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  اإلهداء والشكر

  
ممن وقفوا إلى جانبي وساعدوني وأهدي بحثي هذا لكثيرين ، أشكر

  ......خص بالذكرأولكن ودعموني طوال فترة دراستي وبحثي، 

  
..... أخي وعائلته ...أختي نادية وأوالدها وزوجها ... محمدي وزوجي .... أمي .... وطني 

   الذين وقفوا معي طيلة مسيرتي التعليمية ......وصديقتي الغالية رانية بصير ......وأختي فداء 

األستاذ الفاضل الدكتور محمود الجعفري الذي وقف إلى جانبي وعلمني أسس التعب ... 

  ...وصول إلى الهدفلل

  ....ساتذتي في الجامعةاذ الفاضل الدكتور عفيف حمد وكل أستاأل... 

 ...خص بالذكرأو... صغيرة منشآت وأصدقاء وأصحاب وزمالء كل من ساعدني من أخوة ...

  :كل من

  السيد معن صوافطة مدير غرفة تجارة طوباس ... 

  روال عودة من القدس و... السيد علي مهنا من اتحاد الغرف التجارية... 

 من  وعائلتهد زغاري وعائلته األفاضل من بيت لحم  وطارق سباسيهالسيد عا...  

  أريحا 

   جاود دعنا من الخليل  واألخ...               األخت دانا عمرو من الخليل ... 

  السيد سلطان جمعة من طولكرم ...  جمعية المعلمين المتقاعدين في طولكرم ...  

   وجيه عامر من مسحةاألخ...  خت عبير واألخ عبد السالم من عزوناأل... 

  بو لطيفة ، حسن أعيسى اسميرات ، لبرغوثي ا محمد وة وزمالء الدراسةاألخ        ... 

  عبيدة عكرماوي ورنا الدجاني اللتان وقفتا معي في الجامعةالغالية ...         

  ...تي وبحثي دراسأثناء ودعمتاني في الكثير            

، أتوجه لهم وأشكرهم كل من وقف إلى جانبي وساعدنيمن  اوكي ال انسى أحد ...        

واختيار األفضل في ... عله يساعدهم في تجنب ما ال يلزم ...  لهم وتعبيهدي بحثيوأ...جميعا 

  ...ذا قرروا عمل مشروع صغير في حياتهمالمستقبلية إمشروعاتهم 
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  ملخص ال

من المنشآت العاملة في األراضي  %99ـلاما يقارب والمتوسطة آت الصغيرة تشكل المنش

 من الناتج المحلي،% 24من القوى العاملة وتساهم بحوالي % 80الفلسطينية، وتشغل حوالي 

  . ]2009 ،عطياني[

  

 نجاح األداء للمنشآت الصغيرة في عوامل شروط وأهم إلى تحديد ة بشكل رئيستهدف هذه الدراس

. نقاط قوة عند تفكيرهم بإنشاء مشاريعهم بغية استغاللها ك،لمبادرين والمبادراتلفلسطين، وطرحها 

اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي الميداني، واستخدمت الدراسة األدبيات السابقة للتعرف 

 ولجمع البيانات الثانوية ،أو فشل المنشآت الصغيرة حول العالم برز عوامل وشروط نجاحأعلى 

واالستبيان كأدوات خاصة لجمع الشخصية ابالت ، كما استخدمت المقوالمعلومات حول الموضوع

  . السابقةباألدبياتالبيانات والتي صممت خصيصا لهذا الغرض باالستعانة 

  

حصاء الفلسطيني للحصول تقاة من نشرات الجهاز المركزي لإلاستخدمت الدراسة البيانات المس

عداد ، وحول أن جهةعلى بيانات رقمية حول تأثير المنشآت الصغيرة في االقتصاد الوطني م

المنشآت موزعة على محافظات الضفة الغربية والقدس، والتي استخدمت الحقا لتحديد أعداد العينة 

  .الطبقية على مستوى المحافظات

  

 500 اختير منها ، منشأة صغيرة عاملة في االراضي الفلسطينية82871مثل مجتمع الدراسة من 

الطبقي العشوائي المنتظم في اختيار مفردات العينة على سلوب منشأة لتشكل العينة، وقد اتبع األ

من  % 86.9مستوى المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وكانت نسبة االسترجاع 

 في التحليل اإلحصائي 472دة تم استخدام انات المعاعينات الموزعة وبعد دراسة االستبنسبة ال

  .جاباتها الكاملةلدقتها، وإ

  

من خالل تحليل ظهارها إ يمكن ،داء  في فلسطينرت نتائج الدراسة إلى أن عوامل نجاح األوقد أشا

  ،"التغيير في ساعات العمل"، و"التغير في عدد العمال" :ثر المتغيرات المستقلة على النماذج التاليةأ

ي راض، وقد تبين من خالل وصف العينة أن أغلب المنشآت العاملة في األ"االرباحزيادة "و

 ،%29.5 وتليها بالنسبة المنشآت العائلية وبنسبة ،%63.3الفلسطينية هي منشآت فردية بنسبة 

  ".التغيير في عدد العمال "نموذج إلى عدم االعتماد على النتائج المتعلقة بال دفع الباحثوهذا ما



 
 

د 

التغير في "، "التغير في عدد العمال"النماذج سلوب تحليل االنحدار المتعدد على أاستخدمت الدراسة 

فقد بلغت نتائج معامل التحليل غير مرضية نتائج الوكانت "  زيادة االرباح" ، و"عدد ساعات العمل

  .0.138، 0.049، 0.332على التوالي " Adjusted R Sqare" المعدل 

  

عائلة " نوع العاملين : فكانت لها تأثير على المتغيرات التابعةظهر التي لمتغيرات المستلقةاأهم أما 

 ومن أهم ، والمحافظات،"يدوي"سلوب العمل أ، والعمر، و"عائلية شركة"  ونوع المنشأة،"واحدة

عدد ساعات العمل وخرين، ملين تأثر على تطوير العاملين اآلن الحوافز المقدمة للعاأالعوامل 

العمل ،  الخبرة في مجال العمل الحاليخيراًأموقع المنشأة في المدينة وو، اليومية عند بدء العمل

نتاج مقارنة مع بدء ى مواد خام، وازدياد عدد خطوط اإلحصول علالنتاجية كاملة، وسهولة إطاقة ب

  .ن جنسية المالك فلسطينيةإالعمل ، واخيرا 

  

، عمال الصغيرةصحاب األوصيات أل ما وجه من تالدراسة التوصيات التي قدمتها هذه أما أهم 

شكلن يوالالتي خيرا النساء الفلسطينيات ، وأوالخريجين، والسلطة الوطنية، والممولين، والجامعات

دف هوقاتهن بأصتهن الدراسة بضرورة االستثمار بوألمجتمع الفلسطيني، فقد من ا% 48.3 ما نسبته

نزلية والتي ال تعد مكلفة سلوب المشاريع المأمن خالل اتباع سرهن االقتصادي ، أوضاع أتحسين 

  . سرةنها تؤمن مصدر دخل جيد لألإال إ ،نشاءعند اإل

  

، وتغطية جوانب كثرى تفاصيل أجراء دراسات مستقبلية للحصول علإأوصت الدراسة بخيرا، أو

مية االقتصاد  وتن،نظمة التدريبأشمل في موضوع المنشآت الصغيرة، كدراسات لها عالقة بأ

بحاث حول مدينة أرة، وتوصي الدراسة بالتركيز على ساليب تطوير المشروعات الصغيأ و،الوطني

  . والمشروعات النسائيةالقدس
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Abstract 

This study looks into the importance and success of small enterprises in Palestine. Small 

enterprises consists  99% of the Palestinian work establishment, thereby securing jobs for 

80% of the national labor force and contributing about 24% to the national income. The 

study also tries to identify the conditions necessary for success of small enterprises in 

Palestine. Such an identification would set the guidelines for prospective investors to take 

into consideration when planning on small projects. 

The methodology used for data collection included interviews and questionnaire. 500 small 

enterprises in Jerusalem and the West Bank were randomly chosen for the study. 472 

questionnaires were analyzed using the SPSS program. Data from the Palestinian Bureau 

of Statistics were used to give information about these enterprises' contributions to the 

national economy on one side and to show the distribution of these enterprises in the West 

Bank Governorates on the other. These data assisted in proportionally choosing the sample. 

Results of the study have shown that small enterprise success in Palestine depends on three 

independent variables. These include a change in workers numbers, a change in work 

hours, and an increase in profits. These were analyzed in relation to demographic variables 

for both the enterprise including location, establishment year, and kinship between workers 

and the entrepreneur including gender, age, and social situation to mention a few. Small 

enterprises in Palestine can be classified as either individually-owned or family-owned. 

The first kind constitutes 63.3% and the second 29.5% of the Palestinian enterprises. The 

fact that the two most common enterprises are either individually or family-owned makes 

the variable of workers number unreliable; as these enterprises do not employ workers 

outside family members. 

The study used the "Stepwise Regression Analysis" to analyze the three dependent 

variables: workers number, work hours, and profits. Results, however, were not 



 
 

و 

satisfactory as they were 0.138, 0.049, and 0.332 for the three variables respectively on the 

"Adjusted R. Square Regression". The most significant factors that have the most impact 

on the dependent variables were the demographic variables which include the kind of 

workers "workers who are family members"; the second factor was the kind of enterprise 

"family-owned". Other demographic variables including age, manual labor, governorate, 

number of work hours, location of enterprise, expertise, work capacity, raw material 

accessibility, number of assembly lines, and entrepreneur's nationality were the most 

significant. A result worth mentioning was the insignificance of factors like workers 

training and incentives given to workers. The result of this study concerning the two 

former variables comes in contrary to previous studies which found a significant relation 

between workers training and incentives on one side and enterprise success on the other. 

Some of the major recommendations of this study is the importance of workers training 

and incentives given to workers. Even though this study did not find much significant 

relationship concerning the last two variables and enterprise success, they seem to have a 

noticeable impact on small enterprise success. It is hoped that this study would serve small 

enterprise owners, university graduates, the Palestinian National Authority, local 

universities, and Palestinian women who constitute 48.3% of the Palestinian society. 

Palestinian women should take more advantage of their time and use it effectively to 

improve their families economic situation through inexpensive home-based business that 

would secure a sufficient income for the family. Another recommendation is the need for 

similar further studies that would serve as a data-base for future research and provide 

deeper and more comprehensive results on the subject of small enterprises. The study also 

recommends the need for research about the city of Jerusalem and about women-initiated 

enterprises in Palestine. 
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  :خلفية الدراسة. 1

  : والمشكلةالـمقـدمــة 1 -1

نها مشروعات قامت عليها إ بل ،المشروعات الصغيرة ليست وليدة القرن الواحد والعشرين فقط

فقد كانت بمثابة محرك النمو .  الياباني والصينينيياالقتصاد مثل ،اقتصادات الدول الضخمة

وتعمل . ل النامية والمتقدمة من خالل الدور المهم الذي تلعبه في تنمية االقتصادلالقتصاد في الدو

 وزيادة معدالت المرونة ،هذه المشاريع على خلق فرص العمل والتقليل من مستويات البطالة

 من خالل المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تأتي بها، كما أنها تزيد من حجم التجارة ،واالبتكار

 وغير ذلك، ولكل ما ورد فهي تزيد ، وخدماتية،لتزيد من نشاطاتها االقتصادية من إنتاجيةالدولية 

  .   وعلى مستوى الناتج المحلي والقومي،من الدخل على المستوى الفردي

  

ومع ارتفاع نسبة الفقر في العالم، وعدم قدرة المساعدات المقدمة من الدول المانحة على سد 

مة، لجأت بعض المؤسسات البنكية إلى التفكير بجدية بتمويل تلك الشريحة احتياجات تلك الفئة الضخ

 وترفع ، تساهم في إدرار الدخل عليهةالفقيرة بغية أن تفتح تلك األسر أو رب األسرة منشأة خاص

 ، أو المجتمع،من شأنه االجتماعي واالقتصادي، وتساهم في تشغيل بضعة أفراد من نفس األسرة

وتطورت الفكرة كثيراً وقد نجحت في بنجالديش .  خفض عدد الباحثين عن عملوبالتالي تساهم في

في سبعينات القرن الماضي " محمد يونس"عند إنشاء مشروع بنك القرية على يد االقتصادي البارع 

بهدف تمويل الفالحين في تلك المناطق بقروض قصيرة األجل مع تخفيض نسبة الضمانات 

فكار وطرق التمويل فظهر بنك آخر في بوليفيا يسعى للتمويل مع وتوالت األ. المطلوبة منهم

ضمانات مخففة أيضا، وكانت تلك األفكار من أوائل المشاريع المشجعة إلنشاء مشاريع التمويل 

 ]2005عمر، [.والتشغيل الذاتي في العصر الحديث

  

 أو ،لذاتيهذا، وتعتمد مصادر دخل األسر في األراضي الفلسطيني على أسلوب التشغيل ا

من المنشآت العاملة في األراضي الفلسطينية ما هي إال % 95 حيث لوحظ أن ،المشاريع العائلية

وتبرز أهمية تلك المنشآت من منطلق أنها تخفض نسبة البطالة . منشآت صغيرة أو متناهية الصغر

 لتصبح 2011كهدف أسمى لوجودها وحتى مع انخفاض نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 

 إال أنها ال ،%33.33مقارنه مع ما كانت عليه في العام الماضي بنفس الوقت حيث بلغت % 32.9

، ]2011جريدة القدس، آب،[تزال تعتبر من أعلى النسب في العالم وفقا لمركز اإلحصاء الفلسطيني 

 ويمكن الرتفاع .]2011القناة اإلخبارية، [ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع النسبة  في قطاع غزة 
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ن يساهم في حدوث النزاعات أ االقتصادي والتنمية المستمرة، والبطالة أن يشكل إعاقة للنمو

نه وفقاً أومن المالحظ . بية في هذه األياموهذا ما تشهده الدول العر. واالضطرابات االجتماعية

في األراضي الفلسطينية  منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة لمعايير

جريدة [  2010خالل الربع الثاني % 41.5 مقابل 2011خالل الربع الثاني من العام % 42.7

 6، وتعتبر هذه النسبة صغيرة مقارنة مع العدد اإلجمالي للسكان والبالغ قرابة ال]2011 ، آب األيام

   ]2011مركز اإلحصاء الفلسطيني، [.مليون نسمة

  

 إنشاء المشروع الصغير يؤدي إلى طريق النجاح أحياناً، فيمكن النظر إلى ولعل الدافع وراء

المشروع الصغير الهادف إلى تمويل األسرة والرفع من مستواها االقتصادي واالجتماعي على أنه 

مشروع مهم لتلك األسرة، وبالتالي فإن العاملين في هذا المشروع سيبذلون كل الجهد الممكن كي 

 ]2006العتوم،  [ . المشروع، ألنه مصدر لدخل األسرةينجح ويستمر هذا

  

 العائلة بهدف إدرار الدخل أو أوالتشغيل الذاتي للفرد : إن فلسفة المشروعات الصغيرة تقوم على

 من الدور وتنبع أهمية المشاريع الصغيرة. تحسين الوضع االجتماعي لذلك الفرد أو تلك األسرة

عمل للعديد من األفراد أو األسر، وبالتالي تساهم في تحسين  الذي تلعبه فهي توفر فرص الرئيس

كما أنها تساهم بنصيب كبير من إجمالي القيمة . الظروف االجتماعية واالقتصادية لإلفراد واألسر

المضافة لتوفيرها للسلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوي الدخل المحدود، 

لمشروعات قادرة على تدعيم االبتكار لدى مالكيها، وإجراء التجارب على ويمكن المالحظة أن هذه ا

وتعتبر المنشآت الصغيرة أساسية للتغير الهيكلي في المجتمع من خالل ظهور مجموعة . المنتجات

  .من رواد األعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط

  

فهي تدعم . قتصادي ألي بلدوتنبثق أهمية المشاريع الصغيرة من دورها في تدعيم النظام اال

الشركات والمصانع الكبيرة من خالل طاقاتها اإلنتاجية، وتستفيد من جميع طرق التفكير االقتصادي 

وتستغل ميزة الحجم األصغر الذي ال يتأثر بالمخاطر التي تقع فيها عادة الشركات ذات الحجم 

تغل الفجوات الموجودة في االقتصاد كما أنها تس. الكبير، وتحتمل الهزات التي قد تصيب االقتصاد

والناتج عن الهزات واألزمات وبالتالي يكون مالكها مبدع ومفكر في تطوير عمله، وبالتالي نمو 

 وتحقيق المردود المستقبلي األمثل، وبذلك تخلق لها فرص تنافسية لشرائح ،شركته أو مصنعه

اع المشروعات الصغيرة لوجدنا التشكيل فلو نظرنا إلى قط. مختلفة من قطاعات اإلنتاج أو الخدمات

تطال و بل ، الزراعةأو التعليم أو التجارة أو فهي ال تقتصر على التصنيع ،الكبير في نشاطاتها
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 المتعلقة بهذا الموضوع على أهمية المنشآت الصغيرة األدبياتتؤكد العديد من و. قطاعات كثيرة

ي والمحلي بصورة ملموسة في كل دول العالم، فهي وسيلة لخلق فرص العمل وتساهم بالناتج القوم

من الناتج % 55.3فعلى سبيل المثال ال الحصر، فإن المنشآت الصغيرة في اليابان تساهم ب

كما إنها تساهم في نمو االقتصاد الوطني، و تعد الداعم األساسي ألي لالقتصاد الوطني في . القومي

ية فغالبا ما تشكل مخرجاتها مدخالت للمشاريع أما من الناحية االقتصادية والصناع. أي دولة 

 وبشكل عام،  فالمنشآت الصغيرة تتمتع بالقدرة العالية على التكييف مع .الكبيرة ، وتلبي احتياجاتهم

الظروف المحيطة بها، والقدرة العالية على التكييف مع متطلبات السوق، وديناميكية عالية في اتخاذ 

التجريب لكل ما هو جديد من األفكار، كما وتمتاز بتلبية حاجات ع وابدالقرار واالبتكار واإل

  .المستهلك كونها تخلق قناة اتصال مباشرة مع المستهلكين في األسواق

  

 هناك أنومع تعدد أشكال المنشآت الصغيرة وازدياد انتشارها على مستوى العالم اجمع، إال 

 أو ،فقا الحتياجات تلك الدولة أو تعداد سكانها وو،اختالفات في تعريفها وفقا لمعايير خاصة بكل بلد

 بعض المشاريع ال تلبث أن تفشل بعد فترة أن لوحظ ،ولكن. المقدرة المالية المتاحة والموارد

أسيري ، : مثل دراسات كل من ( وقد أظهرت العديد من الدراسات . قصيرة من مزاولتها للعمل

 الحديث عن أن إالث عن معيقات النجاح، التي تتحد) Samo, 2009؛ 2009؛ عطياني ، 2004

النتائج : األداء والنجاح اقتصر على بعض الدراسات المتفرقة، عند الحديث عن األداء فيقصد به

ومدى تحقيق االيجابية المتوقعة بعد استمرار العمل في المشروع لفترة من الزمن ال تقل عن سنة، 

األصول مدى زيادة و عدد العمال،مدى زيادة  و،اتنسبة المبيعمدى زيادة  و،ألرباحلهذا المشروع 

مستوى كما يمكن للباحث البحث عن متغيرات اخرى للتعرف على . للمشورع او المنشأةالثابتة 

  .وهذا هو الهدف األساسي لهذه الدراسة.  المنشأةأونجاح المشروع 

  

   مشـكلـة البـحـث1-2

  :  البحث كاالتي  بعد المقدمة الطويلة السابقة، يمكن تلخيص مشكلة

تكمن مشكلة البحث في تحديد أهم معايير نجاح أداء المنشآت الصغيرة العاملة في الضفة الغربية "

بحيث اتجه تركيز الباحثين في دراساتهم حول . اهمدرائوالقدس، وذلك من وجهة نظر أصحابها أو 

ل فترة قصيرة من المنشآت الصغيرة على إظهار أسباب الفشل وزوال معظم هذه المنشآت خال

 أن تسلط الدراسةومن هذا المنطلق فقد ارتأت . إنشائها دون األخذ بعوامل النجاح مهما كانت نسبتها

  ."الضوء على نجاح أداء المنشآت الصغيرة في فلسطين، والعوامل التي قد تزيد من نسبة نجاحها
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   أهــداف البـحـث1-3  

  : قيق األهداف التاليةانسجاما مع مشكلة الدراسة يرمي البحث لتح

استمرارية المشروع، : تقييم أداء المشروعات الصغيرة من خالل المتغيرات التالية •

توزيع اإلنتاج، أو " اإلنتاجية، عدد العاملين، الربح، التغير في األصول الثابتة، االنتشار التوسع 

 ".الفروع

ساليب االستمرار بالعمل وأ. تحديد شروط نجاح واستمرارية المشروع الصغير في فلسطين •

 .ونموه 

 .التعرف على المعيقات الداخلية والخارجية التي تؤثر على استمرارية المشروع الصغير •

ن بإقامة مشروعات صغيرة، وذلك ون الجدد الراغبوخروج بتوصيات يستفيد منها الخريجال •

قوي المستمر بعمله، من خالل تزويدهم بكافة المعايير الواجب توفرها لبناء المشروع الناجح ال

تستفيد لتوصيات تتعلق بالتوظيف والتطوير  والخروج ب.والمدر للربح، والمشغل لعاملين آخرين

 ،منها المؤسسات الممولة والوزارات المختلفة في تحسين أداء تلك المشروعات الصغيرة المنشأة

 .او التي ال تزال قيد اإلنشاء

 

  :أهـميـة البحـثمبررات و 1-4

مية هذه الدراسة من أهمية المشاريع الصغيرة في فلسطين، ومقدار مساهمتها في الناتج تنبع أه

حيث يمكن وصف أهمية هذه الدراسة من كونها تدرس معايير نجاح . المحلي والنمو االقتصادي

وباالعتماد على اإلحصائيات الناتجة من خالل . المشاريع الصغيرة في فلسطين من منطلق علمي

لتي تم تصميمها خصيصا لهذا  تم تجميعها بواسطة أداة البحث ا والتي،يانات المدخلةتحليل الب

باإلضافة إلى ذلك سوف تقوم الدراسة بتحديد أبرز العوامل اّلتي تؤدي إلى نجاح المشاريع . الغرض

ويمكن االعتماد على نتائج . الصغيرة، والتي يجب استثمارها لضمان االستمرار بالعمل أيضا

اسة كمرشد يقتدي به لمواجهة نقاط الضعف وتحسين األداء، بهدف النجاح وتحقيق الربح الدر

  : من وسوف يستفيد من الدراسة كلٌّاألمثل واالستمرارية في العمل، 

 .صحاب األعمال الصغيرةأ •

 .المبادرين الجدد من الخريجين الراغبين بإنشاء مشروعات صغيرة •

 .ثون عن مصادر لتحسين أوضاعهم االقتصاديةالموظفين محدودي الدخل الذين يبح •

النساء من بيوتهن والراغبات بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهن تدار وتعمل من  •

 .المنزل
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كما أن لهذه الدراسة أهمية على مستوى البحث العلمي فهي األولى من نوعها على مستوى 

 ، وبالتالي،شآت الصغيرةداء للمنلتي تبحث في معايير نجاح األالضفة الغربية والقدس وا

و في ، أ لتطوير دراسات مشابهة وعلى صعيد قطاع متخصصافهي ستكون مرجع

  .محافظات ما يسمى قطاع غزة

  :  أسئلة الدراسة واإلجابات المتوقعة 1-5

  :يتوقع من هذه الدراسة ان تجيب على بعض االسئلة التالية

معايير نجاح االداء بالرئيس المتعلق  تعالج هذه الدراسة السؤال : للدراسةالسؤال الرئيس

الصغيرة في الضفة الغربية والقدس، من خالل دراسة العوامل المستقلة التي ترثر على للمنشآت 

  .معايير النجاح

  :التاليةمجموعة االسئلة االجابة على  االجابة على هذا السؤال من خالل سيتمو

  ؟"التغير في عدد العمال" والمبادر على هل هناك أي تأثير للمتغيرات الديموغرافية للمنشآة .1

التغير في عدد ساعات "هل هناك أي تُأثير للمتغيرات الديموغرافية للمنشأة والمبادر على  .2

 ؟"العمل

 ؟" زيادة االرباح"هل هناك أي تُأثير للمتغيرات الديموغرافية للمنشأة والمبادر على  .3

     

  : قائمة المصطلحات 1-6

     
ي تلك الوحدة التي أنشئت من قبل فرد أو مجموعة أفراد بهدف إدرار ه: المنشآت الصغيرة .1

دخل عليهم وتشغيلهم، قد تكون من النمط العائلي بحيث تشغل أفراد العائلة الواحدة وتدار من 

قبل شخص منتخب منهم أو تكون من النمط الفردي الذي يدار من قبل شخص واحد هو 

يشترط ان ال يزيد عدد العاملين . ئلة أو المجتمع المحلي ويستعين بأفراد آخرين من العا،المالك

 2. الف دوالر30 عمال كحد أقصى ، وأن ال يكون رأس مالها اكثر من 5- 1فيها عن 

  

 UNCTAD: The United    .منظمة األمم المتحدة للتجارة والتطوير: االونكتاد .2
Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 as a 

permanent intergovernmental body 
                                                 

 .تعريف مستمد من عدة تعريفات وقامت الباحثة بصياغته 2
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مصطلح داللة، أطلق على مجموعة من بلدان جنوب شرقي '' النمور اآلسيوية'': سياآنمور  .3

آسيا في الربع األخير من القرن الماضي، حيث ساد فيها نموذج تنموي، أشير له كنموذج 

ت في أبدية حادة لتلك االقتصاديات  حدثت أزمة مال1997 العام .يحتذا به للبلدان النامية

 تشمل هذه الدول .وإن بأحجام ومستويات متباينة. تايلند، لتصيب بعدواها جملة البلدان المعنية

 وسنغافورة وهونغ كونغ، أضف إلى ذلك الدول ذات االقتصاد يضا كوريا الجنوبية واندونسياأ

 ]1997نمور اسيا،  [ .الجيد الصين واليابان

 

هي متغيرات نوعية ليست لها قيم كمية ويكمن  :Binary Veriablesالوهمية المتغيرات  .4

 التعبير عنها بالقيمة صفر في حالة عدم وجود الصفة والقيمة واحد في حالة وجود الصفة

ففي الحالة االولى ( وكمثال بسيط عليها يمكن السؤال عن جندر الفرد هل هو ذكر ام انثى 

 ]2008سليمان، [. أي انها تحتمل جوابين فقط) 1لثانية القيمة ، وفي الحالة ا0تكون القيمة 

 

 : Stepwise Regression analysisتحليل االنحدار المتعدد  .5

طريقة مستخدمة في الوصول إلى نتائج احصائية دقيقة بعد اجراء مجموعة من المقارنات بين 

 بمرحلتين االولى الفحص التحليل يمر: والمتغيرات المستقلة" النماذج" المتغيرات التابعة 

، والثانية تتم باضافة " النموذج"بالطريقة التقليدية لكل متغير مستقل وتأثيره على المتغير التابع 

حصائية إلى معادلة تحليل االنحدار المتعدد للوصول متغيرات المستقلة ذات الداللة اإلجميع ال

بر الطريقة االعقد واالطول اال ان تعت. إلى افضل المتغيرات المستقلة المؤثرة على الظاهرة

" نتائجها االكثر دقة واختصارا للمتغيرات ذات الداللة االحصائية على المتغيرات التابعة 

   ]2008 البلوي، [، ]2007بركات، [." النماذج
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  الفصل الثاني

   الفلسطينيةالمنشآت الصغيرةواقع 

   في الضفة الغربية والقدس

  

  لصغيرةتعريف المشروعات ا  2.1

  المعايير الدولية لتعريف المشروعات الصغيرة  2.2

  خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة  2.3

  أهمية المشروعات الصغيرة في العالم العربي والعالم  2.4

  أشكال المنشآت الصغيرة  2.5

  المشروعات الصغيرة في فلسطين  2.6
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  ية والقدسواقع المنشآت الصغيرة الفلسطينية في الضفة الغرب. 2

يقدم هذا الفصل عرضا لمجموعة تعريفات تخص المنشآت الصغيرة والمعايير الدولية لتعرص 

المنشآت الصغيرة وخصائص تلك المنشآت، ومن ثم عرضا لواقع المنشآت الصغيرة في فلسطين 

   .من حيث انماطها، واعدادها ومساهمتها في االقتصاد المحلي وتوزيعها على محافظات الوطن

  

  : تعريف المشروعات الصغيرة1-2

تشير دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود أكثر 

 بلداً أجريت عليها الدراسة، باإلضافة إلى وجود تباين في التعريف 25 تعريفاً مختلفاً في 25من 

 . ]2010،السرجا[بين المنظمات الدولية واإلقليمية 

  

ريف ومفهوم المشروعات الصغيرة من دولة ألخرى وفقاً الختالف اماكنيات الدولة ويختلف تع

درجة التصنيع، وطبيعة المكونات، والعوامل اإلنتاجية : وظروفها االقتصادية واالجتماعية مثل

والصناعية، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، 

 توفر القوى العاملة، ودرجة تأهيل القوى العاملة، ومستوى األجور والدخل، ومدى توفر ومدى

كما . أضف إلى ذلك الظروف االجتماعية والسياسية لكل دولة على حدى. المواد الخام في تلك البلد

و ويختلف التعريف والمفهوم وفقا للهدف منه أي على سبيل التعداد أم على سبيل الوضع التمويلي أ

  .الوضع المالي لتلك المنشآت وأيضاً مساهمتها في االقتصاد المحلي

  

تلك : المشروعات الصغيرة بأنها) اليونيدو(ِرفُ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تُع

 – 10المنشآت التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية، ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 

 عمال بالمنشآت المتناهية 10ا يصف البنك الدولي المنشآت التي يعمل فيها أقل من فيم.  عامال50

 – 50 عامال بالمنشآت الصغيرة، والتي يعمل فيها بين 50 و 10الصغر، والتي يعمل فيها بين 

 ]2002 هوبوم، [، ]2010 مراد ، [. عامل بالمنشآت المتوسطة100

  

ليها لتحديد المنشآت الصغيرة من دولة ألخرى وفق وتتباين المعايير التي يمكن االستناد ع

وبالتالي فالمنشآت التي تعتبر . إمكاناتها وقدراتها وظروفها االقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها

وتقسم الدول . كبيرة الحجم في دولة نامية يمكن اعتبارها متوسطة أو صغيرة في دولة متقدمة

صناعات صغيرة جدا تشغل : ة على أساس حجم النشاط إلىالعربية الصناعات الصغيرة والمتوسط
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 عامال 15- 5 دوالر، وصناعات صغيرة تشغل 5000 عمال ورأس مالها ال يتجاوز 5أقل من 

 – 15000 عامال ورأس مالها 25-16 دوالر، ومتوسطة وتشغل 15000ورأس مالها أقل من 

  . ] 2005نصر اهللا ، [. دوالر25000

  

 فيتعلق تعريفهم للمنشآت الصغيرة بحجم العمالة، فقليلة هي الدول التي 3.أما معظم دول االسكوا

 ومجموع المبيعات والعائدات كمعايير ،"األصول الثابتة"تعتمد حجم رأس المال أو االستثمارات 

  .لتعريف حجم المنشأة

  

رين، الصناعة الفلسطينية يرتكز على معيابوزارة فإن التعريف الخاص : أما على صعيد فلسطين

 دوالر 30000 هاحيث تقع المنشآت التي رأس مال. حجم رأس المال:  والثاني،عدد العمال: األول

أمريكي ويعمل بها أقل من خمس عمال في إطار المنشآت الصغيرة، أما المنشآت التي تشغل ما بين 

ن  تقع في قطاع المشروعات المتوسطة على أن ال يزيد رأس مالها عن نصف مليو عامال5-19

 ورأس مالها ال يقل عن النصف مليون  عامال20دوالر، أما المشاريع الكبيرة فعدد عمالها أكبر من 

  .]2011الصوراني ،[دوالر 

  

  : المعايير الدولية لتعريف المشروعات الصغيرة2-2

بالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اال أنه يوجد 

المعايير التي يمكن على أساسها تعريف األحجام المختلفة للمشروع، ومن أبرز هذه اتفاق على 

  :المعايير

ويمثل أبسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس : عدد العاملين .1

غير أن عيوب هذا األسلوب أنه يختلف من دولة ألخرى فضال عن أنه ال يأخذ بنظر . والمقارنة

 ]2011األسرج، [، ]2011 الهيتي، [.لتكنولوجي المستخدم في اإلنتاجالتفاوت ا

 

 يعد حجم االستثمار معياراً أساسياً في العديد من الدول للتمييز بين :حجم االستثمار .2

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة، على اعتبار أن حجم االستثمار يعطي 

تخدم دول مجلس التعاون الخليجي هذا المعيار للتمييز بين وتس. صورة عن حجم النشاط كمياً

الصناعات، حيث تعرف الصناعات الصغيرة بأنها تلك النشاطات التي يبلغ متوسط رأس مالها 

                                                 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتشمل البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، والدول رب أسيا وتشكل الدول وتضم   دول غ:دول االسكوا 3

 .منوالجمهورية العربية السورية والي,ذات االقتصادات األكثر تنوعا وتشمل مصر واألردن والعراق ولبنان وفلسطين
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 مليون 2، أما المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر فيها من أقل من مليوني دوالرالمستثمر 

، ]2011 الهيتي، [. 4 مليون دوالر فاكثر6تي تستثمر  مليون، والكبيرة ال6دوالر وأقل من 

 ]2011األسرج، [

 

 يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز :قيمة المبيعات السنوية .3

األسرج، [، ]2011 الهيتي، [. .المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في األسواق
2011[ 

  

  :شروعات الصغيرة خصائص ومزايا الم3-2

 تتميز هذه المنشآت بانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها :سهولة التأسيس .1

وتشغيلها وبالتالي محدودية القروض الالزمة والمخاطر المنطوية عليها، مما يساعد على سهولة 

فاض التأسيس وتشغيل مثل تلك الشركات أو المؤسسات، كما تتميز بسهولة إجراءات التكوين وانخ

 منظمة العمل [  .المصروفات التأسيسية واإلدارية وسهولة تشكيل الهيكل اإلداري والتنظيمي
  ]2008، 35دورة :العربية

عمال الصغيرة في شخص مالكها أو  تتركز إدارة معظم األ:استقاللية اإلدارة والمرونة .2

قيق أفضل نجاح ممكن مالكيها، لذلك فهي تتسم بالمرونة واالهتمام الشخصي من قبل أصحابها لتح

بساطة التنظيم المستخدم وسهولة التزود باالستشارات والخبرات الجديدة، : "ويترتب على ذلك. لها

إضافة . وانخفاض التكاليف اإلدارية والتسويقية والتكلفة الثابتة وانخفاض األجور المدفوعة للعاملين

المكتبية وارتفاع مستوى الفعالية إلى ذلك انخفاض الروتين وقصر الدورة المستندية واألوراق 

 منظمة العمل [؛]2005نصر اهللا ، [ ".واالتصاالت وسرعة الحصول على المعلومات الالزمة للعمل

  ]2008، 35دورة :العربية

 تستخدم هذه المنشآت أساليب انتاج وتشغيل غير معقدة، فهي تساعد :اتاحة فرص العمل .3

لين، كما تتيح التقارب واالحتكاك المباشر بين اصحابها على توفير فرص العمل ألكبر عدد من العام

 وتقريب العالقات الشخصية واالنسانية فيما بينهم؛ ،والعاملين لديهم، واالطالع على أوضاع العاملين

يعود السبب بذلك إلى ظهور شعور االنتماء وروح العمل والشعور . مما يعكس إيجابا على انتاجيتهم

                                                 
  .تعريف خاص بدول مجلس التعاون الخليجي، ويتفق مع معايير وضعها المجلس 4
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، 35دورة : منظمة العمل العربية[؛]2005نصر اهللا ، [ .المشروعحدة النجاح كيد واوالعمل باألسرية 

2008[  

 إن انخفاض تكاليف اإلنتاج ومرونة االدارة :القدرة على التكيف مع المتغيرات المستخدمة .4

والتشغيل يسهل من أداء العمل وبالتالي تقلل التكاليف المتوقعة، وتساهم في زيادة الفرص المتعلقة 

 حيث يمكن النظر إلى احتياجات الزبائن ،ولصغر الحجم ميزة اخرى. والتطور لتلك المنشأةبالنمو 

كما تتيح الفرصة لإلدارة على تغيير التركيبة العمالية أو . والعمل على تلبية األذواق المختلفة منها

منشآت ومن المالحظ أن ال. سياسات االنتاج أو التسويق أو التمويل بما يالئم الظروف الحالية

الصغيرة تمتاز بالقدرة الواضحة على التحديد واالبتكار وخاصة فيما يتعلق بفنون التسويق والتغليف 

 وأخيراً، فإن هذه المنشآت إذا احست بالخطر الشديد وعدم القدرة على. وتلبية الرغبات في السوق

 األصول الثابتة دون التعرض إلى مضار كبيرة النخفاض مستوىالتأقلم فان لها فرصة االنسحاب 

  ]2008، 35دورة : منظمة العمل العربية[؛]2008الضمور، [؛]2005نصر اهللا ، [ .لديها

 يمكن اعتبار المنشآت الصغيرة كأداة للتدريب ألصحابها والعاملين فيها :أداة للتدريب الذاتي .5

علومات بصرف النظر عن األعمال التي يقومون بها، فالمسئولية تكسب العامل في المؤسسة الم

، 97الدورة : مؤتمر العمل الدولي[؛]2008الضمور، [ .والخبرة والمعرفة في مجال تخصصه
2008[ 

 العتماد المنشآت الصغيرة على مجاالت العمل المتخصصة :ارتفاع جودة اإلنتاج .6

 ألنهما ينتجان عن التخصص والتركيز في ،والمحدودة فإن انتاجها يتسم في الغالب بالدقة والجودة

وأن العمل في المشروعات الصغيرة يعتمد على الحرفية اليدوية والتصميم والذوق الخالب . لالعم

 ]2005 صادق، [ .للمصمم بما يلبي احتياجات المستهلكين ويسمح بتبادل السلع على المدى القصير

 إن الهدف األساسي لوجود أي من هذه المنشآت هو إشباع الحاجات :غلبة الطابع المحلي .7

 للمستهلكين في تلك المنطقة، لذا فإن سوق تلك المنشآت يكون محدوداً ويلبي رغبات عدد األساسية

 والتعرف على عادات الشراء ،محدود ومميز من المستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق

وتمتلك تلك المؤسسات القدرة على إشباع حاجات العديد من المشترين من . وأنماط االستهالك

مثال السيدات اللواتي يقمن " عن السوق من خالل االتصاالت المباشرة لصاحب العمل مناطق بعيدة 

بإعداد الشوكوالته لألفراح، فلهن سوق خاص بهن، ويقمن بعملهن بمهارة ويغطين قسم خاص من 

كما ان هذا ". السوق ويعملن بناء على العالقات الشخصية أكثر من اإلعالنات واالتصاالت الرسمية

  ]2008، 35دورة : منظمة العمل العربية[ . األعمال ال يحتاج إلى رأس مال كبيرالنمط من
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 تتميز هذه المنشآت بارتفاع معدل الدوران :قصر فترة االسترداد لرأس المال المستثمر .8

 ،للبضاعة والمبيعات مما يمكنها من التغلب على طول فترة االسترداد لرأس المال المستثمر فيها

ح بوبالتالي تسمح بفرص للتوسع واالنتشار وتحقيق الر.  مخاطر االستثمار الفرديويقلل بالتالي من

 منظمة [؛]2005الصوراني ونصراهللا ،  [.المضاعف وفقاً لقدراتها واالستثمارات المستخدمة فيها
 ]2008، 35دورة :العمل العربية

  : أهمية المشروعات الصغيرة في الدول العربية والعالم4-2

 إلى أنه في الدول العربية يتم استخدام أكثر من معيار في تعريف المشروعات تجدر اإلشارة

الصغيرة والمتوسطة، وتختلف هذه التعاريف باعتماد بعض الدول على معيار عدد العمال أو معيار 

  . مثل نسبة المبيعات، أو أحيانا اللجوء إلى معايير أخرى، أو االثنين معاً،رأس المال المستثمر

تطرق إلى أهمية المشروعات الصغيرة في الدول العربية من خالل التعرف على ويمكن ال

مجموعة من الحقائق التي تستدعي من الجهات المسئولة في الدول العربية االهتمام والمساندة لرفع 

  :كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 ،دول العربيةتعتبر المشروعات متناهية الصغر النمط الغالب على المشروعات في ال .1

من جملة المؤسسات االقتصادية الخاصة غير % 99فهي تشكل على سبيل المثال حوالي 

من إجمالي القيمة المضافة التي ينتجها القطاع % 80المشروعات الزراعية، وتساهم بحوالي 

 ويعمل به حوالي ثلثي القوة العاملة وثالثة أربعا العاملين في الوظائف الخاصة خارج ،الخاص

 ويضم ،من المؤسسات الخاصة العاملة% 90لقطاع الزراعي، بينما في الكويت فيمثل هذا القطاع ا

 .]2009 ،عطياني[%. 1من إجمالي المؤسسات وعمالة وطنية بنسبة % 45 ـعمالة وافدة تقدر ب

ان هذه المشروعات توفر فرص العمل لقاعدة كبيرة من القوى البشرية في العالم العربي  .2

 ]2011،االسرج[. منها% 75ي وتشكل حوال

تمثل المشروعات الصغيرة الوسيلة الناجحة لتعبئة المدخرات وإعادة ضخها في صورة  .3

 ]2006بنك السودان المرآزي، [.. استثمارات محلية

تعد المشروعات الصغيرة نظام فعال لتوفير السلع والخدمات منخفضة التكلفة وبالتالي  .4

 ]2006بنك السودان المرآزي، [.لمحدودمنخفضة السعر تناسب ذوي الدخول ا

أن العديد من المشروعات الكبيرة تعتمد في األساس على هذه المشروعات الصغيرة في  .9

 فمخرجات المشروعات الصغيرة تعتبر مدخالت لمشروعات كبيرة في كثير من ؛انتاج بضائعها

، 35دورة : العمل العربية منظمة[؛]2010،االسرج[ .الصناعات كصناعة المالبس والمشاريع الزراعية

2008[  
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 فقد ساهمت ؛ن المشروعات الصغيرة تساهم في االقتصاد الوطني والناتج المحليإ .5

من مجموع العمالة في %54 في سوريا وكانت نسبة التشغيل 2009في العام % 65.5بحوالي 

 ]2011 تقرير االستثمار الرابع في سوريا، [ .سوريا

حيث 5ستثمارات األجنبية وهذا ما ورد في تقرير االونكتادإن المشاريع الصغيرة تجذب اال .6

 ودراسة حاالت ،أشاد التقرير بالدور الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من واقع مسح ميداني

مؤتمر [.6)ازمة نمور اسيا(قامت بها المنظمة اثر األزمة المالية األسيوية في سبع دول آسيوية 
 ]2008، 97:العمل الدولي دورة

 

  :  أشكال المنشآت الصغيرة5-2

  : الشكل التالي يلخص أشكال المنشآت الصغيرة

  

  ) 1 ( أنواع المشروعات الصغيرة شكل 

لكن عند اختيار الشكل المناسب للعمل ال بد من األخذ ...... تتعدد أشكال المنشآت الصغيرة

، وطبيعة العمل الرؤية لمشروعك، وإلى أي حجم ستجعله يكبر: بعين االعتبار عدة نقاط

الذي ستخوضه، وما هي التعقيدات الضريبية في كل مرحلة من عملك؟ وما التوقعات 

لألرباح والعوائد؟ وما احتماالت أن تعيد االستثمار وتزيد من طاقاتك؟ وأخيرا النقود 

عات تتخذ أحد األشكال ووهل تتوفر لديك؟ لذا فإن المشر والتمويل الالزميِن لالستثمار،

  : يةالتال
                                                 

5 UNCTAD: The United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 as a permanent intergovernmental 

body   .منظمة األمم المتحدة للتجارة والتطوير:  االونكتاد
مصطلح داللة، أطلق على مجموعة من بلدان جنوب شرقي آسيا في الربع األخير من القرن الماضي، حيث ساد فيها نموذج تنموي، أشير له '' النمور اآلسيوية'':  اسيا نمور6

 .وإن بأحجام ومستويات متباينة. ها جملة البلدان المعنيةت في تايلند، لتصيب بعدوابدء حدثت أزمة مالية حادة لتلك االقتصاديات 1997 العام .كنموذج يحتذا به للبلدان النامية

 . وسنغافورة وهونغ آونغ، أضف إلى ذلك الدول ذات االقتصاد الجيد الصين واليابانتشمل هذه الدول ايضا كوريا الجنوبية واندونسيا
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 : فقد تندرج تحت إحدى المسميات التالية: الشكل القانوني •

، أو منشأة على شكل شراكة بين Proprietorship. منشأة صغيرة، مملوكة فرديا

شخصين ، أو عدة أشخاص بينهم عقود واتفاقات وكل منهم يتحمل مسؤوليات 

: Corporation: ، مؤسسة تعاونية "Partnership. "والتزامات عن الشراكة 

 ووضعت لتعبر عن المسؤوليات والواجبات بصورة أعمق ، ،احد أشكال الشراكة

وتتخذ : Limited Liability Company : وأخيرا الشركات المساهمة المحدودة

 ,Megginson].      العديد من األشكال تبعا لنوع الشركاء فقد تكون بين األفراد
2006]  

 :الشكل االنتاجي •
ناعية او زراعية او تجارية او ورش لصناعات يدوية مختلفة، منشأة انتاجية او ص

او ورشات حرفية او اعمال منزلية، العديد من المنشآت العاملة في مختلف اشكال 

 [Megginson, 2006]،]2005نصر اهللا ، [ .الحرف او التجارة 
، أي أنها Formal منشآت رسميةقد تتصف المنشآت بأنها : الشكل الرسمي

أي أنها تعمل بنطاق : Informal غير رسميةأو .  الجهات القانونيةمسجلة لدى

 أو وجودها في موقع ،غير معروف لدى السلطات الرسمية كالعمل من داخل البيت

ومنها تلك التي تدار من .  لكن، غير مسجلة قانونيا وال تدفع أي التزامات،عام

 وضع أسرهن المالي، هدفن لتحسينوت وتديرها ربات البيوت والالتي يداخل البي

وفي أغلب األحيان نجد أن السيدات المطلقات أو األرامل . أو إشغال أوقات فراغهن

هن اللواتي يبادرن لعمل مثل هذه المشاريع ألنهن يتمتعن بجانب من الحرية، 

 [Megginson, 2006]،]2005نصر اهللا ، [ 7 .والوقت أكثر من غيرهن

   :الشكل من حيث مجال النشاط •

التصنيعية، والتجارية بكافة أشكال :  المنشآت إلى أربع أشكال رئيسة ، تشملتنقسم

وتضم الخدمات الصحية والسياحية : التجارة، الجملة والمفرق، والخدماتية

، ...والبرمجية، والمحاسبة والمراجعة والتدقيق ، والمحامين والتصوير والنقل 

 ...حقول ، أو تربية الحيواناتوأخيرا ، الزراعية سواء كانت بزرع المحاصيل وال
 ]2005نصر اهللا ، [، ]2001 ثابت ،  [

    

                                                 
  .12:30الساعة / 2010-01-04مقابلة أجريت يوم االثنين  : Freelanceمدير عام مجموعة :  شحادة، ريما. 7
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 :ية فلسـطينال الصـغيرة المشـروعاتواقع   6-2

 تشكل القاعدة األساسية لالقتصاد والتشغيل وتختلف الفلسطينيةمن المالحظ أن المشاريع الصغيرة 

فحتى . مهارات صاحب المنشأة أو باختالف قدرات و،نشاطاتها باختالف احتياجات تلك المنطقة

اليوم ال نزال نرى الورش الحرفية الصغيرة ومحالت النجارة أو الحدادة أو الخياطة أو المحالت 

لذا فمن المهم .  التي تنتشر في األراضي الفلسطينية وفقا الحتياجات المنطقة أو السكان،يةاتالخدم

  .وأعداد تلك المنشآتالتعرف على معلومات عن عدد العاملين في هذه المنشآت 

ما عدا  (2007 منشأة في العام 116700بلغ عدد المنشآت الصغيرة في  األراضي الفلسطينية 

من المنشآت القائمة في األراضي الفلسطينية هي من هذا النوع % 99، مما يعني أن )مدينة القدس

ية أو فردية وتبلغ وتعتبر أغلب هذه المنشآت عائل.  عامالً كحد أقصى)19- 4(والتي تشغل بين 

وتمتاز هذه المنشآت بالتقليدية من حيث نوع الصناعة والهيكل %. 99من ال % 92نسبتها 

  .]2009 ،عطياني[التنظيمي وأساليب التسويق 

  

 106000 ليبلغ عدد المنشآت االقتصادية العاملة حوالي 2009هذا، وقد تراجع العدد في العام 

تصنف ضمن المشاريع الصغيرة  )المنشآت العاملة في فلسطينمن % 95(منشأة، والغالبية العظمى 

  .  عاملين، كما أن غالبية هذه الشركات تعود ملكيتها وإدارتها للعائلة10التي توظف أقل من 

 من القوة العاملة في 64.4% من الناتج القومي وتشغل 48.7%تشكل الخدمات النسبة األكبر 

، %12من الناتج القومي وبنسبة توظيف  %15 بنسبة القطاع الخاص تليها المنشآت الصناعية

  ]2010 معرض الصناعات الوطنية ،[ .والباقي موزع على قطاعات الزراعة والسياحة واإلنشاءات

  

ذا التعداد لعدم وجود تعداد أما فيما يتعلق بالتعداد لكل منطقة على حدا فإنه من الصعب حصر ه

 حتى اة في منطقة بيت لحم ان التعداد لم يكن متوفر وتشير بيانات وكالة الغوث الدولي،دقيق

أي " وأنه أخذ من الوكالة حوالي شهر لعد جميع المنشآت الظاهرة بالطريقة اليدوية ،2010منتصف 

 منشأة صغيرة 5000، وبلغ تعدادها في محافظة بيت لحم فقط حوالي "االنتقال من محل لمحل

 تعداد صريح وواضح وتفصيلي للمنشآت حبذا لو وجدولذا فان الحصر ليس باألمر السهل . ظاهرة

   8. مستقبالًالصغيرة

  

                                                 
 في بيت لحم، مقابلة اجريت في تشرين UNRAW درويش، زيدون، مدير برنامج الوآالة للتمويل االصغر التابع لل 8

   صباحا9:00، الثالثاء الساعة  2010االول 
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 المؤشرات االقتصادية للمنشآت العاملة في الضفة الغربية وفقا للتعداد العام 7-2

  : 2007للسكان والمساكن في فلسطين 
  

  

 اب التعداد للسكانكتوالمنشورة في وفيما يلي نستعرض بعض المؤشرات الخاصة بفلسطين 

  : من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2009والمساكن الصادر في العام 

  
  

توزيع المنشآت االقتصادية العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الحالة العمالية ): 1(جدول

  2007والمحافظة 
  الحالة العملية للمنشأة

  المحافظة
  موعالمج  مغلقة نهائيا  نشاط مساند  تحت التجهيز  متوقفة  عاملة

  132874  3657  6645  638  5130  116804  االراضي الفلسطينية

  94205  2796  4818  498  3222  82871  باقي الضفة الغربية

  13762  557  732  56  615  11802  جنين

  2092  144  91  26  44  1787  طوباس 

  7698  231  490  38  330  60609  طولكرم

  17201  424  1305  68  822  14582  نابلس 

  4791  154  309  23  140  4165  قلقيلية

  2619  102  86  11  36  2384  سلفيت

  13240  173  654  111  498  11804  رام اهللا والبيرة

  1546  30  57  13  58  1388  اريحا واالغوار

  4736  122  97  25  108  4384  القدس

  6977  607  169  35  216  6305  بيت لحم 

  19543  607  828  92  355  17661  الخليل

  38669  861  1827  140  1908  33933  قطاع غزة 

 [2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  ، ]
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 في الضفة الغربية وغزةعدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية ):3(دول ج

  2007حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة للمنشآت الصغيرة 

المجموع الكلي للعاملين   9-5عدد العمال   4-1د العمال عد  النشاط االقتصادي

  6976  400  6543  9الزراعة

  299  121  140  التعدين واستغالل المحاجر

  15340  2104  12083  الصناعات التحويلية

  477  141  432  امدادات الكهرباء والمياه

  627  21  363  االنشاءات

  59253  2111  56701  10التجارة

  4643  302  4253  الفنادق والمطاعم

  1215  251  778  النقل والتخزين واالتصاالت

  844  106  577  الوساطة المالية

  4304  347  3845 االنشطة العقارية وااليجارية

  2384  648  1382  التعليم

  4260  237  3771  الصحة والعمل االجتماعي
انشطة الخدمة االجتماعية 

  والشخصية االخرى
8098  660  9064  

                                                 
  الزراعة تشكل تربية الماشية والحيوانات األخرى9

   التجارة تضم تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات10
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 الضفة الغربيةد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في عد): 4(جدول 

  2007حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة للمنشآت الصغيرة 

  9-5عدد العمال   4-1عدد العمال   النشاط االقتصادي

المجموع الكلي للعاملين 

في هذا القطاع لجميع اشكال 

  المنشآت

  5930  339  5563  11الزراعة

التعدين واستغالل 

  المحاجر
139  121  298  

  11811  1662  9200  الصناعات التحويلية

  212  9  191  امدادات الكهرباء والمياه

  386  82  224  االنشاءات

  40732  1391  39030  12التجارة

  3325  189  3073  الفنادق والمطاعم

النقل والتخزين 

  واالتصاالت
374  193  714  

  592  80  391  لوساطة الماليةا

االنشطة العقارية 

  وااليجارية
2567  247  2894  

  1564  352  978  التعليم

الصحة والعمل 

  االجتماعي
2769  179  3120  

انشطة الخدمة االجتماعية 

  والشخصية االخرى
5551  359  6061  

 ]2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  ، [

  

                                                 
 الزراعة تشكل تربية الماشية والحيوانات األخرى 11
  التجارة تضم تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات12
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  ] 2010،  وزارة االقتصاد الوطني[

  

، 2002، 2005، 2006يالحظ من الجدول اعاله تراجع قيمة الناتج المحلي في السنوات 

ونالحظ ارتفاع كبير بين العامين . ويعزى ذلك إلى األسباب السياسية المتعلق بانتفاضة االقصى

  . وقد تعزى االسباب إلى دخول السلطة الوطنية على ساحة الحكم1999 و1995
  

  
  ] 2010ارة االقتصاد الوطني،  وز[ :المصدر
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تترك لنا الجداول المذكورة أعاله مجموعة من التسؤوالت حول المنشآت الصغيرة في الضفة 

  :الغربية والتي يمكن أن أجملها في النقاط التالية

في الخليل حيث تصل إلى حوالي : تتمركز الصناعات الفردية في ثالث مناطق أعالها - 

طينية األخرى، ووفقا للخارطة المدرجة أدناه نالحظ أن محافظ الخليل مقارنة مع المدن الفلس% 40

 .تشكل المساحة األكبر بين محافظات الوطن

تقريباً من العاملين في المنشآت الصغيرة في قطاع التجارة بينما تنخفض % 51تركز نسبة  - 

الها الخدمات النسبة في باقي القطاعات بشكل ملحوظ وكان أبرزها قطاع الصناعات التحويلية ت

 . االجتماعية فالزارعة

 مجاال للقارئإن األعمال الفردية تنتشر في مختلف المحافظات في الوطن بنسب تترك  - 

 :اسباب انتشار هذه االعمال يرجع إلىللتفكير هل 

o  عائلية"فلسفة وتقاليد أسرية." 

o السهولة في التعامل والسهولة في االنسحاب. 

o كان وبالتالي سهولة التمويلمة لألوضاع المالية للسءالمال. 

o مناسبتها للظروف السياسية الحالية والقدرة على التأقلم معها. 

o مناسبتها للبيئة الثقافية واالجتماعية في الضفة الغربية. 

o مة ءرة على التمويل بواسطة قروض ومالأسباب أخرى يجب البحث والتفكير فيها مثل القد

 .الظروف البيئية المختلفةهذا القطاع للتنافس ، والتطوير في ظل 
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خريطة التوزيع السكاني في األراضي الفلسطينية ) 2(شكل 
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  لفصـل الثـالـث ا

  الدراسـات السـابـقـة واإلطـار النـظـري

  
   الدراسات السابقة 1-3

  

   االطار النظري 2-3
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  الدراسـات السـابقـة: أوالً 1-3

 عوامل النّجاح واالستمرارية في المشاريع مجموعة من األدبيات التي تناقش تم استعراض

  : تقسيم الدراسات السابقة إلى محورينتمو. الصغيرة

  

 نستعرض في هذا الجزء من بعض من الدراسات :محور الفشل والمعيقات :المحور األول

السابقة التي تتحدث عن معيقات النجاح للمشاريع الصغيرة في فلسطين، وتبرز هذه الدراسات أهم 

عيقات من ناحية التمويل واإلدارة واألسباب السياسية التي تؤثر سلباً في التطور والتصدير الم

  .واالستمرار لتلك المشاريع

  

 يبرز هذا المحور بعض الدراسات التي ناقشت عوامل النجاح :محور النجاح: المحور الثاني

العوامل األخرى مثل التعليم واالستمرارية، ويمكن الحديث عن أن اإلرادة للمبادر والتمويل وبعض 

  .والعمر 

  

  :ستعرض هذا الفصل بعض النقاط المهمةيكما س

 .ماذا افادت الدراسات السابقة هذه الدراسة - 

 .ما العوامل التي ناقشتها الدراسات السابقة - 

 .ما المنهجيات التي اتبعت في الدراسات السابقة - 

  

  :فشل ومعيقات المشاريع الصغيرة: المحور األول 1-1-3

  

  .سيستعرض هذا الجزء من الفصل بعض الدراسات ذات العالقة بالفشل ومعيقات النجاح

ناقشت العديد من الدراسات السابقة المعيقات التي تؤثر على نمو المشروعات الصغيرة ، وقد 

 أولى الدراسات حول المشروعات 1971شكل تقرير بولتون الشركة المساهمة المحدودة في العام 

، فقد اشار إلى اهمية المنشآت الصغيرة في خلق فرص 13فزات نجاحها او معيقاتهالصغيرة ومح

                                                 

13 1971     Bolton Report ‘The Committee of Inquiry on Small Firms in Britain’ published 
November 1971. Amongst the findings quotes “We believe that the health of the economy requires 
the birth of new enterprises in substantial numbers and the growth of some to a position from 
which they are able to challenge and supplant the existing leaders of industry. We fear that an 
economy totally dominated by large firms could not for long avoid ossification and decay…” 
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هارات االدارية والفنية العمل وتحقيق التكامل االقتصادي ، اال انها تعاني في المجمل من نقص الم

  )open university,2011.(يتهالعاق من في مما يع،سواءعلى حد 

  

ية لمناقشة الموضوع، فقد ابد) 2004أسيري،(دراسة  أما على مستوى هذه الدراسة فقد شكلت 

هدفت الدراسة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تؤثر على نمو المشروعات الصغيرة ألهمية تلك 

المشاريع في االقتصاد البحريني مثل باقي االقتصاديات، وتقييم جدوى الحوافز المقدمة من الحكومة 

جميع الذين شاركوا في برنامج اليونيدو لتشجيع المشروعات تشكل مجتمع الدراسة من . البحرينية

 فرداً والراغبين في إقامة مشاريع 111 والبالغ عددهم 2003 وحتى عام ،1999الصغيرة في عام 

 فتشير إلى أن احتياجات المشروعات ،كانت اداة الدراسة االستبانه أما أهم نتائج الدراسة. خاصة

التدريب، والتمويل، : تثمرون تقع تحت ثالثة محاور رئيسة هيوفقا لما يراها المس: الصغيرة

لحوافز المتاحة لتشجيع المشروعات اواالستشارة، وهي مسببات نجاح أي مشروع صغير، اما 

وأخيرا حددت الدراسة أبرز . الصغيرة فهي تتناول حوافز تدريبية وحوافز مالية وحوافز استشارية

وع، وسمتها بمعوقات رئيسة وهي معوقات مالية، وإدارية، المعوقات التي تؤثر في سير المشر

  .]2004أسيري،[.وتسويقية، وتدريبية، وأخيرا استشارية

  

أما على صعيد المشكالت التي تواجهه المنشآت الصغيرة في فلسطين فقد أشار 

 اه أن2009، الفلسطينياالقتصادية–السياسية ها معهد األبحاث ا في دراسة أجر، )2009،عطياني(

المشاكل ذات العالقة :  خارجة عن إرادة المشروع، والتي تشمل مشاكلتنحصر في شكلين األول 

بالسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية، والتي تهدف إلضعاف النمو االقتصادي في األراضي 

بضعف وأيضاً المشاكل ذات العالقة بالناحية القانونية والتشريعية، وتلك التي لها عالقة . الفلسطينية

المشاكل التي لها عالقة بضعف السياسة العامة وأهمها ذات العالقة بالسياسات  و،البنية التحتية

كل ولعل غياب السوق المفتوح أو الواسع تشكالن مشا. التمويلية، وغياب التسهيالت لتشجيع التمويل

بها في ضعف الموارد البشرية، والتي يمكن االستثمار : وأخيرا. أخرى للمنشآت الصغيرة

ولعل عدم وجود منظمات داعمة .  حيث تعاني من نقص المهارات أو الخبرة والتدريب،المشروع

والثاني . للمشاريع الصغيرة تسبب مشاكل كبيرة لدى المنشآت فيما يتعلق باالستشارات واإلرشاد 

عامة في ترتبط هذه المشاكل باألوضاع الداخلية ال) : مشاكل داخلية(مشاكل ضمن أعمال المشروع 

المنشآت، ويمكن معالجتها من قبل إدارة المنشأة، وقد تتعلق باإلنتاج واإلنتاجية أو القدرة التنافسية  

  ]2009، عطياني[.والقدرة على التصدير والجودة والنوعية

فلو أعدنا النظر إلى . ولعل هذه المشاكل من ابرز محددات النجاح للمنشآت الصغيرة في فلسطين

 لوجدنا أن ،لمنشآت الصغيرة والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة في فلسطينعناصر تشغيل ا



 
 

26

وزها كي نصل إلى مشروع كل جانب من عناصر التشغيل يعاني من نقطة ضعف ال بد من تجا

لذا، فإن مهمة هذه الدراسة .  ، يتمتع باالستمرارية والقدرة على مواجهة كافة الظروفناجح وقوي

درة على مل التي تساهم بنجاح المشاريع الصغيرة في فلسطين، وتمتعها بالقالبحث في تلك العوا

تقع في أحد األطر محددات نجاح المشروعات الصغيرة في فلسطين ن إاالستمرارية وبشكل عام ف

تدريبية، أو معوقات  ية ، أو تمويلية، أو تسويقية،أومعوقات تخطيطية، أو إدارية ،أو مال: التالية 

  . لوضع الخاص في فلسطين نضيف المعوقات السياسيةول. استشارية

  

 في الباكستان، أن ميزات Sukkurفي دراسة أجرها في مقاطعة ) Samo،2009(وقد اثبت 

العوامل المحيطة  ،ة أولهاالمالك تعتمد على ثالث نقاط رئيسالمنشآت الصغيرة باالعتماد على 

من عينة الدراسة قد % 26 ما نسبته أن أوضح فقد ،  ومن ثم الخبرة عند مباشرته العمل المالكب

من العينة هم من حملة % 33 واخيرا مستوى التعليم فقد بين ان ، سنوات10- 6تمتعوا بخبرة من 

ت العلمية المختلفة، كما داليحملون الدرجات المتوسطة والمع% 33الدرجة الجامعية الثانية وان 

فقط نسبة % 18.7 سنوات وأن 9رة تزيد على قد عملوا لفت من العينة% 45أوضحت الدراسة أن 

أما ابرز . NGO'sالمشروعات التي تعمل على تطوير األعمال مع بعض المنشآت غير الحكومية 

والبحث والتطوير % 48 فتتمثل بمشاكل التسويق وبنسبة ،المشاكل التي ظهر ان المالك يواجهونها

لون التوجه إلى األصدقاء واألهل من افراد العينة يفض% 83.9، وقد أظهرت الدراسة ان 

هدفت دراسته إلى التعرف على ميزات . لالقتراض وليس إلى البنوك ومؤسسات اإلقراض

المؤسسات الصغيرة التي تؤدي بها إلى صعوبة الربح، إضافة إلى مشاكل كثيرة تواجهها في األداء، 

طوير والتسجيل، استخدمت و اختبار منشآت األعمال الصغيرة في الباكستان من حيث النمو والت

 حيث تعتبر الباكستان دولة نامية، ،الدراسة الدراسات السابقة لتوصيف المنشآت في البالد النامية

 منها على مجموعة 300 صممت خصيصا ألهداف الدراسة، وزعت ةوكانت اداة الدراسة استبان

الباكستان تختلف بشدة عن أظهرت النتائج ان مشاكل . من المصانع والمؤسسات الخدماتية الصغيرة

 وتهرب الحكومة من تقديم الدعم لقطاع المشاريع ،باقي الدول النامية بسبب مستوى التعليم للمالك

  .  وعدم توفر سجالت رسمية تحدد مصادر التمويل للمشاريع الصغيرة،الصغيرة

  

  : محور النجاح: المحور الثاني 2-1-3

ت عوامل نجاح المنشآت الصغيرة في كثير من سنستعرض في هذا بعض الدراسات التي ناقش

وموضوعها :  [Naser, 2009]فقد هدفت دراسة  . بلدان العالم وفي العديد من القطاعات
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Success Factors of Small enterprises ة المشاريعاختبار العوامل المؤثرة في استمراري ،

اتبعت الدراسة المنهج االستكشافي . يرةالصغيرة، وفهم العوامل المؤثّرة على نجاح المشاريع الصغ

. الختبار العالقات بين المشاريع الصغيرة المستمرة بالعمل، والمتغيرات المباشرة وغير المباشرة

 500، والدراسات السابقة، وزعت االستبانه على عينة مؤلفة من ةاالستبان: كانت أداة الدراسةو

 استبانه عبر البريد االلكتروني، 100، ووزعت "لبحثمنطقة ا"منشأة من مختلف أنحاء المقاطعة

العمر، والتّعليم، والتّجارب السابقة، : توصلت الدراسة إلى أن عوامل. 107أعيد منها فقط 

واالستقاللية في العمل، واتخاذ القرارات، والتكنولوجيا المستخدمة، وعدد العاملين جميعها عوامل 

بينما عدد ساعات العمل، ووجود خطّة العمل ال يؤثّران . تهتؤثر في نجاح المشروع  واستمراري

عرضت النتائج إلغراض البحث العلمي، واستخدمت الرشاد .  على نجاح واستمرارية المنشأة

 [Naser, 2009] .المبادرين والمالكين للمنشآت الصغيرة

  

 معدالت النّمو   ، فقد هدفت دراسته إلى التعرف على أسباب ارتفاع[Bhutlar, 2000]أما 

، 14للمشروعات الصغيرة في سنوات السبعينات والثّمانينات من القرن العشرين في مجال المقوالت

تكون مجتمع . استخدم في الدراسة المنهج التحليلي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

توسطة، سحبت العينة متناهية الصغر وصغيرة وم: الدراسة من ثالث قطاعات للمشاريع الصغيرة

دِرست المنشآت الصغيرة من خالل تحليل مجموعة من المتغيرات والتي يعتقد أنها تؤثر على . منه

اإلدارة، والسياسات الحكومية، والتسويق، والمستوى : نجاح المنشآت الصغيرة، فقد حللت متغيرات

 إلى مصادر التمويل، والصفات التعليمي للمبادر، والخبرة السابقة للمبادر، والقدرة على الوصول

توصلت الدراسة إلى أن ابرز العوامل الحرجة في انجاح . الشخصية للمبادر ومزاياه وطموحاته

 عاملة ماهرة واخيرا عدم توفر  والتسويقية، يليها عدم توفر ايٍدالمشروع تتعلق بالمواضيع المالية

على مبيعاتها لتوفير ما  منشآت الصغيرةكما ان اعتماد ال. سياسات حكومية تدعم المنشآت الصغيرة

واشارت الدراسة أن اداء العامين المتعلمين .  واضحاابديلزمها من مواد خام واجور عمال وتكاليف 

واشارت الدراسة ان الطلب على بضائع المنشآت الصغيرة . ايجابيا مقارنة مع غير المتعلمينجيدا و

 المنشآت الصغيرة تعاني من ضعف في مجال ضعيف مقارنة مع المنشآت الكبيرةـ، لذا فان

أما بخصوص . وتتأثر بالطلبات الموسمية للبضائع ويرجع هذا إلى ضعف قدرات التسويق. المنافسة

وأظهرت الدراسة .  نمو  المنشآت الصغيرة فيرجع إلى الكفاءة العالية في التعامل مع تلك الصناعة

                                                 
 enterprise Development in & Engineering Subcontracting: االسم االصلي للدراسة 14
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اإلدارة الجيدة، ومهارات التّسويق، ودعم الحكومة : نبأن المنشآت الصغيرة تتنافس في عدة جوا

 [Bhutlar, 2000] .لتلك المنشأة

  

وفي محاولة للتوصل إلى أي العوامل تؤثر اكثر في ادارة المشاريع الصغيرة اشار 

[Purateara, 2009]  عشر عوامل مؤثرة في نجاح المنشآت أجراها في تايلند بظهور دراسه في

فة والمهارة، واألداء، والتكنولوجيا المستخدمة، وسلوك المالك، والدوافع المعر: الصغيرة وهي

كما أن االدارة الجيدة تساعد المنشأة على البقاء في . عابدوالحوافز، والعوامل المالية وأخيرا اإل

 وخاصة ، وال بد من توفر بعض االدوات التي تؤهل االدارة وتجعلها اكثر كفاءة.السوق العالمي

هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير اإلدارة والخبرة . علق باستخدام التكنولوجيا المناسبة للعملفيما يت

واستُخِدم المنهج التّحليلي الكمي، كما . اإلدارية في نجاح المنشآت الصغيرة في شمال شرق تايالند

 منشأة في 400استخدمت المقابلة الشخصية واالستبانه كأدوات لجمع البيانات، تشكلت العينة من 

 [Purateara, 2009]..عشر مناطق شمال شرق تايالند

  

 تعريف عوامل النجاح وميز ما بين االغالق بدون سبب واالغالق [Headd, 2003]وقد اعاد 

بسبب الفشل من خالل دراسته التي هدفت إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على نجاح 

 و BITS 15لباحث بيانات متوفرة في قاعدتي بيانات واستمرارية العمل في المنشآت، استخدم ا
16CBO إلجراء دراسة مقارنة وتحديد عوامل الفشل، كما وجه الباحث من خالل إجراء مقابالت 

لتي معدل بقاِئها أطول هي مشاريع المشاريع ا: وكانت ابرز نتائج الدراسة أن. تساؤالت للمالك

اب إغالق المنشآت يرجع بالدور األول إلى ضعف وأن أسب. ذات حجم كبير وموارد مالية واسعة

التمويل الضروري الستمرار العمل ونموه، أو ِصغر سن وقلّة خبرة المالك، أو رغبة المالك 

، فان BITSوفقا لقاعدة بيانات . باالنسحاب من السوق بهدف التّقاعد والحفاظ على رأس المال

 أن ثلث CBOبها من الزمن، بينما أفادت قاعدة نصف المشاريع استطاعت البقاء لفترة ال بأس 

وأجمعت قاعدتي البيانات أن العناصر . المشاريع أغلقت نتيجة لألسباب السابقة وليس بسبب الفشل

حجم المشروع، وتوفر رأس مال سخي، ووجود مبادر أو : المؤدية إلى االستمرارية متشابهة وهي

صغر سن المبادر، أو قلة الخبرة، أو : الق إلىوأخيرا أرجعت أسباب اإلغ. مالك متعلم ومثقف

 [Headd, 2003].الرغبة بالتقاعد، أو عدم توفر رأس مال كافي

                                                 
15 BITS: Census Bureau's Business Information Tracking Series:  A single physical location where 

business is conducted or where services or industrial operations are performed.. 
16 CBO: Community of Business Owners. 



 
 

29

 Secrets to small business " بعنوان  [CIBC Small Business, 2004]وفي دراسة 

success " ي إلى نجاح المنشآت الة الّتي تؤديرراسة إلى تحديد العوامل السصغيرة هدفت الد .

وحددت الدراسة أن أبرز مقياس النّجاح هو مقدار النّمو للمنشأة فعند الحديث عن منشأة من القطاع 

النمو والقدرة على االستمرارية في مجال :  فإن أهم العوامل التي تحدد النجاح هي،الصغير

م الذين من المالكين ه% 25وخلُصت الدراسة إلى أن. تخصصها، ومقدار الدخل الذي تحققه

يخططون ألغراض النمو والتوسع في مجال العمل خالل السنتين القادمتين من عمر المنشأة 

وأظهرت الدراسة أن أبرز العوامل . ويبحثون في مجال زيادة استخدام التكنولوجيا وعدد الموظفين

 أو صيل العلمي للمالكمستوى التح: التي تعتبر محددات رئيسة للنجاح والحصول على الربح هي

وجود تعاون بين المنشات، ومصادر المواد ير فني ومالي وقانوني، ووجود مستشار أو خبالمبادر، و

ولم . الخامة، وتبني التكنولوجيا ومتابعة تطوراتها، و أخيرا التعامل مع اإلنترنت في مجال المبيعات

نشاء المنشأة والتي قد  عالقة لمتغيرات الجندر، بلد المنشأ موقع العمل، أسباب إةتجد الدراسة أي

   .[CIBC Small Business, 2004]. تعزى ألسباب اقتصادية سيئة

  

 ,Indorti]أما في بحث عن العوامل المؤثرة في نجاح االعمال الصغيرة فقد هدفت دراسة 

ما هي العناصر إلى أدت لنجاح : "  إلى محاولة العثور على إجابة واضحة للسؤال التالي[2004

استخدمت الدراسة المنهجية االستكشافية، " يرة والتي يمتاز االقتصاد االندونيسي بها؟المنشآت الصغ

 ، مبادر كمرحلة أولى25 مؤلفة من  أداة لجمع البيانات، وزعت االستبانه في جلسةةان االستبتوكان

 وفقا للتعريف االندونيسي والذي يعرف ، مالك لمشروع صغير100م اختيرت عينة مؤلفة من ث

أكدت الدراسة إلى أن الثقافة .   عامل100وع الصغير بأنه المشروع الذي يشغل اقل من المشر

 بحاجة إلى نن قد يكوناان العنصرا مباشر وواضح على نجاح العمل، هذومصدر التمويل لهما تأثير

، بينما  ألنهما كانا بحاجة إلى مزيد من التغيرات لربطهما بنجاح العمل؛إعادة منتجة المتغيرات

وقد اظهر تحليل االنحدار أن الوصول . لناحية القانونية تدفع باالتجاه المعاكس في جميع األحوالا

إلى مصادر المال والتسويق والتكنولوجيا هي عناصر مهمة لنجاح العمل، في حين أن البيروقراطية 

عند تطوير هذه االستنتاجات يجب أخذها بعين االعتبار . عنصرا سلبيا في تأثيره على نجاح العمل

كانت قوة التفسير منخفضة نوعا . برامج تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة كي تستمر في عملها

لذا اقترحت وجود متغيرات أخرى لم تكن في الدراسة ولها تأثير على تحاج % 32.5ما ونسبتها 

 من أجل أن يكون إنه:   دفعت هذه النتائج الباحث لالقتراح .العمل للمشاريع الصغيرة في اندونيسيا

 ، فعلى المبادرين أن يعطوا األهمية لعوامل التسويق ، والتكنولوجيا اصاحب العمل الصغير ناجح

والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل، وثقافة المبادر،  ووجود تعاون من الجهات الداعمة 

  .والحكومية
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 للتعرف على العوامل المؤثرة في كانت هذه الدراسة هي الوحيدة التي استخدمت تحليل االنحدار

  .[Indorti, 2005]. النجاح

  

، للتعرف على عناصر نجاح [Prihatin Dwi,2004]وكما الدراسة السابقة فقد اجريت دراسة 

اغلب رجال األعمال واستمرارية المشاريع الصغيرة، وأشارت الدراسات السابقة في اندونيسيا أن 

لذا فان هذه الدراسة ترغب بدراسة هذه الفئة لزيادة . ينفي اندونيسيا هم من صغار المستثمر

 منشأة في 140شكلت عينة صدفية مؤلفة من . قدراتهم وتقوية أدائهم االقتصادي في اندونيسيا

 161، وزعت عليهم االستبانه وأعيد منها Yogyakarteo Proviace منشأة من 60جكارتا، و

اسة على بحث اجري في سنغافورة، والذي قاس مدى اعتمدت الدر. من العينة% 80استبانه حوالي 

ممن شملتهم % 70رت نتائج تلك الدراسة إلى أن ا حيث أش،النجاح من خالل تقييم أداء األفراد

الدراسة اعتبروا تحقيق الربح هو عنصر نجاح، وباقي النسبة حددت عوامل أخرى لها عالقة 

النمو، والتعليم، : "ة معايير رئيسة فقد اعتمدت ثالثأما هذه الدراسة. بزيادة األمالك وأداء العاملين

أظهرت الدراسة أن نجاح األعمال يؤدي إلى وجود سلوك في البيئة الداخلية ". واإلدارة والمالية

كما ان عمر المبادر له تأثير ايجابي في تحقيق . لألعمال وتراكم رأس المال، ورضى العاملين

لمبادر واألدوات واألهداف والعمل الجاد والثقة بالنفس، النجاح، ولعل من الغريب أن خصائص ا

أما فيما . ، لم تكن ذات داللة إحصائية أو تأثير مباشر على نجاح األعمال...والمخاطرة واالستقاللية

عي ابدوأخيرا فان السلوك اإل. يتعلق بشخصية المبادر فقد كانت ذات داللة إحصائية في الدراسة

والعوامل الشخصية تؤثران على تشكل هذا السلوك . لكفاءة والتناسقالذي يمتاز باألصالة وا

  [Prihatin Dwi,2004].والوصول إلى الشخصية المثالية إلدارة األعمال الناجحة

  

لمعايير  استخدم أسلوب مغاير في تحليل ودراسة اSebestova,2007] [ ومن الملفت للنظر ان

راسة حالة خاصة لمناطق شمال التشيك التي امتازت  تحقق النجاح في دالداخلية والخارجية التي

 يحاول من VRIO17بانخفاض ملحوظ في مجال المنشآت الصغيرة، فقد وجد أن تحليل العوامل 

عوامل التي تؤثر في الخالل تطبيقاته أن يعالج التوجهات والعوامل الحالية ومحاولة الكشف عن 

.  لدعم سياسة االبتكار وتوجيه استراتيجياتهمتطور اإلعمال ويمكن تبنيها من قبل وحدات العمل

  : وألجل ذلك صيغت ثالث توجهات

  

                                                 
، يستخدم لتحديد العوامل VRIO: Value, Rarity, Imitability, Organization المنهج التحليلي التجريبي الكمي 17

  .اإلستراتيجية المؤثرة في الدراسة
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o عية ابداحتماالت إ: أوالInnovation Potionanl : وهي نشاطات تتعلق بالتدريب

 . بالعوامل الداخليةا وثيقاارتباطط المستقبلي، وإدارة الموارد البشرية، وترتب

 بتغيرات السوق، وضرورة زيادة الخبرة التسويقية واإلدارية الديناميكية والمرونة المتعلقة: ثانياً

  . والمعرفية المتعلقة بالمنشآت الصغيرة، وخاصة إدارة األزمات لحل مشاكل تلك المنشآت

o وهي تؤثر على الجودة والمعلومات والموارد المالية والمادية : العوامل الخارجية: ثالثا

 .الضرورية للتطور

  

 في هذه من المنشآت المسجلة% 0.52 منشأة والبالغة 199ؤلفة من سحبت عينة عشوائية م

 أن التخطيط االستراتيجي أمر بيد المالك وهو قوة إلدارة :ظات الباحثحوكانت ابرز مال. المنطقة

األعمال، بما في ذلك مجال المعلومات والسيطرة على وحدات العمل، لذا يرغب المالك في 

وير عملهم وهم يعتمدون بصورة أساسية على الدراسات التجريبية الحصول على نظرة مستقبلية لتط

  [Sebestova,2007]. ويمكن مالحظة التغييرات في مجال اإلنتاج%. 30بنسبة 

  

واخيرا فان الدراسة التي اجرتها المهدي في مصر هدفت إلى التعرف على اثر االعالن على 

يتْ الدراسة على عدة مراحل، واستُخِدم المنشآت الصغيرة في دول شمال افريقيا، وقد وُأجِر

االستبيان والمقابالت الشّخصية كوسائل لجمع البيانات، سحبت عينة كبيرة جدا ألغراض للدراسة 

 مفردة، وخلصت الدراسة إلى أن  أبرز محددات النجاح أو الفشل يجب أن 5000وصلت إلى 

ي يقدمهما المشروع ، كما أوضحت الدراسة تحسب وفقًا لمعدل النمو ومقدار القيمة المضافة الذ

الدور الفاِعل للمرأة، وأن أبرز العوامل التي تسبب فشل الموضوع ترجع إلى انعدام الخبرة وقلة 

التدريب، كما أن لعوامل التنظيم اإلداري وعمر المبادر والخبرة  تأثيرات واضحة على نجاح 

  .[El-Mahdi, 2004]. المشروع

  

  :لته الدراسات السابقةأهم ما تناو 3-1-3

  :التوصل إلى ما يلي نا عقة المتعلقة بمحور الفشل، استطلدراسات السابابعد استعراض 

أجمعت األدبيات والدراسات السابقة على مجموعة من العوامل والمعيقات التي أدت إلى فشل 

 اجتماعية، أو المشاريع الصغيرة وهذه العوامل والمعيقات تنوعت كونها اقتصادية او سياسية او

  :نقص الخبرات وضعف قدرات القوى البشرية
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 محاور ةافادت ان المشروعات الصغيرة تقع تحت ثالث): 2004أسيري، (في دراسة  .1

 تواجه المشروع الصغير ي، وهي بدورها ابرز العوامل الت"التمويل واالستشارةوالتدريب  "؛ةرئيس

 .خبرات االدارية والتسويقيةوتتيح الفرصة لنجاح، اضف إلى ذلك االستشارة وال

فقد ابرز اهم المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة في : ) 2009عطياني ، (أما  .2

فلسطين، وقد اشار إلى ان المشاكل تنقسم إلى مشاكل داخل االمشروع ومشاكل خارجة عن االرادة 

مفتوح وضعف الموارد سوق الغياب نية التحتية وسياسات التمويل وب والوالقوانينمثل السياسة 

 )البشرية

فقد اوضح ان المشاكل التي تؤثر على االداء وصعوبة النمو  : (Sukur,2009)أما  .3

الخبرة في مجال العمل حيث ان  والتطوير هي مشاكل تتعلق بالمالك نفسه من حيث التعليم او

 .اغلب المالك اكتسبوا الخبرة من خالل ممارسة العمل وليس دراسة الموضوع

  

  : أجمعت الدراسات السابقة على بعض العناصر المهمة والملفتة للنظر 4-1-3

إن المالك او المبادر هو صاحب القرار الرئيس في انجاح العمل، فمستوى مهاراته  •

 .األفضلوخبراته وتدريبه يدفع بالعمل إلى الوضع 

ان ضعف المشروع او فشله قد يرجع إلى اسباب قاهرة عن اردة الممالك او  •

 .ادر ويمكننا إسنادها إلى ظروف البلدالمب

  

لدراسات السابقة المتعلقة بمحور النجاح، اأما فيما يتعلق بمحور النجاح، فبعد استعراض 

  : التوصل إلى ما يلينااستطاع

لقد اتفقت جميع الدراسات السابقة في كثير من جوانبها مع موضوع الدراسة، وخاصة في تحديد 

ء وإنجاح المنشآت الصغيرة في مناطق مختلفة من العالم، ومن المالحظ العوامل المؤثرة على األدا

 وإجراء مقابالت وعمل التحليالت ،اناتوات بحثية تتمثل في توزيع االستباستخدام الباحثين لعدة أد

 أو الفشل، وذلك عن طريق تحليل العوامل النجاحاإلحصائية الضرورية للتعرف على عوامل 

ة والضعف، وتتلخص أهم المواضيع التي تناولتها الدراسات السابقة بما والتعرف على نقاط القو

  :يلي

العمر : "تحديد العوامل التي تؤثر في استمرارية المشاريع الصغيرة، ولعل من أهم العوامل .1

 ".والتدريب والتعليم والخبرة السابقة، وتوفر مصادر الدخل، واستخدام ومتابعة التكنولوجيا

 إلى أن توفر مصادر للتمويل، والخبرة الكافية في مجال تسويق أجمعت بعض الدراسات .2

 .منتج المنشأة من أهم األسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل النمو للمشروعات الصغيرة
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حيث أجمع بعض الباحثين إلى أن : تحديد العوامل المؤثرة في إدارة المشروع الناجح .3

ء واستخدام تلك اإلدارة للتكنولوجيا المناسبة ما مستوى الخبرة واستخدام المعرفة والرضا عن األدا

يميز اإلدارة الناجحة، إضافة إلى ذلك الشخصية القوية للمبادر أو المالك والدرجة العلمية والمعرفة 

 .اإلدارية المقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المخاطر والمسئوليات

ى توفر عمال مهرة ذوي خبرة دور العاملين في إنجاح المشروع، والتي يمكن إرجاعها إل .4

 .ومعرفة ومدربين جيدا بأسلوب يواكب التكنولوجيا الحديثة

  

  :أهم النتائج التي توصلت لها الدراسات السابقة 5-1-3

  :اتفقت الدراسات السابقة جميعها على مجموعة من النتائج كان أهمها  

:  ضمن العوامل التاليةإن ابرز العوامل التي تؤثر على المشروع ونجاحه واستمراريته تقع .1

أضف إلى ذلك توفر . العمر، والتدريب، والخبرة السابقة، واالستقاللية في العمل، وعدد العاملين

 .الخبرة التسويقية واأليدي العاملة الماهرة والدعم الحكومي

إن وجود إدارة جيدة تتبنى استخدام التكنولوجيا لهي احد المسببات الرئيسة لنمو العمل  .2

 .ريتهواستمرا

توفر التمويل الالزم، والتدريب، واالستشارة : أي مشروع يقوم على ثالث محفزات رئيسة .3

 .فغياب احدها يضعف المشروع ويدفع به للفشل. بكافة أشكالها

لعل عمر المبادر عنصر مهم في استمرارية ونمو العمل، فالمبادر ذي العمر المتوسط هو  .4

 من المخاطر وله الخبرة الكافية وال يرغب بالتقاعد كما األنسب في اغلب األحيان فهو ال يهرب

 .كبير السن

 .عي واألصالة والكفاءة هم عناصر مهمة الستمرار العمل ونموهبدءالسلوك اإل .5

  

  : ، والفائدة منها المنهج المستخدم في الدراسات السابقة 6-1-3

 األسلوب الكمي التجريبي، تنوعت األساليب المستخدمة في الدراسات السابقة، فمنها من استخدم

ومنها من استخدم األسلوب التحليلي، أو األسلوب االستكشافي، أو مزج بين أكثر من أسلوب بنفس 

   .الوقت

 أي اثر البحث والقراءت المتعددة للبحث عن موضوع مشابه لهذه الدراسة إلى التوصل لعدم وجود

 لصغيرة باستخدام منهجية تحليل االنحداربدراسة موضوع قياس نجاح األداء للمنشآت ات  قامدراسة

  .، وهذا ما يميز هذه الدراسة(Stepwise Regression Analysis) المتعدد 

إلقاء الضوء على أهم العوامل المتوقع تأثيرها على نجاح األداء وقد افادتنا الدراسات السابقة في 

  . المناسب للدراسةللمنشآت الفلسطينية الصغيرة، واستخدمت في تطوير اإلطار النظري
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  اإلطـار النـظـري: ثانياً 2-3

يهدف هذا الفصل إلى استعراض اإلطار النظري للدراسة والمتعلق بأداء المنشآت الصغيرة، 

ولتحقيق هذا الهدف . وكيفية قياس مؤشرات النجاح لهذه المنشآت من خالل أدائها الحقيقي والمتوقع

ن سيعرض الجزء األول المفاهيم األساسية حول األداء سيتم تقسيم هذا الفصل إلى جزئيين رئيسي

وشروط النجاح، أما في الجزء الثاني فسيتم عرض أهم المتغيرات المتوقع تأثيرها على نجاح 

  .  وبشكل خاص في فلسطين،المنشآت الصغيرة بشكل عام

  

  :  أشكال المنشآت الصغيرة1-2-3

الشكل المناسب للعمل ال بد من األخذ بعين  عند اختيار ، لكن،تتعدد أشكال المنشآت الصغيرة

رؤية المشروع، إلى أي حجم ستجعله : االعتبار عدة نقاط والتي تتمحور حول العناصر التالية

يكبر، طبيعة العمل الذي ستخوضه، التعقيدات الضريبية في كل مرحلة من عملك، التوقعات 

زمين لالستثمار، وهل  النقود والتمويل الاللألرباح والعوائد، احتماالت أن يعاد االستثمار، وأخيرا

  تتوفر لديك؟

  :هذا وتتخذ المشروعات الصغيرة أحد األشكال التالية

 ).Proprietorship(منشأة صغيرة، مملوكة فرديا  •

منشأة على شكل شراكة بين شخصين أو عدة أشخاص بينهم عقود واتفاقات وكل منهم  •

 ). Partnership(يتحمل مسؤوليات والتزامات عن الشراكة 

احد أشكال الشراكة ووضعت لتعبر عن المسؤوليات والواجبات ): Corporation(مؤسسة  •

 وعليهم ،بصورة أعمق، فقد تكون لمجموعة من المساهمين الذين يتقاسمون المسؤوليات والواجبات

 . حقوق معينة يجب تأديتها وفقا للقانون

شركات المساهمة ): Limited Liability Company(الشركات المساهمة المحدودة  •

المحدودة والتي تتخذ العديد من األشكال تبعا لنوع الشركاء فقد تكون بين أفراد العائلة الواحدة، أو 

 [Megginson, 2006]تكون جمعيات غير ربحية أو مؤسسات تعاونية 

  

 ، أي أنها مسجلة لدى الوزارةFormalمنشآت رسمية لكن تلك المنشآت قد تتصف بأنها 

 والتي أنها تعمل غير رسميةقابل هناك منشآت مفي ال. المختصة وتدفع الضرائب المفروضة عليها

 لكن ،بنطاق غير معروف لدى السلطات الرسمية كالعمل من داخل البيت أو وجودها في موقع عام

  . غير مسجلة قانونيا وال تدفع أي التزامات
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 هي تلك التي تدار من داخل البيوت وتديرها Informalولعل ابرز أنواع المنشآت غير الرسمية 

وفي .  من خاللها لتحسين وضع أسرهن المالي أو إشغال أوقات فراغهن ربات البيوت والتي تهدف

 ،أغلب األحيان نجد أن السيدات المطلقات أو األرامل هن اللواتي يبادرن لعمل مثل هذه المشاريع

 وتتأثر هذه المنشآت بعدة عوامل مثل .من غيرهنألنهن يتمتعن بجانب من الحرية والوقت أكثر 

المساحة المتوفرة، أو مساحة البيت، رأس المال الممكن استثماره، الدعم المقدم من قبل األسرة، 

والقدرات الفردية التي تتميز بها السيدة مثل القدرة على التسويق، أو جلب المواد الخام، والمحافظة 

وقد تشغل تلك المنشآت العديد من أفراد العائلة، مما تسبب . جعلى مستوى من الجودة في اإلنتا

بشكل غير مباشر في تخفيض نسبة البطالة وتحسين الوضع االقتصادي لمجموعة ال باس بها من 

األسر واألفراد، لكن هؤالء الموظفين ال يكونوا رسميين لدى السلطات فهم ال يتمتعون بحقوق 

  . والتقاعدالتامين الصحي والرواتب والحوافز

(  المشاريع العائلية والتي يسمى ،هذا ما يقودونا للحديث عن أحد أبرز أنواع المشاريع الصغيرة

Family Owned Businesses ( وهي تلك المشاريع التي يديرها شخص من العائلة يعتقد انه

جال عمله، وقد يمتلك الصفات القيادية، وله قدرة على التأثير بالمحيطين، ويمتلك خبرة واسعة في م

وقد يكون أو . تعلم من األجيال السابقة وطور معرفته ليتحمل المسؤولية وينقلها إلى األجيال الالحقة

تكون أي شخص في العائلة يؤمن برؤيا الشركة ويسعى إلى تحقيق أهدافها والمحافظة عليها 

لة ويسعى دائما للزيادة من وأن مصلحته ال تتقاطع مع مصلحة العائلة فهدفه هو هدف العائ. وتنميتها

  . قوة الشركة وقوة العائلة وتماسكها

ثقافة األسرة، وثقافة المجتمع والبيئة االجتماعية،  و تتأثر هذه المشاريع بعوامل بيئية مختلفة مثل

فأغلب المجتمعات ال تدعم خروج المرأة من البيت، وتفضل إن تعمل المرأة . والعادات والتقاليد

ة لألطفال والعمل في مشروع من داخل البيت، وحتى في الواليات المتحدة ظهرت كربة بيت ومربي

ع من داخل البيت في ابد، واإل"Stay Home Moms"فكرة مشروع تطالب األم بالبقاء في بيتها 

 هي شركات ،من شركات الواليات المتحدة% 90إن  .إلخ ...مشاريع الحرف اليدوية، أو الطهي 

 موظف، لكن المشكلة القائمة هي قدرة هذه 20مشاريع صغيرة، تشغل أقل من عائلية واغلبها تعد 

 .المشاريع على البقاء لفترة طويلة، فأغلبها يفقد قدرته على االستمرار بعد الجيل الثاني

[Megginson, 2006]  

 ،، أن الشركات العائلية التقليدية هي ظاهرة تميز االقتصاد الفلسطيني2009ويؤكد خويرة 

 من قيم التعاطف والتضامن بين أبناء شعبه، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وتعزز

من شركات القطاع الخاص في فلسطين، % 98الشعب الفلسطيني وتشكل هذه الشركات أكثر من 

وتتمتع بعدة نقاط ايجابية كقوة االنتماء بين أفرادها، وارتفاع درجة الحماس لديهم للدفاع والحفاظ 

شركتهم، كما أنها تنمي روح العمل الجماعي وتميل إلى السرعة في انجاز األعمال واالبتعاد على 
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األسواق العربية، [.عن الروتينية في اتخاذ القرار اإلداري لعدم وجود تعقيد في هيكلها اإلداري

2009[  

  

 :يلي ومن اآلثار السلبية للملكية العائلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما

المعيشة لهم  لحافز لديهم لتطوير أعمالهم إذا أصبحوا قادرين على توفير مصاريفيقل ا .1

 .وألفراد أسرهم

بسبب خوفهم من إطالع اآلخرين على  ال يرغبون في تطوير مشاريعهم إلى مشاريع كبيرة .2

 .إمكانية التهرب الضريبي كما أن المشاريع الكبيرة تحد من. أسرار المهنة

 .ومهاراتهم م أفراد العائلةنمو المشروع مرهون بحج .3

 . اإلدارية عدم انفصال الملكية عن اإلدارة، حيث يتولى صاحب المشروع كل األنشطة .4

إلقامة المشروع،  من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المدخرات الشخصية% 80تعتمد  .5

لمالية الضعيفة،  من الموارد اأبدمشاكل المشاريع العائلية تلذا فان . وتغطية المصاريف التشغيلية

وتستمر إلى الخطط والعمل المنظم، وأخطرها عدم اندماج أفراد العائلة بعد تقاعد أو ترك العمل أو 

ولتجنب هذه المسائلة ال بد من وضع خطط محكمة . هائ وبالتالي تفرق الشركة وانقضا،وفاة الرئيس

  .في إدارة الشركة وتحديد خطط طوارئ تمنع مثل هذا الموقف

  

  :عناصر تشغيل المشروع الصغير 2-2-3

  : أن عناصر تشغيل المشروع الصغير تصنف إلى صنفين) 2007جميل ، ( كما وورد في 

 وتشمل تلك العناصر والتي تعتبر مهمة وال تقل أهميتها عن العناصر :العناصر المعنوية .1

درة على فهي الفكرة المناسبة والصفات الشخصية للمبادر مثل الثقة بالنفس والق. المادية

  .إلخ....التحدي

 ولعل ابرز العناصر األساسية الواجب توفرها لتشغيل المشروع الصغير :العناصر المادية .2

  ):(M's 6 هي ما يطلق عليه الميمات الست

وتتضمن جميع الوظائف واألنشطة التي تقوم بها إدارة المشروع :  Managementاإلدارة  •

 .لضمان تشغيله بصورة جيدة

أي العاملين المناسبين والمؤهلين للقيام بتشغيل هذا : Man Power ة القوى العامل •

 .المشروع
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المواد الخام والمصنعة جزئيا والالزمة إلنتاج السلع والخدمات التي : Materialsالمواد  •

ولعل ابرز عوامل النجاح للمشروعات استخدام موارد وخامات محلية . يقدمها المشروع لزبائنه

 .لمحيطةمتاحة من البيئة ا

 .كل ما يحتاجه المشروع إلنتاج السلع وتقديم الخدمات: Machinesاآلالت والمعدات  •

 .ويقصد به الزبائن الحاليين والمحتملين : Marketالسوق  •

واالستمرار بالعمل لوقت . قبهو أساسي لتحقيق وانجاز كل ما سو: Moneyالمال  •

 ]2007 ،جميل[.أطول

  

الصغيرةـ وعناصر التشغيل النها توضح للقارئ مفهوم تلك لقد تم استعراض اشكال المنشآت 

 وتقود الحديث للتعرف على العناصر الضرورية لتشغيل تلك المنشآت، والتي ،المنشآت بشكل عام

فقد افادت الدراسات . سنرى الحقا اهميتها بالنسبة لتقييم اداء المنشآت الصغيرة ونجاح تلك المنشآت

 وضرورة توفر مصادر ،دة وأهمية القوى العاملة المدربتين والمتعلمتينالسابقة أهمية االدارة الجي

   .المال واالالت والمعدات التكنولوجية الحديثة النجاح العمل واستمراريته

    

  :عوامل نجاح المشروعات الصغيرة 3-2-3

  

ة، لو أعدنا النظر إلى شروط نجاح المشاريع الصغيرة والتي تضم التدريب والتمويل واالستشار

والذي يشمل (وعوامل تقييم أداء المشاريع الصغيرة والتي تضم عدة مستويات كالتقييم الكلي للمنشأة 

والذي ويشمل تقييم وظائف المنشأة من  (،والتقييم الوظيفي) تقييم الجودة والتقدم في العمل  والفاعلية

 بهذه ةترتبطمل النجاح ال لوجدنا أن ابرز عوام،)إنتاج وتسويق وتمويل وتقييم العاملين وأدائهم

  :النقاط يمكن أن نصنفها إلى

 وهي تلك العوامل التي يجب أن يتصف بها صاحب المنشأة أو مديرها :عوامل شخصية.1

كدرجة االستعداد، والخبرة العملية والعلمية ، والسمات الشخصية كالصفة القيادية وتحمل 

إلى الثقة بالنفس، والمهارات العالية باإلدارة، إضافة . المسؤوليات والمخاطرة و التخطيط واالبتكار

وأن يكون مثابراَ و على استعداد أن يضحي بأكبر عدد من ساعات العمل بغية أن يحقق النجاح 

  ]2007آاسب،  [ ؛ ]2009منظمة العمل العربية،[؛ ]2004أسيري،[ .لمنشأته
من األساس بإعداد دراسة  بدءويمكن حصرها بعدة نقاط، ت: العوامل التي تتعلق بالمنشأة. 2

للجدوى، وأن تكون القوى البشرية العاملة في تلك المنشأة ذات قوة، وتمتلك المهارات التسويقية 

واإلدارية والفنية الالزمة، وأن تمتلك تلك المنشأة المستشارين المختصين بالمحاسبة والتخطيط 
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 .ستمرار العمل ونموهوتوفر مصادر التمويل الضرورية ال. المالي والقانوني والفني

 ]2007آاسب،  ؛ 2009منظمة العمل العربية،؛ 2004أسيري،[

ويمكن أن نصفها بالعوامل ذات العالقة بوجود هيئات منظمة :  عوامل تتعلق بالبيئة. 3

.  وإنما فنيا وإداريا واستشاريا وحكوميا،للمشاريع الصغيرة، وجهات داعمة لها ليس ماليا فقط

 ]2004أسيري،[

  

الل ما سبق ال بد من التفكير بالبحث بتلك العوامل التي تؤدي بالمنشأة إلى النجاح أو الفشل من خ

 ]2007آاسب،  ؛ 2009منظمة العمل العربية،[ .والتراجع 

  

  :شروط نجاح واستمرارية المشاريع الصغيرة 4-2-3

لى أن شروط  ع التي ورد ذكرها في الدراسات السابقة لهذه الدراسةأجمعت األدبيات السابقة

  :استمرارية أي مشروع صغير ممكن أن تقع في ثالثة محاور رئيسة
  شروط نجاح المشروعات الصغيرة واستمراريتها): 3(شكل

  

  

  

  

  

  

 ]2004أسيري،[: المصدر    

  

ومنها ما له عالقة بما . وعند التمعن بهذه المحاور فإننا نجد أن العديد من التفرعات تنتج عنها

  : التوضيحوفيما يلي مزيد من . ا ما له عالقة بما بعد اإلنشاءقبل اإلنشاء، ومنه

  

  

 تدريبال  ليتموال

 ستشارةالا

 نجاح المشروعات شروط
 الصغيرة واستمراريتها
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  ):التدريب، التمويل، االستشارة(محاور ما قبل اإلنشاء 

إضافة إلى . على عدة نقاط جوهرية ال بد للمباِدر أن يكتسبها قبل بدئه بعمله التدريب ويشمل

ات عن اإلدارة والتسويق المالية درجته العلمية ومستوى تعليمه األصلية فهو يحتاج إلى معلوم

والمحاسبة ودراسة قانون الشركات والضرائب التسجيل، والتدريب على التكنولوجيا وأساليب 

 فيشمل البحث عن مصادر التمويل المختلفة، ودراسة شروط التمويل، التمويلأما  .االتصال

 االستشارة أخيرا فإن  و.للوصول إلى أقلها تعقيدا في الشروط بغية الحصول على إقراض منه

نباشرها منذ البدء بالتفكير بالمشروع ، فال بد من استشارة ذوي الخبرة حول الفكرة وإعداد دراسة 

للجدوى االقتصادية، ودراسة السوق والمنافسين واحتماالت الخسارة والربح،  وبالتالي وضع خطة 

 ]2004أسيري،[ .إستراتيجية محكمة قبل مباشرة العمل

  

  :عد إنشاء المشروع بأما ما 

فال بد من االستمرار بتلك الحوافز التي كانت ما قبل اإلنشاء،  ولكن بما يتالءم مع المشروع 

القائم اآلن، والذي نسعى إلى نجاحه واستمراريته، فنتّجه بالتدريب إلى التصدير والتعرف على 

أما التمويل،  .  والمنافسينأساليب التسويق والجودة والمواصفات، وإدارة األفراد وتحليل السوق

فنبحث عن مصادر لتمويل مشروعنا ودعمه  واستمراريته، وفيما يتعلق باالستشارة، فال بد أن 

تستمر لتغطي كافة الجوانب سواء الفنية، أو المالية، أو القانونية، أو اإلدارية،  أو المحاسبية، أو 

  ]2004أسيري،[ .التسويقية، أو التخطيط االستراتيجي 

  

  : األداء2-3 -5

 :معايير تقييم األداء الواجب توفرها إلنجاح المشاريع الصغيرة  . أ

. األداء مفهوم واسع يرتبط بالعديد من الجوانب، وهو مفهوم واسع االستعمال ومتعدد المكونات

 :وبشكل عام،  فإن مفهوم األداء يعرف وفق أحد المفاهيم التالية 

  ]2001ثابت،[ .للمواردأي وفقا لالستخدام األمثل  : الكفاءة •

، وكي يكون ]2001ثابت،[ تعني مدى مطابقة االداء لمستوى االداء المطلوب : الفعالية •

الفحص لهذا االداء صحيحا يجب ان ال يكون ناقصاً أو ملوثاً وأن ينجزه مراقب ذو إلمام بعدة 

 [Noe,2000] .معايير تتعلق بقياس أداء العمل، فهو التركيز على مدى تحقيق أهداف المنشأة

أي استمرارية وتتابع معايير االداء، فمثال استمرارية فحص مستوى العاملين : المصداقية •

فاذا حصلنا على نفس النتيجة الموظفين بنفس القسم ونفس المعايير،  فاذا قمنا بفحص مستوى اداء
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ن ممتدة لفترة طويلة ع القول ان لدينا مصداقية داخلية ثابتة، ولكن هذه المصداقية ال بد ان تكوينستط

 ]2001ثابت،[ .من الزمن

كثير من هذه أي مدى قبول معايير االداء من قبل الشخص الذي يستخدمها، ف: القبول •

 .لة وناجحة لكن تأخذ وقت طويل كي تصبح مقبوله من االداريين مثال كي يستخدموهاعاالمعايير ف

[Noe,2000] 

الوصول إلى ادراك العامل او الموظف بما يعني مدى قدرة معايير االداء على : التخصيص •

 .هو مطلوب منه بوضوح، وادراك الخطوات المفهومة والمطلوبة منه لتحقيق اهداف المنشأة والقسم

[Noe,2000]  

 ادارة االداء مع استراتيجية المنشأة ج المستوى الذي يجب فيه ان تندمووه:  االستراتيجي •

بع االستراتيجي لألداء وربطه بالقدرة التنافسية للمؤسسات، واهدافها، لذا فان ال بد من إعطاء الطا

االداء يجب عليها ان تحدد الخدمات التي تقدمها وأي الموظفين يقدموها، اضف إلى ذلك  فمثال ادارة

 [Noe,2000] .تحديد المعايير الواضحة والدقيقة للقيام بهذا العمل

الجراءات المستخدمة والجودة والوقت كالتقدم في العمل واالساليب وا:  اخرىمعايير خاصة •

 ؛2007يحياوي،[ ؛2007آاسب،  [ .عبدءوالتكلفة والمرونة والسرعة في رد الفعل ، واإل

[Noe,2000 

  

 فهي تعرف األداء بأنه يشمل 2000 وبإصدارها ل9000أما المنظمة العالمية للمقاييس االيزو 

 .األهداف المرجوة، والفعالية لبلوغ النتائجالكفاءة في استخدام الموارد بصورة مثلى بغية تحقيق 

فالمنشأة اإلنتاجية تعرف األداء من خالل الجودة ومدى مساهمة الجودة في تحسين اإلنتاج 

وتطويره وبالتالي المساهمة في إنجاح المنشأة، أما المصارف والبنوك فتعرف تقييم األداء من خالل 

  ]2007وي،يحيا[. المعايير المالية واألرباح والعوائد

 على أنه قياس األداء الفعلي Performance Appraisalويمكن النظر إلى تقييم األداء  •

ومقارنة النتائج المحققة  بالمعايير التي حددت سابقا، والمستمدة من أهداف المنشأة المتوقع إنجازها، 

 ]2001بت،ثا؛       [Noe,2000وتحديد االنحرافات ووضع الخطط الالزمة لتحسين ذلك األداء
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 ":Key Performance Indicatorsمؤشر قياس األداء"نموذج  1-5-2-3

  

عامل مساعد في مقدار التقدم المتحقق نحو تحقيق أهداف المنشأة،  هو: مؤشر قياس االداء

ويشمل مقاييس مالية وغير مالية تستخدم للمساعدة في التأكد من أن المنشأة نجحت في تحقيق 

 .دم الالزمأهدافها وعمل التق

وتقييم األداء هو أحد العمليات اإلدارية المهمة ، والتي يترتب عليها اتخاذ القرارات التصحيحية 

وينقسم تقييم األداء في المنشأة إلى ثالثة مستويات . لتحقيق األهداف المرجوة والمحددة من قبل

و تقاس فيها الكفاءة . خرجاترئيسة هي تقييم أداء المنشأة ككل، وتقييم أداء العاملين، وتقييم الم

  ]2001ثابت،[. والفعالية والتقدم في العمل
  مستويات تقييم األداء): 4(شكل

  

هل هذه المنشأة ناجحة : و لعل أبرز ما يمكن معرفته من خالل دراسة أداء المنشآت، هو

ألمثل للموارد، ومستمرة في أعمالها أم ال ؟ فوفقا للمفاهيم السابقة فإن األداء يرتبط باالستخدام ا

وبالتالي عدم هدرها، وبلوغ األهداف التي ترجوها المنشأة، وال أعتقد أن هناك منشأة في العالم ال 

تهدف إلى الربح وتحقيق العوائد المالية المثلى، والنمو والتوسع في مجال عملها، من خالل زيادة 

   .ع معايير الجودة الشاملةعدد العاملين وخطوط اإلنتاج والمنتجات، والتي ال تتم دون اتبا

مستويات تقييم 
 األداء

لتقييم على ا
المستوى    

 الفردي
"تقييم أداء العاملين  "

لتقييم على ا
المستوى 

 الوظيفي الجزئي
تقييم اإلدارة 
 "واألقسام

التقييم الكلي
تقييم " للمنشأة 

 "أداء المنشأة

التقدم في العمل
مقاييس المرحلية ال

طوات للنتائج والخ
الفرعية للمشروعات
المرتبطة بالمنشأة

 :الكفاءة
العائد على األموال 
المستثمرة، معدل 

دوران المخزون 
معدالت الغياب 

ودوران العمال تكلفة
 العمالة

  

 :الفاعلية 
نوعية المخرجات، 
آميتها،الوقت المحدد
النجازها، الدخل  
األرباح رضا العمالء 

 والعاملين
 

ويق تس إنتاج تمويل
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جهد منظم لوضع معايير األداء مع أهداف هي عبارة عن ن عملية األداء إجماالً يمكن القول بأ

التخطيط لتصميم نظم معلومات تغذية عكسية، ومقارنة اإلنجاز الفعلي بالمعايير المحددة مسبقاً و 

أي عمل مطلوب للتأكد من أن جميع  و تحديد أهميتها واتخاذ ،تقرير ما إذا كان هناك انحرافات

فهي عملية مستمرة . لية و كفاءة لتحقيق أهدافهاعاشأة يتم استخدامها بأكثر الطرق فموارد المن

تتضمن الوسائل واإلجراءات التي تمكن المسؤولين من التحقق من حسن سير العمل طبقاً لما هو 

لمسؤولين واتخاذ اإلجراءات التصحيحية مخطط، وقياس الفروق و تحليلها والتقرير عنها لمحاسبة ا

 .المناسبة، وقد تكون تلك االجراءات مثال عملية رقابة على العمليات المالية التي تمت في المنشأة

  ]2009مهايني،[

  :مؤشرات األداء مؤشرات لنجاح تحقيق األهداف.ث

مج الجودة تعد مؤشرات األداء إحدى تقنيات قياس نجاح أداء المنظمات المستخدمة مع برا

 ومن خاللها يتم التعرف على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها .والتطوير التنظيمي للمنشآت الحديثة

المحددة من خالل استراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات األداء بناء على معايير تحددها طبيعة 

ية أو منتجات صناعية كانت تعليمية أو صحية أو خدمية أو صحفأ سواء ،مهام ونشاطات المنشآت

 كما أن قياس هذه المؤشرات تستخدم عدة طرق فنية وإدارية وتقنية لتحديد هذه .أو زراعية أو تقنية

ة  وتعتبر مؤشرات األداء الرئيس.المؤشرات في قياس األداء وأعمال هذه الشركات أو المؤسسات

ركات لتقييم التقدم المتحقق في منشآت األعمال اليوم مؤشرات قيمة لفرق العمل والمديرين والش

، SharePointباستخدام مؤشرات األداء الرئيسية في . بشكل سريع باتجاه أهداف يمكن قياسها

  :وتتمثل مؤشرات األداء من خالل بعض األسئلة وإجاباتها مثل

 هل أنا أقوم بأداء المهمة بالشكل المطلوب ووفق األهداف؟  -

 و تخلفي عنها؟ ما مدى تقدمي نحو أداء المهمة أ -

 ما هو الحد األدنى الذي قمت باالنتهاء منه؟  -

عادة بعدد من األدوات واألساليب أشهرها مقياس  KPI's وتستعين مؤشرات قياس األداء

 والذي ستخدم في تحديد عدد من المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس ومقارنة  Q Toolsالجودة

 إضافة إلى ،ضع الحالي والتخطيط لوضع مستقبلي أفضلاألداء في شتى المجاالت و معرفة الو

 وقد ساهمت التقنية في تطوير .معرفة التقدم الحاصل في القطاع للوصول إلى األهداف المنشودة

  Wikipedia, 2011]  .[ قياس مؤشرات أداء الشركات وخصص لها برامج تقيس هذه المؤشرات
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ديدي والذي يتلخص بثالث معايير تدفع الشخص ولعل نجاح ادارة المشروع ترتبط بالمثلث الح

  إلى التفكير وتلك المعايير 

  

  

  

  

  

 ] Forsman,2005 [ :داء نواع مؤشرات األأ 2-5-2-3

تتكون من مجموعة من القيم التي تقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف  KPI مؤشرات األداء

   :المنشأة ويمكن تصنيف أنواعها في الجوانب التالية

   .كاإلحصاءات والبيانات الرقمية المختلفة ) Quantitative indicatorsشرات كميةمؤ -(

  .ةتتعامل مع عمليات المنشأة الموجود Practical indicators )مؤشرات تطبيقية( -

توضح إن كانت المنشأة تتحسن وتتقدم أم  Directional Indicators )مؤشرات توجهية( -

 .العكس

توضح مدى رضا المنشأة عن أسلوب رقابة   Actionable indicators) مؤشرات عملية( -

  .التغيير الفعال

 ومؤشرات أداء المنشآت تنظر إليها المنشآت الحديثة كاستراتيجية لتحقيق األهداف والنتائج

الطبي للمنشأة من حيث  ريبمثابة الثرمومت  لهذا تعتبر.يمؤشر قوي للنجاح أو اإلخفاق التنظيموك

لصحة المنظمات ) رة والضغط وبقية األمراض األخرى أو التشخيصات األخرى الحرا(قياس 

   [ Wikipedia, 2011] . الحديثة ونجاحها في أداء مهامها على الوجه المطلوب

Costsالتكاليف

  الجودةTime Qualityالوقت 

 )5(شكل 
  المثلث الحديدي الدارة المشروع الناجح 

  Forsman,2005] [:المصدر
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  : تلخيص االطار النظري 6-2-3

هدف الباحث من هذا الجزء من الفصل تعريف القارئ بأهم مكونات وعناصر تشغيل المنشأة 

 جهة، وبمفهوم االداء وعناصره من جهة اخرى، وقد استعرض في هذا الجزء اشكال الصغيرة من

المنشآت الصغيرة وذلك من حيث الصفة القانونية لملكيتها سواء أكانت فردية او شراكة بين 

شخصين او مؤسسة او شركة مساهمة محدودة أو شركات عائلية، ونوع المنشآت الصغيرة من 

  سجيل والضرائب هل هي منشآت رسمية ام غير رسمية؟ حيث الصفة القانونية للت

 أن الشركات العائلية التقليدية صفة تمييز االقتصاد 2009)خويرة، (وقد اوضحت دراسة 

الفلسطيني، اال ان هذه الشركات تمتاز بآثار سلبية تؤثر على المبادر من جهة وعلى الشركة من 

 ]2009االسواق العربية، [. ل والمهارات المكتسبةجهة اخرى، فيما يتعلق بالنمو والمبادرة والعم

وقد اوضح االطار النظري ايضا عناصر تشغيل المشروع الصغير من اتجاهين؛ اتجاه تحدث 

وبين االطار النظري . عن عناصر التشغيل المعنوية، واخر تحدث عن عناصر التشغيل المادية

صية وعوامل تتعلق بالمنشأة واخيرا عوامل نجاح المشروعات الصغيرة وقد قسمت إلى عوامل شخ

ومن ثم استعرض الباحث في االطار النظري شروط نجاح  واستمرارية . عوامل تتعلق بالبيئة

في دراستها إلى عوامل تتعلق بالتدريب، واخرى ) 2004اسيري،( المشاريع الصغيرة وقد قسمتها 

 الحوافز لوجود ونجاح واستمرار تتعلق باالستشارة واخيرا التمويل، لتشكل بها مثلثا يمثل اهم

  .المشروع الصغير

أما القسم الثاني من االطار النظري فقد خصصه الباحث للحديث عن االداء، من حيث المعايير 

الواجب توفرها في المشاريع الصغيرة النجاحها كعوامل الكفاءة والفعالية والمصداقية والقبول 

ى، كالجودة والمرونة في الوقت واالبداع ، وقد والتخصيص واالستراتيجية ومعايير خاصة اخر

نموذج : " ُأشير ايضا إلى بعض النماذج المستخدمة عالميا لتقييم االداء، ومن اهم هذه المؤشرات

ثابت ، ([والتي تحدث عنها كل من " مؤشرات االداء لنجاح وتحقيق االهداف" ، و"قياس االداء 

   . [Noe,2000] ]و  )Wikipedia, 2011( و ) 2001

يحتوي على ثالث رؤوس مهمه " مثلث حديدي"في كتابه إلى ) Forsman,2005(كما اشار 

واخيرا لخص االطار النظري اهم ". الوقت" و " الجودة" و" التكاليف" الدارة المشروع الناجح وهي 

  .المؤشرات التي تحدد نجاح االداء وهي مؤشرات كمية او تطبيقية او توجيهية واخيرا عملية
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  ماذا أفاد الدراسة االطار النظري؟ 7-2-3

كان لالطار النظري الدور الكبير في تحديد بعض العوامل التي استخدمت في اداة الدراسة 

 ؛االستشارة والتدريب والتمويل والجودة وصياغة اسئلتها، فقد ابرز االطار النظري اهمية كل من

ال وجود االطار النظري لما تمكن الباحث كعوامل اساسية في نجاح المشروع او استمراريته، ولو

  .من التعرف على هذه العوامل واستخدامها الحقا في دراسته

  

كما اضاف االطار النظري مجموعة من المصطلحات المهمة التي تفيد الباحث في تفسير بعض 

النقاط الهامة حول تصنيف المشروعات الصغيرة او تصنيف عوامل التشغيل وعوامل النجاح 

  .را تصنيف العوامل الهامة في تحديد مؤشرات االداءواخي
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  الفصـل الرابـع

   منـهجــية الدراسـة وإجراءاتـها

  : واالدواتالمنهجية

  .مجتمع وعينة الدراسة:  منهجية الدراسة 1-4

   خصائص العينة2-4

   اداة الدراسة3-4

   متغيرات الدراسة ونموذج المتغيرات4-4

  : التحليل النتائج

  :ليل النتائج تح5-4

  . خطوات العمل

  . النتائج االحصائية6-4

  "النماذج"تعريف المتغيرات التابعة  

  .المعادالت المقدرة للمتغيرات التابعة  

   ما لم تتفق عليه هذه الدراسة والدراسات السابقة7-4

  . تحليل السؤال المفتوح8-4

  



 
 

47

الدراسة ووصف لعينة  مهمين من الدراسة األول منهجية نسنتناول في هذا الفصل جزئي

  .الدراسة، والجزء الثاني سيتناول تحليل النتائج بصورة احصائية

  

  :المنهجية ووصف العينة

  :  مجتمع وعينة الدراسة :    منهجية الدراسة1-4

مجتمع  من البيانات لجمع التحليليالميداني الوصفي المنهج استخدم الدراسة هذه ألغراض

تحديد معايير نجاح األداء للمنشآت الصغيرة في فلسطين خصائصه ل على والتعرف الدراسة

 وهذا وجهة نظر أصحاب هذه المنشآت وذلك منان وجدت، والعوامل التي تزيد من نسبة نجاحها 

بيانات من مصادر ثانوية من خالل ال ت باإلضافة إلى ذلك جمع.الدراسة أغراض يناسب األسلوب

  .ستفادة من المنشورات والتقارير العلمية المختلفةمراجعة مجموعة من التجارب الدولية، واال

  

يذات  أو الدراسة مشكلة من تعاني التي العناصر أو األفراد جميع بأنه الدراسة مجتمع رفع

الدراسة هو عبارة  هذه في المجتمع فإن وبذلك عليها، نتائجه إلى تعميم ويهدف البحث بها، عالقة

 ،التي تعمل في الضفة الغربية والقدس) 5-1ين فيها ما بين عدد العامل(عن كل المنشآت الصغيرة 

 منشأة عاملة متنوعة في طبيعة 82871والبالغ عددها وفقا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

التعداد العام للسكان [عملها بين العمل في مجال الخدمات أو الصناعة أو التجارة أو الزراعة 

  ]2009زي لالحصاء الفلسطيني ، الجهاز المرآ[).2007والمساكن 
  

 بطريقة يتم اختيارهم اإلحصائي المجتمع أفراد من جزئية مجموعة بأنها الدراسة عينة تعرف

 جمع من المجتمع وتمكنه دراسة مشقة عن الباحث وتغني ،تمثيال أفضل المجتمع  تمثل،إحصائية

 ،الدراسة أفراد مجتمع جميع علىث  البحنتائج تعميم ويمكن ةثأهداف بح لتحقيق الالزمة البيانات

 بالطريقة العشوائية الطبقية تم اختيارهم منشأه )543(من  الحالية الدراسة عينة تكونت وقد

   .المنتظمة
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  :ويمكن وصف طريقة اختيار العينة الدراسة بما يلي

بعد االطالع على اعداد المنشآت موزعة على الضفة الغربية والقدس، وحددت  •

 .كل محافظة وبالتالي حصلنا على العينة الطبقية من المحافظاتالنسب في 

 

 منشأة من المنشآت العاملة ووفقا للقوائم المسجلة في الغرف 500تم سحب  •

حيث تم سحب العينة بصورة عشوائية منتظمة من .  19 في محافظات الضفة الغربية18التجارية

 .قوائم الغرف التجارية

 

 المعبئة ستباناتأن اال تبين مراجعتها ثم ومن المعبئة تاإلستبانا وإعادة زيعوبعد تو •

 :بسبب وذلك تانااستب 5كانت  إحصائيا معها التعامل ال يمكنو إرجاعها تم التي

  

 .انتقال الملكية في المنشأة ألشخاص آخرين ال يمتون بصلة قرابة للمالك األصلي )1(

 

ة رسمية وتخوفهم رفض المبادر أو المالك التعاون ألنه بحث علمي وليس من جه )2(

من اإلدالء بمعلومات لعدم وجود ثقة بالباحث ونتيجة لمشاكل صادفتهم سابقاً من خالل تعبئة 

 .استمارات مماثلة

  

من الغرف التجارية غير محدثة وبالتالي بعض الباحثة عليها السجالت التي حصلت : مالحظة

لتصبح منشأة كبيرة أو متوسطة وليست المنشآت التي تم اختيارها في العينية تغير وضعها القانوني 

  .صغيرة

  

 10 بعد استبعاد  إستبانة )472( اإلحصائي التحليل ألغراض الصالحة اإلستبانات بلغت وبذلك

 كان عدد العاملين استبانة، 59 إضافة إلى استبعاد 201120ية العام ا مع بدتأسيسها كان تاستبيانا

 ، والجدول%)0.65(تقريبا  المجتمع المنشآت من عينة نسبة تكون وبالتالي. 521فيها أكثر من 

  22.متغيراتها حسب عينة الدراسة توزيع تبين التالية
                                                 

طوباس واريحا وقلقيلية ،  ولم :  التجارية التي توفرت قبل توزيع العينة مع العلم أنني حصلت على مساعدة من قوائم الغرف) : 7(ملحق  18
  .ازود بقوائم باالسماء فقد قامت الغرف التجارية في تلك المناطق بمساعدتي

  للتعرف على النسب) 7(انظر جدول  19
 .منشآت وقلة خبرتهاتم إقرار استبعاد هذه االستمارات بسبب حداثة هذه ال 20
 . بما يتناسب مع التعريف المتفق عليه للمنشآت الصغيرة في مقدمة البحث21
، أما التحليل فقد استغرق 2011 آب 5 و 2011تموز -15، وأجريت عملية اإلدخال بين 2011 تموز 15 و 2011أيار -20أجريت عملية التوزيع والفرز للعينة بينت تاريخ  22

  .2011 آانون األول 20وقت أطول وانهي في 
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  توزيع العينة حسب المحافظات ): 8(جدول 

  

 العدد المطلوب النسبة 23عدد المؤسسات العاملة المحافظة

   82871 األراضي الفلسطينية

 71   %14 1787 جنين

 12  %2 6609 طوباس

 40  %8 14582 مطولكر

 88  %18 4165 نابلس

 25  %5 2384 قلقيلية

 14  %3 1804 سلفيت

 71 %14 1388 رام اهللا والبيرة

 8 %2 4384 أريحا واألغوار

 26 %5 6305 القدس

 38 %8 17661 بيت لحم

 107 %21 33933 الخليل

  500    82871  المجموع

  

  : خصائص العينة2-4

  : العينةخصائص المبادرين في 1-2-4

وهنا ال بد من اإلشارة . من أفراد العينة% 77.5 الرجالبلغ عدد المنشآت في العينة التي يديرها 

 إال أن بعض المجيبات النساءكانت إدارة المنشأة تتم من خالل إلى أنه في بعض الحاالت وحتى لو 

 فئة الشباب تحت سن فيما يتعلق بمتغير العمر لوحظ أن نسبة. رجلفضلن اإلجابة بأن المالك هو 

، أما الثلث الثاني فيتحدد في الفئة الثانية من العمر "30.6" سنة من العينة تساوي الثلث 30

إال أن هذه النسبة تنخفض عند الفئات ". 37.5"الثالثينات وحتى منتصف األربعينات وبنسبة 

تلتها فئة العزاب ، %68.8ن من أفراد العينة ما مجموعة يهذا، وبلغت نسبة المتزوج. األخرى

% 48.8 إلى أن اإلشارةوتجدر %. 6.5في حين لم تتجاوز نسبة الفئات األخرى %. 24.8وبنسبة 

 ومن الجدير بذكره أنه وفقا للجهاز المركزي ، أفراد6 – 3 العينة لديهم اسر تتألف من أفرادمن 

 من جهة أخرى، أغلب . أفراد6 الفلسطينية هو األسرة أفراد الفلسطيني فان متوسط عدد لإلحصاء

ويجدر اإلشارة هنا إلى أن عدد المدن في . المنشآت في عينة الدراسة كانت موجودة في المدن

                                                 
  .2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام، :  لعدد المؤسساتالمصدر 23
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ن اغلب القرى الكبيرة أصبحت تسمى مدينة أو إ حيث ،الضفة الغربية ارتفع في السنوات األخيرة

 مثل سلفيت ن بعضها أصبحت تحت مسمى محافظةإ حتى ،بلدية مثل الرام والعيزرية ودورا

 من أفراد ،%32.7 لوحظ أن المنشأة مدير أوفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لصاحب . طوباس

يملكون درجة % 27.8ة يملكون مستوى تعليمي أقل من توجيهي، في حين أن ما نسبته العين

ة من أفراد العينة يملكون درجات جامعية عالي% 6.7الجدير بالذكر أن ما نسبته . جامعية أولى

  ).ماجستير ودكتوراه(

أما بالنسبة لتوزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي الذي يحملونه جاء في المرتبة األولى 

% 6.4والتربية % 6.7، تلتها في النسبة األعلى اآلداب %30.6التخصص التجاري بنسبة 

التي ذكرت تضم فئة غير ذلك وتلك اإلجابات % 42.2، وتجدر االشارة إلى أن %5.7والهندسة 

هذا وقد أفاد غالبية أفراد العينة بأن مكان . أنه لم يتم إكمال الدراسة إلى ما بعد اإلعدادي أو الثانوي

%. 8.0ة ، تلتها نسبة الدارسين في الدول العربية وبنسب%86.3الدراسة كان في فلسطين وبنسبة 

في % 1.5و ) ريقيةدول أف% (1.2ين في الدول األخرى ما بين فيما تراوحت نسبة الدراس

في حين بلغت نسبة حاملي الهوية الفلسطينية من أفراد العينة . الواليات المتحدة وغرب أوربا

حيث تبين أن العديد ممن % 7.7) المقدسية(وقد بلغت نسبة حاملي الهوية الزرقاء % 90.4

وقد تم . الخليليحملون بطاقة زرقاء يعملون في األراضي الفلسطينية مثل رام اهللا وبيت لحم أو 

من سنوات الخبرة تقع ضمن فئة % 35.8تحديد سنوات الخبرة التي يمتلكها مدير المنشأة وتبين أن 

كما هو مبين في الجدول % 20.6 سنة فقد بلغت نسبتهم 11-6أقل من خمس سنوات، أما من 

 )2نظر ملحق رقم المزيد من التفاصيل . ()2(في الملحق رقم ) 24(

  :نشآت في العينةخصائص الم 2-4-4

  : أما فيما يتعلق بوصف المنشآت في العينة فقد كانت كما يلي

تراوحت سنوات اإلنشاء على تفاوت كبير بسبب الفترة التاريخية التي عاشتها البالد، وتراوحت 

، 1925السنوات على مراحل طويلة فقد كانت أقدم منشأة تعرفت عليها في العينة منشأة في سنة 

لذا تم استثنائها من العينة % 1.8 ونسبتها 2011ة من المنشآت عملها في العام وباشرت مجموع

حيث أن أحد شروط الدراسة ان تكون المنشأة تعمل على األقل منذ سنة واحدة ومرت بتجارب 

خالل هذه السنة كي نتمكن من الحكم عليها انها ناجحة أم ال ، فال يمكن ان نقيس وضع منشأة 

 لوحظ ان ،أما فيما يتعلق بفترة مزاولة العمل في المنشأة. ى لعملها في السوقخالل األشهر األول

  ). )2(في الملحق رقم ) 26(انظر جدول رقم ( سنة 96والفترات تتراوح بين سنة واحدة على االقل 
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% 10.6من عينة الدراسة كانت في القرى الفلسطينية، بينما % 20.0بين التحليل اإلحصائي أن

 والمقصود به منطقة ،من المدن والبلدات، ولم تتجاوز نسبة الموقع الخاص% 66.0من مخيمات و

هذا وقد أشارت النتائج أن اغلب . ، فاغلب المنشآت تتمركز في المدن الفلسطينية%3.6ـصناعية ال

من % 69.2 حيث شكلت نسبة ،المنشآت في عينة الدراسة تندرج تحت مسمى القطاع التجاري

أما بالنسبة لمتغير % 8.6فالصناعي اإلنتاجي بنسبة % 11.8اع الخدماتي بنسبة العينة، يليها القط

من افراد عينة الدراسة هم % 47.6 بين العاملين فقد أشارت النتائج إلى أن حوالي القرابةصلة 

فقط هم من % 30.0من افراد العينة هم افراد عائلة ومجتمع وأن % 23.3 وان ،أفراد عائلة واحدة

اما بالنسبة لعدد فروع المنشأة فقد . تمع فقط وال يمتون بصلة للعائلة التي تملك المنشأةافراد المج

كان الهدف من هذا السؤال هو التعرف على االنتشار األفقي للمنشأة وهو احد عوامل تحديد نجاح 

أة  للمنشآت فكلما زاد عدد فروع المنشآت مع ازدياد سنوات العمل هذا يعني أن وضع المنشاألداء

 .منشأة من العينة) 412 (أخرىوقد بلغت عدد المنشآت التي ليس لها فروع . في تحسن وانتشار

 منشأة من العينة تتبع األسلوب اليدوي وقد نرجع السبب إلى ان أغلب 319وأشارت النتائج بأن 

 منشأة تدمج بين 140المنشآت التي وقع االختيار عليها في عينة الدراسة منشآت تجارية، و

أفادت نتائج التحليل أن استخدام . ع أفراد العينة موضوع الدراسةبألساليب وهذا يشكل تقريبا را

االنترنت في المنشآت العاملة في فلسطين لم يكن على مستوى كبير وتحدد في بعض النقاط ، فلم 

لى ويمكن اإلطالع أكثر ع. تصل األراضي الفلسطينية لمستوى استخدام االنترنت في كل االعمال

 والتي اختيرت ،وقد تراوحت عدد ساعات العمل في المنشآت العاملة. )2(النتائج في الملحق رقم 

 8 وان وقت العمل األكثر في المنشآت هو ، ساعة24كعينة للدراسة بين ساعتين في اليوم وحتى 

  .ساعات ، وهو الرقم الرسمي الذي تقره المؤسسات الرسمية للعمل

  :   أداة الدراسة3-4 

م بناء االستبيان كأداة للدراسة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تهدف االستمارة ت

من خالل أسئلتها المتنوعة إلى تحديد عوامل نجاح أداء المنشآت الصغيرة في فلسطين، حيث 

ة أم انحصرت هذه العوامل في قياس أداء المنشآت الصغيرة وهل األداء مرتبط بالعاملين أم باإلدار

باإلضافة إلى تحديد مظاهر نجاح األداء . بمستوى تعليم المدير أم بعمر المدير أم بمكان سكن المدير

إن وجد من خالل دراسة بعض العوامل األخرى مثل ازدياد عدد العاملين أو خطوط اإلنتاج 

ودة أو توسع وساعات العمل أو عدد فروع المنشأة أو ازدياد معدل الربح السنوي، إتباع معايير الج

  .ممتلكات المنشأة منذ بدء العمل
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  : تكونت االستبانه من ثالثة أقسام رئيسية وكانت 

بيانات عن المعلومات العامة التعريفية، ويقسم إلى قسمين األول : القسم األول من االستبيان

  .  المنشأة نفسهابيانات عنوالثاني . المالك أو المبادر أو المدير

الستمارة هو تحديد مؤشرات النجاح للمنشآت الصغيرة في الضفة الغربية القسم الثاني من ا

 تضمنت مجموعة من األسئلة حول المنشأة والعاملين والتكنولوجيا المستخدمة ونسبة ،والقدس

  .إلخ..االنتشار ونسب المبيعات ونوع المواد الخام المستخدمة واألرباح 

ر إلى تحديد مسار هذه الشركة وبعض العوامل التي  هدف القسم األخياالستبيانالقسم الثالث من 

  ).1ملحق رقم (  .قد تؤثر سلباً أو إيجاباً في نجاح المنشأة

ويعتبر هذا الرقم دليل % 81 تم حساب معامل كرونباخ ألفا وقد بلغت قيمته األداةللتأكد من ثبات 

 .العلمي البحث بأغراض يفي جيد

 منها أعيدفظات الوطن في الضفة الغربية والقدس،  استبانه على كافة محا650وزعت كما و

 االستبانات إلغاءبعد % 87 أي بنسبة استبانة، 472، اعتمد منها %83.5 استمارة أي بنسبة 543

  . الدراسةطالتي ال تستوفي شرو

  :  متغيرات الدراسة  4-4

اء للمنشآت يهدف هذا الجزء إلى عرض أهم المتغيرات التي يمكن من خاللها قياس نجاح األد

الصغيرة في فلسطين، في محاولة لتحديد معايير النجاح بناء على المتغيرات التي ظهرت في 

الدراسات السابقة والتي تم استعراضها في الفصل السابق باإلضافة للمقابالت الشخصية التي 

  . أجريت مع بعض أصحاب ومديري المنشآت الصغيرة والممولين

 المتغيرات المستقلة والتي من المتوقع تأثيرهـا علـى أداء المنـشآت            قبل البدء بالحديث عن أهم    

وفي هذا الخصوص فقـد     . الصغيرة ال بد من تحديد أهم مؤشرات معايير النجاح لقياس هذا األداء           

  :اجتمعت الدراسات السابقة على عدة مؤشرات اتفق عليها الباحثون وتنحصر في اآلتي

: رية المشاريع الصغيرة، ولعل من أهم العواملتحديد العوامل التي تؤثر في استمرا .1

 ".العمر والتدريب والتعليم والخبرة السابقة، وتوفر مصادر الدخل، واستخدام ومتابعة التكنولوجيا"
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أجمعت بعض الدراسات إلى أن توفر مصادر للتمويل، والخبرة الكافية في مجال  .2

 .اع معدل النمو للمشروعات الصغيرةتسويق منتج المنشأة من أهم األسباب المؤدية إلى ارتف

  

أجمع بعض الباحثين إلى أن مستوى الخبرة واستخدام المعرفة والرضا عن األداء  .3

واستخدام تلك اإلدارة للتكنولوجيا المناسبة ما يميز اإلدارة الناجحة، إضافة إلى ذلك الشخصية 

مقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل القوية للمبادر أو المالك والدرجة العلمية والمعرفة اإلدارية ال

 .المخاطر والمسئوليات

  

دور العاملين في إنجاح المشروع، والتي يمكن إرجاعها إلى توفر عمال مهرة ذوي  .4

 .خبرة ومعرفة ومدربين جيداً بأسلوب يواكب التكنولوجيا الحديثة

  

  : ويشملالدراسة لقياس متغيرات الدراسةويمثل الشكل التالي نموذج الدراسة والذي اعتمدته 

  

 : المتغيرات التابعة ) أ

والتـي يمكـن     .والمتمثلة في معايير نجاح األداء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين         

  :الوصول اليها من خالل حساب كل من 

 . ""التغير في عدد العمال"" - 

 . في عدد ساعات العمللتغيرا - 

 ."معدل التغيير في زيادة  االرباح" - 

 

 من القسم الثالث في االستبانه والتي هي باألصل جميعها          اات التابعة جزء  وتمثل تلك المتغير  

كانت نسبة االرتفاع بالمبيعات أو األربـاح أو ازديـاد          أمؤشرات على نجاح أداء المنشأة سواء       

األصول الثابتة أو استمرارية المنشأة والذي يعبر عنه بعمر المنشأة واالنتشار األفقي والعمودي             

  .ن التعرف على ذلك من خالل الدراسات السابقة التي أدرجت أعاله ويمك.للمنشأة
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 :  المتغيرات المستقلة  ) ب

 ولم تستخدم كمتغيرات تابعة وتقسم إلى اربع        ، البحث ستبانةاهي كل المتغيرات التي في      

مجموعات سيتم دراستها بصورة تفصيلة للتعرف على اثر المتغير التابع عليها، وتقسم تلك             

  : يالمتغيرات ه

 . المتغيرات الديموغرافية الخاصة بالمالك جميعا •

، مع العلم ان المتغير التابع سيتم استخدامه        ات الديموغرافية الخاصة بالمنشأة   المتغير •

  .اكمتغير مستقل عندما ال يكون تابع

  . القسم الثالثاألداءالمتغيرات الخاصة بقياس  •

  :يرات الدراسةنموذج متغ) ج
         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   )6( شكل : الدراسةمتغيرات نموذج 

  

نجاح األداء للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة في 

 فلسطين

وغرافيةعوامل ديم

 المدير/ عن المالك 

 المتغير التابع العوامل المستقلة

عوامل ديموغرافية 

 عن المنشأة 

 .سنة التأسيس •

 .الفترة الزمنية لمزاولة العمل •

 .موقع المنشأة •

خدماتي، : طبيعة عمل المنشأة •

 .إنتاجية، تصنيعية زراعية

 عدد العاملين عند اإلنشاء •

 نوع المنشأة من حيث - •

فردية، جمعية تعاونية، : الملكية

 .شركة عائلية، شركة عامة

 فروع المنشأةعدد  •

 عدد العاملين اليوم •

طبيعة رأس المال عند  •

 ."قرض، ذاتي: "اإلنشاء

:  أسلوب العمل في المنشأة- •

 .يدوي ، ألي، دمج بين االثنين

  . عدد ساعات العمل اليومي- •

العمر -

 الحالة االجتماعية -

  عدد أفراد األسرة -

الخبرة في مجال  -

  عملال

  مييالمستوى األكاد -

  الجندر -

استخدام معايير الجودة  -

 الشاملة 

: وجود شركاء أجانب -

أقارب من خارج البالد، فنين 

 .وخبراء أو مساعدات أجنبية

اتساع مصادر التمويل  -

 والتسهيالت

: التمييز في اإلنتاج  -

 التخصص والندرة

 متغيرات وسيطة

 عوامل قياس األداء 
 ""التغير في عدد العمال"" -

 التغير في عدد ساعات العمل -

  .زيادة الربح -
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  : تحليل النتائج  4 - 5

سنتناول في هذا القسم من هذا الفصل تحليل النتائج اإلحصائية للبيانات التي تم جمعها من خالل 

  .أداة الدراسة االستبيان

  

ين المتغيرات المستقلة  إليجاد العالقة بRegression تحليل خط االنحدار  الدراسةاستخدمت 

الربعة، والتي قلصت  مع المتغيرات التابعة اBinary Variableمجتمعة على هيئة متغيرات وهمية 
وقد أجريت العديد من االختبارات .  في الدراسةلتصبح ثالثه بناء على نتائج تحليل االنحدار االحادي

 بين المتغيرات أو التداخل المتعدد على النموذج للتأكد من خلوه من العيوب المتعلقة بالتداخل

 Stepwiseثم تم عمل تحليل انحدار متعدد . Multicollinearityللمتغيرات المستقلة 

Regression Analysis حيث اظهر هذا التحليل أفضل المتغيرات التي تؤثر على الظواهر محور ،

 عند Betaلم اإلحصائية بيتاوسيتم عرض النتائج اإلحصائية وفق النتيجة المقدرة للمعاالتحليل، 

  %.α= 5درجة معنوية 

  

بعد إتمام عملية التحليل اإلحصائي إلجابات المبحوثين من الرواد والرياديات وأصحاب المشاريع 

الصغيرة حول أسئلة الدراسة التي حاولت فحص تأثير متغيرات الدراسة الشخصية واالقتصادية 

سوف نتناول في هذا . رة في األراضي الفلسطينيةواالجتماعية على قدرة نجاح المنشآت الصغي

 النتائج التي :وثانياً ،يهاحفي تهيئة البيانات وتنقت  اإلجراءات التي اتبع: أوال،الجزء من الدراسة

  . من خالل التحليل اإلحصائيالدراسةوصل إليها 

  

  :ها حفي تهيئة البيانات وتنقيت أوال اإلجراءات التي اتبع 1-5-4

  :نات تنقيح البيا

-Q64(أغراض التحليل والدراسة تم تغيير مستوى ليكرد الثالثي والمعطى لألسئلة من   ) أ

Q34 ( في االستبانه بحيث أصبح الرقم األكبر)1(مخصص لإلجابة غالبا، والرقم األصغر ) 3 (

بحيث أعطي ) Q71-Q65(كما تم تغيير رقم اإلجابات المعطية لألسئلة . مخصص لإلجابة نادراً

 . لإلجابة ال) 0(لإلجابة نعم والرقم ) 1(الرقم 

 تم توحيد المدخالت والتأكد من دقة اإلجابات مع االحتفاظ بحق عدم اإلجابة على بعض   ) ب

 ". missing data" األسئلة 
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 متغيرات تابعة من المتغيرات الديموغرافية لتكون ممثله لمقياس مستوى 3 تم اختيار وبناء   ) ت

 : وقد تم بناء هذه المتغيرات التابعة بالشكل التالي. يد الدراسةنجاح األداء للمنشآت الصغيرة ق

 ويعبر عن الفرق بين عدد العمال عند اإلنشاء و عدد العمال التابع األولالمتغير  •

 : وقت تعبئة االستمارة والممثل بالمعادلة التالية

Y1 Change In workers = ((Q19-Q18)/Q18)*100% 

الفرق بين عدد خطوط  االنتاج عند بدء العمل وحتى  وهو التابع الثانيالمتغير  •

 : وقت تعبئة االستبيان والممثل بالمعادلة التالية

Y2 Change of Lines= ((Q24-23)/Q23)*100% وقد تم استثنائه لقلة ،

  .المتغيرات المستقلة ذات التأثير المعنوي فيه

عدد الساعات عند بدء  وهو الفرق بين عدد الساعات اليوم والتابع الثالثالمتغير  •

 :العمل ممثالً بالمعادلة التالية

 Y3 change of hours= ((Q29-Q28)/Q28)*100%  

وقدم استخدام معدل السؤالين " الزيادة في االرباح": المتغير التابع الرابع وهو •

   للحصول على المتغير التابع الذي فحص مع المتغيرات االخرى63،64

Y4 Profits =( Q63+Q64)/2 

يضم ثالث ) recode into different variable(م تم عمل متغير تابع جديد لكل منهما  ث

  .التغير ايجابي او سلبي او لم يحدث تغير: فئات

 : لألسئلة التالية في االستمارةBinary variableتم عمل متغيرات وهمية   ) ث

 q2,q3,q6,q7,q10,q12,q15,q17,q20,q21,q25,q26ت الوهمية  بحيث بلغ عدد المتغيرا

 هي عدد المتغيرات الوهمية للسؤال D حيث أن   D=K-1:لكل سؤال مستقل حسب المعادلة التالية

  . االجابات للمتغير المستقلع هي عدد فرو Kوان 

 : تم اختيار اإلجابات التالية لكل سؤال لتكون مركز المقارنة لكل متغير مستقل  ) ج

    )44- 31( الفئة العمرية - 

  )متزوج( ية  الحالة االجتماع- 

  )مدينة(  مكان السكن - 

  )6- 3( عدد افراد االسرة - 

  )الخليل( المحافظة - 

  )درجة جامعية اولى(  المستوى التعليمي - 

  ).هوية فلسطينية(  نوع البطاقة الشخصية - 

  ).22- 17( الخبرة في مجال العمل الحالي - 
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  ).مدينة( موقع المنشأة - 

  ).خدماتية( طبيعة العمل - 

  )أفراد العائلة والمجتمع المحيط(ابة بين العاملين صلة القر- 

  )فردية( نوع المنشأة - 

  )تمويل ذاتي( طبيعة التمويل عند اإلنشاء- 

  ).يدوي( أسلوب العمل في المنشأة - 

 Enter Regression دار بالطرق التقليديةحبعد االنتهاء من التحليل لالن  ) ح

analysis)(استخدم  وعليه فقد ، على الظاهرة قليلة جدا ، تبين أن عدد المتغيرات ذات التأثير

 المتغيرات التابعة التي تم اختيارها وكان هذا االسلوب هو تفسيراسلوب اخر من التحليل على 

التحليل بواسطة النموذج اللوجستي وذلك لكثرة عدد المتغيرات المستقلة التي حولت إلى 

 .اياال ان هذا االسلوب ايضا لم يكن كاف. متغيرات وهمية

تم استخدامه   وبسبب عدم كفاية ووضوح النتائج بواسطة النموذج اللوجيستي الذي  ) خ

) Enter Regression analysis(االنحدار بالطرق التقليدية تحليل اتجهت الباحثة الستخدام 

سلوب التحليل أمرة اخرى ولما تكن النتائج بعد اعادة تنقيح البيانات مرة اخرى جيدة لجأنا إلى 

، والتي تعتمد على تحليل البيانات  Stepwise (Regression Analysis (  بطريقة المتعدد

بصورة منفردة مع المتغير التابع، وعندما نتعرف إلى المتغيرات التي ظهر لها تأثر نضعها في 

معادلة واحدة ونحللها عبر هذه الطريقة التي تظهر في النهاية االفضل من المتغيرات التي فعال 

وبالرغم من هذه الطريقة اال ان عدد المتغيرات المستقلة " المتغير التابع"  الظاهرة تؤثر على

 كانت قليلة جدا مقارنة مع عددها عندما درست بصورة ،المؤثرة على المتغيرات التابعة

 .منفصلة 
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  :ةاإلحصائيالتحليل :  ثانيا2-5-4ً

للمعادالت التي تم تحديدها والتي الفصل تحليل النتائج اإلحصائية الجزء من ذا في هسنتناول 

غيرات عند مستوى وسيتم عرض المعالم المقدرة للمت. سنعرفها في الجداول في نهاية هذا الفصل

 أما المتغيرات غير المعنوية سنعرضها للتعليق عليها لبيان ناحية سبب عدم فأقل% 5معنوية 

  .ظهورها معنوية من ناحية أخرى

  : تعريف المتغيرات التابعة

ستعرضها  للمشاريع الصغيرة، وسنجاح االداءيتناول هذا الجزء ويفصل عدد من مؤشرات 

  :حيث سيتم استخدامها الحقا في التحليل االحصائي) نماذج(الباحثة بمسمى متغيرات 

 ."التغير في عدد العمال" .1

 ".التغير في عدد ساعات العمل" .2

 ".نسبة الزيادة في االرباح" .3

  .داء المشاريع الصغيرةاألشرات نجاح  تعكس مؤتغيراتوهذه الم

  :رات تغي من هذه المتغيرويمكن ان نعرف كل م

نعني بهذا المؤشر التغير بين عدد العمال عند البدء في  : "التغير في عدد العمال" .1

 في حالة الزيادة والنقصان، وقد يكون بالزيادة 201124العمل والعدد الحالي للعمال سنة 

 أما في حالة النقصان فهذا مؤشر على ضعف العملداء وتوسع فهذا مؤشر على تحسن األ

العمل وتردي األوضاع ، وهذا  المؤشر أحد أهم المؤشرات التي اعتمدها لمعرفة مقدار 

 .نجاح األداء في المنشآت الصغيرة

 نعني بهذا المؤشر التغير في عدد ساعات العمل عند العملالتغير في عدد ساعات  .2

 وهو احد المؤشرات المهمة التي تدل 2011،25  سنة العمل فياعات المشروع وعدد سءبد

على زيادة الحاجة  لساعات أطول لزيادة فرص نجاح األداء وتحسين اجواء العمل وتوفير 

 . خدمات أفضل للزبائن ، وفتح المنشأة أمام استقبال الجمهور لساعات أطول
                                                 

  .2011تم جمع البيانات في منتصف سنة : 2011سنة  24
  2011، تم جمع البيانات في منتصف سنة 2011سنة  25
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تحقيق ومدى ) 62،63(معدل االجابة على السؤالين  "الزيادة  في االرباح" نسبة  .3

 . سنوية او زيادة االرباح من سنة الخرىألرباحالمنشأة 

  :المعادالت المقدرة للمتغيرات التابعة 4 – 6

الفصل التحليل االحصائي بواسطة التحليل المتعدد وفقا للطريقة  سنتناول في هذا الجزء من

ise Regression AnalysiswStep  ، في استخدامألفضل واألكثر اتعتبر الطريقة التي و 

ذي بالطريقة التقليدية كل على حدة لمعرفة ايها إدخال المتغيرات المستقلة إلى معادلة االنحدار 

يحقق شرط ( بشرط أن يكون هذا االرتباط ذا داللة إحصائية واالرتباط أقوى مع المتغير التابع 

يتم إدخال المتغير المستقل ذي االرتباط الجزئي األعلى ثم ومن ، و)الدخول إلى معادلة االنحدار

 ثم فحص بالمعادلةالدال إحصائيا مع المتغير التابع بعد استبعاد اثر المتغيرات التي دخلت 

المتغيرات الموجودة في معادلة االنحدار فيما إذا ما زالت تحقق شروط البقاء في معادلة االنحدار 

 فإذا لم يحقق أحدهما شرط البقاء في المعادلة فانه يخرج من المعادلة، الأم ) ذات داللة إحصائيا(

وتنتهي عملية إدخال أو إخراج المتغيرات المستقلة عندما ال يبقى أي متغير يحقق شرط الدخول إلى 

  ]2007بركات، [.المعادلة أو شرط البقاء فيها

  

 ويتم ،بالتتابعالمتغير التابع  مع  المستقلوتعتبر هذه الطريقة األعقد حيث يتم ادخال كل متغير

م تقييم المتغيرات ت فإذا ظهر له تأثير يتم االحتفاظ به، ولكن ي،تقييم اسهام ذلك المتغير في الظاهرة

أو ان اسهامه ضعيف جدا االخرى للوقوف على تأثيرها اصال في النموذج فإذا لم يعد لها اسهام 

 [ .أقل مجموعة من المتغيرات التي تسهم في النموذجيتم حذفها، لهذا فان هذه الطريقة تنتهي بف
   ]2008البلوي، 
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  :"التغير في عدد العمال"المعادلة المقدرة للمتغير التابع  7-4

التي اجريت على المتغيرات بصورة " Enter"بالطرق البسيطةبين التحليل االحصائي لالنحدار 

 حيث ،"التغيير في عدد العمال" ى المتغير التابع  علتأثيرالذات المستقلة المتغيرات فمنفردة ان 

  :، تشمل علىصحيح اثنين اكثر من " ت"واختبار % 5كانت درجة المعنوية أقل من 

 سنة التأسيس ، فترة مزاولة ، العملالعمر ، المحافظات ، التخصص العلمي ، الخبرة في مجال "

 المنشأة من نوعأة، صلة القرابة بين العاملين، المهنة الحالية ، موقع المنشأة، طبيعة العمل في المنش

حيث الملكية، اسلوب العمل ، عدد ساعات العمل ، العمل بطاقة كاملة ، سهولة الحصول على 

المواد الخام ، االنتاج عند الطلب، التدريب للعاملين ، وجود حوافز للعاملين، الحوافز المقدمة تعمل 

 المرونة في التعامل تأثيرالسوق،   االالت احدث ما يوجد في تاثير انواعآخرينعلى تطوير عاملين 

من عامل ، وزيادة االرباح من سنة الخرى كذلك  مع االجهزة والمعدات وان االالت تحتاج الكثر

  ". وجود تغيير في االصول للمنشأةوأخيرازيادة عدد خطوط االنتاج مقارنة مع بدء العمل 

  

 لفحص  Stepwise باستخدام طريقة Mutli Regressionد م استخدام تحليل االنحدار المتعدث

 او المنشأة والمتغيرات ذات العالقة بنجاح االداء في المنشأة  ،تأثير المتغيرات الديموغرافية للمالك

  .على المتغير التابع التغيير في عدد العمال

  

   وهي 0.347 و0.193 تراوح بين R-Square Adjustedتبين من خالل النتائج ان قيمة 

تدل على مقدرة مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع ويالحظ بشكل عام أن هذا 

التابع او التنبؤ به  ، وفي تفسير تباين المتغير0.500ته لم تتجاوز ال  فقيم؛ضعيف جداالتفسير 

  . المالئمة لتحليل االنحدار% 5ة عند مستوى المعنوية يوهي ذات داللة احصائ

 وهي 16.04و 25.75يتضح من التحليل المتعدد ان قيمة اختبار تحليل التباين تراوحت بينو

المتعدد  االنحدار  في تحليلمعنويةوجود عالقة ذات داللة وهذا يدل على . ذات دالة احصائية 

، وقد اجري F: ANOVA Test على وجود عالقة ما بين التي تعتبر ممتازة الختبار وبالتأكيد

  :  على المتغيرات المستقلة التاليةاالختبار

 , "شركة عائلية" نوع المنشأة من حيث الملكية , "ائلة واحدةع"صلة القرابة بين العاملين (

 تعمل ,جنين, رام اهللا والبيرة, نابلس: المحافظة  , "يدوي" اسلوب العمل في المنشأة ,"44- 31"لعمرا

 )العملء بد عند اليومي العمل ساعات عدد, نتاجهمالحوافز المقدمة العاملين االخرين على تطوير ا
  التحليل يتبع الجداول 
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  "التغيير في عدد العمال"تحليل االنحدار المتعدد  للمتغير التابع : )9( جدول 

 

Mo

del 

Varia

bles 

Entered R 

R 

Square 

F 

Change 

 Sig. F Change 

Durbi

n-Watson 

 589h .347 5.362 .021 2.010.  التراآم النهائي  

  
تحليل االنحدار المتعدد  للمتغيرات المستقلة المؤثرة في  المتغير التابع  :   ) 10(جدول 

  "التغير في عدد العمال"

Unstandardized 
Coefficients 

Model B 
Std. 

Error T Sig. 

(Constant) 1.746 .197 8.855 .000 
 000. 4.429- 084. 371.-  عائلة واحدة 
 000. 5.506 090. 495. شرآة عائلية 

 000. 4.358 041. 179. العمر
 000. 4.015- 085. 340.- يدوي : اسلوب العمل 

 000. 4.079- 106. 431.-  نابلس: المحافظة 
 001. 3.406- 118. 403.-  رام اهللا والبيرة: المحافظة

 001. 3.292- 139. 456.- جنين: المحافظة

 

 انتاج تطوير على المقدمة فزالحواتعمل 
 االخرين

-.145 .047 -3.084 .002 

 008. 2.681- 013. 035.- العمل بدء عند اليومي العمل ساعات عدد 

R2= 0.322, F= 5395, P=0.021 
  

 ، أما 5.359تجدر االشارة إلى أن قيمة تحليل االنحدار االحادي لهذا المتغير قد بلغت 

  .0.332، و معامل التحليل المعدل 0.021درجة المعنوية فقد بلغت 
  

مع " التغير في عدد العمال" وفيما يلي نذآر أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة في النموذج 
  :تفسيرها

 :المتغيرات االجتماعية .1

 تبين "التغير في عدد العمال"عند فحص تأثير المتغير المستقل المحافظة مع المتغير التابع 

  : لة التي اثرت كانت كما يليأن المتغيرات المستق

، هو االفضل في التأثير على 44- 31بين التحليل المتعدد ان العمر من فئة االساس : العمر  - 

الظاهرة التغيير في عدد العمل، فكلما كان المالك او المبادر من هذه الفئة فان نسبة الزيادة في 

هذا المبادر يحتاج إلى من ، ولعل السبب في ذلك أن %17.9عدد العمال في منشأته يبلغ 

يساعده في عمله بهدف زيادة النمو واالنتشار، وزيادة عدد ساعات العمل بهدف تحسين مستوى 
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، أي تشكل اكثر % 37.3 علما بأن نسبة هذه الفئة من أفراد العينة قد بلغت .الدخل فاالرباح

  .من ثلث العينة

  

 :متغير المحافظة -

o  أي ما يعادل %18.4عينة من محافظة نابلس  نسبة االجابة من التبلغ: نابلس ،

 في التغيير في عدد افراد العينة تأثيرخمس افراد العينة تقريبا، ولذا فمن الممكن ان يظهر لها 

ويالحظ أن هذا المتغير يؤثر في الظاهرة عكسيا فكلما كانت المنشأة في محافظة نابلس فان 

رجع إلى طبيعة المنشآت فهي فردية ولعل السبب ي% 43نسبة عدد الساعات تقل بمعدل 

وبالتالي فان الوضع الخاص لكل صاحب يحدد حاجته من عدد العمال وعلى االغلب فان 

 .اغلب المنشآت تعتمد على صاحبها فقط وال تشغل افراد اخرين

 

o من أكبر محافظات الوطن، اال ان نسبة االعادة في العينة قد بلغت  :رام اهللا والبيرة 

السبب في ذلك ان اكثر منشآت هذه المحافظة قد تحول إلى منشآت متوسطة  ولعل ،13.6%

او كبيرة بسبب الظروف االقتصادية والسياسية لهذه المحافظة، فهي تعتبر العاصمة المؤقته 

المتغير التابع التغيير في عدد "  الظاهرة للسلطة الوطنية، وقد كان تأثير هذا المتغير على 

أي انه كلما كانت المحافظة في رام اهللا والبيرة  فان عدد العاملين بصورة عكسية، " العمال

ولعل االسباب ترجع إلى طبيعة التقاليد في تلك المحافظات، فان عدد % 40،3يتراجع بنسبة 

العمال يقل، مثل محافظات أخرى في الوطن فان اغلب المنشآت التي تعمل في رام اهللا 

الي فان عدد المنشآت التي تشغل اكثر من فرد تنخفض والبيرة تعتمد العمل الفردي، وبالت

بشكل عام وحتى لو شغل في المنشأة بعض افراد االسرة في المنشأة فان صاحب المنشاة 

يعتبر انه ال يوجد افراد يعملون معه ألنهم يعملون بصورة غير رسمية، وقد ال يتقاضون 

لخدمة مصالح العائلة، وهذا ما اجرا لقاء عملهم لصغر سنهم او الن المنشأة اصال وجدت 

 .اشار اليه العديد من اصحاب المنشآت في الخليل اثناء العمل الميداني لتعبئة االستبانة

  

o محافظة اخرى من اكبر المحافظات في فلسطين ، وبالرغم من ان نسبتها :جنين 

 عكسيه اال ان هذا المتغير كما باقي المحافظات اثر بصورة% 12.1من افراد العينة بلغت 

، فكلما كنا في محافظة جنين فان عدد العمال " التغيير في عدد العمال"على المتغير التابع 

، وكما اسلفت لعل السبب االساسي هو طبيعة المنشآت العاملة في %45.6يتراجع بنسبة 

 .فلسطين والتي تتصف بالفردية بالدرجة االولى والعائلية في الدرجة الثانية
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أوضح التحليل المتعدد أنها كلما ": افراد عائلة واحدة " العاملين صلة القرابة بين  - 

فان التراجع بعدد العمال % 10زاد عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية والقدس بمقدار 

ولعل السبب في ذلك ان المنشأة المدارة من قبل افراد عائلة واحدة % 37.3يكون بنسبة 

 وتفضل ان تبقي العمالة من داخل األسرة واغلب تلك تعتمد عدم تشغيل االيدي االجنبية

 .المنشآت ال تصرح بوجود عمالة داخلها

 

 :المتغيرات االقتصادية .2

بلغت نسبة االجابة على هذا الفرع : ملكية عائلية : نوع الشركة من حيث الملكية     

ت العاملة من افراد العينة ، وهذا ما يعادل الثلث أي ان ثلث المنشآ% 29.5من السؤال 

لقدس هي منشآت تعمل على شكل منشآت عائلية وهذا ما يؤكد اوفي الضفة الغربية 

نتائج التحاليل االحصائية على مستوى الوطن أن المنشآت العاملة في فلسطين تمتاز 

فان % 10أي انها لو زادت عدد المنشآت العائلية بمقدار. عائلية بكونها منشآت فردية او

    %. 49.5دد العمال لن يتجاوز ال نسبة الزيادة في ع

 

 :المتغيرات االدارية .3

من المتغيرات المهمة في المتغيرات :  العملءعدد ساعات العمل اليومي عند بد   

يث تم االعتماد عليه الحقا كمتغير تابع لقياس مستوى اداء ح للمنشأةالديمواغرافية 

يمكن زاد االنتاج او تنوع ، و فمن المفترض انه كلما زادت عدد ساعات العمل المنشأة

 بينما ، ساعات عمل في اليوم8من المنشآت تقريبا تعمل اقل من % 10مالحظة أن 

من افراد العينة يعملون وفقا لقانون العمل في فلسطين بين % 85.9ترتفع النسبة إلى 

وهذه النسبة قد تؤثر في زيادة عدد العمال، فمن المعروف انه كلما .   ساعة عمل8-16

 ،زادت عدد ساعات العمل احتاج المشغل او المدير إلى مساعدة اكبر في مكان العمل

 عند بدء العمل كلما زادت عدد ساعات العملو... مما يدفعه إلى زيادة عدد العمال 

  .%3.5ينخفض بمعدل فان عدد العمال % 10بمعدل 

 اكثر ال تحتاج إلى  وهذا امر طبيعي فان المنشأة التي تشغل العاملين فيها عدد ساعات

زيادة عدد العمال ولعل هذا الوضع يشكل عامال اقتصاديا افضل لصاحب المنشأة، فهو في 

هذه الحالة ال يدفع راتبا اضافيا وقد يكتفي بدفع فروقات ساعات العمل، التي لن تصل إلى 

 .امالراتب كامل للعامل لديها واذا كان هو العامل فانه يوفر الراتب للعامل االضافي ك

يعتمد على فيها تختلف المنشآت في اسلوب العمل : "يدوي "اسلوب العمل في المنشأة   

العمل اليدوي وهذا متوقع في العينة التي ندرسها حيث ان اغلب المنشآت الصغيرة هي 
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منشآت فردية عدد العمال فيها ليس كبيرا، وال تعتمد على االالت في عملها وفقا لما نراه 

ة فقد بلغت نسبة المنشآت التي تتخذ العمل اليدوي اساسا في عملها في وصف العين

االسلوب "من افراد العينة، ويالحظ أنه كلما كان االسلوب المستخدم في العمل % 64.1

 %34.0، فان نسبة التراجع في زيادة عدد العمال تصل إلى "اليدوي

لطبيعي أن تعمل الحوافز  من ا:انتاجهمالحوافز المقدمة للعاملين على تطوير    تعمل 

الخالص والعمل على بقية العمال على اعلى زيادة نسبة النجاح في المنشآت ودفع 

للعمل مما يدفعه حيث يشعر العامل بالفخر للعمل في هذه المنشأة ، تطوير المنشأة

 وتماشى هذا التأثير مع هذه . فهي تقدر عمله،اعطائها المزيد من الجهدباخالص و

،  قلت الزيادة في عدد العمال %10ما زادت الحوافز المقدمة للعاملين بنسبة الظاهرة فكل

 %14.5بمقدار 

  

  

  : "التغيير في عدد ساعات العمل "نظرة على المتغير التابع 

بينت التحاليل االحصائية ان هذا المتغير بشكل عام يؤثر بنسبة قليلة على تفسير الظاهرة، ولعل 

  :السبب كما اسلفنا يرجع إلى

منشآت " الضفة الغربية والقدس" أن اغلب المنشآت العاملة في االراضي الفلسطينية  .1

، % 29.5او تحت مظلة منشآت عائلية % 63.3تعمل في اطار المنشآت الفردية وبنسبة 

أي تشغل العاملين . "من المنشآت موضوع الدراسة تعمل في اطار فردي% 92.8أي أن 

 . نالحظ وجود تغييرات في عدد العمال فيها بصورة غير رسميه ، لذا ال

ان المنشآت العاملة في الضفة الغربية والقدس، وتعمل تحت اطار منشآت صغيرة  .2

من افراد % 69.2تقع تحت تصنيف منشآت تجارية، فقد بلغت نسبتها من مجمل العينة 

 . منشأة472العينة 

ق وال يصلح لتفسير الظاهرة ا المتغير غير موفاديا إلى االعتقاد أن هذلعل هذين السببين 

 رغم ان الباحثة قامت بتحليله "نجاح االداء للمنشآت الصغيرة في الضفة الغربية والقدس " 

  .والخوض فيه
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  :"ساعات العملالتغير في عدد "المعادلة المقدرة للمتغير التابع  8-4

لى المتغيرات بصورة التي اجريت ع" Enter"بالطرق البسيطة لالنحدار اإلحصائيبين التحليل 

، "التغيير في عدد العمال"تاثير على المتغير التابع ال ذات المستقلة منفردة ان كال من المتغيرات 

  :، كانت كما يليصحيح2اكثر من " ت"واختبار % 5من حيث كانت درجة المعنوية أقل 

خبرة في مجال مكان الدراسة، ال، التخصص العلمي ، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية"

طبيعة العمل في مكان المنشأة، ، ةلة المهنة الحالية ، موقع المنشأ، فترة مزاو سنة التأسيسالعمل،

نوع المنشأة من حيث الملكية، السهولة صلة القرابة بين العاملين، عدد العاملين في المنشأة، المنشأة، 

، التدريب قبل بدء العمل، اعطاء في الحصول على مواد خام، االستفادة من التسهيالت الجمركية

وجود حوافز للعاملين، الحوافز المقدمة تعمل حوافز عينية للعاملين، اعطاء حوافز مالية للعاملين، 

استخدام االنترنت في البيع، االنتاج يغطي الطلب المحلي، تحقيق ارباح على تطوير عاملين اخرين، 

  "  معايير االيزو، استخدم منتجات محلية في االنتاج مناسبة، وزيادة االرباح من سنة الخرى ، اتباع

  

 لفحص  Stepwise باستخدام طريقة Mutli Regressionتم استخدام تحليل االنحدار المتعدد 

 والمتغيرات ذات العالقة بنجاح االداء في المنشأة  ،تأثير المتغيرات الديموغرافية للمالك او المنشأة

  .عدد ساعات العملي ير التابع التغيير فعلى المتغ

  

 0.023راوح بين ت تR-Square Adjustedان قيمة االحصائية تبين من خالل النتائج و

   وهي تدل على مقدرة مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير المتغير التابع ويالحظ بشكل 0.55و

التابع او  لمتغير ، وفي تفسير تباين ا0.500عام أن هذا التفسير ضعيف جدا فقيمته لم تتجاوز ال 

  . المالئمة لتحليل االنحدار% 5ة عند مستوى المعنوية يذات داللة احصائرغم أنها التنبؤ به 
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  "التغيير في عدد ساعات العمل"  التابعلمتغيرلتحليل االنحدار المتعدد :  )11(جدول 

Model R R Square 
F Change 

 
Sig. F Change 

3 .235c .055 4.527 .034 

 وهي 8.659 و 11.392 تراوحت بينتضح من التحليل المتعدد ان قيمة اختبار تحليل التباين وي

المتغيرات  على وجود عالقة ما بين وبالتأكيد ،وهذا يدل على معنوية االنحدار. ذات دالة احصائية 

تبار ، وقد اجري االخANOVA Test  أي Fالتي تعتبر ممتازة الختبار المستقلة والمتغير التابع و

  : على المتغيرات المستقلة التالية

  

 في الخبرة, "مدينة "المنشأة موقعتعمل الحوافز المقدمة على تطوير انتاج العاملين اآلخرين، (

  ") سنة22-17" الحالي العمل مجال

  

تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة المؤثرة في المتغير التابع : ) 12(جدول 

  "عات العملالتغير في عدد سا"

Unstandardized 

Coefficients 

  

Model B Std. Error t Sig. 

(Constant) 1.414 .174   0.01

االخرين_تطوير_على_تعمل_الحوافز_50س -.176 .048 -.170 0.001

المنشأة_موقع_15س  -.158 .049 -.149 0.000

3 

3 

الحالي_العمل_مجال_في_الخبرة_12س  .040 .019 .098 0.000

R2= 0.049, F= 4.527, P=0.034 

، أما درجة 4.527قد بلغت  "F-Test"وتجدر االشارة ان قيمة الختبار االحادي للتحليل 

 Adjusted R " واخيرا فان قيمة تحليل المعامل المعدل "P"0.034المعنوية فقد وصلت إلى 

Squre" 0.049قد بلغت.  

التغيير في عدد " المستقلة وتأثيرها على المتغير التابع يمكن تفسير النتائج وفقا لتقسيم المتغيرات

  :كما يلي"ساعات العمل 
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، وذلك خالل % 5جميع المتغيرات الواردة ادناه ذات داللة احصائية عند داللة احصائية 

  :فحص المتغيرات باختبار التحليل المتعدد وتحليل االنحدار االحادي، وكانت تلك المتغيرات

  

 :ماعيةالمتغيرات االجت .1

أظهر التحليل االحصائي أنه كلما كان موقع المنشأة في المدينة فان نسبة : موقع المنشأة  - 

، ولعل السبب في ذلك طبيعة نظام العمل %15.8 يتراجع بنسبة "التغيير في عدد ساعات العمل"

 ساعات من دون دفع ساعات عمل اضافية من جهة 8المحلي الذي يفرض العمل لمدة ال تتجاوز 

، "1"منشآت فردية وعدد العالمين فيها ال يزيد عن% 63.3طبيعة التشغيل في المنشآت التي في و

وحتى ان لم يوجد قانون لساعات العمل، فان المنشآت الفلسطينية تعودت على العمل في ظل 

ظروف االحتالل التي فرضت عليها وكانت ساعات العمل ال تتجاوز احيانا الساعتين يوميا ، وهذا 

وتجدر االشارة ان عدد المنشآت العاملة في االراضي . تعود الناس على القيام به لسنوات طويلةما 

من افراد العينة، وبالتالي فان هذا العدد يشكل الثلثين % 66الفلسطينية ضمن اطار مدينة يصل إلى 

ا نجد من المنشآت العاملة والمدن بشكل عام ترتبط بنظام محدد وعدد ساعات محددة، فنادرا م

المحال التجارية في القدس مثال تفتح ابوابها بعد السادسة مساء، ونادرا ما نجد تلك المحالت قد 

 .بدأت عملها قبل العاشرة صباحا

 

 :المتغيرات االدارية .2

رغم ان نسبة افراد العينة من هذه الفئة ال " :  سنة22- 17"الخبرة في مجال العمل الحالي  - 

حليل االحصائي اشار إلى أنه كلما زادت فترة الخبرة للمبادرين او اال ان الت% 16.9يتجاوز ال 

، ولعل السبب في ذالك االرتباط النفسي الذي ينتج % 4المالك زاد تعلقهم بعملهم بنسبة تصل إلى 

من العمل في مكان واحد والدافع الذي يولد بهدف تحسين اداء تلك المنشأة والعمل على تطويرها 

 .رباحهاوتنميتها، وزيادة ا

 

من البديهي نتيجة هذا التحليل، : تعمل الحوافز المقدمة على تطوير العاملين االخرين - 

فكيف كلما تم تقديم حوافز للعاملين حصل تغير عكسي : ويترك للباحثة تساؤال يجب البحث فيه

د ونقصت عدد ساعات العمل؟ تشير النتائج االحصائيه انه كلما قدمت حوافز للعاملين تراجعت عد

تقريبا، ولعل السبب يعود إلى ان العامل عندما يحصل على الحافز % 17.6ساعات العمل بنسبة 

فانه يبذل جهد اكبر في فترة العمل الممنوحة له، وبالتالي ال يحتاج إلى وقت اطول قد يكون وقت 

 .مماطلة او اضاعة للوقت خالل النهار، وبالتالي يعوضها بعد انهاء العمل
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  :"الزيادة  في االرباح"  المقدرة للمتغير التابع  المعادلة9-4
  

التي اجريت على المتغيرات بصورة " Enter"بين التحليل االحصائي لالنحدار بالطرق البسيطة

 ،"الزيادة في االرباح"التالية ذات تاثير على المتغير التابع المستقلة منفردة ان كال من المتغيرات 

  : صحيح، وكانت تلك المتغيرات2 اكثر من" ت"واختبار % 5 حيث كانت درجة المعنوية أقل من

مكان الدراسة، نوع البطاقة ، عدد العاملين عند االنشاء، عدد العاملين عند تعبئة االستمارة، " 

اعتماد المنشأة على التكنولوجيا، للمنشأة فروع اخرى خارج المحافظة، اجريت دراسة جدوى، 

لتسجيل، المنتج يوزع محليا، المنشأة تعمل بطاقة انتاجية كاملة، حصلت على تسهيالت فيما يتعلق با

المنشأة تحصل على المواد الخام بسهولة، االنتاج عند الطلب، استفادة المنشأة من المعارض المحلية 

ومن المعارض الدولية، استفادة المنشأة من التسهيالت الجمركية ، واستفادة المنشأة من التسهيالت 

تماد المنشأة على سياسة التدريب للعاملين والمنشأة تقدم حوافز عينية، والمنشأة تقدم الضريبية، اع

حوافز للمتفوقين من العامين ، والحوافز تعمل على تطوير العمال االخرين، االالت تحتاج إلى امثر 

نة من عامل ، المنشأة تستخدم االنترنت في البيع وتستخدم االنترنت في التسويق، وجود قسم صيا

في المنشأة، يخصص االنتاج لتلبية الطلب المحلي، المنتج يلبي الطلب الخارجي، اتباع المنشأة 

لمعايير االيزو، المنشأة تقوم بمراجعة دورية العمالها، تستخدم مواد محلية في االنتاج، وازدادت 

  " عدد خطوط االنتاج عما كانت عند االنتاج، واخيرا حصل تغيير في امالك المنشأة

  

نالحظ ان المتغيرات التي فحصت بطريقة فردية كان عددها كبير جدا وجميعها عند درجة 

 Multiple Regressionتم استخدام تحليل االنحدار المتعدد التأثير المعنوية، االن ، ومن ثم 

 لفحص تأثير المتغيرات الديموغرافية للمالك او المنشأة والمتغيرات  Stepwiseباستخدام طريقة 

 وكانت النتائج انخفاض .الزيادة في االرباح العالقة بنجاح االداء في المنشأة على المتغير التابع ذات

عدد المتغيرات ذات التأثير على الظاهرة، أي أن هذه المتغيرات هي التي بقية ذات تأثير قوي على 

  .طرق المتأنيةالظاهرة، مقارنة مع باقي المتغيرات التي كان لها تأثير بصورة منفردة وفقا لل

  

 لفحص تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير التابع زيادة  R Square Adjustedوكانت نتائج 

وهذه النسبة تعتبر مقبولة رغم انها ضعيفة جدا إال أنها كانت % 13.8و % 7االرباح تتراوح بين 

  .فأقل% 5المعنوية  موافقة لمقدار درجة 
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  لمتعدد للمتغير التابع زيادة االرباحتحليل االنحدار ا:  )13(جدول 

Model R R Square F Change Sig. F Change 
 .384e .148 5.593 .018 

  
  

الزيادة  في " تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرات المستقلة المرثرة في للمتغير التابع : )14(جدول

  "االرباح
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficients 

Model B 
Std. 

Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.155 .148   7.799 .000

000. 3.515 168. 044. 154.  آاملة_بطاقة_العمل
002. 3.167 150. 040. 127. خام مواد على الحصول فية  السهول
001. 3.348 148. 059. 198.  البدءمع مقارنة االنتاج خطوط ازدياد

5 

020. 2.344 120. 056. 130. فلسطينية : الشخصية  لبطاقة  نوع 

R2= 0.138, F= 5,593, P=0.018 

، أما درجة 5.593قد بلغت  "F-Test"وتجدر االشارة ان قيمة الختبار االحادي للتحليل 

 Adjusted R " واخيرا فان قيمة تحليل المعامل المعدل "P"0.018المعنوية فقد وصلت إلى 

Squre" 0.138قد بلغت.  

أن أغلب المتغيرات ذات تأثير اجابي على المتغير التابع : ومن المالحظ على الجدول اعاله 

 Stepwise Regressionرتبت المتغيرات وفقا للتحليل المتعدد  ". الزيادة في االرباح"

Analysis . الدراسة سابقا عند اجراء بعد ان تم اعادة ادخال كل المتغيرات التي ظهر لها تأثير في

  .التحليل بالطرق البسيطة

  

 الزيادة في"بنظرة متفحصة للعوامل التي اثرت على المتغير التابع ونالحظ اذا توجهنا 

 نجد ان هذه العوامل ال يوجد لها تكرار في أي دراسة سابقة تم الحديث عنها في "األرباح

صة باألراضي الفلسطينية او ثقافتهم االطار النظري، وقد نرجع السبب إلى الظروف الخا

  .وتقاليدهم

انت اغلب المتغيرات التي ظهر لها تأثير على المتغير ك:  القتصاديةالمتغيرات ا  . أ

 : كما يلينتائج لالتابع متغيرات من النوع االقتصادي ويمكن اجراء تحليل ل
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ن هذا  يالحظ من خالل التحليل االحصائي المتعدد ا:العمل بطاقة انتاجية كاملة .1

، فكلما اتجهت المنشأة للعمل بطاقة "الزيادة في االرباح"المتغير يؤثر بصورة تتناسب طرديا مع 

، ولعل هذا يتفق مع مفهوم  % 15.4تكون بمقدار "الزيادة  في االرباح" انتاجية كاملة، فان 

% 57.6اعطاء العمل الوقت الكافي بهدف تحقيق االرباح، ويالحظ من خالل وصف العينة أن 

من افراد العينة، تعمل منشآتهم بطاقة انتاجية كاملة أي انها تشغل كافة اقسامها وتعمل لوقت ال 

 . ساعات يوميا8يقل عن 

 

 اثبت التحليل االحصائي أن سهولة الحصول على :سهولة الحصول على مواد خام .2

، مما %12.7بمقدار المواد الخام او المواد التي يتم بيعها في المنشآت يزيد من نسبة االرباح 

لو كانت تلك المواد تحتاج إلى جهد او وقت للحصول عليها وبالنظر إلى وصف العينة نجد أن 

من افراد العينة انهم يحصلون على المواد الخام المستخدمة في منشآتهم بهدف % 52.3

 .التصنيع او البيع بسهولة 

 

 : المتغيرات االجتماعية .3

تشير البيانات االحصائية في وصف  : "لسطينيةهوية ف" نوع البطاقة الشخصية  - 

فقط يحملون % 7.7من افراد العينة يحملون الهوية الفلسطينية مقارنة مع % 90.4العينة أن 

البطاقة المقدسية، ولعل هذا السبب يدفع  بهذا المتغير إلى موقع التاثير على الظاهرة، فقد اشار 

، ولعل االفراد % 13با في زيادة نسبة االرباح بمقدار التحليل المتعدد أن هذا المتغير يؤثر ايجا

الذين يملكون منشآت صغيرة هم افراد بحثوا عن فرص للعمل ولم يوفقوا في ايجاد الفرصة 

 لذا اتجهوا إلى فتح منشآت خاصة بهم ، وبذلوا كامل طاقاتهم لتحقق تلك المنشآت ،المناسبة

ومن خالل .  فرصتهم الوحيدة للعمل والحياةالربح المناسب واالستمرارية في العمل النها

 اشار بعضهم إلى ،المقابالت التي اجريتها مع بعض اصحاب المنشآت في المدن الفلسطينية

صعوبة الحصول على وظيفة حكومية او وطيفة في منشأة خاصة وان السبب وراء فتحهم 

حكومية رواتبها محدودة، لمنشآتهم يرجع إلى عدم توفر فرصة عمل مناسبة، علما ان المنشآت ال

 .والمنشآت االجنبية متطلباتها كثيرة للعمل فيها
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  :  تحليل السؤال المفتوح4–10

سيتم في هذا الجزء بربط نتائج التحليل مع اجابات السؤال المفتوح والتي قد تتفق مع بضع 

  :Stepwise Regression Analysisالنتائج التي ظهرت عند تحليل االنحدار المتعدد بطريقة 
  :أظهرت اإلجابات على السؤال المفتوح ما يلي

 :من حيث المجال الزراعي، تظهر االجابات أن القطاع .1

a. مما أدى إلى انخفاض نسبة ،تأثر القطاع بانخفاض مواسم األمطار من ناحية 

 .اإلنتاج

b. ية في اريحا بسبب اغالق الكازينوقلة نسبة المبيعات للشتالت والمنتوجات الزراع 

 . عدد الزواروانخفاض

من افراد العينة يعملون في مجال % 5.6تشير البيانات في وصف العينة ان 

الزراعة، وبذا يمكن مالحظة انخفاض نسبة العاملين في مجاالت الزراعة وهذا يتفق 

 .مع اجابات المزارعين في العينة

c. مالية احتيرجع السبب للزيادة في عدد العمال إلى : من حيث الزيادة في عدد العمال

تعامل مع شركة فتحت فروع جديدة أو خطوط انتاج جديدة، وترغب في تسويق وجود 

خدماتها في السوق الفلسطيني مثل الشركة الوطنية وتعاملها مع بعض محالت بيع 

 .األجهزة الخلوية

 

إن اهمال الصناعات الوطنية في ظل : الحرب بين الصناعات الوطنية والصينية .2

ى الوضع ات االفراد للبضائع الغالية، ليتمشرخيصة الثمن وتراجع مشتريغزو البضائع الصينية 

 سواء في ،مع ظروفهم االقتصادية، قد أدى إلى تراجع في انتاج المنتجات المحلية الفلسطينية

 او في مجال صناعات األحذية التقليدية ،قطاع السياحة من مشغوالت فنية ومشغوالت أخشاب

 .ي في جودتها الصناعات العالميةـ فقد اختفت هذه الصناعة اليومفي الخليل والتي كانت تضاه

  

من افراد العينة يعملون في مجال التجارة، وأن نسبة االنتاج  % 69.2يالحظ من وصف العينة أن 

، من هذه البيانات يمكن %5.6واالنتاج الزراعية لم تتجاوز نسبة  % 8.6الصناعي لم تتجاوز 

املة في فلسطين تعتمد على منتوجات جاهزة واستيراد اكثر من اعتمادها الربط بين ان المنشآت الع

  .على االنتاج او التصنيع

 

 :يالحظ من اجابات السؤال المفتوح حول السلكة الوطنية ما يلي: السلطة الوطنية .3
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a.  شراء منتجات إسرائيلية من السلطة تحداغلب التجار اكدوا على ضرورة ان 

 .سطينية كي تشجع المنتجات المحلية وإدخالها إلى االراضي الفل

b.  ومن جهة اخرى اكد التجار إلى ضرورة التزام السلطة الوطنية بدفع الرواتب في

 .موعدها كي ال يتأثر القطاع بانخفاض القوة الشرائية 

c. البحث عن سبل اليجاد استقرار سياسي لتحسين وضع البالد والعباد. 

صوصية ، على الصعيدين الوطني لما تتمثل به المدينة من خ: مدينة القدس .4

 كان ال بد من تخصيص هذه النقطة لطرح اهم ما يواجهه اصحاب المنشآت الصغيرة ،والديني

  : في المدينةمن وجهة نظرهم 

a. في الضفة نمشكلة السور العازل وفصل القدس عن مئات اآلالف من الفلسطينيي 

 وغزة 

b. سواء على ،مشاريع الصغيرةمشكلة ارتفاع نسبة الضرائب التي يسددها أصحاب ال 

 .مستوى الدخل او مستوى الضرائب الخاصة بالبلدية 

c.  مشكلة تحيز شركات السياحة للتجار اليهود ، وتخصيص الزيارات الخاصة

مما اضعف الحركة التجارية في . بالسائحين إلى االحياء االسرائيلية او التجار اليهود

 . االحياء العربية من المدينة

d. مل دفع بالعديد من أبناء مدينة القدس إلى تغيير اشكال أعمالهم ضعف سوق الع

 او تحسن ملموس في الدخل. وبالرغم من ذلك لم يشعروا براحة

e. تقوم المحال التجارية بنسبة مرتفعة منها على اساس سد االحتياجات االساسية، 

سواء من مصاريف المحالت او المصاريف الشخصية للمالك والعاملين لديه ان 

جدوا، وحسبما اورد التجار نادرا ما يحققوا هامش من الربح، مما دفع الكثيرين و

منهم إلى اغالق جزء من محالتهم بقواطع من الجبص، وقد وتأجير الجزء الثاني او 

 .االكتفاء باغالقه

f. يعاني تجار القدس من مخاطر بيع منتجات محلية الصنع في : البضائع المحلية

 او الحصول على ،صعوبة ادخال تلك المنتجات إلى القدسفلسطين، فهم يعانون من 

 وخطر ،تراخيص لالدخال، وان أدخلت إلى المدينة كانت تحت طائلة من الخطورة

 .الحصول على مخالفات من المفتشين ببيع منتجات غير مرخصة إسرائيليا

g. بعض المجيبين عن العينة أشاروا إلى أن التغيير في اصول المنشأة  أن محالتهم 

 . لتخفيض الضرائب عنهم، كما سبق واسلفتااصبحت اقل مساحة حيث أغلقوا جزء

h. يعاني اهل القدس من مشكلة الحصول على مصادر تمويل : التمويل في القدس

 ولو حصلوا عليها من البنوك االسرائيلية تكون بفائدة ،لتطوير او دعم مشاريعهم
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ية يحظون بالرفض نتيجة عالية ، ولو تمنوا الحصول عليها من مصادر فلسطين

السياسة والفصل بين القدس وباقي فلسطين، فقانون السلطة الوطنية ال يطبق على 

وفقا لما اشار اليه الممولون في رام اهللا، مثل بنك الرفاه حاملي الهوية المقدسية 

ومؤسسات االقراض االخرى، لذا ليس هناك ما يضمن ان يقوم هؤالء بالتسديد 

 ..لقروضهم الحقا
  

 بينما بلغ عدد افراد 7.7وتجدر االشارة إلى ان نسبة من يحمل هوية قدس من افراد العينة بلغ 

ولعل السبب في ذلك التوزيع الجغرافي الحديث الذي فرضته قوات % 7.4العينة من القدس 

ووضع السور العازل العنصري الجديد الذي قسم اوصال القدس والضفة الغربية وغير . االحتالل

  .الم والطرقالمع

  

  :متغيرات هامة لم تظهر في النتائج رغم انها كانت مهمة في الدراسات السابقة

أوضح التحليل االحصائي اختفاء بعض المتغيرات التي كانت في السابق ووفقا لدراسات سابقة 

  :محورا من محاور النجاح، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 

 ول العالم، وبالتالي تختلف المتغيرات خصوصية وظروف البلد ، تختلف عن باقي د .1

ان اغلب المنشآت العاملة في االراضي الفلسطينية منشآت صغيرة فردية يمتلكها فرد واحد او  .2

 .عائلة واحدة وهذا يؤثر على نمط العمل ومعاييره

عدم الصدق في االجابة على اداة الدراسة مما ادى إلى وجود خلل في التحليل الذي  حصلنا  .3

قد لوحظ عدم الصدف من خالل وجود تناقض في اجابات بعض االسئلة البسيطة التي  و.عليه

 الذين يسأالن عن عدد خطوط االنتاج ومن 22،23( وضعت لقياس هذا االمر مثل السؤالين 

 الذي يستفسر عن 26( ، أو السؤال )الذي يعيد السؤال بصيغة اخرى) 69(ثم السؤال 

 .وهكذا)... الذين يعيدان السؤال بصيغة اخرى: 56، 55 (التكنولوجيا، ومن ثم السؤالين 

  

) 2004أسيري،(ولعل ابرز المتغيرات التي لم يظهر لها تاثير على المتغيرات التابعة كانت مثلث 

 : ال بد ان تشمل بعض العوامل الهامة ة منشأة صغيرة ان شروط نجاح أيهوالتي اشارت في

 التدريب. 1

  التمويل. 2

  االستشارة. 3
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 اشارت إلى اهمية وجود متغيرات التكاليف والوقت والجودة (Forsman,2005)ما ان دراسة ك
التالية في نجاح المنشآت اضافة إلى أن بعض الدراسات السابقة أكدت على اهمية كل من متغيرات .

  : الصغيرة
 العمر  .1

 التعليم  .2

 التجارب والخبرات السابقة  .3

 االدارة  .4

 التمويلالقدرة في الوصول إلى مصادر  .5

 عدد العاملين في المنشآت .6

 .التكنولوجيا المستخدمة .7

 ع بدااال .8

 .الحوافز والدوافع .9

 المهارات والمعرفة .10

  

ها عن الدراسات السابقة، فقد اوضحت نتائج التحليل من هنا تتضح خصوصية هذه الدراسة، واختالف

ال ترتبط بصلة مع التي اجريت ان اغلب المتغيرات التي ظهرت وتؤثر على مؤشرات نجاح االداء 

تلك المتغيرات التي ظهرت في الدراسات السابقة، لذا فان هذه الدراسة خاصة في منطقتنا 

  ).االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس(
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات
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 اظهرتها سنتناول في هذا الفصل اهم جزئين مهمين من الدراسةاالول يتحدث عن اهم النتائج التي

  .الدراسة، والثاني يتحدث عن أهم التوصيات بما ينسجم مع اهداف الدراسة

  : النتائج 1-5

 تأثير كبير على اداء النجاح تأظهرت الدراسة ان العوامل الديموغرافية للمنشأة والمالك لم تكن ذا

تأثير على هذه في المنشآت الصغيرة في الضفة الغربية والقدس، وأن ابرز العوامل التي ظهر لها 

  :26الظاهرة ومصنفة وفقا لنوعها

  

  : أوال المتغيرات االجتماعية

  

  :من أبرز العوامل الديموغرافية المؤثرة على نجاح االداء للمنشآت الصغيرة في فلسطين متغيرات

ان الفئة " التغيير في عدد العمال" العمر ، فقد اظهر التحليل االحصائي على المتغير التابع  .1

 %.17.9 تؤثر في زيادة عدد العمال بمعدل 44- 31العمرية 

 

التغيير في عدد " اظهر التحليل االحصائي في مجال المتغير التابع " مكان السكن" المحافظة  .2

ايضا أن وجود المنشأة في بعض المحافظات تؤثر على تراجع عدد العمال ، فقد " العمال

ي رام اهللا والبيرة بمعدل وف% 18.4ظهر ان عدد العمال يتراجع في نابلس بمعدل 

 %.12.1واخيرا في جنين بمعدل 13.6%

  

كما أن التحليل االحصائي اظهر أنه كلما زادت الصلة بين : صلة القرابة بين العاملين  .3

 %.37.3افراد العاملين من حيث القرابة قلت نسبة الزيادة في عدد العمال بمعدل 

  

االحصائية انه كلما كان موقع المنشأة في اظهرت نتائج التحليل " مدينة: "موقع المنشأة .4

ولعل السبب يعود إلى % 15.8يتراجع بنسبة " التغيير في عدد ساعات العمل" المدينة فان 

 .االنظمة والقوانيين التي تحكم المنشآت في فلسطين

  

                                                 
 ... متغيرات اجتماعية، ادارية، اقتصادية  26
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ثر ؤتشير نتائج التحليل إلى ان نوع البطاقة الشخصية ي" : فلسطينية" نوع البطاقة الشخصية  .5

مما لو كانت تلك البطاقة من % 13ى الزيادة في ارباح المنشأة وبنسبة زيادة تصل إلى عل

 " .جواز اجنبي"او " زرقاء" نوع 

 

  :المتغيرات االقتصادية: ثانيا 

" ملكية عائلية: نوع الشركة من حيث الملكية "لوحظ من نتائج التحليل االحصائي ان متغير  .1

 أي انه لو كانت المنشآت من النوع شركات ذات ،% 49.5تزيج من عدد العمال بمعدل 

 .ملكية عائلية فان عدد العمال يزداد 

 

انه كلما "  زيادة االرباح" اثبت التحليل االحصائي للمتغير التابع : العمل بطاقة انتاجية كاملة .2

، وهذا احد % 15.4اتجهت المنشأة للعمل بطاقة انتاجية كاملة فان االرباح تزداد بنسبة 

 .ات  نجاح االداء للمنشآت الصغيرةمؤشر

  

ان المرونة والسهولة في الحصول على المواد الخام : سهولة الحصول على المواد الخام .3

مما لو كانت تلك المنشأة تعاني من % 12.7يزيد من نسبة االرباح للمنشـأة وبنسبة 

 .الوصول إلى المواد الخام والمنتجات الالزمة لتلبية احتياجاتها

  

  :  المتغيرات االدارية:ثالثا

اثرت عدد ساعات العمل عند بدء العمل على التغيير في عدد العمال وبصورة عكسية،  .1

 فان عدد العمال ينخفض ،%10فكلما زادت عدد ساعات العمل عند بدء العمل بمعدل 

 %.3.5بمقدار 

 

بنسبة ايضا تأثير على انخفاض عدد العمال و" يدوي"كما ان السلوب العمل في المنشأى  .2

 %.34.0تراجع 

  

أما فيما يتعلق بتقديم حوافز للعاملين بهدف تطوير انتاجهم، فان هذا المتغير اثر على  .3

ة ايضا، فكلما زادت الحوافز المقدمة بصورة عكسي" لتغيير في عدد العمالا" المتغير التابع 

م تحفيز وهذا دليل واضح على ان العاملين المقدم له% 14.5انخفض عدد العمال بمقدار 

 .يعملون باخالص اكثر
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يالحظ ان الحوافز المقدمة للعاملين المتميزين : الحوافز المقدمة تعمل على تطوير االخرين .4

ولعل السبب % 17.6وبنسبة تصل إلى " عدد ساعات العمل "اثرت على التراجع في زيادة 

اعات العمل في المباشر في ذلك ان الحافز المقدم يزيد من جهد العامل وحسن استغالله لس

 .انهاء المهام المطلوبة منه

 

اثبتت نتائج التحليل االحصائي إلى ان : سنة عمل" 22-17"الخبرة في مجال العمل الحالي  .5

 فكلما زادت الخبرة زاد التعلق في ،"عدد ساعات العمل" الخبرة تؤثر ايجابيا في زيادة 

لتي يقدمها العامل بنسبة تصل  زادت عدد ساعات العمل ا،العمل وزاد حب العمل وبالتالي

 %.4إلى 

  

  :ما لم تتفق عليه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة

  

شاكل  مت من الدراسات السابقة لم تعالج مشكلة االداء وإنما عالجية تجدر االشارة ان اياًبدا

نا في هذه ، وقد ناقشنا في النص السابق محوري الفشل والنجاح، وما يهمالنجاح او الفشل او التمويل

  .واالستمرارية التي هي جزء منهالمرحلة من الدراسة موضوع النجاح 

  

ظهر التحليل االحصائي عدم تأثير بعض العوامل المهمة التي اثبتت الدراسات السابقة وجود أ

في نجاح المنشآت الصغيرة، وفيما يلي ذكر لتلك العوامل، ومحاولة تفسير اسباب عدم تأثير لها 

  :ل مؤثرة على المتغيرات التابعة في هذه الدراسةظهورها كعوام

  

               ، )Headd,2003(، )2009ناصر،(  كل منالعمر والخبرة ، فالبرغم من ان دراسة  - 

ح ، أي انه كلما زاد العمر زاد معدل النجاح في المنشأة، ايجابيا على النجا العمر يؤثر قد اثبتت ان

لمالحظة إلى وصف العينة ر نظه يمكن ال أي تاثير يذكر رغم انم تظهر لهاال ان هذه الدراسة ل

 بلغت نسبته من افراد العينة فقد) 44-31(يتركز المجيبون عند فئة حيث  ،تفاوت في فئات العمرال

سنوات الفئة االكثر نسبة في االجابات من ) 5- 1( فقد كانت الفئة ،، اما فيما يتعلق بالخبرة% 37.3

ت تشعر ببعض االستقرار في بدأ، ولعل السبب ان البالد قد % 35.8ينة فقد بلغت افراد الع

 .السنوات االخيرة
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،  )Headd,2003(، ) 2004المهدي،( أما فيما يتعلق بالخبرة فقد اثبتت دراسة  - 
)Purateara,2009( ،)Bhutlar,2000( اهمية وجود خبرة لدى المالك ليحقق النجاح المطلوب ،

 ان الدراسة الحالية لم تظهر أي تأثير ايجابي على أي من المتغيرات التابعة فيما يتعلق للمنشأة، اال
 .بالمتغير المستقل الخبرة

  

بالرغم من اهمية هذين العاملين كمؤشرين على نجاح المنشآت الصغيرة : التدريب والتمويل - 

 ، )2004اسيري،( كما اثبتت دراسات كل من ،وأحد محفزات وجود مشروع صغير

)Bhutlar,2000( ،)Purateara,2009( ،)Headd,2003(  ،)Indorti,2004(، اال أنهما لم 

يظهرا أي تاثير على المتغيرات التابعة في هذه الدراسة ، وهذا يناقض ما ورد في الدراسات 

و اد االنتاج ، ادزوتدريبه اهيل العامل أ ويناقض المفهوم النظري الذي يرتبط انه كلما زاد ت،السابقة

االنتماء، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى المستوى التعليمي للعاملين في المنشآت الصغيرة والذي 

من افراده اشخاص لم يتعلموا او وصلوا للثانوية فقط، وبالتالي فهم لم يذهبوا للعمل في % 50شكل 

لق بالتمويل فقد منشآت خاصة لحبهم للعلم او التدريب وانما تجنبا للتعليم والتدريب، أما فيما يتع

من افراد % 26من افراد العينة قد مولوا منشآتهم بتمويل خاص ، وان % 67اشار تحليل العينة أن 

من المنشآت في فلسطين هي % 63.3العينة قد حصلوا على مساعدة العائلة، وتظهر الدراسة ان 

 خاصة ل مصادر من خاللالزمالتمويل مين أمنشآت فردية يملكها شخص واحد، وبالتالي يحاول ت

، ويحاول االمتناع عن الحديث عن التمويل او مصادره او وضعه للحفاظ على سمعة محله بالمبادر

اال ان ما تشير له النتائج االحصائية لهذه الدراسة تتوافق مع ما توصل اليه سامو في . او منشآته

جاههم إلى االقتراض دراسته حيث اشار إلى تخوف المالكين من موضوع االقتراض من البنوك وات

من افراد العينة % 67من اصدقاء او العائلة، وفي نظرة سريعة إلى النتائج االحصائية نجد أن 

منهم اعتمدوا على وجود تمويل عائلي في دعم % 26 وان ،اعتمدواعلى مصادر تمويل ذاتية

 .من افراد العينة للقروض% 2.8ه اال جلمشروع بينما لم يتا

 

( ، )2009أسيري، (لم يظهر لهذا المتغير تاثير رغم ان دراسة كل من  : التحصيل العلمي - 

و أخيرا  ) Bhutlar,2000( ،)Headd,2003( ،)CIBC,2004(، )2009ناصر،(، )2009سامو، 

،   قد اظهرت هذه الدراسات اهمية التعليم في نجاح واستمرارية (Prihatin Dwi,2004)دراسة 

ظهر أي تأثير على المتغيرات التابعة في هذه الدراسة وقد نسند المنشأة، اال أن هذا العامل لم ي

تقريبا من افراد العينة ال يحملون درجة علمية ويتجنبون % 50السبب إلى ما ذكرناه قبل قليل أن 

أن المالك للمنشأة الصغيرة في االراضي الفلسطينية هو باحث عن . الحديث عن الدراجات العلمية 

خل اسرته وبالتالي نجد ان اغلب العاملين ال يحملون الشهادات العلمية فرصة عمل او تحسين لد
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لك الموظف الراغب في الحصول على ل الشهادة العلمية بأي درجة هو ذ وان من يحم،العالية

 .وظيفة في اطار اجتماعي مناسب لدرجته العلمية ومستواه التعليمية

  

 من اداء يزيدا بتت ان استخدام التكنولوجيفي الدراسات السابقة اث: التكنولوجيا المستخدمة  - 

، ) 2009ناصر،(المنشأة او يدفعها لالستمرار ، وهذا ما ورد في دراسات كل من 

)Bhutlar,2000 ( ، )Purateara, 2003( ،)CIBC, 2004(ل ا ما اشار اليه التحليذ، وه

م االنترنت في اعمال فقط من العينة يستخد% 23.1 التحليل ان حاالحصائي الداة البحث، فقد اوض

من % 17فقط يستخدمون االنترنت في اغراض البيع، اال ان % 19.5المراسالت والتسويق، وأن 

افراد العينة ال يعرفون ما هو االنترنت وال يستخدمونه نهائيا، بينما اشار التحليل االحصائي إلى أن 

االالت التي % 60لسوق ، و فقط من افراد العينة يتعاملون مع االالت هي االحدث في ا% 17.4

 .لديهم ليست حديثة وقديمة

  

  



 
 

81

  التوصيات 5 – 2

  :مقدمة

سنتناول في هذا الفصل عرضا ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، فقد توصلت 

معايير الزيادة في عدد العمال، أو الزيادة " الدراسة إلى أهم معايير تقيم أداء المنشأة والتي تشمل 

وقد استثنت الدراسة باقي متغيرات تقييم األداء التي " ي عدد ساعات العمل، او التغيير في األرباحف

التغير في نسبة المبيعات، أو التغير في نسب اإلنتاج، أو "استخدمتها الدراسات السابقة مثل متغير 

 بالرغم ،أة الصغيرة، لم تظهر الدراسة أهم الحوافز إلنجاح المنش"التغير في مستوى انتشار المنتج

 دراسة تلك الجوانب كالتدريب والحوافز المقدمة للعاملين والتوزيع للمنتجات على من عملنا على

  ... مستوى محلي او عالمي 

 فمن الطبيعي التفكير ،بعد اإلطالع على التحليل اإلحصائي الموسع واستعراض ابرز ما ورد فيه

ية البحث بداالمنشآت الصغيرة والتي سبق ان اشرنا في بالتوصيات المناسبة التي تحفز العمل في 

من المنشآت العاملة في فلسطين، ورغم هذه النسبة إال أن معايير نجاح % 96أنها تشكل ما نسبته 

للتفكير بأبرز المعيقات التي  دفعتقد األداء لتلك المنشآت امتازت بشكل كبير من الخصوصية، 

 وتبين لنا الحقا ان هذه المعيقات يمكن االستفادة منها والعمل ،يجب العمل على الحد منها وتحفيزها

على تطويرها بحيث تتمكن تلك المشروعات من النمو والتطور والوصول إلى مستويات من 

التشريف سواء من حيث الدخل ومن حيث إفادة الوطن، لذا يمكن أن نقسم تلك التوصيات إلى 

   : المجموعات التالية

 : اب األعمال الصغيرةأصحتوصيات خاصة ب

ال بد من التفكير الجدي برسم سياسة واضحة للمالكين، كي يتمكنوا من تحديد أسلوب جديد من 

العمل يكفل لهم التطور والنمو في مجال العمل، وتحقيق األرباح المناسبة التي تناسب العمل ولذا ال 

  :تحقيق االهداف المرجوةبد من إدراج مجموعة من النقاط الهامة التي يجب العمل عليها ل

ال بد من التفكير الجدي على العمل على تدريب هؤالء : في حاالت وجود عمال  .1

العاملين في عدة مجاالت، حسب نوع العمل الذي تقوم به المنشأة، ففي حالة ان ان المنشأة 

لى صناعية فال بد من تدريب العاملين على اساليب االنتاج الحديثة، والتفكير في الحصول ع

فان التدريب للعاملين يجب : أما اذا كانت محالت تجارية. االيزو وبالتالي تحسين الجودة للمنتج

ان يشمل اساليب التسويق الحديثة، واستخدام االجهزة المحوسبة في ادارة االعمال في المنشآة 
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ليب واذا كان طبيعة المنشأة مزرعة، فال بد من تدريب العاملين على اسا. وادارة المخزون

الزراعة الحديثة، والري المحوسب، والتسميد، وكميات التسميد الالزمة واخيرا وبيس اخرا اذا 

كانت المنشأة تعليمية فال بد من تدريب العاملين فيها على االساليب المستحدثة في مجاالت 

مقدمة التعليم او االدارة هذا من ناحية، اما من ناحية اخرى فال بد من التفكير في الحوافز ال

للعاملين والتي تعمل بصورة طبيعية على تحسين اداء المنشأة، وتحسين اداء العامل ويمكن ذلك 

 : من خالل التفكير في 

i.  في السنة13حافز الراتب . 

ii.  حافز احسن موظف في السنة. 

iii. حافز الرتب والدرجات االضافية. 

ال بد من ان يتجه تفكير أما اذا كانت المنشأة تعمل بواسطة المبادر وحده ودون عاملين، .2

والحصول على . المبادر إلى تحسين ادائه الشخصي في جميع مجاالت العمل الذي يقوم به

  . التدريب المناسب الذي يكفل له هذا التحسن

وتجد االشارة ان كل ما ذكر يعمل على تحسين اداء المنشأة في النهاية، وزيادة االرباح وبالتالي 

  .الفقي والعمودي للمنشآتزيادة احتماالت التوسع ا

 :المبادرين الجدد من الخريجين الراغبين بإنشاء مشروعات صغيرةتوصيات خاصة ب

عمل نشرة صغير يتضمن أهم النقاط التي ال بد من اتباعها عند التفكير في انشاء مشروع صغير، 

ذه النشرة ويجب ان تتضمن ه. كي يضمن الخريج او المبادر الجديد نسبة ولو صغيرة من النجاح

تحديد فكرة : تعريف المشروع الصغير واهدافه، خطوات انشاء مشروع: النقاط التالية بالتفصيل

المشروع المراد انشائه، ثم دراسة بيئة المشروع، فدراسة السوق، ودراسة االمور الفنية والتقنية 

دي القامة للمشروع، ودراسة الوضع المالي للمبادر ومصادر التمويل، ومن ثم التفكير الج

  .ولعل هذا يدفع إلى انشاء مشروع مع نسبة نجاح اداء مرتفعة. المشروع
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 : بهنالنساء من بيوتهن والراغبات بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة 

أنتن نصف المجتمع، ليس فقط حديث وانما واقع، فقد اعلن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  

 ، ماذا يمكن27المجتمع الفلسطيني هذا ما يقارب النصفمن % 48.3 أنكن تشكلن 2007في العام 

  ان تفعلن؟

التوجه بدعوة واضحة لكل النساء اللواتي ترغبن في تحسين وضع اسرهن  .1

االقتصادي، او اوضاعهن الخاصة باقامة مشروعات اقتصادية صغيرة تناسب قدراتهن وتحقق 

ن إلى مراكز التمويل الصغير في فكثير من النساء توجه. رغباتهن بممارسة نشاطات يملن اليها

وهذه هي العناصر الثالث . رام اهللا والضفة الغربية وحصلن على قروض وتدريب وارشاد

اضافة إلى ذلك . 2004لتحفيز انشاء مشروع صغير وفقا لما اشارت اسيري في دراستها 

وض استطعن تحسين اوضعهن واستثمار اوقاتهن وتسديد القروض االولى، والحصول على قر

 .ثانية للتوسيع والتطوير في مشاريعهن

، متعددة االشكال  House Hold Businessالمشاريع النسائية او ما يسمى  .2

وتدعمها فكرة ، أن تجد ربة البيت من العدم مصدر للدخل، ومن ابرز المشاريع النسائية 

 : الناجحة في الضفة الغربية والقدس حتى اليوم 

a.  المنزلية الجاهزةمشاريع التعاونيات للوجبات. 

b. مشاريع الصوف والمالبس الشتوية لالطفال خاصة وللكبار حسب الطلب. 

c.  مشاريع الزراعة في مساحات محيطة بالبيت او تربية بعض اشكال

 .الدواجن والمواشي

d.  مشاريع االشغال اليدوية التقليدية من مطرزات وفخار ونحاس وصدف

 .... 

e. واد غذائية وادوات منزلية حسب بيع بعض المواد التجارية من مالبس وم

 .االمكانات

                                                 
  t?php.showthread/vb/com.palnurse.www://http ،23-1-2012=26027: نيةمنتدى القضية الفلطس 27
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مشاريع منتشرة بكثرة كفتح محالت تجارية وهنا ننطلق لشكل اخر من المشاريع  .3

وهي رغم انها صغيرة بقدراتها وامكاناتها اال انها قابلة للتوسع والنمو بشكل اكبر لعلم الناس 

 في المحال التجارية بها وعمومية مكان عملها كفتح محالت تجارية او استئجار بسطات

 .الضخمة

  :توصيات خاصة بالسلطة الوطنية والجهات المسئولة 

من خالل الدراسة التي اجريت على الضفة الغربية والقدس تبين وجود العديد من المشاكل الجادة 

التي ال بد من عالجها كي نساعد المشاريع الصغيرة في النمو والنهوض، ونزيد من عددها مع 

استمراريتها ونجاحها، وهنا ال بد التفكير بمصادر التمويل والتدريب، حيث ان تلك الحفاظ على 

من % 96المشاريع تشكل القاعدة االقوى في االقتصاد الفلسطيني فقد بلغت نسبتها اكثر من 

المشاريع القائمة في فلسطين، لذا ال بد من العمل على تطويرها والنهوض بها ودعمها كي يرتقي 

  :ن ابرز النقاط التي يمكن ان تلفت النظر القضايا التاليةاقتصادنا، ا

 على السلطة الوطنية العمل على توفير مصادر تمويل للمشاريع الصغيرة مع :التمويل .1

، مع مراعاة خاصة لفئتي نسب فائدة منخفضة وتسهيالت في الحصول على القروض

 .الشباب والنساء

 :يب، لذا فانه من المفيد ان يتم العمل على  تفتقر المنشآت الصغيرة إلى التدر:التدريب .2

 .تنظيم برنامج تدريبي للمبادرين في المنشآت الصغيرة .1

تنظيم برامج ارشاد وتوعية حول اهمية المنشآت الصغيرة ومدى استفادة  .2

 .االقتصاد الوطني منها

تنظيم خطط عالجية للمنشآت الصغيرة الموجودة حالية والتي تفتقر إلى  .3

لذا تبقى حيث هي دون نمو او تحديث . والتطوير في داخلهاعنصري التدريب 

 .لوضعها ووضع العاملين فيها

عمل برامج توعية موجهة للمستهلكين بالدرجة االولى إلى أهمية المنتج  .4

 :الوطني، والدعوة 

 .للمستهلكين إلى شراء المنتجات الوطنية وتشجيعها .5
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ملة لتحسين االنتاج وبالتالي للمنتجين إلى اتباع االيزوا ومعايير الجودة الشا .6

 .تحسين التسويق لهذا االنتاج

مقاطعة منتجات المستوطنات والمنتجات االسرائيلية بهدف تحسين وضع  .7

 .البيع للمنتجات المحلية الصنع اوال ثم المستوردة ثانية

وضع قيود على استيراد البضائع من الخارج وباالخص من الصين،  .8

جات محلية الصنع، فحتى االكسوارات المنزلية او ومحاولة االستعاضة عنها بمنت

الشخصية وااللعاب ممكن ان يتم تشجيع انتاجها محليا وبالتالي زيادة الناتج القومي 

 .من خالل زيادة التصدير ال االستيراد

ويقصد بنظام الموظفين الموحد، نظام يحتوي : عمل نظام موظفين موحد .9

 :حقوقه، وللعامل ايضا حقوقهعلى اسس عمل موحدة تضمن لصاحب العمل 

 ساعات غير كافي 8ان الوقت المخصص للعمل : نظام ساعات الدوام .10

نهائيا، ويعتبر نظام من وجهة نظر الباحثة فاشل، فلماذا ال تعمل المنشآت ساعات 

اطول وبعدد عاملين اكثر مما يحسن االنتاج اكثر ويخفض نسبة البطالة بين الشباب 

اال ) صباحي ومسائي( فترات العمل المتعددة " الشفتات" بنظام فماذا لو عملنا . اكثر

يمكن ان نستغل ادوات االنتاج وتزيد من نسبة االنتاج وبالتالي تزيد من نسبة 

 . االرباح وبالتالي يتحسن االداء في المنشأة ويزداد النجاح

في فلسطين ميزة تفتقرها اغلب دول العالم : نظام التدريب والتطوير الذاتي .11

يمكن للسلطة الوطنية ان تشجع التعليم وتدفع بالمنشآت إلى " التعليم المفتوح"العربي 

تطوير العاملين فيها بعد عدد محدد من سنوات الخدمة، بحيث يشعر الحقا المبادر 

او المالك بالفرق بين انتاج موظف تم شحن ذاكرته بمعلومات جديدة، واخر بقي كما 

 .اله عن التدريباضافة إلى ما اسلفناه اع. هو

شعور العاملين في فلسطين بضعف نظام الحوافز وخاصة : نظام الحوافز .12

،  وبالتالي فان الموظف "ان عملت او لم تعمل واحد"في القطاع الحكومي يقال 

يشعر باالجحاف، فلماذا ال يتم انصاف العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة 

ائهم، وضمن نظام يتم صياغته وضعه كي يلزم بما يتناسب مع مؤهالت العاملين واد

 .الجميع ويدفع لتحقيق العدالة
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  :لجامعات الفلسطينيةخاصة باتوصيات 

لم نعد نعيش في عصر االوراق والمحاضرات النظرية فقط، اليوم نحن نعيش في عصر السرعة 

  :ليوتقليل المسافات، يا حبذا ايها المسؤولين في الجامعات لو تفكروا بتنفيذ ما ي

اعط الطالب من المقررات التعليمية ما يدفعه لفهم ما يدرس واعطه : لتكن الجامعة قرية كبيرة

فرصة للتجريب ومحاكاة الواقع، لماذا ال تخصص الجامعات مشاريع مدرة بالفائدة للطلبة من جهة 

افية  ساعة دراسية بمقررات نظرية اكثر من ك70وللجامعة من جهة اخرى؟ هل يمكن ان نفكر ان 

 : ساعة عمل يمكن ان تنتج مفكرين ومبدعين؟ اليكم الخطة70للطالب؟ اال يمكن ان نفكر ان 

لنعط الطالب في كلية ادارة االعمال سنة تحضيرية تشمل مختلف العلوم التي تلزمه  .1

 .... ادارة بشرية، محاسبة، اقتصاد، اتمتة مكاتب، ادارة عامة ، تسويق: ليحدد توجهه االكاديمي

السنة الثانية سنة تخصص لهذا الطالب، بحيث يسجل اكبر عدد ممكن من لتكن  .2

 .الساعات المعتمدة التي تمده بالمعلومات الضرورية لدراسته وتخصصه

لتكن السنة الثالثة سنة تخطيط وتدريب في احد مشاريع الجامعة والتي تشبه إلى حد  .3

 .وباشراف مدربين متخصصين وجدين" حاضنة"كبير ما يسمى 

 السنة الرابعة، وبعد اجتيازه السنة الثالثة بنجاح، لتكن سنة انتاج، وتسويق، اما .4

 .وتقييم للمنتج والنتائج

هذه الطريقة تدفع الطالب للعمل اكثر واالبتعاد عن النظريات ، ومحاربة الملل في الدراسة، وبالتالي 

إلى جانبهم في المشروع التوصل إلى مشروعه المستقبلي وشركائه الحقيقين الذين يمكن ان يكون 

  .وتدعم نجاح االداء في المنشآت الصغيرة في فلسطين. المستقبلي
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  :دراسات مستقبلية

ان هذه الدراسة لم تغطي كل معايير نجاح االداء في فلسطين، لذا ال بد من اتمام بعض الدراسات 

تي اعتقد ان لها من في المستقبل والتي تفيد قطاع المشاريع الصغيرة ومن ابرز هذه الدراسات ال

  :االهمية ما للمشاريع الصغيرة من اهمية

 .معايير نجاح التسويق للمنتجات المشاريع الصغيرة في فلسطين .1

 .نظام تدريبي موسع للعاملين والمبادرين للمشاريع الصغيرة في فلسطين .2

 .تنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني من خالل زيادة انتاج المشاريع الصغيرة .3
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  استبانة الدراسة) 1(ملحق

  
  

  

 

  معهد اإلدارة واالقتصاد/ لدراسات العلياكلية ا

   جامعة القدس

  : معايير نجاح األداء للمنشآت الصغيرة في فلسطين

 "الضفة الغربية والقدس:"حالة دراسية
 ، وبعدتحية طيبة

يهدف هذا البحث إلى تقييم أداء المنشآت الصغيرة، والتعرف على العوامل التي تقف وراء استمرارية العمل فيها 

المعيقات التي تواجهها، كما يهدف هذا البحث إلى تحديد ابرز المعيقات التي تواجه المبادرين إلنشاء المشاريع وما 

. الصغيرة، وقد تستخدم نتائج هذا البحث في إعداد دليل لمن يرغب في إنشاء المشاريع الصغيرة ليستفيد منها

ان للتعرف على العوامل المحددة لنجاح أداء المنشآت ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، فانه سيتم توزيع هذا االستبي

  .الصغيرة في الضفة الغربية والقدس

لذا أرجو منكم التكرم باإلجابة على فقرات هذه االستبانه بصراحة وموضوعية، علما بان المعلومات التي سيتم 

 .جمعها ستستخدم فقط لغرض البحث العلمي وستعامل بسرية تامة

  :إذا احتجتم إلى أي استفسار او رغبتم بمزيد من المعلومات بواسطة احد عناويني أدناهيمكنكم االتصال بي 

  مع جزيل الشكر لتعاونكم

  الباحثة 

  سناء سمير عرفات الدجاني 

  0545575197: هاتف محمول

: Mail-Ecom.yahoo@sanadajani  
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  :القسم الثالث

وفقاً لما يالئم يهدف هذا القسم إلى تحديد مدى تأثير العوامل التالية على أداء منشأتك، يرجى التكرم باإلجابة 

  .وضع منشأتك

أحيا  غالبا  الموضوع الرقم

  نا

 نادراً

        :انتشار للمنتج  .أ

  1  2  3  أجريتَ دراسة جدوى قبل بدء العمل .34

  1  2  3  لتسجيل حصلتَ على تسهيالت فيما يتعلق بإجراءات ا .35

  1  2  3  )الضفة الغربية(  تُوزع المنتج محليا  .36

        :نسبة اإلنتاج  .ب

  1  2  3   المنشأة تعمل حالياً بطاقة إنتاجية كاملة .37

  1  2  3   تحصل على المواد الخام بسهولة .38

  1  2  3   تتبع المنشأة اسلوب االنتاج عند الطلب .39

  1  2  3  تستفيد المنشأة من عرض منتجاتها في المعارض الدولية  .40

  1  2  3  تستفيد المنشأة من عرض منتجاتها في المعارض المحلية .41

  1  2  3  تستفيد المنشأة من التسهيالت الجمركية .42

  1  2  3  تستفيد المنشأة من التسهيالت الضريبية .43

        : التدريب والعاملين  .ج

  1  2  3  . تعتمد المنشأة سياسة التدريب للعاملين .43

  1  2  3   برامج التدريب المقدمة تتوائم مع معدات جديدة اقتنتها المنشأة .44

  1  2  3  حصلت على تدريبات قبل العمل .45

  1  2  3  تستيعن المنشأة بخبرات أجنبية لتحسين أداء العاملين .46

  1  2  3    تُقدم المنشأة الحوافز العينية للعاملين  .47

  1  2  3    تقدم المنشأة الحوافز المالية للعاملين المميزين .48

  1  2  3  طوير إنتاجهمتعمل الحوافز المقدمة العاملين اآلخرين على ت .49

        :التكنولوجيا المستخدمة  .د

  1  2  3  تتعدد مصادر الطاقة المستخدمة في تشغيل المعدات .50

  Up to date"  3  2  1"اآلالت المستخدمة هي أحدث ما أنتجه السوق  .51

  1  2  3  يمتاز التعامَل مع اآلالت والمعدات بالسهولة والمرونة .52

  1  2  3  كثر من عامل لتشغيلها أو مراقبتها  تحتاج اآلالت إلى أ .53

  1  2  3  تستخدم اآلالت المستخدمة في المصنع التكنولوجيا المحوسبة .54

  1  2  3  تستخدم المنشأة االنترنت في عمليات البيع .55

  1  2  3  تستخدم المنشأة االنترنت في عمليات البيع التسويق .56

        :الصيانة  .ه



 
 

101

  1  2  3  ورية للمعدات في منشآتك  هناك قسم صيانة د .57

        :نسبة المبيعات  .و

  1  2  3  .تعتمد المنشأة البيع  بالتقسيط .58

  1  2  3  تبيع المنشأة منتجات تحتاج إلى إعادة التصنيع  .59
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        :األرباح  .ح
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  :القسم الرابع
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  ال نعم  المتغير الرقم

      "االيزو"تتبع منشأتك المعايير الدولية للحصول على شهادة الجودة . 64

      عملية مراجعة دورية ألداء منشأتك كل سنة تقوم منشأتك ب  .65

       تستخدم منشأتك مواد خام محلية  في اإلنتاج  .66
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  ملخص المقابالت): 2(ملحق 
  

 تلك أهم وكانت  مراحلها،بنتائجها خاللالدراسة ت العديد من المقابالت التي استعانت يجرُأ

  :المقابالت، المقابالت التالية

  

- 1- 16(يوم السبت الموافق ل:  مركز ماس –مقابلة مع السيد محمد خليفة  .1

 : ، مقابله مهيكلة) 2010

المقابلة أهم الدراسات التي أجريت من قبل مركز ماس حول المشروعات   نوقش خالل 

 سبع دراسات مختلفة حول 2010ية بدء، 2009الصغيرة وقد نشرت ماس في نهاية 

  :نوقش خالل المقابلة. المشروعات الصغيرة

 ما هي ابرز المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة؟  •

  ؟ما القوانين التي تحمي المنشآت الصغيرة •

 ما هي ابرز المؤسسات التي تدعم المنشآت الصغيرة وتطورها؟ •

 ما ابرز معوقات نجاح المنشآت الصغيرة في فلسطين؟  •

 

 مدير بنك الرفاه للخدمات المصرفية رام اهللا، يوم –مقابلة مع السيد محمد سالمة  .2

 :، مقابلة مهيكلة)2010- 1-25(االثنين الموافق ل

  :لتاليةنوقش خالل المقابلة االسئلة ا

 ما هو بنك الرفاه؟ وماذا يقدم؟ •

 ما انواع المشاربع التي تحصل على تمويل؟ •

 ما هو السقف االعلى للتمويل؟ •

 ما انواع الضمانات التي يحتاجها البنك الجراء عملية التمويل؟ •

 ما الحد االعلى للسداد؟ وما نسبة الفائدة المجنية على تلك القروض؟ •

 الية فشل المشروع وعدم امكانية السداد؟ما هي الضمانات المتبعة الحتم •

 هل يشترط وجود تمويل ذاتي من قبل المقترض كي يكمل البنك التمويل؟ •

 

مقابلة مع السيدة رتيبة ابوغوش، مركز تنمية الشباب في القدس الشرقية والبلدة  .3

 الساعة التاسعة صباحا، في مقر المركز في) 2011-9- 2(القديمة، يوم الثالثاء الموافق ل

 : ضاحية البريد، مقابلة مهيكلة

  :نوقش خالل المقابلة االسئلة التالية 
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 ؟ "دائرة تنمية الشباب"ما وظيفة  •

 ما هو تعريف المركز للمشاريع الصغيرة؟ •

 ما معايير قياس المشروع الصغير ؟ •

 ما اشكال الدعم التي يقدمها المركز للمشروع الصغير؟ •

 المركز بعمل أبدعد كم من الوقت يما المتابعات التي يقوم بها المركز؟ وب •

 المتابعات؟ 

 مع من يعمل المركز، ما المؤسسات الدعمة له؟ •

 ما التسهيالت المقدمة ؟ •

 ما المخاطر التي يتعرض لها تجار القدس او المبادرين الصغار في القدس؟ •

 

مقابلة مع السيد عيسى غريب مسؤول اداري في مركز تنمية الشباب ومسؤول  .4

الساعة ) 2010-9- 2(مقابلة غير مهيكلة ، اجريت يوم الثالثاء : س بيت لحممالي في كريتا

 :  صباحا10

  ما هو كريتاس ، وماذا يقدم؟ •

 ما اشهر منشأة تدعم المشاريع الصغيرة؟ وما تقييمك لعملها؟ •

 ما مفهوم القروض الصغيرة ؟ •

 ما هو برنامج االقراض في كريتاس؟ وما اشكال المنشآت التي تمنح قروض؟ •

 :يف تتابعون المشروع المقرض من حيثك •

o قرار ان يتم منحه قرض. 

o عملية التطوير التي منح القرض الجلها. 

o عملية التسديد. 

 :من خالل الحديث تبين التالي •

o  اما منشأة قائمة وتحتاج لدعم لالستمرار، : تمنح القوض لثالث اشكال من المشاريع

 .ماعية لتطوير األسر الفقيرةاو منشأة قائمة وتحتاج إلى تطوير، او قروض اجت

o  ،خطوات االقراض تتم من خالل تقديم طلب، دراسة الحالة، تقديم دراسة جدوى

 العرض على لجنة مختصة، الصرف، متابعة ما بعد الصرف، السداد

o  متابعة االداء للمنشأة وتقييم االداء، أي ما نسبة التغيير في الدخل، : المتابعة تعني

 .لسداد، وما نسبة التحسينات الملحوظة داخل المنشأةوما نسبة السرعة في ا

o  المتابعة تتم كل ثالث اشهر مع رفع تقرير للجنة المقرضة، والمتابعة تتم بدون علم

 .المقرض
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o  من المشاريع المقدم لها % 75لوحظ ان معدل النجاح للمشاريع المقرضة بلغت

 . من خالل دراسة اجرها المركز2009- 2008قرض في السنة 

 

 : قابلة مع السيد زيدون درويش ، مدير مركز التمويل الصغير في بيت لحمم .5

الساعة التاسعة صباحا في مركز ) 2010- 10- 5(اجريت المقابلة في يوم الثالثاء الموافق ل

  :التمويل الصغير في بيت جاال، مقابلة مهيكلة

 ما هو تعريف المشروع الصغير من وجهة نظر المركز؟ •

 دمها المركز؟ ما البرامج التي يق •

 ما اسلوب تقييم االداء المتبع في المركز، وكيف يتم؟ •

 ما نسبة المشاريع المقرضة في المركز؟ •

 هل تقدمون تدريبات للمقترضين؟ •

 ما نوع االستشارات المقدمة من قبلكم للمقترضين؟ •

 بشكل عام ماذا تقدم االنروا؟  •

 هل تهتم االنروا بدعم مشاريع خاصة بالنساء؟  •

 مشاريع الصغيرة في محافظة بيت لحم؟ما عدد ال •

  :تبين من المقابلة العديد من النقاط الملفتة للنظر

 االول رأس المال ،ينبدءمن خالل م منشأة تتعامل مع المشروع الصغير االنروا •

 .والثاني عدد العمال

القروض تقدم لمشاريع قائمة تحتاج إلى تطوير او مشاريع لدى صاحبها جزء من  •

 . اج التمام العملالتمويل ويحت

تتعامل وتدعم بشدة مشاريع النساء، وتهتم بهذا المر لتحسين اداء االسر ورفع  •

 .مستوها من مستوى الفقر لمستوى افضل

هرة للعيان وبلغ عددها حوالي ااجرت االنروا في بيت لحم تعداد يدوي للمنشآت الظ •

 . منشأة صغيرة5000

 

 فريالنس ، Freelance مجموعة مدير عاممقابلة مع السيدة ريما شحادة،  .6

 :القدس 

 :، وناقشت  االمور التالية .12:30الساعة / 2010-01-04مقابلة أجريت يوم االثنين  ال 

 .طبيعة التمويل الذي تقدمه المنشأة للمتقدمين بطلبات تكويل •

 .طبيعة التدريب المقدم للمتقدمات بطلبات تمويل •
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 .االوراق الالزمة الجراء عملية التمويل •

 مفهوم دراسة الجدوى واسلوب متابعتها  •

مفهوم المتابعة بعد التمويل، من خالل زيارات شهرية ، ثم نصف سنوية،  •

 .ثم سنوية

 شيقل كمبلغ لمباشرة 5000مبلغ القرض وهو مبلغ ثابت ال يتجاوز ال  •

 .العمل

دفعات شهرية بعد مرور انقضاء الستة اشهر االولى، : اسلوب التحصيل •

 . سنة على االكثر كي ال يحدث مماطالت2- 1 يسدد خالل فترة والقرض يجب ان

مشاريع نسائية في : نعم: هل هناك أي مشاريع ناجحة حسب راي المؤسسة •

لكن السوق .... مجال فتح محل عباءات، منتوجات غذائية منزلية، تطريز فالحي

 .ضعيف لكثرة المنافسة

  

 :مقابلة مع تجار وأصحاب مشاريع صغيرة  .7

مقابالت التالية مجموعة من االسئلة لضبط مفهوم االداء لدى المنشآت تناولت ال •

الصغيرة، اضافة إلى ضبط تعريف المنشأة الصغيرة، وكانت المقابالت غير ممنهجة وغير 

مهيكلة وشملت العديد من المواضيع ولكن اجمل فيما يلي اهم االفراد الذين اجريت معهم 

 :مقابالت، اضافة إلى اهم المواضيع

 :الفراد الذين اجريت معهم المقابالتا •

a.  السيد اشرف سوميرة"محل تجاري في باب العمود لبيع الشاالت واالكسسوارات" 

b.  السيد عمر ابو طربوش" بائع بيض" 

c.  السيد نبيل نصار" تاجر مواد صحية وبناء" 

d. السيد ابو عبد العزيز شخيدم" خطاط " 

e. السيد أحمد سعد. " تاجر الكترونيات"  

 : اولته المقابالتأهم ما تن •

o ما سبب التوجه لهذا العمل؟ 

 :كانت اغلب االجابات تقع ضمن 

 . العمل وراثة من االسرة •

 تحسين وضع اسرتي الحالية  •

 رفع مستوى الدخل •
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o ما التحديات التي تواجه العمل؟ 

 . صغر حجم المنشآت تعني وجود منافسة كبيرة 

 .غيرالظروف السياسية والضرائب المفروضة على التاجر الص 

 معيقات التحرك داخل االراضي الفلسطينية 

 .االغالق للقدس ادى إلى تراجع المبيعات والحركة داخل القدس 

 .ضعف االيدي العاملة 

 ارتفاع اجور االيدي العاملة مما يدفع بصاحب المنشأة إلى العمل  

o ماذا تعمل كي تبقى: 

 . االمتناع عن الخوض في منافسات مع اصحاب رؤوس المال الكبيرة 

 لمنع وجود مشاكل تتعلق بالفوائد العالية التي ، باولتسديد الديون والمستحقات اوال 

 .تفرضها السلطة االسرائيلية على التجار

 .لتجنب أي اشكاالت % 100العمل بشكل قانوني  

 .تحديد اطار العمل الخاص بمنشأتي من خالل تحديد السوق الذي اعمل فيه 

 .و الدين اال بواسطة الفيزا لضمان حقي كتاجراالمتناع عن البيع بالتقسيط ا 

 :ماذا تعمل كي تنجح •

o اطور نفسي في مجال المعرفة ن اجاب احاول االبعض. 

o احاول ان اطور نفسي في مجال العمل والتوسع في خطوط جديدة. 

o  افضل العمل كما انا والبقاء. 

o تفكير فقط الظروف السياسية في القدس خاصة تمنع التطوير وتدفع التاجر إلى ال

 .كيف يبقى

لفت نظري في القدس إلى وجود مشكلة مستحدثة : في حديث اخر مع بائع اثريات  •

 وهو ما يسمى التحالفات بين ،تحد من فرص النجاح واالستمرار في العمل في هذا المجال

اصحاب شركات السياحة وعدد محدود ومحدد من البائعين والذين يدفعون اكبر نسبة عمولة 

 ، أي اكثر من ثلث البيع ، فما السعر الذي يجب ان يبيع فيه التاجر% 35بيع تصل إلى اثناء ال

 ، والعمولة المفروضة عليه اثناء البيع؟ليحصل على ربح مناسب، وراس ماله
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  جداول التحليل اإلحصائي) : 3(ملحق  

 

  :وصف العينة  .1
  :جداول وصف العينة: أوال 

  النسبة   الجندر

 22.5  أنثى

  77.5  ذكر

  )10(جدول الجندر 

  النسبة   الفئة العمرية

18 -30  30.6  

31 -44  37.3 

45 -57  20.6 

 11.5   فأكثر58

  )11(جدول الفئة العمرية 

  النسبة الحالة االجتماعية

  24.8  أعزب

  68.8  متزوج

  3.7  أرمل

  2.8  مطلق

  )12(جدول الحالة االجتماعية 

  النسبةعدد األفراد األسرة 

 22.1  ل على األق2

3-6  48.8  

7-11  22.3  

  6.8   فأكثر12

  )13(جدول عدد افراد االسرة 

  النسبة  مكان السكن

  4.3  بادية

  31.8  قرية

  18.1  مخيم

  45.8  مدينة

 

  )14(جدول المحافظة 



 
 

108

  النسبة  المنطقة

  7.4  القدس

  19.5  الخليل

  18.4  نابلس

  9.5  طولكرم

  3.2  أريحا

  6.8  بيت لحم

  13.6  رةرام اهللا والبي

  12.1  جنين

  4.9  قلقيلية

  4.7  )طوباس، سلفيت( أخرى 

  

  )15(جدول المستوى التعليمي 

  النسبة  المستوى التعليمي

  17.7  إعدادي فأقل

  32.7  ثانوي

  16.0  وسط ـ كلية مهنيةمتدبلوم 

  27.8  درجة جامعية أولى

  5.3  درجة جامعية ثانية

  4.  دكتوراه

  

  )16(جدول التخصص العلمي 

  النسبة  التخصص العلمي

 30.6  تجارة

  3.2  طب

  2.2  علوم

  6.4  تربية

  5.7  هندسة

  6.7  آداب

  2.7  مهن صحية

  42.2  غير ذلك

  

 

  )17(جدول مكان الدراسة 
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  النسبة  "الدولة"مكان الدراسة 

  86.3  فلسطين

  8.0  الدول العربية

  1.5  أوروبا الشرقية

الواليات المتحدة وغرب 

  أوروبا
1.3  

  0.9   أسيويةدول

  0.4  دول افريقية

  

  )18(جدول نوع الهوية الشخصية 

  النسبة  نوع الهوية

  90.4  بطاقة فلسطينية

  7.7  بطاقة زرقاء

  1.9  جواز سفر أجنبي

  

  )19(جدول سنوات الخبرة 

  النسبة  عدد سنوات الخبرة

1- 5  35.8 

6 – 11  20.6  

12 – 16  11.2  

17 – 22  15.9  

  16.1   سنة فأكثر23

  4.  ر ذلكغي

  

  )20(جدول سنة االنشاء 

  النسبة  سنة االنشاء

  34.9  1994قبل عام 

 20.1  2000 -1995من 

  45.0  2010 -2001من 

 

 

 

 

  )21(جدول فترات مزاولة العمل 
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  النسبة  فترة مزاولة العمل في المنشأة

 29.4   سنوات5من سنة إلى 

 22.1   سنوات10 إلى 5من 

  25.9   سنوات20 إلى 11من 

  22.6   سنه20أكثر من 

  

  )22(جدول موقع المنشأة 

  النسبة  موقع المنشأة

 20.0  قرية 

  10.6  مخيم 

  66.0  مدينة 

  3.3  موقع خاص

  

  )23(جدول مكان المنشأة 

  النسبة   مكان المنشأة

 12.1  منزل 

  87.9  مكان عمل خاص

  

  )24(جدول طبيعة العمل 

 النسبة   طبيعة العمل

  11.8  خدماتية 

  69.2  ارية تج

  8.6  انتاجية صناعية 

  5.6  زراعية 

  3.0  خدمات الكترونية 

  1.7  غير ما ذكر 

  )25( جدول صلة القرابة 

  النسبة   صلة القرابة

  47.6  أفراد عائلة واحدة

  25.1  مستوظفين من المجتمع

  27.3  أفراد عائلة ومن المجتمع

  

  

  )26(جدول نوع المنشأة من حيث الملكية 
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  النسبة   شأةنوع المن

 63.3  فردية

  29.5  شركة عائلية 

  1.9  جمعية تعاونية 

  5.3  شركة عامة 

  

  )27(جدول عدد فروع المنشأة 

  النسبة   عدد فروع المنشأة 

1  74.9 

2 15.3  

3  4.5  

4  2.0  

5  1.4 

6  0.6  

7 0.6  

 0.9  غير ذلك

  

  )28(جدول نوع التمويل 

  النسبة    نوع التمويل 

 67.0  تمويل ذاتي 

  26.0  تمويل عائلي 

  2.8  قرض

  2.  منحة 

  2.8  تمويل ذاتي وقرض 

  4.  نمويل ذاتي ومنحة 

  9. تشرح ادناه: مصادر أخرى 

  

  )29(جدول اسلوب العمل في المنشأة 

  النسبة   أسلوب العمل في المنشأة

 64.1  يدوي

  6.7  آلي

  4.8  باستخدام الحواسيب

  24.5  يدمج بين األساليب

  )30" (لتكنولوجيا المحوسبة :ستخدام االنترت في العمل جدول ا
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  النسبة   استخدام االنترنت في 

 23.1  المراسالت والتسويق

  19.5  البيع

  2.7  تلقي الطلبات 

  5.5  عرض المنتجات

  5.8  كل االعمال 

 17.0  ال تستخدم نهائيا

  26.4  استخدامات اخرى

  

  

  )31(جدول عدد ساعات العمل 

 النسبة    العملبدء عند لعملعدد ساعات ا

 9.8   ساعات8أقل من 

  85.9   ساعة16 إلى 8من 

  4.3   ساعة24 إلى 16من 

 النسبة    الحاليةعدد ساعات العمل

 22.7   ساعات8أقل من 

  72.9   ساعة16 إلى 8من 

  4.4   ساعة24 إلى 16من 
  
  

  :  بناء على اعلى نسبة اجابةجداول تحديد العوامل المهمة: ثانيا
  

  )32(جدول توزيع نسبة االجابات على آل االسئلة 
  نادراً  أحيانا  غالبا  

       :انتشار للمنتج

  33.6  20.6  45.7  أجريتَ دراسة جدوى قبل بدء العمل

  57.2  27.7  15.1  حصلتَ على تسهيالت فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والضرائب

  433.  14.7  51.9  )الضفة الغربية(  تُوزع المنتج محليا 

        :نسبة اإلنتاج

  15.4  27.1  57.6   المنشأة تعمل حالياً بطاقة إنتاجية كاملة

  21.7  26.0  52.3   تحصل على المواد الخام بسهولة

  33.0  22.8  44.3   تتبع المنشأة اسلوب االنتاج عند الطلب

  71.0  14.9  14.1  تستفيد المنشأة من عرض منتجاتها في المعارض الدولية 

  61.3  20.1  18.7  نشأة من عرض منتجاتها في المعارض المحليةتستفيد الم
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  71.5  17.7  10.9  تستفيد المنشأة من التسهيالت الجمركية

  68.0  21.1  10.9  تستفيد المنشأة من التسهيالت الضريبية

        : التدريب والعاملين

  41.1  21.1  37.9  . تعتمد المنشأة سياسة التدريب للعاملين

  54.5  20.3  25.2  المقدمة تتوائم مع معدات جديدة اقتنتها المنشأة برامج التدريب 

  43.1  17.7  39.2  حصلت على تدريبات قبل العمل

  78.9  10.9  10.2  ن المنشأة بخبرات أجنبية لتحسين أداء العاملينيتستع

  41.7  23.5  43.8    تُقدم المنشأة الحوافز العينية للعاملين 

  34.7  23.6  41.7  لية للعاملين المميزين  تقدم المنشأة الحوافز الما

  36.4  21.3  42.3  تعمل الحوافز المقدمة العاملين اآلخرين على تطوير إنتاجهم

        :التكنولوجيا المستخدمة

  65.7  13.2  21.1  تتعدد مصادر الطاقة المستخدمة في تشغيل المعدات

  Up to date"  17.4  22.6  60.0"اآلالت المستخدمة هي أحدث ما أنتجه السوق 

  49.4  17.7  33.0  يمتاز التعامَل مع اآلالت والمعدات بالسهولة والمرونة

  69.3  16.0  14.7  تحتاج اآلالت إلى أكثر من عامل لتشغيلها أو مراقبتها  

  75.5  11.9  12.6  تستخدم اآلالت المستخدمة في المصنع التكنولوجيا المحوسبة

  74.9  13.4  11.7  بيعتستخدم المنشأة االنترنت في عمليات ال

  70.9  14.0  15.1  تستخدم المنشأة االنترنت في عمليات البيع التسويق

        :الصيانة

  62.1  17.2  20.6    هناك قسم صيانة دورية للمعدات في منشآتك

        :نسبة المبيعات

  47.5  25.6  20.9  .تعتمد المنشأة البيع  بالتقسيط

  67.6  14.1  18.3   التصنيع تبيع المنشأة منتجات تحتاج إلى إعادة

  19.6  16.0  64.4  يخصص إنتاجك لتلبية الطلب المحلي

  84.0  8.5  7.5  " تصدير"يخصص إنتاجك لتلبية الطلب الخارجي 

        :األرباح

  17.7  41.2  41.2  تحقق المنشأة أرباح مناسبة لحجم العمل 

  26.2  36.7  37.1  تزداد األرباح من سنة إلى أخرى 

   

  

  

  

  

  )33)( نعم وال(جداول القسم الرابع من االستبيان المتعلق باألسئلة : ثالثا 
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  )34( جدول :ينة وصف المتغيرات في كل الع: ثالثا

 المعدل 

االنحراف 

 تكرار اإلجابات  المعياري 

رمز المتغير المتغير 

1.78 .418 467 Q1 الحنس_1س

2.13 .978 461 Q2 العمر_2س

1.84 .611 464 Q3 االجتماعية_الحالة_3س

2.14 .835 457 Q4 العائلة_أفراد_عدد_4س

3.05 .973 465 Q5 السكن_مكان_5س

4.78 2.717 472 Q6 المحافظة_6س

2.74 1.256 468 Q7 التعليمي_المستوى_7س

5.09 4.035 405 Q8 العلمي_التخصص_8س

1.28 .924 460 Q9 الدراسة_مكان_9س

1.11 .375 470 Q10 الشخصية_البطاقة_نوع_10س

62.38 5.344 8 Q11 العملية_الخبرة_11س

2.66 2.246 466 Q12 حاليال_العمل_مجال_في_الخبرة_12س

1994.82 15.684 458 Q13 التأسيس_سنة_13س

14.65 14.063 429 Q14 الحالي_العمل_مزاولة_فترة_14س

2.53 .860 471 Q15 المنشأة_موقع_15س

1.88 .334 464 Q16 المنشأة_مكان_16س

2.24 .968 465 Q17 العمل_طبيعة_17س

3.69 4.307 457 Q19 اليوم_العاملين_عدد_19س

2.17 1.156 451 Q18 االنشاء_عند_العاملين_عدد_18س

1.49 .780 471 Q21 الملكية_حيث_من_المنشأة_نوع_21س

1.81 .906 450 Q20 العاملين_بين_القراية_صلة_20س

  ال  نعم  المتغير

 65.5  832.  "االيزو"تتبع منشأتك المعايير الدولية للحصول على شهادة الجودة 

 29.3 70.7  تقوم منشأتك بعملية مراجعة دورية ألداء منشأتك كل سنة 

 37.1 62.9  نتاج تستخدم منشأتك مواد خام محلية  في اإل

 10.1 89.9   يتأثر عمل منشأتك بالظروف السياسية في البلد

 34.7 65.1   يتأثر عمل منشأتك بالظروف السياسية العالمية

 48.1  951.   ازدادت عدد خطوط اإلنتاج عما كانت عليه عند االفتتاح

 62.3 37.5   حصل تغير بأمالك منشأتك 
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1.69 3.906 354 Q22 المنشأة_قروع_عدد_22س

4.38 17.307 357 Q23 بدءال_عند_االنتاج_خطوط_عدد_23_س

1.90 1.288 462 Q26 المنشأة_في_العمل_سلوبأ_26س

4.08 2.452 329 Q27 التكنولوجيا_على_المنشأة_اعتماد_27س

10.28 3.057 460 Q28 العمل_بدء_عند_اليومي_العمل_ساعات_عدد_28س

11.09 3.600 458 Q29 حاليا_العمل_ساعات_عدد_29س

1.90 .312 468 Q30 المحافظة_خارج_فروع_للمنشأة_30س

.50 1.710 206 Q31 المخافظة_حارج_الفروع_عدد_31س

.19 1.334   194 Q33 البالد_خارج_الفروع_عدد_33س

1.88 .883 470 Q34 جدوى_دراسة_اجريت_34س

2.42 .740 470 Q35 _تسهيالت_على_حصلت_35س

1.81 .906 470 Q36 محليا_المنتج_توزيع_36س

1.58 .743 469 Q37 كاملة_بطاقة_العمل_37س

1.69 .805 470 Q38 خامة_مواد_على_الحصول_في_السهول_38س

1.89 .872 470 Q39 الطلب_عند_االنتاج_39س

2.63 1.582 469 Q40 الدولية_المعارض_من_االستفادة_40س

2.43 .788 470 Q41 محلية_معارض_من_االستفادة_41س

   2.61 .676 470 Q42 جمركية_تسهيالت_من_االستفادة_42س

2.64 1.560 470 Q43 ضريبية_تسهيالت_من_االستفادة_43س

2.03 .889 470 Q44 سياسةالتدريب_44س

2.36 1.650 469 Q45 للتدريب_متقدمة_برامح_45س

2.04 .907 469 Q46 العمل_بدء_قبل_تدريب_46س

2.69 .648 470 Q47 اجنبية_خبرات_47س

2.07 .873 468 Q48 للعاملين_عينية_حوافز_48س

1.93 .872 470 Q49 المميزين_للعاملين_مالية_حوافز_49س

1.94 .886 470 Q50 اآلخرين_تطوير_على_تعمل_الحوافز_50س

2.45 .818 470 Q51 المستخدمة_الطاقة_مصادر_تعدد_51س

2.43 .771 470 Q52 يوجد_ما_أحدث_االالت_52س

2.16 .893 470 Q53 والمعدا_االجهزة_مع_التعامل_في_المرونة_53س

ت

2.55 .737 469 Q54 عامل_من_اكثر_تحتاج_االالت_54س

2.63 .697 469 Q55 المحوسبة_التكنولوحيا_استخدام_55س

2.63 .684 470 Q56 البيع_في_االنترنت_استخدام_56س
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2.56 .742 470 Q57 التسويق_في_االنترنت_استخدام_57س

2.41 .811 470 Q58 للصانة_خاص_قسم_وجود_58س

2.27 1.571 469 Q59 التقسيط_البيع_المنشأة_مدتعت_59س

2.49 .786 469 Q60 تصنيع_اعادة_تحتاج_لمنتجات_المبيع_60س

1.55 .801 469 Q61 المحلي_الطلب_لتلبية_االنتاج_61س

2.77 .574 469 Q62 الخارجي_الطلب_لتلبية_الطلب_62س

1.77 .731 469 Q63 العمل_لحجم_مناسبة_ارباح_تحقيق_63س

1.89 .789   469 Q64 الخرى_سنة__من_تزداد_االرباح_64س

1.68 .481 464 Q65 االيزو_معايير_اتباع__65س

1.29 .456 464 Q66 سنويا_االداء_مراجعة_66س

1.37 .484 464 Q67 االنتاج_في_محلية_مواد_استخدام_67س

1.10 .302 464 Q68 محليا_السياسية_بالظروف_التأثر_68س

1.35 .482 464 Q69 عالميا_السياسية_بالظروف_التأثر_69س69

1.48 .505 464 Q70 بدءال_مع_مقارنة_االنتاج_خطوط_ازدياد_701س

1.63 .489 464 Q71 بالمنشأة_اصول_ في_تغيير_71س
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  :  Enter Regression Analysisتحليل االنحدار بطريقة  :)4(ملحق رقم 

 واالجتماعية المؤثرة في المتغيرات الشخصية واالقتصادية  ): 35(جدول   . أ

  ""التغير في عدد العمال""نجاح أداء المنشآت المتمثل في  مستوى

  

Rank of change in workers 

Model Summary   

Mode

l R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 
  

1 .761 .579 .253 .823

ANOVAb  

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
 

Regression 94.961 79 1.202 1.777 .003a

Residual 69.017 102 .677    

1 

Total 163.978 181     

 

more than 58 -.731- .322 -.230- -2.269- .025  

-228.-  السكن_مكان_5س .091 -.228- -2.494- .014  

-1.906-  جنين .898 -.209- -2.123- .036  

-1.451-  اعدادي فاقل .702 -.552- -2.066- .041  

Coefficients 

Unstandardized 
Standardized 

Coefficients  
  رمز المتغير

Model B 
Std. 

Error Beta T  
sig  

(Constant) 5.932 2.13

0
 

A .006 A 

252.  الملكية_حيث_من_المنشأة_نوع_21س .114 .200 2.209 .029  

3.037  انتاجية  صناعية  1.46

6

.828 2.071 .046  

2.961  زراعية  1.21

9

.742 2.430 .021  

137.  المنشأة_في_العمل_أسلوب_26س .066 .193 2.067 .041  

301.  المحوسبة_التكنولوحيا_استخدام_55س .145 .217 2.085 .040  
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-1.112- ثانوي .473 -.551- -2.352- .021  

-796.-  دبلوم متوسط .352 -.319- -2.261- .026  

-1.502-  من المجتمع  .714 -.600- -2.104- .043  

-252.-  عامل_من_اكثر_تحتاج_االالت_54س .115 -.207- -2.180- .032  

ع_السياسية_بالظروف_التأثر_69س69

  الميا

-.438- .192 -.228- -2.285- .024  

   

  

  التحليل االحصائي للتغير في عدد ساعات العمل ) 36( جدول  . ب

Model Summary 

Mod

el R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 

1 .938a .880 .383 .711

ANOVAb  

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 118.877 133 .894 1.770 .031a

Residual 16.159 32 .505   
1 

Total 135.036 165    

 
b. Dependent Variable: new rank 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients  
Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 5.783 18.890  .306 .761

-242.-  الحنس_1س .373 -.105- -.651- .520

30-18 .876 .489 .437 1.790 .083

45-57 .726 .371 .344 1.957 .059

more than 58 .023 .474 .008 .049 .961

-207.-  اعزب .492 -.096- -.421- .676

-1.435-  ارمل 1.315 -.174- -1.091- .283

432.  مطلق .688 .082 .628 .535

1 

2 -.620- .336 -.299- -1.844- .074
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Model Summary 

Mod

el R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 

1 .938a .880 .383 .711

ANOVAb  

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 118.877 133 .894 1.770 .031a

Residual 16.159 32 .505   
1 

Total 135.036 165    

 

3-6 -.344- .532 -.091- -.647- .522

7-11 -.042- .300 -.019- -.138- .891

-012.-  بادية  .804 -.002- -.015- .988

-007.-  قرية  .376 -.004- -.019- .985

027.  مخيم  .448 .012 .060 .952

038.  المحافظة_6س .136 .102 .277 .784

-171.-  القدس .859 -.074- -.199- .843

610.  نابلس .640 .330 .954 .347

-167.-  ولكرمط 1.324 -.014- -.126- .901

225.  اريحا .566 .069 .397 .694

014.  بيت لحم .548 .006 .025 .981

786.  رام اهللا والبيرة 1.623 .095 .484 .631

-1.485-  جنين 2.449 -.127- -.606- .549

-804.-  قلقيلية 1.118 -.152- -.719- .477

352.  التعليمي_المستوى_7س .276 .528 1.277 .211

1.580  اعدادي فاقل 1.209 .656 1.307 .200

705.  ثانوي .849 .365 .831 .412

612.  دبلوم متوسط .552 .254 1.108 .276

132.  درجة جامعة ثانية .562 .039 .234 .816

064.  العلمي_التخصص_8س .058 .223 1.105 .278

1.555  طب  .841 .322 1.848 .074

-1.902-  علوم  .998 -.230- -1.906- .066
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Model Summary 

Mod

el R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 

1 .938a .880 .383 .711

ANOVAb  

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 118.877 133 .894 1.770 .031a

Residual 16.159 32 .505   
1 

Total 135.036 165    

 

-557.-  تربية  .785 -.132- -.710- .483

-020.-  هندسة  .980 -.004- -.020- .984

000.  اداب  .783 .000 -.001- .999

234.  مهن صحية  .778 .044 .301 .765

-921.-  الدراسة_مكان_9س 1.080 -1.134- -.853- .400

-5.263-  ين فلسط 6.334 -1.769- -.831- .412

-3.884-  دول عربية  5.318 -.865- -.730- .471

-4.642-  دول اوروبا الشرقية  4.450 -.561- -1.043- .305

-2.939-  دول غربية  3.849 -.252- -.763- .451

-2.437-  دول اسيوية  2.579 -.360- -.945- .352

-417.-  يةالشخص_البطاقة_نوع_10س .868 -.188- -.481- .634

523.  زرقاء  .941 .204 .556 .582

ا_العمل_مجال_في_الخبرة_12س

  لحالي

.305 .100 .720 3.048 .005

1-5 .930 .553 .492 1.683 .102

6-11 .971 .592 .429 1.639 .111

12-16 .420 .471 .151 .892 .379

-184.-  التأسيس_سنة_13س .273 -.176- -.674- .505

1995-2000 .472 .315 .227 1.497 .144

-010.- الحالي_العمل_مزاولة_فترة_14س .018 -.158- -.548- .587

-727.-  المنشأة_موقع_15س 1.301 -.726- -.559- .580

-2.727-  قرية  4.568 -1.270- -.597- .555

-2.540-  مخيم  3.201 -.990- -.793- .433
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Residual 16.159 32 .505   
1 
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-1.842-  دينة م 2.013 -.999- -.915- .367

251.  المنشأة_مكان_16س .477 .091 .526 .602

121.  العمل_طبيعة_17س .143 .338 .841 .407

1.552  خدماتية  1.306 .560 1.189 .243

1.161  تجارية  1.264 .620 .918 .365

346.  انتاجية صناعية  1.385 .099 .250 .804

840.  زراعية  1.110 .222 .756 .455

301.  الكتروني  .932 .044 .323 .749

204.  العاملين_بين_القراية_صلة_20س .480 .230 .425 .674

-096.-  عائلة واحدة  1.312 -.053- -.073- .942

-621.-  من المجتمع  .708 -.261- -.877- .387

الم_حيث_من_المنشأة_نوع_21س

  لكية

-.196- .440 -.146- -.446- .659

-097.-  فردية  .557 -.051- -.174- .863

270.  جمعية تعاونية  2.083 .051 .130 .898

048.  المنشأة_قروع_عدد_22س .029 .297 1.641 .111

-223.-  عائلي  .309 -.109- -.721- .476

391.  قرض  .900 .066 .434 .667

-2.141-  منحة  1.428 -.184- -1.500- .144

914.  ذاتي وقرض  .963 .173 .950 .349

182.  ذاتي ومنحة 1.855 .016 .098 .923

261.  مصادر اخرى  1.921 .032 .136 .893

-1.268-  شراآة  2.432 -.109- -.521- .606
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Residual 16.159 32 .505   
1 

Total 135.036 165    

 

-509.-  عائلي وذاتي  1.713 -.044- -.297- .768

029.  المنشأة_في_العمل_أسلوب_26س .121 .044 .244 .809

506.  الي  .559 .133 .905 .372

486.  باستخدام الحواسيب 1.082 .092 .449 .656

التكنول_على_المنشأة_اعتماد_27س

  وجيا

.192 1.416 .570 .136 .893

2.355  مراسالت وتسويق  13.859 .963 .170 .866

2.731  بيع  12.321 .841 .222 .826

-1.158-  طلبات  11.096 -.140- -.104- .917

133.  عرض منجات  9.414 .025 .014 .989

1.749  آل االعمال  8.394 .362 .208 .836

1.187  ال يستخدم  6.591 .419 .180 .858

1.057  حدد االستخدامات  5.286 .586 .200 .843

-671.-  مراسالت وبيع  4.070 -.081- -.165- .870

المحا_ارجخ_فروع_للمنشأة_30س

  فظة

.438 1.031 .160 .424 .674

المخا_حارج_الفروع_عدد_31س

  فظة

.017 .655 .010 .027 .979

اليالد_خارج_فروع_للمنشأة_32س -1.939- 1.183 -.437- -1.639- .111

-1.813-  البالد_خارج_الفروع_عدد_33س 1.188 -.343- -1.526- .137

382.  جدوى_دراسة_اجريت_34س .154 .366 2.473 .019

033.  _تسهيالت_على_حصلت_35س .165 .029 .203 .840

040.  محليا_المنتج_توزيع_36س .159 .038 .250 .804
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1 
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253.  آاملة_بطاقة_العمل_37س .225 .199 1.129 .267

على_الحصول_في_السهول_38س

  خامة_مواد_

-.083- .193 -.071- -.430- .670

153.  الطلب_عند_االنتاج_39س .177 .146 .866 .393

ال_المعارض_من_االستفادة_40س

  دولية

-.328- .200 -.275- -1.639- .111

مح_معارض_من_االستفادة_41س

  لية

.182 .221 .148 .823 .417

جم_تسهيالت_من_االستفادة_42س

  رآية

.014 .265 .011 .054 .957

_تسهيالت_من_االستفادة_43س

  ضريبية

-.044- .085 -.121- -.523- .605

-014.-  سياسةالتدريب_44س .190 -.014- -.074- .941

201.  للتدريب_متقدمة_برامح_45س .213 .193 .943 .353

-189.-  العمل_بدء_قبل_تدريب_46س .153 -.193- -1.237- .225

-116.-  اجنبية_خبرات_47س .234 -.084- -.496- .623

379.  للعاملين_عينية_حوافز_48س .207 .356 1.828 .077

الممي_للعاملين_مالية_حوافز_49س

  زين

.042 .257 .041 .166 .870

تطوير_على_تعمل_الحوافز_50س

  االخرين_

-.456- .243 -.445- -1.874- .070

المس_الطاقة_مصادر_تعدد_51س

  تخدمة

.248 .164 .243 1.515 .139

-207.-  يوجد_ما_أحدث_االالت_52س .254 -.180- -.813- .422
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1 
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ا_مع_التعامل_في_المرونة_53س

  والمعدات_الجهزة

.022 .220 .022 .099 .922

ع_من_اآثر_تحتاج_االالت_54س

  امل

.024 .204 .020 .115 .909

المحو_التكنولوحيا_استخدام_55س

  سبة

.328 .205 .247 1.605 .118

البيع_في_االنترنت_استخدام_56س .241 .305 .195 .792 .434

الت_في_االنترنت_استخدام_57س

  سويق

-.210- .268 -.176- -.785- .438

-233.-  للصانة_خاص_قسم_وجود_58س .142 -.205- -1.645- .110

التقسي_البيع_المنشأة_تعتمد_59س

  ط

.241 .219 .221 1.100 .279

اعا_تحتاج_لمنتجات_المبيع_60س

  تصنيع_دة

.174 .209 .142 .836 .410

المح_الطلب_لتلبية_االنتاج_61س

  لي

-.239- .173 -.198- -1.379- .177

الخار_الطلب_لتلبية_الطلب_62س

  جي

-.147- .236 -.106- -.621- .539

لحجم_مناسبة_ارباح_تحقيق_63س

  العمل_

-.145- .206 -.114- -.703- .487

_سنة__من_تزداد_االرباح_64س

  الخرى

.068 .180 .059 .376 .709

-039.-  االيزو_معايير_اتباع__65س .314 -.020- -.124- .902

625.  سنويا_االداء_مراجعة_66س .417 .304 1.500 .143
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Residual 16.159 32 .505   
1 
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ا_في_محلية_مواد_استخدام_67س

  النتاج

-.450- .240 -.243- -1.878- .070

_السياسية_بالظروف_التأثر_68س

  محليا

.623 .531 .186 1.173 .249

السياس_فبالظرو_التأثر_69س69

  عالميا_ية

-.133- .327 -.074- -.405- .688

مق_االنتاج_خطوط_ازدياد_701س

  بدءال_مع_ارنة

.224 .259 .126 .865 .394

-568.- بالمنشأة_اصول_ في_تغيير_71س .303 -.322- -1.872- .070

-087.-  االنشاء_عند_العاملين_عدد_18س .133 -.106- -.654- .518

043.  اليوم_لينالعام_عدد_19س .040 .194 1.089 .284

عند_االنتاج_خطوط_عدد_23_س

  بدءال_

-.011- .013 -.304- -.841- .407

011.  خطوط_عدد_24س .007 .424 1.527 .137

a. Dependent Variable: new rank 
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 : في األرباحالزيادة التحليل اإلحصائي للمتغير التابع )37 (جدول  . ب
Model Summary 

Mod

el R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 

1 .941a .885 .409 .49269

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 
b. Dependent Variable: YProfits  

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients  
Model B Std. Error Beta T Sig. 

(Constant) 4.035 13.319  .303 .764

043.  الحنس_1س .283 .026 .150 .881

30-18 .319 .335 .225 .951 .349

45-57 -.104- .258 -.070- -.404- .689

more than 58 -.487- .342 -.237- -1.424- .164

158.  اعزب .347 .103 .454 .653

-460.-  ارمل .895 -.079- -.513- .611

-122.-  مطلق .485 -.033- -.251- .804

2 .374 .224 .254 1.667 .105

3-6 -.123- .373 -.046- -.331- .742

7-11 .236 .209 .155 1.126 .268

-846.-  بادية  .583 -.247- -1.452- .156

-099.-  قرية  .261 -.071- -.380- .707

-115.-  مخيم  .307 -.070- -.374- .711

-167.-  المحافظة_6س .092 -.639- -1.822- .078

1 

-780.-  القدس .567 -.476- -1.374- .179
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ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 

-782.-  نابلس .418 -.598- -1.870- .071

-003.-  مطولكر .961 .000 -.003- .998

-411.-  اريحا .398 -.179- -1.035- .309

041.  بيت لحم .387 .025 .107 .915

-2.121-  رام اهللا والبيرة 1.121 -.362- -1.892- .068

-594.-  جنين 1.696 -.072- -.350- .729

-836.-  قلقيلية .749 -.224- -1.116- .273

138.  عليميالت_المستوى_7س .192 .291 .716 .479

1.350  اعدادي فاقل .807 .792 1.674 .104

1.083  ثانوي .559 .790 1.937 .062

468.  دبلوم متوسط .373 .274 1.254 .219

-022.-  درجة جامعة ثانية .390 -.009- -.056- .955

-105.-  العلمي_التخصص_8س .039 -.514- -2.717- .011

-315.-  طب  .586 -.092- -.538- .595

-403.-  علوم  .696 -.069- -.579- .567

1.083  تربية  .515 .363 2.101 .044

211.  هندسة  .679 .066 .311 .758

494.  اداب  .554 .144 .891 .380

647.  مهن صحية  .525 .173 1.232 .227

-566.-  الدراسة_مكان_9س .741 -.985- -.764- .450

-4.896-  فلسطين  4.298 -2.324- -1.139- .263

-3.603-  دول عربية  3.589 -1.134- -1.004- .323

-5.016-  دول اوروبا الشرقية  2.978 -.857- -1.684- .102

-2.223-  دول غربية  2.628 -.269- -.846- .404

-2.195-  دول اسيوية  1.723 -.458- -1.274- .212

618.  الشخصية_لبطاقةا_نوع_10س .605 .392 1.021 .315
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ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 

-616.-  زرقاء  .700 -.339- -.881- .385

ا_العمل_مجال_في_الخبرة_12س

  لحالي

.109 .075 .363 1.461 .154

1-5 -.526- .399 -.393- -1.320- .196

6-11 -.538- .400 -.336- -1.343- .189

12-16 -.461- .350 -.235- -1.317- .197

023.  التأسيس_سنة_13س .192 .030 .117 .907

1995-2000 .298 .214 .203 1.391 .174

000. الحالي_العمل_مزاولة_فترة_14س .013 -.018- -.064- .949

-489.-  المنشأة_موقع_15س .906 -.690- -.540- .593

-2.186-  قرية  3.180 -1.438- -.687- .497

-1.840-  مخيم  2.239 -1.013- -.822- .417

-860.-  مدينة  1.412 -.659- -.609- .547

-373.-  المنشأة_مكان_16س .329 -.191- -1.135- .265

-008.-  العمل_طبيعة_17س .107 -.032- -.075- .941

-189.-  خدماتية  .957 -.096- -.198- .845

-102.-  تجارية  .923 -.077- -.110- .913

-321.-  ناعية انتاجية ص .942 -.130- -.341- .735

-215.-  زراعية  .766 -.080- -.281- .781

-068.-  الكتروني  .679 -.014- -.101- .920

656.  العاملين_بين_القراية_صلة_20س .309 1.045 2.123 .042

1.697  عائلة واحدة  .864 1.314 1.963 .058

976.  من المجتمع  .464 .580 2.106 .043

الم_حيث_من_المنشأة_نوع_21س

  لكية

.484 .203 .509 2.382 .023

-443.-  شرآة عائلية  .256 -.316- -1.731- .093

-3.494-  جمعية تعاونية  1.343 -.935- -2.601- .014
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ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 

008.  المنشأة_قروع_عدد_22س .021 .069 .379 .707

314.  ذاتي  .208 .235 1.507 .142

-477.-  قرض  .633 -.115- -.753- .457

648.  منحة  .992 .079 .653 .518

1.301  ذاتي وقرض  .754 .348 1.726 .094

480.  ذاتي ومنحة 1.396 .058 .344 .733

2.330  مصادر اخرى  1.372 .398 1.698 .099

4.669  شراآة  1.583 .566 2.949 .006

175.  عائلي وذاتي  1.243 .021 .141 .889

092.  المنشأة_في_العمل_أسلوب_26س .084 .194 1.094 .282

608.  الي  .392 .226 1.549 .131

-026.-  باستخدام الحواسيب .748 -.007- -.035- .972

التكنول_على_المنشأة_اعتماد_27س

  وجيا

-.045- 1.032 -.190- -.044- .965

369.  مراسالت وتسويق  10.099 .213 .037 .971

449.  بيع  8.947 .195 .050 .960

-460.-  طلبات  8.111 -.079- -.057- .955

2.083  عرض منجات  6.874 .557 .303 .764

480.  آل االعمال  6.067 .140 .079 .937

837.  ال يستخدم  4.791 .417 .175 .862

643.  حدد االستخدامات  3.849 .503 .167 .868

130.  مراسالت وبيع  2.971 .022 .044 .965

المحا_خارج_فروع_للمنشأة_30س

  فظة

1.412 .705 .729 2.003 .054

المخا_حارج_الفروع_عدد_31س

  فظة

.398 .456 .318 .874 .389

اليالد_خارج_فروع_للمنشأة_32س -.975- .827 -.310- -1.179- .247
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Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 

-739.-  البالد_خارج_الفروع_عدد_33س .850 -.198- -.870- .391

229.  جدوى_دراسة_اجريت_34س .110 .310 2.088 .045

-141.-  _تسهيالت_على_حصلت_35س .117 -.170- -1.205- .237

-053.-  محليا_المنتج_توزيع_36س .109 -.072- -.490- .627

310.  آاملة_بطاقة_العمل_37س .150 .344 2.066 .047

على_الحصول_في_السهول_38س

  خامة_مواد_

.123 .134 .148 .920 .364

-260.-  الطلب_عند_االنتاج_39س .134 -.350- -1.941- .061

ال_المعارض_من_االستفادة_40س

  دولية

-.153- .139 -.182- -1.101- .279

مح_معارض_من_االستفادة_41س

  لية

-.076- .148 -.087- -.514- .611

جم_تسهيالت_من_االستفادة_42س

  رآية

.186 .177 .192 1.050 .301

_تسهيالت_من_االستفادة_43س

  ضريبية

-.038- .059 -.148- -.649- .521

023.  سياسةالتدريب_44س .146 .032 .154 .878

-043.-  للتدريب_متقدمة_برامح_45س .164 -.058- -.260- .796

-045.-  العمل_بدء_قبل_تدريب_46س .111 -.065- -.409- .686

-201.-  اجنبية_خبرات_47س .161 -.207- -1.247- .221

054.  للعاملين_عينية_حوافز_48س .152 .072 .356 .724

الممي_للعاملين_مالية_حوافز_49س

  زين

-.095- .173 -.129- -.553- .584

تطوير_على_تعمل_الحوافز_50س

  االخرين_

.041 .184 .056 .221 .826

المس_الطاقة_مصادر_تعدد_51س

  تخدمة

.036 .114 .050 .316 .754

049.  يوجد_ما_أحدث_االالت_52س .175 .061 .281 .781
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ANOVAb 

Model 
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Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 

ا_مع_التعامل_في_المرونة_53س

  والمعدات_الجهزة

.084 .152 .119 .552 .585

ع_من_اآثر_تحتاج_االالت_54س

  امل

-.108- .140 -.131- -.767- .449

المحو_التكنولوحيا_استخدام_55س

  سبة

.242 .144 .257 1.680 .103

البيع_في_االنترنت_استخدام_56س .233 .210 .266 1.110 .275

الت_في_االنترنت_استخدام_57س

  سويق

-.210- .182 -.248- -1.153- .257

-018.-  للصانة_خاص_قسم_وجود_58س .099 -.023- -.185- .854

التقسي_البيع_المنشأة_تعتمد_59س

  ط

-.005- .159 -.006- -.030- .977

اعا_تحتاج_لمنتجات_المبيع_60س

  تصنيع_دة

-.039- .146 -.044- -.265- .793

المح_الطلب_لتلبية_االنتاج_61س

  لي

-.030- .121 -.035- -.249- .805

الخار_الطلب_لتلبية_الطلب_62س

  جي

.248 .150 .252 1.653 .108

151.  االيزو_معايير_اتباع__65س .247 .108 .610 .546

-102.-  سنويا_الداءا_مراجعة_66س .297 -.070- -.343- .734

ا_في_محلية_مواد_استخدام_67س

  النتاج

-.028- .167 -.021- -.169- .867

_السياسية_بالظروف_التأثر_68س

  محليا

-.057- .389 -.024- -.147- .884

السياس_بالظروف_التأثر_69س69

  عالميا_ية

-.180- .233 -.141- -.773- .445

مق_االنتاج_خطوط_دياداز_701س

  بدءال_مع_ارنة

.229 .179 .182 1.278 .210

129. بالمنشأة_اصول_ في_تغيير_71س .200 .103 .644 .524
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ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F  Sig. 

Regression 59.956 133 .451 1.857 .022a

Residual 7.768 32 .243   
1 

Total 67.724 165    

A 

143.  االنشاء_عند_العاملين_عدد_18س .096 .246 1.489 .146

-044.-  اليوم_العاملين_عدد_19س .029 -.278- -1.504- .142

عند_االنتاج_خطوط_عدد_23_س

  بدءال_

-.005- .009 -.192- -.528- .601

001.  خطوط_عدد_24س .005 .039 .144 .887

اليومي_العمل_ساعات_عدد_28س

  العمل_بدء_عند_

.037 .038 .200 .978 .335

036.  حاليا_العمل_ساعات_عدد_29س .039 .192 .916 .367

a. Dependent Variable: YProfits 
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 Stepwise Regression Analysis: حليل بطريقة تحليل االنحدار المتعدد الت): 5(ملحق رقم 

  :نتائج التحليل االحادي للمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة . 1

  : "التغير في زبادة االرباح"العوامل المؤثرة في 

 مكان الدراسة .1

 نوع البطاقة .2

 عدد العاملين اليوم .3

 عدد ساعات العمل الحالي .4

 جدوىدراسة ال .5

 العمل بطاقة كاملة .6

 السهولة في الحصول على المواد الخام .7

 االنتاج عند الطلب .8

 االستفادة من معارض محلية .9

 االستفادة من تسهيالت جمركية .10

 االستفادة من تسهيالت ضريبية .11

 سياسة التدريب .12

 حوافز عينية للعاملين .13

 حوافز مالية للعاملين .14

 الحوافز التي تعمل على تطوير االخرين .15

  االنترنت في البيعاستخدام .16

 استخدام االنترنت في التسويق .17

 االنتاج لتلبية الطلب المحلي .18

 تحقيق ارباح مناسبة لحجم العمل .19

 تزداد االرباح من سنة لسنة .20

 اتباع معايير االيزو .21

 مراجعة االداء سنويا .22

 استخدام مواد محلية في االنتاج .23

 التأثر بالظروف السياسية عالميا .24

  البدءازدياد االنتاج مقارنة مع .25
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  :تحليل االنحدار بصورة منفردة : العوامل المؤثرة على المتغير التابع التغيير في عدد العمال 

 يوجد تأثير للعمر على معدل عدد العاملين في المنشأة  .1

 يوجد تأثير للمحافظات على معدل عدد العاملين في المنشأة  .2

 نشأة للتخصص العلمي على معدل عدد العاملين في الم يوجد تأثير .3

  معدل عدد العاملين في المنشأةعلىيوجد تأثير للخبرة في مجال العمل  .4

  عدد العاملين في المنشأة معدليوجد تأثير لسنة تأسيس المنشاة على  .5

  عدد العاملين في المنشأة معدللفترة مزاولة العمل الحالي على  يوجد تأثير .6

 المنشأة  عدد العاملين في معدليوجد تأثير لموقع المنشأة على  .7

  عدد العاملين في المنشأة معدليوجد تأثير لطبيعة العمل على  .8

  عدد العاملين في المنشأة معدليوجد تأثير لعدد العاملين عند االنشاء على  .9

  عدد العاملين في المنشأةمعدليوجد تأثير على عدد العاملين اليوم على  .10

 لعاملين في المنشأة  عدد امعدليوجد تأثير لصلة القرابة بين العاملين على  .11

 عدد العاملين في معدليوجد تأثير لطبيعة نوع المنشأة من حيث الملكية على  .12

 المنشأة 

  عدد العاملين في المنشأة معدليوجد تأثير السلوب العمل في المنشأة على  .13

  عدد العاملين في المنشأة معدليوجد تأثير لعدد ساعات العمل على  .14

 لة على عدد العاملين في المنشأةيوجد تاثير للعمل بطاقة كام .15

 يوجد تأثير لسهولة الحصول على المواد الخام على عدد العاملين في المنشأة  .16

 يوجد تأثير لالنتاج عن الطلب على عدد العاملين في المنشأة .17

 على عدد العاملين في المنشأةيوجد تأثير لسياسة التدريب  .18

 . يوجد تأثير العطاء العاملين حوافز عينية .19

 . د تأثير العطاء العاملين حوافز عينيةيوج .20

 . يوجد تأثير العطاء العاملين حوافز تعمل على تطوير االخرين .21

 )اآلالت األحدث ما يوجد(يوجد تأثير لنوع اآلالت  .22

 يوجد تأثير للمرونة في التعامل مع االجهزة و المعدات .23

 يوجد تأثير لالالت التي تحتاج الكثر من عامل .24
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 الرباح من سنة الخرىيوجد تأثير لتزايد ا .25

 يوجد تأثير الستخدام مواد محلية في االنتاج .26

 يوجد تأثير من خالل زيادة خطوط االنتاج مقارنة مع البدء .27

 يوجد تأثير من خالل تغير اصول المنشأة .28
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  :"التغيير في عدد ساعات العمل "العوامل المؤثرة في 

 "ات العمل التغيير في عدد ساع"يوجد تأثير للحالة االجتماعية على  .1

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير للمستوى التعليمي على  .2

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير للتخصص العلمي على  .3

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لمكان الدراسة على  .4

 "العمل التغيير في عدد ساعات "يوجد تأثير للخبرة في مجال العمل الحالي على  .5

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لسنة التأسيس  .6

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لفترة مزاولة العمل الحالي  .7

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لموقع المنشأة  .8

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لمكان المنشأة  .9

 "التغيير في عدد ساعات العمل " العمل يوجد تأثير لطبيعة .10

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لعدد العاملين اليوم على  .11

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لصلة القرابة بين العاملين على  .12

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لنوع المنشأة من حيث الملكية على  .13

 "التغيير في عدد ساعات العمل " لعدد ساعات العمل اليومي عند البدء بالعمل على يوجد تأثير .14

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لعدد ساعات العمل حاليا على  .15

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير في السهولة في الحصول على المواد الخام على  .16

 "التغيير في عدد ساعات العمل "عمل يوجد تأثير للتدريب قبل بدء ال .17

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير إلعطاء حوافز عينية للعاملين  .18

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير إلعطاء حوافز مالية للعاملين  .19

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير إلعطاء حوافز تعمل على تطوير االخرين  .20

 "التغيير في عدد ساعات العمل "ثير الستخدام االنترنت في عملية البيع يوجد تأ .21

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لالنتاج لتلبية الطب المحلي  .22

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير لتحقيق ارباح مناسبة لحجم العمل  .23

 "في عدد ساعات العمل التغيير "يوجد تأثير لتزايد االرباح من سنة الخرى   .24

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير التباع معايير االيزو  .25

 "التغيير في عدد ساعات العمل "يوجد تأثير الستخدام مواد محلية في االنتاج  .26



جدول (36) 

Mean Std. Deviation N
new rank of workers 1.06 .950 432
نابلس .1921 .39443 432
س6_المحافظة 4.76 2.734 432
رام اهللا والبيرة .1458 .35335 432
1-5 .3472 .47664 432
6-11 .2083 .40659 432
شرآة عائلية .3056 .46118 432
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة 1.90 1.288 432
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

10.27 3.082 432

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا 11.00 3.133 432
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

1.94 .879 432

جنين .1065 .30881 432

new rank of workers نابلس س6_المحافظة رام اهللا والبيرة 1-5 6-11 شرآة عائلية
س26_أسلوب_العمل_

في_المنشأة

س28_عدد_ساعات_ال
عمل_اليومي_عند_بدأ_ا

لعمل

س29_عدد
_ساعات_ا
لعمل_حاليا

س50_الحو
افز_تعمل_
على_تطوير
_االخرين جنين

new rank of workers 1.000 -.156 -.099 -.048 -.186 -.052 .226 .223 -.094 .076 -.143 -.157
نابلس -.156 1.000 -.315 -.202 .126 -.033 -.043 -.017 .062 .030 -.056 -.168
س6_المحافظة -.099 -.315 1.000 .339 -.006 .028 .028 .007 .046 .060 -.019 .409
رام اهللا والبيرة -.048 -.202 .339 1.000 .029 -.083 .096 .129 -.002 -.067 .049 -.143
1-5 -.186 .126 -.006 .029 1.000 -.374 -.125 -.038 -.084 -.099 .057 .032
6-11 -.052 -.033 .028 -.083 -.374 1.000 -.043 -.036 .039 .009 .000 .008
شرآة عائلية .226 -.043 .028 .096 -.125 -.043 1.000 .122 .158 .151 .076 -.115
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .223 -.017 .007 .129 -.038 -.036 .122 1.000 .031 -.044 -.007 -.055
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.094 .062 .046 -.002 -.084 .039 .158 .031 1.000 .643 -.020 -.013

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .076 .030 .060 -.067 -.099 .009 .151 -.044 .643 1.000 -.160 -.031
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.143 -.056 -.019 .049 .057 .000 .076 -.007 -.020 -.160 1.000 -.038

جنين -.157 -.168 .409 -.143 .032 .008 -.115 -.055 -.013 -.031 -.038 1.000
new rank of workers . .001 .020 .160 .000 .141 .000 .000 .026 .058 .001 .001
نابلس .001 . .000 .000 .004 .246 .187 .362 .098 .267 .122 .000
س6_المحافظة .020 .000 . .000 .452 .280 .278 .442 .172 .105 .346 .000
رام اهللا والبيرة .160 .000 .000 . .272 .043 .023 .004 .484 .082 .157 .001
1-5 .000 .004 .452 .272 . .000 .005 .215 .040 .019 .118 .254
6-11 .141 .246 .280 .043 .000 . .185 .230 .212 .425 .500 .437
شرآة عائلية .000 .187 .278 .023 .005 .185 . .006 .001 .001 .057 .008
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .362 .442 .004 .215 .230 .006 . .258 .182 .443 .127
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

.026 .098 .172 .484 .040 .212 .001 .258 . .000 .338 .393

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .058 .267 .105 .082 .019 .425 .001 .182 .000 . .000 .259
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

.001 .122 .346 .157 .118 .500 .057 .443 .338 .000 . .215

جنين .001 .000 .000 .001 .254 .437 .008 .127 .393 .259 .215 .
new rank of workers 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
نابلس 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س6_المحافظة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
رام اهللا والبيرة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
1-5 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
6-11 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
شرآة عائلية 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

جنين 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

Model Variables Entered Variables Removed
1 شرآة عائلية .
2 س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Variables Entered/Removed a

Descriptive Statistics

Y1

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Method

Y:Changing in  No. of Workers الجدول (36) : تحليل االنحدار للنموذج التغيير في  عدد العمال 



3 س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

.

4 نابلس .
5 س6_المحافظة .
6 1-5 .
7 س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند

_بدأ_العمل
.

8 س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .
9 جنين .
10 رام اهللا والبيرة .
11 . س6_المحافظة
12 6-11 .

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .226a .051 .049 .927 .051 23.209 1 430 .000
2 .300b .090 .086 .909 .039 18.304 1 429 .000
3 .339c .115 .109 .897 .025 12.017 1 428 .001
4 .372d .138 .130 .886 .023 11.538 1 427 .001
5 .407e .166 .156 .873 .028 14.049 1 426 .000
6 .424f .180 .168 .867 .014 7.421 1 425 .007
7 .443g .196 .183 .859 .016 8.528 1 424 .004
8 .467h .218 .203 .848 .022 11.845 1 423 .001
9 .476i .227 .210 .845 .008 4.626 1 422 .032
10 .485j .235 .217 .841 .008 4.567 1 421 .033
11 .481k .231 .215 .842 -.004 2.135 1 421 .145
12 .490l .240 .222 .838 .009 5.041 1 421 .025

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 19.937 1 19.937 23.209 .000a

Residual 369.375 430 .859
Total 389.313 431
Regression 35.052 2 17.526 21.224 .000b

Residual 354.260 429 .826
Total 389.313 431
Regression 44.727 3 14.909 18.518 .000c

Residual 344.586 428 .805
Total 389.313 431
Regression 53.792 4 13.448 17.115 .000d

Residual 335.520 427 .786
Total 389.313 431
Regression 64.504 5 12.901 16.920 .000e

Residual 324.808 426 .762
Total 389.313 431
Regression 70.079 6 11.680 15.550 .000f

Residual 319.233 425 .751
Total 389.313 431
Regression 76.373 7 10.910 14.783 .000g

Residual 312.939 424 .738
Total 389.313 431
Regression 84.898 8 10.612 14.746 .000h

Residual 304.415 423 .720
Total 389.313 431
Regression 88.199 9 9.800 13.734 .000i

Residual 301.114 422 .714
Total 389.313 431
Regression 91.430 10 9.143 12.922 .000j

Residual 297.883 421 .708
Total 389.313 431
Regression 89.919 9 9.991 14.083 .000k

Residual 299.393 422 .709
Total 389.313 431
Regression 93.462 10 9.346 13.300 .000l

Residual 295.851 421 .703
Total 389.313 431

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

Change Statistics

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: new rank of workers

Model Summary

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

ANOVAm

Model
1

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).



Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) .920 .054 17.193 .000
شرآة عائلية .466 .097 .226 4.818 .000
(Constant) .657 .081 8.122 .000
شرآة عائلية .417 .096 .202 4.357 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .147 .034 .199 4.278 .000
(Constant) .985 .124 7.951 .000
شرآة عائلية .442 .095 .215 4.668 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .145 .034 .196 4.275 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.171 .049 -.158 -3.467 .001

(Constant) 1.080 .126 8.601 .000
شرآة عائلية .430 .094 .209 4.597 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .143 .033 .194 4.284 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.180 .049 -.166 -3.685 .000

نابلس -.369 .109 -.153 -3.397 .001
(Constant) 1.407 .151 9.294 .000
شرآة عائلية .437 .092 .212 4.736 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .143 .033 .194 4.346 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.187 .048 -.173 -3.888 .000

نابلس -.502 .113 -.208 -4.454 .000
س6_المحافظة -.061 .016 -.175 -3.748 .000
(Constant) 1.469 .152 9.666 .000
شرآة عائلية .406 .092 .197 4.399 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .141 .033 .191 4.321 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.177 .048 -.164 -3.699 .000

نابلس -.461 .113 -.191 -4.090 .000
س6_المحافظة -.059 .016 -.170 -3.661 .000
1-5 -.243 .089 -.122 -2.724 .007
(Constant) 1.856 .201 9.247 .000
شرآة عائلية .446 .092 .216 4.823 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .142 .032 .193 4.392 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.180 .047 -.166 -3.791 .000

نابلس -.430 .112 -.178 -3.829 .000
س6_المحافظة -.056 .016 -.160 -3.482 .001
1-5 -.263 .089 -.132 -2.962 .003
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.040 .014 -.130 -2.920 .004

(Constant) 1.517 .221 6.849 .000
شرآة عائلية .418 .092 .203 4.563 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .153 .032 .207 4.764 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.148 .048 -.136 -3.084 .002

نابلس -.428 .111 -.178 -3.861 .000
س6_المحافظة -.058 .016 -.166 -3.638 .000
1-5 -.250 .088 -.126 -2.854 .005
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.079 .018 -.255 -4.472 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .060 .018 .199 3.442 .001
(Constant) 1.516 .220 6.878 .000
شرآة عائلية .395 .092 .191 4.291 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .149 .032 .203 4.665 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.152 .048 -.140 -3.179 .002

نابلس -.441 .111 -.183 -3.992 .000
س6_المحافظة -.043 .017 -.125 -2.542 .011
1-5 -.245 .087 -.123 -2.809 .005
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.077 .017 -.251 -4.429 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .058 .017 .192 3.338 .001
جنين -.315 .147 -.102 -2.151 .032
(Constant) 1.502 .220 6.836 .000
شرآة عائلية .404 .092 .196 4.410 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .157 .032 .212 4.885 .000
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س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.150 .047 -.139 -3.167 .002

نابلس -.473 .111 -.196 -4.254 .000
س6_المحافظة -.027 .019 -.078 -1.461 .145
1-5 -.233 .087 -.117 -2.675 .008
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.075 .017 -.244 -4.320 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .054 .018 .178 3.079 .002
جنين -.425 .155 -.138 -2.747 .006
رام اهللا والبيرة -.283 .132 -.105 -2.137 .033
(Constant) 1.411 .211 6.688 .000
شرآة عائلية .400 .092 .194 4.362 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .158 .032 .214 4.912 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.149 .048 -.138 -3.135 .002

نابلس -.441 .109 -.183 -4.040 .000
1-5 -.234 .087 -.117 -2.677 .008
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.075 .017 -.244 -4.306 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .052 .017 .170 2.951 .003
جنين -.531 .137 -.172 -3.875 .000
رام اهللا والبيرة -.362 .121 -.135 -2.988 .003
(Constant) 1.498 .213 7.016 .000
شرآة عائلية .382 .092 .186 4.171 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .155 .032 .210 4.846 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.146 .047 -.135 -3.093 .002

نابلس -.441 .109 -.183 -4.066 .000
1-5 -.314 .094 -.157 -3.340 .001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.073 .017 -.238 -4.219 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .050 .017 .164 2.863 .004
جنين -.531 .136 -.173 -3.896 .000
رام اهللا والبيرة -.380 .121 -.141 -3.144 .002
6-11 -.243 .108 -.104 -2.245 .025

Collinearity 
Statistics

Tolerance
نابلس -.146-a -3.147 .002 -.150 .998
س6_المحافظة -.105-a -2.250 .025 -.108 .999
رام اهللا والبيرة -.070-a -1.492 .136 -.072 .991
1-5 -.161-a -3.433 .001 -.164 .984
6-11 -.042-a -.894 .372 -.043 .998
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .199a 4.278 .000 .202 .985
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.133-a -2.810 .005 -.134 .975

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .042a .892 .373 .043 .977
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.161-a -3.468 .001 -.165 .994

جنين -.133-a -2.833 .005 -.135 .987
نابلس -.144-b -3.159 .002 -.151 .998
س6_المحافظة -.106-b -2.311 .021 -.111 .999
رام اهللا والبيرة -.095-b -2.049 .041 -.099 .977
1-5 -.156-b -3.401 .001 -.162 .984
6-11 -.036-b -.781 .435 -.038 .997
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.135-b -2.922 .004 -.140 .975

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .055b 1.184 .237 .057 .973
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.158-b -3.467 .001 -.165 .994

جنين -.125-b -2.710 .007 -.130 .985
نابلس -.153-c -3.397 .001 -.162 .995
س6_المحافظة -.109-c -2.417 .016 -.116 .999
رام اهللا والبيرة -.088-c -1.924 .055 -.093 .975
1-5 -.146-c -3.212 .001 -.154 .979
6-11 -.036-c -.782 .435 -.038 .997
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.140-c -3.078 .002 -.147 .974
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س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .028c .598 .550 .029 .943
جنين -.130-c -2.854 .005 -.137 .984
س6_المحافظة -.175-d -3.748 .000 -.179 .899
رام اهللا والبيرة -.123-d -2.680 .008 -.129 .937
1-5 -.129-d -2.836 .005 -.136 .964
6-11 -.041-d -.912 .362 -.044 .996
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.130-d -2.883 .004 -.138 .969

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .032d .699 .485 .034 .943
جنين -.162-d -3.571 .000 -.170 .953
رام اهللا والبيرة -.079-e -1.657 .098 -.080 .853
1-5 -.122-e -2.724 .007 -.131 .962
6-11 -.038-e -.853 .394 -.041 .996
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.120-e -2.679 .008 -.129 .965

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .044e .960 .337 .047 .938
جنين -.113-e -2.323 .021 -.112 .812
رام اهللا والبيرة -.072-f -1.511 .132 -.073 .850
6-11 -.099-f -2.076 .038 -.100 .848
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.130-f -2.920 .004 -.140 .960

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .034f .751 .453 .036 .932
جنين -.110-f -2.262 .024 -.109 .811
رام اهللا والبيرة -.075-g -1.586 .114 -.077 .850
6-11 -.096-g -2.035 .042 -.098 .848
س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .199g 3.442 .001 .165 .554
جنين -.111-g -2.303 .022 -.111 .811
رام اهللا والبيرة -.060-h -1.288 .199 -.063 .842
6-11 -.090-h -1.922 .055 -.093 .846
جنين -.102-h -2.151 .032 -.104 .809
رام اهللا والبيرة -.105-i -2.137 .033 -.104 .749
6-11 -.090-i -1.940 .053 -.094 .846

10 6-11 -.100-j -2.150 .032 -.104 .840
س6_المحافظة -.078-k -1.461 .145 -.071 .634
6-11 -.104-k -2.245 .025 -.109 .844

12 س6_المحافظة -.070-l -1.313 .190 -.064 .631

شرآة عائلية
س26_أسلوب_العمل_

في_المنشأة
س50_الحوافز_تعمل_
على_تطوير_االخرين نابلس س6_المحافظة 1-5

س28_عدد_ساعات_ال
عمل_اليومي_عند_بدأ_ا

لعمل
س29_عدد_ساعات_ال

عمل_حاليا جنين
رام اهللا 
والبيرة 6-11

Correlations شرآة عائلية 1.000
Covariances شرآة عائلية .009

شرآة عائلية 1.000 -.122
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.122 1.000
شرآة عائلية .009 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001
شرآة عائلية 1.000 -.123 -.078
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.123 1.000 .016
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.078 .016 1.000

شرآة عائلية .009 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002

شرآة عائلية 1.000 -.122 -.076 .037
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.122 1.000 .017 .013
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.076 .017 1.000 .053

نابلس .037 .013 .053 1.000
شرآة عائلية .009 .000 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000

نابلس .000 .000 .000 .012
شرآة عائلية 1.000 -.122 -.076 .029 -.019
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.122 1.000 .017 .012 .001
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.076 .017 1.000 .063 .040

نابلس .029 .012 .063 1.000 .315
س6_المحافظة -.019 .001 .040 .315 1.000
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شرآة عائلية .009 .000 .000 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .013 .001
س6_المحافظة .000 .000 .000 .001 .000
شرآة عائلية 1.000 -.118 -.085 .012 -.024 .123
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.118 1.000 .015 .010 .000 .021
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.085 .015 1.000 .072 .043 -.076

نابلس .012 .010 .072 1.000 .318 -.132
س6_المحافظة -.024 .000 .043 .318 1.000 -.041
1-5 .123 .021 -.076 -.132 -.041 1.000
شرآة عائلية .009 .000 .000 .000 .000 .001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .013 .001 -.001
س6_المحافظة .000 .000 .000 .001 .000 .000
1-5 .001 .000 .000 -.001 .000 .008
شرآة عائلية 1.000 -.115 -.087 .026 -.013 .110 -.149
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.115 1.000 .015 .011 .001 .020 -.011
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.087 .015 1.000 .070 .041 -.074 .021

نابلس .026 .011 .070 1.000 .322 -.138 -.095
س6_المحافظة -.013 .001 .041 .322 1.000 -.046 -.069
1-5 .110 .020 -.074 -.138 -.046 1.000 .076
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.149 -.011 .021 -.095 -.069 .076 1.000

شرآة عائلية .009 .000 .000 .000 .000 .001 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .013 .001 -.001 .000
س6_المحافظة .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000
1-5 .001 .000 .000 -.001 .000 .008 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

شرآة عائلية 1.000 -.123 -.102 .026 -.010 .106 -.058 -.088
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.123 1.000 .034 .011 -.003 .024 -.071 .098
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.102 .034 1.000 .070 .034 -.064 -.110 .197

نابلس .026 .011 .070 1.000 .322 -.138 -.077 .005
س6_المحافظة -.010 -.003 .034 .322 1.000 -.048 -.032 -.033
1-5 .106 .024 -.064 -.138 -.048 1.000 .032 .042
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.058 -.071 -.110 -.077 -.032 .032 1.000 -.637

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا -.088 .098 .197 .005 -.033 .042 -.637 1.000
شرآة عائلية .008 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .012 .001 -.001 .000 .000
س6_المحافظة .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000
1-5 .001 .000 .000 -.001 .000 .008 .000 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
شرآة عائلية 1.000 -.116 -.097 .032 -.055 .102 -.061 -.081 .120
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.116 1.000 .036 .014 -.023 .022 -.073 .101 .053
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.097 .036 1.000 .072 .016 -.065 -.111 .199 .039

نابلس .032 .014 .072 1.000 .275 -.139 -.078 .008 .056
س6_المحافظة -.055 -.023 .016 .275 1.000 -.034 -.019 -.051 -.385
1-5 .102 .022 -.065 -.139 -.034 1.000 .033 .040 -.026
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.061 -.073 -.111 -.078 -.019 .033 1.000 -.638 -.028

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا -.081 .101 .199 .008 -.051 .040 -.638 1.000 .053
جنين .120 .053 .039 .056 -.385 -.026 -.028 .053 1.000
شرآة عائلية .008 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .002
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000
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نابلس .000 .000 .000 .012 .001 -.001 .000 .000 .001
س6_المحافظة .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 -.001
1-5 .001 .000 .000 -.001 .000 .008 .000 .000 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
جنين .002 .000 .000 .001 -.001 .000 .000 .000 .021
شرآة عائلية 1.000 -.110 -.096 .026 -.030 .105 -.058 -.086 .097 -.050
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.110 1.000 .037 .000 .023 .029 -.066 .087 .014 -.106
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.096 .037 1.000 .070 .020 -.064 -.110 .196 .033 -.012

نابلس .026 .000 .070 1.000 .196 -.146 -.085 .023 .096 .131
س6_المحافظة -.030 .023 .020 .196 1.000 -.004 .006 -.094 -.467 -.407
1-5 .105 .029 -.064 -.146 -.004 1.000 .036 .032 -.046 -.066
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.058 -.066 -.110 -.085 .006 .036 1.000 -.639 -.045 -.056

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا -.086 .087 .196 .023 -.094 .032 -.639 1.000 .088 .117
جنين .097 .014 .033 .096 -.467 -.046 -.045 .088 1.000 .332
رام اهللا والبيرة -.050 -.106 -.012 .131 -.407 -.066 -.056 .117 .332 1.000
شرآة عائلية .008 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 -.001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .012 .000 -.001 .000 .000 .002 .002
س6_المحافظة .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 -.001
1-5 .001 .000 .000 -.001 .000 .008 .000 .000 -.001 -.001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
جنين .001 .000 .000 .002 -.001 -.001 .000 .000 .024 .007
رام اهللا والبيرة -.001 .000 .000 .002 -.001 -.001 .000 .000 .007 .018
شرآة عائلية 1.000 -.109 -.096 .032 .105 -.058 -.089 .093 -.068
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.109 1.000 .037 -.005 .029 -.066 .090 .028 -.106
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.096 .037 1.000 .067 -.064 -.111 .199 .048 -.004

نابلس .032 -.005 .067 1.000 -.148 -.087 .042 .216 .235
1-5 .105 .029 -.064 -.148 1.000 .036 .032 -.054 -.074
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.058 -.066 -.111 -.087 .036 1.000 -.641 -.048 -.059

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا -.089 .090 .199 .042 .032 -.641 1.000 .051 .087
جنين .093 .028 .048 .216 -.054 -.048 .051 1.000 .176
رام اهللا والبيرة -.068 -.106 -.004 .235 -.074 -.059 .087 .176 1.000
شرآة عائلية .008 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 -.001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .012 -.001 .000 .000 .003 .003
1-5 .001 .000 .000 -.001 .008 .000 .000 -.001 -.001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
جنين .001 .000 .000 .003 -.001 .000 .000 .019 .003
رام اهللا والبيرة -.001 .000 .000 .003 -.001 .000 .000 .003 .015
شرآة عائلية 1.000 -.105 -.097 .032 .130 -.062 -.085 .093 -.062 .087
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة -.105 1.000 .036 -.005 .042 -.068 .091 .028 -.103 .038
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.097 .036 1.000 .067 -.069 -.109 .198 .048 -.006 -.025

نابلس .032 -.005 .067 1.000 -.136 -.087 .042 .216 .235 .003
1-5 .130 .042 -.069 -.136 1.000 .016 .046 -.050 -.043 .379
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.062 -.068 -.109 -.087 .016 1.000 -.642 -.048 -.062 -.046

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا -.085 .091 .198 .042 .046 -.642 1.000 .051 .090 .044
جنين .093 .028 .048 .216 -.050 -.048 .051 1.000 .176 .001
رام اهللا والبيرة -.062 -.103 -.006 .235 -.043 -.062 .090 .176 1.000 .066
6-11 .087 .038 -.025 .003 .379 -.046 .044 .001 .066 1.000
شرآة عائلية .008 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 -.001 .001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

نابلس .000 .000 .000 .012 -.001 .000 .000 .003 .003 .000
1-5 .001 .000 .000 -.001 .009 .000 .000 -.001 .000 .004
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

12 Correlations
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س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
جنين .001 .000 .000 .003 -.001 .000 .000 .019 .003 .000
رام اهللا والبيرة -.001 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .003 .015 .001
6-11 .001 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .001 .012

Mean Std. Deviation N
new rank of workers 1.06 .950 432
نابلس .1921 .39443 432
س6_المحافظة 4.76 2.734 432
رام اهللا والبيرة .1458 .35335 432
1-5 .3472 .47664 432
6-11 .2083 .40659 432
شرآة عائلية .3056 .46118 432
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة 1.90 1.288 432
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

10.27 3.082 432

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا 11.00 3.133 432
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

1.94 .879 432

جنين .1065 .30881 432
more than 58 .1157 .32028 432
تجارية .6574 .47513 432
عائلة واحدة .4583 .49884 432
س39_االنتاج_عند_الطلب 1.85 .867 432

new rank of workers نابلس س6_المحافظة رام اهللا والبيرة 1-5 6-11 شرآة عائلية
س26_أسلوب_العمل_

في_المنشأة

س28_عدد_ساعات_ال
عمل_اليومي_عند_بدأ_ا

لعمل

س29_عدد
_ساعات_ا
لعمل_حاليا

س50_الحو
افز_تعمل_
على_تطوير
_االخرين جنين more than 58 تجارية عائلة واحدة

س39_االنتاج_عند_الط
لب

new rank of workers 1.000 -.156 -.099 -.048 -.186 -.052 .226 .223 -.094 .076 -.143 -.157 .167 -.189 -.242 -.164
نابلس -.156 1.000 -.315 -.202 .126 -.033 -.043 -.017 .062 .030 -.056 -.168 .007 .166 .094 .062
س6_المحافظة -.099 -.315 1.000 .339 -.006 .028 .028 .007 .046 .060 -.019 .409 -.024 -.024 -.018 .024
رام اهللا والبيرة -.048 -.202 .339 1.000 .029 -.083 .096 .129 -.002 -.067 .049 -.143 .035 -.075 -.025 -.105
1-5 -.186 .126 -.006 .029 1.000 -.374 -.125 -.038 -.084 -.099 .057 .032 -.218 .024 .041 .089
6-11 -.052 -.033 .028 -.083 -.374 1.000 -.043 -.036 .039 .009 .000 .008 -.097 .070 -.106 .021
شرآة عائلية .226 -.043 .028 .096 -.125 -.043 1.000 .122 .158 .151 .076 -.115 .043 .002 .076 -.028
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .223 -.017 .007 .129 -.038 -.036 .122 1.000 .031 -.044 -.007 -.055 -.017 -.253 -.095 -.086
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.094 .062 .046 -.002 -.084 .039 .158 .031 1.000 .643 -.020 -.013 .100 .107 .093 .097

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .076 .030 .060 -.067 -.099 .009 .151 -.044 .643 1.000 -.160 -.031 .146 .176 -.022 .112
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.143 -.056 -.019 .049 .057 .000 .076 -.007 -.020 -.160 1.000 -.038 -.167 -.107 .206 .050

جنين -.157 -.168 .409 -.143 .032 .008 -.115 -.055 -.013 -.031 -.038 1.000 -.078 .091 -.031 .110
more than 58 .167 .007 -.024 .035 -.218 -.097 .043 -.017 .100 .146 -.167 -.078 1.000 .002 .016 -.073
تجارية -.189 .166 -.024 -.075 .024 .070 .002 -.253 .107 .176 -.107 .091 .002 1.000 .096 .126
عائلة واحدة -.242 .094 -.018 -.025 .041 -.106 .076 -.095 .093 -.022 .206 -.031 .016 .096 1.000 .021
س39_االنتاج_عند_الطلب -.164 .062 .024 -.105 .089 .021 -.028 -.086 .097 .112 .050 .110 -.073 .126 .021 1.000
new rank of workers . .001 .020 .160 .000 .141 .000 .000 .026 .058 .001 .001 .000 .000 .000 .000
نابلس .001 . .000 .000 .004 .246 .187 .362 .098 .267 .122 .000 .440 .000 .026 .100
س6_المحافظة .020 .000 . .000 .452 .280 .278 .442 .172 .105 .346 .000 .309 .311 .352 .306
رام اهللا والبيرة .160 .000 .000 . .272 .043 .023 .004 .484 .082 .157 .001 .234 .060 .304 .015
1-5 .000 .004 .452 .272 . .000 .005 .215 .040 .019 .118 .254 .000 .306 .195 .032
6-11 .141 .246 .280 .043 .000 . .185 .230 .212 .425 .500 .437 .022 .073 .014 .335
شرآة عائلية .000 .187 .278 .023 .005 .185 . .006 .001 .001 .057 .008 .188 .481 .058 .284
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .362 .442 .004 .215 .230 .006 . .258 .182 .443 .127 .362 .000 .024 .037
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

.026 .098 .172 .484 .040 .212 .001 .258 . .000 .338 .393 .019 .013 .026 .022

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .058 .267 .105 .082 .019 .425 .001 .182 .000 . .000 .259 .001 .000 .322 .010
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

.001 .122 .346 .157 .118 .500 .057 .443 .338 .000 . .215 .000 .013 .000 .149

جنين .001 .000 .000 .001 .254 .437 .008 .127 .393 .259 .215 . .053 .029 .258 .011
more than 58 .000 .440 .309 .234 .000 .022 .188 .362 .019 .001 .000 .053 . .484 .372 .065
تجارية .000 .000 .311 .060 .306 .073 .481 .000 .013 .000 .013 .029 .484 . .023 .004
عائلة واحدة .000 .026 .352 .304 .195 .014 .058 .024 .026 .322 .000 .258 .372 .023 . .333
س39_االنتاج_عند_الطلب .000 .100 .306 .015 .032 .335 .284 .037 .022 .010 .149 .011 .065 .004 .333 .
new rank of workers 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
نابلس 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س6_المحافظة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

a. Dependent Variable: new rank of workers

Descriptive Statistics

Correlations



رام اهللا والبيرة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
1-5 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
6-11 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
شرآة عائلية 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

جنين 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
more than 58 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
تجارية 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
عائلة واحدة 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
س39_االنتاج_عند_الطلب 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

Model Variables Entered Variables Removed
1 عائلة واحدة .
2 شرآة عائلية .
3 س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .
4 more than 58 .
5 س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند

_بدأ_العمل
.

6 س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .
7 تجارية .
8 س39_االنتاج_عند_الطلب .
9 رام اهللا والبيرة .
10 نابلس .
11 جنين .
12 س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ

رين
.

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .242a .058 .056 .923 .058 26.663 1 430 .000
2 .344b .119 .114 .894 .060 29.280 1 429 .000
3 .384c .148 .142 .880 .029 14.628 1 428 .000
4 .418d .175 .167 .867 .027 13.935 1 427 .000
5 .438e .191 .182 .860 .017 8.850 1 426 .003
6 .458f .210 .199 .851 .018 9.946 1 425 .002
7 .477g .227 .215 .842 .017 9.536 1 424 .002
8 .490h .240 .225 .837 .012 6.888 1 423 .009
9 .502i .252 .236 .831 .012 6.696 1 422 .010
10 .514j .264 .247 .825 .013 7.416 1 421 .007
11 .532k .283 .264 .815 .018 10.758 1 420 .001
12 .538l .290 .269 .812 .007 4.081 1 419 .044

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 22.731 1 22.731 26.663 .000a

Residual 366.582 430 .853
Total 389.313 431
Regression 46.153 2 23.076 28.849 .000b

Residual 343.160 429 .800
Total 389.313 431
Regression 57.494 3 19.165 24.720 .000c

Residual 331.819 428 .775
Total 389.313 431
Regression 67.980 4 16.995 22.584 .000d

Residual 321.332 427 .753
Total 389.313 431
Regression 74.520 5 14.904 20.169 .000e

Residual 314.793 426 .739
Total 389.313 431
Regression 81.718 6 13.620 18.818 .000f

Residual 307.594 425 .724

5

6

ANOVAm

Model
1

2

3

4

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

Change Statistics

Variables Entered/Removed a

a. Dependent Variable: new rank of workers

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Method
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).



Total 389.313 431
Regression 88.484 7 12.641 17.816 .000g

Residual 300.829 424 .710
Total 389.313 431
Regression 93.304 8 11.663 16.667 .000h

Residual 296.008 423 .700
Total 389.313 431
Regression 97.927 9 10.881 15.758 .000i

Residual 291.385 422 .690
Total 389.313 431
Regression 102.972 10 10.297 15.140 .000j

Residual 286.341 421 .680
Total 389.313 431
Regression 110.123 11 10.011 15.060 .000k

Residual 279.189 420 .665
Total 389.313 431
Regression 112.816 12 9.401 14.247 .000l

Residual 276.497 419 .660
Total 389.313 431

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 1.274 .060 21.099 .000
عائلة واحدة -.460 .089 -.242 -5.164 .000
(Constant) 1.135 .064 17.778 .000
عائلة واحدة -.496 .087 -.260 -5.725 .000
شرآة عائلية .507 .094 .246 5.411 .000
(Constant) .891 .090 9.940 .000
عائلة واحدة -.461 .086 -.242 -5.380 .000
شرآة عائلية .461 .093 .224 4.953 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .128 .033 .173 3.825 .000
(Constant) .835 .090 9.333 .000
عائلة واحدة -.465 .084 -.244 -5.499 .000
شرآة عائلية .446 .092 .216 4.858 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .130 .033 .176 3.960 .000
more than 58 .488 .131 .164 3.733 .000
(Constant) 1.224 .158 7.750 .000
عائلة واحدة -.444 .084 -.233 -5.280 .000
شرآة عائلية .485 .092 .235 5.280 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .132 .033 .180 4.065 .000
more than 58 .524 .130 .177 4.031 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.041 .014 -.132 -2.975 .003

(Constant) .962 .177 5.432 .000
عائلة واحدة -.411 .084 -.216 -4.902 .000
شرآة عائلية .461 .091 .224 5.055 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .143 .032 .194 4.412 .000
more than 58 .481 .129 .162 3.721 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.076 .018 -.248 -4.327 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .055 .017 .181 3.154 .002
(Constant) 1.103 .181 6.089 .000
عائلة واحدة -.390 .083 -.205 -4.687 .000
شرآة عائلية .461 .090 .224 5.108 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .119 .033 .161 3.586 .000
more than 58 .470 .128 .158 3.666 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.076 .017 -.248 -4.371 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .062 .017 .205 3.571 .000
تجارية -.278 .090 -.139 -3.088 .002
(Constant) 1.286 .193 6.665 .000
عائلة واحدة -.389 .083 -.204 -4.700 .000
شرآة عائلية .453 .090 .220 5.042 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .114 .033 .154 3.461 .001
more than 58 .440 .128 .148 3.441 .001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.074 .017 -.242 -4.290 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .065 .017 .214 3.744 .000
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تجارية -.257 .090 -.128 -2.864 .004
س39_االنتاج_عند_الطلب -.124 .047 -.113 -2.625 .009
(Constant) 1.351 .193 6.987 .000
عائلة واحدة -.394 .082 -.207 -4.799 .000
شرآة عائلية .473 .090 .230 5.285 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .122 .033 .165 3.709 .000
more than 58 .452 .127 .152 3.558 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.072 .017 -.235 -4.197 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .061 .017 .202 3.549 .000
تجارية -.262 .089 -.131 -2.946 .003
س39_االنتاج_عند_الطلب -.134 .047 -.122 -2.843 .005
رام اهللا والبيرة -.299 .116 -.111 -2.588 .010
(Constant) 1.363 .192 7.101 .000
عائلة واحدة -.377 .082 -.198 -4.618 .000
شرآة عائلية .463 .089 .225 5.208 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .127 .033 .172 3.885 .000
more than 58 .458 .126 .154 3.633 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.070 .017 -.226 -4.068 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .059 .017 .196 3.463 .001
تجارية -.225 .089 -.113 -2.515 .012
س39_االنتاج_عند_الطلب -.131 .047 -.120 -2.797 .005
رام اهللا والبيرة -.361 .117 -.134 -3.084 .002
نابلس -.286 .105 -.119 -2.723 .007
(Constant) 1.413 .190 7.424 .000
عائلة واحدة -.384 .081 -.202 -4.754 .000
شرآة عائلية .434 .088 .210 4.909 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .127 .032 .172 3.942 .000
more than 58 .435 .125 .147 3.488 .001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.067 .017 -.219 -3.975 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .056 .017 .185 3.299 .001
تجارية -.192 .089 -.096 -2.152 .032
س39_االنتاج_عند_الطلب -.117 .047 -.107 -2.515 .012
رام اهللا والبيرة -.424 .117 -.158 -3.618 .000
نابلس -.364 .106 -.151 -3.425 .001
جنين -.440 .134 -.143 -3.280 .001
(Constant) 1.623 .216 7.506 .000
عائلة واحدة -.351 .082 -.184 -4.263 .000
شرآة عائلية .448 .088 .217 5.074 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .125 .032 .169 3.873 .000
more than 58 .395 .126 .133 3.134 .002
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.065 .017 -.210 -3.812 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .051 .017 .167 2.955 .003
تجارية -.210 .089 -.105 -2.356 .019
س39_االنتاج_عند_الطلب -.110 .047 -.100 -2.369 .018
رام اهللا والبيرة -.419 .117 -.156 -3.582 .000
نابلس -.378 .106 -.157 -3.555 .000
جنين -.453 .134 -.147 -3.385 .001
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.096 .048 -.089 -2.020 .044

Collinearity 
Statistics

Tolerance
نابلس -.134-a -2.884 .004 -.138 .991
س6_المحافظة -.103-a -2.215 .027 -.106 1.000
رام اهللا والبيرة -.054-a -1.152 .250 -.056 .999
1-5 -.177-a -3.830 .000 -.182 .998
6-11 -.078-a -1.666 .096 -.080 .989
شرآة عائلية .246a 5.411 .000 .253 .994
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .202a 4.387 .000 .207 .991
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.072-a -1.529 .127 -.074 .991

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .070a 1.503 .134 .072 1.000

1

a. Dependent Variable: new rank of workers

Excluded Variables m

Model Beta In t Sig.
Partial 

Correlation
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س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.097-a -2.043 .042 -.098 .957

جنين -.165-a -3.569 .000 -.170 .999
more than 58 .171a 3.698 .000 .176 1.000
تجارية -.167-a -3.604 .000 -.171 .991
س39_االنتاج_عند_الطلب -.159-a -3.430 .001 -.163 1.000
نابلس -.122-b -2.703 .007 -.130 .989
س6_المحافظة -.111-b -2.453 .015 -.118 .999
رام اهللا والبيرة -.079-b -1.734 .084 -.084 .990
1-5 -.147-b -3.260 .001 -.156 .982
6-11 -.070-b -1.527 .128 -.074 .988
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .173b 3.825 .000 .182 .974
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.112-b -2.438 .015 -.117 .969

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .033b .729 .466 .035 .976
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.113-b -2.458 .014 -.118 .954

جنين -.139-b -3.073 .002 -.147 .986
more than 58 .161b 3.589 .000 .171 .998
تجارية -.166-b -3.696 .000 -.176 .991
س39_االنتاج_عند_الطلب -.152-b -3.381 .001 -.161 .999
نابلس -.122-c -2.739 .006 -.131 .989
س6_المحافظة -.111-c -2.498 .013 -.120 .999
رام اهللا والبيرة -.100-c -2.225 .027 -.107 .976
1-5 -.144-c -3.242 .001 -.155 .981
6-11 -.062-c -1.391 .165 -.067 .986
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.115-c -2.561 .011 -.123 .968

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .045c 1.000 .318 .048 .972
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.114-c -2.516 .012 -.121 .954

جنين -.132-c -2.951 .003 -.141 .984
more than 58 .164c 3.733 .000 .178 .998
تجارية -.131-c -2.865 .004 -.137 .930
س39_االنتاج_عند_الطلب -.139-c -3.125 .002 -.150 .992
نابلس -.123-d -2.811 .005 -.135 .989
س6_المحافظة -.107-d -2.442 .015 -.117 .998
رام اهللا والبيرة -.106-d -2.390 .017 -.115 .975
1-5 -.114-d -2.522 .012 -.121 .936
6-11 -.047-d -1.060 .290 -.051 .977
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند
_بدأ_العمل

-.132-d -2.975 .003 -.143 .959

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .022d .496 .620 .024 .952
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.087-d -1.914 .056 -.092 .924

جنين -.120-d -2.719 .007 -.131 .979
تجارية -.131-d -2.891 .004 -.139 .930
س39_االنتاج_عند_الطلب -.127-d -2.896 .004 -.139 .987
نابلس -.116-e -2.653 .008 -.128 .985
س6_المحافظة -.101-e -2.327 .020 -.112 .996
رام اهللا والبيرة -.109-e -2.476 .014 -.119 .975
1-5 -.121-e -2.705 .007 -.130 .933
6-11 -.039-e -.877 .381 -.042 .973
س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .181e 3.154 .002 .151 .564
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.092-e -2.038 .042 -.098 .923

جنين -.118-e -2.698 .007 -.130 .979
تجارية -.117-e -2.596 .010 -.125 .919
س39_االنتاج_عند_الطلب -.114-e -2.600 .010 -.125 .975
نابلس -.116-f -2.682 .008 -.129 .985
س6_المحافظة -.107-f -2.484 .013 -.120 .994
رام اهللا والبيرة -.097-f -2.221 .027 -.107 .967
1-5 -.117-f -2.647 .008 -.128 .932
6-11 -.035-f -.810 .419 -.039 .972
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.071-f -1.552 .121 -.075 .897

جنين -.115-f -2.655 .008 -.128 .978
تجارية -.139-f -3.088 .002 -.148 .902
س39_االنتاج_عند_الطلب -.124-f -2.866 .004 -.138 .970
نابلس -.097-g -2.236 .026 -.108 .960
س6_المحافظة -.111-g -2.616 .009 -.126 .993
رام اهللا والبيرة -.101-g -2.345 .019 -.113 .966
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1-5 -.114-g -2.595 .010 -.125 .932
6-11 -.026-g -.603 .547 -.029 .967
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.087-g -1.933 .054 -.094 .886

جنين -.104-g -2.411 .016 -.116 .970
س39_االنتاج_عند_الطلب -.113-g -2.625 .009 -.127 .962
نابلس -.093-h -2.148 .032 -.104 .958
س6_المحافظة -.109-h -2.583 .010 -.125 .993
رام اهللا والبيرة -.111-h -2.588 .010 -.125 .960
1-5 -.106-h -2.416 .016 -.117 .926
6-11 -.026-h -.608 .544 -.030 .967
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.080-h -1.779 .076 -.086 .882

جنين -.094-h -2.187 .029 -.106 .962
نابلس -.119-i -2.723 .007 -.132 .923
س6_المحافظة -.081-i -1.797 .073 -.087 .872
1-5 -.099-i -2.281 .023 -.110 .923
6-11 -.035-i -.809 .419 -.039 .962
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.075-i -1.680 .094 -.082 .880

جنين -.109-i -2.540 .011 -.123 .948
س6_المحافظة -.123-j -2.664 .008 -.129 .807
1-5 -.085-j -1.945 .052 -.094 .907
6-11 -.041-j -.971 .332 -.047 .959
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.082-j -1.838 .067 -.089 .878

جنين -.143-j -3.280 .001 -.158 .899
س6_المحافظة -.067-k -1.297 .195 -.063 .632
1-5 -.081-k -1.864 .063 -.091 .906
6-11 -.047-k -1.114 .266 -.054 .957
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخ
رين

-.089-k -2.020 .044 -.098 .876

س6_المحافظة -.071-l -1.374 .170 -.067 .631
1-5 -.079-l -1.831 .068 -.089 .905
6-11 -.046-l -1.091 .276 -.053 .957

عائلة واحدة شرآة عائلية
س26_أسلوب_العمل_

في_المنشأة more than 58

س28_عدد_ساعات_ال
عمل_اليومي_عند_بدأ_ا

لعمل
س29_عدد_ساعات_ال

عمل_حاليا تجارية
س39_االنتاج_عند_الط

لب
رام اهللا 
والبيرة نابلس جنين

س50_الحوافز_تعمل_
على_تطوير_االخرين

Correlations عائلة واحدة 1.000
Covariances عائلة واحدة .008

عائلة واحدة 1.000 -.076
شرآة عائلية -.076 1.000
عائلة واحدة .008 -.001
شرآة عائلية -.001 .009
عائلة واحدة 1.000 -.088 .105
شرآة عائلية -.088 1.000 -.130
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .105 -.130 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000
شرآة عائلية -.001 .009 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001
عائلة واحدة 1.000 -.088 .105 -.010
شرآة عائلية -.088 1.000 -.131 -.044
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .105 -.131 1.000 .021
more than 58 -.010 -.044 .021 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000
شرآة عائلية -.001 .008 .000 -.001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000
more than 58 .000 -.001 .000 .017
عائلة واحدة 1.000 -.074 .107 -.002 -.084
شرآة عائلية -.074 1.000 -.126 -.030 -.144
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .107 -.126 1.000 .023 -.023
more than 58 -.002 -.030 .023 1.000 -.094
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.084 -.144 -.023 -.094 1.000

عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000
more than 58 .000 .000 .000 .017 .000
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س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000

عائلة واحدة 1.000 -.084 .118 -.015 -.143 .124
شرآة عائلية -.084 1.000 -.133 -.021 -.057 -.083
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .118 -.133 1.000 .012 -.084 .103
more than 58 -.015 -.021 .012 1.000 -.005 -.105
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.143 -.057 -.084 -.005 1.000 -.639

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .124 -.083 .103 -.105 -.639 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000 .000
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000
more than 58 .000 .000 .000 .017 .000 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000
عائلة واحدة 1.000 -.084 .095 -.018 -.143 .134 -.080
شرآة عائلية -.084 1.000 -.130 -.021 -.057 -.082 -.001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .095 -.130 1.000 .019 -.081 .067 .240
more than 58 -.018 -.021 .019 1.000 -.005 -.108 .029
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.143 -.057 -.081 -.005 1.000 -.633 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .134 -.082 .067 -.108 -.633 1.000 -.134
تجارية -.080 -.001 .240 .029 .000 -.134 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000 .000 -.001
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001
more than 58 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
تجارية -.001 .000 .001 .000 .000 .000 .008
عائلة واحدة 1.000 -.084 .094 -.018 -.143 .134 -.079 -.008
شرآة عائلية -.084 1.000 -.127 -.017 -.059 -.084 -.004 .037
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .094 -.127 1.000 .024 -.084 .064 .233 .055
more than 58 -.018 -.017 .024 1.000 -.009 -.112 .021 .089
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.143 -.059 -.084 -.009 1.000 -.629 .004 -.041

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .134 -.084 .064 -.112 -.629 1.000 -.128 -.059
تجارية -.079 -.004 .233 .021 .004 -.128 1.000 -.089
س39_االنتاج_عند_الطلب -.008 .037 .055 .089 -.041 -.059 -.089 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000 .000 -.001 .000
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000
more than 58 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
تجارية -.001 .000 .001 .000 .000 .000 .008 .000
س39_االنتاج_عند_الطلب .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .002
عائلة واحدة 1.000 -.086 .092 -.019 -.144 .135 -.078 -.005 .027
شرآة عائلية -.086 1.000 -.118 -.014 -.055 -.091 -.006 .030 -.089
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .092 -.118 1.000 .027 -.079 .056 .230 .047 -.093
more than 58 -.019 -.014 .027 1.000 -.007 -.115 .020 .086 -.037
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.144 -.055 -.079 -.007 1.000 -.630 .003 -.044 -.045

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .135 -.091 .056 -.115 -.630 1.000 -.126 -.052 .081
تجارية -.078 -.006 .230 .020 .003 -.126 1.000 -.086 .025
س39_االنتاج_عند_الطلب -.005 .030 .047 .086 -.044 -.052 -.086 1.000 .081
رام اهللا والبيرة .027 -.089 -.093 -.037 -.045 .081 .025 .081 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000 .000 -.001 .000 .000
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000
more than 58 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .001 -.001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
تجارية -.001 .000 .001 .000 .000 .000 .008 .000 .000
س39_االنتاج_عند_الطلب .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .002 .000
رام اهللا والبيرة .000 -.001 .000 -.001 .000 .000 .000 .000 .013
عائلة واحدة 1.000 -.089 .095 -.018 -.139 .132 -.066 -.004 .012 -.075
شرآة عائلية -.089 1.000 -.120 -.015 -.057 -.089 -.013 .029 -.079 .041
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س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .095 -.120 1.000 .028 -.075 .053 .236 .049 -.102 -.057
more than 58 -.018 -.015 .028 1.000 -.006 -.115 .023 .086 -.040 -.018
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.139 -.057 -.075 -.006 1.000 -.631 .011 -.043 -.055 -.057

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .132 -.089 .053 -.115 -.631 1.000 -.130 -.053 .087 .040
تجارية -.066 -.013 .236 .023 .011 -.130 1.000 -.082 -.006 -.154
س39_االنتاج_عند_الطلب -.004 .029 .049 .086 -.043 -.053 -.082 1.000 .075 -.024
رام اهللا والبيرة .012 -.079 -.102 -.040 -.055 .087 -.006 .075 1.000 .193
نابلس -.075 .041 -.057 -.018 -.057 .040 -.154 -.024 .193 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000
more than 58 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .001 -.001 .000
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
تجارية .000 .000 .001 .000 .000 .000 .008 .000 .000 -.001
س39_االنتاج_عند_الطلب .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .002 .000 .000
رام اهللا والبيرة .000 -.001 .000 -.001 .000 .000 .000 .000 .014 .002
نابلس -.001 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .000 .002 .011
عائلة واحدة 1.000 -.085 .095 -.016 -.140 .133 -.068 -.006 .016 -.067 .026
شرآة عائلية -.085 1.000 -.120 -.009 -.061 -.082 -.024 .019 -.061 .063 .101
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .095 -.120 1.000 .028 -.075 .053 .234 .049 -.101 -.056 -.004
more than 58 -.016 -.009 .028 1.000 -.009 -.112 .016 .081 -.030 -.005 .055
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.140 -.061 -.075 -.009 1.000 -.632 .016 -.039 -.061 -.064 -.042

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .133 -.082 .053 -.112 -.632 1.000 -.136 -.058 .095 .053 .060
تجارية -.068 -.024 .234 .016 .016 -.136 1.000 -.070 -.025 -.174 -.115
س39_االنتاج_عند_الطلب -.006 .019 .049 .081 -.039 -.058 -.070 1.000 .058 -.045 -.092
رام اهللا والبيرة .016 -.061 -.101 -.030 -.061 .095 -.025 .058 1.000 .223 .165
نابلس -.067 .063 -.056 -.005 -.064 .053 -.174 -.045 .223 1.000 .226
جنين .026 .101 -.004 .055 -.042 .060 -.115 -.092 .165 .226 1.000
عائلة واحدة .007 -.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .000
شرآة عائلية -.001 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .001 .001
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000
more than 58 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
تجارية .000 .000 .001 .000 .000 .000 .008 .000 .000 -.002 -.001
س39_االنتاج_عند_الطلب .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 -.001
رام اهللا والبيرة .000 -.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .003 .003
نابلس -.001 .001 .000 .000 .000 .000 -.002 .000 .003 .011 .003
جنين .000 .001 .000 .001 .000 .000 -.001 -.001 .003 .003 .018
عائلة واحدة 1.000 -.067 .085 -.048 -.120 .097 -.087 .009 .020 -.078 .016 -.202
شرآة عائلية -.067 1.000 -.122 -.022 -.054 -.094 -.032 .025 -.059 .058 .097 -.081
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .085 -.122 1.000 .034 -.078 .059 .237 .046 -.102 -.053 -.002 .040
more than 58 -.048 -.022 .034 1.000 -.021 -.084 .032 .068 -.034 .005 .062 .159
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل -.120 -.054 -.078 -.021 1.000 -.634 .007 -.033 -.059 -.069 -.045 -.081

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .097 -.094 .059 -.084 -.634 1.000 -.118 -.069 .091 .061 .067 .156
تجارية -.087 -.032 .237 .032 .007 -.118 1.000 -.077 -.027 -.167 -.109 .103
س39_االنتاج_عند_الطلب .009 .025 .046 .068 -.033 -.069 -.077 1.000 .060 -.049 -.095 -.073
رام اهللا والبيرة .020 -.059 -.102 -.034 -.059 .091 -.027 .060 1.000 .221 .164 -.024
نابلس -.078 .058 -.053 .005 -.069 .061 -.167 -.049 .221 1.000 .228 .061
جنين .016 .097 -.002 .062 -.045 .067 -.109 -.095 .164 .228 1.000 .048
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.202 -.081 .040 .159 -.081 .156 .103 -.073 -.024 .061 .048 1.000

عائلة واحدة .007 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .000 .000 -.001 .000 -.001
شرآة عائلية .000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .001 .001 .000
س26_أسلوب_العمل_في_المنشأة .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000
more than 58 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001
س28_عدد_ساعات_العمل_اليومي_عند_بدأ_العمل .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س29_عدد_ساعات_العمل_حاليا .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
تجارية -.001 .000 .001 .000 .000 .000 .008 .000 .000 -.002 -.001 .000
س39_االنتاج_عند_الطلب .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 -.001 .000
رام اهللا والبيرة .000 -.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .003 .003 .000
نابلس -.001 .001 .000 .000 .000 .000 -.002 .000 .003 .011 .003 .000
جنين .000 .001 .000 .001 .000 .000 -.001 -.001 .003 .003 .018 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين -.001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002
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a. Dependent Variable: new rank of workers



Mean Std. Deviation N
new rank .77 .915 448
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي 2.67 2.269 448

س15_موقع_المنشأة 2.53 .864 448
مدينة .6563 .47549 448
فردية .6317 .48288 448
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

1.96 .884 448

انتاجية صناعية .0848 .27893 448

new rank
س12_الخبرة_في_مجال

_العمل_الحالي
س15_موقع_الم

نشأة مدينة فردية

افز_تعمل_
على_تطوير
_االخرين

انتاجية 
صناعية

new rank 1.000 .094 -.128 -.112 .080 -.158 -.065
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .094 1.000 .050 .042 -.044 -.021 .136

س15_موقع_المنشأة -.128 .050 1.000 .751 .063 -.095 -.085
مدينة -.112 .042 .751 1.000 .051 -.123 -.117
فردية .080 -.044 .063 .051 1.000 -.040 -.083
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.158 -.021 -.095 -.123 -.040 1.000 .023

انتاجية صناعية -.065 .136 -.085 -.117 -.083 .023 1.000
new rank . .023 .003 .009 .045 .000 .084
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .023 . .146 .189 .177 .328 .002

س15_موقع_المنشأة .003 .146 . .000 .093 .022 .036
مدينة .009 .189 .000 . .139 .004 .007
فردية .045 .177 .093 .139 . .199 .039
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

.000 .328 .022 .004 .199 . .314

انتاجية صناعية .084 .002 .036 .007 .039 .314 .
new rank 448 448 448 448 448 448 448
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي 448 448 448 448 448 448 448

س15_موقع_المنشأة 448 448 448 448 448 448 448
مدينة 448 448 448 448 448 448 448
فردية 448 448 448 448 448 448 448
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

448 448 448 448 448 448 448

انتاجية صناعية 448 448 448 448 448 448 448

Model Variables Entered Variables Removed
1 س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر

ين
.

2 س15_موقع_المنشأة .
3 س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .

Square 
Change F Change df1 df2

Sig. F 
Change

1 .158a .025 .023 .905 .025 11.392 1 446 .001
2 .214b .046 .041 .896 .021 9.667 1 445 .002
3 .235c .055 .049 .892 .010 4.527 1 444 .034

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).p ( y , y
remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).

a. Predictors: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين

b. Predictors: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س15_موقع_المنشأة

Variables Entered/Removeda

a. Dependent Variable: new rank

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

Method

Channging in working Hours  الجدول (37) : تحليل االنحدار للنموذج التغيير في  عدد ساعات العمل  
Descriptive Statistics

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N



Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.

Regression 9.321 1 9.321 11.392 .001a

Residual 364.909 446 .818
Total 374.230 447
Regression 17.080 2 8.540 10.641 .000b

Residual 357.150 445 .803
Total 374.230 447
Regression 20.685 3 6.895 8.659 .000c

Residual 353.545 444 .796
Total 374.230 447

d 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 1.095 .104 10.522 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.163 .048 -.158 -3.375 .001

(Constant) 1.510 .169 8.948 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.178 .048 -.172 -3.688 .000

س15_موقع_المنشأة -.153 .049 -.145 -3.109 .002
(Constant) 1.414 .174 8.120 .000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.176 .048 -.170 -3.667 .000

س15_موقع_المنشأة -.158 .049 -.149 -3.220 .001
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .040 .019 .098 2.128 .034

Collinearity 
 Statistics

Tolerance
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .091a 1.955 .051 .092 1.000

س15_موقع_المنشأة -.145-a -3.109 .002 -.146 .991
مدينة -.133-a -2.849 .005 -.134 .985
فردية .074a 1.580 .115 .075 .998
انتاجية صناعية -.062-a -1.318 .188 -.062 .999
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .098b 2.128 .034 .100 .997

مدينة -.056-b -.796 .427 -.038 .434
فردية .083b 1.784 .075 .084 .995
انتاجية صناعية -.074-b -1.597 .111 -.076 .993
مدينة -.057-c -.810 .418 -.038 .434
فردية .088c 1.896 .059 .090 .993
انتاجية صناعية -.090-c -1.927 .055 -.091 .973

d. Dependent Variable: new rank

1

2

3

a. Predictors in the Model: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين

b. Predictors in the Model: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س15_موقع_المنشأة

c. Predictors in the Model: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي

2

3

a. Dependent Variable: new rank

Excluded Variablesd

Model Beta In t Sig.

Partial 
Correlatio

n

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig.
1

2

3

a. Predictors: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين

b. Predictors: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س15_موقع_المنشأة

c. Predictors: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي

d. Dependent Variable: new rank

c. Predictors: (Constant), س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي

ANOVAd

Model
1



س50_الحوافز_تعمل_ع
لى_تطوير_االخرين

س15_موقع_الم
نشأة

س12_الخبر
ة_في_مجال_
العمل_الحالي

Correlations س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين 1.000

Covariances س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .002

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين 1.000 .095

س15_موقع_المنشأة .095 1.000
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .002 .000

س15_موقع_المنشأة .000 .002
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين 1.000 .094 .016

س15_موقع_المنشأة .094 1.000 -.048
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .016 -.048 1.000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .002 .000 .000

س15_موقع_المنشأة .000 .002 .000
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .000 .000 .000

new rank
س12_الخبرة_في_مجال

_العمل_الحالي
س15_موقع_الم

نشأة مدينة فردية

افز_تعمل_
على_تطوير
_االخرين

انتاجية 
صناعية اعدادي فاقل 12-16

س13_سنة_ا
لتأسيس

س19_عدد_ال
عاملين_اليوم

س20_صلة_
القراية_بين_ا
لعاملين

س21_نوع_الم
نشأة_من_حيث
_الملكية

س56_استخدا
م_االنترنت_
في_البيع

new rank 1.000 .154 -.118 -.094 .099 -.149 -.059 .161 -.071 -.124 .160 .118 -.120 .134
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .154 1.000 .039 .019 -.083 -.070 .198 .159 .078 -.558 .093 -.011 .020 .127

س15_موقع_المنشأة -.118 .039 1.000 .740 .063 -.102 -.081 -.133 -.051 -.018 -.022 .078 -.038 -.082
مدينة -.094 .019 .740 1.000 .055 -.139 -.113 -.116 -.010 -.003 .004 .102 -.008 -.130
فردية .099 -.083 .063 .055 1.000 -.062 -.095 -.037 -.037 .102 -.184 -.036 -.826 -.056
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.149 -.070 -.102 -.139 -.062 1.000 .032 -.120 .009 .043 -.062 -.177 .009 .088

انتاجية صناعية -.059 .198 -.081 -.113 -.095 .032 1.000 -.039 .061 -.104 .159 .148 .057 .019
اعدادي فاقل .161 .159 -.133 -.116 -.037 -.120 -.039 1.000 .044 -.131 .054 -.027 -.008 .129
12-16 -.071 .078 -.051 -.010 -.037 .009 .061 .044 1.000 .014 -.027 -.068 -.004 -.019
س13_سنة_التأسيس -.124 -.558 -.018 -.003 .102 .043 -.104 -.131 .014 1.000 -.180 .002 .007 -.127
س19_عدد_العاملين_اليوم .160 .093 -.022 .004 -.184 -.062 .159 .054 -.027 -.180 1.000 .247 .104 .024
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .118 -.011 .078 .102 -.036 -.177 .148 -.027 -.068 .002 .247 1.000 .065 .011
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.120 .020 -.038 -.008 -.826 .009 .057 -.008 -.004 .007 .104 .065 1.000 .017

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .134 .127 -.082 -.130 -.056 .088 .019 .129 -.019 -.127 .024 .011 .017 1.000
new rank . .001 .008 .027 .021 .001 .115 .000 .074 .005 .000 .008 .007 .003
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .001 . .216 .352 .045 .077 .000 .001 .056 .000 .028 .410 .338 .005

س15_موقع_المنشأة .008 .216 . .000 .097 .018 .050 .003 .147 .354 .327 .055 .220 .047
مدينة .027 .352 .000 . .132 .002 .010 .009 .420 .475 .466 .019 .439 .004
فردية .021 .045 .097 .132 . .101 .026 .227 .223 .018 .000 .232 .000 .128
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

.001 .077 .018 .002 .101 . .258 .007 .428 .190 .103 .000 .430 .036

انتاجية صناعية .115 .000 .050 .010 .026 .258 . .211 .108 .017 .001 .001 .124 .348
اعدادي فاقل .000 .001 .003 .009 .227 .007 .211 . .187 .004 .137 .292 .439 .004
12-16 .074 .056 .147 .420 .223 .428 .108 .187 . .387 .289 .083 .465 .348
س13_سنة_التأسيس .005 .000 .354 .475 .018 .190 .017 .004 .387 . .000 .484 .442 .005
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .028 .327 .466 .000 .103 .001 .137 .289 .000 . .000 .017 .315
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .008 .410 .055 .019 .232 .000 .001 .292 .083 .484 .000 . .091 .408
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .007 .338 .220 .439 .000 .430 .124 .439 .465 .442 .017 .091 . .364

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .003 .005 .047 .004 .128 .036 .348 .004 .348 .005 .315 .408 .364 .

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

3 Correlations

Covariances

a. Dependent Variable: new rank

Coefficient Correlationsa

Model
1

2 Correlations

Covariances



new rank 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419

س15_موقع_المنشأة 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
مدينة 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
فردية 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419

انتاجية صناعية 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
اعدادي فاقل 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
12-16 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
س13_سنة_التأسيس 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
س19_عدد_العاملين_اليوم 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
س20_صلة_القراية_بين_العاملين 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419

Model Variables Entered Variables Removed
1 اعدادي فاقل .
2 س19_عدد_العاملين_اليوم .
3 س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .

4 س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

.

5 س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .
6 س15_موقع_المنشأة .
7 س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .

8 انتاجية صناعية .
9 . اعدادي فاقل
10 س20_صلة_القراية_بين_العاملين .

Square 
Change F Change df1 df2

Sig. F 
Change

1 .161a .026 .023 .908 .026 11.028 1 417 .001
2 .221b .049 .044 .899 .023 10.112 1 416 .002
3 .259c .067 .061 .891 .018 8.199 1 415 .004
4 .286d .082 .073 .885 .015 6.570 1 414 .011
5 .313e .098 .087 .878 .016 7.411 1 413 .007
6 .332f .110 .097 .873 .012 5.541 1 412 .019
7 .348g .121 .106 .869 .011 5.328 1 411 .021
8 .364h .132 .115 .865 .011 5.066 1 410 .025
9 .356i .127 .112 .866 -.006 2.628 1 410 .106
10 .368j .135 .118 .863 .009 4.158 1 410 .042

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

g. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل, س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س56_استخدام_االنترنت_في_البيع, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي

h. Predictors: (Constant), قل, س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س56_استخدام_االنترنت_في_البيع, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي, انتاجية صناعية

i. Predictors: (Constant), س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س56_استخدام_االنترنت_في_البيع, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي, انتاجية صناعية

j. Predictors: (Constant), 21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س56_استخدام_االنترنت_في_البيع, س15_موقع_المنشأة, س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي, انتاجية صناعية , س20_صلة_القراية_بين_العاملين

a. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل

b. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل, س19_عدد_العاملين_اليوم

c. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل, س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية

d. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل, س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين

e. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل, س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س56_استخدام_االنترنت_في_البيع

f. Predictors: (Constant), اعدادي فاقل, س19_عدد_العاملين_اليوم, س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية, س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين, س56_استخدام_االنترنت_في_البيع, س15_موقع_المنشأة

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

N

Variables Entered/Removeda

a. Dependent Variable: new rank

Method
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).



Sum of Squares df
Mean 
Square F Sig.

Regression 9.099 1 9.099 11.028 .001a

Residual 344.061 417 .825
Total 353.160 418
Regression 17.264 2 8.632 10.691 .000b

Residual 335.896 416 .807
Total 353.160 418
Regression 23.772 3 7.924 9.984 .000c

Residual 329.388 415 .794
Total 353.160 418
Regression 28.918 4 7.229 9.231 .000d

Residual 324.242 414 .783
Total 353.160 418
Regression 34.633 5 6.927 8.981 .000e

Residual 318.527 413 .771
Total 353.160 418
Regression 38.860 6 6.477 8.490 .000f

Residual 314.299 412 .763
Total 353.160 418
Regression 42.883 7 6.126 8.115 .000g

Residual 310.277 411 .755
Total 353.160 418
Regression 46.669 8 5.834 7.804 .000h

Residual 306.491 410 .748
Total 353.160 418
Regression 44.705 7 6.386 8.510 .000i

Residual 308.455 411 .750
Total 353.160 418
Regression 47.802 8 5.975 8.023 .000j

Residual 305.358 410 .745
Total 353.160 418

d 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) .734 .049 15.086 .000
اعدادي فاقل .395 .119 .161 3.321 .001
(Constant) .617 .060 10.216 .000
اعدادي فاقل .375 .118 .152 3.182 .002
س19_عدد_العاملين_اليوم .032 .010 .152 3.180 .002
(Constant) .848 .100 8.450 .000
اعدادي فاقل .371 .117 .151 3.171 .002
س19_عدد_العاملين_اليوم .035 .010 .167 3.488 .001
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.161 .056 -.136 -2.863 .004

(Constant) 1.102 .141 7.833 .000
اعدادي فاقل .336 .117 .136 2.871 .004
س19_عدد_العاملين_اليوم .033 .010 .160 3.360 .001
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.159 .056 -.135 -2.847 .005

3

4

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig.
1

2

7

8

9

10

Coefficientsa

1

2

3

4

5

6

ANOVAk

Model



س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.127 .050 -.122 -2.563 .011

(Constant) .686 .207 3.315 .001
اعدادي فاقل .291 .117 .118 2.484 .013
س19_عدد_العاملين_اليوم .033 .010 .157 3.327 .001
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.161 .055 -.137 -2.910 .004

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.142 .050 -.135 -2.857 .004

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .173 .064 .129 2.722 .007
(Constant) 1.046 .256 4.080 .000
اعدادي فاقل .253 .118 .103 2.148 .032
س19_عدد_العاملين_اليوم .032 .010 .155 3.305 .001
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.166 .055 -.141 -3.008 .003

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.155 .050 -.148 -3.123 .002

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .166 .063 .123 2.608 .009
س15_موقع_المنشأة -.118 .050 -.111 -2.354 .019
(Constant) .966 .257 3.753 .000
اعدادي فاقل .214 .118 .087 1.813 .071
س19_عدد_العاملين_اليوم .030 .010 .146 3.126 .002
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.167 .055 -.142 -3.057 .002

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.149 .049 -.143 -3.016 .003

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .148 .064 .110 2.333 .020
س15_موقع_المنشأة -.125 .050 -.118 -2.510 .012
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .057 .025 .110 2.308 .021

(Constant) .974 .256 3.802 .000
اعدادي فاقل .191 .118 .078 1.621 .106
س19_عدد_العاملين_اليوم .034 .010 .161 3.432 .001
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.163 .055 -.139 -2.993 .003

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.145 .049 -.139 -2.947 .003

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .147 .063 .109 2.321 .021
س15_موقع_المنشأة -.136 .050 -.128 -2.724 .007
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .068 .025 .132 2.730 .007

انتاجية صناعية -.362 .161 -.108 -2.251 .025
(Constant) 1.012 .256 3.962 .000
س19_عدد_العاملين_اليوم .034 .010 .165 3.495 .001
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.165 .055 -.140 -3.015 .003

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.156 .049 -.149 -3.181 .002

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .158 .063 .118 2.511 .012
س15_موقع_المنشأة -.148 .049 -.140 -3.000 .003
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .075 .025 .144 3.012 .003

انتاجية صناعية -.385 .161 -.114 -2.394 .017
(Constant) .849 .267 3.179 .002
س19_عدد_العاملين_اليوم .030 .010 .143 2.968 .003
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.170 .054 -.144 -3.111 .002

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.138 .049 -.132 -2.792 .005

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .154 .063 .114 2.445 .015
س15_موقع_المنشأة -.157 .049 -.149 -3.180 .002
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .079 .025 .152 3.179 .002

انتاجية صناعية -.431 .162 -.128 -2.666 .008
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .101 .049 .100 2.039 .042
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Collinearity 
 Statistics

Tolerance
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .131a 2.703 .007 .131 .975

س15_موقع_المنشأة -.099-a -2.028 .043 -.099 .982
مدينة -.077-a -1.579 .115 -.077 .987
فردية .106a 2.191 .029 .107 .999
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.132-a -2.728 .007 -.133 .986

انتاجية صناعية -.053-a -1.088 .277 -.053 .998
12-16 -.078-a -1.611 .108 -.079 .998
س13_سنة_التأسيس -.105-a -2.161 .031 -.105 .983
س19_عدد_العاملين_اليوم .152a 3.180 .002 .154 .997
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .122a 2.542 .011 .124 .999
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.119-a -2.480 .014 -.121 1.000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .115a 2.372 .018 .116 .983
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .119b 2.463 .014 .120 .967

س15_موقع_المنشأة -.096-b -2.002 .046 -.098 .982
مدينة -.078-b -1.630 .104 -.080 .987
فردية .138b 2.856 .005 .139 .966
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.124-b -2.580 .010 -.126 .982

انتاجية صناعية -.079-b -1.637 .102 -.080 .973
12-16 -.073-b -1.535 .126 -.075 .997
س13_سنة_التأسيس -.081-b -1.650 .100 -.081 .953
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .090b 1.824 .069 .089 .937
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.136-b -2.863 .004 -.139 .989

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .112b 2.344 .020 .114 .983
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .121c 2.523 .012 .123 .967

س15_موقع_المنشأة -.102-c -2.131 .034 -.104 .981
مدينة -.080-c -1.672 .095 -.082 .986
فردية .074c .869 .386 .043 .306
س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخر
ين

-.122-c -2.563 .011 -.125 .982

انتاجية صناعية -.074-c -1.536 .125 -.075 .971
12-16 -.073-c -1.550 .122 -.076 .997
س13_سنة_التأسيس -.077-c -1.593 .112 -.078 .952
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .096c 1.959 .051 .096 .936
س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .115c 2.413 .016 .118 .983
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .115d 2.419 .016 .118 .965

س15_موقع_المنشأة -.118-d -2.479 .014 -.121 .966
مدينة -.101-d -2.110 .035 -.103 .963
فردية .049d .570 .569 .028 .302
انتاجية صناعية -.069-d -1.454 .147 -.071 .970
12-16 -.072-d -1.528 .127 -.075 .997
س13_سنة_التأسيس -.075-d -1.557 .120 -.076 .952
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .076d 1.547 .123 .076 .908
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س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .129d 2.722 .007 .133 .972
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .102e 2.137 .033 .105 .953

س15_موقع_المنشأة -.111-e -2.354 .019 -.115 .964
مدينة -.089-e -1.855 .064 -.091 .953
فردية .061e .714 .476 .035 .301
انتاجية صناعية -.072-e -1.514 .131 -.074 .969
12-16 -.069-e -1.470 .142 -.072 .996
س13_سنة_التأسيس -.061-e -1.265 .206 -.062 .940
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .072e 1.478 .140 .073 .907
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .110f 2.308 .021 .113 .949

مدينة -.014-f -.203 .840 -.010 .443
فردية .067f .789 .431 .039 .301
انتاجية صناعية -.081-f -1.716 .087 -.084 .963
12-16 -.074-f -1.591 .112 -.078 .994
س13_سنة_التأسيس -.066-f -1.376 .169 -.068 .938
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .080f 1.645 .101 .081 .903
مدينة -.013-g -.187 .852 -.009 .443
فردية .087g 1.023 .307 .050 .298
انتاجية صناعية -.108-g -2.251 .025 -.110 .923
12-16 -.083-g -1.796 .073 -.088 .988
س13_سنة_التأسيس -.010-g -.169 .866 -.008 .667
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .086g 1.765 .078 .087 .901
مدينة -.026-h -.381 .703 -.019 .440
فردية .080h .943 .346 .047 .297
12-16 -.078-h -1.695 .091 -.084 .985
س13_سنة_التأسيس -.006-h -.112 .911 -.006 .667
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .103h 2.106 .036 .104 .884
مدينة -.030-i -.434 .664 -.021 .441
فردية .071i .845 .399 .042 .298
12-16 -.076-i -1.634 .103 -.080 .986
س13_سنة_التأسيس -.010-i -.171 .864 -.008 .668
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .100i 2.039 .042 .100 .885
اعدادي فاقل .078i 1.621 .106 .080 .920
مدينة -.039-j -.558 .577 -.028 .439
فردية .061j .728 .467 .036 .297
12-16 -.070-j -1.517 .130 -.075 .983
س13_سنة_التأسيس -.013-j -.237 .813 -.012 .667
اعدادي فاقل .081j 1.705 .089 .084 .919

اعدادي فاقل
س19_عدد_العام

لين_اليوم

س21_نوع_ا
لمنشأة_من_
حيث_الملكية

_تعمل_على_
تطوير_االخري

ن

خدام_االنتر
نت_في_الب

يع
س15_موقع_

المنشأة

س12_الخبرة_
في_مجال_العمل

_الحالي
انتاجية 
صناعية

س20_صلة_
القراية_بين_ا
لعاملين

Correlations اعدادي فاقل 1.000
Covariances اعدادي فاقل .014

اعدادي فاقل 1.000 -.054
س19_عدد_العاملين_اليوم -.054 1.000
اعدادي فاقل .014 .000
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000
اعدادي فاقل 1.000 -.055 .013
س19_عدد_العاملين_اليوم -.055 1.000 -.104
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .013 -.104 1.000

اعدادي فاقل .014 .000 .000
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .000 .003

اعدادي فاقل 1.000 -.048 .011 .117
س19_عدد_العاملين_اليوم -.048 1.000 -.105 .057
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .011 -.105 1.000 -.014
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Model
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س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .117 .057 -.014 1.000

اعدادي فاقل .014 .000 .000 .001
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .000 .003 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .001 .000 .000 .002

اعدادي فاقل 1.000 -.044 .013 .130 -.140
س19_عدد_العاملين_اليوم -.044 1.000 -.105 .059 -.021
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .013 -.105 1.000 -.012 -.015

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .130 .059 -.012 1.000 -.106

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.140 -.021 -.015 -.106 1.000
اعدادي فاقل .014 .000 .000 .001 -.001
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .000 .003 .000 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .001 .000 .000 .002 .000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.001 .000 .000 .000 .004
اعدادي فاقل 1.000 -.041 .018 .144 -.131 .138
س19_عدد_العاملين_اليوم -.041 1.000 -.104 .061 -.020 .017
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .018 -.104 1.000 -.008 -.013 .036

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .144 .061 -.008 1.000 -.099 .115

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.131 -.020 -.013 -.099 1.000 .053
س15_موقع_المنشأة .138 .017 .036 .115 .053 1.000
اعدادي فاقل .014 .000 .000 .001 -.001 .001
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .000 .003 .000 .000 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .001 .000 .000 .002 .000 .000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.001 .000 .000 .000 .004 .000
س15_موقع_المنشأة .001 .000 .000 .000 .000 .003
اعدادي فاقل 1.000 -.029 .020 .135 -.112 .146 -.141
س19_عدد_العاملين_اليوم -.029 1.000 -.102 .056 -.011 .022 -.081
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .020 -.102 1.000 -.009 -.011 .037 -.014

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .135 .056 -.009 1.000 -.104 .111 .052

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.112 -.011 -.011 -.104 1.000 .060 -.117
س15_موقع_المنشأة .146 .022 .037 .111 .060 1.000 -.064
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي -.141 -.081 -.014 .052 -.117 -.064 1.000

اعدادي فاقل .014 .000 .000 .001 -.001 .001 .000
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .001 .000 .000 .002 .000 .000 .000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.001 .000 .000 .000 .004 .000 .000
س15_موقع_المنشأة .001 .000 .000 .000 .000 .002 .000
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001

اعدادي فاقل 1.000 -.041 .017 .131 -.111 .153 -.155 .086
س19_عدد_العاملين_اليوم -.041 1.000 -.096 .061 -.012 .008 -.049 -.144
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .017 -.096 1.000 -.007 -.012 .033 -.007 -.034

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .131 .061 -.007 1.000 -.104 .107 .058 -.036

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.111 -.012 -.012 -.104 1.000 .061 -.117 .011
س15_موقع_المنشأة .153 .008 .033 .107 .061 1.000 -.082 .094
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي -.155 -.049 -.007 .058 -.117 -.082 1.000 -.204
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انتاجية صناعية .086 -.144 -.034 -.036 .011 .094 -.204 1.000
اعدادي فاقل .014 .000 .000 .001 -.001 .001 .000 .002
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .001 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.001 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000
س15_موقع_المنشأة .001 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .001
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 -.001

انتاجية صناعية .002 .000 .000 .000 .000 .001 -.001 .026
س19_عدد_العاملين_اليوم 1.000 -.096 .067 -.017 .015 -.056 -.141
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.096 1.000 -.010 -.010 .031 -.004 -.036

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .067 -.010 1.000 -.091 .089 .080 -.048

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.017 -.010 -.091 1.000 .079 -.137 .021
س15_موقع_المنشأة .015 .031 .089 .079 1.000 -.060 .082
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي -.056 -.004 .080 -.137 -.060 1.000 -.194

انتاجية صناعية -.141 -.036 -.048 .021 .082 -.194 1.000
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000
س15_موقع_المنشأة .000 .000 .000 .000 .002 .000 .001
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .000 .000 .000 .000 .000 .001 -.001

انتاجية صناعية .000 .000 .000 .000 .001 -.001 .026
س19_عدد_العاملين_اليوم 1.000 -.084 .026 -.008 .034 -.072 -.105 -.222
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية -.084 1.000 -.017 -.008 .034 -.008 -.030 -.043

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .026 -.017 1.000 -.096 .072 .093 -.071 .173

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع -.008 -.008 -.096 1.000 .082 -.139 .025 -.036
س15_موقع_المنشأة .034 .034 .072 .082 1.000 -.067 .094 -.088
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي -.072 -.008 .093 -.139 -.067 1.000 -.203 .081

انتاجية صناعية -.105 -.030 -.071 .025 .094 -.203 1.000 -.140
س20_صلة_القراية_بين_العاملين -.222 -.043 .173 -.036 -.088 .081 -.140 1.000
س19_عدد_العاملين_اليوم .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
س21_نوع_المنشأة_من_حيث_الملكية .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000

س50_الحوافز_تعمل_على_تطوير_االخرين .000 .000 .002 .000 .000 .000 -.001 .000

س56_استخدام_االنترنت_في_البيع .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000
س15_موقع_المنشأة .000 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .000
س12_الخبرة_في_مجال_العمل_الحالي .000 .000 .000 .000 .000 .001 -.001 .000

انتاجية صناعية .000 .000 -.001 .000 .001 -.001 .026 -.001
س20_صلة_القراية_بين_العاملين .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .002
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Mean Std. Deviation N
YProfits 1.8098 .67334 460
فلسطينية .9022 .29740 460
س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.57 .734 460
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد
_خامة

1.67 .796 460

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي 1.53 .785 460
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي 2.76 .579 460

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_م
ع_البدأ

1.48 .504 460

YProfits فلسطينية
س37_العمل_بطاقة_آا

ملة
س38_السهول_في_الح
صول_على_مواد_خامة

س61_االنتاج_لتلبية_ال
طلب_المحلي

س62_الطلب_لتلبية_الط
لب_الخارجي

س701_ازدياد_خطوط
_االنتاج_مقارنة_مع_ال

بدأ
YProfits 1.000 -.126 .269 .252 .193 -.008 .202
فلسطينية -.126 1.000 .024 -.071 -.049 -.022 -.006
س37_العمل_بطاقة_آاملة .269 .024 1.000 .376 .188 -.097 .183
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .252 -.071 .376 1.000 .203 -.132 .060

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .193 -.049 .188 .203 1.000 -.187 .128
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي -.008 -.022 -.097 -.132 -.187 1.000 .081

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .202 -.006 .183 .060 .128 .081 1.000

YProfits . .003 .000 .000 .000 .432 .000
فلسطينية .003 . .301 .065 .148 .317 .453
س37_العمل_بطاقة_آاملة .000 .301 . .000 .000 .019 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .000 .065 .000 . .000 .002 .099

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .000 .148 .000 .000 . .000 .003
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .432 .317 .019 .002 .000 . .041

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .453 .000 .099 .003 .041 .

YProfits 460 460 460 460 460 460 460
فلسطينية 460 460 460 460 460 460 460
س37_العمل_بطاقة_آاملة 460 460 460 460 460 460 460
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة 460 460 460 460 460 460 460

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي 460 460 460 460 460 460 460
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي 460 460 460 460 460 460 460

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ 460 460 460 460 460 460 460

Model Variables Entered Variables Removed
1 س37_العمل_بطاقة_آاملة .

2 س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .

3 س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .

4 فلسطينية .

5 س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Variables Entered/Removeda

Increasing of Profits  الجدول (38) : تحليل االنحدار للنموذج  الزيادة في االرباح  

Method

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100).

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100).

Descriptive Statistics

Correlations



R Square Change F Change df1 df2
Sig. F 

Change
1 .269a .072 .070 .64926 .072 35.680 1 458 .000
2 .314b .099 .095 .64064 .026 13.416 1 457 .000
3 .351c .123 .118 .63248 .025 12.868 1 456 .000
4 .370d .137 .130 .62820 .014 7.226 1 455 .007
5 .384e .148 .138 .62505 .011 5.593 1 454 .018

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 15.041 1 15.041 35.680 .000a

Residual 193.065 458 .422
Total 208.106 459
Regression 20.547 2 10.273 25.032 .000b

Residual 187.559 457 .410
Total 208.106 459
Regression 25.694 3 8.565 21.411 .000c

Residual 182.412 456 .400
Total 208.106 459
Regression 28.546 4 7.136 18.084 .000d

Residual 179.560 455 .395
Total 208.106 459
Regression 30.731 5 6.146 15.732 .000e

Residual 177.375 454 .391
Total 208.106 459

a. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة
b. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة
c. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ

d. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, فلسطينية

e. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, فلسطينية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي

f. Dependent Variable: YProfits

Model
1

2

3

4

5

a. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة
b. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة
c. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ
d. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, فلسطينية
e. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, فلسطينية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي

ANOVAf

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

Change Statistics

a. Dependent Variable: YProfits

Model Summary



Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 1.424 .071 19.940 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .247 .041 .269 5.973 .000
(Constant) 1.270 .082 15.489 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .186 .044 .203 4.233 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .148 .041 .176 3.663 .000

(Constant) .994 .112 8.912 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .159 .044 .173 3.601 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .150 .040 .177 3.744 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .214 .060 .160 3.587 .000

(Constant) 1.242 .144 8.617 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .165 .044 .180 3.770 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .141 .040 .166 3.524 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .212 .059 .159 3.582 .000

فلسطينية -.266 .099 -.118 -2.688 .007
(Constant) 1.155 .148 7.799 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .154 .044 .168 3.515 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .127 .040 .150 3.167 .002

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .198 .059 .148 3.348 .001

فلسطينية -.256 .099 -.113 -2.601 .010
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .091 .038 .106 2.365 .018

Collinearity 
Statistics

Tolerance
فلسطينية -.132-a -2.965 .003 -.137 .999
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .176a 3.663 .000 .169 .859

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .147a 3.249 .001 .150 .965
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .018a .402 .688 .019 .991

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .158a 3.502 .001 .162 .967

فلسطينية -.119-b -2.693 .007 -.125 .992
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .126b 2.775 .006 .129 .944
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .035b .790 .430 .037 .980

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .160b 3.587 .000 .166 .966

فلسطينية -.118-c -2.688 .007 -.125 .992
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .111c 2.460 .014 .115 .935
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .020c .443 .658 .021 .970

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .106d 2.365 .018 .110 .933
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .016d .370 .711 .017 .969

5 س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .035e .793 .428 .037 .940

2

3

4

a. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة
b. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة
c. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ

Model Beta In t Sig.
Partial 

Correlation
1

2

3

4

5

a. Dependent Variable: YProfits

Excluded Variablesf

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

t Sig.
1



س37_العمل_بطاقة_آا
ملة

س38_السهول_في_الح
صول_على_مواد_خامة

س701_ازدياد_خطوط
_االنتاج_مقارنة_مع_ال

بدأ فلسطينية
س61_االنتاج_لتلبية_ال

طلب_المحلي
Correlations س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000
Covariances س37_العمل_بطاقة_آاملة .002

س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.376
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.376 1.000

س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 -.001
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .002

س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.372 -.173
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.372 1.000 .010

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.173 .010 1.000

س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 -.001 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .002 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .004

س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.375 -.174 -.056
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.375 1.000 .011 .086

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.174 .011 1.000 .011

فلسطينية -.056 .086 .011 1.000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 -.001 .000 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .002 .000 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .003 .000

فلسطينية .000 .000 .000 .010
س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.353 -.161 -.060 -.107
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.353 1.000 .025 .079 -.143

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.161 .025 1.000 .007 -.099

فلسطينية -.060 .079 .007 1.000 .042
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي -.107 -.143 -.099 .042 1.000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 -.001 .000 .000 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .002 .000 .000 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .003 .000 .000

فلسطينية .000 .000 .000 .010 .000
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .000 .000 .000 .000 .001

a. Dependent Variable: YProfits

4 Correlations

Covariances

5 Correlations

Covariances

2 Correlations

Covariances

3 Correlations

Covariances

d. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, فلسطينية

e. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, فلسطينية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي

f. Dependent Variable: YProfits

Coefficient Correlationsa

Model
1



YProfits فلسطينية
س37_العمل_بطاقة_آا

ملة
س38_السهول_في_الح
صول_على_مواد_خامة

س61_االنتاج_لتلبية_ال
طلب_المحلي

س62_الطلب_لتلبية_الط
لب_الخارجي

س701_ازدياد_خطوط
_االنتاج_مقارنة_مع_ال

بدأ
دول اوروبا 
الشرقية

س34_اجريت_د
راسة_جدوى

س42_االستفا
دة_من_تسهيل
ات_جمرآية

س48_حوافز_
عينية_للعاملين

س65__اتباع
_معايير_االيز

و

س71_تغيير_
في_ 

اصول_بالمنشأة
YProfits 1.000 -.125 .267 .253 .195 -.007 .200 -.124 .116 .116 .239 .196 .018
فلسطينية -.125 1.000 .024 -.071 -.049 -.023 -.006 .041 .030 -.055 -.087 -.008 -.012
س37_العمل_بطاقة_آاملة .267 .024 1.000 .377 .193 -.098 .178 -.047 .003 .025 .188 .064 .033
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .253 -.071 .377 1.000 .203 -.133 .060 .051 .053 -.001 .173 .071 .073

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .195 -.049 .193 .203 1.000 -.187 .131 .007 .104 -.020 .108 .036 .082
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي -.007 -.023 -.098 -.133 -.187 1.000 .081 -.041 -.065 .082 -.067 -.020 .100

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .200 -.006 .178 .060 .131 .081 1.000 -.013 .071 .098 .125 .118 .250

دول اوروبا الشرقية -.124 .041 -.047 .051 .007 -.041 -.013 1.000 .017 .021 .094 -.101 .059
س34_اجريت_دراسة_جدوى .116 .030 .003 .053 .104 -.065 .071 .017 1.000 .098 .117 .155 -.013
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .116 -.055 .025 -.001 -.020 .082 .098 .021 .098 1.000 .114 .084 .114

س48_حوافز_عينية_للعاملين .239 -.087 .188 .173 .108 -.067 .125 .094 .117 .114 1.000 .176 .077
س65__اتباع_معايير_االيزو .196 -.008 .064 .071 .036 -.020 .118 -.101 .155 .084 .176 1.000 -.002
س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة .018 -.012 .033 .073 .082 .100 .250 .059 -.013 .114 .077 -.002 1.000
YProfits . .004 .000 .000 .000 .439 .000 .004 .006 .007 .000 .000 .351
فلسطينية .004 . .307 .064 .149 .312 .452 .190 .262 .121 .031 .430 .399
س37_العمل_بطاقة_آاملة .000 .307 . .000 .000 .018 .000 .156 .472 .298 .000 .085 .243
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .000 .064 .000 . .000 .002 .100 .137 .130 .491 .000 .064 .060

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .000 .149 .000 .000 . .000 .002 .442 .013 .338 .011 .222 .040
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .439 .312 .018 .002 .000 . .042 .193 .082 .040 .076 .335 .016

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .452 .000 .100 .002 .042 . .392 .065 .018 .004 .006 .000

دول اوروبا الشرقية .004 .190 .156 .137 .442 .193 .392 . .359 .325 .022 .015 .104
س34_اجريت_دراسة_جدوى .006 .262 .472 .130 .013 .082 .065 .359 . .018 .006 .000 .392
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .007 .121 .298 .491 .338 .040 .018 .325 .018 . .007 .037 .007

س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .031 .000 .000 .011 .076 .004 .022 .006 .007 . .000 .049
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .430 .085 .064 .222 .335 .006 .015 .000 .037 .000 . .480
س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة .351 .399 .243 .060 .040 .016 .000 .104 .392 .007 .049 .480 .
YProfits 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
فلسطينية 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س37_العمل_بطاقة_آاملة 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

دول اوروبا الشرقية 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س34_اجريت_دراسة_جدوى 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

س48_حوافز_عينية_للعاملين 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س65__اتباع_معايير_االيزو 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458
س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

Model Variables Entered Variables Removed
س37_العمل_بطاقة_آاملة .

2 س48_حوافز_عينية_للعاملين . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-

N

Variables Entered/Removeda

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

Method
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-



3 س65__اتباع_معايير_االيزو .
4 س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .
5 س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .

6 دول اوروبا الشرقية .
7 س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .
8 فلسطينية .

R Square Change F Change df1 df2
Sig. F 

Change
1 .267a .071 .069 .64988 .071 35.104 1 456 .000
2 .329b .108 .104 .63755 .037 18.804 1 455 .000
3 .361c .131 .125 .63026 .022 11.588 1 454 .001
4 .387d .150 .142 .62389 .019 10.314 1 453 .001
5 .407e .166 .157 .61865 .016 8.714 1 452 .003
6 .426f .182 .171 .61353 .016 8.571 1 451 .004
7 .438g .192 .179 .61037 .010 5.686 1 450 .018
8 .448h .200 .186 .60775 .009 4.892 1 449 .027

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 14.826 1 14.826 35.104 .000a

Residual 192.588 456 .422
Total 207.413 457
Regression 22.469 2 11.234 27.639 .000b

Residual 184.944 455 .406
Total 207.413 457
Regression 27.072 3 9.024 22.718 .000c

Residual 180.341 454 .397
Total 207.413 457
Regression 31.087 4 7.772 19.966 .000d

Residual 176.326 453 .389
Total 207.413 457
Regression 34.422 5 6.884 17.988 .000e

Residual 172.991 452 .383
Total 207.413 457
Regression 37.648 6 6.275 16.669 .000f

Residual 169.765 451 .376
Total 207.413 457
Regression 39.766 7 5.681 15.249 .000g

Residual 167.647 450 .373
Total 207.413 457
Regression 41.573 8 5.197 14.070 .000h

Residual 165.840 449 .369
Total 207.413 457

a. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة
b. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين

3

4

5

6

7

8

g. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي

h. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي, فلسطينية

ANOVAi

Model
1

2

a. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة
b. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين
c. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو
d. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة
e. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ

f. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

Change Statistics

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-

a. Dependent Variable: YProfits

Model Summary

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F
to-remove >= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-



Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 1.426 .072 19.893 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .246 .042 .267 5.925 .000
(Constant) 1.168 .092 12.679 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .212 .041 .231 5.117 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .151 .035 .195 4.336 .000
(Constant) .861 .128 6.720 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .208 .041 .226 5.063 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .131 .035 .170 3.757 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .212 .062 .151 3.404 .001
(Constant) .760 .131 5.816 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .158 .043 .172 3.641 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .119 .035 .155 3.438 .001
س65__اتباع_معايير_االيزو .205 .062 .147 3.331 .001
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .128 .040 .151 3.212 .001

(Constant) .575 .144 3.998 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .138 .044 .150 3.174 .002
س48_حوافز_عينية_للعاملين .111 .035 .144 3.221 .001
س65__اتباع_معايير_االيزو .188 .061 .134 3.064 .002
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .130 .039 .154 3.302 .001

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .174 .059 .130 2.952 .003

(Constant) .602 .143 4.207 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .128 .043 .139 2.950 .003
س48_حوافز_عينية_للعاملين .123 .035 .159 3.565 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .166 .061 .119 2.716 .007
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .138 .039 .163 3.521 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .173 .058 .130 2.971 .003

دول اوروبا الشرقية -.695 .237 -.127 -2.928 .004
(Constant) .531 .145 3.652 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .117 .043 .127 2.703 .007
س48_حوافز_عينية_للعاملين .119 .034 .154 3.462 .001
س65__اتباع_معايير_االيزو .167 .061 .119 2.735 .006
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .125 .039 .148 3.174 .002

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .160 .058 .120 2.741 .006

دول اوروبا الشرقية -.696 .236 -.127 -2.945 .003
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .090 .038 .105 2.385 .018
(Constant) .738 .172 4.281 .000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .124 .043 .135 2.869 .004
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g. Predictors: (Constant), ملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي

h. Predictors: (Constant), 4_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي, فلسطينية

i. Dependent Variable: YProfits

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

t Sig.

c. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو

d. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة

e. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ

f. Predictors: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية



س48_حوافز_عينية_للعاملين .112 .034 .145 3.267 .001
س65__اتباع_معايير_االيزو .169 .061 .121 2.781 .006
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .118 .039 .140 3.013 .003

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .160 .058 .120 2.753 .006

دول اوروبا الشرقية -.665 .236 -.121 -2.821 .005
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .087 .038 .101 2.310 .021
فلسطينية -.213 .096 -.094 -2.212 .027

Collinearity 
Statistics

Tolerance
فلسطينية -.132-a -2.943 .003 -.137 .999
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .178a 3.696 .000 .171 .858

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .149a 3.277 .001 .152 .963
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .019a .425 .671 .020 .990

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .157a 3.470 .001 .161 .968

دول اوروبا الشرقية -.111-a -2.478 .014 -.115 .998
س34_اجريت_دراسة_جدوى .115a 2.573 .010 .120 1.000
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .109a 2.429 .016 .113 .999

س48_حوافز_عينية_للعاملين .195a 4.336 .000 .199 .965
س65__اتباع_معايير_االيزو .179a 4.031 .000 .186 .996
س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة .009a .205 .838 .010 .999
فلسطينية -.115-b -2.598 .010 -.121 .991
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .156b 3.287 .001 .152 .847

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .135b 3.018 .003 .140 .957
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .029b .650 .516 .031 .988

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .140b 3.130 .002 .145 .960

دول اوروبا الشرقية -.133-b -3.008 .003 -.140 .987
س34_اجريت_دراسة_جدوى .094b 2.115 .035 .099 .986
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .089b 2.000 .046 .093 .987

س65__اتباع_معايير_االيزو .151b 3.404 .001 .158 .968
س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.005-b -.106 .916 -.005 .994
فلسطينية -.116-c -2.649 .008 -.123 .991
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة .151c 3.212 .001 .149 .846

س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .134c 3.013 .003 .140 .957
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .030c .676 .499 .032 .988

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .127c 2.850 .005 .133 .951

دول اوروبا الشرقية -.117-c -2.650 .008 -.124 .973
س34_اجريت_دراسة_جدوى .075c 1.679 .094 .079 .967
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .079c 1.804 .072 .084 .983

س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.002-c -.050 .960 -.002 .993
فلسطينية -.106-d -2.431 .015 -.114 .985
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .116d 2.620 .009 .122 .940
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .044d 1.006 .315 .047 .978

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .130d 2.952 .003 .138 .951

دول اوروبا الشرقية -.127-d -2.908 .004 -.136 .969
س34_اجريت_دراسة_جدوى .069d 1.572 .117 .074 .966
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س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .083d 1.908 .057 .089 .982

س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.010-d -.238 .812 -.011 .990
فلسطينية -.105-e -2.441 .015 -.114 .985
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .105e 2.362 .019 .111 .931
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .031e .707 .480 .033 .967

دول اوروبا الشرقية -.127-e -2.928 .004 -.137 .969
س34_اجريت_دراسة_جدوى .063e 1.440 .151 .068 .963
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .073e 1.693 .091 .079 .976

س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.045-e -1.002 .317 -.047 .929
فلسطينية -.098-f -2.290 .023 -.107 .981
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .105f 2.385 .018 .112 .931
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .026f .611 .542 .029 .966

س34_اجريت_دراسة_جدوى .065f 1.509 .132 .071 .963
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .076f 1.769 .078 .083 .976

س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.038-f -.865 .387 -.041 .927
فلسطينية -.094-g -2.212 .027 -.104 .980
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .045g 1.034 .302 .049 .938

س34_اجريت_دراسة_جدوى .057g 1.310 .191 .062 .955
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .080g 1.874 .062 .088 .974

س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.043-g -.972 .332 -.046 .925
س62_الطلب_لتلبية_الطلب_الخارجي .042h .954 .340 .045 .937

س34_اجريت_دراسة_جدوى .061h 1.421 .156 .067 .953
س42_االستفادة_من_تسهيالت_جمرآية .076h 1.770 .077 .083 .972

س71_تغيير_في_ اصول_بالمنشأة -.043-h -.981 .327 -.046 .925

س37_العمل_بطاقة_آا
ملة

س48_حوافز_عينية_للع
املين

س65__اتباع_معايير_ا
اليزو

س38_السهول_في_الح
صول_على_مواد_خامة

س701_ازدياد_خطوط
_االنتاج_مقارنة_مع_ال

بدأ دول اوروبا الشرقية

س61_االنتاج_
لتلبية_الطلب_الم

حلي فلسطينية
Correlations س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000
Covariances س37_العمل_بطاقة_آاملة .002

س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.188
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.188 1.000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001
س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.180 -.032
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.180 1.000 -.167
س65__اتباع_معايير_االيزو -.032 -.167 1.000

Model
1

2 Correlations

Covariances

3 Correlations

e. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ

f. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية

g. Predictors in the Model: (Constant), ز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي

h. Predictors in the Model: (Constant), لعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة, س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ, دول اوروبا الشرقية , س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي, فلسطينية

i. Dependent Variable: YProfits

Coefficient Correlationsa

7

8

a. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة
b. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين
c. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو

d. Predictors in the Model: (Constant), س37_العمل_بطاقة_آاملة, س48_حوافز_عينية_للعاملين, س65__اتباع_معايير_االيزو, س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة

5
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س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .000 .004
س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.130 -.019 -.355
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.130 1.000 -.162 -.105
س65__اتباع_معايير_االيزو -.019 -.162 1.000 -.033
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.355 -.105 -.033 1.000

س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000 .000 -.001
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001 .000 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .000 .004 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .000 .000 .002

س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.116 -.004 -.354 -.154
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.116 1.000 -.154 -.106 -.079
س65__اتباع_معايير_االيزو -.004 -.154 1.000 -.035 -.095
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.354 -.106 -.035 1.000 .022

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.154 -.079 -.095 .022 1.000

س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000 .000 -.001 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001 .000 .000 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .000 .004 .000 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .000 .000 .002 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .000 .000 .003

س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.124 .006 -.358 -.153 .082
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.124 1.000 -.165 -.097 -.079 -.116
س65__اتباع_معايير_االيزو .006 -.165 1.000 -.043 -.094 .120
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.358 -.097 -.043 1.000 .022 -.068

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.153 -.079 -.094 .022 1.000 .002

دول اوروبا الشرقية .082 -.116 .120 -.068 .002 1.000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000 .000 -.001 .000 .001
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001 .000 .000 .000 -.001
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .000 .004 .000 .000 .002
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .000 .000 .002 .000 -.001

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .000 .000 .003 .000

دول اوروبا الشرقية .001 -.001 .002 -.001 .000 .056
س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.118 .006 -.338 -.142 .081 -.103
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.118 1.000 -.165 -.090 -.074 -.116 -.049
س65__اتباع_معايير_االيزو .006 -.165 1.000 -.042 -.094 .120 .002
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.338 -.090 -.042 1.000 .035 -.067 -.139

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.142 -.074 -.094 .035 1.000 .002 -.097

دول اوروبا الشرقية .081 -.116 .120 -.067 .002 1.000 -.001
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي -.103 -.049 .002 -.139 -.097 -.001 1.000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000 .000 -.001 .000 .001 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001 .000 .000 .000 -.001 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .000 .004 .000 .000 .002 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .000 .000 .002 .000 -.001 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000

دول اوروبا الشرقية .001 -.001 .002 -.001 .000 .056 .000
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001
س37_العمل_بطاقة_آاملة 1.000 -.124 .007 -.342 -.141 .085 -.106 -.073
س48_حوافز_عينية_للعاملين -.124 1.000 -.166 -.082 -.074 -.120 -.045 .089
س65__اتباع_معايير_االيزو .007 -.166 1.000 -.044 -.094 .121 .001 -.016
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Covariances

5 Correlations

Covariances

Covariances



س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.342 -.082 -.044 1.000 .035 -.071 -.135 .075

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ -.141 -.074 -.094 .035 1.000 .002 -.097 .000

دول اوروبا الشرقية .085 -.120 .121 -.071 .002 1.000 -.003 -.059
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي -.106 -.045 .001 -.135 -.097 -.003 1.000 .038
فلسطينية -.073 .089 -.016 .075 .000 -.059 .038 1.000
س37_العمل_بطاقة_آاملة .002 .000 .000 -.001 .000 .001 .000 .000
س48_حوافز_عينية_للعاملين .000 .001 .000 .000 .000 -.001 .000 .000
س65__اتباع_معايير_االيزو .000 .000 .004 .000 .000 .002 .000 .000
س38_السهول_في_الحصول_على_مواد_خامة -.001 .000 .000 .002 .000 -.001 .000 .000

س701_ازدياد_خطوط_االنتاج_مقارنة_مع_البدأ .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000

دول اوروبا الشرقية .001 -.001 .002 -.001 .000 .056 .000 -.001
س61_االنتاج_لتلبية_الطلب_المحلي .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000
فلسطينية .000 .000 .000 .000 .000 -.001 .000 .009

Covariances

a. Dependent Variable: YProfits


