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يهدف البحث إلى دراسة واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني في فلسطيـن ودوره في ريادة املشروعات الصغيـرة ،األمر
الذي يساهم في تحقيق التنمية املستدامة ،وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة ،وتم تطبيق
االستبانة ـكـأداة لجمع املعلومات على عينة عشوائية مكونة من ( )180مفردة موزعة على أصحاب املشروعات الصغيـرة،
وقد توصل الباحثان إلى العديد من النتائج حسب آراء مجتمع الدراسة أهمها :
 -1تبيـن وجود موافقة متوسطة حول واقع مستوى التعليم والتدريب املنهي والتقني.
 -2يوجد تأييد بدرجة متوسطة ملستوى ريادة املشاريع الصغيـرة.
 -3هناك تأثيـر إيجابي ملحاور واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني بكافة أبعاده في ريادة املشاريع الصغيـرة.
وفي ضوء نتائج الدراسة أو�صــى الباحثان جميع الجهات القائمة على بـرامج التعليم والتدريب املنهي والتقني بالعمل
على ما يلي :
 -1ضرورة تقويم البـرامج واملناهج بشكل دوري ومواكبة التطورات العاملية.
 -2العمل على استقطاب مدرسيـن من ذوي الكفاءة والخبـرة.
 -3تهيئة وتطويـر البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية.
 -4دعم خريجي البـرامج املهنية والتقنية بتوفيـر فرص عمل لهم.
الكلمات املفتاحية :التعليم والتدريب املنهي والتقني ،ريادة املشروعات الصغيـرة.

املبحث األول  :اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة
مقدمة
يـرى الباحثان أن تطويـر املنظومة التعليمية مــن األولــويــات فــي اإلصــاحــات التنموية للمجتمعات باعتبارها وسيلة
تمكيـن وإعــداد لفئة الشباب وتمكينهم مــن اكتساب املـعــارف واملـهــارات ليصبحوا أعـضــاء فاعليـن منتجيـن وقــادري ــن على
املساهمة فــي عملية التنمية املستدامة ،وحيث يعتبـر قطاع التعليم والـتــدريــب املنهي والتقني أحــدى الوسائل التي تمكن
ُ
املشاركيـن من اكتساب املهارات العملية ،فهي تمكنهم من العمل في مهنة حــرة ،كما أن املشروعات الصغيـرة تعد أساس
ً ً
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة إلى دورها في التكامل بيـن األنشطة االقتصادية ،لذا فهي تشكل مدخال هاما
مــن مــداخــل النمو االقـتـصــادي فــي ظــل التغيـرات االقـتـصــاديــة بسبب دورهــا البالغ أهمية فــي اإلنـتــاج والتشغيل ،والتقدم
التكنولوجية ،فهي تمثل اليوم محور اهتمام السياسات الهادفة إلى تخفيض معدالت البطالة وخلق فرص العمل ،حيث
شرعت العديد من املنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسة التمويل الدولية إلى
رفع شعار نحو دعم املشروعات الصغيـرة.
* تم استالم البحث في مايو  ،2019وقبل للنشر في ينايـر  ،2020وتم نشره في مارس .2022
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التعليم والتدريب املنهي والتقني واملشروعات الصغيـرة

يتناول هذا املبحث دراسة مفهوم التعليم والتدريب املنهي والتقني وماهيته وأهدافه وأنواعهً ،
نظرا ملا يتمتع به هذا القطاع
من مزايا تسهم في إكساب الشباب مهارات مهنية وتقنية تمكنهم من الحصول على فرصة عمل سواء كانت مهنية أو تقنية.

املفاهيم
تتعدد املفاهيم حول التعليم والتدريب املنهي والتقني ،ونقتصر في بحثنا على املفهوم التالي كما عرفه اليونيسكو« :تلك
الجوانب من العملية التعليمية التي تشمل دراسة التقنيات واكتساب املهارات العملية والفهم واملعرفة املتعلقة باملهن في
مختلف املناحي ال سيما الحياة االقتصادية».
امل ـشــروعــات الـصـغـي ــرة :لــم يـصــل مـفـهــوم امل ـشــروعــات الـصـغـي ــرة إل ــى تـعــريــف دقـيــق وم ـحــدد ،ن ـظـ ًـرا لـتـعــدد املعاييـر
املستخدمة لتمييـز املشروعات ،فمنهم من يعتمد معاييـر كمية للتمييـز مثل معيار عدد العمال أو معيار حجم رأس املال أو
معيار حجم املبيعات أو معيار الطاقة اإلنتاجية ،ومنهم من يعتمد معاييـر نوعية مثل معيار اإلدارة أو املعيار التقني ،وقد
اعتمد الباحثان ما اعتمده مركز التدريب الدولي (توريـن) التابع ملنظمة العمل الدولية ،حيث اعتمد معيار عدد العامليـن
في تصنيف وتعريف تلك املشروعات على النحو التالي:
ُ
املشروعات الصغرى :وهي مشروعات تــدار من قبل مالكها بمساعدة أعضاء أسرته ،ويصل عدد العامليـن فيها من
 ،5-1وتمتاز بوجود تواصل مباشر بيـن مالكها والعامليـن فيها ،ومشاركة املالك بتنفيذ أنشطتها الفنية واإلشراف عليها.
املشروعات الصغيـرة :وهي املشروعات التي تدار من قبل مالكها أو مالكيها ،ويتـراوح عدد العامليـن فيها من  6إلى 20
عامل ،وتمتاز ً
أيضا بوجود تواصل مباشر بيـن مالكها أو مالكيها واملساعديـن والعامليـن فيها ،ومشاركة املالكيـن بتنفيذ
أنشطتها الفنية واإلشراف عليها.
املشروعات املتوسطة  :وهي املشروعات التي تدار من قبل مالكيها ،ويتـراوح عدد العامليـن فيها من  21إلى  100عامل،
وتتطلب بنيتها التنظيمية وجــود مستوى إدارة وسطى بيـن املالكيـن والعامليـن فيها تتولى إدارة اإلنتاج والتسويق واملــوارد
البشرية (كاب.)66 :2013 ،

أهداف التعليم والتدريب املنهي والتقني

ً
تحديدا فإنه
يهدف التعليم والتدريب املنهي والتقني إلــى رفــد ســوق العمل بالعاملة في املهن املختلفة ،وبشكل أكثـر
يهدف إلى (وزارة التـربية والتعليم الفلسطيني:)2018 ،
 1تـزويد املجتمع بالقوى العاملة املــاهــرة املــدربــة والفنييـن والتقنييـن املؤهليـن القادريـن على املساهمة في تطويـروصيانة البنية التحتية.
 2مواجهة التغيـرات الحاصلة في سوق العمل الناتجة عن التقلبات ،وذلك من خالل طرح بـرامج التدريب الخاصةالتي تـزيد من فرص الحصول على عمل بشكل دائم.
إكساب األفراد املهارات التي يحتاجها تخصصه املنهي وفق األسس واملعاييـر املقبولة في سوق العمل وبما يحقق له
 ً 3حدا من املرونة املطلوبة في سوق العمل دائم التغيـر.

أنواع التعليم والتدريب املنهي والتقني:
يتكون التعليم والتدريب املنهي والتقني من األنواع التالية (وزارة التـربية والتعليم الفلسطيني:)2016 ،
 1التعليم الثانوي املنهي والتقني :ويقصد به التعليم الثانوي في املــدارس ،ومدته سنتان دراسيتان ،وينقسم إلىثانوية صناعية أو زراعية أو فندقية أو اقتصاد منـزلي أو شرعي ،ويجتاز الطلبة االمتحان التوجيهي املنهي ،ومن ثم
االلتحاق بالجامعات أو الكليات.
 2التدريب املنهي والتقني :ويقصد به التدريب في املراكز ،ويقسم إلى تدريب منهي مدته سنتان إلعداد عمال مهرة،وتدريب مدته ( )8-5شهور إلعداد عمال شبه مهرة.
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مؤسسات التعليم والتدريب املنهي والتقني
يتم تصنيف املؤسسات التدريبية حسب جهة اإلشراف ونوع املؤسسة على النحو التالي:
 - 1مؤسسات تقدم بـرامج تدريب رسمية:
 أالكليات الجامعية ،والكليات املجتمعية ،والتي تقدم بـرامج مهنية أو تقنية ال تقل مــدة الــدراســة فيها عن سنةدراسية واحدة ،وتنتهي بمنح شهادة الدبلوم املنهي أو التقني.
 باملدارس املهنية والتقنية ،ويوجد مساران للتعليم باملدارس املهنية بعد االنتهاء من الصف الحادي عشر بنجاح،وأما املسار املنهي يقصد به إعداد طلبة قادريـن على مواصلة التعليم الجامعي بعد اجتياز امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة بنجاح ،وأمــا املسار التطبيقي يقصد به إعــداد طلبة قادريـن على االنخراط في سوق العمل بعد
اجتياز امتحان الثانوية العامة بنجاح (وزارة التـربية والتعليم الفلسطيني.)2018 ،
 - 2مؤسسات تقدم بـرامج تدريب شبه رسمية:
 أمراكز تدريب منهي تابعة لــوزارة العمل ،تقدم دورات تدريبية نظامية في مختلف التخصصات املهنية ملختلف الشرائح،وتمتد فتـرة هذه الدورات ملدة عام أو شهريـن ،وتشمل هذه املراكز أكثـر من  37بـر ً
نامجا (وزارة العمل الفلسطيني.)2018 ،
 بمراكز التدريب املنهي لتأهيل الشباب التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية ،وتقدم بـرامج خاصة بالطلبة املتسربيـنمن املدارس ،وذوي القضايا االجتماعية ،وذوي االحتياجات الخاصة ،إضافة إلى األسرى املحرريـن ،وتشتمل على
أكثـر من  26ب ً
ـرنامجا.
 جمراكز التدريب املنهي التابعة لوكالة الغوث الدولية ،والجمعيات املتخصصة. -دمراكز التدريب الخاصة (وزارة التـربية والتعليم الفلسطيني.)2015 ،

مراجعة الدراسات السابقة

يــوجــد عــدة أبـحــاث سابقة حــاولــت الـخــوض فــي قـطــاع التعليم والـتــدريــب املـنــي والتقني ،فقد بينت دراســة (األسـتــاذ
واللولو )2018 ،وجــود خطة استـراتيجية لــوزارة التـربية والتعليم العالي إلصــاح التعليم املنهي والتقني في فلسطيـن ،وهي
خطة طموحة لها رؤية ورسالة وأهداف يمكن تحقيقها ،وقد خلصت إلى ضرورة العمل على تفعيلها وتطبيقها مما سيساهم
في تحقيق التنمية املستدامة.
أما دراسة (صالح )2018 ،فقد بينت أن واقع التعليم املنهي والتقني في قطاع غزة بفلسطيـن من وجهة نظر املدرسيـن
فعال بوزن نسبي ( ،)%63.65وقد احتل املرتبة األولى مجال البيئة التعليمية بوزن نسبي ( ،)%66يليه مجال البيئة االقتصادية
بوزن نسبي ( ،)%65.4يليه مجال البيئة االجتماعية بوزن نسبي ( ،)%62.95وأخي ًـرا مجال اإلمكانات والبنية التحتية بوزن
نسبي ( ،)%61.47وقد خلصت إلى ضرورة تفعيل التعليم املنهي وفق معاييـر محددة ،وتوفيـر اإلمكانات املشجعة.
بينما طبقت دراســة (اآلغــا )2018 ،على  115طالب وطالبة في كلية فلسطيـن التقنية  -ديـر البلح ،وبينت أن درجة
تقديـر دور التعليم املنهي في تلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني في محافظات غزة جاءت بدرجة كبيـرة وبوزن نسبي
( ،)%76.40وأوصت بأهمية استحداث بـرامج تعليم منهي تتطابق مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني.
في حيـن توصلت دراســة (عفونة وجيتاوي )2017 ،وفــق آراء  433طالبا وطالبة بـرامج التعليم والتدريب املنهي أن
واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني في فلسطيـن كان بنسبة كبيـرة ،بينما تـراوحت األبعاد بيـن املتوسط والكبيـر ،حيث
كانت متوسطة بنسبة( )%65.7ملجال البنية التحتية واألجهزة وكبيـرة بنسبة ( )%78.2ملجال توفيـر فرص عمل للخريجيـن.
وأوصت الدراسة بضرورة تطويـر املناهج والبـرامج التدريبية لتكون مناسبة للنوع االجتماعي.
أما دراسة ( )Masaruf Magaji, 2015فقد بينت دور التعليم املنهي والتقني في تحسيـن االقتصاد الوطني وتعزيـز
التنمية املستدامة في نيجيـريا ،وتوصلت لضرورة أن يستند املنهاج إلــى احتياجات ســوق العمل ،وأن تستجيب الحكومة
الحتياجات التعليم املنهي والتقني من خــال التمويل الكافي ،وتوفيـر املرافق واملـعــدات واملــوارد الكافية ،وأوصــت بضرورة
التطويـر حيث أن أهــداف التعليم املـنــي والتقني فــي نيجيـريا غيـر قابلة للتحقيق إذا لــم تتحقق التحديات الـتــي تفرضها
االحتياجات املعاصرة.
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أما فيما يخص املشروعات الصغيـرة ،فقد سعت دراسة (مراد )2010 ،إلى عرض أهمية املبادرات الفردية الريادية
في إقامة وتطويـر املشروعات الصغيـرة واملتوسطة ،وأنواعها ومصادر الريادية بهدف التوسع في العمل الريادي واملبادرات
الفردية ،وقــد خصلت إلــى ضــرورة نشر ثقافة الــريــادة في األوســاط العلمية خاصة منذ السن املبكر ،وإج ـراء دراســات عن
احتياجات سوق العمل ،وبناء قاعدة معلومات في مجال الريادة.
بينما بينت دراسة (عاشور ومحمد )2006 ،كيف يمكن تفعيل دور املؤسسات الصغيـرة لتحقيق تنمية اقتصادية
في الجزائر ،والتعرف على اإلجراءات التي قامت بها السلطات العمومية لتطويـر املؤسسة الصغيـرة حتى تقوم بدورها املنوط
بها ،وقد خلصت إلى ضرورة إنشاء نظام فعال لجمع املعلومات االقتصادية وتحليلها واستفادة املستثمريـن منها ،وتقديم
رزمة تسهيالت في مختلف القطاعات االقتصادية ،باإلضافة إلى تطويـر اإلطار القانوني واملؤسساتي.

مشكلة البحث

بعد استعراض الدراسات السابقة وبالنظر إلى ما تمثله املؤسسات الصغيـرة من  %90من االقتصاد الفلسطيني ،وحيث
ُيعد القطاع الخاص املشغل الرئيس للقوة العاملة الفلسطينية ،حيث يستوعب ما نسبته  %65.7من إجمالي القوى العاملة
في الضفة و %50في غزة ،فبالتالي تحتاج تلك املؤسسات إلى أيدي عاملة ذات الطابع املنهي والتقني ،لهذا كان لز ًاما على مختلف
الدول النامية وفلسطيـن من بينها أن توليها ً
مزيدا من االهتمام ،من أجل زيادة قدرتها على التكامل وتعزيـز فرص األمن االقتصادي.
لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أهمية التعليم والتدريب املنهي والتقني في رفد سوق العمل باأليدي العاملة التي
تساهم بدورها ،في ريادة املشروعات الصغيـرة في االقتصاد الفلسطيني ،ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ،وما دوره في ريادة املشروعات الصغيـرة ؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :
 1ما واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني في فلسطيـن وما أهميته؟ 2ما مستوى ريادة املشروعات الصغيـرة في فلسطيـن وما أهميتها وأهدافها ودوافعها؟ 3هل يوجد أثـر للتعليم والتدريب املنهي والتقني بكافة مـحــاوره (التوجهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني،البـرامج واملناهج للتعليم والتدريب املنهي والتقني ،كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية ،البنية التحتية للتعليم املنهي
والتقني) في ريادة املشرعات الصغيـرة في فلسطيـن؟

أهداف البحث

يهدف هــذا البحث بشكل رئيس إلــى لفت انتباه الجهات املسؤولة عن دور التعليم والتدريب املنهي والتقني في ريــادة
ً
تحديدا فإن البحث يهدف إلى :
املشروعات الصغيـرة ،وبشكل أكثـر
 1التعرف على مفاهيم التعليم والتدريب املنهي والتقني وواقعه في فلسطيـن. 2التعرف على مفاهيم املشروعات الصغيـرة وأنواعها وأهميتها.3 -التعرف على أثـر التعليم والتدريب املنهي والتقني في ريادة املشروعات الصغيـرة في فلسطيـن.

فرضيات البحث
-

1ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05للتوجهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني
على ريادة املشروعات الصغيـرة.
2ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05للبـرامج واملناهج للتعليم والتدريب املنهي والتقني
على املشروعات الصغيـرة.
3ال يــوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة ( )α=0.05لـكـفــاءة أعـضــاء الهيئة التدريسية على ريــادة
املشروعات الصغيـرة.
4ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05للبنية التحتية للتعليم املنهي والتقني على ريادة
املشروعات الصغيـرة.
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متغيـرات البحث
املتغيـراملستقل :التعليم والتدريب املنهي والتقني،
ويشمل املحاور التالية:
		
 1التوجهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني.			
 3كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية.املتغيـرالتابع  :ريادة املشروعات الصغيـرة.

 -2البـرامج واملناهج املهنية والتقنية.
 -4البنية التحتية للتعليم املنهي والتقني.

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث فــي كونه يــدرس قطاع التعليم والـتــدريــب املنهي والتقني بشكل عــام ،وأث ــره فــي ريــادة املشروعات
الصغيـرة ،كما تبـرز أهميته لكل من األفراد في تحقيق احتياجاتهم والحكومات في بناء اقتصادهم ،فضال عن إلقاء الضوء
على أهمية الــدور الذي يقدمه قطاع التعليم والتدريب املنهي والتقني لرفد سوق العمل باأليدي العاملة املهنية والتقنية،
والتي بدورها تساهم في دعم املشروعات الصغيـرة.

املبحث الثاني  -إجراءات البحث
تمهيد :
يتناول هــذا املبحث إيضاح منهج الــدراســة ،ومجتمع ووصــف خصائص عينة الــدراســة ،ثم عــرض لكيفية بناء أداة
الدراسة (االستبانة) والتأكد من صدقها وثباتها ،والكيفية التي طبقت بها الدراسة امليدانية ،وأساليب املعالجة اإلحصائية
التي استخدمت في تحليل البيانات.
ً
أول  -منهج البحث
ً
انطالقا من أهــداف الــدراســة ،فقد اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،فعلى صعيد الــدراســة الوصفية تم
االطالع على البحوث النظرية ،وعلى صعيد البحث امليداني ،تم إجراء دراسة ميدانية مع تحليل البيانات واستخدام الطرق
اإلحصائية املناسبة ملعالجتها.
ً
ثانيا  -مجتمع البحث
يتمثل مجتمع الــدراســة في عينة عشوائية تم اختيارها من العامليـن في مراكز التدريب املنهي التابعة لــوزارة العمل
ووزارة التـربية والتعليم العالي ووزارة الشئون االجتماعية والكليات املجتمعية في قطاع غــزة لعام  ،2019/2018والذيـن
يقدر عددهم (.)180
ً
ثالثا  -أداة الدراسة
وجد الباحثان أن األداة األكثـر مالئمة لتطبيق الدراسة هي االستبانة ،وذلك لعدم توفر البيانات األساسية املرتبطة
باملوضوع ،وعليه فقد تم اعتماد استبانة معتمدة على مقياس ليكارت الخما�سي.
ر ً
ابعا  -صدق أداة الدراسة
وتعني صدق االستبانة التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه ،فقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل :
 أالصدق الظاهري لألداةللتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه ،تم عرضها على مجموعة من الخبـراء في املجال،
وتم امتـزاج آرائهم ومن ثم تم صياغة بعض العبارات لتناسب مجال التطبيق ،وفي ضوء ذلك قام الباحثيـن بإعداد االستبانة
بصورتها النهائية كما هو موضح في امللحق رقم (.)1
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 بصدق االتساق الداخلي لألداةكما قــام الباحثان بحساب معامل االرتـبــاط (بـي ــرســون) ملعرفة درجــة االرتـبــاط بيـن كــل فـقــرة مــن فـقـرات االستبانة
واملحور الذي تنتمي إليه ،حيث قسمت االستبانة إلى محوريـن أساسيـن ،املحور األول :واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني
والذي كان بدوره يمثل املتغيـر املستقل للدراسة والذي تكون بدوره من أربعة محاور فرعية وهي (التوجيهات نحو التعليم
والتدريب املنهي والتقني ،والبـرامج واملناهج املهنية والتقنية ،وكفاءة أعضاء التدريس والتدريب ،والبنية التحتية للبـرامج
املهنية) .واملحور الثاني :ريادة املشروعات الصغيـرة ويمثل املتغيـر التابع للدراسة.
كما تم حساب معامالت االرتباط بيـن درجة كل محور فرعي من محاور واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني والدرجة
الكلية للمحور ،ومعامل االرتباط بيـن كل فقرة من فقرات كل محور فرعي على حدة والدرجة الكلية لكل محور فرعي ،وذلك
ملعرفة مدى ارتباط املحاور بالدرجة الكلية ملحور واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ،وكذلك ملعرفة مدى ارتباط كل فقرة
بالدرجة الكلية لكل محور على حدة ،ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية :
 - 1و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ومحاوره (املتغيـر
املستقل)
تـبـيـ ــن م ــن الـ ـج ــدول رقـ ــم ( )1أن م ـح ــاور امل ـق ـي ــاس تـتـمـتــع
ً
إحصائيا ،حيث تـراوحت معامالت
بمعامالت ارتباط قوية ودالة
 Nفقرات املحورالفرعي األول (التوجيهات معامالت
محاور
واقع
االرتباط بيـن ( )768 .0 – 854 .0وهذا يدل على أن
نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني) االرتباط
وبما
.
ـال
ـ
ع
صدق
التعليم والتدريب املنهي والتقني تتمتع بمعامل
ٍ
 1يوجد توجه لدى الجهات الحكومية
نحو **0.614
دعم التعليم والتدريب املنهي والتقني.
أن املقياس لديها أربعة محاور فقد تم إجـراء معامالت االرتباط
لتطور
بيـن فـقـرات كــل مـحــور مــن املـحــاور األربـعــة والــدرجــة الكلية لكل  2يتم توفيـر الدعم والتمويل الالزم
**0.701
التعليم والتدريب املنهي والتقني.
محور على حدة ،ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية:

جدول رقم ()2
معامالت االرتباط بيـن فقرات املحورالفرعي األول
(التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني)
والدرجة الكلية للمحور()N=180

جدول رقم ()1
معامالت االرتباط بيـن و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني
والدرجة الكلية للمقياس ()N=180
معامل
و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني
االرتباط
التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني **0.768
**0.778
البـرامج واملناهج املهنية والتقنية
**0.850
كفاءة أعضاء التدريس والتدريب
البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية **0.854

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000

ً
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  * ،0.01دال إحصائيــا عنــد مســتوى
** دال
داللــة 0.05

3
4
5
6
7

مستوى
الداللة
0.000
0.000

تتوافق أهداف التعليم والتدريب
املنهي 0.000 **0.643
والتقني مع احتياجات سوق العمل.
تقوم الوزارات بنشاطات توعوية
للجمهور 0.000 **0.736
إلبـراز أهمية التعليم والتدريب املنهي.
يتم إشراك القطاع الخاص في
تحديد 0.000 **0.647
األنشطة املهنية والتقنية الالزمة لهم.
يوجد إشراف ومتابعة الحتياجات بـ
والتقني.رامج 0.000 **0.753
التعليم والتدريب املنهي
والتقنية
املهنية
يتم دعم خريجي البـرامج
0.000 **0.753
بتوفيـر فرص عمل لهم.

ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  * ،0.01دال إحصائيــا عنــد
** دال
مســتوى داللــة 0.05

جدول رقم ()3
معامالت االرتباط بيـن فقرات املحورالفرعي الثاني
(البـرامج واملناهج) والدرجة الكلية للمحور()N=180

تـبـي ــن م ــن خ ــال الـ ـج ــدول رق ــم ( )2أن ف ـق ـرات
املحور الفرعي األول (التوجيهات نحو التعليم والتدريب
فقرات املحورالفرعي الثاني (البـرامج واملناهج معامالت مستوى
امل ـنــي وال ـ ًت ـق ـنــي) تـتـمـتــع ب ـم ـعــامــات ارت ـب ــاط قــويــة ودال ــة N
االرتباط الداللة
املهنية والتقنية)
إح ـصــائ ـيــا ع ـنــد م ـس ـتــوي داللـ ــة أق ــل م ــن  ،0.05حـيــث
 1تتناسب البـرامج مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني0.000 **0.501 .
تـراوحت معامالت االرتباط بيـن ( ،)0.753 -0.614وهذا
 2يتم وضع املناهج املهنية والتقنية وفقا للمواصفات العاملية0.000 **0.665 .
يــدل على أن محور التوجيهات نحو التعليم والتدريب  3يوجد معاييـر واضحة لتقييم جودة البـرامج املهنية والتقنية0.000 **0.593 .
ً
عال.
املنهي والتقني وفقراته يتمتع بمعامل صدق ٍ
 4تشمل املناهج الدراسية كال من الجوانب النظرية والتطبيقية0.000 **0.388 .
تبيـن من خالل الجدول رقم ( )3أن فقرات املحور  5تتوافق املناهج املوضوعة مع متطلبات اقتصاد املعرفة0.000 **0.621 .
الفرعي الثاني (البـرامج واملناهج املهنية والتقنية) تتمتع  6تواكب البـرامج التطورات العاملية املتسارعة0.000 **0.688 .
ً
0.000 **0.685
يتم تقويم البـرامج واملناهج بشكل دوري.
ي 7
بـمـعــامــات ارت ـبــاط قــويــة ودال ــة إحـصــائـيــا عـنــد مستو
ً
** دال إحصائيا عند مستوى داللة  * ،0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
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داللــة أقــل من  ،0.05حيث تـراوحت معامالت االرتـبــاط بيـن ( ،)0.688 -0.388وهــذا يــدل على أن محور البـرامج واملناهج
املهنية والتقنية وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
تبيـن من خالل الجدول رقم ( )4أن فقرات املحور الفرعي الثالث (كفاءة أعضاء التدريس والتدريب) تتمتع بمعامالت
ً
ارتباط قوية ودالــة إحصائيا عند مستوي داللــة أقل من  ،0.05حيث تـراوحت معامالت االرتباط بيـن (،)839 .0 -0.623
عال.
وهذا يدل على أن محور كفاءة أعضاء التدريس والتدريب وفقراته يتمتع بمعامل صدق ٍ
جدول رقم ()4
معامالت االرتباط بيـن فقرات املحورالفرعي الثالث
(كفاءة أعضاء التدريس والتدريب) والدرجة الكلية
للمحور()N=180

N
1
2
3
4
5
6
7

فقرات املحورالفرعي الثالث
(كفاءة أعضاء التدريس والتدريب)
يتم االعتماد على أعضاء هيئة تدريس
وتدريب من ذوي االختصاص الدقيق.
تسعى املؤسسات املهنية والتقنية الستقطاب
مدرسيـن من ذوي الكفاءة والخبـرة
يتم تطويـر أعضاء هيئة التدريس والتدريب
عبـر إلحاقهم بالدورات الالزمة.
يتم عقد لقاءات دورية بيـن أعضاء هيئة
التدريس والخبـراء في سوق العمل.
يتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس والتدريب
القدرة على التجديد واإلبداع واالبتكار.
يخضع أعضاء هيئة التدريس والتدريب
للتقييم بشكل دوري.
تتناسب أجور أعضاء هيئة التدريس
والتدريب مع مجهوداتهم.

جدول رقم ()5
معامالت االرتباط بيـن فقرات املحورالفرعي الرابع
(البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية) والدرجة الكلية
للمحور()N=180

معامالت مستوى
االرتباط الداللة
0.000 **0.818

1

0.000 **0.839

2

معامالت مستوى
فقرات املحورالفرعي الثاني
( Nالبنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية) االرتباط الداللة

0.000 **0.776

3

0.000 **0.808

4

0.000 **0.750

5

0.000 **0.810

6

0.000 **0.623

7

ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  * ،0.01دال إحصائيــا عنــد مســتوى
** دال
داللــة 0.05

ت ـب ـي ـ ــن م ـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــدول
رقــم ( )5أن فـقـرات املـحــور الفرعي
الـ ـراب ــع (ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة لـلـبـ ـرامــج
املهنية والتقنية) تتمتع بمعامالت
ً
ارتـبــاط قــويــة ودال ــة إحـصــائـيــا عند
مستوي داللة أقل من  ،0.05حيث
تـ ـ ـراوح ــت م ـعــامــات االرتـ ـب ــاط بيـن
( ،)0.848 -0.715وهــذا يــدل على
أن مـحــور البنية التحتية للبـرامج
امل ـه ـن ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة وف ـق ـرات ــه يـتـمـتــع
عال.
بمعامل صدق ٍ
 - 2م ـق ـي ــاس ري ـ ـ ــادة املـ ـش ــروع ــات
الصغيـرة (املتغيـرالتابع)
تبيـن من خالل الجدول رقم ()6
أن فـقـرات مقياس ري ــادة املـشــروعــات
ال ـص ـغ ـيـ ــرة تـتـمـتــع ب ـم ـعــامــات ارت ـبــاط

تتوافر األجهزة واملعدات الالزمة للبـرامج
املهنية والتقنية املختلفة.
تالئم املرافق املوجودة االحتياجات التدريبية
املهنية والتقنية.
تنسجم مواصفات األجهزة واملعدات
املستخدمة مع املواصفات العاملية.
تتوافق املعدات واألجهزة املوجودة مع أعداد
املتدربيـن.
تتم عمليات صيانة دورية ووقائية لألجهزة
واملعدات.
تـراعي املعدات معاييـر األمن والسالمة املهنية.
يتم تحديث األجهزة واملعدات كلما دعت
الحاجة لذلك.

0.000 **0.772
0.000 **0.848
0.000 **0.715
0.000 **0.803
0.000 **0.824
0.000 **0.754
0.000 **0.751

ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  * ،0.01دال إحصائيــا عنــد مســتوى
** دال
داللــة 0.05

جدول رقم ()6
معامالت االرتباط بيـن مقياس ريادة املشروعات الصغيـرة وفقراته ()N=180
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معامالت مستوى
فقرات مقياس أداء الجامعات الخاصة
االرتباط الداللة
يوجد العديد من التجارب الناجحة ملشاريع ريادية نفذها الخريجون الرياديون0.000 **0.753 .
ّ
0.000 **0.782
يتطور أداء الرياديون وفقا للمهارات املهنية والتقنية املكتسبة.
يتم تحسيـن ربحية املشروح من خالل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة0.000 **0.722 .
0.000 **0.632
تقل استشارة املختصيـن في مجال املشاريع التي نفذها الخريجون.
يتم االعتماد على الطرق العلمية لتحديد احتياجات عمالء املشروع0.000 **0.457 .
0.000 **0.763
تتطور األنشطة الفنية واملهنية املختلفة الالزمة للمشروع.
0.000 **0.758
يتم استحداث طرق جديدة في تطويـر املنتجات وتقديم الخدمات.
0.000 **0.791
يهتم الرياديون بتحديث اآلالت واملعدات الالزمة للمشروع.
يقدم مشروع الخريج الريادي الخدمات بسرعة فائقة وجودة عالية0.000 **0.804 .
0.000 **0.810
يساهم الرياديون في خفض معدالت تكلفة منتجاتهم وخدماتهم.
0.000 **0.749
يتم تخفيض نسبة العادم والتالف في املشروع بشكل ملحوظ.
يوجد ازدياد في عدد عمالء املشروع نظرا لتطور أداء الخريج الريادي0.000 **0.833 .
يتم العمل على التحول الستخدام الحاسوب وتطبيقاته في املشروع0.000 **0.736 .
يتم تطويـر طرق وأساليب العمل في املشروع وفقا للمستجدات املهنية0.000 **0.810 .
0.000 **0.740
تتـراجع معدالت اإلصابة والحوادث نظرا لتطور مهارات الريادييـن.

ً
إحصائيا عند مستوى داللة  * ،0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
** دال
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ً
قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل من ( ،)0.05حيث تـراوحت معامالت االرتباط بيـن ( ،)0.833 -0.457وهذا يدل
عال.
على أن مقياس ريادة املشروعات الصغيـرة وفقراته يتمتع بمعامل صدق ٍ
جدول رقم ()7
- 3املـقـيــاس الـعــام و اقــع التعليم والـتــدريــب املـنــي والـتـقـنــي (املتغيـر
معامالت االرتباط بيـن املقياس العام و اقع التعليم
املستقل) وريادة املشروعات الصغيـرة (املتغيـرالتابع) :
والتدريب املنهي والتقني (املتغيـراملستقل) وريادة
ل
تبيـن من خالل الجدو رقم ( )7أن مقياس املقياس العام لالستبانة املشروعات الصغيـرة (املتغيـرالتابع) ()N=180

مع مقياس واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني تتمتع بمعامالت ارتباط
ً
إحصائيا عند مستوي داللة أقل من ( ،)0.05وهذا يدل على أن
قوية ودالة
املقياس العام مع مقياس واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ومقياس
ريــادة املشروعات الصغيـرة يتمتع بمعامل صــدق عـ ٍـال ،حيث يتضح من
ال ـجــداول الـســابـقــة أن قـيــم مـعــا ًمــل االرت ـبــاط لـكــل فـقــرة مــن الـفـقـرات مع
مـحــورهــا موجبة ودال ــة إحـصــائـيــا عند مستوى داللــة ( )0.01فــأقــل ،مما
يدلل على صدق اتساق الفقرة مع محورها.

N

املقياس العام

معامالت مستوى
االرتباط الداللة

 1مقياس واقع التعليم والتدريب
املنهي والتقني
 2مقياس ريادة املشروعات الصغيـرة 0.000 **0.802
0.000 **0.987

ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  * ،0.01دال إحصائيــا
** دال
عنــد مســتوى داللــة 0.05

جدول رقم ()8
قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي ملتغيـرات الدراسة

ً
خامسا  -ثبات أداة الدراسة
و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ريادة املشروعات االستبانة
اسم
لقياس مدى ثبات االستبانة استخدم الباحثان
ككل
الصغيـرة
املتغيـر
معامل الفاكرومباخ ( )Alpha Cronbachللتأكد من
0.924
ثبات أداة الدراسة ،وكانت النتائج كما هي موضحة في
واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني معامل ألفا
كرونباخ
الجدول رقم (: )8
جدول رقم ()9
توزيع خصائص مجتمع الدراسة ()N=180

التكرار
الفئة
املتغيـر
163
ذكر
النوع
االجتماعي
17
أنثى
التكرار
الفئة
املتغيـر
أقل من  25سنة 4
من  35 - 25سنة 72
العمر
من  45 - 36سنة 83
21
من  46فأكثـر
التكرار
الفئة
املتغيـر
64
دبلوم
املؤهل
94
بكالوريوس
العلمي
22
ماجستيـر
التكرار
الفئة
املتغيـر
من  5 - 1سنوات 31
سنوات من  10 - 6سنوات 91
الخبـرة من  15 - 11سنوات 42
من  16سنة فأكثـر 16
التكرار
الفئة
املتغيـر
ـربية
ت
ال
ارة
ز
و
6
والتعليم العالي
78
وزارة العمل
جهة
مركز تدر
العمل
معهديبكلية) 80
(جامعة
الشؤون
وزارة
16
االجتماعية

النسبة %
90.6
9.4
النسبة
2.2
40
46.1
11.7
النسبة %
35.6
52.2
12.2
النسبة %
17.2
50.6
23.3
8.9
النسبة %
3.3
43.3
44.4
8.9

معامل التوجيهات نحو التعليم والتدريب
ألفا املنهي والتقني
كرو نباخ
البـرامج واملناهج املهنية والتقنية 0.713
كفاءة أعضاء التدريس والتدريب 0.911
البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية 0.919
0.863

0.936

0.950

يــاحــظ مــن ال ـجــدول رقــم ( )8أن مـعــامــات الـثـبــات لجميع متغيـرات
الــدراســة مقبولة حيث بلغ معامل الثبات لفقرات واقــع التعليم والتدريب
امل ـنــي وال ـت ـق ـنــي ( )0.924وب ـلــغ م ـعــامــل ال ـث ـبــات ل ـف ـق ـرات ري ـ ــادة امل ـشــروعــات
الصغيـرة ()0.936وبلغ معامل الثبات لكافة فقرات االستبانة ( )0.950وهي
نسبة ثبات يمكن االعتماد عليها في تطبيق الدراسة امليدانية.

املبحث الثالث  -تحليل البيانات واختبارالفرضيات
 - 1النتائج املتعلقة بوصف خصائص مجتمع الدراسة:
تقوم هــذه الــدراســة على عــدد من املتغيـرات الديموغرافية املتعلقة
بــالـخـصــائــص الــوظـيـفـيــة والـشـخـصـيــة ألف ـراد مجتمع الــدراســة واملـتـمـثـلــة في
(الجنس وعمر املـشــروع وطبيعة العمل واملسمى الوظيفي) وفــي ضــوء هذه
املتغيـرات يمكن وصف مجتمع الدراسة كما يلي:
يمثل متغيـر النوع أحد املتغيـرات الهامة في مجتمع الدراسة ،حيث وجد
تـفــاوت كبيـر بيـن الــذكــور واإلن ــاث ،إذ بلغت نسبة الــذكــور ( )%90.6ونسبة
اإلنــاث ( ،)%9.4كما يتضح مــن الـجــدول السابق أن أعلى نسبة مــن مجتمع
الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس ،حيث بلغت النسبة  ،%52.2كما
يتضح من الجدول السابق أن ( )%50.6من املبحوثيـن لديهم سنوات خبـرة
تتـراوح من ( )6-10سنوات وهذا مؤشر إيجابي لصالح العينة املختارة.
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 - 2النتائج املتعلقة بتصورات املبحوثيـن ألبعاد و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني :
 أنتائج تحليل محورالتوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقنيُ
يتضمن الجدول رقم ( )10نتائج تحليل ُ
البعد األول من أبعاد واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني وهو بعد التوجيهات
نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذا ُ
البعد ( )3.45وأهمية نسبية ( ،)%69مما يعني أنه حقق
مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة وهو إشارة إلى أهمية هذا املتغيـر املستقل في تأثيـره على املتغيـر التابع
املتمثل في ريادة املشروعات الصغيـرة ،حيث جاءت الفقرة «يوجد توجه لدى الجهات الحكومية نحو دعم التعليم والتدريب
املنهي والتقني» رقم ( )1في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.0وأهمية نسبية ( )%80مع درجة موافقة عالية وجاءت الفقرة
«يتم دعم خريجي البـرامج املهنية والتقنية بتوفيـر فرص عمل لهم» رقم ( )7في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي ( )2.84وأهمية
نسبية ( )%56.8مع درجة موافقة منخفضة ،ويالحظ الباحثان من نتائج التحليل في الجدول السابق ضرورة تفعيل االهتمام
التعليم املنهي والتقني وفق معاييـر محددة باإلضافة إلى ضرورة توفيـر اإلمكانيات التي تشجع على التعليم املنهي والتقني ودعم
خريجي هــذه البـرامج ،وهــذا بــدوره انسجم مــع نتائج دراســة (صــالــح )2018 ،والـتــي أفــادت بـضــرورة العمل على تعزيـز الصورة
الذهنية لدى املجتمع الفلسطيني وتشجيعه نحو التعليم املنهي والتقني بمحافظات قطاع غزة ،واختلفت مع دراســة (عفونة
وجيتاوي )2017 ،التي بينت أن اآلراء نحو التوجهات الداعمة للتعليم املنهي والتقني بنسبة كبيـرة.
جدول رقم ()10
التكرارات واملتوسطات واالنحر افات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل فقرات ُبعد
محورالتوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني ()N=180
مجموع متوسط االنحراف الوزن
محورالتوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني
م
االستجابة اإلجابة املعياري النسبي
%80.0 0.78 4.00
720
 1يوجد توجه لدى الجهات الحكومية نحو دعم التعليم والتدريب املنهي والتقني.
%61.7 1.05 3.08
555
 2يتم توفيـر الدعم والتمويل الالزم لتطور التعليم والتدريب املنهي والتقني.
%75.2 0.76 3.76
677
 3تتوافق أهداف التعليم والتدريب املنهي والتقني مع احتياجات سوق العمل.
%70.9 0.85 3.54
638
 4تقوم الوزارات بنشاطات توعوية للجمهور إلبـراز أهمية التعليم والتدريب.
%66.1 0.85 3.31
595
 5يتم إشراك القطاع الخاص في تحديد األنشطة املهنية والتقنية الالزمة لهم.
%72.2 0.94 3.61
650
 6يوجد إشراف ومتابعة الحتياجات بـرامج التعليم والتدريب املنهي والتقني.
%56.8 1.16 2.84
511
 7يتم دعم خريجي البـرامج املهنية والتقنية بتوفيـر فرص عمل لهم.
%69 0.64 3.45 620.86
محورالتوجيهات نحو التعليم والتدريب

مستوى
التـرتيب القبول
عالي
1
 6متوسط
عالي
2
 4متوسط
 5متوسط
 3متوسط
 7منخفض
متوسط

يتضمن الجدول رقم ( )11نتائج تحليل ُ
البعد الثاني من أبعاد واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني وهو ُبعد البـرامج
واملـنــاهــج املهنية والتقنية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذا ُ
البعد ( )3.28وأهمية نسبية ( )%65.5مما يعني أنــه حقق
مستوى موافقة لــدى مجتمع الــدراســة بــدرجــة متوسطة وهــو إشــارة إلــى أهمية هــذا املـحــور ،حيث جــاءت الفقرة «تشمل
املناهج الدراسية كل من الجوانب النظرية والتطبيقية» رقم ( )4في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.94وأهمية نسبية
( )%78.8مع درجة موافقة عالي وجاءت الفقرة «تواكب البـرامج التطورات العاملية املتسارعة» رقم ( )6في املرتبة األخيـرة
بمتوسط حسابي ( )2.86وأهمية نسبية ( )%57.1مع درجــة موافقة منخفضة ،ويالحظ الباحثان من نتائج التحليل في
الجدول السابق مدى ضعف هذا املحور املهم في ريادة املشروعات الصغيـرة ،وهذا إن دل على �شيء فإنما يدل على ضرورة
تطويـر البـرامج واملناهج املهنية والتقنية لتنسجم مع احتياجات سوق العمل التي تساهم في ريــادة املشروعات الصغيـرة
وهــذا بــدوره انسجم مع دراســة (صالح ،)2018 ،بينما اختلفت النتائج مع دراسة(عفونة وجيتاوي )2017 ،التي بينت أن
اآلراء نحو بـرامج ومناهج التعليم املنهي والتقني جاءت بنسبة كبيـرة.
 بنتائج تحليل البـرامج واملناهج املهنية والتقنية :جدول رقم ()11
التكرارات واملتوسطات واالنحر افات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل فقرات بعد البـرامج واملناهج املهنية والتقنية ()180=N
م

مستوى
مجموع متوسط االنحراف الوزن
االستجابة اإلجابة املعياري النسبي التـرتيب القبول
عالي
2 %76.4 0.74
3.82
688

البـرامج واملناهج املهنية والتقنية

 1تتناسب البـرامج مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني.
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م
2
3
4
5
6
7

مجموع متوسط االنحراف الوزن
االستجابة اإلجابة املعياري النسبي
%62.7 2.38
3.13
564
%57.9 0.90
2.89
521
%78.8 0.72
3.94
709
%63.2 0.90
3.16
569
%57.1 0.93
2.86
514
%62.6 1.04
3.13
563

البـرامج واملناهج املهنية والتقنية
يتم وضع املناهج املهنية والتقنية وفقا للمواصفات العاملية.
يوجد معاييـر واضحة لتقييم جودة البـرامج املهنية والتقنية.
تشمل املناهج الدراسية كال من الجوانب النظرية والتطبيقية.
تتوافق املناهج املوضوعة مع متطلبات اقتصاد املعرفة.
تواكب البـرامج التطورات العاملية.
يتم تقويم البـرامج بشكل دوري.
محورالبـرامج واملناهج املهنية والتقنية

589.71

3.28

0.67

%65.5

مستوى
التـرتيب القبول
 4متوسط
 6منخفض
عالي
1
 3متوسط
 7منخفض
 5متوسط
متوسط

 -جنتائج تحليل كفاءة أعضاء التدريس والتدريب

جدول رقم ()12
يوضح التكرارات واملتوسطات واالنحر افات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل فقرات
ُبعد كفاءة أعضاء التدريس والتدريب ي ()180=N
محوركفاءة أعضاء التدريس والتدريب

م
ي
 1يتم االعتماد على أعضاء هيئة تدريس وتدريب من ذو االختصاص الدقيق.
 2تسعى املؤسسات املهنية والتقنية الستقطاب مدرسيـن ذات كفاءة وخبـرة
 3يتم تطويـر أعضاء هيئة التدريس والتدريب عبـر إلحاقهم بالدورات الالزمة
 4يتم عقد لقاءات دورية بيـن أعضاء هيئة التدريس والخبـراء في سوق العمل.
 5يتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس والتدريب القدرة على التجديد واإلبداع.
 6يخضع أعضاء هيئة التدريس والتدريب للتقييم بشكل دوري.
 7تتناسب أجور أعضاء هيئة التدريس والتدريب مع مجهوداتهم.

محوركفاءة أعضاء التدريس والتدريب

مجموع متوسط
االستجابة اإلجابة
3.41
614
3.39
611
3.43
617
3.19
574
3.48
626
3.49
629

2.42 436
3.26 586.71

االنحراف
املعياري
1.00
0.97
0.90
0.94
0.86
0.97

الوزن
النسبي
%68.2
%67.9
%68.6
%63.8
%69.6
%69.9

مستوى
التـرتيب القبول
 4متوسط
 5متوسط
 3متوسط
 6متوسط
 2متوسط
 1متوسط

 7 %48.4 1.23منخفض
متوسط
%65.2 0.76

يتضمن الجدول رقم ( )12نتائج تحليل ُ
البعد الثالث من أبعاد واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ،وهو ُبعد كفاءة
أعضاء التدريس والتدريب ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذا ُ
البعد ( )3.26وأهمية نسبية ( )%65.2مما يعني أنه حقق
مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة وهو إشارة إلى أهمية هذا املحور حيث جاءت الفقرة «يخضع أعضاء
هيئة التدريس والتدريب للتقييم بشكل دوري» رقم ( )6في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.49وأهمية نسبية ()%78.8
مع درجة موافقة عالية وجاءت الفقرة «تتناسب أجور أعضاء هيئة التدريس والتدريب مع مجهوداتهم» رقم ( )7في املرتبة
األخيـرة بمتوسط حسابي ( )2.24وأهمية نسبية ( )%48.4مع درجة موافقة منخفضة ،ويفسر الباحثان هذه النتائج بعدم
االعتماد على الكوادر املتخصصة في التدريب ،إما لقلة توفرها أو نتيجة االعتماد على املدربيـن املوجوديـن باملؤسسة ،وعدم
البحث عن املتخصصيـن وذوي الكفاءة ،وهــذا بــدوره انسجم مع آراء دراســة (األسـتــاذ واللولو )2018 ،والتي خلصت إلى
ضرورة العمل على تفعيل وتطبيق الخطة االستـراتيجية إلصالح التعليم املنهي والتقني بفلسطيـن ،األمر الذي يشمل ضرورة
العمل على استقطاب أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الكفاء والخبـرة ،بينما اختلفت النتائج مع دراسة (عفونة
وجيتاوي )2017 ،التي بينت أن اآلراء نحو كفاءة هيئة التدريس جاءت بنسبة كبيـرة.
 دنتائج تحليل محورالبنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية :جدول رقم ()13
يوضح التكرارات واملتوسطات واالنحر افات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل فقرات
م

محورالبنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية

 1تتوافر املعدات للبـرامج املهنية والتقنية.
 2تالئم املرافق احتياجات التدريبية املهنية.
 3تنسجم مواصفات األجهزة واملعدات املستخدمة مع املواصفات العاملية.
 4تتوافق املعدات املوجودة مع عدد املتدربيـن.
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مجموع متوسط االنحراف الوزن
االستجابة اإلجابة املعياري النسبي
%68.8 1.07 3.44
619
%68.9 1.05 3.44
620
%61.4 1.02 3.07
553
%69.9 1.05 3.49
629

مستوى
التـرتيب القبول
 5متوسط
 4متوسط
 7متوسط
 2متوسط

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،42ع  - 1مارس (آذار) 2022
م

مجموع متوسط االنحراف الوزن
االستجابة اإلجابة املعياري النسبي
%69.2 1.02 3.46
623
%74.7 0.86 3.73
672
%61.9 1.09 3.09 557

محورالبنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية

 5تتم عمليات صيانة دورية ووقائية للمعدات
 6تـراعي املعدات األمن والسالمة املهنية
 7يتم تحديث املعدات كلما دعت الحاجة.

محورالبنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية

3.39 610.43

.80

مستوى
التـرتيب القبول
 3متوسط
 1متوسط

%67.8

6

متوسط

متوسط

بعد محور البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية ()N=180

يتضمن الـجــدول رقــم ( )13نتائج تحليل ُ
البعد الـرابــع مــن أبـعــاد واقــع التعليم والـتــدريــب املنهي والتقني وهــو ُبعد البنية
التحتية للبـرامج املهنية والتقنية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذا ُ
البعد ( )3.39وأهمية نسبية ( )%67.8مما يعني أنه حقق
مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة وهو إشارة إلى أهمية هذا املحور ،حيث جاءت الفقرة «تـراعي املعدات
معاييـر األمن والسالمة املهنية» رقم ( )6في املرتبة األولــى بمتوسط حسابي ( )3.73وأهمية نسبية ( )%74.7مع درجة موافقة
متوسطة ،وجاءت الفقرة «تنسجم مواصفات األجهزة واملعدات املستخدمة مع املواصفات العاملية» رقم ( )3في املرتبة األخيـرة
بمتوسط حسابي ( )3.07وأهمية نسبية ( )%61.4مع درجة موافقة متوسطة ،ويـرى الباحثان وفقا لهذه النتائج أنه ال يوجد
اهتمام بتحديث األجهزة واملعدات وفقا للتطورات العاملية وقد يكون ذلك نتيجة لقلة اإلمكانيات املالية ،وانسجمت النتائج مع
دراسة (عفونة وجيتاوي )2017 ،التي بينت أن اآلراء نحو البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية بنسبة متوسطة،
وتتفق هذه النتائج مع معظم الدراسات السابقة ومنها دراســة ( )Masaruf, Magaji, 2015التي أكــدت على ضرورة
تهيئة البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية بهدف تفعيل دور التعليم والتدريب املنهي والتقني ،وذلك لغرض املساهمة في
ريادة املشروعات الصغيـرة األمر الذي يساهم في تحقيق التنمية املستدامة في املجتمع الفلسطيني.
 هنتائج تحليل أبعاد و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني:جدول رقم ()14
يوضح املتوسطات واالنحر افات املعيارية والوزن النسبي ألبعاد و اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ()180=N
مجموع
محاورو اقع التعليم والتدريب املنهي والتقني
االستجابة
محور التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني 620.86
589.71
محور البـرامج واملناهج املهنية والتقنية
586.71
محور كفاءة أعضاء التدريس والتدريب
610.43
محور البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية
املتوسط العام للمحور
601.93

متوسط
اإلجابة
3.45
3.28
3.26
3.39
3.34

االنحراف الوزن النسبي التـرتيب
املعياري
1
%69.0
0.64
3
%65.5
0.67
4
%65.2
0.76
2
%67.8
0.80
%66.9
0.58

مستوى
القبول
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يتضمن الجدول السابق رقم ( )14نتائج تحليل أبعاد محاور واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني وهو ُبعد التوجيهات
نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني والبـرامج واملناهج املهنية والتقنية كفاءة أعضاء التدريس والتدريب والبنية التحتية
للبـرامج املهنية والتقنية ،حيث بلغت األهمية النسبية ُلبعد التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني ( )%69مما يعني
أنه حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة ،وهو إشارة أهمية هذا املحور من وجهة نظر املبحوثيـن،
وإن دل إنما يدل على ضرورة تفعيل وتشجيع التعليم املنهي والتقني في املجتمع الفلسطيني ،ويليه في املرتبة الثانية محور
البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية حيث بلغت األهمية النسبية ( )%67.8مما يعني أنــه حقق مستوى موافقة لدى
مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة ،ويـرجع ذلك ،في رأي الباحثيـن إلى ضعف البنية التحتية الالزم توافرها للتعليم والتدريب
املنهي والتقني ،وهــذا إن دل على �شــيء فإنما يــدل على أنــه لكي يتم تفعيل دور التعليم املنهي والتقني فــي ريــادة املشروعات
الصغيـرة ال بد من توافر البيئة التعليمية والتدريبية الالزمة .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (عفونة وجيتاوي)2017 ،
والـتــي أجــريــت على كــل مــن الضفة الغربية وقـطــاع غــزة والـتــي بينت أن اآلراء نحو واقــع التعليم والـتــدريــب املنهي والتقني في
فلسطيـن جــاءت بنسبة كبيـرة وباإلمكان تفسيـر هــذا االختالف بتطور االهتمام بهذا النوع من التعليم والتأهيل املنهي في
الضفة الغربية أكثـر من قطاع غزة.
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- 3نتائج تحليل ريادة املشاريع الصغيـرة (املتغيـرالتابع)
جدول رقم ()15
يوضح التكرارات واملتوسطات واالنحر افات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل فقرات
ُبعد ريادة املشاريع الصغيـرة ()180=N
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

محورريادة املشاريع الصغيـرة
يوجد العديد من التجارب الناجحة ملشاريع ريادية نفذها الخريجون.
ّ
يتطور أداء الريادييـن وفقا للمهارات املهنية والتقنية املكتسبة.
يتم تحسيـن ربحية املشروح من خالل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة.
تقل استشارة املختصيـن في مجال املشاريع التي نفذها الخريجون.
يتم االعتماد على الطرق العلمية لتحديد احتياجات عمالء املشروع.
تتطور األنشطة الفنية واملهنية املختلفة الالزمة للمشروع.
يتم استحداث طرق جديدة في تطويـر املنتجات وتقديم الخدمات.
يهتم الرياديون بتحديث اآلالت واملعدات الالزمة للمشروع.
يقدم مشروع الخريج الريادي الخدمات بسرعة فائقة وجودة عالية.
يساهم الرياديون في خفض معدالت تكلفة منتجاتهم وخدماتهم.
يتم تخفيض نسبة العادم والتالف في املشروع بشكل ملحوظ.
يوجد ازدياد في عدد عمالء املشروع نظرا لتطور أداء الخريج الريادي.
يتم العمل على التحول الستخدام الحاسوب وتطبيقاته في املشروع.
يتم تطويـر طرق وأساليب العمل في املشروع وفقا للمستجدات املهنية.
تتـراجع معدالت اإلصابة والحوادث نظرا لتطور مهارات الريادييـن.
ريادة املشاريع الصغيـرة

مجموع متوسط االنحراف الوزن
االستجابة اإلجابة املعياري النسبي
%73.2 0.85 3.66
659
%74.3 0.75 3.72
669
%73.1 0.79 3.66
658
%68.4 0.83 3.42
616
%68.6 1.68 3.43
617
%70.1 0.80 3.51
631
%69.9 0.83 3.49
629
%72.3 0.85 3.62
651
%69.6 0.94 3.48
626
%73.6 0.83 3.68
662
%70.4 0.82 3.52
634
%73.6 0.82 3.68
662
%72.4 0.78 3.62
652
%74.4 0.80 3.72
670
%76.4 0.79 3.82
688

3.60 648.27

%72.0 0.63

مستوى
التـرتيب القبول
 6متوسط
 3متوسط
 7متوسط
 15متوسط
 14متوسط
 11متوسط
 12متوسط
 9متوسط
 13متوسط
 5متوسط
 10متوسط
 4متوسط
 8متوسط
 2متوسط
عالي
1
متوسط

يتضمن الجدول السابق رقم ( )15نتائج تحليل ريادة املشاريع الصغيـرة (املتغيـر التابع) ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
لهذا ُ
البعد ( )3.6وأهمية نسبية ( )%72مما يعني أنه حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة وهو إشارة
إلى أهمية هذا املحور ،حيث جاءت الفقرة «تتـراجع معدالت اإلصابة والحوادث ً
نظرا لتطور مهارات الريادييـن» رقم ( )15في
عال وجاءت الفقرة «تقل استشارة املختصيـن
املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.82وأهمية نسبية ( )%76.4مع درجة موافقة ٍ
في مجال املشاريع التي نفذها الخريجون» رقم ( )4في املرتبة األخيـرة بمتوسط حسابي ( )3.42وأهمية نسبية ( )%68.4مع درجة
موافقة متوسط ،ويـري الباحثان أن هــذه النتائج تعزز ضــرورة االهتمام أكثـر بتعزيـز املشاريع الصغيـرة وريــادتـهــا ،واتفقت
النتائج مع دراسة (مـراد )2010 ،ودراســة (عاشور ومحمد )2006 ،والتي أفادت إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة الريادة في
األوســاط العلمية خاصة منذ السن املبكر ،باإلضافة إلى ضــرورة إلى تطويـر اإلطــار القانوني واملؤسساتي لقطاع املشروعات
الصغيـرة والعمل على إنشاء حاضنات األعمال وبناء قاعدة معلومات في مجال ريادة املشروعات الصغيـرة.

ً
سابعا  -تحليل نتائج اختبارفرضيات الدراسة
قبل الـبــدء فــي اختبار الفرضيات قــام الباحثان بالتأكد بـعــدم وجــود ارتـبــاطــات عالية بيـن املتغيـرات املستقلة
“ ،”Multicollinearityحيث قام الباحثان بفحص معامل تضخم التبايـن  Variance Inflation Factor - VIFواختبار
الـتـبــاي ــن امل ـس ـمــوح فـيــه “”Tolerance
جدول رقم ()16
لـكــل متغيـر مــن املـتـغـي ـرات املستقلة،
يوضح التبايـن املسموح به ومعامل تقييم التبايـن ومعامل االلتواء للمتغيـرات
ويـشـيـ ــر جـ ــدول رق ــم ( )16إل ــى أن ــه إذا
املستقلة ()180=N
كــان مـعــامــل الـتـضـخــم الـتـبــاي ــن )(VIF
التبايـن املسموح معامل تقييم معامل االلتواء
املتغيـر
لـلـمـتـغـي ــر ي ـت ـجــاوز ( )10وكــان ــت قـيـمــة
به  Toleranceالتبايـن )Skewness (VIF
Variable
0.641.63
0.61
التبايـن املسموح فيه أقــل من ( )0.05متغيـر التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي
1.52
1.66
0.60
فإنه يمكن الـقــول بــأن هــذا املتغيـر له متغيـر البـرامج واملناهج املهنية والتقنية
ارت ـب ــاط ع ـ ٍ
0.432.11
0.47
ـال مــع املـتـغـيـ ـرات املستقلة متغيـر كفاءة أعضاء التدريس والتدريب
0.312.08
0.48
األخ ــرى وبــالـتــالــي ســوف ي ــؤدي لـحــدوث متغيـر البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية
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مشكلة في تحليل االنحدار  ,وقد تم االعتماد على هذه القاعدة الختبار االرتباط “ ”Multicollinearityبيـن املتغيـرات
املستقلة ،وكما يتضح في الجدول رقــم ( )16والــذي يحتوي على املتغيـرات املستقلة وقيمة معامل التضخم التبايـن
) (VIFوالتبايـن املسموح فيه “ ”Toleranceلكل متغيـر من املتغيـرات املستقلة ،نالحظ أن قيمة ) (VIFلكل املتغيـرات لم
تتجاوز ( )10وتتـراوح ما بيـن ( )2.11 –1.63كما نالحظ أن التبايـن املسموح فيه “ ”Toleranceلكل متغيـر من املتغيـرات
عال بيـن املتغيـرات
املستقلة أكبـر من ( )0.05وتتـراوح ما بيـن ( )0.61) – (0.47وبذلك يمكن القول بأنه ال يوجد ارتباط ٍ
املستقلة ،ومن أجل التحقق من افتـراض التوزيع الطبيعي  Normal Distributionللبيانات فقد تم االستناد لحساب
قيمة معامل االلتواء  Skewnessللمتغيـرات وعليه فإن قيمة معامل االلتواء  Skewnessلكل املتغيـرات تقع ضمن
القيمة ( )-2,2لذلك يمكن القول أنه ال توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.
وتــم التأكد مــن صالحية الـنـمــوذج لكل فرضية على حــدة كما هــو مبيـن فــي الـجــدول رقــم ( ،)16حيث تــدل قيمة )(F
في كل مــرة على قــدرة أبعاد املتغيـر املستقل (واقــع التعليم والتدريب املنهي والتقني) على تفسيـر التبايـن في املتغيـر التابع
(ريادة املشروعات الصغيـرة) وبمستوى داللة أقل من مستوى الداللة املعتمدة ( )α ≤ 0.05ونستدل من ذلك على صالحية
النموذج الختبار فرضيات الدراسة.
ويتبيـن من تحليل التبايـن للنماذج االنـحــدار البسيط لكل متغيـر من متغيـرات فاعلية املعاييـر الفنية (املتغيـرات
املستقلة) أن جميع النماذج ذات فاعلية لالختبار فرضيات الدراسة.
ً
ثامنا  -اختبارفرضيات الدراسة:
من خــال الجدول رقــم ( )18نالحظ أن املتغيـر املستقل واقــع التعليم والتدريب املنهي والتقني في ريــادة املشروعات
الـصـغـي ــرة بـمـقــدار ( )%69.4أي أنــه
جدول رقم ()17
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـغ ـيـ ــر ب ــاالتـ ـج ــاه اإلي ـج ــاب ــي
واق ـ ـ ـ ــع الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب امل ـن ــي يبيـن تحليل التبايـن لنموذج االنحدارالبسيط لكل متغيـرمن املتغيـرات املستقلة
معنوية
مصدر مجموع املربعات معامل التحديد قيمة
املتغيـر
والـتـقـنــي بـمـقــدار واح ــد نقطة تتغيـر
التبايـن  R Square Sum of Squaresاالختبار FاالختبارSig
Variable
ري ــادة املـشــروعــات الصغيـرة بمقدار
( )0.694مـ ــن ال ـن ـق ـط ــة وذلـ ـ ــك مــن متغيـر التوجيهات نحو التعليم االنحدار 22.339
0.000 **79.811 0.307
49.821
والتدريب املنهي والتقني الخطأ
نظر املبحوثيـن في حينه ،وهذا
وجهة ً
9.792
متغيـر البـرامج واملناهج االنحدار
كــان جـلـيــا مــن خ ــال قـيـمــة االخـتـبــار
0.000 **27.947 0.131
املهنية والتقنية
62.367
الخطأ
( )T=12.849ودرج ــة مـعـنــويــة (= α
متغيـر كفاءة أعضاء االنحدار 28.907
ً
0.000 **118.96 0.397
ا
إحصائي
 )0.000 ≤ 0.05وهــي دال ــة
التدريس والتدريب
43.253
الخطأ
م ـ ـم ـ ــا ي ـ ـق ـ ــ�ضـ ــي ب ـ ـ ـ ــرف ـ ــض الـ ـف ــرضـ ـي ــة
متغيـر البنية التحتية االنحدار 32.979
0.000 **149.82 0.454
ال ـعــدم ـيــة وال ـت ــي ت ـنــص ال يــؤثـ ــر واق ــع
39.181
للبـرامج املهنية والتقنية الخطأ
الـتـعـلـيــم وال ـتــدريــب املـنــي والـتـقـنــي في
متغيـر واقع التعليم االنحدار 34.722
0.000 **165.085 0.478
ريادة املشروعات الصغيـرة.
37.438
والتدريب املنهي والتقني الخطأ
 - 1ال ـفــرض ـيــة األول ـ ــى  :ال يــوجــد
أثـ ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عند
مـسـتــوى الــداللــة ()α=0.05
لـ ـلـ ـت ــوجـ ـه ــات نـ ـح ــو ال ـت ـع ـل ـيــم
والتدريب املنهي والتقني على
ريادة املشروعات الصغيـرة.
لإلجابة على الفرضية األولى من
خالل الجدول السابق رقم ( )18نجد
أن املتغيـر املستقل التوجيهات نحو
التعليم والتدريب املنهي والتقني يؤثـر
بـشـكــل إي ـجــابــي فــي ريـ ــادة امل ـشــروعــات

** دال إحصائيا عند مستوى داللة  * ،0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05

جدول رقم ()18
يبيـن نموذج االنحدارالبسيط لكل متغيـرمن املتغيـرات املستقلة وتأثيـره علي املتغيـرالتابع
املتغيـر
Variable

ثابت
النموذج B

التوجيهات نحو التعليم والتدريب
البـرامج واملناهج املهنية والتقنية
كفاءة أعضاء التدريس والتدريب
البنية التحتية للبـرامج املهنية
متغيـر واقع التعليم والتدريب املنهي

0.555
0.35
0.532
0.537
0.755

الخطأ ميل
خط قيمة
املعياري
االنحدار
 Beta Std.االختبارT
Error
**8.934 0.556 0.062
**5.287 0.368 0.066
**10.907 0.636 0.049
**12.24 0.676 0.044
**12.849 0.694 0.059

** دال إحصائيا عند مستوى داللة  * ،0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
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معنوية
االختبار
Sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني في فلسطين ...

الصغيـرة بمقدار ( )%55.6أي أنه عندما يتغيـر التطبيق باالتجاه اإليجابي التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني
بمقدار واحد نقطة تتغيـر ريادة املشروعات الصغيـرة بمقدار ( )0.556من النقطة وذلك من وجهة نظر املبحوثيـن في حينه،
ً
وهذا كان ً
إحصائيا مما يق�ضي بـرفض
جليا من خالل قيمة االختبار ( )T=8.934ودرجة معنوية ( ،)α = 0.000 ≤ 0.05وهي دالة
الفرضية العدمية والتي تنص على :ال تؤثـر التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني في ريادة املشروعات الصغيـرة.
 - 2الفرضية الثانية  :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة ( )α=0.05للبـرامج واملناهج للتعليم
والتدريب املنهي والتقني على املشروعات الصغيـرة.
لإلجابة على الفرضية الثانية من خالل الجدول رقم ( )18نجد أن املتغيـر املستقل البـرامج واملناهج املهنية والتقنية يؤثـر
بشكل إيجابي في ريادة املشروعات الصغيـرة بمقدار ( )%36.8أي أنه عندما تتطور البـرامج واملناهج املهنية والتقنية باالتجاه
اإليجابي بمقدار واحد نقطة تنمو ريادة املشروعات الصغيـرة بمقدار ( )0.368من النقطة ،وذلك من وجهة نظر املبحوثيـن في
ً
حينه ،وهذا كان ً
إحصائيا مما يق�ضي
جليا من خالل قيمة االختبار ( )T=5.287ودرجة معنوية ( )α = 0.000 ≤ 0.05وهي دالة
بـرفض الفرضية العدمية والتي تنص على :ال تؤثـر التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني في ريادة املشروعات الصغيـرة.
- 3الـفــرضـيــة الـثــالـثــة :ال يــوجــد أثـ ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى الــداللــة ( )α=0.05لـكـفــاءة أع ـضــاء الهيئة
التدريسية على ريادة املشروعات الصغيـرة..
لإلجابة على الفرضية الثالثة من خــال الجدول رقــم ( )18نجد أن املتغيـر املستقل كفاءة أعضاء التدريس والتدريب
يؤثـر بشكل إيجابي في ريادة املشروعات الصغيـرة بمقدار ( )%63.6أي أنه عندما تتطور كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتدريب
بمقدار واحــد ً نقطة تنمو ريــادة املشروعات الصغيـرة بمقدار ( )0.636من النقطة وذلــك من وجهة نظر املبحوثيـن في حينه،
ً
إحصائيا مما يق�ضي بـرفض
وهذا كان جليا من خالل قيمة االختبار ( )T=10.907ودرجة معنوية ( )α = 0.000 ≤ 0.05وهي دالة
الفرضية العدمية والتي تنص على :ال تؤثـر كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتدريب في ريادة املشروعات الصغيـرة.
 - 4الفرضية الرابعة  :ال يوجد أثـرذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05للبنية التحتية للتعليم املنهي
والتقني على ريادة املشروعات الصغيـرة
لإلجابة على الفرضية الرابعة من خــال الـجــدول السابق رقــم ( )18نجد أن املتغيـر املستقل البنية التحتية للبـرامج
املهنية والتقنية يؤثـر بشكل إيجابي فــي ريــادة املـشــروعــات الصغيـرة بمقدار ( )%67.6أي أنــه عندما تتطور البنية التحتية
نقطة تنمو ريــادة املشروعات الصغيـرة بمقدار ( )0.676من النقطة وذلك من وجهة
للبـرامج املهنية والتقنية بمقدار واحد ً
نظر املبحوثيـن فــي حينه ،وهــذا ـكـان جليا مــن خــال قيمة االخـتـبــار ( )T=12.24ودرجــة معنوية ( ،)α = 0.000 ≤ 0.05وهي
ً
إحصائيا مما يق�ضي بـرفض الفرضية العدمية والتي تنص على :ال تؤثـر البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية في ريادة
دالة
املشروعات الصغيـرة.
ً
تاسعا -تحليل االنحداراملتعدد التدريجي (: )Stepwise Multiple Regression
جدول رقم ()19
يبيـن نماذج االنحدارالبسيط عند إجراء تحليل االنحداراملتعدد التدريجي
مصدر
التبايـن

النموذج
Model

االنحدار
النموذج األول  :متغيـر واحد هو البنية التحتية للبـرامج املهنية
الخطأ
االنحدار
النموذج الثاني  :متغيـران هما البنية التحتية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس
الخطأ
االنحدار
النموذج الثالث  :ثالثة متغيـرات هي البنية التحتية ،وكفاءة أعضاء هيئة
التدريس ،والتوجهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني
الخطأ
النموذج الرابع  :أربعة متغيـرات هي البنية التحتية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس االنحدار
والتوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي ،والبـرامج واملناهج املهنية
الخطأ
** دال إحصائيا عند مستوى داللة  * ،0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
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قيمة معنوية
معامل
مجموع
املربعات  Sumالتحديد االختبار االختبار
Sig
F
R Square Squares of
32.979
0.000 149.823 0.457
39.181
37.413
0.000 95.293 0.518
34.746
39.383
0.000 70.492 0.546
32.776
40.209
0.000 55.058 0.557
31.951

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،42ع  - 1مارس (آذار) 2022

تــم إج ـراء هــذا التحليل لتحديد أهمية كــل متغيـر مستقل على حــدة فــي املساهمة فــي معادلة خــط االنـحــدار الـتــي تمثل
أثـر واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني ومحاوره (التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني ،والبـرامج واملناهج املهنية
والتقنية ،وكفاءة أعضاء التدريس والتدريب ،والبنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية) على ريادة املشروعات الصغيـرة ،نجد
أنه نتج لدينا أربعة نماذج انحدار كلها معنوية وقادرة على تفسيـر املتغيـر التابع (ريادة املشاريع الصغيـرة) ،وكان النموذج الثاني
والذي يحتوي على املتغيـرات (األثـر واالستدامة املتوقعة للمشروع تأثيـر للميـزانية والجدوى املتوقعة للمشروع) هو النموذج
األكثـر أهمية رغم أن النموذج الناتج من تحليل التبايـن املتعدد ،هو نموذج أشمل كما يتضح من الجدول اآلتي رقم (.)19
ً
إحصائيا،
ويتبيـن من تحليل التبايـن للنماذج االنحدار املتعدد وهم أربعة نماذج كما هو مبيـن ،وقد كانت هذه النماذج دالة
أي أنها قادرة على تفسيـر التغيـرات في املتغيـر التابع (ريادة املشروعات الصغيـرة) وهي ذات فاعلية لالختبار فرضيات الدراسة.
وقد كان تـرتيب دخول املتغيـرات على نماذج االنحدار ضمن أهمية كل متغيـر من املتغيـرات املستقلة األربعة وعلى
قــدرتــه على تفسيـر التغيـر فــي املتغيـر التابع (ريــادة املـشــروعــات الصغيـرة) ،و ـكـان عند دخــول أي متغيـر جديد يتم تقوية
ً
إحصائيا في تفسيـر التغيـر في املتغيـر التابع (ريــادة املشروعات الصغيـرة) والجدول رقم ()20
النموذج ويؤثـر بشكل دالــة
اآلتي يبيـن ذلك :
ونالحظ من الجدول رقــم ( )20أن أقــوى املتغيـرات املستقلة التي تمثل واقــع التعليم والتدريب املنهي والتقني (البنية
التحتية للبـرامج املهنية) تأثي ًـرا على املتغيـر التابع (ريادة املشروعات الصغيـرة) بحيث أنه كان يمثل نموذج االنحدار البسيط
رقم واحد وتدخل في نماذج االنحدار املتعدد الثاني والثالث والرابع ،وكان هو األكثـر تفسيـرا للتغيـر في املتغيـر التابع (ريادة
املشروعات الصغيـرة) حيث بلغ في تفسيـره ( )%67.6للتغيـر الحادث في تطويـر ريادة املشروعات الصغيـرة ،بينما جاء في املرتبة
الثانية النموذج الثاني الــذي يدخل فيه متغيـران هما متغيـر البنية التحتية للبـرامج املهنية والــذي أصبح يفسر ما نسبته
( )%45.8من التغيـر في ريــادة املشروعات الصغيـرة مع إدخــال متغيـر كفاءة أعضاء هيئة التدريس الــذي يفسر ما نسبته
( )%33مــن التغيـر فــي ريــادة املشروعات
الصغيـرة ليصبح مجموع ما تم تفسيـره
جدول رقم ()20
ه ــو ( ،)%78.8وجـ ـ ــاء امل ــرت ـب ــة ال ـثــال ـثــة يبيـن نماذج االنحداراملتعدد للمتغيـرات املستقلة وكيفية دخولها على النموذج
ال ـن ـم ــوذج ال ـث ــال ــث وال ـ ــذي أش ـت ـمــل عـلــى
وتأثيـركل متغيـرمستقل علي املتغيـرالتابع
املتغيـرات الثالثة متغيـر البنية التحتية
الخطأ ميل خط قيمة معنوية
املتغيـراملوجود ثابت
النموذج
 Variableالنموذج املعياري االنحدار االختبار االختبار
للبـرامج املهنية وال ــذي أصـبــح يفسر ما
Model
Sig
T
Beta Std. Error B
enter
نـسـبـتــه ( )%36.8م ــن الـتـغـي ــر ف ــي ري ــادة
النموذج األول
التحتية
البنية
ـر
ي
متغ
مستقل واحد للبـرامج املهنية 0.000 **12.24 0.676 0.044 0.537
املـشــروعــات الصغيـرة مــع وج ــود متغيـر
كـ ـف ــاءة أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ال ــذي
البنية التحتية
املهنية 0.000 **6.583 0.458 0.055 0.363
أص ـبــح يـفـســر م ــا نـسـبـتــه ( )%28.9مــن
النموذج الثاني للبـرامج
الـتـغـي ــر فــي ري ــادة امل ـشــروعــات الـصـغـي ــرة متغيـران مستقالن
أعضاء
كفاءة
هيئة التدريس 0.000 **4.753 0.33 0.058 0.278
وإدخال املتغيـر التوجيهات نحو التعليم
التحتية
البنية
وال ـتــدريــب املـنــي ال ــذي يـفـســر مــا نسبته
للبـرامج املهنية 0.000 **5.038 0.368 0.058 0.292
( )%20.5مــن الـتـغـي ــر فــي املـتـغـي ــر الـتــابــع
النموذج
الثالث وكفاءة
أعضاء 0.000 **4.198 0.289 0.058 0.243
ـرات
ي
متغ
ثالثة
(ري ــادة امل ـشــروعــات الـصـغـي ــرة) ،ليصبح
هيئة التدريس
مستقلة
مجموع ما تم تفسيـره هو (.)%86.2
التوجيهات نحو
يب 0.001 **3.252 0.205 0.063 0.204
التعليم والتدر
ً
ـدار
ـ
ح
ـ
ـ
ن
اال
ـوذج
ـ
م
ـ
ـ
ن
ـاء
ـ
ـ
ج
ا
ر
وأخـ ـي ـ ـ ـ
البنية التحتية
املهنية 0.000 **5.247 0.381 0.058 0.303
املتعدد الذي اشتمل على كل املتغيـرات
للبـرامج
املستقلة األربعة ،متغيـر البنية التحتية
وكفاءة
أعضاء 0.000 **4.719 0.345 0.061 0.29
النموذج الرابع هيئة التدريس
لـلـبـ ـرامــج املـهـنـيــة ،والـ ــذي أص ـبــح يفسر
أربعة متغيـرات
نحو
التوجيهات
ما نسبته ( )%38.1من التغيـر في ريــادة
مستقلة
التعليم والتدريب 0.000 **3.704 0.238 0.064 0.237
املـشــروعــات الصغيـرة مــع وجــود متغيـر
البـرامج
واملناهج 0.035 *2.127- 0.138 0.062 0.131
كـ ـف ــاءة أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ال ــذي
املهنية والتقنية
أص ـب ــح يـفـســر م ــا نـسـبـتــه ( )%34.5من ** دال إحصائيا عند مستوى داللة  * ،0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
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التغيـر في ريادة املشروعات الصغيـرة ومتغيـر التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي الذي أصبح يفسر ما نسبته ()%23.8
من التغيـر في املتغيـر التابع (ريادة املشروعات الصغيـرة) وإدخال املتغيـر البـرامج واملناهج املهنية والتقنية الذي يفسر ما
املشروعات الصغيـرة ،ليصبح مجموع ما تم تفسيـره (،)%82.6
نسبته ( )%-13.8من التغيـر العك�سي في املتغيـر التابع ريادة ً
وكانت كل املتغيـرات املوجودة في النماذج األربعة دالة إحصائيا بحيث أن قيمة املعنوية كانت أقل بكثيـر من ( .)0.05وبذلك
يصبح النموذج الثالث هو األفضل من وجهه نظر املبحوثيـن حسب واقع التعليم املنهي في غزة وتأثيـره على ريادة املشروعات
الصغيـرة ،ويعزي الباحثان ذلك إلى مدى أهمية هذه املتغيـرات في توفيـر بيئة تعليمية للنهوض بواقع التعليم والتدريب املنهي
والتقني.

املبحث الرابع  -النتائج والتوصيات

ً
أول  -النتائج
 1تبيـن وجود موافقة متوسطة حسب آراء مجتمع الدراسة حول واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني والذي يشمل(بعد التوجيهات نحو التعليم والتدريب املنهي والتقني ،البـرامج واملناهج املهنية والتقنية ،كفاءة أعضاء التدريس
والتدريب ،البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية).
 2يوجد تأييد بدرجة متوسطة ملستوى ريادة املشاريع الصغيـرة وذلك حسب آراء مجتمع الدراسة. 3هـنــاك تأثيـر إيـجــابــي ملـحــاور واقــع التعليم والـتــدريــب املـنــي والـتـقـنــي بـكــافــة أبـعــاده (بـعــد الـتــوجـيـهــات نـحــو التعليموالتدريب املنهي والتقني ،البـرامج واملناهج املهنية والتقنية ،كفاءة أعضاء التدريس والتدريب ،البنية التحتية
للبـرامج املهنية والتقنية) في ريادة املشاريع الصغيـرة.
 4يوجد توجه عام لدى الجهات الحكومية نحو دعم التعليم والتدريب املنهي والتقني. 5يوجد إشراف ومتابعة الحتياجات بـرامج التعليم والتدريب املنهي والتقني. 6تتناسب البـرامج واملناهج مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني. 7يتم تطويـر أعضاء هيئة التدريس والتدريب عبـر إلحاقهم ببـرامج تدريب وتأهيل. 8تـراعي األجهزة واملعدات املستخدمة في التدريب معاييـر األمن والسالمة املهنية.ً
ثانيا  -التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية تو�صي الدراسة جميع الجهات القائمة على بـرامج التعليم والتدريب املنهي والتقني بما يلي :
 1دعم خريجي البـرامج املهنية والتقنية بتوفيـر فرص عمل لهم. 2إشراك القطاع الخاص في تحديد األنشطة املهنية والتقنية الالزمة. 3يجب توفيـر التمويل الالزم لتطور التعليم والتدريب املنهي والتقني. 4وضع معاييـر واضحة لتقييم جودة البـرامج املهنية والتقنية.  5تقويم البـرامج واملناهج املهنية والتقنية بشكل دوري ومواكبة التطورات العاملية. 6يجب استقطاب مدرسيـن من ذوي الكفاءة والخبـرة. 7توفيـر األجهزة واملعدات الالزمة للبـرامج املهنية والتقنية املختلفة.8 -تهيئة وتطويـر البنية التحتية للبـرامج املهنية والتقنية.
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ABSTRACT
This research aims at studying the reality of vocational and technical education and training in Palestine, and its role to the entrepreneurship of small enterprises, which contributes to achieve a sustainable development. The researchers used a descriptive analytical method in conducting the study, while a
questionnaire was applied to collect data from a random sample consisted of 180 individuals, representing
owners of small projects. The researchers reached a number of results, the most important of which are:
1- There is a moderate agreement on TVET reality level.
2- There is a medium support for small entrepreneurship.
3- All dimensions of TVET current reality have a positive impact on small entrepreneurship. In the light
of study results,
The researchers recommended that all providers of TVET programs should work on the following:
1- The necessity to evaluate programs and curricula periodically, while keeping pace with global developments.
2- Attracting qualified and experienced instructors.
3- Developing the professional and technical programs infrastructure.
4- Supporting graduates of professional and technical programs by providing them job opportunities.
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