19-17 .1سنة.

 22 -20 .2سنة.
 24-22. 3سنة.

 -3المؤىؿ العممي  :كلو ثبلثة مستكيات-1 :ثانكم

-2بكالكريكس -3ماجستير

 -4مكاف السكف  :كلو ثبلثة مستكيات-1 :قرية -2مدينة -3مخيـ

-5حالة العمؿ كلو ثبلثة مستكيات– 1 :أعمؿ -2ال أعمؿ -3طالب
-6الحالة االجتماعية-1 :أعزب

-7الدخؿ الشيرم ألسرة المتدرب:

 -2متزكج

-1أقؿ مف 2000شيقؿ.

-2مف 3000-2001شيقؿ.
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 4000-3001-3شيقؿ.

 6000- 5001-5شيقؿ.

-4مف 5000- 4001شيقؿ.

-6أكثر مف 6000شيقؿ.

ثانياً :المتغيرات التابعة( ) Dependent Variablesوتتضمن المتغيرات التالية:

 -1التقييـ العاـ لمبرامج التدريبية مف خبلؿ المحكمات التالية:
 اؿمبلئمة في الفقرات التي تتعمؽ ٍ
بكؿ مف :التكقيت ،البيئة التدريبية ،محتكل المادة التدريبية،
األدكات المستخدمة ،درجة ضعؼ الميارات االدارية ،المبلئمة الحتياجات الشباب
 اؿكفاءة في الفقرات التي تتعمؽ ٍ
بكؿ مف :الرضى عف طريقة المشاركة ،استخداـ المكارد

المالية ،استخداـ المكارد البشرية ،كفاية عدد البرامج ،جكدة البرامج التدريبية ،كفاءة المدربيف،

طريقة تنفيذ التدريب ،المشاركة في التقييـ
فاعمي في الفقرات التي تتعمؽ ٍ
بكؿ مف :المشاركة في تحديد االحتياجات ،ك األكلكيات ،ك
 اؿ ة
تصميـ ،ك تنفيذ ،ك تقييـ البرامج التدريبية ،البرامج المنفذة تحؿ المشاكؿ ،ك تحتكم عمى

كسائؿ قياس كتقكيـ مناسبة

 األثر التنمكم في الفقرات التي تتعمؽ ٍ
بكؿ مف :ساىمت في تحسيف الدخؿ ،األثر عمى الحياة
اليكمية ،ساىمت في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ.

 اؿتقدـ في الفقرة التي تتعمؽ بالـساعدة في بمكغ األىداؼ

 استم اررية في الفقرة التي تتعمؽ بأثر البرامج لفترات أخرل زمنية الحقة
 -2التقييـ العاـ لمميارات اإلدارية.
 الميارات التنظيمية :التفكيض ،إدارة الكقت ،إدارة االجتماعات ،كتابة التقارير
 الميارات التكجييية :اتخاذ القرار ،التعميـ ،تقييـ األداء ،التكجيو

 الميارات االجتماعية :التعامؿ مع اآلخريف ،تحفيز اآلخريف ،تبادؿ المفاىيـ الخاصة
بالمؤسسة ،االتصاؿ الشفكم.
 -3التقييـ العاـ لمميارات القيادية.
 الميارات التأثيرية :التحفيز،إجراء مفاكضات ،الخطابة ،المبادرة
 الميارات التعميمية :القراءة السريعة ،التفكير ،معالجة المعمكمات ،التنبؤ.

 الميارات التسييمية :اإلصغاء ،التعرؼ عمى القدرات الكامنة ،بناء الفريؽ ،حؿ النزاعات
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 الميارات اإلبداعية :كضع الخطط اإلستراتيجية ،القدرة عمى الياـ اآلخريف ،تمكيف اآلخريف،
حشد اآلخريف.

كقد تـ تصميـ المقياس عمى أساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد ،كقد بنيت الفقرات باالتجاه

اإليجابي كأعطيت األكزاف كما ىك آتي:

موافق بشدة :خمس درجات،

غير موافق :درجتيف،

موافق :أربع درجات،

ال أدري :ثبلث درجات.

غير موافق بشدة :درجة كاحدة.

ومن أجل تفسير النتائج استخدم الباحث معيار التقويم التالي:
يتـ تحكيؿ المتكسطات الحسابية إلى نسب مئكية كتفسر النتائج عمى ىذا األساس كفؽ المعيار

التالي:

النسبة المئوية

أقؿ مف %50

مف % 59.9-50

مف%69.9-60

مف % 79.9-70

 %80فأكثر

درجة التقييم
درجة ضعيفة جدا
درجة ضعيفة

درجة متكسطة
درجة كبيرة

درجة كبيرة جدا

 1.4.4ثبات أداة الدراسة
نظ انر الشتماؿ األداة عمى أقساـ مختمفة في طريقة االستجابة ،كعدـ كجكد درجة كمية ألداة الدراسة،

فقد استخدـ الباحث عدة أنكاع مف الثبات مف أجؿ استخراج معامؿ الثبات لكؿ قسـ مف ىذه األقساـ:

-1طريقة ثبات التجانس الداخمي(  :)Consistencyمف أجؿ فحص ثبات أداة الدراسة ،كىذا النكع
مف الثبات يشير إلى قكة االرتباط بيف الفقرات في أداة الدراسة ،كمف أجؿ تقدير معامؿ التجانس

استخدـ الباحث طريقة (كركنباخ ألفا) ،حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي (الفا) عمى أجزاء الدراسة
المختمفة عمى النحك التالي:
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جدكؿ : 1.4يبيف نتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا عمى مجاالت كأقساـ الدراسة المختمفة

قيمة معامؿ الثبات

القسـ
 .1محور التقييم العام لمبرامج التدريبية

0.77
0.92

 .2محور التقييم العام لمميارات اإلدارية
 .3محور التقييم العام لمميارات القيادية

0.96
 ) 0.96-0.77كجميعيا

يتضح مف الجدكؿ  1.4أف الثبات ألقساـ الدراسة المختمفة تراكح بيف (
معامبلت مرتفعة مناسبة ألغراض الدراسة كيمكف الكثكؽ بيا.

 -2طريقة التجزئة النصفية( :)Split-Half Methodحيث تـ تقسيـ فقرات االستباف إلى قسميف

متساكييف بحيث احتكل القسـ األكؿ عمى الفقرات الفردية(  )....5 ،3 ،1كاحتكل القسـ الثاني عمى

الفقرات الزكجية لبلستباف (  )...6 ،4 ،2ثـ تـ استخراج معامؿ االرتباط بيف الدرجات الفردية

كالدرجات الزكجية(ممحـ )2002 ،حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي(  )0.91كىذا يعتبر معامؿ ثبات

مرتفع كمناسب ألغراض الدراسة الحالية.
 2.4.4صدق األداة

استخدـ الباحث نكعيف مف الصدؽ مف أجؿ فحص صدؽ األداة

كىما :الصدق الظاىري

كذلؾ بتكزيع األداة عمى عدد مف المفحكصيف الذيف استجابكا عمييا بسيكلة كبيسر حيث
كانت األسئمة كالفقرات كاضحة بالنسبة ليـ كقد كاف ذلؾ مؤش ار عمى صدؽ األداة

الظاىرم ،أما النكع الثاني مف أنكاع الصدؽ الذم استخدمو الباحث فيك :

المحكمين حيث قاـ الباحث بعرض األداة عمى عدد مف المختصيف مف حممة الشيادات
العميا(ماجستير +دكتكراة) الذيف ابدكا مبلحظاتيـ عمى األداة كمف ثـ قاـ الباحث بإجراء
التعديبلت المناسبة التي أشار إلييا المحكمكف.

 5.4إجراءات الدراسة
بعد التأكد مف ثبات األداة كصدقيا قاـ الباحث باإلجراءات التالية:

- 1تأىيؿ األداة بصكرتيا النيائية
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صدق

- 2تحديد أفراد عينة الدراسة.

- 3تكزيع االستباف ق عمى أفراد عينة الدراسة

مف الشباب المستفيديف مف الخدمات

المشاركيف في البرامج التي نفذت مف قبؿ المنظمات األىمية مف الفئة العمرية

الذيف يسكنكف في

مع ىذه المنظمات

محافظة راـ اهلل ك البيرة كحصمكا عمى خدمات
 ،ثـ جمع االستبيانات

خاصة مف أجؿ معالجتيا إحصائيا.

أك
24-17

أك شارككا بنشاطات

المكزعة ،ثـ تفريغ المعمكمات في جداكؿ

 6.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
مف أجؿ معالجة البيانات استخدـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (

 )SPSSكذلؾ

باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية:
.1المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لئلجابة عف أسئمة الدراسة.

 .2اختبار (ت) لممجمكعات المستقمة( . ) Independent T-Test
 .3تحميؿ التبايف األحادم( . ) One-Way Analysis Variance

 .4طريقة التجزئة النصفية() Split-Half Methodمف أجؿ تحديد معامؿ الثبات ألداة الدراسة.
 -5معادلة كركنباخ الفا لقياس ثبات التجانس الداخمي(.)Consistency
-6التمثيؿ البياني لممتغيرات المستقمة.
-7اختبار  LSDلممقارنات البعدية.

الفصل الخامس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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نتائج الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية الميارات اإلدارية لمشباب

في محافظة راـ اهلل ك البيرة خبلؿ الفترة  ،2005-2000إضافة إلى تحديد أثر كؿ مف متغيرات
الجنس ،العمر  ،المؤىؿ العممي  ،مكاف السكف  ،الحالة العممية ،الحالة االجتماعية ،المستكل

االقتصادم لؤلسرة عمى درجة التقييـ  ،كبعد عممية جمع البيانات عكلجت إحصائيا باستخداـ برنامج

الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية( )SPSSكذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية:

.1المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية لئلجابة عف أسئمة الدراسة.

 .2اختبار (ت) لممجمكعات المستقمة( . ) Independent T-Test
 .3تحميؿ التبايف األحادم( . ) One-Way Analysis Variance

 .4طريقة التجزئة النصفية() Split-Half Methodمف أجؿ تحديد معامؿ الثبات ألداة الدراسة.
 -5معادلة كركنباخ الفا لقياس ثبات التجانس الداخمي(.)Consistency
-6التمثيؿ البياني لممتغيرات المستقمة.
-7اختبار  LSDلممقارنات البعدية.

كفيما يمي عرضا لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

أكال :الخصائص الديمغرافية لممبحكثيف.

ثانيا :النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة الرئيسيو.
ثالثا :النتائج المتعمقة بالفرضيات ك تفسيرىا.

اوال :الخصائص الديمغرافية لممبحوثين
-1متغير الجنس

الجدكؿ  :1.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس
الجنس
ذكر
أنثى
المجموع

النسبة المئوية %
46.1
53.9
%100

التكرار
185
216
401

66

60

54

50

46
40

30

20

Percent

10

0
male

f emale

شكؿ  :1.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 - 3متغير العمر:
جدكؿ  :2.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر
التكرار
114

النسبة المئوية %
28.4

العمر
22 - 20

188

46.9

24 - 23

99

24.7

401

%100

19 - 17

المجموع

50

47
40

30

28
25
20

10

23 - 24

17 - 19

20 - 22

شكؿ :2.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

- 4متغير المؤىؿ العممي:
جدكؿ  :3.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي
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Percent

0

التكرار
264

النسبة المئوية %
65.8

المؤىل العممي
بكالكريكس

132

32.9

ماجستير

5

1.2

المجموع

401

%100

ثانكم

70
66
60

50

40

33

30

20

0
بكالوريوس

ماجستير

ث انوي

شكؿ 3.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

-4متغير الحالة االجتماعية:
جدكؿ :4.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية
أعزب

النسبة المئوية %
94.0

التكرار
377

متزكج

24

6.0

المجموع

401

%100

68

Percent

10

100

94
80

60

40

20

Percent

6
متزوج

0

اعزب

شكؿ :4.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية

 -5متغير الحالة العممية :
جدكؿ  :5.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة العممية
التكرار
70

النسبة المئوية %
17.5

الحالة العممية
عاطؿ عف العمؿ
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15.2

طالب

270

67.3

المجموع

401

%100

اعمؿ

80

70

67
60

50

40

30

20

17
0

طالب

اعمل

ال اعمل

شكؿ :5.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة العممية

 -6متغير مكان السكن :
جدكؿ  :6.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير مكاف السكف
مكان السكن

النسبة المئوية %

التكرار

69

Percent

15

10

مدينة

244

60.8

قرية

136

33.9

مخيـ

21

5.2

المجموع

401

%100
70

60

61

50

40

34

30

20

5
مخيم

0
مدي نة

قرية

شكؿ :6.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغير مكاف السكف

 -7متغير الدخل الشيري السرة المتدرب:
جدكؿ  :7.5كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الدخؿ الشيرم السرة المتدرب
التكرار
91

النسبة المئوية %
22.7

الحالة االقتصادية
 3000-2001شيقل

151

37.7

 4000-3001شيقل

95

23.7

 5000-4001شيقل

31

7.7

 6000-5001شيقل

21

5.2

أكثر من  6000شيقل

12

3.0

المجموع

401

%100

اقل من  2000شيقل

70

Percent

10

40

38
30

24

23

20

10

5

3

0
يش 6000-5001
ق
ل

اكثر من  0006شيقل

يش 4000-3001
ق
ل

يش 5000-4001
ق
ل

اقل من  0002شيقل

يش 3000-2001
ق
ل

شكؿ  :7.5يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب الدخؿ الشيرم السرة المتدرب

ثانيا :النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
نتائج السؤال األول :ما التقييم التنموي العام للبرامج التدريبية التي تقدميا المنظمات األىمية في
محافظة رام اهلل والبيرة ؟

مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة

التقييـ  ،كمف أجؿ تفسير النتائج استخدـ الباحث المعيار التالي:

قميمة جدا

أقؿ مف %50
من % 59.9-50

قميمة

من % 69.9-60

متوسطة

من%79.9-70

كبيرة
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Percent

8

كبيرة جدا

 %80فأكثر

جدكؿ( – 8.5أ) :المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة التقييـ العاـ لمبرامج التدريبية التي تقدميا المنظمات
األىمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مرتبة تنازليا حسب درجة التقييـ
الفقرة

المتوسط

النسبة

المئوية

التقييم

3.96

79.20

كبيرة

78.80

كبيرة
كبيرة

التسمسل

الرقم في

درجة

االستبانة

1

B.14

احتكت الحقائب التدريبية عمى كسائؿ قياس كتقكيـ مناسبة

2

B.8

شاركت في تقييـ البرنامج التدريبي

3.94

3

B.11

األدكات المستخدمة في التدريب مبلئمة لمحتكل المادة التدريبية

3.94

78.80

4

B.2

برامج تنمية الميارات اإلدارية المنفذة تحؿ المشاكؿ التي تكاجو الشباب

3.63

72.60

كبيرة

5

B.3

أعتقد أف برامج تنمية الميارات اإلدارية المنفذة مبلئمة الحتياجات الشباب

3.58

71.60

كبيرة

6

B.1

ضعؼ الميارات اإلدارية مف اكبر المشاكؿ التي تكاجو الشباب

3.58

71.60

كبيرة

7

B.24

أثرت البرامج التدريبية عمى حياتي اليكمية بشكؿ ايجابي

3.37

67.40

متوسطة

8

B.22

ساىمت البرامج التدريبية في حصكلي عمى فرصة عمؿ

3.37

67.40

متوسطة

9

B.7

شاركت في تنفيذ البرنامج التدريبي

3.37

67.40

متوسطة
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10

B.12

محتكل المادة التدريبية مناسب لمستكل المتدربيف

3.27

65.40

متوسطة

11

B.10

البيئة التدريبية مناسبة لنكع التدريب

3.23

64.60

متوسطة

12

B.16

تكقيت البرامج التدريبية مبلئما لي

13

B.19

الطريقة المتبعة في تنفيذ البرنامج التدريبي ىي األفضؿ

3.00
2.95

60.00

متوسطة

59.00

قميمة

14

B.23

ساىمت البرامج التدريبية في تحسيف دخمي

2.73

54.60

قميمة

15

B.13

تمتع المدربيف بكفاءة عالية

2.63

52.60

قميمة

16

B.25

أثرت البرامج التدريبية عمي لفترات أخرل الحقة مف حياتم

2.56

51.20

قميمة

17

B.20

أنا راض عف جكدة البرامج التدريبية المنفذة

2.55

51.00

قميمة

18

B.21

ساعدتني البرامج التدريبية في بمكغ األىداؼ المخطط ليا

2.42

48.40

قميمة جدا

19

B.15

عدد البرامج التدريبية كاؼ الحتياجاتي

2.06

41.20

قميمة جدا

20

B.18

تـ استخداـ المكارد البشرية في البرنامج التدريبي بأفضؿ الطرؽ

1.68

33.60

قميمة جدا

21

B.17

تـ استخداـ المكارد المالية في البرنامج التدريبي بأفضؿ الطرؽ

1.68

33.60

قميمة جدا

22

B.9

انا راض عف الطريقة التي شاركت بيا

1.68

33.60

قميمة جدا

23

B.6

شاركت في تصميـ البرنامج التدريبي

1.32

26.40

قميمة جدا

24

B.5

شاركت في تحديد االكلكيات التدريبية

1.32

26.40

قميمة جدا

25

B.4

شاركت في تحديد االحتياجات التدريبية

1.32

26.40

قميمة جدا

55.26

قميمة

الدرجة الكمية لمتقييم العام لمبرامج التدريبية

2.76

*أقصى درجة لمفقرة(* )5ولممجال ()125درجة

جدكؿ( – 8.5ب) :المحكمات ك الفقرات التي تتبع كؿ مككف مف المحكمات
نتائج التقييم التنموي العام لمبرامج التدريبية التي تقدميا المنظمات األىمية في رام اهلل
المالئمة
الكفاءة

التكقيت ،البيئة التدريبية ،محتكل المادة التدريبية ،األدكات المستخدمة،

درجة ضعؼ الميارات االدارية ،المبلئمة الحتياجات الشباب

 %69متوسط

الرضى عف طريقة المشاركة ،استخداـ المكارد المالية ،استخداـ المكارد  %48ضعيف جداً

البشرية ،كفاية عدد البرامج ،جكدة البرامج التدريبية ،كفاءة المدربيف،
طريقة تنفيذ التدريب ،المشاركة في التقييـ

الفاعمية

المشاركة في تحديد االحتياجات ،ك االكلكيات ،ك تصميـ ،ك تنفيذ ،ك  %50ضعيف

تقييـ البرامج التدريبية ،البرامج المنفذة تحؿ المشاكؿ ،ك تحتكم عمى
كسائؿ قياس كتقكيـ مناسبة

االثر

التنموي

ساىمت في تحسيف الدخؿ ،األثر عمى الحياة اليكمية ،ساىمت في
الحصكؿ عمى فرصة عمؿ.
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 %63متوسط

الـ ساعدة في بمكغ االىداؼ

التقدم

 %48ضعيف جداً

االستمرارية اثر البرامج لفترات أخرل زمنية الحقة

 %51ضعيف

التقييم االجمالي

%55

ضعيف

يتضح مف الجدكليف ( –8.5أ) ك (ب) أف الدرجة الكمية لمتقييـ العاـ لمبرامج التدريبية التي تقدميا
المنظمات األىمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة فقد كانت قميمة حيث بمغت النسبة المئكية الكمية

الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات( )%55.2فقد يككف السبب ىك ضعؼ الكفاءة ك الفاعمية

في البرامج التي نفذت حسب رأم الذيف جرت عمييـ الدراسة.

نتائج السؤال الثاني :ما دور المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية؟
مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة تقييـ
المبحكثيف لدكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية لكؿ فقرة كلكؿ محكر مف

محاكر الميارات اإلدارية ك الجدكؿ  9.5مبيف ذلؾ  ، ،كمف أجؿ تفسير النتائج استخدـ الباحث

المعيار السابؽ المستخدـ في السؤاؿ األكؿ:

جدول : 9.5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم دور المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب
اإلدارية عمى محاور الميارات التنظيمية والتوجييية واالجتماعية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

سل

التسل
1

الرقم في

االستبانة
C1.2

المتوسط

الفقرة
تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في إدارة الكقت

74

3.93

النسبة

المئوية
78.60

درجة

التقييم
كبيرة

2

C1.1

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في التفكيض

3.85

77.00

كبيرة

3

C1.3

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في إدارة االجتماعات

3.78

75.60

كبيرة

4

C1.4

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في كتابة التقارير

3.72

74.40

كبيرة

الدرجة الكمية لمميارات التنظيمية

3.82

76.35

1

C2.1

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في اتخاذ القرار

3.91

78.20

كبيرة

2

C2.2

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في التعميـ ك التدريب

3.70

74.00

كبيرة

3

C2.4

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في اإلرشاد ك التكجييو

3.64

72.80

كبيرة

4

C2.3

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في تقييـ األداء

3.62

72.40

كبيرة

الدرجة الكمية لمميارات التوجييية

3.71

74.14

كبيرة

1

C3.1

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في التعامؿ مع اآلخريف

4.08

81.60

كبيرة جدا

2

C3.2

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في تحفيز اآلخريف

3.84

76.80

كبيرة

3

C3.4

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في االتصاؿ الشفيي.

3.78

75.60

كبيرة

4

C3.3

تحسنت مياراتؾ اإلدارية بعد التدريب في تبادؿ المفاىيـ الخاصة

3.64

72.80

كبيرة

بالمؤسسة.
الدرجة الكمية لمميارات االجتماعية بعد التدريب

3.82

76.36

كبيرة

الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية

3.761

75.22

كبيرة

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  9.5أف درجة تقييـ دكر المنظمات األىمية

في تنمية ميارات الشباب

اإلدارية عمى محكر الميارات التنظيمية كانت كبيرة عمى جميع الفقرات ( ، )4 ،3 ،1 ،2حيث بمغت
النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرات عمى التكالي (

،%77 ،%78.6

 )%74.4،%75.6كقد كانت درجة التقييـ عمى الدرجة الكمية لمحكر الميارات التنظيمية أيضا كبيرة
بمغت متكسط النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات (

 ،)%76.3ككانت درجة

تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية عمى محكر الميارات التكجيييو كبيرة
عمى جميع الفقرات (  ، )3 ،4 ، 2 ،1حيث بمغت النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه

الفقرات عمى التكالي (  )%72.4،%72.8 ،%74 ،%78.2كقد كانت درجة التقييـ عمى الدرجة

الكمية لمحكر الميارات التكجييية أيضا كبيرة بمغت متكسط النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى
جميع الفقرات (  ،)%74.1ككانت درجة تقييـ دكر المنظمات األىمية
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في تنمية ميارات الشباب

اإلدارية عمى محكر الميارات االجتماعية كبيرة عمى جميع الفقرات (  ، )3 ،4 ، 2 ،1حيث بمغت
النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرات عمى التكالي (

 )%72.8،%75.6كقد كانت درجة التقييـ عمى الدرجة الكمية لمحكر

،%76.8 ،%81.6

الميارات االجتماعية أيضا

كبيرة بمغت متكسط النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات (.)%76.3

أما الدرجة الكمية ؿتقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية فقد كانت كبيرة
حيث بمغت متكسط النسبة المئكية الكمية الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات كالمحاكر

( .)%75.2كىذا التقارب في المؤشرات السابقة التجاىات المبحكثيف يعزل الى عدة اسباب منيا:
- 1كضكح كتقارب االىداؼ ليذه البرامج.

- 2الفئة المستيدفة ليذه البرامج ليـ صفات ديمغرافية ك اجتماعية ك اقتصادية متشابيو.
- 3كجكد ارتباط عالي بالمحتكم التدريبي ليذه البرامج.

- 4مستكل المدربيف متقارب اذا لـ يكف نفس المدرب احيانا.
- 5بيئة التدريب ك االساليب ك النشاطات متشابيو.

نتائج السؤال الثالث  :ما دور المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية؟
جدول  :10.5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم دور المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب
القيادية عمى محاور الميارات التأثيرية والتعميمية والتسييمية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

التسمسل

1
2
3
4

المتوسط

النسبة

المئوية

التقييم

D.1.1

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في التحفيز

3.91

78.20

كبيرة

D.1.4

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في المبادرة

3.90

78.00

كبيرة

D.1.2

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في إجراء مفاكضات

3.81

76.20

كبيرة

D.1.3

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في الخطابة

3.68

73.60

كبيرة

3.83

76.55

D.2.2

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في التفكير المنطقي

3.99

79.80

كبيرة

D.2.1

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في القراءة السريعة.

3.96

79.20

كبيرة

D.2.3

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في معالجة المعمكمات

3.87

77.40

كبيرة

الرقم في

االستبانة

الفقرة

الدرجة الكمية لمميارات التأثيرية بعد التدريب

1
2
3
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درجة

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في التنبؤ.

4

D.2.4

1
2

D.3.1

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في اإلصغاء

D.3.2

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في التعرؼ عمى القدرات الكامنة

الدرجة الكمية لمميارة التعميمية بعد التدريب

3.70

74.00

كبيرة

3.88

77.60

كبيرة

4.05

81.00

كبيرة جدا

3.96

79.20

كبيرة

لبلخريف

3
4

D.3.3

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في بناء الفريؽ

3.94

78.80

كبيرة

D.3.4

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في بناء التحالؼ ك حؿ النزاعات

3.86

77.20

كبيرة

3.95

78.91

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في جمع ك حشد اآلخريف.

3.82

76.40

كبيرة

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في كضع الرؤل ك الخطط اإلستراتيجية

3.79

75.80

كبيرة

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في تمكيف ك تقكية اآلخريف

3.72

74.40

كبيرة

تحسنت مياراتؾ القيادية بعد التدريب في القدرة عمى الياـ اآلخريف

3.58

71.60

كبيرة

الدرجة الكمية لمميارات التسييمية بعد التدريب

1
2
3
4

D.4.4

D.4.1
D.4.3
D.4.2

الدرجة الكمية لمميارات اإلبداعية بعد التدريب

3.73

الدرجة الكمية لمميارات القيادية

3.844

74.56
76.9

مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة تقييـ
المبحكثيف لدكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية لكؿ فقرة كلكؿ محكر مف محاكر
الميارات القيادية كاؿجدكؿ  10.5مبيف ذلؾ ، ،كمف أجؿ تفسير النتائج استخدـ الباحث المعيار
السابؽ المستخدـ في السؤاليف األكؿ كالثاني :

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 10.5أف درجة تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب

القيادية عمى محكر الميارات التأثيرية كانت كبيرة عمى جميع الفقرات (  ، )3 ،2 ،4 ،1حيث بمغت
النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرات عمى التكالي (

،%78 ،%78.2

 )%73.6،%76.2كقد كانت درجة التقييـ عمى الدرجة الكمية لمحكر الميارات التأثيرية أيضا كبيرة
بمغت متكسط النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات (

 ،)%76.5ككانت درجة

تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية عمى محكر الميارات التعميمية كبيرة

عمى جميع الفقرات (  ، )4 ،3 ،1 ،2حيث بمغت النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه

الفقرات عمى التكالي (  )%74 ،%77.4 ،%79.2 ،%79.8ككانت درجة تقييـ دكر المنظمات
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كبيرة
كبيرة

األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية عمى محكر الميارات التسييمية كبيرة جدا عمى الفقرة ( )1
حيث بمغت النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرة(  )%81كقد كانت درجة التقييـ

عمى الدرجة الكمية لمحكر الميارات التسييمية كبيرة عمى بقية الفقرات حيث

بمغت متكسط النسبة

المئكية الستجابات المبحكثيف عمى التكالي ( ،)%77.2 ،%78.2 ،%79.2ككانت درجة تقييـ دكر
المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية عمى محكر الميارات اإلبداعية كبيرة عمى جميع

الفقرات (  ، )2 ،3 ،1 ،4حيث بمغت النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى ىذه الفقرات عمى

التكالي ( )%71.6،%74.4 ،%75.8 ،%76.4كقد كانت درجة التقييـ عمى الدرجة الكمية لمحكر
الميارات اإلبداعية أيضا كبيرة بمغت متكسط النسبة المئكية الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات

(.)%74.5

أما الدرجة الكمية ؿ تقييـ دكر المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية فقد كانت كبيرة
حيث بمغت متكسط النسبة المئكية الكمية الستجابات المبحكثيف عمى جميع الفقرات كالمحاكر

( .)%76.9كىذا التقارب في المؤشرات السابقة التجاىات المبحكثيف يعزل الى عدة اسباب منيا:
 .1كضكح كتقارب االىداؼ ليذه البرامج.

 .2الفئة المستيدفة ليذه البرامج ليـ صفات ديمغرافية ك اجتماعية ك اقتصادية متشابيو.
 .3كجكد ارتباط عالي بالمحتكم التدريبي ليذه البرامج.

 .4مستكل المدربيف متقارب اذا لـ يكف نفس المدرب احيانا.
 .5بيئة التدريب ك االساليب ك النشاطات متشابيو.
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ثالثا :النتائج المتعمقة بالفرضيات و تفسيرىا
النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير الجنس.

كمف أجؿ فحص الفرضية استخدـ اختبار(ت) لمجمكعتيف مستقمتيف( )Independent t-testكنتائج
اؿجدكؿ 11.5تبيف ذلؾ:
جدول  :11.5نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه
تبعا لمتغير الجنس.

الجنس

ذكر (ن= )185
األبعاد

المتوسط

أنثى (ن= )216

االنحراف
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المتوسط

االنحراف

(ت)

المحسوبة

مستوى الداللة
المحسوب

الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية

3.8664

0.77295

3.6718

0.77001

2.51

*0.01

الدرجة الكمية لمميارات القيادية

3.9708

0.72875

3.7368

0.76065

3.13

*0.00

3.9186

0.60763

3.7043

0.64673

3.40

*0.00

الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية والقيادية
* دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

*بدرجة حرية ()399

يتضح مف الجدكؿ 11.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى الدرجة الكمية لتأثير برامج
تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه كعمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير الجنس عمى التكالي

( )0.00 ،0.00 ،0.01كىي أقؿ مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة (،)=0.05

أم أننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال ت كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل

الداللة( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير الجنس
كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر ك عميو نقبؿ الفرضية البديمة.

تفسير النتيجة :
ىذه النتيجة تتفؽ مع المنطؽ انو يكجد فركؽ بيف الذككر ك االناث في درجة تأثير برامج تنمية

الميارات اإلدارية ك القيادية المنفذه ك ذلؾ يعكد الى طبيعة المجتمعات العربية الذككرية ك تربيتيا ك
ما يناط بالذكر مف ادكار فيو في معظـ االحكاؿ اضافة الى اعتماد االسرة عميو بالدخؿ ك الذم
يتطمب معرفة عالية في الميارات االدارية ك القيادية حتى يستطيع المنافسة في سكؽ العمؿ ك

الحصكؿ عمى دخؿ.

النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير العمر.
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كمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير العمر كمف ثـ استخدـ

تحميؿ التبايف األحادم ( )One-way Anovaلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في درجة تأثير برامج
تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية تبعا لمتغير العمر كالجداكؿ 12.5ك 13.5تبيف ذلؾ:
جدول  :12.5المتوسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذة تبعا لمتغير العمر
العمر

الدرجة الكمية لمميارات

 22 - 20سنة

19 - 17

24 - 23
ن=99

ن= 114

ن=188

المتوسط

المتوسط

المتوسط

3.6452

3.7425

3.9318

اإلدارية
الدرجة الكمية لمميارات

3.7562

3.9813

3.8266

القيادية

الدرجة الكمية لمميارات

3.7007

3.9565

3.7845

اإلدارية والقيادية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  12.5كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية ،كمف أجؿ معرفة إف كانت
ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One-way Anovaكالجدكؿ 13.5يكضح ذلؾ:
جدول  :13.5نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية
المنفذه تبعا لمتغير العمر

العمر
الدرجة الكمية
لمميارات اإلدارية

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية
لمميارات القيادية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

درجات

مجموع مربعات

متوسط

"ف"

مستوى

الحرية

االنحراف

االنحراف

المحسوبة

الداللة

2
398
400

4.481
236.697
241.179

2.241
0.595

3.76

2
398
400

2.801
224.771
227.572
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1.400
0.565

2.48

*0.02

0.08

الدرجة الكمية
لمميارات اإلدارية
كالقيادية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع



2
398
400

3.591
158.846
162.437

1.795
0.399

4.49

*0.01

دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

يتضح مف الجدكؿ 13.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى

الدرجة الكمية لتأثير

المحدد لمدراسة (  )=0.05أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية عمى ىذا المحكر،

بينما بمغت قيمة

برامج تنمية الميارات القيادية المنفذه تبعا لمتغير العمر (  )0.08كىي أكبر مف قيمة مستكل الداللة
مستكل الداللة المحسكب عمى محكر الميارات اإلدارية كعمى الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية

كالقيادية عمى التكالي(  ،)0.01 ،0.02أم أننا نرفض الفرضية الصفرية عمى ىذه المحاكر بمعنى
كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير العمر ،ك عميو نقبؿ الفرضية البديمة.

كمف أجؿ تحديد لصالح مف كانت الفركؽ أتبع تحميؿ اؿتبايف األحادم باختبار (  )LSDلممقارنات

البعدية كنتائج الجدكؿ  14.5تبيف ذلؾ:

جدول  :14.5نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية
والقيادية المنفذه تبعا لمتغير العمر

الدرجة
الكمية
لمميارات
اإلدارية
الدرجة
الكمية
لمميارات
اإلدارية
كالقيادية


المقارنات

المتوسط

19 - 17

3.6452

 22 - 20سنة

3.7425

24 - 23

3.9318

المقارنات

المتوسط

19 - 17

3.7007

 22 - 20سنة

3.7845

24 - 23

3.9565

19 - 17

*0.28619 - 17

* 0.255 -

دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05
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 22 - 20سنة

24 - 23

*0.189 22 - 20سنة

*0.172 -

24 - 23

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  14.5ما يمي:

-1محور الميارات اإلدارية:

 يكجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف الفئة العمرية ( )19 – 17كالفئة العمرية( )24-23لصالح الفئة الثانية.

 -يكجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف الفئة العمرية ( )22 – 20كالفئة العمرية

( )24-23لصالح الفئة الثانية.
-2محور الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية والقيادية:
 -يكجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف الفئة العمرية ( )19 – 17كالفئة العمرية

( )24-23لصالح الفئة الثانية.

 -يكجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف الفئة العمرية ( )22 – 20كالفئة العمرية

( )24-23لصالح الفئة الثانية.

-3عدم وجود فروق دالة إحصائيا عمى بقية المحاور والمستويات.
تفسير النتيجة :
يكجد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف الفئات العمرية ()22 – 20( ،)19 – 17

ك( )24-23لصالح الفئة العمرية االعمى ،كىذه نتيجة منطقية تتفؽ مع الكاقع ،فكمما ازداد عمر فئة

الشباب ،ازدادت الحاجة الى الخبرة العممية ك اكتساب الميارات االدارية ك القيادية ك مف جانب اخر

ازدادت القدرة عمى فيـ ك استيعاب محتكل الدكرات التدريبية .
النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير المؤىل العممي.

كمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير العمر كمف ثـ استخدـ

تحميؿ التبايف األحادم ( )One-way Anovaلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في درجة تأثير برامج

تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي كالجداكؿ  15.5ك  16.5تبيف ذلؾ:
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جدول  :15.5المتوسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذة تبعا لمتغير
المؤىل العممي

المؤىل العممي

الدرجة الكمية لمميارات

ن= 264

بكالوريوس
ن=132

ماجستير

ثانوي

المتوسط

المتوسط

المتوسط

3.9545

3.8333

3.6637

ن=5

اإلدارية
الدرجة الكمية لمميارات

3.7366

4.3000

4.0439

القيادية

الدرجة الكمية لمميارات

3.7002

4.0667

3.9992

اإلدارية والقيادية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  15.5كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية ،كمف أجؿ معرفة إف كانت
ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One-way Anovaكالجدكؿ ( )16.5يكضح ذلؾ:
جدول ( :)16.5نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية
والقيادية المنفذه تبعا لمتغير المؤىل العممي

المؤىل العممي

مصدر التباين

الدرجة الكمية

بين المجموعات

لمميارات اإلدارية

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية
لمميارات القيادية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية
لمميارات اإلدارية

بين المجموعات

داخل المجموعات

درجات

مجموع مربعات

متوسط

"ف"

مستوى

الحرية

االنحراف

االنحراف

المحسوبة

الداللة

2
398
400

7.469
233.710
241.179

2
398
400

9.359
218.213
227.572

2
398
400

8.222
154.215
162.437
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3.735
0.587

4.679
0.548

4.111
0.387

6.36

*0.00

*0.00
8.53

10.61

*0.00

كالقيادية

المجموع


دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

يتضح مف الجدكؿ (  )16.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى

الدرجة الكمية لتأثير

برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية كعمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ( )0.00كىذه

القيمة أقؿ مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة (  ،)=0.05أم أننا نرفض الفرضية الصفرية
عمى ىذه المحاكر بمعنى كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،ك عميو نقبؿ

الفرضية البديمة.

كمف أجؿ تحديد لصالح مف كانت الفركؽ أتبع تحميؿ اؿتبايف األحادم باختبار (  )LSDلممقارنات

البعدية كنتائج الجدكؿ ()17.5تبيف ذلؾ:

جدول رقم(: )17.5نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات
اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير المؤىل العممي
الدرجة
الكمية
لمميارات
اإلدارية
الدرجة
الكمية
لمميارات
اؿقيادية
الدرجة
الكمية
لمميارات

المقارنات

المتوسط

ثانوي

3.6637

بكالوريوس

3.9545

ماجستير

3.8333

المقارنات

المتوسط

ثانوي

3.7366

بكالوريوس

4.0439

ماجستير

4.3000

المقارنات

المتوسط

ثانوي

3.7002

بكالوريوس

3.9992

ثانوي

بكالوريوس

ماجستير

*0.290ثانوي

بكالوريوس

ماجستير

*0.307*0.256ثانوي

*0.299-
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بكالوريوس

ماجستير

اإلدارية

ماجستير

4.0667

كالقيادية


دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )17.5ما يمي:

-1محور الميارات اإلدارية:

كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف الفئة مف مستكل تعميمي ثانكم كالفئة مف
مستكل تعميمي بكالكريكس لصالح الفئة الثانية.

 -2محور الميارات القيادية:
كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات القيادية بيف الفئة مف مستكل تعميمي ثانكم كالفئةمف مستكل تعميمي بكالكريكس لصالح الفئة الثانية.

كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات القيادية بيف الفئة مف مستكل تعميمي ثانكم كالفئةمف مستكل تعميمي ماجستير لصالح الفئة الثانية.

-3محور الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية والقيادية:
كجكد فركؽ عمى الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية كالقيادية بيف الفئة مف مستكل تعميمي ثانكمكالفئة مف مستكل تعميمي بكالكريكس لصالح الفئة الثانية.

-4عدم وجود فروق دالة إحصائيا عمى بقية المحاور والمستويات.
تفسير النتيجة :
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي بيف مستكل ثانكم ك بكالكريكس ك

ماجستير لصالح المستكل االعمى الماجستير في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية
المنفذه ،فكمما ازدادت القدرة عمى فيـ ك استيعاب محتكل الدكرات التدريبية مما يزيد مف تأثير ىذه

ابرامج عمى المستكل العممي االعمى .ك ازدادت الحاجة الى الخبرة العممية ك اكتساب الميارات

االدارية ،ك مف جانب آخر.
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النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة االجتماعية .

كمف أجؿ فحص الفرضية استخدـ اختبار(ت) لمجمكعتيف مستقمتيف( )Independent t-testكنتائج

الجدكؿ ( )18.5تبيف ذلؾ:

الجدول ( :)18.5نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه
تبعا لمتغير الحالة االجتماعية.
الحالة االجتماعية

أعزب (ن= )377

(ت)

متزوج (ن= )24

مستوى الداللة

المحسوبة

المحسوب

الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية

3.7616

0.77753

3.7604

0.77643

0.00

0.99

الدرجة الكمية لمميارات القيادية

3.8524

0.75895

3.7248

0.67970

0.803

0.42

3.8070

0.64057

3.7426

0.59191

0.479

0.63

المتوسط

الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية والقيادية

االنحراف

المتوسط

االنحراف

* دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05
*بدرجة حرية ()399

يتضح مف الجدكؿ (  )18.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى

الدرجة الكمية لتأثير

برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه كعمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

عمى التكالي ( )0.63 ،0.42 ،0.99كجميع ىذه القيـ أكبرمف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة

( ،)=0.05أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى
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مستكل الداللة( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير
الحالة االجتماعية.
تفسير النتيجة :
ال تكجد فركؽ داللة إحصائية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية في درجة تأثير برامج تنمية الميارات
اإلدارية كالقيادية المنفذة ك ىذه نتيجة منطقية تتفؽ مع الكاقع ك ذلؾ بسبب اف طبيعة الفئة المستيدفة
 24-17سنة ك في ىذا العمر قؿ ما يككف المبحكث

في البحث ىي مف فئة الشباب مف عمر

متزكجا ،فقد بمغت نسبة المتزكجيف حكالي  %6ك ىذه نسبة ضئية جدا ك اثرىا ضئيؿ جدا.

النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير مكان السكن.

كمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير مكاف السكف كمف ثـ

استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ( )One-way Anovaلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في درجة تأثير
برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية تبعا لمتغير مكاف السكف كالجداكؿ ( )19.5ك( )20.5تبيف

ذلؾ:
جدول( :)19.5المتوسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذة تبعا لمتغير
مكان السكن
مكاف السكف

قرية

مدينة

ن=136

ن= 244
المتوسط
الدرجة الكمية لمميارات

3.8429

المتوسط
3.6583

اإلدارية
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مخيم

ن=21
المتوسط
3.4854

الدرجة الكمية لمميارات

3.8402

3.8266

4.0149

القيادية
الدرجة الكمية لمميارات

3.8416

3.7424

3.7502

اإلدارية والقيادية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( )19.5كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية ،كمف أجؿ معرفة إف كانت
ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One-way Anovaكالجدكؿ ( )20.5يكضح ذلؾ:

جدول ( :)20.5نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية
والقيادية المنفذه تبعا لمتغير مكان السكن

مكان السكن

مصدر التباين

الدرجة الكمية

بين المجموعات

لمميارات اإلدارية

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية
لمميارات القيادية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية
لمميارات اإلدارية
كالقيادية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع



درجات

مجموع مربعات

متوسط

"ف"

مستوى

الحرية

االنحراف

االنحراف

المحسوبة

الداللة

2
398
400

4.666
236.513
241.179

2.333
0.594

2
398
400

0.658
226.914
227.572

2
398
400

0.920
161.516
162.437

دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05
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0.329

3.92

0.57

*0.02

0.562

0.570

0.460
0.406

1.13

0.322

يتضح مف الجدكؿ (  )20.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى

الدرجة الكمية لتأثير

برامج تنمية الميارات اإلدارية المنفذة تبعا لمتغير مكاف السكف (  )0.02كىي أقؿ مف قيمة مستكل

الداللة المحدد لمدراسة (  )=0.05أم أننا نرفض الفرضية الصفرية عمى ىذا المحكر ك نقبؿ

الفرضية البديمة بمعنى انو مكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة( )=0.05في درجة
تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية المنفذه تبعا لمتغير مكاف السكف.
بينما بمغت قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى محكر الميارات القيادية كعمى الدرجة الكمية
لمميارات اإلدارية كالقيادية عمى التكالي(  ،)0.32 ،0.56أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية عمى ىذه

المحاكر بمعنى ال يكجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير مكاف السكف.

كمف أجؿ تحديد لصالح مف كانت الفركؽ أتبع تحميؿ اؿتبايف األحادم باختبار (  )LSDلممقارنات

البعدية كنتائج الجدكؿ ()21.5تبيف ذلؾ:

جدول رقم( : )21.5نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات
اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير مكان السكن

الدرجة
الكمية
لمميارات
اإلدارية


المقارنات

المتوسط

مدينة

3.8429

قرية

3.6583

مخيم

3.4854

قرية

مدينة

*0.184-

مخيم
*0.357-

دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )21.5ما يمي:

-1كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف المدينة كالقرية لصالح المدينة

-2كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف المدينة كالمخيـ لصالح المدينة.
-3عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى بقية المحاكر كالمستكيات.
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تفسير النتيجة :
تكجد فركؽ داللة إحصائية تبعا لمتغير مكاف السكف ،بيف سكاف المدف ك القرل ك المخيمات لصالح

سكاف المدف في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذة ك ىذه نتيجة منطقية تتفؽ
مع الكاقع لبلسباب التالية:

 سكاف المدف يتكفر لدييـ مراكز التدريب كالخدمات ك التسييبلت عمى مدار السنة. -سكاف المدف يتكفر لدييـ مراكز العمؿ كالتطبيؽ العممي لمتدريب.

 -سكاف المدف يتكفر لدييـ خبرات ك معارؼ ادارية افضؿ مف سكاف القرل.

النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة العممية.

كمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير الحالة العممية كمف ثـ

استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ( )One-way Anovaلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في درجة تأثير
برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية تبعا لمتغير الحالة العممية كالجداكؿ ( )22.5ك( )23.5تبيف

ذلؾ:

جدول(: )22.5المتوسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذة تبعا لمتغير
الحالة العممية

الحالة العممية

ال اعمل

أعمل

ن= 70

ن=61

المتوسط

المتوسط
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طالب

ن=270
المتوسط

الدرجة الكمية لمميارات

4.1694

3.8015

3.6468

اإلدارية
الدرجة الكمية لمميارات

4.2408

3.9160

3.7260

القيادية

الدرجة الكمية لمميارات

4.2051

3.8587

3.6864

اإلدارية والقيادية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( )22.5كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية ،كمف أجؿ معرفة إف كانت
ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One-way Anovaكالجدكؿ ( )23.5يكضح ذلؾ:

جدول (: )23.5نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية
والقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة العممية
الحالة العممية

مصدر التباين

درجات

الدرجة الكمية

بين المجموعات

2
398
400

لمميارات اإلدارية

داخل المجموعات

الدرجة الكمية

بين المجموعات

المجموع

لمميارات القيادية

داخل المجموعات

الدرجة الكمية

بين المجموعات

المجموع

لمميارات اإلدارية

كالقيادية

داخل المجموعات
المجموع



الحرية

2
398
400
2
398
400

مجموع مربعات
االنحراف

15.298
225.880
241.179
15.095
212.477
227.572
15.178
147.259
162.437

دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05
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متوسط

االنحراف
7.649
0.568

"ف"

المحسوبة
13.47

14.13

مستوى
الداللة

*0.00

*0.00

7.548
0.534
7.589
0.370

20.51

*0.00

يتضح مف الجدكؿ ( )23.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى الدرجة الكمية لتأثير

برامج تنمية الميارات اإلدارية ك القيادية كعمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير الحالة العممية ( )0.00
كىذه القيمة أقؿ مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة (

 )=0.05أم أننا نرفض الفرضية

الصفرية عمى ىذه المحاكر ك نقبؿ الفرضية البديمة ،بمعنى كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير

الحالة العممية.

كمف أجؿ تحديد لصالح مف كانت الفركؽ أتبع تحميؿ اؿتبايف األحادم باختبار (  )LSDلممقارنات

البعدية كنتائج الجدكؿ ( )24.5تبيف ذلؾ:

جدول رقم ( : )24.5نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات
اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير الحالة العممية

الدرجة
الكمية
لمميارات
اإلدارية
الدرجة
الكمية
لمميارات
اؿقيادية
الدرجة
الكمية

المقارنات

المتوسط

أعمل

4.1694

ال أعمل

3.8015

طالب

3.6468

المقارنات

المتوسط

أعمل

4.2408

ال أعمل

3.9160

طالب

3.7260

المقارنات

المتوسط

أعمل

4.2051

أعمل

ال أعمل
*0.368-

أعمل

ال أعمل
*0.324-

أعمل

ال أعمل
*0.346-
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طالب
*0.522-

طالب
0.514-

طالب
*0.518-

لمميارات

ال أعمل

3.8587

اإلدارية

طالب

3.6864

كالقيادية


دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )24.5ما يمي:

-1محور الميارات اإلدارية:

-كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية

العامميف.

بيف فئة العامميف كغير العامميف لصالح

كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف فئة العامميف كالطمبة لصالح العامميف. -2محور الميارات القيادية:

-كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية

العامميف.

بيف فئة العامميف كغير العامميف لصالح

-كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف فئة العامميف كالطمبة لصالح العامميف.

-3محور الدرجة الكمية لمميارات اإلدارية والقيادية:

-كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية

بيف فئة العامميف كغير العامميف لصالح

العامميف.

-كجكد فركؽ في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية بيف فئة العامميف كالطمبة لصالح العامميف.

-4عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى بقية المحاكر كالمستكيات.
تفسير النتيجة :

تكجد فركؽ داللة إحصائية تبعا لمتغير الحالة العممية  ،بيف فئة العامميف كغير العامميف كالطمبة
لصالح العامميف في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه ك ىذه نتيجة منطقية

تتفؽ مع الكاقع لبلسباب التالية:

 امكانية التطبيؽ لفئة العامميف عمى ما تـ التدريب عميو اكثر مف غيرىا مف الفئات االخرل. كجكد خبرة اك خمفية ثقافية لفئة العامميف حكؿ مكاضبع التدريب اكثر مف غيرىا مف الفئاتاالخرل.
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 قد تككف درجة احتياج ك مبلئمة ك اىمية ىذة البرامج التدريبية لفئة العامميف اكثر مف غيرىامف الفئات االخرل ك بالتالي فاف المردكد سيككف اكبر.

النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )=0.05في درجة تأثير برامج تنمية
الميارات اإلدارية والقيادية المنفذه تبعا لمتغير معدل الدخل الشيري ألسرة المتدرب.

كمف أجؿ فحص الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية تبعا لمتغير معدؿ الدخؿ الشيرم ألسرة

المتدرب كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ( )One-way Anovaلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ
في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية تبعا لمتغير معدؿ الدخؿ الشيرم ألسرة
المتدرب كالجداكؿ ( )25.5ك( )26.5تبيف ذلؾ:

جدول( :)25.5المتوسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية والقيادية المنفذة تبعا لمتغير
معدل الدخل الشيري ألسرة المتدرب

معدل الدخل الشيري

اقل من  2000شيقل
ن= 91

2001-3000
ن=151

3001-4000
ن=270
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4001-5000
ن=31

5001-6000
ن=21

أكثر من 6000
ن=12

ألسرة المتدرب
الدرجة الكمية

المتوسط
3.7750

المتوسط
3.8035

المتوسط
3.6427

المتوسط

المتوسط

المتوسط

3.7930

3.7328

4.0417

لمميارات اإلدارية
الدرجة الكمية

3.9052

3.7763

3.8469

3.7265

3.8423

3.8958

لمميارات القيادية
الدرجة الكمية

3.8544

3.7757

3.7448

3.7597

3.7875

3.9688

لمميارات اإلدارية
والقيادية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( )25.5جكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية ،كمف أجؿ معرفة إف كانت
ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

( )One-way Anovaكالجدكؿ ( )26.5يكضح ذلؾ:

جدول (: )26.5نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية
والقيادية المنفذه تبعا لمتغير معدل الدخل الشيري ألسرة المتدرب

معدل الدخل الشيري

مصدر التباين

ألسرة المتدرب
الدرجة الكمية لمميارات
اإلدارية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية لمميارات
القيادية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

الدرجة الكمية لمميارات
اإلدارية كالقيادية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع



درجات

مجموع مربعات

متوسط

"ف"

مستوى

الحرية

االنحراف

االنحراف

المحسوبة

الداللة

5
395
400

2.614
238.564
241.179

0.523

5
395
400

1.444
226.128
227.572

5
395
400

1.181
161.256
162.437

دال إحصائيا عند مستوى ()=0.05

96

0.865

0.504

0.604

0.289

0.504

0.772

0.572

0.236
0.408

0.578

0.716

يتضح مف الجدكؿ (  )26.5أف قيمة مستكل الداللة المحسكب قد بمغت عمى الدرجة الكمية لتأثير
برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية كعمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير معدؿ الدخؿ الشيرم ألسرة

المتدرب عمى التكالي ( )0.71 ،0.77 ،0.50كجميع ىذه القيـ أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد
لمدراسة ( )=0.05أم أننا نقبؿ الفرضية الصفرية عمى ىذه المحاكر بمعنى عدـ كجكد فركؽ دالة
إحصائيا في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذه تبعا لمتغير معدؿ الدخؿ

الشيرم ألسرة المتدرب.
تفسير النتيجة :

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية المنفذة

تبعا لمتغير معدؿ الدخؿ الشيرم ألسرة المتدرب ،ك ذلؾ الف البرامج التدريبية المنفذة مف قبؿ
المنظمات االىمية ىي مجانية اك شبو مجانية ،كىذه نتيجة منطقية تتفؽ مع الكاقع.

الفصل السادس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اوال :االستنتاجات
عمى ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة خرج الباحث باالستنتاجات التالية :
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- 1كاف المتكسط الحسابي لكؿ محاكر االستبانو  69.60% =3.48ك ىذه درجة متكسطة ،أم

اف التقييـ الكمي العاـ الثر برامج تنمية الميارات االدارية عمى قطاع الشباب في محافظة راـ

اهلل ك البيرة كاف متكسطا .وكان المتوسط الحسابي لممحاور الرئيسية الثالث ىو:

 المتكسط الحسابي لتقييـ العناصر المككنة لبلثر التنمكم  55.20% = 2.76ك ىذهدرجة ضعيفو.

 -المتكسط الحسابي الثر محكر تنمية الميارات االدارية

 76.20% = 3.81كىذه

 -المتكسط الحسابي الثر محكر تنمية الميارات القيادية

 78.60% = 3.93كىذه

درجة جيدة.
درجة جيدة.

- 2ال يكجد قكاعد بيانات دقيقة لدل المؤسسات االىمية حكؿ البرامج ك المشاريع التدريبية المنفذة
كلـ يكف ىناؾ تحديد لمفجكة في الميارات االدارية.

فعمميات تحديد االحتياجات التي تجرم

عادة ،تعتبر غير كافية لبمكرة برنامج تدريبي جدم ،اضافة الى ذلؾ ،فاف عدـ كجكد مؤسسات

بحثية رسمية تقكـ باعطاء معمكمات عف "سكؽ العمؿ" كمتطمبات التنمية ،يجعؿ عممية

التدريب قاصرة عف تحقيؽ نتائج جدية.

- 3لـ تشارؾ الفئة المستيدفة مف الشباب في تحديد االكلكيات التدريبية ،ك لـ يشارككا ايضا في
البرمج التدريبية ،قد يككف السبب أف كاقع إدارة المؤسسات الشبابية ىي مف أشخاص
تصميـ ا
ليسكا مف فئة الشباب في معظـ األحياف ،كقد يككف السبب أف تصميـ البرامج

تكجيات المانح كأجندتو لتمؾ المحظة بالرغـ مف المبلئمة النسبية الحتياجاتيـ.

معتمد عمى

 - 4ال يكجد رضى مف الفئة المستيدفة عف طريقة استخداـ المكارد المالية ك المكارد البشرية في
يبي .
البرامج التدر ة
- 5ال يكجد رضى مف الفئة المستيدفة عف كـ الدكرات التدريبية المنعقدة ،ك ال عف طريقة
التدريب المتبعة ،كال عف كفاءة المدربيف  ،كال عف جكدة البرامج التدريبية المنفذة  ،فالتدريب
التطبيقي اك العممي شبو معدكـ ،بؿ اف اغمب البرامج ما ىي اال برامج تدريبية تنكيرية.

98

- 6لـ تساعد البرامج التدريبية في بمكغ اىداؼ الفئة المستيدفة ،ك لـ تساىـ في تحسيف دخميـ ،ك
لـ تستمر ايضا فكائد البرامج التدريبية لفترات اخرل الحقة.

- 7يكجد فجكة بيف محتكل ما يتـ تدريبو ،ك حاجة سكؽ العمؿ الفعمية ،كما يكجد تقاطع بيف
المؤسسات االىمية في برامجيا ،ك تتنافس المؤسسات االىمية عمى تقديـ نفس الخدمات.
- 8ىناؾ شؾ كبير في امكانية استدامة البرامج التدريبية كاعتمادىا عمى نفسيا ،حيث اف تكمفة
التدريب عالية جدا ،كال يستطيع المستفيد أف يسدد التكمفة الكاممة لتدريبو في حالة عدـ كجكد

دعـ خارجي.

- 9ال يكجد حتى اآلف اطار كرؤية كاضحة لمسألة "التدريب" ،بإعتباره مف اىـ العناصر في
عممية البناء المجتمعي .كتقتصر النظرة عمى اعتباره مسألة فنية ضيقة تتعمؽ بتطكير
الميارات العممية اك الفنية ،اكثر مف ككنو عممية مجتمعية شاممة.
- 10ال يكجد تنسيؽ جدم ما بيف المؤسسات االىمية المكجكدة ،كال يتـ تبادؿ المعمكمات

كالخبرات،اضافة الى ذلؾ،ال يكجد ايضا تنسيؽ ما بيف ىذه المؤسسات االىمية كالك ازرات

المتخصصة في التاىيؿ ك التدريب مثؿ ك ازرة العمؿ.

- 11لـ تستطع ىذه المؤسسات حتى االف أف تشكؿ "كسيطا" ما بيف الفئات المستيدفة،
كالمؤسسات االخرل مف القطاع الخاص ،مثؿ :البنكؾ ك الشركات  ،كالمصانع ...الخ.
 - 12لـ تستطع ىذه المؤسسات حتى االف ،اف تمعب دك ار ىاما عمى صعيد التأثير بالسياسات
العامة لمسمطة الفمسطينية ،اكالييئات شبو الحككمية كالغرؼ التجارية كالبمديات ،لصالح دعـ

القطاع االقتصادم غير المنظـ.
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- 13ال يكجد تكثيؽ جيد لخبرات مؤسسات التدريب ،لجية تكفر معمكمات عف الفئات المستيدفة،
عدد المستفيديف ،تقييـ البرامج التدريبية ...الخ ،مما يجعؿ عممية تطكير ىذه البرامج ،اك

كضع االستراتيجيات المستقبمية عممية صعبة كمعقدة.
- 14لـ يكف ىناؾ تقييـ منيجي متكامؿ لبرامج التنمية التي تستيدؼ قطاع لمشباب اك أثرىا ،بؿ

كاف يتـ التقييـ مف قبؿ مصادر الدعـ الخارجية ،كتقييـ إدارم ك مالي ،ك ليس لؤلثر التنمكم،

حيث انصب االىتماـ عمى انجاز التدريب اك كرشات العمؿ كدكف اف يكازم ذلؾ اىتماـ

مماثؿ عمى آثار ذلؾ التدريب عمى ارض الكاقع .قد يككف كاحدان مف االسباب اليامة لذلؾ،
ىك عدـ رصد ميزانيات مف الجيات المانحة لعمميات المتابعة كالتقييـ.

 - 15بشكؿ عاـ ،يمكف القكؿ انو يكجد نقص في الدراسات التقييمية ك التقكيمية لمبرامج ك

المشاريع التنمكية في ىذا البمد لسبب اك الخر ،قد يككف ابرزىا اننا شعب ال يزاؿ يعيش تحت
االحتبلؿ ،كالمساعدات الخارجية المقدمة لو مف المجتمع الدكلي ،مشركطو بأجندة سياسية ك
امنية معينو بالدرجة االكلى ،ك التي عمى ما يبدك اف غياب رقابة فاعمة عمى القطاع العاـ

بشقيو الحككمي كاالىمي ىك احد ىذه الشركط.
- 16اما االستنتاج المنيجي فيك أ ف تقييـ العائد النيائي التنمكم لممشاريع التدريبية لممنظمات
االىمية ىك صعب جدا ،نظ انر لعدـ كجكد قكاعد بيانات سابقة ،ك

نظ انر لصعكبة قياس

المؤشرات المرتبطة بو مف ناحية اخرل  ،كعدـ تكفر معظميا داخؿ المشاريع

عندما تـ

تصميمو اصبل  ،األمر الذم يقمؿ مف مستكل الدقة في المؤشرات التي تـ الحصكؿ عمييا في

ىذه الدراسة  ،لذا مفضؿ الباحث استخداـ كممة تقدير بدال مف كممة قياس ،ألف المطمكب ليس

الدقة المتناىية كالقياس المطمؽ ،كانما تحديد التغييرات عمى نحك نسبي.

فبل يمكف عزؿ

اإلنساف عف محيطة ك تحميؿ كتقييـ اتجاىاتو الف المطمكب ىك تحميؿ ك تقييـ األمكر في

سياقيا الطبيعي المكجكدة فيو.
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ثانيا :التوصيات
ً
بعد استعراض نتائج تحميؿ االستبياف الخاص بدراسة الدكر الذم تمعبو المنظمات االىمية في تنمية
ميارات الشباب االدارية ،فإنو يمكننا الخركج بمجمكعة مف التكصيات كىي كالتالي:

 - 1ضركرة انشاء قكاعد بيانات حكؿ حاجات "الشباب" الفئة المستيدفة حكؿ نكع البرامج
التدريبية ك العدد الذم يغطي االحتياج.
 - 2ضركرة اشراؾ "الشباب" الفئة المستيدفة في تصميـ البرامج التدريبية ،مف تحديد
االحتياجات ك تحديد االكلكيات الى تحديد المحتكل التدريبي ك اسمكب التدريب.
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 - 3ضركرة زيادة عدد الدكرات التدريبية ك اف يككف التدريب مرك انز عمى النكاحي العممية قدر
االمكاف ك اف ينفذ مف قبؿ مدربيف ذكم كفاءه معركفو بالمجاؿ.

 - 4ضركرة أف يككف محتكل المكاد التدريبية يتماشى مع المستجدات ك التطكر العممية ك أف
تتبلءـ البرامج التدريبية مع حاجة سكؽ العمؿ الفعمية.

 - 5عدـ ىدر المساعدات الخارجية عمى عقد الدكرات ك الكرش التدريبية بدكف جدكل ك ضركرة
تكظيبيا باحسف كجو ،خصكصا ك أف المساعدات الخارجية المتاحة محدكدة.
 - 6ضركرة تقييـ البرامج ك الدكرات التدريبية بشكؿ مستمر ،ك نشرنتائج التقييـ.
 - 7ضركرة مراعاة كجكد استم اررية الثر البرامج التدريبية عمى حياة المستفيديف
عند تصميميا.

قائمة المراجع
اوالً  :المراجع بالمغة العربية

 الباز،ش :)1997 (.المنظمات األىمية العربية عمى مشارؼ القرف الػ  ،21كمحددات الكاقع كآفاؽالمستقبؿ .القاىرة :لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات األىمية العربية،القاىرة ،مصر.
 البنؾ الدكلي لؤلعمار ك التنمية ( :)2005فعالية المساعدات في الضفة الغربية ك قطاع غزة،الضفة الغربية.
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 -البنؾ الدكلي لؤلعمار ك التنمية ( :)2002بعض األدكات ك المنيجيات ك األساليب لممراجعة ك

التقييـ ،كاشنطف.

 جامعة بيرزيت ،برنامج دراسات التنمية ( :)2004تقرير التنمية البشرية. د .أبك لغد ،ا :)1960 (،.التقكيـ في برامج تنمية المجتمع مبادئ ك خبرات"  ،مركز التربيةاألساسية في العالـ العربي ،سرس المياف.
 د .السممي ،ع:)1970) ،.التدريب االدارم ،المنظمة العربية لمعمكـ االدارية ،القاىرة. د .الطعاني ،ح :)2002(،.التدريب مفيكمو ،فعالياتو ،بناء البرامج التدريبية ك تقكيميا  ،دارالشركؽ لمنشر ك التكزيع ،راـ اهلل.
 د .عبد اليادم ،ع :)2004(،.رؤية أكسع لدكر المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية التنمية،مؤتمر االسككا ،بيركت.
 د .عكدة ،أ.؛ د .ممكاكم،ؼ " :)1992(،.اساسيات البحث العممي في التربية ك العمكـ االنسانية"،جامعة اليرمكؾ – اربد – االردف.
 د .تكفيؽ ،ع :)1998 (،.تقييـ التدريب  ،مركز الخبرات المينية لئلدارة ( بميؾ) ،القاىرة. د .تكفيؽ ،ع :)1998 (،.تقييـ العممية التدريبية ك قياس عائد التدريب  ،مركز الخبرات المينيةلبلدارة ( بميؾ) ،القاىرة.
 د .تكفيؽ ،ع :)1998 (،.اإلشراؼ عمى البرامج التدريبية  ،مركز الخبرات المينية لئلدارة (بميؾ) ،القاىرة.
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 د .مقداد ،ـ :)2006(،.تقييـ دكر المنظمات األىمية في عممية التنمية االقتصادية في فمسطيف ،مؤتمر تنمية كتطكير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

سمارة،ع :)2003(،.منظمات غير حككمية اـ قكاعد لبلخر؟ ،مركز الشرؽ ،راـ اهلل. مختار،ع:)1995( ،.التخطيط لتنمية المجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ،مصر. معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني "ماس" ( :)2005نحك تكظيؼ أنجع لممساعداتالفمسطينية ،معيد "ماس" ،راـ اهلل.

 معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني "ماس" ( :)2001تعداد المنظمات غير الحككميةالفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة  ،معيد "ماس" ،راـ اهلل.
 -مركز دراسات كتنمية المجتمع المدني الفمسطيني "مدار" (

 ،)2000المنظمات غير الحككمية

الفمسطينية ،حقائؽ كارقاـ ،مركز "مدار" ،غزة.
 نخمة،خ :)2004(،.أسطكرة التنمية في فمسطيف ،مؤسسة ناديا لمطباعة ك النشر ،راـ اهلل.ثانياً  :المراجع بالمغة االنجميزية
& 1- The World Bank, Monitoring & Evaluation Some Tools, Methods
Approaches, 2002., www.worldbank.org./htm/oed/
2- - The World Bank, Aid Effectiveness in the West Bank & Gaza, 2005.

ثالثاً :االنترنت

 -1مركز التميز لممنظمات غير الحككمية www.ngoce.org

 -2البنؾ الدكلي لالعمار و التنمية

www.worldbank.org./htm/oed/
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رابعاً :المقابالت الشخصية
 .1بدر زماعرة،المدير التنفيذم لمنتدل شارؾ الشبابي،مقابمة شخصية ،بتاريخ  ،2006/6/6راـ

اهلل.

 .2خالد سميـ  ،المدير التنفيذم لمنتدل تعاكف لحؿ الصراعات ،مقابمة شخصية ،بتاريخ

 ،2006/6/11راـ اهلل.

 .3مكسى ابك زيد  ،منسؽ المجنة الكطنية لممخيمات الصيفية، ،مقابمة شخصية ،بتاريخ

 ،2006/7/15راـ اهلل.

 .4محرـ البرغكثي ،رئيس مجمس ادارة اتحاد الشباب الفمسطيني،مقابمة شخصية ،2006/8/19،

راـ اهلل.

 .5سامر سبلمة ،رئيس مجمس ادارة مجمس القيادات الشابة ،مقابمة شخصية  ،2006/8/25،راـ

اهلل.

 .6رامي ميداكم ،منسؽ برامج في بنكراما ،مقابمة شخصية ،بتاريخ  ،2007/3/13راـ اهلل.

ممحق رقم ()1
اسماء اعضاء لجنة التحكيم
الرقم

االسم

المؤىل العممي

التخصص

1

باسـ مكحكؿ

استاذ دكتكر

اقتصاد

2

عبد الكىاب الصباغ

دكتكر

عمـ اجتماع

3

عبد الرحمف الحاج ابراىيـ

دكتكر

عمكـ سياسية

4

جمعة ابك فخيدة

دكتكر

مناىج بحث عممي
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5

ممحق رقم ()2

ىديؿ قزاز

دكتكرة

اداة الدراسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة القدس
106

عمكـ تنمكية

كمية الدراسات العميا

برنامج التنمية الريفية المستدامة
( بناء مؤسسات )
زمالئي  /زميالتي المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد-:
اضع بيف أيديكـ استبانو تيدؼ إلى التعرؼ عمى " دور المنظمات االىمية في تنمية ميارات

الشباب االدارية و القيادية " و ذلك استكماال لرسالة الماجستير في بناء المؤسسات.

نرجك التكرـ باإلجابة عمى فقراتيا بدقة كصدؽ كمكضكعية ،كذلؾ بكضع إشارة ( )Xفي
المكاف المخصص حسب ما ينطبؽ مع كضعكـ ،عممان بأف إجاباتكـ ستبقى سرية كلف تستخدـ
إال ألغراض البحث العممي فقط.

مع فائق االحترام،،،
الباحث

داود جراب
0599266002

القسم األول :خصائص المبحوثين

 -A1الجنس:
 -A2العمر:

 -2أنثى

 -1ذكر
 ....................سنة

 -A3المستوى التعميمي لممتدرب؟

 -1ثانكم

 -A4الحالة االجتماعية :

 -1أعزب

 -2بكالكريكس
 -2متزكج
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 -3ماجستير
 -3مطمؽ

 -A5مكان السكن :

 -1مدينة

 -A6الحالة العممية:

 -2قرية

 -1اعمؿ

 -A7دخل أسرتي في الشير ىو في الفئة؟
 -1اقؿ مف  2000شيقؿ

 5000 -4001 -1شيقؿ

 -3مخيـ

 -2ال اعمؿ

 -3طالب

 3000-2001 -2شيقؿ

 6000 -5001 -5شيقؿ

 4000-3001 -3شيقؿ

 -6أكثر مف  6000شيقؿ

التقييم التنموي العام لمبرامج التدريبية

تقييمك العام لبرامج تنمية الميارات االدارية و القيادية لمشباب المنفذة من المؤسسات
الرقم

االىمية؟

B.1

أرل أف مشكمة ضعؼ الميارات االدارية ىي مف اكبر المشاكؿ التي تكاجو الشباب

B.2

أعتقد أف برامج تنمية الميارات االدارية المنفذة تحؿ المشاكؿ التي تكاجو الشباب

B.3

أعتقد أف برامج تنمية الميارات االدارية المنفذة مبلئمة الحتياجات الشباب

B.4

شاركت في تحديد االحتياجات التدريبية

B.5

شاركت في تحديد االكلكيات التدريبية
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ال

ال

ال اوافق

اوافق
بشدة

اوافق

ادري

اوافق

بشدة

5

4

3

2

1

B.6

شاركت في تصميـ البرنامج التدريبي

B.7

شاركت في تنفيذ البرنامج التدريبي

B.8

شاركت في تقييـ البرنامج التدريبي

B.9

انا راض عف الطريقة التي شاركت بيا

B.10

البيئة التدريبية مناسبة لنكع التدريب

B.11

األدكات المستخدمة في التدريب مبلئمة لمحتكل المادة التدريبية

B.12

محتكل المادة التدريبية مناسب لمستكل المتدربيف

B.13

تمتع المدربيف بكفاءة عالية

B.14

احتكت الحقائب التدريبية عمى كسائؿ قياس كتقكيـ مناسبة

B.15

عدد البرامج التدريبية كاؼ الحتياجاتي

B.16

تكقيت البرامج التدريبية مبلئما لي

B.17

تـ استخداـ المكارد المالية في البرنامج التدريبي بافضؿ الطرؽ

B.18

تـ استخداـ المكارد البشرية في البرنامج التدريبي بافضؿ الطرؽ

B.19

الطريقة المتبعة في تنفيذ البرانامج التدريبي ىي االفضؿ

B.20

اف راض عف جكدة البرامج التدريبية المنفذة

B.21

ساعدتني البرامج التدريبية في بمكغ االىداؼ المخطط ليا

B.22

ساىمت البرامج التدريبية في حصكلي عمى فرصة عمؿ

B.23

ساىمت البرامج التدريبية في تحسيف دخمي

B.24

أثرت البرامج التدريبية عمى حياتي اليكمية بشكؿ ايجابي

B.25

اثرت البرامج التدريبية عمي لفترات أخرل الحقة مف حياتبي

تقييم برامج تنمية الميارات اإلدارية

كيف اثرت الدورات التدريبية عمى تنمية مياراتك

الرقم

االدارية بعد التدريب؟

C.1

درجة الموافقة عمى الفقرة
أوافق بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

4

3

2

1

تحسنت مياراتك التنظيمية بعد التدريب و ذلك يشمل:

C1.1

قدرتؾ عمى تفكيض الصبلحيات

C1.2

قدرتؾ عمى إدارة الكقت

C1.3

قدرتؾ عمى إدارة االجتماعات

C1.4

قدرتؾ عمى كتابة التقارير
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C.2

تحسنت مياراتك التوجييية بعد التدريب و ذلك يشمل:

C2.1

قدرتؾ عمى اتخاذ القرار

C2.2

قدرتؾ عمى التعميـ ك التدريب

C2.4

قدرتؾ عمى تقييـ األداء

C2.5

قدرتؾ عمى اإلرشاد ك التكجييو
 C.3تحسنت مياراتك االجتماعية بعد التدريب و ذلك يشمل:

C3.1

قدرتؾ عمى التعامؿ مع اآلخريف

C3.2

قدرتؾ عمى تحفيز اآلخريف

C3.3

تبادؿ المفاىيـ الخاصة بالمؤسسة.

C3.4

قدرتؾ عمى االتصاؿ الشفيي.

تقييم برامج تنمية الميارات القيادية
الرقم

كيف اثرت الدورات التدريبية عمى تنمية مياراتك
القيادية بعد التدريب؟

درجة الموافقة عمى الفقرة
أوافق بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

4

3

2

1

 D.1تحسنت مياراتك التأثيرية بعد التدريب و ذلك يشمل:
D.1.1

قدرتؾ عمى التحفيز

D.1.2

قدرتؾ عمى إجراء مفاكضات

D.1.3

قدرتؾ عمى الخطابة

D.1.4

قدرتؾ عمى المبادرة
 D.2تحسنت مياراتك التعميمية بعد التدريب و ذلك يشمل:
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D.2.1

قدرتؾ عمى القراءة السريعة

D.2.2

قدرتؾ عمى التفكير المنطقي

D.2.3

قدرتؾ عمى ـ عالجة المعمكمات

D.2.4

قدرتؾ عمى اؿتنبؤ
 D.3تحسنت مياراتك التسييمية بعد التدريب و ذلك يشمل:

D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4

حسف اإلصغاء الى الآلخريف
التعرؼ عمى القدرات الكامنة
قدرتؾ عمى بناء فرؽ العمؿ
القدرة عمى إيصاؿ المعمكمات لآلخريف
 D.4تحسنت مياراتك اإلبداعية بعد التدريب و ذلك يشمل:

D.4.1

كضع الرؤل ك الخطط اإلستراتيجية

D.4.2

القدرة عمى الياـ اآلخريف

D.4.3

تمكيف ك تقكية اآلخريف

D.4.4

جمع ك حشد اآلخريف.

شكرا لكم على حسن تعاونكم
ممحق رقم ()3

نبذه عن المساعدات الدولية لمشعب الفمسطيني

المساعدات الدكلية ىي عبارة عف كؿ المصادر االقتصادية الحقيقية التي يتـ تحكيميا مف دكلة إلى

أخرل كتشمؿ ىذه المساعدات القركض كالمنح كما تشمؿ العديد مف المصادر االقتصادية الحقيقية
التي تقدـ عند منح معاممة تجارية تفضيمية مف دكلة إلى أخرل.
لقد جرت العادة أف يقكـ المجتمع الدكلي الثرم ممثبل في الكاليات المتحدة  ،االتحاد األكركبي كمعيا

الياباف بتقديـ مساعدات مالية ضخمة كمساندة سياسية لممناطؽ التي تشيد تحكالت سياسية جذرية مثؿ:
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فمسطيف  ،السكداف  ،العراؽ  ،أفغانستاف  ،صربيا كالبكسنة أك لممناطؽ التي تشيد تحكال إستراتيجيا في

النظاـ السياسي ك كذلؾ كما حدث عند انييار الكتمة االشتراكية كانضماـ معظـ دكليا إلى الغرب

الرأسمالي .المجتمع الدكلي الثرم ييدؼ مف كراء ىذا الدعـ تشجيع أطراؼ النزاع لمدخكؿ في المرحمة

الجديدة سكاء كانت تتمثؿ في حؿ سياسي لنزاع عسكرم  ،أك تحكؿ في طبيعة النظاـ السياسي  ،أك

بركز نظاـ سياسي جديد يككف مكالي ،يضمف حماية مصالح الدكؿ العظمى كبسط نفكذىا .اما سبب
المساعدات الدكلية لمشعب الفمسطيني فكانت:

 -1إزالة كاحتكاء أسباب التكتر كالعنؼ كحاالت النزاع كتسكية القضية الفمسطينية جكىر النزاع
العربي اإلسرائيمي كالتي تعتبر إحدل أكثر بؤر التكتر في العالـ.

 -2دعـ عممية السبلـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ عف طريؽ إحداث تنمية اقتصادية
كاجتماعية ,فالتقدـ االقتصادم كاالجتماعي في الضفة الغربية كقطاع غزة يعتبر مف العناصر الميمة
مف أجؿ إزالة كاحتكاء أسباب التكتر كالعنؼ.

 -3إنشاء نظاـ شرؽ أكسطي قائـ عمى أساس األمف الجماعي كاالستقرار أك التقدـ لشعكب المنظمة,
كمف ثـ إلحاقيا كسكؽ مشترؾ كاعداد النظاـ االقتصادم العالمي .

تنفي مشاريع تعمؿ عمى تحسيف المستكل المعيشي لمشعب الفمسطيني كنكعية حياة أفضؿ.
 -4ذ
 -5إيجاد تكازف في النمك االقتصادم بيف إسرائيؿ كالمناطؽ الفمسطينية.
استنادا لك ازرة التخطيط الفمسطينية فقد بمغ عدد الدكؿ المانحة لمسمطة الفمسطينية حكالي  42دكلة
.تتفاكت في مدل مساىمتيا لمسمطة الفمسطينية مف حيث الحجـ كالشكؿ الذم تأخذه ىذه المساعدات ،
يعتبر االتحاد االكركبي الممكؿ االكبر لمسمطة الفمسطينية  .يجدر التنكيو إلى المشكمة االحصائية

المزمنة في فمسطيف حيث ال يمكف التحقؽ مف مدل دقة االرقاـ ك االحصاءات  ،حتى تمؾ الصادرة عف

مراكز االحصاء المتخصصة  .ذلؾ يعكد إلى أف مصادر التمكيؿ ال تتبع قنكات كاضحة كمسجمة ،

كذلؾ فإف بعض مف قنكات التمكيؿ تنتيي لدل أفراد  ،جمعيات  ،مؤسسات دكف أف يككف ليا تكثيؽ.

"فقد بمغ إجمالي المساعدات الدكلية لمفمسطينييف خبلؿ الفترة  2003-1994حكالي  6.6مميار دكالر،
بحيث كاف متكسطيا السنكم قبؿ عاـ 500 ( 2000مميكف دكالر) ،كمنذ ذلؾ العاـ إرتفع المتكسط

السنكم الى  1مميار دكالر بعد االنتفاضة الثانية .اما التكزيع القطاعي لممساعدات الدكلية ،فقد غطل
خمسة أجزاء رئيسية ،كىي :البنية التحتية (  )%30مف إجمالي المساعدات .كالقطاعات االجتماعية
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( ،)%31كبناء المؤسسات ( ،)%27كالقطاعات اإلنتاجية ( ،)%9كقطاعات متنكعة ( .)%3كما تـ
ضخ المساعدات الدكلية الى ثبلث أطراؼ اساسية ىي:

-السمطة الفمسطينية بك ازراتيا كمؤسساتيا المختمفة ،كتمقت حكالي  %82.4مف مجمكع

المساعدات.

المؤسسات االىمية ( ،)NGOsكتمقت  %8مف إجمالي ىذه المساعدات.-االكنكركا ،كتمقت حكالي  %9.6مف ىذه المساعدات".1

نظ ار لحالة عدـ االستقرار التي أصبحت سمة مف سمات الكضع الفمسطيني ك نظ ار لعبلقة التأثير

المتبادؿ بيف الكاقع السياسي كالتمكيؿ الدكلي الممنكح  ،فقد تفاكت التمكيؿ الدكلي مف سنة ألخرل مف
خبلؿ ثبلث مراحؿ زمنية مختمفة.
المرحمة األولى2000-1994 :
كىي المرحمة التي شيدت تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية كبدابة ممارستيا لصبلحياتيا ك سيادتيا
بالقدر الذم أتاحتو اتفاقيات أسمك  .تراكح حجـ التمكيؿ الدكلي لفمسطيف في ىذه السنكات حكالي 500

مميكف دكالر سنكيا  .تركز التمكيؿ في ىذه المرحمة عمى البناء المؤسساتي لمسمطة الفمسطينية  ،تنفيذ
برامج تدريب ىائمة  ،شممت بناء مؤسسات حككمية  ،تقكية أجيزة األمف الفمسطينية  ،كذلؾ برامج

تحسيف البنية التحتية ك مشركعات تحسيف خدمات مياه الشرب  ،الكيرباء  ،خدمات الصرؼ الصحي.
المرحمة الثانية2004-2000 :

كىي المرحمة التي شيدت اندالع االنتفاضة الثانية في أكاخر سبتمبر  2000كالتي أثرت بشكؿ كيبر

جدا عمى الكثير مف جكانب كمظاىر المجتمع الفمسطيني  .فقد تفجر الصراع المسمح مرة ثانية بيف

الفمسطينييف كاالحتبلؿ اإلسرائيمي .قدرت خسائر الفمسطينييف في ىذه السنكات بأكثر مف  16مميار

دكالر كىك ما يفكؽ بأضعاؼ حجـ المساعدات الدكلية  ،التي تـ تقدير متكسطيا بمميار دكال ر سنكيا
خبلؿ سنكات االنتفاضة .2004 – 2000

1

 -جامعة بير زيت ،برنامج دراسات التنمية ( :)2004تقرير التنمية البشرية.
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لقد حدث تحكؿ جذرم في بنية االقتصاد الفمسطيني في االنتفاضة  ، 2004 – 2000بحيث تراجعت
برامج التنمية البشرية المستدامة لتحؿ محميا برامج االغاثة كالتدخؿ السريع كبرامج الطكارئ التي ال
تترؾ آثا ار عمى المدييف المتكسط ك الطكيؿ.

ك كذلؾ حدث تغيير جذرم في مجاالت صرؼ التمكيؿ فبعد كاف معظمو يكجو لدعـ برامج تنمكية ذات
تأثير مستداـ  ،أصبح ما أصطمح عميو " دعـ المكازنة يستحكذ عمى أكثر مف  50 %مف الدعـ الدكلي

 ،كيقصد بدعـ المكازنة تمكيف السمطة مف دفع مرتبات مكظفييا الذيف بمغ عددىـ اكثر مف 130,000
مكظؼ .

كذلؾ حدث تغيير في التكزيع القطاعي لممساعدات عما كاف في المرحمة االكلي  .فقد أستحكذت

القطاعات االجتماعية عمى ما نسبتو  68 %مف إجمالي المساعدات بعد كانت  27 %في المرحمة

المشار إلييا سمفا  .كحدث تراجع كبير في نسبة الدعـ المكجو لقطاع البنية التحتية فبعد أف كانت

حصتو تزيد عف  27 %انخفض إلى حكالي  10 %فقط مف إجمالي المساعدات  .ىذا يعكد إلى تضخـ

المشاكؿ االجتماعية التي نتجت أثناء االنتفاضة كالشمؿ الذم اصاب القطاعات االنتاجية نتيجة
لسياسات االحتبلؿ المشار إلييا.2

اما شكؿ المساعدات فقد كاف اكثر مف  %15مف مساعداتيا عمى شكؿ قركض كانت في جميا
ميسرة ،فيما كانت المساعدات الباقية عمى شكؿ منح كىبات اشتممت عمى المساعدات النقدية
بشركط َّ
كالعينية كاالستشارات الفنية ارتفعت نسبة القركض مف اجمالي المساعدات في المرحمة الثالثة لتصؿ

الى حكالي  .%19كارتفعت بشكؿ اساسي القركض مف الدكؿ العربية كالتي شكمت  %85مف
اجمالي القركض خبلؿ تمؾ المرحمة.3

لقد كاف حجـ التمكيؿ قبؿ مجيء السمطة الفمسطينية المقدـ لممنظمات األىمية الفمسطينية أم قبؿ
 220مميكف دكالر سنكيا ،كبعد مجيء السمطة  -تكقيع اتفاقية أكسمك يتراكح ما بيف140

الفمسطينية تراجع حجـ التمكيؿ ليصؿ إلى  65مميكف دكالر  ،كبعد اندالع انتفاضة األقصى
التي حدثت في سبتمبر  2000ارتفع حجـ التمكيؿ مقارنة بما قبؿ االنتفاضة ليتراكح ما بيف
 95إلى  155مميكف دكالر سنكيا )الكزير.( 2004،

 - 2البنك الدولي لألعمار و التنميت ( :)2005فعاليت المساعداث في الضفت الغربيت و قطاع غزة ،الضفت الغربيت.
 - 3البنؾ الدكلي لؤلعمار ك التنمية ( :)2005فعالية المساعدات في الضفة الغربية ك قطاع غزة ،الضفة الغربية.

114

اظيرت دراسة ماس " تعداد المنظمات الغير حككمية"  :الى تنكع مصادر تمكيؿ المنظمات غير
الحككمية  ،إال أف المصادر األساسية تبقى ثبلثة :التمكيؿ الخارجي كبمغت نسبتو  %46.8مف

إجمالي إيرادات المنظمات غير الحككمية الفمسطينية العاـ  ،1999كالتمكيؿ الذاتي الذم بمغت نسبتو

 ،%28.8كالتمكيؿ المحمي الذم بمغت نسبتو  .%10.8مف ناحية أخرل ،تستأثر منظمات الضفة
الغربية بالنسبة األكبر ( )%82.8مف إجمالي إيرادات المنظمات غير الحككمية.

كما أشارت نتائج التعداد إلى أف إيرادات األندية الشبابية كالرياضية ك التي تشكؿ نسبة عالية مف
عدد المنظمات العاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،أف إيراداتيا لـ تتجاكز  %1.3مف إجمالي

إيرادات مجمؿ المنظمات غير الحككمية لعاـ  ،1999كىك ما يظير الضعؼ العاـ الذم تعاني منو

ىذه المنظمات.

اما المساعدات التي قدمت لقطاع الشباب فكانت عمى شكؿ برامج كمشاريع كاىـ ىذقالبرامج ك

المشاريع التي تقكـ بيا المؤسسات الشبابية كالتي تيدؼ إلى تفعيؿ القطاع الشبابي كتعزيز دكره في

عممية البناء المجتمعي ىي:

 .1الدكرات كالمحاضرات ككرش العمؿ كالندكات:جميع المؤسسات الشبابية تمارس جميع النشاطات
التثقيفية كالتكعكية لمشباب ،كتعتبر ىذه النشاطات مف لب عمؿ المؤسسات بؿ أحد الركائز

األساسية لعمميا مع الشباب ،كمع أف المكاضيع التي تطرح في مكضكعات مختمفة كمتعددة

كالديمقراطية ك الثقافو المدنية كحقكؽ اإلنساف كتنمية اؿميارات االدارية كالقيادية.

 .2المخيمات الصيفية :تقكـ المؤسسات الشبابية بتنظيـ المخيمات الصيفية بشكؿ دكرم عمى
األغمب،مما يجعؿ ىذا النكع مف النشاطات ذك مردكدات إيجابية عمى المشاركيف مف حيث

تكجيو سمككيـ،كتنكع ثقافتيـ تعميمان كابداعيان كأدبيان باإلضافة إلى سد كقت الفراغ عندىـ،أضؼ
لذلؾ البرامج كالمسابقات الثقافية كاألدبية.

 .3األنشطة الرياضية :تمتمؾ المؤسسات الشبابية ال سيما األندية كاألطر الشبابية التابعة

لمتنظيمات السياسية فرؽ رياضية بعضيا محترؼ كيشارؾ في بطكالت محمية كاقميمية،كال شؾ
أف مثؿ ىذه النشاطات تنمي القدرات المختمفة عند الشباب كال سيما الجسمانية منيا.

 .4مخيمات العمؿ التطكعي :تنظـ المؤسسات الشبابية الكثير مف مخيمات العمؿ التطكعي سكاء
المحمية أك العالمية ،لقناعتيا أف مثؿ ىذه المخيمات تعمؽ أكاصر التعاكف كالعبلقات بيف

الشباب الفمسطيني كالشباب العالمي،كفي ذات الكقت إطبلع اآلخريف عمى التجارب الفمسطينية
باألعماؿ التطكعية إلى جانب االستفادة مف تجارب اآلخريف.
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 .5التبادؿ الشبابي كزيارات :تعمؿ الكثير مف المؤسسات الشبابية عمى إنشاء ركابط تعاكف

كصداقات مع اتحادات كمؤسسات شبابية مف مختمؼ أنحاء العالـ،كيككف بالطبع اليدؼ مف

ىذه البرامج كاألنشطة التعارؼ كالتنسيؽ لتنفيذىا ضمف العبلقات القائمة.

 .6األنشطة كالبرامج الخاصة:ىناؾ بعض البرامج كاألنشطة التي تقكـ بيا بعض المؤسسات دكف
غيرىا كحسب أىدافيا كفمسفتيا،كتتمحكر ىذه البرامج كاألنشطة في مكاضع مثؿ البيئة كالتراث

كاآلفات كالظكاىر السمبية.

فيرس الجداول
رقم الجدول

عنوان الجدول

رقم الصفحة

يبيف نتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا
جدكؿ 1.4

عمى مجاالت كأقساـ الدراسة المختمفة.

43

جدكؿ 1.5

كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.

46

جدكؿ 2.5

كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر.

46
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جدكؿ 3.5
جدكؿ 4.5

كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.
كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية.

47
48

جدكؿ 5.5

كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة العممية.

48

جدكؿ 6.5

كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير مكاف السكف.

49

جدكؿ 7.5

كصؼ عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة االقتصادية.

50

المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة التقييـ العاـ

لمبرامج التدريبية التي تقدميا المنظمات األىمية في
جدكؿ ( 8.5أ) منطقة راـ اهلل مرتبة تنازليا حسب درجة التقييـ.

جدكؿ (8.5ب)

52

محكمات التقييـ التنمكم ك الفقرات ك المتكسط الحسابي

ليا ك درجة التقييـ .

53

المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة تقييـ دكر

المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب اإلدارية
جدكؿ 9.5

عمى محاكر الميارات التنظيمية كالتكجييية كاالجتماعية

مرتبة تنازليا حسب درجة التقييـ.

54

المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كدرجة تقييـ دكر

المنظمات األىمية في تنمية ميارات الشباب القيادية

التسييمي
ة
عمى محاكر الميارات التأثيرية كالتعميمية ك

جدكؿ 10.5

مرتبة تنازليا حسب درجة التقييـ.

56

جدكؿ 11.5

نتائج اختبار (ت) لداللة الفركؽ في درجة تأثير برامج

59
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تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا لمتغير

الجنس.

جدكؿ 12.5

المتكسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات

اإلدارية كالقيادية المنفذة تبعا لمتغير العمر.

60

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في درجة

جدكؿ 13.5

تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا

لمتغير العمر.

61

نتائج اختبار LSDلممقارنات ألبعديو لداللة الفركؽ في
درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية

جدكؿ 14.5

جدكؿ 15.5

ألمنفذه تبعا لمتغير العمر.

62

المتكسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات
اإلدارية كالقيادية المنفذة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.

63

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في درجة

تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا
جدكؿ 16.5

لمتغير المؤىؿ العممي.

64

نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفركؽ في

درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية
جدكؿ 17.5

ألمنفذه تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.

65

نتائج اختبار (ت) لداللة الفركؽ في درجة تأثير برامج
جدكؿ 18.5

تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا لمتغير

الحالة االجتماعية.

67

118

جدكؿ 19.5

المتكسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات
اإلدارية كالقيادية المنفذة تبعا لمتغير مكاف السكف.

68

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في درجة

تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا
جدكؿ 20.5

لمتغير مكاف السكف.

69

نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفركؽ في

درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية
جدكؿ 21.5

ألمنفذه تبعا لمتغير مكاف السكف.

70

المتكسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات
جدكؿ 22.5

اإلدارية كالقيادية المنفذة تبعا لمتغير الحالة العممية.

71

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في درجة

تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا
جدكؿ 23.5

لمتغير الحالة العممية.

72

نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لداللة الفركؽ في
جدكؿ 24.5

درجة تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية

ألمنفذه تبعا لمتغير الحالة العممية.

73

المتكسطات الحسابية لدرجة تأثير برامج تنمية الميارات
جدكؿ 25.5

اإلدارية كالقيادية المنفذة تبعا لمتغير معدؿ الدخؿ

الشيرم ألسرة المتدرب.

75

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في درجة
جدكؿ 26.5

تأثير برامج تنمية الميارات اإلدارية كالقيادية ألمنفذه تبعا

لمتغير معدؿ الدخؿ الشيرم ألسرة المتدرب.
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فهرس األشكال

رقم الشكل

رقم الصفحة

عنوان الشكل

شكؿ 1.5

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس.

46

شكؿ 2.5

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر.

47

شكؿ 3.5

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل
العلمي.

47

شكؿ 4.5

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة
االجتماعية.

48
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شكؿ 5.5
شكؿ 6.5
شكؿ 7.5

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة
العملية.
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن.
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة
االقتصادية.

49
49

50

فيرس المحتويات
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ج

ب

إجازة الدرسة

الشكر ك التقدير

د

ممخص الدراسة بالعربية

ط

ز

التعريفات

ؾ

ممخص الدراسة باالنجميزية
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