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 شكخ وتقجيخ 
ذخخًا لي يػـ ف يتقبمو كيجعمو أأحسج هللا كأشكخه إذ أنعع عمي بإتساـ عسمي ىحا، راجضة 

 القضامة

َساَكاِت َكَربِّ اأْلَْرِض َربِّ اْلَعاَلِسضَغ )  (36الجاثضة:َفِممَِّو اْلَحْسُج َربِّ الدَّ

رسالتي  كإخخاجبذكخؼ كامتشاني لكل مغ كاف لو الفزل في بمػغي ىحه السخحمة  كأتقجـ
الشػر، لمسذخؼ الكخيع الجكتػر شاىخ العالػؿ عمى كل ما قجمو لي مغ نرح  إلىىحه 

الجكتػر الفاضل عبج الػىاب الرباغ الحؼ نقمشا بعمسو  إلىبكل رحابة صجر، ك  كإرشاد
في جسضع أعزاء ىضئة التجريذ  إلى، ك تي نجرؾآفاؽ أخخػ غضخ ال إلىبلعو كسعة اشّ 

 معيج التشسضة السدتجامة في جامعة القجس

الغالضة سػنضا  إلىك سشضشة،  أبػختي كصجيقتي كزمضمة الجراسة صفاء أ إلىتقجـ بذكخؼ أك 
 الحسػرؼ التي ما تػانت عغ مداعجتي متى شمبت.

كساعجني  بعمسو يػماً  الجكتػر معاذ العامػدؼ الحؼ ما بخل عميّ  إلىتقجـ بذكخؼ أيزا أك 
 .في شتى مخاحل إنجاز رسالتي

 عبلـ األشيب كمحسػد أبػ صبضح األساتحةاألكاـر في بمجية الخمضل كأخز بالحكخ  إلى
المػاتي شكمغ مجتسع  جسضع الدضجات كاآلندات إلىكعسخ الخجبي كسعضج الخصضب، ك 

 دراستي.

 إلضيع جسضعا أقجـ شكخؼ كعطضع امتشاني 
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 مرظمحات الجراسة
ىحه الجراسة العجيج مغ السرصمحات كالسفاىضع التي يسكغ أف ُتثضخ نػعًا مغ المبذ، كمغ ثع  عالجت

يبجك ضخكرة الكذف عشيا، كتحجيج السقرػد بيا مغ الشاحضتضغ السشيجضة كاإلجخائضة؛ حتى يتدشى فيع 
صحضحًا.كتعخؼ الجراسة نػعضغ مغ السفاىضع اإلجخائضة: مفيـػ السشطسات غضخ  ىحه السرصمحات فيساً 

إضافة لتعخيف مػجد بسحافطة كبمجية الخمضل، كقج تع اعتساد  البذخؼ  رأس الساؿالحكػمضة، كمفيػـ 
 التعخيفات اآلتضة:

(ىي مشطسات مدتقمة عغ كل مغ  NGOsالسشطسات غضخ الحكػمضة ) السشغسات غضخ الحكؾمضة:
لحكػمة كقصاع األعساؿ. تتخكد مياميا عمى تعديد السرمحة العامة كخجمة الرالح بجال مغ تحقضق ا

الحكػمي  األداء. كتسكشيا استقبللضتيا مغ رصج األفخادخجمة مرالح مجسػعة ضضقة مغ أك الخبح 
كمشاصخة إجخاء التحدضشات عمضو. كتدتصضع السشطسات غضخ الحكػمضة التي تحطى باحتخاـ كل مغ 

في إيجاد حمػؿ حػؿ السخاكؼ أك الحكػمة كقصاع األعساؿ، أف تداعج في التػسط في الشداعات 
تضح ليا خمق السذتخكة. كسا إف استقبللضتيا عغ الحكػمة، كاألحداب الدضاسضة، كالسؤسدات الجيشضة، ت

رؤية مذتخكة لجػ مجتسعيا األىمي. كتحذج السشطسات غضخ الحكػمضة الستصػعضغ كالسػارد األخخػ 
 (.2003، دلضل السشطسات غضخ الحكػمضة، األمخيكضةلتحقضق رؤيتيا)كزارة الخارجضة 

 إشخاؼإحجػ مشطسات السجتسع السجني كتعسل تحت  أنياكسا كتعخؼ السشطسات غضخ الحكػمضة عمى 
تحقضق ربح مادؼ، كإف كاف بعس بخامجيا ذا عائج مادؼ  إلىكزارة التزامغ االجتساعي، كال تيجؼ 

أف ليا ىضكبًل  إلىلكشو ال يدتيجؼ الخبح بقجر ما يداعج في تسػيل نذاط السشطسة أساسا، باإلضافة 
كر الذخيظ في رسسضًا مشطع كمحجد كفقا لمقانػف، كتتدع باستقبللضتيا عغ الجكلة، كيسكغ اف تمعب د

السذخكعات التشسػية، كتيتع بتشسضة مػاردىا البذخية مغ أجل تصػيخ مدتػيات السشافدة كتحقضق السضدة 
 (. 2017التشافدضة)عبج السقرػد، 

( عمى انو جسضع السعارؼ كالقجرات كالسيارات 2003الستحجة) األمعفضعخفو بخنامج  رأس السال البذخي:
 خأس الساؿسع عبخ التعمضع كالخبخة العسمضة، كىػ الشػاة الرمبة ندبضًا لالتي يكتدبيا البذخ في السجت

السعخفي، كالتي تتػافخ عشيا قػاعج بضانات جضجة نتضجة لمتػافخ الديل كالسشتطع إلحراءات التعمضع 
 (.2003)تقخيخ التشسضة اإلندانضة العخبضة،
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لمسشطسة، حضث يذسل السعخفة التي  البذخؼ بالسػارد البذخية رأس الساؿ( 2017كيخبط عبج السقرػد)
 قضسة.  إلىيسكغ تحػيميا 

بجأت مجيشة الخمضل كغضخىا مغ السجف الفمدصضشضة بإدارة ذاتضة يذخؼ عمضيا حاكع المػاء  بمجية الخمضل:
إدارة ذاتضة بشفديا )شبو مجمذ محمي( حتي تع تعضضغ لجشة مغ قبل  إلى)الحاكع التخكي( ثع تحػلت 

السجالذ أك كتتابع بعجىا الخؤساء )رؤساء المجاف  1868الحكػمة التخكضة( عاـ الدمصة الحاكسة )
البمجية( الحيغ جاء بعزيع بصخيق التعضضغ )لجاف بمجية( ك بعزيع بصخيق االنتخاب )رؤساء بمجيات(. 

العاممة التي تذغميا ك حجع الخجمات  األيجؼتعتبخ بمجية الخمضل اكبخ مؤسدات السجيشة مغ حضث حجع 
التي تقـػ بيا. ليحا تعج بمجية الخمضل السؤسدة ك القػة الخئضدضة  األعساؿالتي تقجميا ك السذاريع ك 

مػضف،  1200 اآلفالسحخكة لعسمضة نسػ الخمضل ك تصػرىا. كيبمغ حجع الكادر الػضضفي في البمجية 
الكيخباء، السضاه، الصخؽ، الرخؼ الرحي،  أىسياقصاعات كتقجـ بمجية الخمضل خجمات مسضدة في عجة 

خجمات متشػعة ىامة لمسجيشة مثل الخجمات السػجية لمقصاع  إلىإضافةىحا  األبشضةالحفاظ عمى البضئة ك 
كتذغضل  إنذاءالرشاعي كالدراعي. كحلظ تقجـ بمجية الخمضل خجمات ثقافضة كرياضضة متشػعة مغ خبلؿ 

 (.2018، اإللكتخكنيتعشى بكافة فئات السجتسع)مػقع بمجية الخمضل السخاكد الستخررة التي 

كع كتتكػف  15تقع محافطة الخمضل جشػب الزفة الغخبضة، كتبعج عغ مجيشة القجس  محافغة الخمضل:
قخية كمجيشة ابخزىا مجف الخمضل كدكرا كيصا كالدسػع كالطاىخية كحمحػؿ، باإلضافة  100السحافطة مغ 

ضغ ىسا الفػار كالعخكب. تعتبخ الخمضل أكبخ مجف الزفة مداحة كسكانا كتبمغ مخضسضغ لبلجئ إلى
 (.2018، الحكػمي اإلعبلميكضمػ متخ مخبع)السخكد  997مداحتيا 
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 السمخص
بمجية الخمضل بالذخاكة السشطسات غضخ  التجريب الحؼ تشفحه دكر إلىمتعخؼ لىجفت ىحه الجراسة 

 إلىـ، كاستشادًا 2017–2014 ما بضغ الػاقعة تخةلففي االساؿ البذخؼ لمسخأة  رأسالحكػمضة في تشسضة 

شبضعة الجراسة كأىجافيا استخجمت الباحثة السشيج الػصفي، كأداة االستبانة، كقج تكػنت االستبانة مغ 

رئضدضضغ، األكؿ يتعمق بالسعمػمات العامة عغ السبحػثضغ كالستغضخات الجيسغخافضة الستسثمة  قدسضغ

معمػمات عغ  إلىفي)العسخ، كالحالة االجتساعضة، كالسؤىل العمسي، كالعسل، كالجخل الذيخؼ(، إضافة 

 عجد الجكرات التجريبضة التي تمقتيا السبحػثة كمػاضضع تمظ الجكرات كشػليا زمشضًا. 

 مجػ مداعجة عغ ، السحػر األكؿ كافأربعة محاكر إلىفقخة ُقدست  35ما القدع الثاني فتكػف مغ أ

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ  التجريب الحؼ تشفحه

البخامج في تشسضة الخبخات ىحه  مداعجة حػؿ، كالسحػر الثاني كاف السعخفي لمشداء السدتفضجات

البخامج في تشسضة تمظ مجتسع الجراسة، كالسحػر الثالث كاف حػؿ مجػ مداىسة كالسيارات لمشداء 

نفحتو بمجية  الحؼالتجريب ما السحػر الخابع كاألخضخ فقج كاف حػؿ مداىسة أ، الخيادة لمشداء السدتفضجات

مغ  ( سضجة كفتاة252بقت الجراسة عمى عضشة بمغت )كش عضشة الجراسة.لمشداء  اإلبجاعالخمضل في تشسضة 

كبعج جسع البضانات عػلجت  البدضصة ، اختضخت بالصخيقة العذػائضة( ىغ مجتسع الجراسة727أصل )

 (.SPSSإحرائضًا باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائضة لمعمػـ االجتساعضة)

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية  يشفحدكر التجريب الحؼ أف  كقج أضيخت نتائج الجراسة

كالخيادة لجػ السخأة كاف مختفعًا، كسا أضيخت  كاإلبجاعالخمضل في تشسضة السعخفة كالخبخات كالسيارات 

السشفح بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل  لمتجريب دكرنتائج الجراسة انو ال يػجج 

ؼ كفقا لمستغضخات )العسخ، الحالة االجتساعضة، العسل، مػاضضع التجريبات عمى تشسضة رأس الساؿ البذخ 

السشفح بالذخاكة بضغ لمتجريب  دكرالتي تمقتيا الستجربة، الجخل الذيخؼ لمستجربة(، في حضغ تبضغ كجػد 



 و
 

 السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ كفقا لمستغضخات )السؤىل العمسي،

 عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة كعجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة(.

ضخكرة مخاعاة العسمضة التجريبضة لحكات السؤىبلت االكاديسضة بعجة تػصضات أىسيا كأكصت الجراسة 

العسل عمى تشفضح بخامح تجريبضة ضسغ ، ك في رفع السيارات السعخفضة لجييغ السشخفزة لسداعجتيغ

 التجريبساعات تجريبضة شػيمة السجة لتعديد االستفادة مشيا كعجـ االقترار عمى كرش العسل اك 

حكػمضة عمى كل ما ىػ أف تحتػؼ العسمضة التجريبضة ما بضغ بمجية الخمضل كالسشطسات غضخ الك  ،القرضخ

ضخكرة تشفضح بخامج تجريبضة اكثخ تخررًا تستج ، إضافة إلى في مػاضضع التجريبات حجيث كمتصػر

ضخكرة االىتساـ ، ك ى رفع كعضيغ بسػاضضع ىحه البخامجلفتخات شػيمة نػعا ما لتداعج الستجربات عم

بتشفضح بخامج تجريبضة تعشى بالجانب القانػني كالحقػؽ العسالضة لمشداء خاصة العامبلت مشيغ اك المػاتي 

 سل في السجػ القخيب.عمى كشظ االنخخاط في سػؽ الع
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Abstract 

This study aims at identifying the role of the training programs carried out by 

the Municipality of Hebron, in partnership with NGOs, in the development of 

the human capital of women in the period (2014-2017). Based on the nature 

and the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive 

approach and used the questionnaire tool. The questionnaire consists of two 

main sections: The first deals with general information about respondents 

such as demographic variables (age, social status, scientific qualification, 

work and monthly income), as well as the number of training courses received 

by the respondents, their topics of and their length of time . 

The second section consists of 35 paragraphs divided into four dimensions. 

The first is the extent to which the training programs carried out by the 

Municipality of Hebron, in partnership with non-governmental organizations, 

helped to develop the human capital of women. The second is the role of 

these programs in developing the expertise and skills of targeted women. The 

third is to which the extent those programs contributed in developing the 

entrepreneurship of beneficiary women. The fourth and last dimension is the 

contribution of training programs carried out by the Municipality of Hebron 

in developing creativity for study sample’s women. The study was applied to 

a sample of 252 women and girls out of 727 who were randomly selected. 

After collecting the data, they were statistically treated using the SPSS 

program. The study results show that the role of training programs, carried out 
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in partnership between NGOs and Hebron Municipality, in developing 

knowledge, expertise, skills, creativity and entrepreneurship for women was 

high.  They also show that the training programs carried out in partnership 

between NGOs and Hebron Municipality don’t play any role on capital 

development according to the variables of (age, marital status, work, subjects 

of training received by the trainee, his monthly income). However, they do 

play one according to the variables of (scientific qualification and number of 

trainings received by the trainee.) 

The study recommends that the training process shall take into account that 

some women have low academic qualifications; so that it helps to raise their 

cognitive skills. Training programs shall be carried within long training hours 

to enhance their use and not to be restricted to workshops or short-term 

training programs. The training process carried out between Municipality of 

Hebron and NGOs shall deal with everything that is modern and developed. It 

is necessary to carry out more specialized long-term training programs to help 

trainees raise their awareness of these topics. It is vital to carry out training 

programs that deal with the legal and labor rights of women, especially 

female workers, who are about to enter the labor market in the near term. 
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 األولالفرل 
_______________________________________________________________________

 الطار العام لمجراسة
 

 مقجمة 1.1
، حضث ضيخت الحاجة 1967زاد انتذار السشطسات غضخ الحكػمضة في األراضي الفمدصضشضة بعج عاـ 

إليجاد مؤسدات تقػـ بأعباء اإلدارة األردنضة عمى الزفة الغخبضة، كاإلدارة السرخية عمى قصاع 
غدة.كنذأت السشطسات غضخ الحكػمضة في األراضي الفمدصضشضة قبل قجـك الدمصة الػششضة 

 إصخارصضشضة،حضث كانت ىحه السشطسات تقـػ بجكر بجيل لػجػد جية قخار فمدصضشضة، كمع الفمد
التشسضة تسجد دكر السؤسدات  إلحقاؽكضاف سضاسي يقجـ لو السداعجات الجكلضة  إيجادالسجتسع الجكلي 

قجمت معيا ، االقتراديةغضخ الحكػمضة لضمعب دكرًا مدانجًا لجكر الدمصة الفمدصضشضة في تحقضق التشسضة 
كبعج االنتفاضة األكلى ضيخت ،ىحه السشطسات الجعع كالتسػيل آلالؼ السذاريع السحمضة كالعابخة

مشطسات حقػؽ اإلنداف كأصبح دكرىا فعاال، كبعج مجيء الدمصة الػششضة الفمدصضشضة تغضخ دكرىا 
 . (2016)اشتضة، القضاـ بياكباتت تيتع بسجاالت لع تدتصع الدمصة 

البذخؼ دكرًا ىامًا في خجمة التشسضة االقترادية كاالجتساعضة في جسضع بمجاف العالع،  ساؿرأس اليمعب ك 
الستخجامو كسػرد شبضعي في مػاجية الشقز في السػارد الصبضعضة كالثخكات التي تعاني مشيا الجكؿ، 

خ اإلنتاج البذخؼ، كتستمظ األراضي الفمدصضشضة أىع عشاص رأس الساؿكيعج التعمضع أىع عشرخ في بشاء 
البذخؼ، إال أف ىحا العامل لع تتػفخ لو كافة الذخكط لمعسل كالتسضد، حضث األكضاع  رأس الساؿكىػ 

 . (2015)غخباكؼ، االقترادية الرعبة الشاتجة عغ مسارسات االحتبلؿ اإلسخائضمي

البذخؼ عمى عاتق السؤسدات الحكػمضة كالخاصة، حضث حاكلت الدمصة  رأس الساؿكيقع تصػيخ 
لفمدصضشضة في بجاية كجػدىا التخكضد عمضو مغ خبلؿ التجريب كنجحت فضو، إال أف تعقضج األكضاع ا
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زيادة االىتساـ بو  ييعشالبذخؼ، مسا  رأس الساؿكالطخكؼ الدضاسضة كاالقترادية ساىع في تخاجع دكر 
 .(2011)ساؽ هللا، غضخ الحكػمضة تكالسشطسامغ قبل مؤسدات الدمصة 

البذخؼ خرػصًا في مشاشق الدمصة الفمدصضشضة كحالة  رأس الساؿجػانب مختمفة تداعج في تشسضة 
خاصة تقع تحت االحتبلؿ اإلسخائضمي، لحا كجب زيادة الجعع لمتخررات الشادرة كالتخكضد عمى 
 التجريب كالتعمضع، كألف السشطسات غضخ الحكػمضة لعبت دكرًا ىامًا في دعع السذاريع التجريبضة

البذخؼ ضسشيا، حضث قجمت عجدًا كبضخًا مغ  رأس الساؿكالتصػيخية، ككحلظ السذاريع التشسػية كالتي يقع 
 (.2011)ساؽ هللا، البذخؼ، كما زالت تقجـ رأس الساؿالسذاريع الجاعسة لتصػيخ 

ىا ر دك البذخؼ، ك  رأس الساؿلحا كاف مغ الزخكرؼ تقضضع السذاريع التي تقجميا ىحه السشطسات لتشسضة 
الذخاكة بضغ بمجية الخمضل كالسشطسات غضخ الحكػمضة دكر الباحثة درستعمى التشسضة الذسػلضة، حضث 

مغ حضث السداحة مجيشة الخمضل كأكبخ  البذخؼ لمسخأة في مجيشة خأس الساؿتشسضة ل إحجاثالجكلضة في 
 كالقػة االقترادية في دعع الرشاعة الفمدصضشضة.

 مذكالت الجراسة وأسئمتيا2.1
ف تحطى باىتساـ كبضخ، كذلظ لمجكر الحؼ تمعبو في عسمضة التشسضة أاستصاعت السشطسات غضخ الحكػمضة 

البضانات التي ترجرىا ىحه السشطسات عمى شكل تقاريخ تعمب  أصبحتفي الجكؿ التي تشذط بيا، حتى 
دكرًا محػريًا في رسع سضاسات التشسضة في تمظ الجكؿ.كفي فمدصضغ تحجيجًا، ضيخ جمضا الجكر الحؼ لعبتو 
كتمعبو السشطسات غضخ الحكػمضة قبل مجيء الدمصة الػششضة الفمدصضشضة حضث كانت تعتبخ ىحه 

لخسسي السؤسدي، كحتى ما بعج قجكـ الدمصة فقج بقضت ىحه السشطسات تذكل السشطسات بجيبًل لمجدع ا
 .(2013)عػدة، درعا داعسا كمدانجا لمدمصة الفمدصضشضة في عسمضة التشسضة

 أعسجةكػنو يذكل اىع  تصػيخ رأس الساؿ البذخؼ فضيا بذتى الدبل الستاحة، إلىتدعى السجتسعات 
) التعمضسضة  التجريبككػف السشطسات غضخ الحكػمضة تيتع بتقجيع التشسضة بذتى مجاالتيا في ىحه الجكؿ، 

حجاث إالبخامج في ىحه كالرحضة كالسيشضة، ...الخ( فقج بات مغ الزخكرؼ معخفة الجكر الحؼ تمعبو 
يسيج لقضاـ تشسضة شاممة في الببلد السدتيجفة بيحه البخامج سػاء  تشسضة حقضقضة في رأس الساؿ البذخؼ 

)عػدة، كغضخ الخسسضة مغ خبلؿ شخاكات تعقج مع السؤسدات الخسسضةأك تقل بالعسل بذكل مد
2013). 
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لخمضل كالسشطسات االسذتخؾ بضغ بمجية التجريب معبو يجاءت ىحه الجراسة لتبحث في الجكر الحؼ لحا، فقج 
البذخؼ لمسخأة تحجيجًا في مجيشة الخمضل، حضث  خأس الساؿغضخ الحكػمضة في إحجاث تشسضة حقضقضة ل

 تسثمت مذكمة الجراسة بالدؤاؿ التالي: 

رأس بضؽ بمجية الخمضل والسشغسات غضخ الحكؾمضة في تشسضة دور التجريب السشفح بالذخاكة  دورما 
 البذخي لمسخأة في مجيشة الخمضل ؟ السال

 التالضة:شخح مجسػعة مغ التداؤالت الفخعضة  إلىإف ىحه اإلشكالضة تجفعشا 

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة السعخفة لجػ  السشفحدكر التجريب ما -
 السخأة؟

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة الخبخات التجريب السشفح دكر ما -
 كالسيارات لجػ السخأة؟

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة الخيادة لجػ دكر التجريب السشفح ما -
 السخأة؟

لجػ  اإلبجاعبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة دكر التجريب السشفح ما -
 السخأة؟

لحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ ادكر التجريب السشفح ما   -
 البذخؼ كفقا لمستغضخات الجيسغخافضة؟

 فخضضات الجراسة3.1
 لئلجابة عغ إشكالضة الجراسة كتداؤالتيا الفخعضة، تصخح الجراسة الفخضضات التالضة:

في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة في  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
متغضخ  إلىبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية تعدػ التجريب السشفح مجيشة الخمضل مغ خبلؿ 

 العسخ.
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في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة خبلؿ  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
 الحالة االجتساعضة. إلى بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل تعدػ  التجريبتشفضح 

في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
 ي.السؤىل العمس إلىبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل تعدػ التجريب السشفح خبلؿ 

في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
 العسل. إلىبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل تعدػ التجريب السشفح خبلؿ 

في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
التي  الجكراتعجد  إلىبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل تعدػ التجريب السشفح خبلؿ 

 تمقتيا الستجربة في بمجية الخمضل بالجكرة.

مغ  في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
مػاضضع  إلىبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل تعدػ التجريب السشفح خبلؿ 

 التجريبات التي تمقتيا الستجربة.

في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ  α≤ 0.05عشج مدتػػ  إحرائضةال يػجج فخكؽ ذات داللة •
الجخل الذيخؼ  إلىبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل تعدػ التجريب السشفح خبلؿ 

 لمستجربة.

 أىجاف الجراسة 4.1
السذتخكة بضغ بمجية الخمضل كالسشطسات غضخ الحكػمضة  التجريبات دكرتيجؼ الجراسة لمتعخؼ  -

، كذلظ 2017-2014البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة ما بضغ  رأس الساؿفي تشسضة 
 ما يمي:  إلىمغ خبلؿ التعخؼ 

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في التجريب السشفح  دكرالتعخؼ عمى  -
 تشسضة السعخفة لجػ السخأة.

 في الخمضل كبمجية الحكػمضة غضخ السشطسات بضغ بالذخاكةالتجريب السشفح  دكر عمى التعخؼ -
 .السخأة  لجػ كالسياراتالخبخات  تشسضة
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بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في التجريب السشفح  دكرالتعخؼ عمى  -
 لجػ السخأة. الخيادةتشسضة 

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في التجريب السشفح  دكرالتعخؼ عمى  -
 لجػ السخأة. اإلبجاعتشسضة 

 أىسضة الجراسة 5.1
تعج ىحه  العمسي، فعمى السدتػػ العمسي كالعسمييتدع مػضػع ىحه الجراسة باألىسضة عمى السدتػيضغ 

 رأس الساؿالسقجمة مغ السشطسات غضخ الحكػمضة الجاعسة لتصػيخ  التجريباتلتقضضع  األكلى الجراسة 
معيا، فخاد كاأل -تحجيجًا بمجية الخمضل –البذخؼ في الخمضل، كمجػ تجاكب مؤسدات السجتسع السجني

كانعكاسات ىحه البخامج عمى التشسضة الذسػلضة البذخية كاالقترادية لمسخأة في السجيشة، كفق مؤشخات 
 قضاس محجدة ستتبعيا الباحثة خبلؿ الجراسة.

األكاديسضة التي تشاكلت مػضػع السشطسات غضخ الحكػمضة في  كبالخغع مغ كفخة الجراسات الشطخية
ف ىحه أفمدصضغ كراس الساؿ البذخؼ، فمع تجسع أؼ دراسة مشيا الجسع بضغ ىحيغ الستغضخيغ معا،  كسا 

الجراسة ستقجـ نسػذجًا لمقضاس مغ خبلؿ استبانة تجرس تأثضخ البخامج السقجمة مغ قبل السشطسات غضخ 
تصػيخ رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة في بمجية الخمضل، كىحا القضاس لع يدتخجـ في الحكػمضة الجكلضة ل

 الجراسات الدابقة.

تعج ىحىالجراسة الػحضجة ) حدب عمع الباحثة( في مجاليا كالتي تختز  لمجراسة:  سمضةىسضة العاأل
تشسضة رأس الساؿ  بسعخفة الجكر الحؼ تمعبو الذخاكة ما بضغ بمجية الخمضل كالسشطسات غضخ الحكػمضة في

 البذخؼ لمسخأة .

 حجود الجراسة: 6.1
 .2017حتى عاـ  2014الحجكد الدمشضة: ُتغصي الجراسة الفتخة السستجة مغ 

 الحجكد السكانضة: مجيشة الخمضل
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الحجكد البذخية: الستجربات المػاتي تمقضغ تجريبات ضسغ بخامج تجريبضة نفحتيا بمجية الخمضل بالتعاكف مع 
( 2( سضجة كفتاة كسا كردت أعجادىغ في ممحق رقع )727، كالبالغ عجدىغ )غضخ الحكػمضةالسشطسات 

 .بيا السمتحقاتكعجد  بعشاكيغ التجريباتالحؼ يحتػؼ كذفًا 

 حجكد االداة: االستبانة التي ُصسست خرضرا ليحه الجراسة

تقجميا السشطسات غضخ تعتسج الجراسة عمى السشيج الػصفي لجراسة األدكار التي  مشيجضة الجراسة:•
 الحكػمضة عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ في محافطة الخمضل.
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 الفرل الثاني
______________________________________________________ 

 الطار الشغخي 
 

 البذخي  رأس السالالسبحث الول:  2.1

 البذخي  رأس السالنغخة عامة عؽ   1.1.2
كالجكؿ في كقتشا الحالي في البحث عغ مكامغ الثخكات، التي تعتبخ عسج القػة كالدضادة تخكد االمع 

السشتج  خأس الساؿالجكلضة بسا تحققو مغ تشسضة مدتجامة في ىحه الجكؿ، كفي رحمة البحث تمظ بضغ انساش
يذكبلف البذخؼ كقضسة السؤسدات  خأس الساؿانإلصكالصبضعي كالبذخؼ كالسؤسداتي، خمرت تمظ االبحاث

 (.2008الحرة الكبخػ مغ الثخكة في جسضع الجكؿ تقخيبا)البشظ الجكلي، 

 إلىالبذخؼ امخ ىاـ كضخكرؼ، ال يسكغ لجكؿ تدعى  رأس الساؿكبات مغ الػاضح اف االستثسار في 
 التشسضة السدتجامة تجاىمو، فالعشرخ البذخؼ بسا لجيو مغ قجرة عمى التججيج كاالبجاع كاالختخاع كاالبتكار

كالتصػيخ يسكشو اف يتغمب عمى نجرة السػارد الصبضعضة، كذلظ باالستغبلؿ االمثل لصاقات السجتسع 
العمسضة كاالنتاجضة، كتذكل كجية نطخ السدؤكلضغ الحيغ يعتبخكف السػارد البذخية تكالضف امخا خصضخا، 

فأىسضة كجػد السػارد فالسشطسات التي ال تدتسخ في مػاردىا البذخية تخاشخىا بشجاحيا بل كبػجػدىا، 
البذخية تػازؼ اىسضة كجػد السػارد السالضة كالسادية كالتكشػلػجضة لتحقق السشطسات اىجافيا)العجمػني، 

2011  .) 
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 البذخي: رأس السالتعخيف  2.1.2
البذخؼ عمى انو السعخفة السحفػضة في ذىغ العامل الفخد،  رأس الساؿ( 2017يعخؼ عبج السقرػد)

كالتي ال تسمكيا السشطسة، بل ىي مختبصة بالفخد شخرضًا، كتتسثل في السيارات كاالبجاع كالخبخات)عبج 
 (.2017السقرػد، 

القجرات الستجدجة في الفخد العامل أك البذخؼ عمى انو السيارات  رأس الساؿ( 2010كعخؼ الغخايبو) 
القػػ العاممة، كالتي تكتدب مغ خبلؿ التجريب كالتعمضع كالخعاية الرحضة كالسدتػػ الغحائي لمفخد) ك أ

 (.2010الغخايبو، 

السػارد البذخية الستاحة لمسشطسة   VALUEالبذخؼ ىػ قضسة  خأس الساؿ( فضخػ ان2014اما سمسي)
قافضة كفخص لمتعمع الحاتي عمى كقت محدػبة بقجر ما انفق فضيا مغ تعمضع كتجريب كرعاية اجتساعضة كث

 (. 2014السشطسة)سمسي، 

بسجسػعة مغ السػارد غضخ السمسػسة السزسشة في أعزاء السشطسة؛ ( Yitmen, 2011. P:5كيعخفو )
حضث يتكػف مغ الكفاءات)بسا في ذلظ السيارات كالجراية الفشضة(، كاالتجاه )الجافع، كالرفات القضادية 

 لئلدارة العمضا(.

بانو السعخفة التي يأخحىا السػضفضغ معيع عشجما يغادركف الذخكة، كىػ  Karcheganiا يعخفو بضشس
يتزسغ:  السعارؼ، كالسيارات، كالخبخات، كقجرات العاممضغ. مغ أمثمتيا: كالخبخة، كالقجرة عمى 

، كالتدامح االبتكار، كاالبجاع كالجراية الفشضة الدابقة، كالقجرة عسى العسل الجساعي، كمخكنة السػضف
 Karchegani, etبجافع الغسػض، كالخضا، كالقجرة عسى التعمع، كالػالء، كالتجريب الخسسي كالتعمضع.)

al., 2013. P: 566. ) 

البذخؼ ىػ الثخكة غضخ السمسػسة التي يستمكيا العاممضغ  رأس الساؿكبشاء عمى ما كرد، تخػ الباحثة أف 
في السشطسات كتدتفضج مشيا السشطسة بذكل مباشخ، كيسكغ صقميا كتشسضتيا مغ خبلؿ التجريب كالتعمضع 
كالخعاية الرحضة، كتتسثل في السيارات كالخبخات كالقجرات االبتكارية كالرفات القضادية كاالداريةاالخخػ 

 عاممضغ معيع حضغ مغادرتيع السشطسة.التي يأخحىا ال
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 البذخي في السشغسات رأس السالقضسة  3.1.2
رأس مشطػمة ترف االبعاد السختمفة لتخكضبة السػارد البذخية، كتحجد قضسة Stewart يقجـ ستضػرات

 البذخؼ الحؼ تسثمو، كىي كفق التالي: الساؿ

البذخؼ  رأس الساؿكفي ىحه تكػف قضسة مػرد بذخؼ يرعب استبجالو، كيشتج قضسة مزافة مشخفزة، .1
مشخفزة كلكت بدبب صعػبة االستبجاؿ تعسل ادارة السشطسة عمى تحدضغ لجيو كرفع القضسة السزافة 

 مغ خبلؿ التجريب كالتشسضة السدتسخة.

الحيغ يتستعػف بالسيارة كالخبخة فخاد مػرد بذخؼ يرعب استبجالو، كيشتج قضسة مزافة مختفعة، كىع األ.2
راس ماؿ بذخؼ في السشطسة، فيػ مػرد نادر يرعب الحرػؿ عمى  أعمىكالكفاءة، كيعتبخ افزل ك 

بجيل لو في حاؿ فقجه، كىػ عالي االنتاجضة كيحقق قضسة مزافة عالضة، كبالتالي تدعى السشطسة 
لسزافة لمسحافطة عمضو مغ خبلؿ الخعاية كالتحفضد كاشبلؽ الفخص لو لئلبجاع كاالنتاج لديادة القضسة ا

 التي يحققيا

مػرد بذخؼ يديل استبجالو، كيشتج قضسة مزافة مشخفزة، كىػ اقل السػارد البذخية في السشطسة .3
قضسة، كيجؿ عمى راس ماؿ بذخؼ مشخفس، كادارة السشطسة في ىحه الحالة ال تيتع باالستثسار في 

 التقمضجية. فخاد اختراصات ادارة األ كحجة تشطضسضة تباشخأك قدع  إلىتجريبيع كتشسضتيع، كقج تعيج بأمػره 

مػرد بذخؼ يديل استبجالو، كيشتج قضسة مزافة مختفعة، كيعبخ ىحا السػرد عغ حالة كسط عسا .4
قرخ الػقت البلـز إلعجاده كتيضئتو لمعسل، فاإلدارة أك سبقو، فشطخا لديػلة استبجالو ككفختو في الدػؽ 
مختفعة، كذلظ تجشبا لتكمفة االستبجاؿ كالستثسار قجرتو تدعى لبلحتفاظ بو كػنو يحقق قضسة مزافة 

 (.2014عمى االنتاج بقضسة مختفعة)سمسي، 

 البذخي  رأس السالالستثسار في  4.1.2
البذخؼ بأنو "اإلنفاؽ" عمى  تصػيخ قجرات كميارات كمػاىب اإلنداف  رأس الساؿيعخؼ االستثسار في 

 (.1998ف كالعكضمي، رغض أبػعمى نحػ يّسكشو مغ  زيادة كفاءتو) 

أك البذخؼ بأنو" استخجاـ جدء مغ مجخخات السجتسع  رأس الساؿكعمضو يسكغ تعخيف االستثسار في 
في تصػيخ قجرات، كميارات، كمعمػمات كسمػكضات الفخد  بيجؼ رفع شاقتو اإلنتاجضة كبالتالي فخاد األ
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تحقق الخفاىضة لمسجتسع)ريحاف كشخشاف، شاقة السجتسع الكمضة إلنتاج السديج مغ الدمع كالخجمات التي 
 د.ت.(.

السادؼ، ككاف يشطخ  رأس الساؿكاف االعتقاد الدائج باف االستثسار الحقضقي يعشي فقط االستثسار في 
التعمضع عمى انو نػع مغ انػاع االستيبلؾ الحؼ يشقز ثخكة السجتسع، كلكغ مع تقجـ االبحاث  إلى

اىسضة التعمضع في زيادة ثخكة االمع، كمغ إلصيخ اتجاىات تذضخ االقترادية في ىحا السجاؿ  بجأت تط
 أسالضباكائل مغ تبشى ىحه االتجاىات آدـ سسضث، كريكاردك، كمالتػس، كالفخيج مارشاؿ، كمع تقجـ 

ف أذػلتدكديشدضػف كغضخىع أمثالتطيخ اكتذافات العمساء في ىحا السجاؿ  بجأتالقضاس االقترادؼ 
 إلىلشاتج السحمي كالقضسة السزافة التي تتحرل في السشطسات ال تخجع فقط الديادة التي تحرل في ا

العساؿ الخاـ، كانسا يػجج ىشاؾ عػامل تفدخ ذلظ اىسيا التعمضع الحؼ بجا أك السادؼ  رأس الساؿزيادة 
البذخؼ الحؼ اكتدف  رأس الساؿيرشف كاستثسار كلضذ استيبلؾ، كبجأ يطيخ مفيػـ االستثسار في 

 (. 2012السادؼ بل يتفػؽ عمضو)الدايج،  رأس الساؿل اىسضة عغ انو ال يق

 البذخي: رأس السالأىسضة الستثسار في  5.1.2
استصاعت العقػؿ البذخية السبجعة، كالقجرات الفشضة العالسضة اثباتاىسضتيا خبلؿ الثػرات التي حرمت في 

 رأسمجاالت السعمػمات كاالتراالت كالتكشػلػجضا التي شيجىا العالع في الفتخة االخضخة، كسا اف قجرة 
ضسة السزافة كزيادة الشاتج القػمي البذخؼ عمى االدارة الفعالة كاالداء الجضج لمعاممضغ في رفع الق الساؿ

في مختمف االنذصة االقترادية، كتعتبخ ىحه القجرات اساسا قػيا لمقجرة االقترادية. كسا أف التشافذ 
القػؼ الحاصل بضغ الجكؿ عمى جحب الكفاءات البذخية الستسضدة  ك التقجـ العمسي كدخػؿ الذخكات 

ذلظ كمو في تقخيخ دكر ادارة السػارد البذخية الياـ كالعسل األسػاؽ العالسضة أسيع  إلىمتعجدة الجشدضات 
 (.2008عمى استقصاب العاممضغ األكفاء مع تػفضخ السشاخ السشاسب لعسل ليع)القحصاني، 

تعتبخ السػارد البذخية مغ اىع السكػنات الخأسسالضة كاالصػؿ السؤثخة في الػضع االقترادؼ 
مغ اىع مقايضذ ثخكة االمع، فمقج اصبح العشرخ البذخؼ  كاالجتساعي  لمجكؿ، كبالتالي فيي تعتبخ

كدرجة كفاءتو ىػ العامل الحاسع في تحقضق التقجـ، حضث ذكخ دـ سسضث في كتابو ثخكة االمساف كافة 
القجرات السكتدبة كالشافعة لجػ سائخ اعزاء السجتسع تعتبخ ركشا اساسضا في مفيػـ رأس الساؿ الثابت، 

ة اثشاء التعمع يكمف نفقات مالضة، كمع ذلظ تعج ىحه السػاىب جدءا ميسا مغ حقضقة اف اكتداب القجر 
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ثخكة الفخد التي تذكل بجكرىا جدءا رئضدضا مغ ثخكة السجتسع الحؼ يشتسي الضو. كسا اكج مارشاؿ عمى 
انػاع أعمصاىسضة االستثسار في رأس الساؿ البذخؼ باعتباره استثسارا كششضا، حضث يعتبخ مارشاؿ ان

تثسار قضسة ىػ ما يشفق عمى االستثسار في رأس الساؿ البذخؼ، فاإلنداف ىػ محخؾ التقجـ لؤلمع، االس
كاالقتراد ذك قضسة محجكدة اف لع يدتغل في سبضل التقجـ كذلظ عغ شخيق القػػ البذخية التي تحػؿ 

ؼ، الثخكات مغ مجخد كسضات نػعضة لى شاقات تكشػلػجضة متشػعة تحقق التقجـ السصمػب)مػساك 
2015.) 

كالتي تؤثخ عمى  جةيالبذخؼ اىسضة كػنو أحج السرادر السيسة كالفخ  خأس الساؿكمغ ناحضة اخخػ، فإف ل
 مذاريعالساؿ البلـز لبجء  كتػلضج ،الججيجةلؤلفكار  كالسالكضغعمى الذخكاء،  تأثضخاألداء، كلو 

 (.2017)الدبضجؼ كالسذيجاني، ججيجة

السادؼ كالسػارد الصبضعضة،  رأس الساؿالبذخؼ شانو شأف االستثسار في  رأس الساؿفي  كاالستثسار
يعتبخ عشرخا ىاما مغ عشاصخ االنتاج. كييجؼ  فاإلنداففكبلىسا يقػماف عمى الجانب االنتاجي، 

البذخؼ الستسثل بالتعمضع كالرحة كالتجريب ىػ زيادة االنتاجضة كتػلضج الجخل  رأس الساؿاالستثسار في 
 (.2010حؼ يحقق الخفاه االجتساعي)الغخايبو، الػششي ال

البذخؼ كػنو الثخكة التي يرعب تقمضجىا، كسا انو يداىع في خمق القضسة  رأس الساؿأىسضة  كتأتي
البذخؼ دكرا فاعبل كعامل حاسع في  رأس الساؿالسشطسضة، كلو تأثضخ كسرجر لبلبتكار، كسا يمعب 

 السضدة التشافدضة السدتجامة، كالتي تتكػف مغ أربع صفات، كىي: 

 ػجي( كقػادر عمػى اسػتغبلؿ الفػخص، كتحجValuable) سػةضالبذخؼ كسػرد ذا ق رأس الساؿأف يكػػف .1
الكفاءة  غضضات، كتحداالستخاتضج حضلمسشطسة بتشف دسحي غ،ضالسػػرد ثسػ كػػف يفعشػجما  ػجات،يالتيج

 كالفاعمضة.

فػإذا مػا  غ،ضكالسحتسمػ غضضالحال غضالسشافد غض،  بRareالبذخؼ كسػرد نادر )) رأس الساؿ كػف يأف .2
 . ةضتشافد دةضم قضمػغ خبللػو البقاء كتحق سكػغيكػاف السػػرد متػػفخا، فػبل 

 شػػةض، أؼ مػػػارد ثسDifficult to Imitate) )  ػػجضالبذخؼ كسػػػرد صػػعب التقم رأس الساؿ كػػػف يأف .3
السدتجامة، كذلظ مغ خبلؿ عجـ قجرة السشطسات  ةضالتشافػػد ػػدةضالس ػػقضلتحق ػػجضكنػػادرة كتعػػج السػػرجر الػح

 .ياضاألخخػ الحرػؿ عم
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ػؿ عمػى قابػل لبلسػتبجاؿ، أؼ عػجـ قػجرة السشطسػات األخػخػ الحػر ػخضالبذخؼ غ رأس الساؿ كػف يأف .4
 (.2017كاإلفػادة مغ مياراتيع كخبخاتيع)الدبضجؼ كالسذيجاني،  غ،ضالعػامم

 البذخي  رأس السالالستثسار في  نغخيات 6.1.2
القخف الثامغ عذخ، فقج كاف  إلىالبذخؼ   رأس الساؿالجحكر الحقضقضة لسفاىضع  االستثسار في  تعػد

 :إلىىشاؾ عجة محاكالت في تمظ الفتخة ىجفت 

 أىسضة العشرخ البذخؼ. إلىلفت االنتباه  .1

مكػناتو، كالتخكضد عمى االستثسار البذخؼ  كأحجالفخد  كإدخاؿالبذخؼ  رأس الساؿتحجيج ماىضة  .2
 الفخد. كإنتاجضةلتحدضغ ميارات 

البذخؼ لتحجيج األىسضة االقترادية لسخدكف السػارد البذخية، كلتحجيج القضسة  رأس الساؿتقجيخ قضسة .3
 بالشدبة لمسجتسع.فخاد لؤلاالقترادية 

 خأس الساؿبالشدبة لمسجتسع ككحلظ تحجيج الخبحضة االقترادية لفخاد تحجيج القضسة االقترادية لؤل.4
 البذخؼ كالشاتجة مغ ىجخة العسالة.

البذخؼ كالشاتجة عغ ىجخة العسالة، كاالستثسار في مجاالت  خأس الساؿقترادية لتحجيج الخبحضة اال .5
 (.2014الرحة كالتعمضع كالتجريب)جمػؿ، 

نطخية االستثسار البذخؼ كشطخية، ”  ثضػدكر شػلتد ” األمخيكياألبحاث التي قاـ بيا االقترادؼ  تػجت
كرغع ذلظ فالجحكر الحقضقضة ليحه السفاىضع كأصػؿ بذخية، فخاد حضث لع يكغ مغ السعسػؿ بو  تقضضع األ

أىسضة العشرخ  إلىتباىالقخف الثامغ عذخ فقج كججت عجة محاكالت في ىحه الفتخة لجحب االن إلىتخجع 
تحػيل االنتباه مغ مجخد االىتساـ بالسكػنات  إلىفي ستضشات القخف الساضي ” شػلتد” البذخؼ،  كسعى 

نطخية لبلستثسار  إلىالبذخؼ لحا فقج ركد اىتسامو لمػصػؿ  خأس الساؿاالىتساـ ب لىخأس الساإلالسادية ل
 (.2017)أبػ الشرخ ودمحم، القتراديةتحقضق التشسضة ا إلىالبذخؼ تيجؼ  رأس الساؿفي 

ـ، حضث أشار 1961البذخؼ بسرصمحو الحالي في العاـ  رأس الساؿكشػر" شػلتد" ألكؿ مخة مفيػـ  
في فخاد لمسعارؼ كالسيارات مع مخاعاة االختبلفات الفخدية بضغ األاد فخ أىسضة اكتداب األ إلىكقتيا 
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تػصل مغ  ؼمقجار االستثسار، كقج شخح "شػلتد" نطخيتو مغ خبلؿ مقاؿ نذخ في ذلظ العاـ،  .كالح
لع  1956–1900الستحجة في الفتخة مغ  اتيمغ الشسػ االقترادؼ في الػال خةضخبللو بأف ندبة كب

مغ نسػ الجخل الذخري كانت  خةض. كأف ندبة كبالتقمضجية ةيبالػسائل االقتراد اسياضكال ق خىاضتفدعخفي
نػبل في العمـػ  ئدةكقج حرل شػلتد بشاء عمى ىحا السقاؿ جا .التعمضع مدتػيات زيادةبفزل 

 (.2017)عبػد، 1979سشة  ةياالقتراد

ـ لضقجـ شخحا عغ ىحا السرصمح، حتى بات 1965لضأتي بعجىا االقترادؼ غارؼ بضكخ في العاـ  
التعمع كالتعمضع  أىسضةالبذخؼ، التي تتحجث عغ  رأس الساؿمرصمحًا متجاكاًل، كقج شػر بضكخ نطخية 

لتصػيخه  ـ1992في السشطسات ، كحاز بضكخ عمى جائدة نػبل في االقتراد  في العاـ فخاد كالتجريب لؤل
 (.2017ىحه لشطخية)أبػ الشرخ ودمحم، 

 البذخي: رأس السالنغخية الستثسار في  تظؾر 7.1.2
كتخاكع ىحا االستثسار مغ فخاد البذخؼ تقػـ عمى االستثسار في األ رأس الساؿنطخية االستثسار في  فأ

البذخؼ يتع مغ خبلؿ عسمضات التكػيغ  رأس الساؿعمى شكل اجػر، كتخاكع  إيخاداتاجل تحرضل 
السدتسخ  غالتكػيأك االساسي كالسدتسخ كمغ خبلؿ التخبضة االسخية كالتي يقػـ بيا الفخد ذاتضا،  

العاممضغ كالحؼ تقػـ بو فخاد لمسيارات السكتدبة اثشاء العسل التي تسكغ مغ تشسضة الكفاءات لجػ األ
ىحه تدتمـد تػفضخ تكالضف مباشخة كالجراسة كالدكغ كالشقل ... السشطسة، كبصبضعة الحاؿ فعسمضة التخاكع 

يتقاضاه لػ أف كاف مغ الستػقع  لحؼاالجخ اأك الخ، كتكالضف غضخ مباشخة تتسثل في تكالضف الفخصة 
ايخاد اكبخ مغ التكالضف أك الحرػؿ عمى دخل  إلىعسل في تمظ الفتخة. كعسمضة االستثسار تمظ تيجؼ 

التي تتصمبيا عسمضة االستثسار، كالعائج عمى االستثسار في ىحه الحالة يكغ عمى شكل زيادة في االجخ 
 (.2011زيادة في االنتاجضة لجػ السشطسة التي يعسل بيا الفخد)العجمػني، أك يتقاضاه الفخد، 

 رأس الساؿلت نطخية االستثسار في (، فقج ُقدست الجراسات التي تشاك 2017ما ذكختو عبػد) كحدب
 فخعضغ:  إلىالبذخؼ 

البذخؼ: كقج اىتست ىحه الشطخيات في جدء مشيا بالتعمضع، فضسا  خأس الساؿالشطخيات الكبلسضكضة ل.1
السخحمة  أمااىتع الجدء االخخ مشيا بالتجريب، كمخت بسخحمتضغ اساسضتضغ، اكالىسا كانت نطخية شػلتد، 

أف اث السكسمة ليحه الشطخية كالتي قاـ عمضيا بضكخ كمضشدخ. ككاف شػلتد قج اعتبخ الثانضة فكانت االبح
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رأس ، كانو مغ الزخكرؼ االعتخاؼ بيحا الشػع مغ رأس الساؿ السيارات كالسعارؼ ىي شكل مغ اشكاؿ
ة، لتفدضخ الشسػ االقترادؼ الدخيع الحؼ اتدست بو السجتسعات العخبضة بعج لحخب العالسضة الثانض الساؿ

يشتج مشافع اقترادية لمسجتسعات  ألنواستثسارًا  تعمضعكقج ركد شػلتد بالتعمضع مؤكجا عمى اىسضة اعتبار ال
التعمضع يربح جدءا مغ السػرد البذخؼ فقج اعتبخه استثسارا، كقج حاكؿ شػلتد أف معا، كلصالسا فخاد كاأل

تحػيل االنتباه مغ االىتساـ بالسكػنات  إلىالبحث عغ تفدضخات اكثخ فعالضة لديادة الجخل، فدعى 
البذخؼ، كذلظ مغ خبلؿ  رأس الساؿاالىتساـ بالسكػنات غضخ السادية كىي  لىخأس الساإلالسادية ل

الشسػ االقترادؼ الحؼ ال يسكغ تفدضخه بالديادة في أف االعتساد عمى ثبلث فخكض اساسضة، اكليا
، كانو يسكغ تفدضخ خأس الساؿلسخدكف الستخاكع لالديادة في ا إلىالسجخبلت السادية يخجع اساسا

البذخؼ، كسا افتخض شػلتد انو يسكغ  رأس الساؿااليخادات كفقا الختبلفات في مقجار فضاالختبلفات 
السادؼ)عبػد،  خأس الساؿإلصالبذخؼ  رأس الساؿتحقضق العجالة في الجخل مغ خبلؿ زيادة ندبة 

2017.) 

اؿ السختمفة لبلستثسار البذخؼ، مغ تعمضع كىجخة كرعاية صحضة مع بضكخ فقج اىتع بجراسة االشك اما
تخكضده عمى التجريب، حضث فخؽ بضكخ بضغ التجريب العاـ الحؼ يديج االنتاجضة الحجية لمسػرد البذخؼ في 

البذخؼ بالسشطسة  ػردالسشطسة التي تقجـ لو التجريب، كالتجريب الستخرز الحؼ يخفع مغ انتاجضة الس
في تػسضع  أسيستأبحاثومضشدخ فقج أمالو ذلظ التجريب مقارنة بعسمو في مؤسدة اخخػ. التي كفخت 

تعخيف التجريب لضذسل كل مغ التجريب الخسسي كغضخ الخسسي في مجاؿ العسل كايزا التعمضع بالخبخة، 
ميارات كانتاجضة السػارد  مغكل مغ ىحه السجاالت  يديج كيحدغ ميارة أف حضث اعتقج مضشدخ ب

السػرد البذخؼ قج يقبل عسبل ما يقجـ ليجخا مشخفزا أف البذخية، كسا بخر اعتساد التعمضع بالخبخة عمى 
ثبلثة يشبغي  أىجافاً  لتػقعو تحقضق مشفعة مدتقبمضة نتضجة لمخبخة الستحققة مغ ىحا العسل. كقج حجد مضشدخ

تحجيج حجع السػارد السخررة  أكلياالبذخؼ،  رأس الساؿ يففي االستثسار  األبحاثتحقضقيا مغ خبلؿ 
تحجيج السشفعة الستختبة عمى تحجيج  كأخضخاً لمتجريب، ثع تحجيج معجؿ العائج عمى االستثسار في التجريب، 

 (.2014التكمفة كالعائج عمى التجريب في تفدضخ بعس خرائز سمػؾ السػارد البذخية)جمػؿ، 

الدابقة حػؿ  األبحاثلضو إما تػصمت  األبحاثالبذخؼ:  انتقجت ىحه  لساؿخأس االشطخيات الحجيثة ل.2
، تػصبل مغ 1967كيػرجضشدػف بجراسة مضجانضة عاـ عمى التعمضع، فقج قاـ الباحثاف جخيمذد اإلنفاؽ

لو. كنرت نطخية  ػدالتأثضخ غضخ السباشخ لتقجـ السعخفة عمى التقجـ االقترادؼ ال كجأف  إلىخبلليا 
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السػرد البذخؼ بسا تشسضو مغ سمػؾ كمػاقف  إنتاجضةالسجرسة تحدغ مغ أف السػاقف لجضشتذ  عمى 
كاالمتثاؿ كالصاعة كالقبػؿ بالعسل داخل مجسػعة خاضعة لمشطاـ   اإلنتاجضةتحطى بتقجيخ السؤسدات 

الباحث  أمامغ معخفة.  رسبذخؼ فضو مكاف كلضذ بسا تقجمو ىحه السجااللسػرد االتدمدمي حضث يجج 
البذخؼ مغ حضث نػعضة السعخكض مغ العسالة كلضذ بالكع فقط،  رأس الساؿلضػت، فقج اىتع بسػضػع إ

تصػيخ الكفاءات يتصمب انفاؽ أك ف قخار امتبلؾ إ 1991التي قاـ بيا في العاـ  أبحاثوككصف في 
في  أجخاىافضذخ فقج تػصل مغ خبلؿ دراسة  أمابغخض تحرضب العػائج في السدتقبل.  اآلفالسػارد 

أثخ اف االختبلفات في مدتػيات الكدب السختبصة بسدتػػ التعمضع الذخري كبضخة، كتتإلص 1994العاـ 
سغ العامل كمجة  إضافةبعجة عػامل كالجشذ كالسدتػػ االجتساعي كغضخىا، كسا ركد فضذخ عمى 

ف االستثسار في التعمضع ال أفضذخ  خػ ب، اذا يالعسل لتفدضخ جدء مغ االختبلفات في مدتػػ الكد
عمى  اإلنفاؽبعج فتخة مغ الدمغ، كبالتالي فكمسا زاد عسخ السػرد البذخؼ قل  إاليحقق مخدكده 
 (.2017التعمضع)عبػد، 

اكديػرف، كالحؼ بشى مرفػفة السػارد البذخية باالعتساد عمى  إسيامات إلى( 2017عبػد) كتذضخ
محاكلة تجسضع  إلىف السشطسة تيجؼ أأساسالبذخؼ، حضث تقػـ ىحه السرفػفة عمى  رأس الساؿنطخية 

في  ىاالتػلضفة الفزمى مغ السػارد البذخية ذات الخرائز الستسضدة لتحقضق اقرى عائج مغ استثسار 
 تػلضف  ىحه الخرائز السسضدة كأصػؿ بذخية كتزع كل مغ:  إلىىحه السػارد، حضث تدعى السشطسة  

 السشطسة. أىجاؼعاؿ مغ ألداء بسا يتدق مع مدتػػ -

 احتساؿ عاؿ لمبقاء في السشطسة.-

 مدتػػ عاؿ كمتشػع مغ السيخات كالقجرات.-

 احتساؿ عاؿ لمشسػ عمى السدتػػ الفخدؼ-

البذخؼ،  رأس الساؿعمى التقجـ التقشي كربصو باالستثسار في  األبحاثالحقة ليحه  أبحاثكركدت  كسا
رأس ىسا: االتجاه التعػيزي الحؼ يخػ باف التقانة تعػض ميارات  أساسضضغجاىضغ كذلظ مغ خبلؿ ات

االتجاه الثاني  أماالبذخؼ كمتصمباتو مغ التعمضع كالتجريب،  رأس الساؿالبذخؼ  كبالتالي يشقز  الساؿ
ى فقج اشمق عمضو الباحثػف االتجاه التكاممي، كالحؼ يخػ باف تقجـ التقانة يغضخ الصمب الشدبي عم
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تعمضسا كمغ  األكثخالعسالة الساىخة  إلىالسيارات الفخدية، بحضث يتحػؿ الصمب مغ العسالة قمضمة السيارة 
 (.2017البذخؼ)عبػد،  رأس الساؿثع يديج االستثسار في 

 البذخي  رأس السال أصشاف 9.1.2
 صشفضغ، كىسا: إلىالبذخؼ  رأس الساؿ يرشف

البذخؼ العاـ: كيشذا مغ اكتداب السعارؼ كالكفاءات العامة مثل معخفة القخاءة كالكتابة  رأس الساؿ.1
البذخؼ العاـ في  رأس الساؿالقػمي كيتعمق بالجكلة، كيتسثل أك الكمي  خأس الساؿإلصكالحداب،  كيدشج 

لمتحػؿ مغ مشطسة  بلالذيادات التي حرل عمضيا الفخد، كالخبخة السيشضة في سػؽ العسل كىػ قا
 ، كمغ اكثخ السقايضذ استخجاما لو ىػ مدتػػ التعمضع كسشػات الخبخة في السيشة.أخخػ إلص

ميشة معضشة أك البذخؼ الخاص: كيشذا مغ اكتداب السعارؼ كالكفاءات الخاصة بػضضفة  رأس الساؿ.2
ػؿ بقاء السػرد البذخؼ بسؤسدة بحج ذاتيا، كيتعمق بالسشطػر الجدئي كىػ السشطسة، كيتخاكع مع شأك 

كاف  أخخػ مشطسة  إلىفي السشطسة التي يعسل بيا، كيذكل قضسة كبضخة لمسشطسة، كال يسكغ نقمو بديػلة 
 (.2017كانت مشطسة مشافدة في ذات السجاؿ)عبػد، 

 البذخي  رأس السال) مؤشخات (  أبعاد 10.1.2
السختبصة بزخكرة االىتساـ بالسػرد البذخؼ، حضث يشعكذ تدايج  األبعادالبعج الثقافي مغ اىع  يعتبخ

السثقفضغ مغ السػارد البذخية عمى التشسضة الحزارية لمسجتسع كزيادة معخفة الفخد كتسدكو بسا يخز 
 خأس الساؿب تساـكششو، كيديج مغ درجة الػعي لجيو بسا يجكر حػلو، كىشاؾ بعج اقترادؼ يجعػ لبلى

لسػارد البذخية السؤىمة كالسجربة يتع تشفضح بخامج التشسضة االقترادية يسا يحقق التقجـ البذخؼ، فسغ خبلؿ ا
ف الفخد السؤىل تعمضسضا كتجريبا كتكػيشضا تكغ لجيو فخصة اكبخ لمعسل كسػاشغ مشتج يحقق ألمجكلة، كسا 

اجتساعي،  البذخؼ بعج رأس الساؿفي  كلبلستثسارقضسة مزافة تديع في تشذضط الجكرة االقترادية. 
فالفخد الحؼ يحطى بفخص لتشسضة قجراتو الحىشضة كالفكخية يربح لجيو قجرة اكبخ عمى تفيع السذكبلت 

رأس في  ركلبلستثساكاضح في شعػر الفخد بالحات. لتأثضخ  إضافة األسخيةاالجتساعضة كتخسضخ الخكابط 
رة عمى البحث كاالبتكار البذخؼ بعج عمسي، حضث يػفخ التعمضع كالتكػيغ كػادر عمسضة قاد الساؿ

 أماكاالختخاع كالتصػيخ مسا يحجث تقجما تقشضا كتحضشا مدتسخا في بضئة العسل كفي شتى مجاالت الحضاة. 
، حضث تعسل العشاية بالتعمضع كالتجريب األمشيالبذخؼ فيػ البعج  رأس الساؿاالستثسار في  أبعادآخخ 
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انفديع فخاد لقشاعة األ إضافةلمسجتسع،  األمشيندب البصالة مسا يحقق االستقخار  تقمضلعمى فخاد لؤل
 (.2015بزخكرة كجػد ىحا االستقخار)سعضج، 

 البذخي: رأس السالنغخية الستثسار في  نقج 11.1.2
إىساؿ العػائج االجتساعضة  أىسياالبذخؼ عجة انتقادات، كاف  رأس الساؿلشطخية االستثسار في  كجيت

ألمشضة التي تعػد عمى السجتسع مغ جخاء زيادة تعمضع أفخاده، كإف ىحه الشطخية تخبط دائسًا زيادة التعمضع كا
بالديادة في الجخل كىػ األساس الحؼ قامت عمضو الشطخية، حضث يحط ذلظ مغ قضسة التعمضع باعتبارىا 

جخل بالتعمضع، مغفمة أف ىشاؾ قضسة سامضة كراقضة. كيؤخح عمى ىحه الشطخية إنيا تخبط دائسًا زيادة ال
عػامل أخخػ تديج مغ دخل الفخد غضخ التعمضع، كالسكانة االجتساعضة لؤلفخاد، كصحتيع، كبضئتيع 

السشتقجكف ليحه الشطخية في دقة كصجؽ  كظغضخ ذلظ مغ العػامل. كسا كش إلىكخمفضتيع العمسضة، 
أسالضب القضاس التي بشضت عمضيا، كسا كاخح السشتقجكف ليحه  الشطخية إىساليا لمعػامل األخخػ التي تديج 

 (.2012مغ اإلنتاجضة، مثل ضخكؼ العسل كالحػافد السقجمة فضو كبضئتو)الدايج، 

 البذخي  رأس السالالستثسار في  مخاطخ 12.1.2
السادؼ الحؼ  رأس الساؿالبذخؼ باالستثسار برفة شخرضة، عكذ  رأس الساؿرتباط مالظ عجـ ا.1

 يسكغ بضعو.

 السادؼ. رأس الساؿالبذخؼ مقارنة باالستثسار في  رأس الساؿشػؿ فتخة االستثسار في .2

ضضخ البذخؼ في مجاؿ تد رأس الساؿالبلزمة لتصبضق نطخية االستثسار في  كاألسالضبنقز البضانات .3
 السػارد البذخية.

كالمباس كالخعاية الرحضة  فاألكلصعػبة تحجيج ندبة التكمفة السخررة لبلستيبلؾ كاالستثسار، .4
 استثسارية، كبالتالي يرعب تحجيج التكمفة السخررة نفقاتمدتمدمات حضاة كبشفذ الػقت ىي 

 (.2017لبلستثسار مشيا)قػادرية، 

صعػبة تقضضع كقضاس السشفعة الستحققة مغ االستثسار البذخؼ، فالسشفعة تحتػؼ عمى عػامل غضخ .5
 (.2015كتحقضق الحات)سعضج،  األدبيخاضعة لطخكؼ الدػؽ كالسخكد 
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 السشغسات غضخ الحكؾمضة1.2
لع اختمفت اآلراء كالسدسضات حػؿ مفيػـ السشطسات غضخ الحكػمضة )السرصمح الحؼ تبشتو الجراسة(، ك 

الستقجمة لع أك مجسػعة دكؿ عجا سػاىا، فدػاء الجكؿ الشامضة أك يكغ االختبلؼ حكخا عمى مشصقة 
مدسى كاضح ليحه السشطسات، ككفقا لمقانػف الفمدصضشي تعتبخ أك يدتصع أؼ مشيا االتفاؽ عمى مفيػـ 

غ سبعة السشطسات غضخ الحكػمضة شخرضة معشػية مدتقمة تشذأ بسػجب اتفاؽ بضغ عجد ال يقل ع
السالضة بيجؼ اقتدامو  األرباحمذخكعة تيع الرالح العاـ دكف استيجاؼ جشي  أىجاؼلتحقضق  أشخاص

 (.2000لتحقضق مشفعة شخرضة)مجمة الػقائع الفمدصضشضة، أك األعزاءبضغ 

في دلضل السشطسات غضخ الحكػمضة: السشطسات غضخ الحكػمضة  األمخيكضةكتعخؼ كزارة الخارجضة 
(NGOs  بانيا مشطسات مدتقمة عغ كل مغ الحكػمة كقصاع األعساؿ. تتخكد مياميا عمى تعديد )

. األفخادخجمة مرالح مجسػعة ضضقة مغ أك السرمحة العامة كخجمة الرالح بجال مغ تحقضق الخبح 
الحكػمي كمشاصخة إجخاء التحدضشات عمضو. كتدتصضع السشطسات  األداءكتسكشيا استقبللضتيا مغ رصج 

الحكػمضة التي تحطى باحتخاـ كل مغ الحكػمة كقصاع األعساؿ، أف تداعج في التػسط في  غضخ
في إيجاد حمػؿ حػؿ السخاكؼ السذتخكة. كسا إف استقبللضتيا عغ الحكػمة، كاألحداب أك الشداعات 

الدضاسضة، كالسؤسدات الجيشضة، تتضح ليا خمق رؤية مذتخكة لجػ مجتسعيا األىمي. كتحذج السشطسات 
 (.2003، األمخيكضةغضخ الحكػمضة الستصػعضغ كالسػارد األخخػ لتحقضق رؤيتيا)كزارة الخارجضة 

السشطسات غضخ الحكػمضة: ىي مشطسات اقترادية تجسع بضغ خرائز الذخكات الحكػمضة  مغ حضث 
 (.2011األىجاؼ ككحلظ السشطسات الحكػمضة العامة مغ حضث التشسضة كالتصػر االجتساعي)الدايخ، 

، معمشة، ليا شكل إراديةمشطسات تصػعضة  أنيا( السشطسات غضخ الحكػمضة عمى 2011يعخؼ معسخ)ك 
 . األعزاءالخاصة، كىؤالء فخاد جساعات األفخاد أك مؤسذ دائع، تشذأ باتفاؽ غضخ حكػمي فضسا بضغ األ

ال  ( السشطسات غضخ الحكػمضة بانيا احجػ مشطسات السجتسع السجني،2017كيعخؼ عبج السقرػد)
تحقضق الخبح السادؼ، كليا ىضكل رسسي مشطع كمحجد، كتتدع باستقبللضتيا عغ الجكلة،  إلىتدعى 
ف تمعب دكر الذخيظ في السذخكعات التشسػية، كتيتع بتشسضة مػاردىا البذخية مغ اجل تصػيخ أكيسكغ 

 مدتػيات السشافدة كتحقضق السضدة التشافدضة.
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كقانػنضا عغ  إدارياػمضة بانيا تمظ السشطسات السدتقمة ( السشطسات غضخ الحك2015كيعخؼ شضخػ)
كرسالة محجدة  أىجاؼتصػعي، كذات  أساسالخبح، كتقـػ عمى  إلىالحكػمة الفمدصضشضة، كال تيجؼ 

 (.2015لخجمة فئة محجدة مغ السجتسع )شضخػ،

 تعخيف الباحثة لمسشغسات غضخ الحكؾمضة: 2.2.2
القصاع أك ىي تمظ السشطسات التي تستمظ صفة غضخ رسسضة كغضخ ربحضة، تمعب دكر الذخيظ مع الجكلة 

 محجدة لفئة محجدة في السجتسع. أىجاؼجساعات خاصة لتحقضق أفخاد أك الخاص،  ُتشذا باالتفاؽ بضغ 

 السشغسات غضخ الحكؾمضة:السجتسع السجني و نذأة  3.2.2
الفكخية الغخبضة في عرػر الشيزة كالتشػيخ، كذلظ  األدبضاتبجأ مفيػـ السجتسع السجني بالطيػر في 

حضث كاف الفخد كمجسل حقػقو ىي محػر خبلؿ الججؿ القائع حضشيا حػؿ عبلقة الفخد بالكشضدة كالسمظ، 
عمى تخمز الفخد مغ تبعضة السمظ كالكشضدة، فقج بات مغ الزخكرؼ  كبالتأكضج، تصػر السجتسع السجني

في السجتسع الػاحج بحي تكػف عبلقة فخاد الشاشئة بضغ األ تأكضج فخدانضة الفخد مغ جية كتػضضح العبلقة
الجسعضات كالسشطسات التي تخجـ مرالحيع كغاياتيع فكاف ىحا  بتأسضذبشاء عمضيا فخاد شػعضة يقػـ األ

لسشطخؼ العقج االجتساعي بضغ السجتسعضغ الدضاسي  األكلىماىت الكتابات  لسجتسع السجني.سخ تذكل ا
االختبلفات تطيخ ما بضغ السجتسعضغ، حضث ركد  بجأتنو كمع تصػر الكضانات الدضاسضة إالأكالسجني، 

السجتسع الدضاسي عمى الدمصة كركد السجتسع السجني عمى مرالح السػاششضغ خارج اشار الدمصة، 
، ككػف السجتسع السجني الغخبضة أكركباكبات ىحا التسايد كاضحا مع نيايات القخف التاسع عذخ في 

لعجد مغ  إلىيحتاج  كأمخيكاالغخبضة  أكركبامجاالت أخخػ خارج  إلىكاف فكخًا غخبضًا صخفًا، فاف انتقالو 
 (.2005)أبػ سضف، الجكافع كالحػافد

ف السجتسع السجني لو دكر الخقابة عمى الجكلة كالحج أبجا االىتساـ الخارجي بالسجتسع السجني مغ مبجأ 
لدرع فكخة السذاركة الدضاسضة، فُػّجو دعع الجكؿ الغخبضة لمسجتسع السجني في الجكؿ  إضافةمغ تدمصيا 

و مغ قبل الحكػمة مغ ضسغ الشامضة كغضخ الجيسقخاشضة، كباتت حساية السجتسع السجني كتقجيع الجعع ل
ف تػافق عمضيا الجكؿ الشامضة لتمقي الجعع الخارجي كالسدسى ) الجعع السذخكط(. أالذخكط التي ال بج 

) كفمدصضغ ىحه السجتسعات كاف الجعع الخارجي لمسجتسع السجني في الجكؿ الشامضة ىػ ما يسضد فقج
كبالتالي خزعت عسارية عغ تحقضق ذاتيا ، حضث عجدت الجكؿ ما بعج االستإحجػ ىحه الجكؿ بالصبع(
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مخغسة لدضاسات البشظ كالشقج الجكلضضغ االقترادية، كبات السجتسع السجني ضاىخة في الدضاسات الجاخمضة 
 (.2005كالخارجضة لمجكؿ كصارت السشطسات غضخ الحكػمضة "مػضة" العسل السجتسعي)أبػ سضف، 

ىع التشاقزات في السجتسع السجني الفمدصضشي كالتي كانت مقبػلة نػعا ما قبل قجكـ الدمصة أ كلعل مغ 
الػششضة الفمدصضشضة ىػ تمظ العبلقة االستثشائضة ما بضغ السجتسع السجني الفمدصضشي كالسجتسع الدضاسي 

ضشضة ) معارضي السعارضة الفمدص أحدابف إالأالدمصة ذاتيا. أك الستسثمة بفرائل الثػرة الفمدصضشضة 
خصاب السجتسع الجكلي لمدمصة  كسضمة أنياتشطخ لمسشطسات غضخ الحكػمضة عمى  بجأت( أكسمػاتفاقضة 

، كبالتالي كاف لداما الحفاظ عمى السشطسات غضخ الحكػمضة السحافطة عمى ركح الػششضة الفمدصضشضة
كاف تحافع عمى كجػدىا  العسل الجساىضخؼ غضخ الحكػمي كاف ال تقع فخيدة االختبلفات الدضاسضة

 (. 2005خارجضة)أبػ سضف،  إمبلءاتكحاجة كششضة كلضدت بشاء عمى 

مجسػعة كاسعة الشصاؽ مغ السشطسات غضخ الحكػمضة  إلىكيسكغ تعخيف السجتسع السجني بانو يذضخ 
كالسشطسات غضخ الخبحضة التي ليا كجػد في الحضاة العامة كتشيس بعبء التعبضخ عغ اىتسامات كقضع 

أك ديشضة أك عمسضة أك سضاسضة أك ثقافضة أك اعتبارات أخبلقضة  إلىأعزائيا اآلخخيغ، استشادًا 
 (2012خضخية)البشظ الجكلي، 

 ترشضف السشغسات غضخ الحكؾمضة 5.2.2
لمسشطسات غضخ الحكػمضة، يسكغ ترشضف ىحه  أخخػ كتعخيفات  أعبلهحدب تعخيفات السحكػرة 

مشطسات محمضة ككششضة  إلى، فحدب التػزيع الجغخافي يسكغ ترشضفيا أنساطالسشطسات كفق عجة 
زراعي كخجمي كصشاعي  إلىيسكغ ترشضفيا  األنذصةكدكلضة، كحدب السعضار الػضضفي كنػعضة  كأجشبضة

ديشضة كعخفضة  إلىكبضخة كصغضخة، كيسكغ ترشضفيا  إلىف ترشف أكحخفي. كحدب معضار الحجع يسكغ 
مدارعضغ كعساؿ كشبقة كسصى كفق الترشضف  إلىكقخابي كاثشضة كذلظ كفق السعضار الثقافي، ك 

 (.2015الصبقي)شضخػ، 

 السشغسات غضخ الحكؾمضة أىسضة 6.2.2
ف أتقجـ السشطسات غضخ الحكػمة السداعجات الرحضة كالتعمضسضة كالخعاية االجتساعضة، مسا ىضأ ليا 

 إحجاثالسعاصخة، ككحلظ تديع ىحه السشطسات في  اإلندانضةي السختمف السجتسعات تمعب دكرا ىاما ف
ف ليحه السشطسات دكرا رئضدضا أتغضضخا اجتساعضا كسضاسضا في السجتسع، كتذكل مخاكد خجمضة كعائضة، كسا 
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 أداءالخعاية كبخامج التشسضة في السجتسع،  كىي بحلظ تدج الثغخات في  أكجوفي تػفضخ العجيج مغ 
 (.2013الدضاسات الحكػمضة)العذي، 

 واقع السشغسات غضخ الحكؾمضة: 7.2.2
 التي اكتدبتيا السشطسات غضخ الحكػمضة في حقل العبلقات الجكلضة. األىسضةتدايج  .1
 إضافةفي الحضاة العامة،  أنذصةما تقػـ السشطسات غضخ الحكػمضة مغ  أىسضةتدايج  .2

 ىحه السشطسات في سشػات قمضمة. أعجادلتزاعف 
تسجد الخجمات التي تقجميا السشطسات غضخ الحكػمضة كالتي تتقاشع مع مياـ الجكؿ، حضث  .3

 اقتحست ىحه السشطسات قصاعات الرحة كالتعمضع كالدراعة.
 ػمات في التػضضف.كنتضجة لسا سبق، فقج باتت السشطسات غضخ الحكػمضة تشافذ الح .4
انتذار السشطسات غضخ الحكػمضة كالتي اُعتبخت حامل لػاء  ساىع انتذار العػلسة في .5

 (.2005)أبػ سضف، السجتسع السجني

 أسباب تفذي السشغسات غضخ الحكؾمضة في الجول الشامضة: 8.2.2
فذل الجعع الخارجي في إحجاث أؼ ك ، فذل مذاريع التشسضة في دكؿ العالع الثالث)الشامضة( .1

 السمضارات التي ُضخت فضيا.انتعاش اقترادؼ في ىحه الجكؿ رغع 
شبضعة العبلقات الجكلضة مغ انتياء حقبة الحخب الباردة كانترار الشسػذج المضبخالي الغخبي  .2

 .(2005)أبػ سضف، كتفكظ السشطػمة االشتخاكضة

 الالعبؾن في السجتسع السجني: 9.2.2
( في 2005أبػ سضف) أكردىاتختمف مدسضات البلعبضغ في السجتسع السجني كفق تقدضسات جغخافضة 

ف الحخكات السجتسعضة كاالجتساعضة كحخكات السيسذضغ كالسعػزيغ كالسؤسدات أكتابو، حضث ذكخ 
البلتضشضة، بضشسا كانت السشطسات غضخ الحكػمضة  أمخيكاالتقمضجية لمسجتسع السجني ىع البلعبػف في 

قج كانت الحخكات العسالضة ف أماآسضا، أفخيقضاكالجساعات السحمضة ىي البلعب في ىحا السجاؿ في 
 كالشاشصضغ في حقل البضئة ىع الفاعمضغ في ىحا السجاؿ. اإلندافكاالجتساعضة كجساعات حقػؽ 
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 السشغسات غضخ الحكؾمضة في فمدظضؽ أىسضة 10.2.2
يعتبخ الجكر الحؼ تقػـ بو السشطسات غضخ الحكػمضة مكسبل لجكر مؤسدات الدمصة الػششضة الفمدصضشضة 

السجتسع مغ أفخاد ف ليا دكرا كسضصا بضغ مؤسدات الدمصة ك أكالقصاع الخاص في عسمضة التشسضة، كسا 
كتصبضقيا في  خبلؿ القضاـ بالتعبئة كالتأثضخ في مجاؿ سغ التذخيعات التي تكفل الحخيات العامة
 (.2013السجتسع، مسا يعدز دكر ىحه السشطسات  في تخسضخ مبادغ الجيسقخاشضة مجتسعضا)عػدة، 

 أىسضة الذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضل 10.2.2
تدعى بمجية الخمضل لمحفاظ عمى عبلقة متضشة مع مؤسدات السجتسع السجني كالسشطسات غضخ الحكػمضة 

ف ىشاؾ تقاشعًا كبضخًا بضغ أىجاؼ البمجية كىحه السشطسات أالسحمضة كالجكلضة عمى حج سػاء، كحضث 
يع بخامج تقج إلىفالحفاظ عمى صمة قػية ما بضشيسا حاجة ممحة، فالسشطسات غضخ الحكػمضة تيجؼ 

دارة البشضة إبشاء ك إلصالتشسضة السدتجامة كالتسكضغ كىحا مع يتقاشع مع أىجاؼ بمجية الخمضل التي تدعى 
ساسضة كالسخافق العامة كتقجيع الخجمات لمسػاششضغ بضدخ كشفافضة مع السحافطة عمى الثخكة الحزارية األ

كضضػفيا كتحقق التشسضة  لسػاششضيالكخيع كالتخاثضة لمسجيشة لتبقى الخمضل مجيشة متسضدة تحقق العضر ا
السدتجامة مغ خبلؿ االستخجاـ األمثل كالتصػيخ لمسػارد البذخية كالسادية مع التأكضج عمى مبجأ الذخاكة 

 جخاءات لتحقضق مبادغ العجالة كالشداىة كالذفافضة.نطسة كاإلمع السجتسع السحمي كتصػيخ األ

 مع بمجية الخمضلالسشغسات غضخ الحكؾمضة الذخيكة 11.2.2

 :TIPHبعثة التؾاجج الجولي السؤقت  1.11.2.2
بعثة التػاجج الجكلي السؤقت في الخمضل ىي بعثة مخاقبة مجنضة، كقج تع دعػة البعثة مغ قبل الدصات 

كالفمدصضشضة مغ أجل تدكيج الفمدصضشضضغ بالذعػر باألماف في السجيشة كالسداعجة في تحقضق  "اإلسخائضمضة"
مغ  غدكلضضبػجػد مخاقبضغ  1997االستقخار. تأسدت بعثة التػاجج الجكلي السؤقت في الخمضل مشح عاـ 

 "اإلسخائضمضة"ات الجكؿ الدت السذاركة: الجنسارؾ كإيصالضا كالشخكيج كالدػيج كسػيدخا كتخكضا.تقـػ الدمص
تحرل البعثة عمى التسػيل السباشخ مغ قبل ك كالفمدصضشضة بتسجيج عسل البعثة مختضغ في كل عاـ. 

كتابة التقاريخ عمى  بعثة التػاجج الجكلي السؤقت في الخمضلكتعسل  الجكؿ الدت السذاركة في البعثة.
الخمضل، كخخكقات  اتفاقضةضة حػؿ كالفمدصضش "اإلسخائضمضة"حػؿ الخخكقات السػقعة ما بضغ الدمصات 

تقػـ البعثة بسذاركة التقاريخ مع الجكؿ الدت ك القانػف الجكلي اإلنداني كقانػف حقػؽ اإلنداف. 



23 
 

تأسدت مياـ بعثة التػاجج الجكلي السؤقت في ،كالفمدصضشضة "اإلسخائضمضة"السذاركة في البعثة كالدمصات 
األماف في السجيشة كالسداعجة في تحقضق االستقخار. يقـػ الخمضل مغ أجل تدكيج الفمدصضشضضغ بالذعػر ب

أعزاء البعثة بسخاقبة شػارع مجيشة الخمضل سبعة أياـ في األسبػع عمى مجار العاـ مغ أجل مخاقبة 
السػقعة حػؿ مجيشة الخمضل. ككبعثة مخاقبة مجنضة ال يحق ألعزاء البعثة التجخل في  االتفاقضات
 (.2017بعثة التػاجج الجكلي السؤقت، )مػقع الشداعاتأك الحػادث 

 BTCالبمجضكي( اإلنسائضالؾكالة البمجضكضة لمتشسضة ) التعاون  2.11.2.2
 14في  ػمة البمجضكضة كالسانحضغ اآلخخيغمذاريع التشسضة نضابة عغ الحك تجيخ ككالة حكػمضة بمجضكضة

كتعسل الدمصة الفمدصضشضة كبمجضكا  ىي السدتفضج الخابع مغ التعاكف اإلنسائي البمجضكي.دكلة، كفمدصضغ 
تجعع بمجضكا األنذصة اإلنسائضة كالتجخبلت ك  معا لسكافحة الفقخ كبشاء مجتسع أكثخ استجامة كإنرافا.

، ديع في الجيػد العالسضة مغ أجل التشسضة السدتجامةكت1997العاجمة في األراضي الفمدصضشضة مشح عاـ 
 تقػـ الػكالةذلظ،  إلى. كباإلضافة في بخامجيا السحمي األكلػيةالتعمضع كالحكع كتعصي الػكالة قصاعات 

أىسيا إنذاء مخاكد لمسبتجئضغ لجعع السذاريع الرغضخة ، مذاريع مختمفة لبلتحاد األكركبي بتشفضح
دفع التشسضة  إلىكالستػسصة الحجع. كتكسل ىحه السذاريع البخامج التي تسػليا بمجضكا. كىي تيجؼ 

ذلظ، تداىع بمجضكا مع السانحضغ اآلخخيغ في "بخنامج  إلىالفمدصضشضة.كباإلضافة  االقترادية لؤلراضي
حدضغ البشضة . كتعسل الػكالة عمى تتشسضة البمجيات" كإعادة التقضضع االقترادؼ لمسخاكد التاريخضة السحمضة

سات قجـ السذػرة بذأف اإلصبلحات األساسضة كالدضا. كتالتحتضة كخمق بضئة تعمضسضة صحضة كآمشة
زيادة نػعضة  بيجؼعدز قجرات السعمسضغ كمػضفي الػزارةفإف الػكالة تالججيجة لمتعمضع. كعبلكة عمى ذلظ، 

تديضل  . كسا تعسل الػكالة عمىالتعمضع التقشي كالتجريب السيشي كجعل التعمضع أكثخ ارتباشا بدػؽ العسل
الزفة كتغصي مذاريع الػكالة ، مع شخكات خاصة بالذخاكة التجريب كتصػيخ بخامج لخيادة األعساؿ

 .(BTC ،2017)مػقع الػكالة البمجضكضة لمتشسضة الغخبضة كقصاع غدة كالقجس الذخقضة

 السجمذ الثقافي البخيظاني 3.11.2.2
السجمذ الثقافي البخيصاني ىػ مشطسة السسمكة الستحجة الجكلضة لمعبلقات الثقافضة كالفخص التعمضسضة. 

الجكلضة لؤلشخاص في السسمكة الستحجة كالبمجاف األخخػ، كبشاء الثقة فضسا ا في خمق الفخص يكيكسغ ىجف
في مجاالت المغة اإلنجمضدية، كالفشػف، كالتعمضع كالسجتسع، التي تعج مغ أعطع  تعسل بضشيع حػؿ العالع.
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دتخجميا لمجسع ما بضغ األشخاص كجحب الذخكاء لمعسل تالسقػمات الثقافضة في السسمكة الستحجة، ك 
دكؿ كأقالضع  110فخع في  191في  يعآالؼ مػضف ضسغ فخيق عسم 7ا أكثخ مغ ي.  كيعسل لجيعيمع

)مػقع السجمذ الثقافي 1943حػؿ العالع.يعسل مكتب السجمذ الثقافي البخيصاني في فمدصضغ مشح عاـ 
 (.2017البخيصاني، 

 :YMCAجسعضة الذبان السدضحضة  4.11.2.2
ـ في عقبة 1949أنذئت في العاـ  مدضحضة محمضة غضخ ربحضةجسعضة الذباف السدضحضة ىي جسعضة 

كالسجتسعات عغ شخيق إنذاء بخامج لتصػيخ إنداف فخاد رسالتيا تجعضع كبشاء األ ، أريحاجبخ قخب 
قضع االحتخاـ  إلىصحضح مغ حضث الخكح كالعقل كالجدج. حضث تدتشج في عسميا لمسبادغ السدضحضة ك 

كاألمانة كالكخامة كالعجالة كالسدؤكلضة كاالىتساـ. تعسل جسعضة الذباف السدضحضة القجس عمى دمج 
جشديع. إف جسعضة الذباف أك ديشيع أك عخقيع أك قجراتيع أك دخميع أك الجسضع بغس الشطخ عغ عسخىع 

الفمدصضشي كذلظ ضسغ سعضيا  السدضحضة القجس تعسل جاىجة مغ أجل تحجيج كتقضضع احتضاجات السجتسع
السداىسة في تحدضغ قجرات إلصتدعى الجسعضة  لتصػيخ بخامج تدتجضب لصسػحات الذباب كأسخىع.

األشخاص ذكؼ اإلعاقات كالسرجكمضغ نتضجة العشف الدضاسي في فمدصضغ، إلعادة انجماجيع في 
ديادة إلصكييجؼ بخنامجيا  .السجتسع كالسداىسة في تحدضغ الرحة الشفدضة في السجتسع الفمدصضشي ككل

لضة السشتفعضغ جدجًيا تعديد استقبل، ك ات اإلرشاد كالجعع الشفذ اجتساعيندبة كصػؿ السشتفعضغ لخجم
رفع مدتػػ ميارات ، ك الستزخريغفخاد ضغ كمجتسعاتيع لؤلتعديد الجكر الجاعع ألسخ السشتفع، ك كاقترادًيا

تعديد سبل التشدضق كالتعاكف ما بضغ إلصإضافة، تيعشجيغ الفمدصضشضضغ كتحدضغ قجرااألخرائضضغ كالسخ 
 .(2017)مػقع جسعضة الذباف السدضحضةػ، السؤسدات العاممة في مجاؿ اإلعاقة كالتأىضل

 :تامخ لمتعمضؼ السجتسعيمؤسدة  5.11.2.2
مؤسدة تامخ لمتعمضع السجتسعي مؤسدة كششضة غضخ ربحضة تيتع بالتعمضع السجتسعي، تأسدت في القجس 

استجابة لحاجة السجتسع الفمدصضشي السمحة الكتداب كسائل ناجعة تداعج في التعمع  1989عاـ 
ة رؤية كاإلنتاج في ضل ضخكؼ اجتساعضة كاقترادية صعبة خمقيا االحتبلؿ اإلسخائضمي. كتتخح السؤسد

، كتػضف رسالتيا كفمدفة عسميا ”مغ أجل مجتسع فمدصضشي تعمسي حخ كآمغ” راسخة ليا مشح نذأتيا، 
كقجرات العاممضغ فضيا ككحلظ قجرات السجتسع مغ أجل تحقضق ىحه الخؤية.بالتخكضد عمى الحق في التعمع 
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لسجتسعي في كل مغ الزفة السعخفة، تعسل مؤسدة تامخ لمتعمضع ا إلىكاليػية كحخية التعبضخ كالػصػؿ 
كقصاع غدة عمى استيجاؼ األشفاؿ كالذباب كتصػيخ بجائل كمػارد عغ التعمضع الخسسي. كسا أف 

 األشفاؿفي تعديد القخاءة، الكتابة، كالتعبضخعغ الحات بكافة أشكالو )لجػ  يتخكدلمسؤسدة بخنامج كاضح 
في مجاؿ ثقافة  كاألدبيالبحثي  اإلنتاج، كدعع كالضافعضغ(، كبشاء بضئة مدانجة لثقافة التعمع في فمدصضغ

 .(2017)مػقع مؤسدة تامخ لمتعمضع السجتسعي، كالضافعضغ األشفاؿ

 :( NPAالسداعجات الذعبضة الشخويجضة )  6.11.2.2
ىي مؤسدة إندانضة تعسل في مجاؿ التشسضة كاإلغاثة الصارئة في أكثخ مغ ثبلثضغ دكلة.تعسل 

جضة مع السؤسدات الفمدصضشضة في الزفة الغخبضة كقصاع غدة كالقجس مشح السداعجات الذعبضة الشخكي
ـ. تمتـد السداعجات الذعبضة الشخكيجضة بالقضع السحمضة كالجكلضة كالتي تجعػ لمتزامغ  1987عاـ 

السقجرة أك كتحقضق الكخامة اإلندانضة كالسداكاة في الحقػؽ لمجسضع، بغس الشطخ عغ الشػع االجتساعي 
 الػضع االجتساعي.كيتع تشطضع العسل في أربعة أنذصة رئضدضةأك المغة أك الدغ أك الجيغ أك العخؽ أك 

األلغاـ عمى السدتػػ الجكلي، إزالة : التعاكف في مجاؿ التشسضة عمى السجػ الصػيل لمسشطسة كىي
سحمي، عمى السدتػػ الخجمات اإلسعافات األكلضة كاإلنقاذ  قجيعتعمى السدتػػ الجكلي، كالستفجخات 

) مػقع السداعجات الذعبضة كاالنجماجعمى السدتػػ السحمي في الشخكيج المجػء كالعسلالتعامل مع 
 .(NPA ،2017الشخكيجضة 

 Action Aidمشغسة اكذشايج 7.11.2.2
 إلىتعسل مشطسة أكذغ أيج في أربع دكؿ في السشصقة العخبضة كىي: مرخ كاألردف كلبشاف إضافة 

بخنامج شخاكة في فمدصضغ، حضث تقػـ بالعسل مع السجتسعات السحمضة لتصػيخ قجرات السخأة كالقادة 
الذباب لتكخيذ مصالبتيع بحقػقيع. فزبًل عغ ذلظ، نقػـ في أكذغ أيج بالعسل مع البلجئضغ الدػريضغ 

السذكبلت  الستزخريغ بدبب الرخاع في سػريا لزساف تأمضغ احتضاجاتيع. كسا ندعى لسعالجة بعس
االجتساعضة األساسضة كدراسة قزايا عجـ السداكاة التي يػاجييا البلجئػف في بمجىع األـ كالبمج 

أدكارًا قضادية في مجتسعاتيع حاؿ  لضتبػؤكاالسدتزضف، ىحا كندعى لتصػيخ مقجراتيع كمياراتيع 
الخئضدضة كضساف تحّسل عػدتيع.تؤمغ أكذغ أيج بأنو كلسحاربة الفقخ يتحتع عمضشا البحث في مدبباتو 

ا مع السجتسعات األكثخ يا السبشي عمى تأكضج حقػؽ اإلنداف يعشي عسميالجسضع مدؤكلضاتو. سعض
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تيسضذًا، كبالتالي جعل ىحه السجتسعات عمى معخفة بحقػقيا كمداعجتيا عمى خمق تغضضخ إيجابي يعصي 
 .(action aid ،2017) مػقع اكذشايجثساره لمجسضع

 :AVHالسظمع  مدتذفى 8.11.2.2
البلجئضغ خاصة كالذعب الفمدصضشي عامة، كالسحافطة  إلىتقجيع الخجمة الصبضة إلصيدعى السدتذفى 

عمى التاريخ العخبي الفمدصضشي العخيق مغ عمى قسة جبل الديتػف كفي قمب مجيشة القجس 
السدتذفى في العاـ  يعتبخ ثاني اكبخ مدتذفى فمدصضشي بعج مدتذفى السقاصج،  تأسذالذخيف.

تخررات  إلىتػجضو خجمات السدتذفى  مغ خبلؿ الصبي اإلبجاعإلصـ، ييجؼ السدتذفى 1950
تحقضق  إلىأدػ ذلظ  ، حضثاالستجامة السالضةإلصإضافة، متسضدة كغضخ متػفخة لمذعب الفمدصضشي

لصبضة خارج استخاتضجضة كششضة أخخػ كىي تػشضغ العبلج كالحج مغ الرخؼ اليائل عمى الخجمات ا
لفا مغ السخضة سشػيا، كيقجـ نحػ ثسانضة كعذخيغ الف كأربعضشأ، يدتقبل السدتذفى نحػ حسدة الػشغ

 (.2017كغدضل الكمى سشػيا) مػقع مدتذفى السصمع،  كالعبلج الكضسضائي اإلشعاعجمدة عبلج بضغ 

 (:KOICA"كؾيكا")الؾكالة الكؾرية لمتعاون الجولي  9.11.2.2
بيجؼ تشفضح كتقجيع السشح  1991كػرية جشػبضة لمتعاكف الجكلي أنذئت عاـ مؤسدة حكػمضة 

مكتب في الخارج يخجـ أكثخ  27كالسداعجات التي تقجميا كػريا عمى الرعضج الجكلي كلجػ الػكالة، 
تػفضخ إلص"، كتيجؼ الػكالة جعل العالع مكانًا أفزلتحسل الػكالة شعار "   دكلة حػؿ العالع. 50مغ 

الحج مغ مدتػػ الفقخ كتحقضق أىجاؼ األلفضة ، ك سضة االجتساعضة كاالقترادؼت الخاصة بالتشالسداعجا
التعمضع . تشذط الػكالة في قصاعات تحفضد السداعجات اإلندانضة كاألمغ اإلندانيإلصإضافة، التشسػية
مػقع الػكالة الكػرية )صػيخ السػارد البذخيةت إلىإضافةالبضئة ك التشسضة الخيفضةك  الرشاعة كالصاقةك  كالرحة

 (2018،(KOICA)لمتشسضة

 السعخفة

 تعخيف السعخفة

الستسضد لئلدارة كالثقافة   كاألسمػبىي عبارة عغ مػجػدات غضخ مشطػرة لمسشطسة كتذسل الخبخة الػاسعة 
 (.Darling M.S, 1996الستخاكسة لمسشطسة )
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ضسغ سمدمة متكاممة تبجأ  األساسضةف السعخفة تذكل احج العشاصخ أ( Harris,1999كيحكخ )
السعخفة  إلى، ثع Informationالسعمػمات  إلى، ثع Dataالبضانات  إلىكتتجرج   Signalsباإلشارات 

Knowledge   ثع الحكسةWisdom ف السعخفة الفاعمة ألبلبتكارػ حضث  فاعبلً  أساساً ، كالتي تعج
 كاالبتكار. كاإلبجاعكالدمضسة كالكافضة ىي جػىخ الحكسة 

( السعخفة بانيا عسمضة تخاكسضة تكاممضة تتكػف عمى امتجاد مجد زمشضة شػيل Stettner,2000كيعخؼ )
ندبضا لتربح متاحة لمتصبضق كاالستخجاـ مغ اجل معالجة مذكبلت كضخكؼ معضشة، كمغ ثع فاف 

 إدارةضة السعخفة يجخؼ استخجاميا لتفدضخ السعمػمات الستػافخة عغ حالة معضشة، كاتخاذ قخار حػؿ كضف
 ىحه الحالة كمعالجتيا.

 كالسعخفة ىي نتاج لعشاصخ متعجدة كالتي مغ أىسيا:

  السعمػماتInformation. 
  البضاناتData. 
  القجراتCapability . 
  االتجاىاتDirection ،(.2009)شضصي 

 أنؾاع السعخفة

ف تكػف السعخفة ضسشضة غضخ ضاىخة كىي التي أكأنػاعًا متعجدة، فسغ السسكغ  أشكاالً تتزسغ السعخفة 
تكػف متزسشة في أشخاص مغ تتػفخ لجيو ىحه السعخفة كالتي تختدنيا عقػليع كما تحتػيو ىحه العقػؿ 

ال تشفرل عشيع. كقج تكػف معخفة ضاىخة التي تتذكل بذكل مادؼ مغ خبلؿ  كأفكارمغ معارؼ 
مغ خبلؿ تخديشيا أك نذخة أك دراسة أك بحث أك خ تقخيأك تجدضج السعخفة ىحه عمى الػرؽ بذكل كتاب 

عمى الحاسػب كبالتالي فاف السعخفة قابمة لمتخديغ كالشذخ كاالنتقاؿ كالتػزيع كيسكغ االستفادة مشيا 
ف تكػف معخفة أكتصبضق ما تفخزه مغ حمػؿ لمسذكبلت كمعالجة لمحاالت الػاقعضة. كسا يسكغ لمسعخفة 

ف أكمغ أشكاؿ السعخفة تكػف معخفة عمسضة كعسمضة في آف كاحج. أك ية نطخ أك عمسضة أؼ معخفة فكخية 
جػانب أك جانب معضغ أك تكػف متخررة بسجاؿ أك تكػف عامة كشاممة لجػانب كمجاالت عجيجة 

الجية أك مؤسدضة تختبط بالسؤسدة أك ف تكػف فخدية تتحقق كتختبط بالفخد أمتعجدة. كسا يسكغ لمسعخفة 
 (.2007)خمف، ه السعخفةالتي تتػفخ لجييا ىح
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 سسات السعخفة:

تتدع السعخفة بدسات عجة، فيي غضخ مادية أؼ غضخ ممسػسة، كتتعخض السعخفة لمتغضخ السدتسخ بسعشى 
ف السعخفة تخاكسضة كغضخ قابمة لمشزػب، أغضخ ثابتة كتتغضخ كفق السعمػمات التي تخد ليا، كسا  أنيا

 إدراكضةلتػلضج السعخفة الججيجة، كتعتبخ السعخفة قجرة  األساسكىي نتاج العمع كالتعمع كالخبخة كتسثل 
 اإلدراؾف تكػف معخفة تفاعمضة تتحقق عغ شخيق الحػار، كيسكغ اف تتػلج نتضجة القجرة عمى أيسكغ 

 (.2007كالتعمع)خمف، 

 السعخفة: أىسضة

 قضسة ليا. إف أىسضة السعخفة لمسشطسات لضذ في السعخفة ذاتيا كإنسا فضسا تذكميا مغ إضافة

االقتراد الججيج السعتسج عمى السعخفة، كالحؼ يعخؼ  إلىكفي الجكر الحؼ تؤديو في تحػؿ السشطسة 
 باقتراد السعخفة ، كتبخز أىسضة السعخفة فضسا يمي:

أسيست السعخفة في مخكنة السشطسات مغ خبلؿ دفعيا كاعتسادىا أشكاؿ لمتشدضق كالترسضع تكػف  -
 أكثخ مخكنة.

 شطسة التخكضد في السجاالت التي تكػف أكثخ إبجاعا كتحفد اإلبجاع كاالبتكار الستػاصل.تتضح لمس -

 مجتسعات معخفضة تتكضف مع التغضخ التدارع في البضئة. إلىتحػؿ السشطسات  -

 يسكغ لمسشطسة االستفادة مغ السعخفة كدمعة نيائضة مغ خبلؿ الستاجخة بيا. -

 سي لمقضسة.تعج السعخفة البذخية السرجر األسا -

 كضفضة إدارة مشطساتيع. إلىتخشج السعخفة السجراء  -

)السشتجػ العخبي إلدارة السػارد البذخية، تعتبخ العشرخ الفعاؿ لخمق السضدة التشافدضة كإدامتيا -
2017). 
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 الخبخات 

عاناه، كىي مجسػع أك رآه أك الِخبخة ىي اسع فاعل مغ َخَبَخ، كىي نتاج ما مخ بو الذخز مغ أحجاث 
ككرد معشى الخبخة في السعجع الػسضط (. 2018تجارب السخء كثقافتو كمعخفتو)معجع السعاني الجامع، 

 (.2018عمى أنيا السعخفة كالسيارة التي يكتدبيا الذخز مغ عسمو الحالي كالدابق)السعجع الػسضط، 

َكّلِلَِّ في محكع كتابو العديد " الىتعذ يقػؿ إكالخبضخ ىػ اسع مغ أسساء هللا الحدشى كإحجػ صفاتو، 
َساَكاِت َكاأْلَْرِض َوَّللاَُّ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبضخ    آؿ عسخاف﴾ ٨ٓٔ﴿ "ِمضَخاُث الدَّ

في العمػـ الدمػكضة فقج عخؼ العمساء الدمػكضضغ الخبخة باالعتساد عمى مفاىضع السعخفة كالسيارة  أما
"السعخفة في مجاؿ محجد كالفيع لسذاكل معضشة"، كمشيع مغ عخفيا  أنياكاألداء، فسشيع مغ عخفيا عمى 

ميسة معضشة". كقج ربصت اغمب الجراسات الدمػكضة أك "قزاء مجة شػيمة في مشرب معضغ  أنياعمى 
 (.2001مع مسارسة السيسة)فخاش،  يأتيف اكتداب السعخفة الفعمضة أبضغ السعخفة كالخبخة كال شظ 

ج ارتبط مفيػـ الخبخة بذكل صخيح كضسشي بالعشرخ البذخؼ نطخًا لعبلقة فق األعساؿفي مجاؿ  أما
الخبخة بتحمضل أداء العشرخ البذخؼ كالسياـ الػضضفضة كبجرجة االعتسادية عمى السػضف، كلعبلقتيسا 

ف ىحه إالػثضقة بأنذصة التجريب كالتعمع داخل السشطسة كبترسضع العسل في السشطسة بذكل كامل، 
ف الخبخة سسة مغ سسات الفخد كالجساعات كالتي تؤثخ أصة بالعشرخ البذخؼ تجلل عمى الفخكع السختب

كدرجة االعتساد عمضيع داخل السشطسة، لحا فانو مغ السسكغ تعخيف الخبخة عمى فخاد األ أداءفي جػدة 
 كاألنذصةلتشفضح السياـ  القجرات التي يتستع بيا الفخد كالبلزمةأك أنيا السيارات كالسعارؼ 

 (.2012لػضائف)الكفارنة، ك 

 السيارات 

 تعخيف السيارة:

لمطخكؼ الستغضخة، كسا  األداءالعسل مع القجرة عمى تكضضف  أداءىي الديػلة كالدخعة كالجقة في 
إجخاء العسل بجرجة  أنياأك قرخ كقت مسكغ، اقل جيج ك أكب بإتقافتتزسغ السيارة قضاـ الفخد بعسل ما 

 (.1994)زيتػف، كاإلتقافمعقػلة مغ الدخعة 
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كاالقتراد في الجيج  كاإلتقافكتعخؼ السيارة بانيا القجرة عمى القضاـ بعسمضة معضشة بجرجة مغ الدخعة 
 (.1989السبحكؿ)لبضب، 

 الخيادة 

 مفيـػ الخيادة:

دخل مفيػـ الخيادة ألكؿ مخة في المغة الفخندضة في مصمع القخف الدادس عذخ حضث تزسغ مفيـػ 
 إلىلرعاب الحؼ رافق الحسبلت االستكذافضة العدكخية. دخل مفيػـ الخيادة السخاشخة كتحسل ا

الحؼ  Richard Catillonالشذاشات االقترادية في مصمع القخف الثامغ مغ قبل ريتذارد كانتمػف 
كصف التاجخ الحؼ يذتخؼ سمعًا بدعخ محجد لبضعيا في السدتقبل بدعخ ال يعخفو مدبقًا بأنو ريادؼ 

 (.2014)احسج، ميسا يكغ األمخ فإف ركح السخاشخة كالسغامخة بقضت مبلزمة لسفيـػ الخيادة

، إنيا ( الخيادة بأنيا القجرة عمى خمق كبشاء األشضاء مغ ال شئ Jeffry A. Timmonsكيعخؼ ) 
السبادرة كالعسل كاإلنجاز لبشاء السذخكع. عبلكة عمى كػنيا السبلحطة كالتحمضل كىي مػىبة اإلحداس 

 بالفخصة حضث ال يخاىا اآلخخكف. 

جانب فخيق عسل مكسل لسياراتظ كمػاىبظ كىي معخفة كضفضة التحكع كتشطضع  إلىالخيادة ىي أف تكػف 
آلخخيغ (، كالتأكج مغ عجـ إنفاؽ الساؿ إال في الزخكرة كىي السػارد ) التي غالبا ما تكػف مسمػكة ل

السالضة ثع القضاـ بكل شئ مسكغ لمحرػؿ عمى أك االستعجاد لمسخاشخة السحدػبة سػاء الذخرضة 
 السشفعة السفزمة. 

مختمف في قضستو مغ خبلؿ تكخيذ الػقت  ءشيكعخؼ ركبخت ىضدرتر الخيادة بأنيا عسمضة إنذاء 
غ كتحسل األعباء كاألخصار السالضة كالشفدضة كاالجتساعضة السراحبة لحلظ كالحرػؿ عمى كالجيج الكافضض

 السكافآت السالضة كالقشاعة الشاتجة عغ نجاح السذخكع. 

عجة تفدضخات لمخيادة كفضسا يمي بعس التفدضخات السختمفة لسعشى الخيادة )  (2014، كعخضت )أحسج
Entrepreneurship : ) 

في الخيادؼ مقجرة فائقة عمى اإلدارة فالخيادؼ ىػ ذلظ الذخز الحؼ يجيخ    j.B.Sayرأػ ساؼ•
العسمضة اإلنتاجضة كيشطع عشاصخ اإلنتاج فضيا كيذخؼ عمى مجسل ىحه العسمضة بالكامل كعمضو أف يكػف 
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ركح قادرًا عمى التػجضو كاإلشخاؼ باعتباره حجخ الداكية في العسمضة اإلنتاجضة ، تشبع قجرة الخيادؼ مغ 
الػالء لمعسل التي ال تتزسغ معخفة دقضقة لبضئة الشذاط االقترادؼ كالدخعة في اتخاذ القخار كإبقاء 

 قجرة متسضدة لجػ الخيادؼ عمى إدارة أمػاؿ السذخكع .    إلىالعضػف مفتػحة عمى كل الستغضخات، إضافة 

الخيادؼ بأنو الذخز الحؼ تتػفخ فضو ميارة اإلدارة كركح   1952عاـ   Hoselitzيعخؼ ىػزيمضتد•
القضادة، كالخيادة في السجاؿ الرشاعي مديجًا مغ ترشضع األشضاء كتدػيقيا دكف معخفة قبػليػا عشج 

 اآلخػخيغ، كىحا يعػشي أف ركح السخاشخة تبقى مخافقة لدمػؾ الخيادؼ .   

الخيادؼ بأنو الذخز الحؼ يسمظ ميارة البشاء  Fredrik Harbisonك يرف فخيجريظ ىاربدػف •
 إدارة السؤسدة.  أك السؤسدي بجانب ميارات إدارية ك إبجاعضة في بشاء التشطضع 

أف الخيادؼ ىػ اإلنداف غضخ التقمضجؼ كالحؼ يتػج أعسالو بصخيقة مسضدة  Meclelandكيقػؿ مضكضبلنج•
القخار في ضخكؼ غامزة تختفع فضيا ندبة السخاشخة ك مبتكخة كاألىع مغ ذلظ أنو قادر عمى اتخاذ 

الخيادؼ ذك سمػؾ اقترادؼ ك لجيو كاقعضة قػية لبمػغ اليػجؼ ، إنو اإلنداف ذك اآلراء السسضدة ، 
 كصاحب الخضاؿ الػاسع .

في مقاؿ لو في اإلنتخنت يرف الخيادؼ بأنو يجب أف يكػف متفيع كيتعمع  Tanadi Santosككتب •
الكل يخصئ )) ال نعتحر كال نقػؿ آسفضغ (( كالخيادؼ يجب أف يعخؼ متى يتقجـ كيخصػ مغ الخصأ ف

 كمتى يدتغل الفخص كيتعمع مغ أخصائو كأخصاء اآلخخيغ.

، ة في أمػخيكػا كفي العالع الغخبيكأثشاء العقج األخػضخ حػجث تصػػر كبضخ يتسثػل في إعادة كالدة الخياد
فة كالبحث حػؿ العسمضة الخيادية ، ىحه السعخفة الججيجة حػؿ الخيادة صاحب ىحا االتجاه زيادة في السعخ 

 .Jeffry Aكصف       The Entrepreneurial Mindتصػرت تصػرًا سخيعًا ، ك في كتابو  
Timmons  التصػر كالػحيغ يستمكػػف كػبًل مغ صفػة اإلبػجاع كالسيارات  إلىالخياديضغ بأنيع الحيغ يسضمػف
 .(2014)احسج، عة في األعساؿاإلدارية كالبخا 

 اإلبجاع

اختمفت اآلراء حػؿ تعخيف محجد لئلبجاع كلكشيع اتفقػا عمى انو التسضد الحؼ يؤديو الفخد، كقج عخؼ 
السشطسة كىػ عسمضة أك الجساعة أك بأنو قجرة عقمضة تطيخ عمى مدتػػ الفخد  اإلبجاع( 2005الدياديغ)

كالحداسضة  كاألصالةعسل ججيج يتسضد بأكبخ قجر مغ السخكنة أك ذات مخاحل متعجدة يشتج عشيا فكخ 
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لمسذكبلت، كيتسضد بالقجرة عمى التخكضد لفتخات شػيمة في مػضػع االىتساـ كالقجرة عمى تكػيغ تخابصات 
 كإمكانضاتمغ السسكغ تشسضتيا كتصػيخىا حدب قجرات  اإلبجاعضةكاكتذافات كعبلقات ججيجة، كىحه القجرة 

 اعات كالسشطسات.كالجسفخاد األ

عسل ججيج أك عمى انو عسمضة ذات مخاحل متعجدة يشتج عشيا فكخة  اإلبجاع( 1999كيعخؼ ىضجاف )
مغ  اإلبجاعضةكالحداسضة لمسذكبلت، كىحه القجرة  كاألصالةيتسضد بأكبخ قجر مغ الصبلقة كالسخكنة 

 شطسات.كالجساعات كالسفخاد األ كإمكاناتالسسكغ تشسضتيا كتصػيخىا حدب قجرات 
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 الجراسات العخبضة 2.2
 البذخي: خأس السالالجراسات التي اىتست ب1.2.2

لبعس  التشغضسي: دراسة مضجانضة واإلبجاعالبذخي  رأس السال إدارة(: 2017)السظضخي والقخيؾتي
 الجيات الحكػمضة في دكلة الكػيت.

التعخؼ عمى شبضعة االىتساـ الحؼ تػلضو الجيات الحكػمضة في دكلة  إلىتيجؼ ىحه الجراسة  
الفكخؼ  خأس الساؿالبذخؼ بػصفو أحج السقػمات األساسضة ل رأس الساؿالكػيت إلدارة 

(Intellectual Capital في قجرتو عمى تعديد اإلبجاع، كالتحقق مغ كجػد عبلقات ارتباط )
ع التشطضسي. شسمت الجراسة عضشة عذػائضة شبقضة مغ البذخؼ كاإلبجا  رأس الساؿمعشػية، بضغ 

السػّضفضغ اإلداريضغ عمى مدتػػ السخكد في الػزارات كاليضئات كالسؤسدات العامة. كقج تػصمت 
 رأس الساؿأف العاممضغ في ىحه الجيات يقضسػف اىتساـ الجيات الحكػمضة بإدارة  إلىالجراسة 

رأس ى ذلظ يػصي الباحثاف بزخكرة االىتساـ بإدارة البذخؼ كاإلبجاع بجرجة متػسط. كبشاًء عم
 البذخؼ كإعصاء جيػد التشسضة البذخية بعجًا استخاتضجضا. الساؿ

 
البذـخي ودوره في تحقضق متظمبات  رأس السال(. 2017) ونؾري وحجي وصالح إسساعضل

  الخيـادة دراسة استظالعضة آلراء عضشة مؽ التجريدضضؽ في جامعة زاخؾ.
) السعخفة، السيارات،  األساسضةالبذخؼ بسكػناتو  رأس الساؿتحجيج كتحمضل دكر  إلىييجؼ البحث 

الستسثمة باإلبجاع كالسخاشخة كاالستباقضة كاالستقبللضة، مغ  خيادةالقجرات(  في تحقضق متصمبات ال
اليضئة التجريدضة في جامعة زاخػ، إذ تع تػزيع  أعزاءعضشة عذػائضة مغ  أراءخبلؿ استصبلع 

( عزػًا لميضئة التجريدضة، كتع االعتساد عمى السشيج الػصفي 70( استسارة مغ اصل )51)
البذخؼ كمتصمبات الخيادة في الجامعة  رأس الساؿمكػنات  خكالتحمضمي لمػقػؼ عمى مجػ تػاف

بذخؼ في تحقضق متصمبات الخيادة التي ال رأس الساؿالسبحػثة، فزبًل عغ تحجيج دكر مكػنات 
كػردستاف.  إقمضعتسكغ الجامعة السبحػثة مغ التسضد كالقضاـ بجكر ريادؼ كسط الجامعات العجيجة في 

رأس ف ىشاؾ مؤشخات تطيخ مدتػيات جضجة مغ عشرخ أأىسياةنتائج ىام إلىكتػصمت الجراسة 
ىضئة التجريذ  أعزاءجرات كالسعخفة لجػ البذخؼ في جامعة زاخػ كالستسثمة بالسيارات كالق الساؿ
ىضئة  أعزاءالعمسضة فضيا، كاف ىشاؾ مدتػيات عالضة مغ عسمضات السعخفة لجػ  األقداـفي 

 األداءكالبخمجضات الجاىدة إلنجاز  اإللكتخكنضةالتجريذ حضث يتع التخكضد عمى اعتساد الخسائل 
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العاممضغ ذكؼ السعخفة كحسمة الذيادات االكاديسي في الجامعة التي تعسل بجكرىا عمى استقصاب 
كجػد  إلىفزبل عغ مدتػيات عالضة مغ تػفخ لستصمبات الخيادة، كسا خمرت الجراسة  األكاديسضة

متصمبات الخيادة بسعشى انو كمسا تػفخت السيارات كالقجرات  حقضقاقتخاف بضغ السيارات كالقجرات كت
زاخػ كانو عمى الخغع مغ تػفخ مكػف السعخفة  كمسا تحققت مدتػيات عالضة مغ الخيادة في جامعة

الجراسة  بعجة  كأكصتال تقتخف بتحقضق الخيادة.  إالأنياالعضشة أفخاد كبسدتػيات عالضة لجػ 
البذخؼ لسا لو مغ  خأس الساؿعسػما كالجامعات تحجيجا ل السشطساتكجػب تبشي  أىسياتػصضات 

الجراسة السشطسات بتبشي الخيادة كتػجو معاصخ كذلظ  أكصتتأثضخ في نجاح السشطسة، كسا 
العمضا في الجامعات تذخضز  اإلدارةلزساف بقاء السشطسة كتقجميا في البضئة التشافدضة، كاف عمى 

مغ  إيجابضةىضئة التجريذ كتعديدىا كػنيا تحقق نتائج  أعزاءالبذخؼ لجػ  رأس الساؿمكػنات 
 ناحضة الشجاح كالخيادة.

 
بحث  –الفكخي  رأس السالالعسمضة التجريبضة في مكؾنات  أبعاد(. تأثضخ 2017) جاوي ميجي والبم

 استظالعي في شخكة التامضؽ الؾطشضة.
العمضا كبخامج التجريب  اإلدارةالعسمضة التجريبضة)دكر التجريب كدعع  أبعادتأثضخ بضاف  إلىتيجؼ الجراسة 

اليضكمي  رأس الساؿالبذخؼ ك  رأس الساؿالفكخؼ) رأس الساؿكاستخجاـ التكشػلػجضا( في مكػنات 
التجريب  أسالضبالعمضا في الذخكة بترػر عمسي كعسمي لتصػيخ  اإلدارةلدبائشي( كتدكيج رأس الساالك 

الذخكة. اعتسجت الجراسة عمى  أىجاؼالحالضة كتشسضة ميارات كقجرات كخبخات مػضفضيا بسا يحقق 
شخز مغ الخبخاء كمجيخؼ  80كتكػنت عضشة البحث مغ  نات،السشيج االستصبلعي في جسع البضا

استبانة  50استبانة تست استعادة  64كالفخكع كمعاكنضيع في شخكة التامضغ حضث تع تػزيع  األقداـ
رأس صالحة مشيا.  ككاف مغ اىع نتائج الجراسة كجػد تأثضخ معشػؼ ألبعاد عسمضة التجريب في 

ضخكرة  أنياالعمضا لعسمضة التجريب عمى  اإلدارةبتبشي  راسةالج كأكصتالفكخؼ بذكل عاـ،  الساؿ
تصػيخ السػرد البذخؼ كليحا يتػجب االرتقاء بسدتػػ بخامج التجريب  إلىممحة كمدتسخة تيجؼ 

 الفكخؼ في الذخكة. رأس الساؿكتشسضة 
 

البذخي عمى الجامعة السشتجة)كؾريا  رأس السالالستثسار في  آثار(: تحمضل 2017) عمضؾي 
 الجشؾبضة والدعؾدية والعخاق حالة دراسضة(.
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تشاكؿ تجارب كل مغ كػريا الجشػبضة كالدعػدية كالعخاؽ كالتي تعتبخ مغ  إلىتيجؼ الجراسة 
 إلىالتجارب الخائجة في التعمضع كالتجريب كالتصػر لتحقضق التشسضة االقترادية السشذػدة كالػصػؿ 

، حضث اعتسج في الجراسة عمى السشيج الػصفي التحمضمي كاالستعانة بالبضانات األمثلد االقترا
السعبخة عغ الستغضخات السختارة في التعمضع كالتجريب كالبحث كالتصػيخ فضسا يخز كػريا الجشػبضة 

كجػد عبلقة بضغ التعمضع  إلىالجراسة  كخمرتكالدعػدية مغ اجل الخخكج بسعصضات مفضجة. 
في دكؿ  أخخػ ب مغ جية كالبحث كالتصػيخ في الجامعات كالسؤسدات التعمضسضة مغ جية كالتجري

تحقضق التعمضع في كػريا الجشػبضة نجاحا ممحػضا مغ حضث  إلىعضشة البحث، كسا تذضخ الجراسة 
ف ىشاؾ تصػر ممحػظ في الشطاـ أأيزاةالتػسع الكسي كالتصػر الشػعي، كقج استشتجت الجراس

الجامعات الدعػدية تحتل مػاقع الرجارة في  أصبحتسسمكة العخبضة الدعػدية بعجما التعمضسي في ال
جامعة عالسضة، كسا تؤكج الجراسة  2000الجامعات العخبضة فزبل عغ كجػدىا في التختضب بضغ 

الكثضخ  إنذاءمشح سشػات عجيجة، حضث تع  سيباف العخاؽ بجأ في بشاء قجراتو في مجاؿ البحث العم
مغ السؤسدات كالسخاكد البحثضة كالسختبخات، كتػصي الجراسة بزخكرة التخكضد عمى مػاءمة 
مخخجات التعمضع العالي مع متصمبات سػؽ العسل كاالىتساـ بالتخررات العمسضة كالتخررات 

بالجػدة الشػعضة لمصبلب  ىتساـالجراسة بزخكرة اال أكصتفي المغة العخبضة كالحاسػب، كسا 
ضخكرة االىتساـ بالجػدة الشػعضة لمصبلب  إلىإضافةخيج كػادر ذات قجرات كميارات مشاسبة بتخ

الشطخ في السشاىج الحالضة في الجامعات  كإعادةبتخخيج كػادر ذات قجرات كميارات مشاسبة، 
كالتشدضق مع القصاع الخاص عشج كضع الخصط التعمضسضة، كاف تشقل السؤسدات التعمضسضة 

مسا يديع في صقل كتججيج ميارات  أركقتياداخل  إلىجيثة في مضجاف العسل االتجاىات الح
 الخخيجضغ.

 
البذخي في تدضضخ السعخفة بالسؤسدة  رأس السال(: مداىسة الستثسار في 2017)قؾادرية

 . -فخع جشخال كابل بدكخة–القترادية الجدائخية، دراسة حالة مؤسدة صشاعة الكؾابل 
البذخؼ في تدضضخ السعخفة  رأس الساؿمعخفة مجػ مداىسة االستثسار في  إلىىجفت ىحه الجراسة 

، -فخع جشخاؿ كابل بدكخة–الجدائخية، دراسة حالة مؤسدة صشاعة الكػابل  راديةبالسؤسدة االقت
حضث اتبعت الجراسة السشيج الػصفي، كقج تع جسع البضانات باالعتساد عمى السقابمة مع مجيخ 

االستسارة التي استيجفت جسضع اإلشارات العاممة بالسؤسدة  إلى، باإلضافة تدضضخ السػارد البذخية
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مجسػعة مغ الشتائج أىسيا أف مدتػػ  إلى( إشار. كتػصمت ىحه الجراسة 111) دىعكالبالغ عج
البذخؼ بالسؤسدة محل الجراسة ىػ مدتػػ متػسط، كأف أبعاد قضاسو ىي  رأس الساؿاالستثسار في 

ضتيا: االستقصاب، الرحة، التجريب، التحفضد، كسا أضيخت الشتائج أف عمى التػالي حدب أىس
تدضضخ السعخفة بالسؤسدة محل الجراسة ىػ مدتػػ مختفع ، كأف أبعاد قضاسو ىي  قمدتػػ تصبض

عمى التػالي حدب أىسضتيا: تصبضق السعخفة، نذخ كتػزيع السعخفة، تػلضج السعخفة، اكتداب السعخفة، 
البذخؼ في تدضضخ السعخفة بالسؤسدة،  كقج اتزح ذلظ مغ  رأس الساؿر في أيزا يداىع االستثسا

رأس الفخضضات الجدئضة ليحه الفخضضة، حضث أضيخت الشتائج أف أبعاد االستثسار في  ػؿخبلؿ قب
البذخؼ الستسثمة في: االستقصاب كالتجريب كالتحفضد كالرحة، تداىع في تدضضخ السعخفة،  الساؿ

ػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة إلجابات مبحػثي الجراسة حػؿ مدتػػ عجـ كج إلىباإلضافة 
فخع جشخاؿ كابل –البذخؼ كتدضضخ السعخفة بسؤسدة صشاعة الكػابل  رأس الساؿاالستثسار في 

تعدػ لمستغضخات الذخرضة )الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، سشػات الخبخة، السدتػػ  -بدكخة
تحفضد، حضث أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة (، كندتثشي مغ ذلظ متغضخ الاإلدارؼ 

. كأكصت الجراسة اإلدارؼ حػؿ متغضخ التحفضد تعدػ لستغضخ السدتػػ  سةإلجابات مبحػثي الجرا
باىتساـ السؤسدة بالتجريب داخل السؤسدة كخارجيا، كتذجضع التعمع الفخدؼ كالجساعي، ك العسل 

كإعصاء العاممضغ الحخية في فخاد ؿ دكف كصػؿ السعخفة لؤلعمى معالجة كافة الرعػبات التي تحػ 
ك تفعضل اإلبجاع مغ خبلؿ تذجضع السذاركة بالسعخفة كالعسل  رضة،استخجاـ معارفيع الذخ

ضخكرة عقج دكرات تجريبضة عمى أيجؼ  إلىالجساعي كالسخاشخة كالسدامحة عشج الخصأ، باإلضافة 
 خبخاء مخترضغ لتعخيف السدتػيات اإلدارية السختمفة كالعاممضغ بتدضضخ السعخفة.

 
البذخي ومجى مالئستو لستظمبات  رأس السال(: الستثسار التعمضسي في 2015)عامخ ومؾسى 

 سؾق العسل في سؾرية.
التعخؼ  كأيزاالبذخؼ  رأس الساؿالتعخؼ عمى مفيػـ االستثسار التعمضسي في  إلىتيجؼ الجراسة  

الجامعي في  تعمضععمى مفيػـ سػؽ العسل، كسا كتتشاكؿ الجراسة بالعخض كالتحمضل تصػر كاقع ال
الجسيػرية العخبضة الدػرية، مغ خبلؿ تحمضل السؤشخات الكسضة كالشػعضة لمتعمضع العالي كمجػ 

(، كاعتسج في الجراسة عمى السشيجضغ 2010-2000مبلئستيا لستصمبات سػؽ العسل لمفتخة)
 باتكمتصمعجـ السػائسة بضغ مخخجات التعمضع العالي  إلىالػصفي كالتحمضمي. كخمرت الجراسة 
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سػؽ العسل في سػرية، كذلظ نتضجة انخفاض كفاءة مخخجات التعمضع العالي كسا كنػعا الستسثمة 
 البذخؼ. رأس الساؿبارتفاع مؤشخ عجـ االستفادة مغ االستثسار التعمضسي في 

 
والبتكار في البشؾك التجارية:  اإلبجاعالبذخي في تحفضد عسمضة  رأس السال(: دور 2014)زدوري 

 دراسة مضجانضة ببشػ الفالحة والتشسضة الخيفضة. 
كاالبتكار في  اإلبجاعالبذخؼ في تحفضد عسمضة  رأس الساؿفيع كتػضضح دكر  إلىتيجؼ الجراسة 

البذخؼ باإلبجاع كاالبتكار مغ خبلؿ الجراسة  رأس الساؿقةالبشػؾ التجارية كالتعخؼ عمى حقضقة عبل
ضجانضة لبشظ الفبلحة كالتشسضة الخيفضة. استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي، تكػف مجتسع الس

استبانة استخد مشيا  70العاممضغ في بشظ الفبلحة كالتشسضة الخيفضة، حضث كزعتفخاد الجراسة مغ األ
 خأس الساؿكبضخة ل أىسضةاف بشظ الفبلحة كالتشسضة الخيفضة يػلي إلصالجراسةاستبانة. خمرت  68

البذخؼ مغ خبلؿ دعع البشظ القتخاحات السػضفضغ كالدساح ليع في السذاركة في اتخاذ القخارات 
 اإلبجاعف بشظ الفبلحة كالتشسضة الخيفضة يعتسج عمى أإلصكمشحيع حخية التعبضخ، كسا تػصمت الجراسة 

البذخؼ  رأس الساؿة عشو لتشسضة كتحقضق مضدة تشافدضة كيقجـ بخامج خاص أداءهفي تحدضغ  تكاركاالب
الجراسة كجػد عبلقة ذات داللة  أثبتتتحفضدية تداعج عمى دعع السػضفضغ، كسا  أنطسةكيعتسج 

البذخؼ  خأس الساؿف البشظ ييتع بأذ إ كاالبتكار اإلبجاعالبذخؼ كبضغ  رأس الساؿبضغ  إحرائضة
الجراسة  كأكصتظ لتحقضق مضدة تشافدضة. دعسو لئلبجاع كاالبتكار مسا يعتبخ مجخبل لمبش إلىباإلضافة

فخاد البشضة التحتضة البلزمة لئلبجاع كاالبتكار كتػعضة األ إنذاءضخكرة  أىسيابعجة تػصضات 
، كتجريب كاإلنجازالبذخؼ القادر عمى التشفضح  خأس الساؿكالسؤسدات بأىسضتو، كدعع البشػؾ ب

البذخؼ لمتساشي مع مختمف التصػرات العالسضة، كتذجضع االبتكار كدعع  رأس الساؿكتأىضل 
 كدراستيا.  أفكارىعالسبجعضغ كتبشي 

 
البذخي في قظاع التعمضؼ العالي عمى الشسؾ  رأس السالالستثسار في أثخ  (: 2011)الداعجي

 . 2009-1995القترادي في سمظشة عسان خالل الفتخة 
شمبة التعمضع العالي )دبمػـ متػسط، بكالػريػس، ماجدتضخ،  إعجادثخ أقضاس  إلىىجفت ىحه الجراسة 

، كسا ىجفت 2009-1995عساف خبلؿ الفتخة مغ  شةدكتػراه( عمى الشسػ االقترادؼ في سمص
عمى التعمضع العالي عمى الشسػ االقترادؼ كالتعخؼ عمى اتجاه  اإلنفاؽأثخ قضاس  إلىالجراسة 
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خات التعمضع العالي كالشسػ االقترادؼ. كاستخجمت الجراسة الشسػذج العبلقة الدببضة بضغ مؤش
في االقتراد يعتسج  اإلنتاجضةف مدتػػ أدكجبلس، بحضث -كػب إنتاجاالقترادؼ السذتق مغ دالة 

البذخؼ، كتع استخجاـ  رأس الساؿالسحمي كعشرخ العسل ك  رأس الساؿكىي  اإلنتاجعمى عشاصخ 
 إضافةعمى التعمضع العالي،  كاإلنفاؽا عجد شمبة الجراسات العمضا البذخؼ ىس خأس الساؿمؤشخيغ ل

الشاتج  إلىإلدراج االنفتاح التجارؼ عمى العالع الخارجي مقاسا بقضسة الرادرات كالػاردات السحمضة 
عمى  اإلنفاؽف الشسػ االقترادؼ يدبب زيادة أأىسياعجة نتائج كاف  إلىالسحمي، كخمرت الجراسة 

عمى التعمضع العالي يدبب زيادة الشسػ  اإلنفاؽالتعمضع العالي، كفي نفذ الػقت فاف زيادة 
عمى التعمضع  اإلنفاؽتدبب زيادة  اإلجساليالشاتج  إلىتثسار ف زيادة ندبة االسأاالقترادؼ، كسا 

تػفخ كالخجمة مع  اإلنتاجضةالجراسة بخبط التعمضع بالسؤسدات  كأكصتالعالي كالعكذ صحضح. 
البضانات الجقضقة عغ ىحه السؤسدات كاحتضاجات سػؽ العسل مغ التعمضع ككحلظ ضخكرة التػسع في 

 الشاتج السحمي الحقضقي. إجساليفي زيادة  إيجابيأثخ  شبخامج الجراسات العمضا لسا لو م
 

 .الذخكات العائمضة الفمدظضشضة أداءالبذخي والجتساعي عمى  السالأثخرأس(: 2008)جخادات
العائمة أفخاد البذخؼ كاالجتساعي الحؼ يػفخه  رأس الساؿأثخ التعخؼ عمى  إلىىحه الجراسة  ىجفت

تمظ الذخكات، حضث تكػف  أداءالحيغ يذغمػف مػاقع مؤثخة في الذخكات العائمضة الفمدصضشضة عمى 
 لمجتسع الجراسة مغ جسضع الذخكات العائمضة العاممة في محافطة الخمضل كالسجرجة في الدج

( شخكة، فضسا تع اختضار 2087كالتي بمغ عجدىا) 2007التجارؼ لجػ كزارة االقتراد الػششي لعاـ 
شخكة ألغخاض الجراسة كذلظ مغ خبلؿ استخجاـ االستبانة  275عضشة عذػائضة شبقضة مكػنة مغ 

 دكجػ  أىسياعجة نتائج كاف  إلىكأداة بحث لجسع البضانات الخاصة بالسبحػثضغ. كخمرت الجراسة 
الذخكات العائمضة، حضث جاء التعمضع في السختبة  كأداءالبذخؼ  رأس الساؿعبلقة ارتباط قػية بضغ 

كجػد  إلىمحجكد كضعضف. كسا خمرت الجراسة أثخ تبله الخبخة فضسا كاف لمتجريب  األكلى
اد العائمة في خ فأ، حضث جاءت العبلقة بضغ األداءاالجتساعي عمى  خأس الساؿل إيجابضاً أثخاً 

، كالعزػية في الجسعضات كالشػادؼ العامة في الجرجة الثانضة، ثع الحالة االجتساعضة األكلىالجرجة
. كسا كاستشتجت الجراسة األداءالعائمة عمى فخاد لمفخد ثالثا، فضسا انعجـ تأثضخ العبلقة الخارجضة أل

ناحضة التأثضخ عمى  مغاالجتساعي  رأس الساؿأىسضةالبذخؼ كانت اكثخ مغ  رأس الساؿأىسضةف أإلص
الجراسة ضعفيا  أضيختاىتساـ اكبخ لمخرائز التي  إعصاءالجراسة بزخكرة  كأكصت. األداء
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كتجني متػسط التعمضع، كتػفضخ دكرات تجريبضة لمعاممضغ كالتخكضد عمى تصػيخ العبلقات الخارجضة مع 
 .األداءنتضجة عجـ كجػد تأثضخ يحكخ لتمظ العبلقات عمى  األشخاؼمختمف 
 الجراسات التي اىتست بالسشغسات غضخ الحكؾمضة: 2.2.2

(: مجى تأثضخ ضغؾط العسل في زيادة الرخاع التشغضسي في السشغسات غضخ 2017) الخوس أبؾ
 الحكؾمضة في قظاع غدة. 

التعخؼ عمى مجػ تأثضخ ضغػط العسل في زيادة الرخاع التشطضسي في  إلىكىجفت الخسالة 
السشطسات غضخ الحكػمضة في قصاع غدة، كتكػف مجتسع الجراسة مغ العاممضغ في السشطسات غضخ 

أفخاد العضشة العذػائضة البدضصة، كبمغ عجد  أسمػبالحكػمضة في قصاع غدة ،حضث استخجـ 
جسعضة كمشطسة غضخ حكػمضة، كاستخجـ الباحث 45ى (مػضف كمػضفة مػزعضغ عم180العضشة)

ف العاممضغ في السشطسات غضخ الحكػمضة يعانػف أىع نتائج الجراسة أ االستبانة كأداة بحثضة، ككانت 
الستغضخات السؤثخة في تفدضخ  أىسضةإلصمغ مدتػػ عاؿ مغ ضغػط العسل، كسا تػصمت الجراسة 

العمضا  اإلدارةكجػد التػاصل الجائع بضغ  أىسضةإلصإضافةالستغضخ التابع) زيادة الرخاع التشطضسي(، 
كاضحة السياـ كالسدؤكلضات كالربلحضات  إداريةالجراسة بترسضع ىضاكل  كأكصتكالعاممضغ. 
في عسمضة اتخاذ القخارات خاصة تمظ  العاممضغ  إشخاؾ، كالتأكضج عمى ضخكرة اإلداريةكالتبعضات 

بضغ  اإلندانضةالعسل عمى زيادة العبلقات  إلىإضافةالستعمقة بذكل مباشخ في مدؤكلضاتيع، 
 الجكاـ. أكقاتالسػضفضغ كتشسضة العبلقات االجتساعضة ضسغ نصاؽ العسل الخسسي كخارج 

التسكضغ االجتساعي ك التعخؼ عمي دكر السشطسات غضخ الحكػمضة في  ىإلتيجؼ ىحه الجراسة 
في السشاشق العذػائضة ك ذلظ مغ خبلؿ التعخؼ عمي السشطسات غضخ الحكػمضة  لمسخأة االقترادؼ 

ك التسكضغ االجتساعي ك االقترادؼ ك السشاشق العذػائضة ك الجراسات التي تشاكلت 
 السخأة ضغ كاالقترادية في السشاشق العذػائضة كالجراسات التي تشاكلت تسك االجتساعضةاألكضاع

الحكػمضة كنطخية الجكر كالقزايا السختبصة بشطخية الجكر خ كالجراسات التي تشاكلت السشطسات غض
 .كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي ،كالشطخية التدػية

(: دور السشغسات غضخ الحكؾمضة في دعؼ زراعة الشخضل في فمدظضؽ "مؽ وجية 2017)الفتضاني
 ")دراسة حالة(. أريحانغخ أصحاب مدارع الشخضل في مشظقة 

معخفة  دكر السشطسات غضخ الحكػمضة في دعع زراعة الشخضل في فمدصضغ "مغ  إلىىجفت الجراسة 
تكػف مجتسع الجراسة مغ السشطسات  ، حضثأريحاكجية نطخ أصحاب مدارع الشخضل في مشصقة 
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، كمغ السدارعضغ في مجاؿ زراعة الشخضل، كتكػنت العضشة األغػارغضخ الحكػمضة العاممة في مشصقة 
% مغ السجتسع، كاستخجـ الباحث في ىحه 20مدارعًا، تع اختضارىع بالصخيقة الصبقضة بشدبة 20مغ 

انة التي كانت محاكرىا) التعاكف الفشي، التعاكف الجراسة االستب أداة الجراسة السشيج الػصفي، ككانت 
ف أىسياأعجة نتائج  إلىالتدػيقي، التعاكف التسػيمي، بضغ السشطسة كالسدارعضغ(. كخمرت الجراسة 

لمسشطسات غضخ الحكػمضة دكرا متػسصا في  دعع زراعة الشخضل كفي محػر التعاكف التدػيقي 
 أكصتفي محػرؼ التعاكف الفشي كالتسػيمي فكاف الجكر ليحه السشطسات مشخفزا. كقج  أما، أيزاً 

"السدتػششات" لمتسػر، كتػحضج السػاصفات الترجيخية  إنتاجالجراسة بزبط الدػؽ السحمي مغ 
الجراسة بإيجاد اشار كششي مػحج  أكصتإلبقاء سسعة ثابتة لمشخضل الفمدصضشي في الخارج، كسا 

 لزساف استجامة ىحا القصاع قائسا كالبقاء عمى دعسو.مرادر مائضة 
 (: دور السشغسات غضخ الحكؾمضة الفمدظضشضة في تعديد خبخة العاممضؽ فضيا.2012الكفارنة)

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر السشطسات األىمضة الفمدصضشضة في تعديد خبخات العاممضغ 
بػخامج  -السشػاخ التشطضسػي -نسػط القضػادة -)التػجريب  فضيا، حضث تشاكلت أثخ سػبعة عػامػل كىي

كالدضاسػػػات  -شبضعػػػة العسػػل -اسػػػتعجاد كرغبػػػة العػػاممضغ -التػػػجكيخ كالتػسػػعة كاإلثخاء الػػػػضضفي
اإلدارية( في تعديد خبخات العاممضغ في السشطسات األىمضة الفمدصضشضة. كاعتسجت الباحثة السشيج 

( مػضفًا يعسمػف في السشطسات 477التحمضمي، ككانت حجع عضشة الجراسة العذػائضة)الػصفي 
( مشطسة أىمضة 68( مػضفا ىع مجتسع الجراسة كالحيغ يعسمػف في )1950األىمضة مغ اصل )

فمدصضشضة، كاستخجمت الباحثة االستبانة كأداة لمجراسة كبخنامج الخـز اإلحرائضة ألغخاض التحمضل 
رت الجراسة إلى كجػد دكر لمسشطسات األىمضة الفمدصضشضة في تعديد خبخات كخم اإلحرائي.

التجريب  -حدب نتائج الجراسة –العاممضغ فضيا مغ خبلؿ تصبضقيا لستغضخات الجراسة، كسا كاحتل 
الشدبة األعمى تأثضخًا في تعديد خبخات العاممضغ في ىحه السشطسات، فضسا احتمت بخامج التجكيخ 

خاء الػضضفي الشدبة األقل مغ حضث التأثضخ. كأكصت الجراسة بزخكرة االىتساـ كالتػسعة كاإلث
بالعاممضغ في السشطسات األىمضة باعتبارىع االستثسار الحقضقي لمسشطسات، كضخكرة إتاحة فخص 

 التجريب لمعاممضغ في ىحه السشطسات مغ خبلؿ اتباع السشيج العمسي في ىحه التجريبات.
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 األجشبضةالجراسات  2.3

دراسة عشاصخ تصػيخ رأس الساؿ "التي تحسل عشػاف (Hassan et al. 2017)وتخى دراسة
كاحجة مغ تعتبخ تشسضة راس الساؿ البذخؼ أف " البذخؼ الخاص بالسدتذفضات الخاصة في مالضديا

الخكائد الجػىخية لمخصط االقترادية التي تتبعيا الحكػمة السالضدية في محاكالتيا لديادة السيارات 
التقشضة كاإلبجاع كاالبتكار السصمػب لقضادة االقتراد السالضدؼ السختكد عمى السعخفة. كيعتبخ نسػ 

لمسؤسدة. كباعتبار أف رأس  رأس الساؿ البذخؼ السػىػب أمخا ضخكريا لمفائجة كالقضسة التشافدضة
الساؿ البذخؼ عشرخا رئضدضا مغ رأس الساؿ الفكخؼ ، فقج أصبح ميسا ججا لجػ قصاع الخجمات 

كجػد عبلقة إيجابضة بضغ رأس  إلىكباألخز قصاع الخعاية الرحضة. كتذضخ العجيج مغ السؤلفات 
الرحضة،، يسكغ التداؤؿ  الساؿ البذخؼ كأداء السؤسدة. عمى أية حاؿ، فضسا يخز قصاع الخعاية

حػؿ الكضفضة التي يتع بيا قضاس عشاصخ رأس الساؿ البذخؼ كعّسا اذا كاف ىشالظ أية مؤشخات قج تع 
اكتذاؼ ما إذا كاف األشخاص الحيغ  إلىتصػيخىا لتػحضج راس الساؿ البذخؼ. تيجؼ الجراسة 

أىع عشاصخ رأس الساؿ  يذغمػف مشاصب عمضا في إدارة السدتذفضات يحسمػف آراًء مذابية حػؿ
 إلىالبذخؼ التي يسكغ استخجاميا لػضع استخاتضجضات السدتذفى. كتدعى ىحه الجراسة أيزا 

البحث فضسا إذا كانت عشاصخ رأس الساؿ البذخؼ ىحه ضخكرية حقا كميسة في خمق القضسة 
ة في لمسدتذفى. تتبع ىحه الجراسة السشيج الشػعي. كقج تع عقج جمدات مقابمة شخرضة مصػل

أفزل السدتذفضات في مالضديا . كتع تحمضل البضانات التي جسعيا باستخجاـ تحمضل الجراسة الُسَفّرل. 
ي كضع ككذفت الشتائج عغ كجػد خسدة عشاصخ رأس الساؿ البذخؼ كالتي تعتبخ ضخكرية ف

لسيشي متصمبات التػضضف ، تػافخ السيارات ما قبل أساسضة ، السدار ا: استخاتضجضات السؤسدة كىي
 ، قجرات السػضفضغ،، كالتعديد. 

في تقشضة تحمضل السحتػػ ىحه أف رأس الساؿ البذخؼ لمسدتذفضات  إيجادىاكأضيخت األنساط التي تع 
شاقع السػضفضغ  ةبذكل كبضخ بالعشاصخ الدخيخية كالغضخ سخيخية. كتعتبخ كفاءات كججار أثخ يت

لمسدتذفى. كفي الػقت الحاضخ، ال يتػفخ إشار دكلي مذتخؾ لتحجيج  ججاً  ضخكرياً  الدخيخيضغ أمخاً 
كقضاس كإضيار السعمػمات حػؿ رأس الساؿ البذخؼ الستػفخ كالسدتخجـ عمى نصاؽ كاسع في 
السدتذفضات السالضدية. كلحلظ، ما يعتبخ أكثخ مبلءمًة ىػ بحؿ الجيػد لتصػيخ تقشضة إدارة كقضاس 

 .تحجيج كقضاس كإدارة كتقضضع مػجػداتيع مغ رأس الساؿ البذخؼ  مػحجة لمسدتذفضات كذلظ بيجؼ
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مدارات رأس السال البذخي ومعاداة السجتسع " (Savolainen et al. 2017)كتخػ دراسة
الجكؿ أن "،عاما42وصؾلا إلى الستبعاد القترادي والجتساعي : دراسة مدتقبمضة مجتيا 

في الحج مغ ندبة الفقخ كعجـ السداكاة بضغ مػاششضيا. عمى أية حاؿ، لع نجحت الذسالضة الغشضة 
يداعج كجػد شبكة أمغ اجتساعي قػية في ىحه الجكؿ في حل مذكمة االستبعاد االقترادؼ 
كاالجتساعي كالتي تطيخ في مخخجات كالبصالة السدمشة كاالعتساد عمى الخعاية االجتساعضة. كفي 

ىحه الطاىخة، تفتخض ىحه الجراسة أف عػامل الخصخ الشفدي قج بخزت جيػٍد ُبحَلت لسحاكلة فيع 
االقترادية كاالجتساعضة في بضئة تكػف فضيا الخرائز السشدػبة ذات  لمسداكغ كسحجدات ىامة 

البضانات التي كردت مغ فشمشجا، يتشاكؿ  إلىتأثضخ أقل عمى التحرضل العمسي كالسيشي. كباالستشاد 
اة يخبط بضغ الفخكقات في مخحمة الصفػلة فضسا يتعمق بالسيارات السعخفضة ىحا البحث نسػذجًا الحض

االستبعاد االجتساعي كاالقترادؼ في مشترف العسخ . َتَتبَّع الجراسة  إلىكالسضل السعادؼ لمسجتسع 
 . ٠ٓحتى سغ  ٨مشح سغ فخاد ( لجراسة الذخرضة كالتشسضة االجتساعضة األJyvasklaالصػلضة ) 

 السدتسجة مغ نسػذج السعادلة اليضكمضة دعسًا كتأيضجا لمتشبؤات الشطخية الخئضدضة كىي :  ككججت األدلة
ساىع رأس الساؿ البذخؼ كالسدارات السعادية لمسجتسع بذكل مدتقل في االستبعاد االجتساعي  -أ

 كاالقترادؼ. 
لصفػلة عمى العػامل الشفدضة في مخحمة اأثخ تػسصت نتائج دكرة حضاة السخاىقضغ كالكبار  -ب

 االستبعاد االجتساعي كاالقترادؼ في مشترف العسخ. 
تتقاشع مجاالت رأس الساؿ البذخؼ كالسجاالت السعادية لمسجتسع بحضث أف األشفاؿ السعادكف  -ج

لمسجتسع يعانػف في السجرسة كسخاىقضغ ..مسا ساىع ىحا في إصخارىع كاستسخار تػجييع نحػ 
مػغ. . كىػ نسط سمػكي زاد بذكل مباشخ مغ خصخ االستبعاد الجخيسة كاالنحخاؼ في مخحمة الب

 االجتساعي كاالقترادؼ في مشترف العسخ. 
 إلىأف الفػارؽ الشاشئة في القجرة السعخفضة كمعاداة السجتسع قج أدت  إلى، تذضخ الشتائج  كلئليجاز

قترادؼ  كقج تع تحخيظ نتائج الحضاة الدمبضة مرحػبة بعػاقب دائسة عمى الخفاه االجتساعي كاال
 مشاقذة الشتائج مغ مشطػر الدضاؽ التاريخي االجتساعي كالدضاسة العامة. 

 
 



43 
 

عشػاف )تحجيات تشسضة راس الساؿ البذخؼ في نضجضخيا (، حضث   (Ifejika.S. 2017)دراسة تحسل
تعتبخ نضجضخيا كاحجة مغ بمجاف العالع التي تتستع بسػارد بذخية ىائمة كسا ىػ جمي في تعجادىا 

ية حاؿ كاصمت الجكلة كفاحيا نحػ أالدكاني اليائل البالغ حػالي مئة كخسدػف ممضػف ندسة. عمى 
ف أكتتسحػر ججلضة ىحه الػرقة البحثضة  ،نت قج مخت بيا عبخ الدشضغحقضقضة كا أزماتإنسائضةحل 

العامل الخئضدي لتفدضخ السآزؽ التي تسخ بيا نضجضخيا ىػ عجـ قجرتيا عمى تصػيخ مديج راس الساؿ 
 أماـالسعػقات التي تقف  أساسيالبذخؼ الرحضح. كفي ضل ىحه الخمفضة. تبحث ىحه الػرقة بذكل 

تشسضة راس  إلىف جيػد نضجضخيا الخامضة ألضو إكمسا تػصمت  ،خؼ في نضجضخياتصػيخ راس الساؿ البذ
القرػر في قصاعي التعمضع كالرحة كشقز  أكجوالساؿ البذخؼ اليائل تػاجو تحجيات مغ بعس 

 إلىباإلضافةاألدمغةكالفداد كسػء السسارسة في الفحز كىجخة  األساسضةالتسػيل كنقز اليضاكل 
 إلىف نضجضخيا بحاجة أ. كفي ضػء ذلظ فاف التػصضة العامة ليحه الػرقة تشز عمى أخخػ عػامل 

كذلظ ضسغ خصتيا السحمضة لمتشسضة  أكلػياتياكضع تشسضة راس الساؿ البذخؼ لجييا عمى سمع 
كالتصػيخ كدراسة سضاساتيا التعمضسضة كالرحضة كزيادة مخررات السضدانضة ليحيغ القصاعضغ 

السحجدة مغ قبل الضػندكػ كمشطسة الرحة العالسضة.  السػاصفاتتى تتػافق مع كذلظ ح األكثخأىسضة
عمى السرادر الثانػية  أساسيتع استخجاـ السشيجضغ الشطخؼ كالشػعي في ىحه الػرقة. تعتسج بذكل 

لمسعمػمات. كتع تػضضف الصخيقة الػصفضة لتحمضل البضانات الشػعضة بيجؼ تحمضل البضانات في 
 حجكث مشاقذة مػضػعضة ثاقبة.  محاكلة لتسكضغ 

 
كالتي تحسل عشػاف "كسائل التعمع  (Dr. S. Rajamohan, Lucas M, 2017)دارسة  تذضخ

مغ السبادرات  افالتعمع كالتصػيخ يعتبخ ف أإلصكالتصػيخ السعاصخة لخعاية مبادرات رأس الساؿ البذخؼ"
تحدضغ أداء  إلىكتيجؼ  ، كتعشى ىحه السبادرة بالشذاط التشطضسي ، الخاصة بخأس الساؿ البذخؼ 

 ، كأشمق عمى ىحه السبادرة عجة مدسضات ، التشطضسضة اإلعجاداتكالسجسػعات فضسا يخز فخاد األ
 مغ ضسشيا " تصػيخ السػارد البذخية" ك" التعمع كالتصػيخ". 

أدركت السشطسات اليشجية أىسضة التجريب السذتخؾ. كالحؼ يعتبخ السشيج الحجيث كالسعاصخ الستبع 
التجريب عمى أنو كسضمة احتفاظ أكثخ مغ اعتباره مجخد أمخ يػجب  إلىلمتعمع كالتصػيخ. كيشطخ 

أكثخ . كقج تع تغضضخ نطاـ التجريب في الرشاعة اليشجية بيجؼ خمق قػة عاممة كاإلنفاؽالتكمفة 
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فصشًة كذكاء. كالحؼ مغ شأنو أف يتأتى بأفزل الشتائج. كيجرس ىحا البحث الكضفضة التي يسكغ مغ 
 خبلليا أف تكػف كسائل التعمع كالتصػيخ ىي السبادرات الخاصة بتصػيخ رأس الساؿ البذخؼ. 

اعات كتؤثخ نذاشات التعمع كالتصػيخ في مشطسة ما عمى أداء العاممضغ فضيا. حضث تقػـ بعس قص
. كتػفخ  اليشجسة كتكشػلػجضا السعمػمات بإدارة مػضفضيا بكفاءة عالضة كتػفخ ليع التجريب البلـز

الذخكات تجريبات في مختمف السجاالت كالتجريب التقشي كالتجريب التعخيفي كتجريب القضادة 
 كالتجريب الثقافي الستبادؿ كغضخىا. 

 
كالتي تحسل  ((Chandran, V., K.K.V, G., &Devadason, E., 2017تبحث كرقة 

: اداء القضسة السزضفة في الترشضع السالضدؼ : ما مجػ اىسضة البحث كالتصػيخ كراس الساؿ عشػاف " 
قصاع الترشضع في مالضديا خبلؿ  كأداءالعبلقة بضغ البحث كالتصػيخ كراس الساؿ البذخؼ "البذخؼ؟ 

ىحه الػرقة بعضغ االعتبار ىضكمضة السمكضة لتدمضط الزػء  كتأخح. 2010-2000الفتخة السستجة مغ 
. كتطيخ األداءالبحث كالتصػيخ كراس الساؿ البذخؼ في تعديد كتحدضغ  أدكارعمى الفخكقات في 

الشتائج الجكر الياـ الحؼ يمعبو البحث كالتصػيخ كالعسالة الساىخة في زيادة القضسة السزافة عبخ 
عمى حج سػاء. كتداىع  كاألجشبضةمى مدتػػ الذخكات السحمضة القصاعات الفخعضة لمترشضع ع

 ،. كمع ذلظاألجشبضةالعسالة الغضخ ماىخة مداىسة كبضخة في الذخكات السحمضة بالسقارنة مع الذخكات 
كبضخة عمى  آثارأخخػ جانب كجػد  إلى،اقل بكثضخ األداءالبحث كالتصػيخ عمى أثخ ف حجع أكجج 

ف مجػ البحث كالتصػيخ أإلصعمى حج سػاء. كىحا يذضخ  جشبضةكاألمدتػػ الذخكات السحمضة 
عمى  اإلنفاؽالتجخيبي لع يتحقق بذكل كامل في قصاع الترشضع عمى الخغع مغ ارتفاع معجالت 

البحث كالتصػيخ لقضاس  أنػاع. كلحلظ فاف األجشبضةالبحث كالتصػيخ التجخيبي مغ قبل الذخكات 
ف يتغضخ السفيػـ الزضق أت  ككاضعضيا .. كبيحا .. يشبغي تعتبخ ميسة لرانعي الدضاسا األداء

 عمى البحث كالتصػيخ (. اإلنفاؽحجع  أؼ)  أكسعنصاؽ  إلىلمبحث كالتصػيخ كيشتقل 
 (LeilanieBasilio, Thomas K. Bauer, Anica Kramer,2017)تحقق ىحه الػرقة

كالتي تحسل عشػاف )قابمضة نقل راس الساؿ البذخؼ كاستضعاب السياجخيغ: تحمضل خاص بألسانضا(، 
لسانضا كمداىسة نقل راس الساؿ البذخؼ أإلصنقل راس الساؿ البذخؼ مغ مختمف البمجاف  إمكانضةفي 

أف  نتائج الجارسةتفدضخ الفجػة في األجػر بضغ السياجخيغ. كتكذف  إلىالغضخ مكتسل كصػال 
تتدبب في  األصمضةالتعمضع العاـ كالخبخة في سػؽ العسل التي يتستع بيا السياجخكف مغ بمجانيع 
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حرػليع عمى  لمسياجخيغ عػائج اقل بكثضخ مغ راس الساؿ البذخؼ الحؼ يحرمػف عمضو في 
 عمى عجـ التجانذ في عػائج راس الساؿ البذخؼ لمسياجخيغ عبخ البمجاف. أدلةلسانضا. كسا نجج أ

بضغ  األجػرف عجـ كفاءة نقل راس الساؿ البذخؼ عامل رئضدي في تفدضخ الفخؽ في أيبجك  ،كأخضخاً 
 السػاششضغ كالسياجخيغ.

 

 التعمضق عمى الجراسات الدابقة 3.2
س أر  ، كالتي تبحث في مػضػعيْ كاألجشبضةتبضغ مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة العخبضة كمشيا 

التي سعت  األىجاؼتعجدت كاختمفت  باختبلؼ  أنياالساؿ البذخؼ كالسشطسات غضخ الحكػمضة،  
 إلىفضيا، لكغ لع يتع الػصػؿ  أجخيتالتي  األماكغتحقضقيا، كالسػضػعات التي تشاكلتيا، كتشػع إلص

ؼ متغضخًا دراسة تجسع ما بضغ ىحيغ الستغضخيغ معًا، كمغ ىحه الجراسات ما تشاكؿ راس الساؿ البذخ 
( كغضخىا، كمشيا ما اعتبخ راس الساؿ البذخؼ متغضخَا تابعًا 2017، إسساعضمػآخخكف مدتقبًل كجراسة )
( كغضخىا، كسا تشاكلت بعس ىحه الجراسات السشطسات غضخ الحكػمضة كبضئة 2017كجراسة )عبػد، 

( ك )أبػ عػاد، 2017(، فضسا اعتبخت دراستي )الفتضاني، 2017الخكس،  أبػعسل فقط مثل دراسة)
( مثبل 2013( مثبل السشطسات غضخ الحكػمضة كستغضخ مدتقل، بضشسا تشاكلت دراسة )العذي، 2013

 العمضا فضيا متغضخًا تابعًا. كاإلدارةالسشطسات غضخ الحكػمضة 

س الساؿ أضسغ الجراسات الدابقة دكر االستثسار في ر  أعبلهكقج شخحت العجيج مغ الجراسات السجرجة 
(، 2015( كدراسة )شبضخ، 2015في الشسػ االقترادؼ في الببلد مثاؿ ذلظ دراسة )بابا سعضج، البذخؼ 

(، كغضخىا العجيج مغ الجراسات التي تشاكلت ىحه الجدئضة، كسا تشاكؿ عجد 2015كدراسة )الغخباكؼ، 
كار كمثاؿ كاالبت كاإلبجاعس الساؿ البذخؼ عمى التعمضع أآخخ مغ ىحه الجراسات تأثضخ االستثسار في ر 

( كدراسة 2017( كدراسة )السصضخؼ كآخخكف، 2013( كدراسة)صبح، 2014ذلظ دراسة )الذجكد، 
س الساؿ أعغ عبلقة االستثسار في ر  أخخػ ( كغضخىا مغ الجراسات، كسا بحثت دراسات 2014)زدكرؼ، 

( 2017دة، ( كدراسة )حس2017البذخؼ بالسضدة التشافدضة لمذخكات كمثاؿ ذلظ دراسة) دمحم كآخخكف، 
 كغضخىا. 
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التي  األدكارالجراسات التي تشاكلت السشطسات غضخ الحكػمضة كأحج متغضخاتيا، فقج تشاكؿ بعزيا  أما
( كدراسة)سخكر، 2013تمعبيا ىحه السشطسات في القصاعات السحمضة كمثاؿ ذلظ دراسة)شبضخ، 

ت متل دراسة )عػدة، بضئة العسل الجاخمضة في ىحه السشطسا أخخػ (، كسا تشاكلت دراسات 2014
 (.2017( كدراسة)السرخؼ، 2013

الجراسة فقج اشتخكت ىحه الجراسة مع معطع الجراسات الدابقة في استخجاـ االستبانة  أداة كمغ حضث  
الجراسة. كسا كتشػعت السشيجضة السدتخجمة في الجراسات الدابقة،  أدكاتكإحجػ أك كأداة دراسة رئضدضة 

سشيج الػصفي التحمضمي كيحه االستبانة، فضسا استخجمت بعس الجراسات ككاف معطسيا قج استخجـ ال
 السشيج التاريخي كاالستصبلعي كالسقارف.

 ما يسضد الجراسة عؽ غضخىا مؽ الجراسات 3.3

 رأس الساؿتعتبخ ىحه الجراسة مغ الجراسات القمضمة بل كالشادرة التي تخبط بضغ مػضػعي تشسضة  .1
 البذخؼ كالسشطسات غضخ الحكػمضة.

تسضدت ىحه الجراسة بكػنيا الجراسة الػحضجة التي تشاكلت الجكر الحؼ تمعبو الذخاكة بضغ بمجية الخمضل  .2
 البذخؼ. رأس الساؿكالسشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة 

ّػف مجتسع الجراسة مسا يسضد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة ىػ مجتسع كعضشة الجراسة، حضث تك .3
 التي تقجميا السشطسات غضخ الحكػمضة. التجريباتمغ متمقي التجريب في بمجية الخمضل في 

تبحث ىحه الجراسة تأثضخ التجريبات التي تقجميا بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة  .4
 .البذخؼ في الخمضل رأس الساؿفي تشسضة 

  



47 
 

 
 الفرل الثالث

_____________________________________________________ 
 طخيقة وإجخاءات الجراسة

 

 مقجمة: 3.1
بيا الباحثة لتشفضح ىحه  تالتي قام الجراسة تشاكؿ ىحا الفرل كصفًا كامبًل كمفربًل شخيقة كإجخاءات

صجؽ األداة، ثبات  ،جراسة، أداة الجراسة، كعضشة الجراسة، مجتسع الجراسةكشسل كصف مشيج ال جراسةال
 التحمضل اإلحرائي.ك ، جراسةاألداة، إجخاءات ال

 

 :جراسةمشيج ال 3.2
تقجمو  الحؼدكر التجريب السشفح بالذخاكة أثخ لجراسة  الػصفي السشيجفي ىحه الجراسة  الباحثةت استخجم

 محافطة الخمضلالسشطسات غضخ الحكػمضة عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ في بمجية الخمضل بالتعاكف مع 
الحؼ يعتسج عمى دراسة الطاىخة في الػقت الحاضخ ككسا ىي في الػاقع، كىػ السشيج السشاسب ك  لمسخأة 

 .الجراساتكاألفزل لسثل ىحه 
 

 :جراسةمجتسع ال 3.3
 األنذصةتكػف مجتسع الجراسة مغ جسضع الشداء المػاتي تمقضغ تجريبات في السخاكد التابعة لجائخة 

( 727، كالبمغ عجدىغ )2017كحتى  2014الذبابضة كالثقافضة في بمجية الخمضل في الفتخة مغ العاـ 
 .امخأة 

 :جراسةعضشة ال 3.4
ممحق  (www.surveysystem.comلقج تع تحجيج عضشة الجراسة باالستعانة بالسػقع )

تع تػزيع أداة الجراسة عمضيغ، كبمغ عجد  امخأة ( 252لجراسة مغ )، حضث تحجدت عضشة ا(4رقع)

http://www.surveysystem.com/
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( استبانات 5%(، كقج تع استبعاد )74.6( استبانة، بشدبة استخداد بمغت )188االستبانات السدتخدة )
الشداء مغ ، امخأة ( 183الجراسة الشيائضة ) عضشةلعجـ صبلحضتيا لمتحمضل اإلحرائي، كبحلظ تكػف 

الذبابضة كالثقافضة في بمجية الخمضل في الفتخة  األنذصةالمػاتي تمقضغ تجريبات في السخاكد التابعة لجائخة 
( 1-3، كالججكؿ رقع )البدضصة ، كقج تع اختضارىغ بالصخيقة العذػائضة2017كحتى  2014مغ العاـ 

 :ةالجيسػغخافضيبضغ خرائز العضشة 

 سؾغخافضة(: خرائص العضشة الجي1-3ججول )

 الشدبة % العجد مدتؾيات الستغضخ الستغضخ
القضؼ 
 الشاقرة

 العسخ

 44.1 79 سشة 32 – 02

4 
 37.4 67 سشة 02 – 31

 14.0 25 سشة 02 – 01

 4.5 8 سشة 02أكثخ مغ 

 الحالة االجتساعضة

 30.1 53 عدباء

7 
 61.9 109 متدكجة

 4.5 8 مصمقة

 3.4 6 أرممة

 العمسيالسؤىل 

 43.3 71 ثانػية فسا دكف 

19 
 17.7 29 دبمـػ

 36.8 60 بكالػريػس

 2.4 4 دراسات عمضا

 العسل

 64.5 107 ربة بضت

17 

 10.2 17 شالبة

 12.0 20 مػضفة قصاع خاص

 1.2 2 مػضفة قصاع أىمي

 12.0 20 مػضفة قصاع عاـ

 ات التي تمقضتيار عجد الجك 
 68.6 116 دكرات 0 – 1

14 
 14.8 25 دكرات 12 – 6
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 4.7 8 دكرة 10 – 11

 11.8 20 دكرة 10أكثخ مغ 

مػاضضع الجكرات التي 
 تمقضتيا

 35.9 61 تعمضسضة

13 

 22.4 38 ميشضة

 24.1 41 صحضة

 5.9 10 جسضع ما ذكخ

 11.8 20 غضخ ذلظ

شػؿ الجكرة زمشضًا 
 بالداعة

 36.1 66 ساعات 12 – 1

 30.6 56 ساعة 122 – 11 -

 33.3 61 ساعة 122أكثخ مغ 

 الجخل الذيخؼ 

 49.3 69 شضكل 1022أقل مغ 

43 
 22.1 31 شضكل 0222 – 1022

 13.6 19 شضكل 0022 – 0122

 15.0 21 شضكل 0022أكثخ مغ 

 

 :جراسةأداة ال 3.5
قج ، ك تخبػيضغ كدراسات سابقةاستبانة مغ خبلؿ االستفادة مغ مذخفضغ  جراسةعمى شكلأداة ال بشاءتع 
 التجريب دكر( فقخات تقضذ 7أربعة مجاالت، فقج تكػف السجاؿ األكؿ مغ )إلصت االستبانة مقدسة كان

في تشسضة التجريب  دكر( فقخة تقضذ 13في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ السعخفي لمشداء، كالثاني مغ )
في تشسضة التجريب  دكر( فقخات تقضذ 8ارات لخأس الساؿ البذخؼ لمشداء، كالثالث مغ )الخبخات كالسي

في تشسضة التجريب  دكر( فقخات تقضذ 7الخيادة كأحج مكػنات رأس الساؿ البذخؼ لمشداء، كالخابع مغ )
تذتخؾ ( فقخة 30اإلبجاع كػأحج مكػنات رأس الساؿ البذخؼ لمشداء، كبحلظ يكػف عجد فقخات االستبانة )

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في  الحؼ تشفحه دكر التجريبقضاس في جسضعيا 
جخاء إكبعج عخضيا ك ـ(، 0217 - 0210تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ )

 .تع اعتسادىا برضغتيا الشيائضة بشاء عمى شمب السحكسضغالتعجيبلت البلزمة مغ إضافة كححؼ 
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 جراسة:صجق أداة ال 6.3
بعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسضغ مغ ذكؼ االختراص، كالحيغ  جراسةتع التحقق مغ صجؽ أداة ال

، ىحا مغ ناحضة، كمغ أبجكا بعس السبلحطات حػليا، كبشاًء عمضو تع إخخاج االستبانة بذكميا الحالي
 Personناحضة أخخػ تع التحقق مغ صجؽ األداة أيزًا بحداب معامل االرتباط بضخسػف )

correlation(.0-3جرجة الكمضة لكل مجاؿ، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )( لفقخات الجراسة مع ال 

(لسرفؾفة ارتباط فقخات أداة الجراسة Person correlationالرتباط بضخسؾن )(: نتائج معامل 2-3ججول رقؼ )
 مع الجرجة الكمضة لكل مجال.

 قضسة )ر( الفقخات الخقؼ
الجللة 
 اإلحرائضة

 2.222 2.703 .عملًأمتلنالمدرةعلىحلالمشكالتفً  .1

 2.222 2.768 .أنجزعملًبجودةأفضل   .0

 2.222 2.777 .اشخصأسبابالمشاكلفًعملً   .3

 2.222 2.763 لديمهاراٍتجدٌدةٍفًعملً  .0

 2.222 2.703 .أحددواجباتًفًالعملبشكلواضح  .0

 2.222 2.760 .لديمعرفةكافٌةبحمولًالعمالٌة  .6

 2.222 2.786 .لوانٌنالعمللدياالطالععلى   .7

 2.222 2.606 .امتلنكفاءةفًأداءعملً  .8

 2.222 2.678 .لديخبرةفًأداءعملً   .9

 2.222 2.700 .للتأخطائًفًعملً   .12

 2.222 2.760 .لديالمدرةعلىإنجازعملًبالطرٌمةالصحٌحة   .11

 2.222 2.787 .أمتلنالثمةفًلدراتًالعملٌة   .10

 2.222 2.770 .المهاراتالفنٌةالمطلوبةفًعملًأمتلن   .13

 2.222 2.738 .ترتفعدرجةإلمامًبإجراءاتعملً   .10

 2.222 2.689 .درجةإحساسًبالمسئولٌةالمجتمعٌةمرتفعة  .10

 2.222 2.683 .لديالمدرةعلىالعملبروحالفرٌكالواحد  .16

 2.222 2.691  أمتلنمهارةإدارةالولت   .17
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 2.222 2.729 .لديعملٌاتصنعالمرارتحسنت  .18

 2.222 2.669 .انعكستخبراتًعلىمهاراتًالوظٌفٌةالمختلفة  .19

 2.222 2.706 .أصبحتاتجاهاتًالسلوكٌةتتجهنحواألداءاألفضل   .02

 2.222 2.760 .أحسناالستجابةلحاالتالتغٌٌرفًأسلوبالعمل   .01

 2.222 2.702 .بٌئةعملًلديحرصعلىمواكبةالمستجداتفً   .00

 2.222 2.791 .أعملبتحٍدفًالموالفالصعبةفًعملً   .03

 2.222 2.773 .أتخذلراراتجرٌئةفًالعمللتحمٌكأهدافمتمٌزة   .00

 2.222 2.782 .أتصرفبشجاعةفًعملً   .00

 2.222 2.702 .أواجههمخاطرالعملااللتصادٌة   .06

 2.222 2.821 .نطاقعملًأبحثعناألفكارالرٌادٌةضمن  .07

 2.222 2.781 .أُنمًالممارساتالرٌادٌةضمننطاقعملً  .08

09.  
احرصعلىاحتضاناألفكارالخاللةبهدفتفعٌلهالتمدٌمكلماهوجدٌدفًمجال 

 2.222 2.710 .عملً

 2.222 2.703 .أطرحاألفكارالخاللةفًالعمل   .32

 2.222 2.767 .العملأفكربالحلولالسرٌعةلمواجهةمشاكل  .31

 2.222 2.829 .أمتلنسرعةالبدٌهةفًظروفعملًالمختلفة   .30

 2.222 2.792 .أعبرعناألفكاربطاللةوصٌاغتهافًكلماتمفٌدة   .33

 2.222 2.828 .أبحثعنحلولالمشكالت   .30

 2.222 2.803 .اتحملمسؤولٌةالعملوأستعدلمواجهةالنتائج  .30

أف جسضع قضع مرفػفة ارتباط فقخات أداة  إلىتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
قػة االتداؽ الجاخمي لفقخات األداة كأنيا  إلىالجراسة مع الجرجة الكمضة لؤلداة دالة إحرائضًا، مسا يذضخ 

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في  الحؼ تشفحه دكر التجريبتذتخؾ معا في قضاس 
ـ(، كعمى ضػء اإلشار 0217 - 0210تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ )

 الشطخؼ الحؼ بشي السقضاس عمى أساسو.
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 :جراسةثبات أداة ال 6.3
كذلظ كسا  ،لفاأمعادلة الثبات كخكنباخحداب الثبات بصخيقة االتداؽ الجاخمي كبحداب قامت الباحثة ب

 .(3-3ىػ مػضح في الججكؿ )

 جراسةال أداة(: نتائج معامل كخونباخ ألفا لثبات 3-3ججول رقؼ )

 السجال
عجد 
 الفقخات

 ة ألفاسقض

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة  الحؼ تشفحه دكر التجريب
 رأسساؿ البذخؼ السعخفي لمشداء.

7 2.882 

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة  الحؼ تشفحه دكر التجريب
 الخبخات كالسيارات لخأسساؿ لمشداء

13 2.902 

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة  الحؼ تشفحه دكر التجريب
 الخيادة كأحج مكػنات رأسساؿ البذخؼ لمشداء

8 2.920 

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة  الحؼ تشفحه دكر التجريب
 اإلبجاع كأحج مكػنات رأسساؿ البذخؼ السعخفي لمشداء

7 2.890 

 8.930 63 الكمضةالجرجة 
تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنقضسة ثبات أداة الجراسة عشج الجرجة الكمضة بمغت 

كقابمة العتسادىا لتحقضق أىجاؼ  مغ الثباتعالضة بجرجة  نةتستع االستباتكبحلظ %(، 20.958)
 .الجراسة

 

 جراسة:خظؾات تظبضق ال 3.8
بمجية الخمضل  الحؼ تشفحه دكر التجريبتحجيج مػضػع الجراسة كالستسثل في التعخؼ عمى  .1

بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في 
 ـ(.0217 - 0210الفتخة مغ )
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مػافقة بتػزيع السجتسعضة فضبمجية الخمضل مغ أجل الحرػؿ عمى  األنذصةالتػاصل مع دائخة  .0
بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات  التجريب الحؼ تشفحهاالستبانة عمى الشداء السدتفضجات مغ 

 غضخ الحكػمضة.

مغ عمى مجسػعة  ة( استبان000تػزيع )بصبع ك الباحثةجراسةقامتال أداة بعج التأكج مغ صجؽ  .3
 بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة. التجريب الحؼ تشفحهالشداء السدتفضجات مغ 

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ  التجريب الحؼ تشفحهقامت الشداء السدتفضجات مغ  .0
كقج بمغت  غالباحثة بجسعيا مشيتكبعج ذلظ قام مشيغ بتعبئة االستبانة بسا ىػ مصمػبالحكػمضة

( استبانات مشيا لعجـ صبلحضتيا 0استبعاد ) ة، كتعاستبان (188)السدتخجعة  االستبانات
( 183لمتحمضل اإلحرائي، كبحلظ يكػف عجد االستبانات التي ُأجخؼ عمضيا التحمضل اإلحرائي )

 .استبانة

جياز  إلىبإدخاليا  السحمل اإلحرائي كالحؼ قاـ بجكره إلىبتدمضع االستبانات  الباحثةقامت  .0
 .SPSSبخنامج التحمضل اإلحرائيلتحمضل الشتائج باستخجاـ الحاسػب 

قاـ السحمل اإلحرائي باستبعاد السدتػػ الخابع مغ متغضخ الحالة االجتساعضة، كالسؤىل العمسي،  .6
 كالعسل كذلظ لقمة عجد السذاىجات كتسثضميا الشدبي في عضشة الجراسة.

 

 نسؾذج الجراسة  3.9
 

 مكػنات رأس الساؿ البذخؼ   التجريب

 عجد الجكرات
 رأس الساؿ السعخفي 
 

 مػاضضع الجكرات
 السيارات كالخبخات 
 
 الخيادة 

 شػؿ الجكرة الدمشضة
 
 االبجاع 
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 :جراسةمتغضخات ال 3.10
ات التي تمقضشيا، مػاضضع الجكرات التي تمقضشيا، مجرة ر عجد الجك ) التجريب: السدتقل خالستغض 3.6.38

 .(الجكرة، الجخل الذيخؼ 
 -0210تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ ): الستغضخ التابع 3.6.38

 .ـ(0217
 .العسخ، الحالة االجتساعضة، السؤىل العمسي، العسل: الستغضخات الؾسضظضة 38.6.6

 

 السعالجة اإلحرائضة: 3.11
إلدخاليا لمحاسػب، لعسل السعالجة  الباحثة بسخاجعتيا كذلظ تسيضجاً ت ، قامجراسةبعج جسع بضانات ال

كل مدتػػ مغ  معضشة، حضث أعصي أرقاماً اإلحرائضة لمبضانات، كقج تع إدخاليا كذلظ بإعصائيا 
( 3( درجات، كأحضانًا )0( درجات، كغالبًا )0مدتػيات درجة السػافقة درجة معضشة، فأعصضت دائسًا )

دكر زاد بحضث كمسا زادت الجرجة كمسا كاحجة،  ( درجة1( درجتاف، كنادًا ججًا )0درجات، كنادرًا )
بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة  الحؼ تشفحه التجريب

 .ـ(0217 - 0210في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ )
الستػسصات الحدابضة، عجاد، الشدب السئػية، كقج تست السعالجة اإلحرائضة لمبضانات باستخخاج األ

 One sampleختبار ت )ا(، Person correlationاالنحخافات السعضارية، معامل االرتباط بضخسػف )

t-Test) ك ،( اختبار التبايغ األحادؼone way analysis of variance،)  كاختبار تػكي لمسقارنات
 .SPSSخنامج الخـز اإلحرائضة كمعادلة الثبات كخكنباخ ألفا، كذلظ باستخجاـ ب (،Tukeyالبعجية )

 

 ترحضح السقضاس: 3.12
ىػػػػ أسػػػمػب لقضػػػاس الدػػػمػكضات كيدػػػتعسل فػػػي االسػػػتبضانات كقػػػج تػػػع اسػػػتخجـ مقضػػػاس لضكػػػخت الخساسػػػي ك 

االعتػخاض عمػى أك كيعتسج السقضاس عمى ردكد تػجؿ عمػى درجػة السػافقػة  ،كبخاصة في مجاؿ اإلحراء
لذخاكة مػع السشطسػات غضػخ الحكػمضػة فػي تشسضػة رأسػساؿ البذػخؼ بمجية الخمضل با الحؼ تشفحه دكر التجريب
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ـ(، بشػػاء عمػػى الستػسػػصات الحدػػابضة كسػػا فػػي 0217 - 0210لمسػػخأة فػػي مجيشػػة الخمضػػل فػػي الفتػػخة مػػغ )
 (:0-3الججكؿ )

 (: مفاتضح الترحضح4-3ججول)
 الجرجة الستؾسط الحدابي

 مشخفزة ججا 1.82 – 1.22
 مشخفزة  0.62 – 1.81
 متػسصة 3.02 – 0.61

 مختفعة 0.02 – 3.01 
 مختفعة ججاً  0.22 – 0.01
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 الفرل الخابع

________________________________________________ 
 تحمضل نتائج الجراسة

 

 مقجمة: 4.1
 تياجل اإلجابة عمى أسئمأكذلظ مغ  جراسة،ال الشاتجة عغ مبضاناتإحرائضًال يتزسغ ىحا الفرل تحمضبلً 

 .ياكفخضضات

 اإلجابة عؽ أسئمة الجراسة: 4.2
بمجية الخمضل بالذخاكة مع  التجريب الحي تشفحهدور : ما اإلجابة عؽ التداؤل الخئضدي 1.3.3

 3831سال البذخي لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مؽ )ال السشغسات غضخ الحكؾمضة في تشسضة رأس
 ؟م(3833 -

 جكرل السعضارية استخخاج الستػسصات الحدابضة كاالنحخافاتلئلجابة عغ الدؤاؿ الدابق تع 
بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة  التجريب الحؼ تشفحه

 (.1-0كذلظ كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) ـ(،0217 - 0210في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ )
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بمجية الخمضل بالذخاكة مع  التجريب الحي تشفحه دور(: الستؾسظات الحدابضة والنحخافات السعضارية 1-4ججول)
 (.م2017 - 2014السشغسات غضخ الحكؾمضة في تشسضة رأسسال البذخي لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مؽ )

 السقضاس
لستؾسط ا

 الحدابي
 النحخاف
 السعضاري 

 جورال

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ  الحؼ تشفحه دكر التجريب
الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في 

 ـ(0217 - 0210الفتخة مغ )
 مختفع 2.606 3.82

التجريب الحؼ  دكرنبلحع مغ الججكؿ الدابق كمغ خبلؿ السعصضات الػاردة في الججكؿ أف 
بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة  تشفحه

( مع انحخاؼ 3.82ـ( كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )0217 - 0210الخمضل في الفتخة مغ )
 (.2.66معضارؼ )

 وقج تفخع عؽ سؤال الجراسة الخئضدي األسئمة الفخعضة التالضة:
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح دور الدؤال الفخعي األول: ما  4.2.1.1

 وبمجية الخمضل في تشسضة السعخفة لجى السخأة؟
لجكر السعضارية لئلجابة عغ الدؤاؿ الدابق تع استخخاج الستػسصات الحدابضة كاالنحخافات

كذلظ كػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة السعخفة لجػ السخأة بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الح السشفح  التجريب
 (.0-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  السشفح  لجور التجريب(: الستؾسظات الحدابضة والنحخافات السعضارية 2-4ججول)
 ، مختبة حدب األىسضةالحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة السعخفة لجى السخأة

رقؼ  التختضب
 الفقخة

 الفقخات
متؾسط 
 الحدابي

 النحخاف
 السعضاري 

 جورال

 مختفع 2.925 0.23 لجؼ  مياراٍت ججيجٍة في عسمي. 0  .1

 مختفع 1.200 3.92 .عسمي بجػدة أفزلأنجد   0  .0

 مختفع 2.928 3.87 .كاجباتي في العسل بذكل كاضحأحجد   0  .3

 مختفع 1.271 3.82 .عمى حل السذكبلت في عسميالقجرة  أمتمظ 1  .0

 مختفع 1.210 3.70 .أسباب السذاكل في عسمي أشخز  3  .0

 مختفع 1.233 3.72 .حقػقي العسالضةب لجؼ معخفة كافضة 6  .6

 مختفع 1.120 3.67 .االشبلع عمى قػانضغ العسل لجؼ  7  .7

 مختفعة 8.331 6.03 الجرجة الكمضة 
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بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح دكر يتزح لشا مغ الججكؿ الدابق أف 
( مع انحخاؼ 3.80كبمجية الخمضل في تشسضة السعخفة لجػ السخأة كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )

(، مع 0.23( بستػسط حدابي )لجؼ  مياراٍت ججيجٍة في عسمي.(، ككاف أىع اآلثار: )2.77معضارؼ )
( مع انحخاؼ 3.92بجػدة أفزل( بستػسط حدابي )عسمي أنجد  (، تبلىا )2.93انحخاؼ معضارؼ )

( مع انحخاؼ 3.87كاجباتي في العسل بذكل كاضح( بستػسط حدابي ) أحجد(، تبلىا )1.20معضارؼ )
 (.2.93معضارؼ )
( مع انحخاؼ 3.67االشبلع عمى قػانضغ العسل( بستػسط حدابي ) لجؼككاف أقميا أىسضة ) 
( مع انحخاؼ 3.72حقػقي العسالضة( بستػسط حدابي )كافضة بلجؼ معخفة (، تبلىا )1.11معضارؼ )
( مع انحخاؼ 3.70أسباب السذاكل في عسمي( بستػسط حدابي ) أشخز(، تبلىا )1.23معضارؼ )
 (.1.21معضارؼ )

 
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح دور الدؤال الفخعي الثاني: ما  4.2.1.2

 وبمجية الخمضل في تشسضة الخبخات والسيارات لجى السخأة؟
لجكر  السعضارية لئلجابة عغ الدؤاؿ الدابق تع استخخاج الستػسصات الحدابضة كاالنحخافات

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة الخبخات كالسيارات لجػ  السشفح  التجريب
 (.3-0كذلظ كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )السخأة 

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  السشفح  لجور التجريب(: الستؾسظات الحدابضة والنحخافات السعضارية 3-4ججول)
 مختبة حدب األىسضة الخبخات والسيارات لجى السخأةالحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة 

رقؼ  التختضب
 الفقخة

 الفقخات
متؾسط 
 الحدابي

 النحخاف
 السعضاري 

 جورال

 مختفع 2.965 3.96 .في أداء عسمي أمتمظ كفاءة  8  .1

 مختفع 2.962 3.90 .مختفعة درجة إحداسي بالسدئػلضة السجتسعضة 10  .0

 مختفع 1.217 3.92 .الفخيق الػاحجالعسل بخكح لجؼ القجرة عمى   16  .3

 مختفع 2.980 3.87 .الثقة في قجراتي العمسضة أمتمظ  10  .0

 مختفع 2.973 3.86 .في أداء عسمي لجؼ خبخة  9  .0

 مختفع 1.227 3.83 .إدارة الػقت أمتمظ ميارة  17  .6

 مختفع 1.270 3.83 .نحػ األداء األفزلتتجو اتجاىاتي الدمػكضة  أصبحت  02  .7

 مختفع 2.988 3.81 أخصائي في عسمي قمت  12  .8
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 مختفع 2.974 3.79 .عسمضات صشع القخار لجؼ حدشت ت 18  .9

 مختفع 1.216 3.70 .عمى إنجاز عسمي بالصخيقة الرحضحة لجؼ القجرة  11  .12

 مختفع 1.202 3.70 .عمى مياراتي الػضضفضة السختمفة خبخاتي انعكدت  19  .11

 مختفع 1.220 3.67 .درجة إلسامي بإجخاءات عسمي تختفع  10  .10

 مختفع 1.200 3.66 .السيارات الفشضة السصمػبة في عسميأمتمظ   13  .13

 مختفعة 8.333 6.03 الجرجة الكمضة
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية  التجريب السشفح دكر يتزح لشا مغ الججكؿ الدابق أف 

( مع 3.80الخمضل في تشسضة الخبخات كالسيارات لجػ السخأة كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )
(، 3.96في أداء عسمي( بستػسط حدابي ) أمتمظ كفاءة (، ككاف أىع اآلثار: )2.70انحخاؼ معضارؼ )

( بستػسط حدابي مختفعة (، تبلىا )درجة إحداسي بالسدئػلضة السجتسعضة2.97مع انحخاؼ معضارؼ )
العسل بخكح الفخيق الػاحج( بستػسط لجؼ القجرة عمى  (، تبلىا )2.96( مع انحخاؼ معضارؼ )3.90)

 (.1.20( مع انحخاؼ معضارؼ )3.92حدابي )
( مع 3.66السيارات الفشضة السصمػبة في عسمي( بستػسط حدابي )أمتمظ  ميا أىسضة )ككاف أق 

( مع 3.67درجة إلسامي بإجخاءات عسمي( بستػسط حدابي ) تختفع (، تبلىا )1.20انحخاؼ معضارؼ )
عمى مياراتي الػضضفضة السختمفة( بستػسط حدابي خبخاتي  (، تبلىا )انعكدت 1.22انحخاؼ معضارؼ )

 (.1.20مع انحخاؼ معضارؼ )( 3.70)
 

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح دور الدؤال الفخعي الثالث: ما  4.2.1.3
 وبمجية الخمضل في تشسضة الخيادة لجى السخأة؟

لجكر  السعضارية لئلجابةعغ الدؤاؿ الدابق تع استخخاج الستػسصات الحدابضة كاالنحخافات
كذلظ بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة الخيادة لجػ السخأة  السشفح  التجريب

 (.0-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  السشفح  لجور التجريب(: الستؾسظات الحدابضة والنحخافات السعضارية 4-4ججول)
 ، مختبة حدب األىسضةالحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة الخيادة لجى السخأة

 التختضب
رقؼ 
 الفقخة

 الفقخات
متؾسط 
 الحدابي

 النحخاف
 السعضاري 

 جورال
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 .االستجابة لحاالت التغضضخ في أسمػب العسل أحدغ  01  .1
 مختفع 2.993 3.91

0.  00 
 .عمى مػاكبة السدتججات في بضئة عسمي لجؼ حخص 

 مختفع 2.996 3.83

 .في عسمي بذجاعة أترخؼ  00  .3
 مختفع 1.269 3.79

 .السسارسات الخيادية ضسغ نصاؽ عسمي أنسي  08  .0
 مختفع 1.110 3.70

 .جخيئة في العسل لتحقضق أىجاؼ متسضدةأتخح قخارات   00  .0
 مختفع 2.903 3.70

 .األفكار الخيادية ضسغ نصاؽ عسمي أبحث عغ   07  .6
 مختفع 1.207 3.70

 .بتحج في السػاقف الرعبة في عسمي أعسل  03  .7
 مختفع 1.220 3.69

 .مخاشخ العسل االقترادية أكاجو  06  .8
 مختفع 1.100 3.00

 مختفعة 8.083 6.31 الجرجة الكمضة

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح  دكريتزح لشا مغ الججكؿ الدابق أف 
( مع انحخاؼ 3.70كبمجية الخمضل في تشسضة الخيادة لجػ السخأة كانسختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )

االستجابة لحاالت التغضضخ في أسمػب العسل( بستػسط  أحدغ (، ككاف أىع اآلثار: )2.81معضارؼ )
عمى مػاكبة السدتججات في بضئة لجؼ حخص ىا )(، تبل2.99(، مع انحخاؼ معضارؼ )3.91حدابي )

( في عسمي بذجاعة أترخؼ (، تبلىا )1.22( مع انحخاؼ معضارؼ )3.83عسمي( بستػسط حدابي )
 (.1.27( مع انحخاؼ معضارؼ )3.79بستػسط حدابي )

( مع انحخاؼ 3.00مخاشخ العسل االقترادية( بستػسط حدابي ) أكاجو ككاف أقميا أىسضة ) 
( مع 3.69في السػاقف الرعبة في عسمي( بستػسط حدابي ) بتحجٍ  أعسل (، تبلىا )1.10معضارؼ )

األفكار الخيادية ضسغ نصاؽ عسمي( بستػسط حدابي  أبحث عغ (، تبلىا )1.22انحخاؼ معضارؼ )
 (.1.26( مع انحخاؼ معضارؼ )3.70)
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السشغسات غضخ الحكؾمضة  بالذخاكة بضؽ التجريب السشفح دور الدؤال الفخعي الخابع: ما  4.2.1.4
 لجى السخأة؟. اإلبجاعوبمجية الخمضل في تشسضة 

لجكر السعضارية لئلجابةعغ الدؤاؿ الدابق تع استخخاج الستػسصات الحدابضة كاالنحخافات
كذلظ  لجػ السخأة  اإلبجاعبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة  التجريب السشفح 

 (.0-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  التجريب السشفح لجور (: الستؾسظات الحدابضة والنحخافات السعضارية 5-4ججول)

 ، مختبة حدب األىسضةلجى السخأة اإلبجاعالحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة 

 التختضب
رقؼ 
 الفقخة

 الفقخات
متؾسط 
 الحدابي

 النحخاف
 السعضاري 

 الجرجة

1.  09 
عمى احتزاف األفكار الخبلقة بيجؼ تفعضميا لتقجيع  أحخص

 .كل ما ىػ ججيج في مجاؿ عسمي
 مختفع 1.220 0.21

 مختفع 1.210 3.80 .األفكار الخبلقة في العسل أشخح 32  .0

 مختفع 1.231 3.82 .عغ حمػؿ السذكبلت أبحث  30  .3

 مختفع 1.128 3.82 .لسػاجية الشتائج كأستعج مدؤكلضة العسل  أتحسل  30  .0

 مختفع 1.299 3.78 .مفضجة اتفي كمس أصػغياعغ األفكار بصبلقة ك  أعبخ  33  .0

 مختفع 1.201 3.71 .سخعة البجيية في ضخكؼ عسمي السختمفة أمتمظ  30  .6

 مختفع 1.221 3.72 .الحمػؿ الدخيعة لسػاجية مذاكل العسلأفكخ ب 31  .7

 مختفعة 8.033 6.08 الجرجة الكمضة

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية  التجريب السشفح دكر يتزح لشا مغ الججكؿ الدابق أف 
( مع انحخاؼ 3.82لجػ السخأة كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي ) اإلبجاعالخمضل في تشسضة 

عمى احتزاف األفكار الخبلقة بيجؼ تفعضميا لتقجيع كل  أحخص (، ككاف أىع اآلثار: )2.81معضارؼ )
 أشخح(، تبلىا )1.22(، مع انحخاؼ معضارؼ )0.21ما ىػ ججيج في مجاؿ عسمي( بستػسط حدابي )

عغ  أبحث(، تبلىا )1.21( مع انحخاؼ معضارؼ )3.80األفكار الخبلقة في العسل( بستػسط حدابي )
 (.1.23ع انحخاؼ معضارؼ )( م3.82حمػؿ السذكبلت( بستػسط حدابي )

( مع 3.72الحمػؿ الدخيعة لسػاجية مذاكل العسل( بستػسط حدابي )أفكخبككاف أقميا أىسضة ) 
سخعة البجيية في ضخكؼ عسمي السختمفة( بستػسط حدابي  أمتمظ(، تبلىا )1.22انحخاؼ معضارؼ )
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مفضجة(  اتفي كمس صػغياكأعغ األفكار بصبلقة  أعبخ (، تبلىا )1.20( مع انحخاؼ معضارؼ )3.71)
 (.1.12( مع انحخاؼ معضارؼ )3.78بستػسط حدابي )

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح دور الدؤال الفخعي الخامدة: ما  4.2.1.5
 وبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس السال البذخي وفقا لمستغضخات الجيسغخافضة؟.

( Regressionخاج نتائج االنحجار الخصي البدضط )تع استخلئلجابةعغ الدؤاؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ  التجريب السشفح دكر 

 (.6-0كفقا لمستغضخات الجيسغخافضة، كذلظ كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )
بالذخاكة بضؽ  السشفح  لجور التجريب ( Regressionنتائج تحمضل النحجار الخظي البدضط )(: 6-4ججول)

 السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس السال البذخي وفقا لمستغضخات الجيسغخافضة

 الستغضخ
معامل 
 Rالرتباط 

معامل 
 R2التحجيج

 قضسة )ت(
معامل 
 Bالنحجار 

الجللة 
 اإلحرائضة

 العسخ
0.088 0.008 1.176- 2.288- 2.001 

 الحالة االجتساعضة
2.291 2.228 1.199- 2.291- 2.030 

 السؤىل العمسي
2.002 2.263 3.093 2.002 2.221 

 العسل
2.112 2.210 1.017 2.112 2.108 

 عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة 
2.089 2.280 3.921 2.089 2.222 

 مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة
2.207 2.223 2.700 2.207 2.009 

 الجخل الذيخؼ لمستجربة
2.270 2.226 2.889 2.270 2.370 

نبلحع مغ الججكؿ الدابق كمغ خبلؿ السعصضات الػاردة في الججكاللدابق عجـ كجػد فخكؽ 
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح دكر كبالتالي عجـ كجػد ( 0.05مدتػػ الجاللة)ذات داللة إحرائضة عشج

السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخيػفقا لمستغضخات)العسخ، الحالة 
تخاكحت  (، حضثالجخل الذيخؼ لمستجربة، مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربةاالجتساعضة، العسل، 

( مسا يجؿ 0.05ػػ الجاللة)مغ مدت أكبخكىي  (15459 - 15158بضغ )الجاللة اإلحرائضة  قضسة
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بالذخاكة بضغ  لمتجريب السشفحداللة إحرائضة ذك فخكؽ كجػد عجـ الفخضضة كالتأكضج عمى  رفسعمى 
السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخيػفقا لمستغضخات )العسخ، الحالة 

في حضغ تبضغ ، (الجخل الذيخؼ لمستجربة، لستجربةمػاضضع التجريبات التي تمقتيا ااالجتساعضة، العسل، 
 التجريب السشفح  دكركبالتالي كجػد ( 0.05مدتػػ الجاللة) كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج

كفقا لمستغضخات  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ 
بضغ الجاللة اإلحرائضة  تخاكحت قضسة (، حضثعجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة )السؤىل العمسي،

الفخضضة كالتأكضج  قبػؿ( مسا يجؿ عمى 0.05مغ مدتػػ الجاللة) أقلكىي  (15111 - 15111)
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية  لمتجريب السشفحداللة إحرائضة ذك فخكؽ عمى كجػد 

عجد التجريبات التي تمقتيا كفقا لمستغضخات )السؤىل العمسي، ك  ى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ الخمضل عم
(، كىحا يفدخ ما ندبتو 15184 – 15163)تخاكحت بضغ ، كسا تبضغ أيزًا أف معامل التحجيج (الستجربة
 السؤىل إلىخجع ت عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ التجريب  دكر% مغ التغضخات الحادثة في 16.3
 التجريب دكر% مغ التغضخات الحادثة في 18.4كأف ما ندبتو عػامل أخخػ،  إلى، كالباقي يخجع العمسي

قضسة ، كقج تخاكحت عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىخجع عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ ت
( كىي أكبخ 35911 - 35293( بضغ )عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربةعشج )السؤىل العمسي، ك (ت)

ثخ كالتفدضخية أل لقجرة التشبؤية(، مسا يؤكج عمى ا1566مغ القضسة الججكلضة السعتسجة مغ قبل الباحثة )
عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمشداء، كسا أف  عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربةالسؤىل العمسي ك 

، كمسا زاد تأثضخه عمى تشسضة رأس الساؿ معامل االنحجار الخصي يبضغ أنو كمسا زاد السؤىل العمسي
، كمسا زاد تأثضخه عمى تشسضة عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة%(، كأنو كمسا زاد 2551البذخيبشدبة  )

 %(.2859رأس الساؿ البذخيبشدبة  )

 فحص واختبار الفخضضات: 4.3
في ( ≤8.83الجللة ) الفخضضة األولى: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى  1.6.3

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 
 . متغضخ العسخ إلىتعدى  الخمضل وبمجية

 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـلمتحقق مغ صحة الفخضضة الدابقة تع است

ANOVA )بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ في
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كسا  الشتائج إلىكقج تػصمت الباحثة ، متغضخ العسخ إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 (.7-0ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

تشسضة رأس السال البذخي  لمفخوق في( One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ األحادي )7-4ججول )
 متغضخ العسخ إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجيةالتجريب السشفح لمسخأة مؽ خالل 

 مرجر التبايؽ السجال
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قضسة ف
الجللة 
 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة

 15212 3 15616 بضغ السجسػعات

 175 1165112 داخل السجسػعات 15811 15333
15616 

 178 1165618 السجسػع

 تشسضة الخبخات كالسيارات

 15237 3 15711 بضغ السجسػعات

 175 915611 داخل السجسػعات 15713 15457
15518 

 178 915311 السجسػع

 تشسضة الخيادة

 25131 3 65193 بضغ السجسػعات

 175 1195329 داخل السجسػعات 15123 35251
15625 

 178 1155422 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع

 15627 3 45882 بضغ السجسػعات

 175 1125415 داخل السجسػعات 15159 25533
15642 

 178 1175287 السجسػع

 الجرجة الكمضة

 02300 3 029.0 بضؽ السجسؾعات

 175 .05295 داخل السجسؾعات 025.9 02000
02.3. 

 178 .00290 السجسؾع
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تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 
(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة  ،لستغضخ العسخ الخمضل تعدػ  كبمجية
(، كسا أف قضسة )ؼ( 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15811الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ تقبل الفخضضة 2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15333السحدػبة بمغت )
 السجاؿ.الرفخية عشج ىحا 

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفحلمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

ة اإلحرائضة الستعمقة كذلظ ألف قضسة الجال ،تعدػ لستغضخ العسخ الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
(، 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15713بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، 2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15457كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج  إلى أنوتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

الستغضخ كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا  ،تعدػ لستغضخ العسخ الخمضل الحكػمضة كبمجية
(، كسا أف قضسة 1515( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا )15123عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ تخفس 2565( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )35251)ؼ( السحدػبة بمغت )
 الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا  ،تعدػ لستغضخ العسخ الخمضل غضخ الحكػمضة كبمجية
(، كسا 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15159الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ 2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )25533أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 السجاؿ.تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا 

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو ال  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )
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جالة اإلحرائضة كذلظ ألف قضسة ال متغضخ العسخ، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15549الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15716(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس2565)

( لمسقارنات البعجية في Tukeyكلسعخفة مرجر الفخكؽ فقج تع استخخاج نتائج اختبار تػكي )
تعدػ  الخمضل بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجيةالتجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادةتشسضة 

 (.8-4لستغضخ العسخ، كذلظ كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

التدرٌب للمرأة من خالل  الرٌادةفً تنمٌة ( للمقارنات البعدٌة Tukeyنتائج اختبار توكً ) (:5-.جدول )

 لمتغٌر العمر الخلٌل تعزى بالشراكة بٌن المنظمات غٌر الحكومٌة وبلدٌة المنفذ

 سشة 51أكثخ مغ  سشة 51 – 41 سشة 41 – 31 سشة 31 – 21 العسخ السجال

 تشسضة الخيادة

 154478 *154678 152985  سشة 31 – 21

 151493 151693   سشة 41 – 31

 -151211    سشة 51 – 41

     سشة 51أكثخ مغ 

أف الفخكؽ كانت بضغ الشداء المػاتي أعسارىغ  تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق
سشة(، ككانت الفخكؽ  51 – 41سشة( كبضغ المػاتي أعسارىغ تخاكحت بضغ ) 31-21تخاكحت بضغ )

سشة( كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة الخيادية لجييغ  51-41لرالح الشداء المػاتي أعسارىغ تخاكحت بضغ )
مغ غضخىغ،  أعمىالخمضل  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجيةالتجريب السشفح مغ خبلؿ 

الستػسصات الحدابضة، كاالنحخافات ك  األعجاد،( كالحؼ يػضح 9-4كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
بالذخاكة بضغ السشطسات التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ في  السعضارية لمفخكؽ 

 متغضخالعسخ، عشج الجرجة الكمضة كمجاالت الجراسة. إلىتعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل

نحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، وال ( 9-4ججول )
 العسخ متغضخ إلىتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضلالتجريب السشفح 

 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد العسخ السجال

 1578 3584 79 سشة 31 – 21 تشسضة السعخفة
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 1573 3587 67 سشة 41 – 31

 1582 3569 25 سشة 51 – 41

 1513 3589 8 سشة 51أكثخ مغ 

 0200 3253 909 السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات

 0.73 3582 79 سشة 31 – 21

 0.71 3579 67 سشة 41 – 31

 0.75 3593 25 سشة 51 – 41

 0.53 3561 8 سشة 51أكثخ مغ 

 0.72 3.81 909 السجسؾع

 الخيادةتشسضة 

 0.68 3.95 79 سشة 31 – 21

 0.85 3.65 67 سشة 41 – 31

 0.90 3.48 25 سشة 51 – 41

 0.88 3.50 8 سشة 51أكثخ مغ 

 0.80 3.75 909 السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع

 0.66 3594 79 سشة 31 – 21

 0.88 3559 67 سشة 41 – 31

 0.96 3591 25 سشة 51 – 41

 0.88 3578 8 سشة 51أكثخ مغ 

 0.81 3.80 909 السجسؾع

 .020 3255 79 سشة 30 – 0. الجرجة الكمضة
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 0205 3203 67 سشة 0. – 39

 .020 3200 25 سشة 50 – 9.

 0200 3205 8 سشة 50أكثخ مؽ 

 0200 3250 909 السجسؾع

  

في ( ≤8.83الفخضضة الثانضة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة ) 1.6.3
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 . متغضخ الحالة الجتساعضة إلىتعدى  الخمضل وبمجية
 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـلمتحقق مغ صحة الفخضضة الدابقة تع است

ANOVA )بالذخاكة بضغ التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ في
 إلىكقج تػصمت الباحثة ، الحالة االجتساعضةمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

 (.12-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) الشتائج

تشسضة رأس السال  لمفخوق في( One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ األحادي )10-4ججول )
متغضخ الحالة  إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجيةالتجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 الجتساعضة

 مرجر التبايؽ السجال
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قضسة ف
الجللة 
 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة

 15138 2 15177 بضغ السجسػعات

 167 985381 داخل السجسػعات 15937 15165
15589 

 169 985457 السجسػع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 15653 2 15316 بضغ السجسػعات

15289 15278 

 15517 167 845611 داخل السجسػعات
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 169 855916 السجسػع

 تشسضة الخيادة

 15121 2 25241 بضغ السجسػعات

 167 1145717 داخل السجسػعات 15171 15787
15627 

 169 1165958 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع

 25818 2 55636 بضغ السجسػعات

 167 995924 داخل السجسػعات 15111 45711
15598 

 169 1155561 السجسػع

 الجرجة الكمضة

 02099 2 92359 بضؽ السجسؾعات

 167 092000 داخل السجسؾعات 02995 92053
02.95 

 169 092950 السجسؾع

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 
(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ  ،لستغضخ الحالة االجتساعضة الخمضل تعدػ  كبمجية
(، كسا أف قضسة 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15811عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

، كبحلظ تقبل (3514( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15333)ؼ( السحدػبة بمغت )
 الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال أنو  إلىكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق  
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  ،تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ 15278اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 15289(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515قضسة ألفا )
 تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ. (، كبحلظ3514كالبالغة )
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تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج ال أنو  إلىتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة  ،لستغضخ الحالة االجتساعضة الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية
(، 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15171بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، 3514( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15787كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 ل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.كبحلظ تقب

أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة  إلىكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  ،تساعضةلستغضخ الحالة االج الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا 15111الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 45711(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 شج ىحا السجاؿ.(، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية ع3514)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو ال  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  متغضخ الحالة االجتساعضة، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ 15195اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 15653(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515قضسة ألفا )
 الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس (، كبحلظ تقبل3514كالبالغة )

( لمسقارنات البعجية في Tukeyكلسعخفة مرجر الفخكؽ فقج تع استخخاج نتائج اختبار تػكي )
 الخمضل بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجيةالتجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاعتشسضة 

 (11-4كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة، كذلظ 

 التجريب السشفحلمسخأة مؽ خالل  اإلبجاعفي تشسضة ( لمسقارنات البعجية Tukeyنتائج اختبار تؾكي ) (:11-4ججول )
 لستغضخ الحالة الجتساعضة الخمضل تعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية

 مظمقة متدوجة عدباء الحالة الجتساعضة السجال

 *158939 151713  عدباء تشسضة اإلبجاع
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 *158226   متدكجة

    مصمقة

ستدكجات غضخ الأف الفخكؽ كانت بضغ الشداء  تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق
كالشداء السصمقات، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء الغضخ متدكجات، كسا كجاءت الفخكؽ بضغ الشداء 

ستدكجات، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء الستدكجات، كالمػاتي كاف تأثضخ الالستدكجات كالشداء غضخ 
الخمضل  كػمضة كبمجيةبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحالتجريب السشفح تشسضة اإلبجاع لجييغ مغ خبلؿ 

الستػسصات ك األعجاد، ( كالحؼ يػضح 12-4مغ السصمقات، كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ رقع ) أعمى
 التجريب السشفحتشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ فيالحدابضة، كاالنحخافات السعضارية 

الحالة االجتساعضة، عشج الجرجة  متغضخ ىإلتعدػ  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل
 الكمضة كمجاالت الجراسة.
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األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 12-4ججول )
 الجتساعضةالحالة  متغضخ إلىتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضلالتجريب السشفح 

 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد الحالة الجتساعضة السجال

 تشسضة السعخفة
 1579 3584 53 عدباء

 1573 3583 109 متدكجة

 1518 3573 8 مصمقة

 0200 3253 900 السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 0.74 3576 53 عدباء

 0.71 3587 109 متدكجة

 0.38 3549 8 مصمقة

 0.71 3.82 900 السجسؾع

 تشسضة الخيادة
 0.74 3.87 53 عدباء

 0.79 3.75 109 متدكجة

 1.12 3.31 8 مصمقة

 0.79 3.77 900 السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع
 0.73 3588 53 عدباء

 0.79 3581 109 متدكجة

 0.85 2598 8 مصمقة

 0.79 3.79 900 السجسؾع

 الجرجة الكمضة

 0200 3253 53 عدباء
 0205 .325 109 متدوجة
 0259 32.0 8 مظمقة

 0205 3250 900 السجسؾع
 

في ( ≤8.83الفخضضة الثالثة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة )1.6.6
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 . متغضخ السؤىل العمسي إلىتعدى  الخمضل وبمجية
 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـلمتحقق مغ صحة الفخضضة الدابقة تع است

ANOVA )بالذخاكة بضغ التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ في
 إلىكقج تػصمت الباحثة ، السؤىل العمسيمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

 (.13-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) الشتائج
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تشسضة رأس السال  لمفخوق في( One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ األحادي )13-4ججول )
متغضخ السؤىل  إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجيةالتجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 العمسي

 مرجر التبايؽ السجال
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قضسة ف
الجللة 
 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة

 15796 2 35591 بضغ السجسػعات

 157 865646 داخل السجسػعات 15141 35253
15552 

 159 915237 السجسػع

كالسياراتتشسضة الخبخات   

 15858 2 15716 بضغ السجسػعات

 157 815544 داخل السجسػعات 15191 15672
15513 

 159 825261 السجسػع

 تشسضة الخيادة

 35777 2 75554 بضغ السجسػعات

 157 915873 داخل السجسػعات 15112 65454
15585 

 159 995427 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع

 25766 2 55533 بضغ السجسػعات

 157 965936 داخل السجسػعات 15113 45481
15617 

 159 1125469 السجسػع

 الجرجة الكمضة

 929.3 2 325.0 بضؽ السجسؾعات

 157 .0.205 داخل السجسؾعات 02099 2005.
02.9. 

 159 052530 السجسؾع

ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو تػجج فخكؽ 
(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة
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كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج  ،تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي الخمضل كبمجية
(، كسا أف قضسة )ؼ( 1515أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا ) ( أؼ15141الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ تخفس 3514( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )35253السحدػبة بمغت )
 الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق  
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515السدتػػ ) عشج

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  ،لستغضخ السؤىل العمسي الخمضل تعدػ  السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15191الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15672(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 السجاؿ.(، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا 3514)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج  إلى أنوتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

ة الستعمقة بيحا كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائض ،تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي الخمضل الحكػمضة كبمجية
(، كسا 1515( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا )15112الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ 3514( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )65454أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة  إلىكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة  ،تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي الخمضل غضخ الحكػمضة كبمجية
(، 1515( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا )15113بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، 3514( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )45481كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 السجاؿ.كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا 

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  متغضخ السؤىل العمسي، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ 15111اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )
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( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 45668(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515قضسة ألفا )
 جة الكمضة لمسقضاس(، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج الجر 3514كالبالغة )

( لمسقارنات البعجية في Tukeyكلسعخفة مرجر الفخكؽ فقج تع استخخاج نتائج اختبار تػكي )
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الكمضةة جالجر السعخفة كالخيادة، كاإلبجاع كعشج تشسضة 

، كذلظ كسا ىػ مػضح في تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 (.14-4الججكؿ رقع )

الجرجة السعخفة والخيادة، واإلبجاع وعشج في تشسضة ( لمسقارنات البعجية Tukeyنتائج اختبار تؾكي ) (:14-4ججول )
تعدى لستغضخ السؤىل  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجيةالتجريب السشفح لمسخأة مؽ خالل  الكمضة
 العمسي

 بكالؾريؾس دبمؾم ثانؾية عامة فسا دون  السؤىل العمسي السجال

 تشسضة السعخفة
 -*153177 -151315  ثانػية عامة فسا دكف 

 -152862   دبمـػ

    بكالػريػس

 تشسضة الخيادة
 -*154711 -151918  ثانػية عامة فسا دكف 

 -153793   دبمـػ

    بكالػريػس

 تشسضة اإلبجاع
 -*154146 -151914  ثانػية عامة فسا دكف 

 -153132   دبمـػ

    بكالػريػس

 الجرجة الكمضة
 -*153365 -151711  ثانػية عامة فسا دكف 

 -152655   دبمـػ

    بكالػريػس

أف الفخكؽ كانت بضغ الشداء المػاتي مؤىميغ  تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق
العمسي ثانػية عامة فسا دكف كبضغ المػاتي مؤىميغ العمسي بكالػريػس، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء 
المػاتي مؤىميغ العمسي بكالػريػس كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة السعخفة كتشسضة الخيادة، كتشسضة اإلبجاع كعشج 

الخمضل  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجيةالتجريب السشفح غ خبلؿ مالجرجة الكمضة، لجييغ 
( كالحؼ 15-4مغ المػاتي مؤىميغ أقل مغ البكالػريػس، كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ رقع ) أعمى

في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ  الستػسصات الحدابضة، كاالنحخافات السعضارية لمفخكؽ ك األعجاد، يػضح 
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 إلىتعدػ  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل التجريب السشفح خبلؿ لمسخأة مغ 
 متغضخالسؤىل العمسي، عشج الجرجة الكمضة كمجاالت الجراسة.

األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 15-4ججول )
 السؤىل العمسي متغضخ إلىتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضلالتجريب السشفح 

 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد السؤىل العمسي السجال

 تشسضة السعخفة
 1579 3567 71 ثانػية عامة فسا دكف 

 1581 3571 29 دبمـػ

 1564 3598 60 بكالػريػس

 0205 3209 900 السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 0.69 3571 71 ثانػية عامة فسا دكف 

 0.76 3578 29 دبمـػ

 0.72 3594 60 بكالػريػس

 0.72 3.81 900 السجسؾع

 تشسضة الخيادة
 0.76 3.53 71 ثانػية عامة فسا دكف 

 0.97 3.62 29 دبمـػ

 0.65 4.00 60 بكالػريػس

 0.79 3.72 900 السجسؾع

 اإلبجاعتشسضة 
 0.83 3558 71 ثانػية عامة فسا دكف 

 0.96 3567 29 دبمـػ

 0.62 3599 60 بكالػريػس

 0.80 3.75 900 السجسؾع

 الجرجة الكمضة

 0200 3203 71 ثانؾية عامة فسا دون 
 .020 3209 29 دبمؾم

 0250 3290 60 بكالؾريؾس
 0200 3200 900 السجسؾع
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في ( ≤8.83تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة ) الفخضضة الخابعة: ل 1.6.1
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 . متغضخ العسل إلىتعدى  الخمضل وبمجية
 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـلمتحقق مغ صحة الفخضضة الدابقة تع است

ANOVA )بالذخاكة بضغ التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ في
كسا  الشتائج إلىكقج تػصمت الباحثة ، العسلمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

 (.16-0ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

تشسضة رأس السال  لمفخوق في( One Way ANOVAاألحادي )(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ 16-4ججول )
 متغضخ العسل إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجيةالتجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 مرجر التبايؽ السجال
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قضسة ف
الجللة 
 اإلحرائضة

 السعخفةتشسضة 
 15437 3 15313 بضغ السجسػعات

 161 945513 داخل السجسػعات 15531 15741
15591 

 163 955815 السجسػع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 15182 3 15547 بضغ السجسػعات

 161 795967 داخل السجسػعات 15779 15365
15511 

 163 815517 السجسػع

 تشسضة الخيادة
السجسػعاتبضغ   15572 3 15524 

 161 1135421 داخل السجسػعات 15491 15811
15646 

 163 1145993 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع
 15791 3 25372 بضغ السجسػعات

 161 1145714 داخل السجسػعات 15319 15218
15654 

 163 1175176 السجسػع

 الجرجة الكمضة
 ..023 3 .9203 بضؽ السجسؾعات

 900 052990 داخل السجسؾعات .02.9 02500
02..0 

 903 ...092 السجسؾع
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تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 
(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة  ،لستغضخ العسل الخمضل تعدػ  كبمجية
(، كسا أف قضسة )ؼ( 1515( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا )15531الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

ظ تقبل الفخضضة (، كبحل2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15741السحدػبة بمغت )
 الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق  
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة  ،ستغضخ العسلتعدػ ل الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
(، 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15779بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، 2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15365كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 خية عشج ىحا السجاؿ.كبحلظ تقبل الفخضضة الرف

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج ال  إلى أنوتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ  ،تعدػ لستغضخ العسل الخمضل الحكػمضة كبمجية
(، كسا أف قضسة 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15491عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ تقبل 2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15811)ؼ( السحدػبة بمغت )
 السجاؿ.الفخضضة الرفخية عشج ىحا 

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا  ،تعدػ لستغضخ العسل الخمضل غضخ الحكػمضة كبمجية
(، كسا 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15319الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ 2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15218أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 السجاؿ.تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا 

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو ال  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )

جالة اإلحرائضة كذلظ ألف قضسة ال متغضخ العسل، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15492الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15817(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس2565)
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الستػسصات الحدابضة، ك األعجاد، ( كالحؼ يػضح 17-4كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  كاالنحخافات السعضارية لمفخكؽ 

 تعدػ لستغضخ العسل، عشج الجرجة الكمضة كمجاالت الجراسة. السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل
األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 17-4ججول )

 العسل متغضخ إلىتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضلالتجريب السشفح 
 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد العسل السجال

 تشسضة السعخفة

 1578 3574 107 ربة بضت

 1585 3597 17 شالبة

 1573 3573 20 مػضفة قصاع خاص

 1565 3594 20 مػضفة قصاع عاـ

 0200 3209 .90 السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات

 0.67 3576 107 ربة بضت

 0.86 3588 17 شالبة

 0.75 3579 20 مػضفة قصاع خاص

 0.71 3591 20 مػضفة قصاع عاـ

 0.70 3.79 .90 السجسؾع

 تشسضة الخيادة

 0.78 3.66 107 ربة بضت

 0.90 3.78 17 شالبة

 0.89 3.71 20 مػضفة قصاع خاص

 0.72 3.96 20 مػضفة قصاع عاـ

 0.80 3.71 .90 السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع

 0.80 3571 107 ربة بضت

 0.96 3578 17 شالبة

 0.97 3596 20 مػضفة قصاع خاص

 0.92 4511 20 مػضفة قصاع عاـ

 8.10 3.78 .90 السجسؾع

 الجرجة الكمضة

 .020 .320 107 ربة بضت
 .025 3255 17 شالبة

 0255 3209 20 مػضفة قصاع خاص
 .020 3295 20 مػضفة قصاع عاـ

 0205 3200 .90 السجسؾع
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في ( ≤8.83الفخضضة الخامدة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة ) 1.6.3
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 . متغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىتعدى  الخمضل وبمجية
 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـالدابقة تع استلمتحقق مغ صحة الفخضضة 

ANOVA )بالذخاكة بضغ التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ في
كقج ، عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربةمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

 (.18-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) الشتائج إلىتػصمت الباحثة 

تشسضة رأس السال  لمفخوق في( One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ األحادي )18-4ججول )
متغضخ عجد  إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجيةالتجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 التجريبات التي تمقتيا الستجربة

مجسؾع  مرجر التبايؽ السجال
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
الجللة  قضسة ف السخبعات

 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة
 15853 3 25558 بضغ السجسػعات

 165 965446 داخل السجسػعات 15228 15459
15585 

 168 995114 السجسػع

الخبخات كالسياراتتشسضة   
 15885 3 55658 بضغ السجسػعات

 165 755655 داخل السجسػعات 15118 45114
15459 

 168 815314 السجسػع

 تشسضة الخيادة
 25864 3 85593 بضغ السجسػعات

 165 1115849 داخل السجسػعات 15114 45641
15617 

 168 1115442 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع
السجسػعاتبضغ   155497 3 55166 

 165 925822 داخل السجسػعات 15111 95182
15563 

 168 1185319 السجسػع

 الجرجة الكمضة
 2.93. 3 02035 بضؽ السجسؾعات

 165 0.20.9 داخل السجسؾعات 02009 52003
02355 

 168 002000 السجسؾع
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 

(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة
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الة اإلحرائضة كذلظ ألف قضسة الج ،لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15228الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15459(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.2565)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة  إلى أنوالسعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق  كسا كتذضخ 
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف  ،تعدػ لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه 15118ضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )ق

( كىي أكبخ مغ القضسة 45114(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515القضع أقل مغ قضسة ألفا )
 (، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.2565)ؼ( الججكلضة كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج  إلى أنوخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق تذض
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  ،لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ 15114اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 45641(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515قضسة ألفا )
 السجاؿ.(، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا 2565كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة  إلى أنوكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  ،لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ 15111اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 95182(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515قضسة ألفا )
 السجاؿ.(، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا 2565كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف  متغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه 15111قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )
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( كىي أكبخ مغ القضسة 55713(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515القضع أقل مغ قضسة ألفا )
 (، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس2565)ؼ( الججكلضة كالبالغة )

( لمسقارنات البعجية في Tukeyكلسعخفة مرجر الفخكؽ فقج تع استخخاج نتائج اختبار تػكي )
 التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات كتشسضة الخيادة كتشسضة اإلبجاع، كالجرجة الكمضةتشسضة 

لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة،  الخمضل تعدػ  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 (.19-4كذلظ كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

الخبخات والسيارات وتشسضة الخيادة وتشسضة تشسضة ( لمسقارنات البعجية في Tukeyنتائج اختبار تؾكي ) (:19-4ججول )
 الخمضل تعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية التجريب السشفح لمسخأة مؽ خالل  رجة الكمضةاإلبجاع، والج

 لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة

عجد التجريبات التي  السجال
 دورة 95أكثخ مؽ  دورة 95 – 99 دورات 90 – 0 دورات 5 – 9 تمقتيا الستجربة

تشسضة الخبخات 
 والسيارات

 -153586 -*157298 -151979  دكرات 5 – 1

 -152618 -156319   دكرات 11 – 6

 153712    دكرة 15 – 11

     دكرة 15أكثخ مغ 

 تشسضة الخيادة

 -*156149 -155242 -152986  دكرات 5 – 1

 -153163 -152256   دكرات 11 – 6

 -151916    دكرة 15 – 11

     دكرة 15أكثخ مغ 

 تشسضة اإلبجاع

 -*156995 -*159495 -*154352  دكرات 5 – 1

 -152643 -155143   دكرات 11 – 6

 152511    دكرة 15 – 11

     دكرة 15أكثخ مغ 

 الجرجة الكمضة

 -*154742 -*156342 -152371  دكرات 5 – 1

 -152371 -153971   دكرات 11 – 6

 151611    دكرة 15 – 11

     دكرة 15أكثخ مغ 
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( 5-1أف الفخكؽ كانت بضغ الشداء المػاتي تمقضغ مغ ) تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق
-11( دكرة، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ مغ )15-11دكرات كبضغ المػاتي تمقضغ مغ )

بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح ( دكرة كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة الخبخات كالسيارات لمسخأة مغ خبلؿ 5
شيء، كسا كجاءت الفخكؽ بضغ الشداء المػاتي تمقضغ مغ  أعمىالخمضل  السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

دكرة، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ أكثخ  15( دكرات كبضغ المػاتي تمقضغ أكثخ مغ 1-5)
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح دكرة كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة الخيادة لمسخأة مغ خبلؿ  15مغ 

( 5-1شيء، كحلظ جاءت الفخكؽ بضغ الشداء المػاتي تمقضغ مغ ) أعمىالخمضل  مجيةغضخ الحكػمضة كب
دكرة، ثع المػاتي تمقضغ  15( دكرة، ثع المػاتي تمقضغ أكثخ مغ 15- 11دكرات كبضغ المػاتي تمقضغ مغ )

( دكرة، ثع المػاتي 15- 11( دكرات، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ مغ )11-6مغ )
( دكرات كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة اإلبجاع لمسخأة 11-6دكرة، ثع المػاتي تمقضغ مغ ) 15ضغ أكثخ مغ تمق

شيء، كعشج  أعمىالخمضل  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح مغ خبلؿ 
-11اتي تمقضغ مغ )( دكرات كبضغ المػ 5-1الجرجة الكمضة جاءت الفخكؽ بضغ الشداء المػاتي تمقضغ مغ )

-11دكرة، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ مغ ) 15( دكرة، ثع المػاتي تمقضغ أكثخ مغ 15
تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ دكرة كالمػاتي كاف تأثضخ  15( دكرة، ثع المػاتي تمقضغ أكثخ مغ 15

شيء، كيتزح ذلظ  عمىضة كبمجية الخمضؤلبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػم التجريب السشفح خبلؿ 
الستػسصات الحدابضة، كاالنحخافات السعضارية ك األعجاد، ( كالحؼ يػضح 21-4مغ خبلؿ الججكؿ رقع )

لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات كتشسضة الخيادة كتشسضة اإلبجاع، كالجرجة الكمضةتشسضة في  لمفخكؽ 
لستغضخ عجد التجريبات التي  الخمضل تعدػ  ت غضخ الحكػمضة كبمجيةبالذخاكة بضغ السشطسا التجريب السشفح 

 تمقتيا الستجربة، عشج الجرجة الكمضة كمجاالت الجراسة.
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األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 20-4ججول )
 عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضل التجريب السشفح 

عجد التجريبات التي تمقتيا  السجال
 الستجربة

 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد

 تشسضة السعخفة

 1579 3573 116 دكرات 5 – 1

 1558 3596 25 دكرات 11 – 6

 1566 4511 8 دكرة 15 – 11

 1585 4513 20 دكرة 15أكثخ مغ 

 0200 3259  السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات

 0.70 3576 116 دكرات 5 – 1

 0.52 3586 25 دكرات 11 – 6

 0.51 4549 8 دكرة 15 – 11

 0.78 4512 20 دكرة 15أكثخ مغ 

 0.69 3.85  السجسؾع

 تشسضة الخيادة

 0.85 3.62 116 دكرات 5 – 1

 0.53 3.91 25 دكرات 11 – 6

 0.66 4.14 8 دكرة 15 – 11

 0.70 4.23 20 دكرة 15أكثخ مغ 

 0.81 3.76  السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع

 0.82 3562 116 دكرات 5 – 1

 0.42 4516 25 دكرات 11 – 6

 0.72 4557 8 دكرة 15 – 11

 0.53 4532 20 دكرة 15أكثخ مغ 

 0.80 3.81  السجسؾع

 الجرجة الكمضة

 0205 3209 116 دكرات 5 – 1
 .023 3293 25 دكرات 11 – 6

 0250 233. 8 دكرة 15 – 11
 0259 290. 20 دكرة 15أكثخ مغ 

 0205 3259  السجسؾع
 



85 
 

في ( ≤8.83الفخضضة الدادسة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة ) 1.6.3
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 . مؾاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىمتغضخ  إلىتعدى  الخمضل وبمجية
 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـلمتحقق مغ صحة الفخضضة الدابقة تع است

ANOVA ) بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  ؽ فيلمفخك
كقج ، مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربةمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

 (.01-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) الشتائج إلىتػصمت الباحثة 

تشسضة رأس السال  لمفخوق في( One Way ANOVAتحمضل التبايؽ األحادي )(: نتائج اختبار 21-4ججول )
متغضخ  إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية التجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 مؾاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة

مجسؾع  مرجر التبايؽ السجال
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
الجللة  قضسة ف السخبعات

 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة
 15645 4 25581 بضغ السجسػعات

 165 1115917 داخل السجسػعات 15381 15155
15612 

 169 1135487 السجسػع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 15848 4 35394 بضغ السجسػعات

 165 815991 داخل السجسػعات 15146 15728
15491 

 169 845384 السجسػع

 تشسضة الخيادة
 15186 4 45343 بضغ السجسػعات

 165 1125132 داخل السجسػعات 15141 15756
15618 

 169 1165375 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع
 15667 4 25669 بضغ السجسػعات

 165 1145249 داخل السجسػعات 15381 15156
15632 

 169 1165918 السجسػع

 الجرجة الكمضة
 02005 4 2539. بضؽ السجسؾعات

 905 002099 داخل السجسؾعات 029.3 920.0
02.00 

 909 0929.9 السجسؾع
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 

(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة
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كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  ،لستغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15381الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15155قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت ) (، كسا أف1515)
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.2542)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق  
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح مسخأة مغ خبلؿ ل الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ  ،لستغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف 15146ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ 15728(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.2542القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج ال  إلى أنوتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  ،لستغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ 15141اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 15756(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515ا )قضسة ألف
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.2542كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة  ،لستغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع 15381الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( 15156(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515ضسة ألفا )أكبخ مغ ق
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.2542الججكلضة كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو ال  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )

كذلظ  متغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
أف  ( أؼ15143ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )
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( كىي أقل مغ 15741(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس2542القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )

الستػسصات الحدابضة، ك األعجاد، ( كالحؼ يػضح 22-4كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادةتشسضة  لمفخكؽ فيكاالنحخافات السعضارية 
لستغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة، عشج الجرجة الكمضة  الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية

 كمجاالت الجراسة.

األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 22-4ججول )
 سؾاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربةإلصتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضل التجريب السشفح 

مؾاضضع التجريبات التي  السجال
 النحخاف السعضاري  ستؾسط الحدابيال العجد تمقتيا الستجربة

 تشسضة السعخفة

 1578 3584 61 تعمضسضة

 1575 3572 38 ميشضة

 1583 3582 41 صحضة

 1573 3568 10 جسضع ما ذكخ

 1551 4524 20 غضخ ذلظ

 0205 .325 900 السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات

 0.73 3583 61 تعمضسضة

 0.66 3581 38 ميشضة

 0.70 3576 41 صحضة

 0.72 3565 10 جسضع ما ذكخ

 0.58 4534 20 غضخ ذلظ

 0.71 3.82 900 السجسؾع

 0.81 3.71 61 تعمضسضة تشسضة الخيادة
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 0.75 3.57 38 ميشضة

 0.78 3.67 41 صحضة

 0.88 3.81 10 جسضع ما ذكخ

 0.51 4.26 20 غضخ ذلظ

 0.79 3.75 900 السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع

 0.09 3579 61 تعمضسضة

 0.14 3582 38 ميشضة

 0.12 3571 41 صحضة

 0.20 3573 10 جسضع ما ذكخ

 0.16 4527 20 غضخ ذلظ

 0.06 3.80 900 السجسؾع

 الجرجة الكمضة

 0205 .325 61 تعمضسضة

 0209 .320 38 ميشضة

 .020 .320 41 صحضة

 0209 3209 10 جسضع ما ذكخ

 02.5 2.9. 20 غضخ ذلظ

 .020 3250 900 السجسؾع

 
في ( ≤8.83الفخضضة الدابعة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة ) 1.6.3

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 
 . متغضخ مجة الجورة إلىتعدى  الخمضل وبمجية

 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـصحة الفخضضة الدابقة تع استلمتحقق مغ 

ANOVA )بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  لمفخكؽ في
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 الشتائج إلىكقج تػصمت الباحثة ، مجة الجكرةمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 (.03-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )

تشسضة رأس السال  لمفخوق في( One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ األحادي )23-4ججول )
متغضخ مجة  إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية التجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 الجورة

 التبايؽمرجر  السجال
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قضسة ف
الجللة 
 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة
 15336 2 15671 بضغ السجسػعات

 181 1185478 داخل السجسػعات 15547 15557
15613 

 182 1195151 السجسػع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 15773 2 15546 بضغ السجسػعات

 181 915527 داخل السجسػعات 15221 15521
15518 

 182 935174 السجسػع

 تشسضة الخيادة
 15614 2 35227 بضغ السجسػعات

 181 1145597 داخل السجسػعات 15182 25535
15637 

 182 1175824 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع
 25359 2 45718 بضغ السجسػعات

 181 1155167 داخل السجسػعات 15127 35691
15639 

 182 1195785 السجسػع

 الجرجة الكمضة
 920.5 2 2050. بضؽ السجسؾعات

 950 .002.9 داخل السجسؾعات 02099 5..2.
02... 

 .95 052350 السجسؾع

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 
(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج  ،لستغضخ مجة الجكرة الخمضل تعدػ  كبمجية
كسا أف قضسة  (،1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15547الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ تقبل 3514( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15557)ؼ( السحدػبة بمغت )
 الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.
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تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اراتالخبخات كالسي( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  ،لستغضخ مجة الجكرة الخمضل تعدػ  السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15221الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15521ؼ( السحدػبة بمغت )(، كسا أف قضسة )1515)
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.3514)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج ال  إلى أنوتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا  ،لستغضخ مجة الجكرة الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية
(، كسا 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15182الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ 3514( كىي أكبخ مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )2.535أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة  إلى أنوكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا  ،لستغضخ مجة الجكرة الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية
(، كسا 1515( أؼ أف ىحه القضع أقل مغ قضسة ألفا )15127الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

(، كبحلظ 3514القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة ) ( كىي أكبخ مغ35691أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو ال  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  متغضخ مجة الجكرة، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15191الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة  ( كىي أقل25425(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 (، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس3514)
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( لمسقارنات البعجية في Tukeyكلسعخفة مرجر الفخكؽ فقج تع استخخاج نتائج اختبار تػكي )
الخمضل  كبمجيةبالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاعتشسضة 
 (.24-4لستغضخ مجة الجكرة، كذلظ كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) تعدػ 

 التجريب السشفح لمسخأة مؽ خالل  اإلبجاعفي تشسضة ( لمسقارنات البعجية Tukeyنتائج اختبار تؾكي ) (:24-4ججول )
 لستغضخ مجة الجورة الخمضل تعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية

 ساعة 900أكثخ مؽ  ساعة 900 – 99 ساعات 90 – 9 مجة الجورة السجال

 تشسضة اإلبجاع

 -*153627 151658  ساعات 11 – 1

 152532   ساعة 111 – 11

    ساعة 111أكثخ مغ 

( 11-1أف الفخكؽ كانت بضغ الشداء تمقضغ مغ ) تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق
ساعة تجريبضة، ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي  111ساعات تجريبضة كبضغ المػاتي تمقضغ أكثخ مغ 

 التجريب السشفح ساعة تجريبضة، كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة اإلبجاع لجييغ مغ خبلؿ  111تمقضغ أكثخ مغ 
مغ غضخىغ، كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ  أعمىالخمضل  الحكػمضة كبمجية بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ

تشسضة  لمفخكؽ فيالستػسصات الحدابضة، كاالنحخافات السعضارية ك األعجاد، ( كالحؼ يػضح 25-4رقع )
 الخمضل تعدػ  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة

 ة الجكرة، عشج الجرجة الكمضة كمجاالت الجراسة.لستغضخ مج
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األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 25-4ججول )
 مجة الجورة إلىتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضل التجريب السشفح 

 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد مجرة الجورة السجال

 تشسضة السعخفة

 1581 3585 66 ساعات 11 – 1

 1563 3587 56 ساعة 111 – 11

 1587 3573 61 ساعة 111أكثخ مغ 

 0200 .325 953 السجسؾع

 تشسضة الخبخات كالسيارات

 0.73 3587 66 ساعات 11 – 1

 0.66 3589 56 ساعة 111 – 11

 0.74 3569 61 ساعة 111أكثخ مغ 

 0.71 3.82 953 السجسؾع

 تشسضة الخيادة

 0.73 3.73 66 ساعات 11 – 1

 0.78 3.92 56 ساعة 111 – 11

 0.88 3.59 61 ساعة 111أكثخ مغ 

 0.80 3.74 953 السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع

 0.72 3589 66 ساعات 11 – 1

 0.77 3594 56 ساعة 111 – 11

 0.90 3558 61 ساعة 111أكثخ مغ 

 0.81 3.80 953 السجسؾع

 الجرجة الكمضة

 .020 .325 66 ساعات 11 – 1
 0200 3290 56 ساعة 111 – 11

 .020 3205 61 ساعة 111أكثخ مغ 
 0200 3250 953 السجسؾع
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في ( ≤8.83الفخضضة الثامشة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة ) 1.6.0
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة  التجريب السشفح تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 . متغضخ الجخل الذيخي لمستجربة إلىتعدى  الخمضل وبمجية
 One Wayاختبار تحمضل التبايغ األحادؼ ) خجاـلمتحقق مغ صحة الفخضضة الدابقة تع است

ANOVA )بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ  تشسضة رأس الساؿ لمفخكؽ في
كقج تػصمت الباحثة ، الجخل الذيخؼ لمستجربةمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية

 (.06-0كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع ) الشتائج إلى

في تشسضة رأس السال  لمفخوق ( One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحمضل التبايؽ األحادي )26-4ججول )
متغضخ الجخل  إلىتعدى  الخمضل بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية التجريب السشفح البذخي لمسخأة مؽ خالل 

 الذيخي لمستجربة

 مرجر التبايؽ السجال
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قضسة ف
الجللة 
 اإلحرائضة

 تشسضة السعخفة
السجسػعات بضغ  15919 3 15641 

 136 855684 داخل السجسػعات 15388 15115
15631 

 139 875613 السجسػع

 تشسضة الخبخات كالسيارات
 15821 3 25459 بضغ السجسػعات

 136 655832 داخل السجسػعات 15171 15693
15484 

 139 685291 السجسػع

 تشسضة الخيادة
 15124 3 35373 بضغ السجسػعات

 136 855544 داخل السجسػعات 15152 15788
15629 

 139 885918 السجسػع

 تشسضة اإلبجاع
 15171 3 35514 بضغ السجسػعات

 136 835177 داخل السجسػعات 15131 15917
15611 

 139 865591 السجسػع

 الجرجة الكمضة
 ..025 3 2533. بضؽ السجسؾعات

 930 5.2090 داخل السجسؾعات 02903 2903.
02.0. 

 939 5029.3 السجسؾع
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تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ ال تذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو 
(≤1515 في تشسضة )بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا  ،لستغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة الخمضل تعدػ  كبمجية
(، كسا 1515( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا )15388الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

 (، كبحلظ2565( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة )15115أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )
 تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكسا كتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق  
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسيارات( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة  ،ستغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربةل الخمضل تعدػ  السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ 15171اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة 15693(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515قضسة ألفا )
 قبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.(، كبحلظ ت2565كالبالغة )

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج ال  إلى أنوتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادة( في تشسضة ≤1515السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  ،لستغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15152الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15788(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ. (، كبحلظ2565)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة ال  إلى أنوكتذضخ السعصضات الػاردة في الججكؿ الدابق أيزًا 
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515عشج السدتػػ )

كذلظ ألف قضسة الجالة اإلحرائضة  ،لستغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع أكبخ مغ قضسة ألفا 15131الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( الججكلضة كالبالغة 15917(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515)
 تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ. (، كبحلظ2565)

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج أنو ال  إلىكعشج الجرجة الكمضة لمسقضاس فقج أشارت الشتائج 
بالذخاكة بضغ  التجريب السشفح ( في تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ ≤1515السدتػػ )



95 
 

كذلظ ألف قضسة  متغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة، إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
( أؼ أف ىحه القضع 15113الجالة اإلحرائضة الستعمقة بيحا الستغضخ عشج الجرجة الكمضة  لمسجاؿ بمغت )

( كىي أقل مغ القضسة )ؼ( 25113(، كسا أف قضسة )ؼ( السحدػبة بمغت )1515أكبخ مغ قضسة ألفا )
 .لظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج الجرجة الكمضة لمسقضاس(، كبح2565الججكلضة كالبالغة )

الستػسصات الحدابضة، ك األعجاد، ( كالحؼ يػضح 27-4كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الججكؿ رقع )
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخيادةتشسضة  لمفخكؽ فيكاالنحخافات السعضارية 
لستغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة، عشج الجرجة الكمضة كمجاالت  تعدػ الخمضل  غضخ الحكػمضة كبمجية

 الجراسة.

األعجاد، الستؾسظات الحدابضة، والنحخافات السعضارية في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( 27-4ججول )
 يخي لمستجربةالجخل الذإلصتعدى  بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية الخمضل التجريب السشفح 

 النحخاف السعضاري  الستؾسط الحدابي العجد الجخل الذيخي لمستجربة السجال

 تشسضة السعخفة

 1584 3576 69 شضكل 1511أقل مغ 

 1566 3596 31 شضكل 2111 – 1511

 1585 3571 19 شضكل 2511 – 2111

 1573 4511 21 شضكل 2511أكثخ مغ 

 0209 3253 9.0 السجسؾع

 الخبخات كالسياراتتشسضة 

 0.70 3579 69 شضكل 1511أقل مغ 

 0.77 3599 31 شضكل 2111 – 1511

 0.57 3558 19 شضكل 2511 – 2111

 0.65 3596 21 شضكل 2511أكثخ مغ 

 0.70 3.83 9.0 السجسؾع

 0.84 3.67 69 شضكل 1511أقل مغ  تشسضة الخيادة
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 0.66 4.04 31 شضكل 2111 – 1511

 0.74 3.67 19 شضكل 2511 – 2111

 0.84 3.87 21 شضكل 2511أكثخ مغ 

 0.80 3.78 9.0 السجسؾع

 تشسضة اإلبجاع

 0.90 3568 69 شضكل 1511أقل مغ 

 0.61 4512 31 شضكل 2111 – 1511

 0.68 3562 19 شضكل 2511 – 2111

 0.66 3593 21 شضكل 2511أكثخ مغ 

 0.79 3.79 9.0 السجسؾع

 الكمضةالجرجة 

 0200 3203 69 شضكل 9500أقل مؽ 

 .025 200. 31 شضكل 000. – 9500

 0250 3203 19 شضكل 500. – 900.

 0209 .329 21 شضكل 500.أكثخ مؽ 

 .020 3259 9.0 السجسؾع
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 الفرل الخامذ
______________________________________________________ 

 والتؾصضاتمشاقذة الشتائج 
 

 الشتائج: 5.1
بمجية الخمضل  التجريب الحؼ تشفحه دكر التعخؼ إلى إلىبعج إجخاء ىحه الجراسة كالتي ىجفت 

ساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة ال بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة في تشسضة رأس
 الشتائج التالضة: إلىـ(، فإف الباحثة قج تػصمت0217 - 0210مغ )

 مشاقذة نتائج أسئمة الجراسة: 5.1.1
بمجية الخمضل بالذخاكة مع  التجريب الحي تشفحه دور: ما مشاقذة نتائج التداؤل الخئضدي 3.3.3.3

 3831سال البذخي لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مؽ )ال السشغسات غضخ الحكؾمضة في تشسضة رأس
 ؟م(3833 -

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب الحؼ تشفحه دكرأضيخت الشتائج أف 
ـ( كاف مختفع 0217 - 0210ساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ )ال في تشسضة رأس

 (.2.66( مع انحخاؼ معضارؼ )3.82حضث بمغ الستػسط الحدابي )
يتع تشفضحه في البمجية اليجؼ مشيا ىػ تصػيخ  الحؼ التجريبف إلى أالباحثة ىحه الشتضجة تعدك 

الحرضمة لديادة تجريب عمضيا التتشاكؿ مجسػعة ميارات يتع  اتالتجريب، لحا نجج أف الستجرباتأداء 
اتفقت ىحه كمغ خبلؿ ذلظ يتع تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة في الخمضل، ك  ،الستجرباتالسعخفضة لجػ 

عسمضة  ألبعادمعشػؼ  تأثضخكجػد  إلى( التي خمرت 0217دراسة ميجؼ ك البمجاكؼ) الجراسة مع
( 0217ىحه الجراسة مع دراسة عمضػؼ) أيزاً كسا اتفقت التجريب في راس الساؿ الفكخؼ بذكل عاـ،

 كاستثسار رأس الساؿ البذخؼ. كجػد عبلقة بضغ التعمضع كالتجريب إلىحضث تػصمت ىحه الجراسة 
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بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  التجريب السشفح دور مشاقذة نتائج الدؤال الفخعي األول: ما  3.3.3.3
 الحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة السعخفة لجى السخأة؟

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل  التجريب السشفح دكر أف  إلىِأشارت الشتائج 
( مع انحخاؼ معضارؼ 3.80في تشسضة السعخفة لجػ السخأة كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )

 (، ككاف أىع اآلثار:2.77)
 .سيارات ججيجةات الالشداء الستجرب التجريب إكداب .1
 .بجػدة أفزلعمى إنجاز عسمي ات الشداءالستجرب التجريبمداعجة  .0
 .تحجيج كاجبات في العسل بذكل كاضحات لالشداء الستجرب التجريبتأىضل  .3

 ككاف أقميا أىسضة:
 .االشبلع عمى قػانضغ العسل في التجريب ةمداعج .1
 .حقػؽ العسالضةاللسعخفة  التجريب تأىضل .0
 .عسلالفي سخعة تذخضز أسباب السذاكل في  التجريب مداعجة .3

التي تتع في البمجية تكػف مجركسة حدب االحتضاجات السعخفضة  التجريبأف  كتفدخ الباحثة ىحه الشتضجة
اىتساـ الستجربات بتمقي بخامج تعشى بالتجريب عمى السيارات كما يدتمـد لسداعجة كتمبضة مستجربات،ل

الحرػؿ عمى  ألجلالستجربات عمى القضاـ بأعساليغ الحالضة أك إكدابيغ ميارات ألعساؿ مدتقبمضة 
عسل، إال أنيغ ال يخكدف عمى السعخفة بالجانب الحقػقي، كبالتالي فاف ىؤالء الستجربات كبافتقارىغ 

 إسساعضل، كتتفق ىحه الشتضجة مع دراسة لسعخفة حقػقيغ العسالضة يقعغ فخائذ سيمة لجذع أرباب العسل
عخفة التي يتع تشسضتيا مغ التي أضيخت اف ىشاؾ مدتػػ عاٍؿ مغ الس (0217كنػرؼ كحجي كصالح )

 .التجريبخبلؿ 
 

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  التجريب السشفح دور مشاقذة نتائج الدؤال الفخعي الثاني: ما  3.3.3.6
 الحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة الخبخات والسيارات لجى السخأة؟

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة  التجريب السشفح دكر كذفت الشتائج أف 
( مع انحخاؼ معضارؼ 3.80الخبخات كالسيارات لجػ السخأة كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )

 (، ككاف أىع اآلثار:2.70)
 في أداء عساليغ.ات تعديد كفاءة الشداءالستجرب .1
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 بالسدئػلضة السجتسعضة. تاالسداىسة في رفع درجة إحداس الشداءالستجرب .0
 عمى رفع قجرتيغ بالعسل بخكح الفخيق الػاحج.ات مداعجة الشداء الستجرب .3

كالسشطسات غضخ الحكػمضة البمجية  ما بضغالتجريبة التي يتع اختضارىا بالذخاكة  البخامجتخػ الباحثة أف 
أك بشاء عمى تمقي تغحية السجتسع بذكل عاـ كالدضجات بذكل خاص،مغ خبلؿ تحمضل احتضاجات تكغ 

كلضتع بشاء السشياج راجعة مغ الستجربات انفديغ بخغبتيع في تمقي تجريبات في مػضػعات محجدة، 
السيارات كالخبخات لجػ السخأة في البمجية يتع تشسضتيا، التجريبي بشاًء عمى ىحه االحتضاجات، لحا نجج أف 

كجػد  إلى(، حضث تػصمت 0217صالح )كنػرؼ كحجي ك  إسساعضلمع دراسة  الشتضجةاتفقت ىحه 
.اىتساـ بسدتػػ عاٍؿ في مكػنات راس البذخؼ الستسثمة بالسعخفة كالسيارات كالقجرات في جامعة زاخػ

بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  التجريب السشفح دور مشاقذة نتائج الدؤال الفخعي الثالث: ما  3.3.3.1
 الحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة الخيادة لجى السخأة؟

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في  التجريب السشفح دكر أضيخت الشتائج أف 
 (،2.81( مع انحخاؼ معضارؼ )3.70تشسضة الخيادة لجػ السخأة كانسختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي )

 ككاف أىع اآلثار: 
 .عمى االستجابة لحاالت التغضضخ في أسمػب العسلات تعديد قجرة الشداء الستجرب .1
 يغ.عسمت عمى مػاكبة السدتججات في بضئة احخص الشداءالستجرب التجريبشسي ي .0
 تعديد قجرة الشداءالستجربات عمى الترخؼ بذجاعة. .3

قبل  التجريبعمى دراسة  فتعسبلكالسشطسات غضخ الحكػمضة الذخيكة معيا تخػ الباحثة أف بمجية الخمضل 
، كالرتباط السذاريع الرغضخة التي يعتسج عمضيا االقتراد الفمدصضشي السحاصخ بالخيادة كبحكع تشفضحه

ريادية فمدصضشضة مخأة اعسل عمى تكػيغ التي تشفح تفالبخنامج التجريبي  مدؤكلضة البمجية االقترادية
(، حضث 0217كنػرؼ كحجي كصالح ) إسساعضلمع دراسة  الشتضجةاتفقت ىحه ، اكتذجضعي ادعسيك 

 .متصمبات الخيادة حقضقػجػد اقتخاف بضغ السيارات كالقجرات كتإلصتػصمت 
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بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  التجريب السشفح دور مشاقذة نتائج الدؤال الفخعي الخابع: ما  3.3.3.3
 لجى السخأة؟. اإلبجاعالحكؾمضة وبمجية الخمضل في تشسضة 

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل في تشسضة  التجريب السشفح دكر أضيخت الشتائج أف 
(، ككاف 2.81( مع انحخاؼ معضارؼ )3.82لجػ السخأة كاف مختفع حضث بمغ الستػسط الحدابي ) اإلبجاع

 أىع اآلثار: 
أثخت في حخصي عمى احتزاف األفكار الخبلقة بيجؼ تفعضميا لتقجيع كل ما ىػ ججيج في مجاؿ  .1

 .عسمي
 شجعتشي عمى شخح األفكار الخبلقة في العسل. .0
 الججيجة كالبحث عغ حمػؿ السذكبلت.عدزت قجرتي عمى تبشي األفكار  .3

مغ خبلؿ تػفضخ مداحة كىامر عسل عمى تذجضع األفكار اإلبجاعضة ي عالسقجم التجريبتخػ الباحثة أف 
، كاحتزانيا مغ خبلؿ تذجضع عمى تشفضحىا تبشي األفكار اإلبجاعضةكالعسلك جضج مغ حخية التفكضخ، 

بعة لبمجية الخمضل بعج االنتياء مغ التجريبات،فيحه الستجربات عمى االنزساـ إلى حاضشة األعساؿ التا
كتتفق ىحه الشتضجة مع إبجاعضة، ذك خرائز  -خاصة الشداء–مجتسع محمي تكػيغ تدعى إلى  البخامج
تفعضل اإلبجاع مغ خبلؿ التي تػصمت إلى اف السؤسدات الجدائخية تعسل عمى (0217) قػادريةدراسة 

 .الجساعي كالسخاشخة كالسدامحة عشج الخصأتذجضع السذاركة بالسعخفة كالعسل 
بالذخاكة بضؽ السشغسات غضخ  التجريب السشفح دور مشاقذة نتائج الدؤال الفخعي الخامذ: ما  3.3.3.6

 ذخي وفقا لمستغضخات الجيسغخافضة؟الحكؾمضة وبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس السال الب
كبالتالي عجـ كجػد ( 0.05الجاللة)مدتػػ تبضغ عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ  التجريب السشفح دكر 
، مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربةالبذخيػفقا لمستغضخات )العسخ، الحالة االجتساعضة، العسل، 

 .(الجخل الذيخؼ لمستجربة

يتع عقجه في بمجية الخمضل ال يتع التسضضد بضغ الخرائز  الحؼ لتجريباتخػ الباحثة أف 
كتتفق لبعس السيارات،  الستجرباتبشاًء عمى احتضاجات  التجريب، إنسا يتع عقج لمستجرباتالجيسغخافضة 

 لستغضخ العسخ. التي لع تطيخ فخكقًا تعدػ  (0217) ىحه الشتضجة مع دراسة قػادرية
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بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية  التجريب السشفح دكر في حضغ أنو تبضغ كجػد  
عجد التجريبات التي تمقتيا  الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخيػفقا لمستغضخات )السؤىل العمسي،

 (.الستجربة

معارؼ أكثخ مغ  ضغتمق غألني غ،لرالحيالفخؽ يكغ  األعمىتخػ الباحثة أف ذكؼ الجرجة العمسضة 
كسا  ،ذكؼ الجرجة العمسضة األقل الستجرباتمعخفة كاشبلع أكثخ مغ  غككاف لجيي شبحكع دراستيغ،غضخى
 ميارات معخفضة أكثخ لحلظ ضيخت ىحه الشتضجة،  غدكرات تجريبة أكثخ يكغ لجيي ضغتمق الستجرباتالمػاتيأف 

 .السؤىل العمسي لستغضخخكقًا تعدػ التي لع تطيخ ف (0217) قػادريةىحه الشتضجة مع دراسة  تختمفك 

 مشاقذة نتائج فخضضات الجراسة: 5.1.2
مشاقذة نتضجة الفخضضة األولى: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  3.3.3.3

(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل
 . متغضخ العسخ إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية

 : الشتضجة 
( في تشسضة ≤1515تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )ال أضيخت الشتائج أنو 

أفخاد السعخفة، كتشسضة الخبخات كالسيارات، كتشسضة اإلبجاع، كعشج الجرجة الكمضة لستػسصات استجابات 
بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ عضشة الجراسة نحػ تشسضة رأس الساؿ البذخؼ 

لستغضخ العسخ، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحه السجاالت  الخمضل تعدػ  غضخ الحكػمضة كبمجية
 كالجرجة الكمضة.

( في تشسضة ≤1515تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )كأضيخت الشتائج أنو  
 الخمضل تعدػ  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح بلؿ لمسخأة مغ خ الخيادة

سشة(، كبحلظ  51-41ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي أعسارىغ تخاكحت بضغ ) ،لستغضخ العسخ
 تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

جارب أكثخ لحا تجج اف لضيغ تمخرف ب كثخ قجذكات العسخ األ الستجرباتأف  كتفدخ الباحثة ىحه الشتضجة
مخحمة الجراسة كال أك مخحمة البحث عغ عسل ىػ  عاماً  31-21العسخ مغ كػف يميارات أكثخ، كسا

كثخ أصفى ك أتستعغ بقجرات ذىشضة يف ىؤالء الشداء أ، كسا عسل معضغأك يكػف ىشاؾ استقخار في كضضفة 
 تخكضدًا.
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ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  مشاقذة نتضجة الفخضضة الثانضة: 3.3.3.3
(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل

 الحالة الجتساعضة. متغضخ  إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية
 : الشتضجة 

( في تشسضة ≤1515إحرائضة عشج السدتػػ )تػجج فخكؽ ذات داللة ال أضيخت الشتائج أنو 
عضشة أفخاد الخيادةكعشج الجرجة الكمضة لستػسصات استجابات تشسضة الخبخات كالسيارات، ك تشسضة السعخفة، ك 

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الجراسة نحػ تشسضة رأس الساؿ البذخؼ 
كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحه  ،ستغضخ الحالة االجتساعضةل الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية

 السجاالت كالجرجة الكمضة.
( في تشسضة ≤1515تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )كسا أضيخت الشتائج أنو 

 ػ الخمضل تعد  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  اإلبجاع
ككانت الفخكؽ لرالح الشداء الستدكجات، كالمػاتي كاف تأثضخ تشسضة اإلبجاع  ،لستغضخ الحالة االجتساعضة

مغ  أعمىالخمضل  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح لجييغ مغ خبلؿ 
 السصمقات، كبجلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

كتعدك الباحثة ىحه الشتضجة لكػف ىامر الحخية لمشداء الستدكجات في السجتسع الفمدصضشي 
قجر عمى أمغ ىامر الحخية لجػ العدباكات كالسصمقات، كبالتالي فيغ  أعمىعسػما كالخمضمي خرػصا 

ف حاجة الشداء الستدكجات لمحرػؿ عمى تجريب أخػض مثل ىحه التجريبات كاالستفادة مشيا، كسا 
ف ندبة الستدكجات في السجتسع أىع ، كاألاألخخياتمغ حاجة  أعمىاعجىغ في الحرػؿ عمى عسل يد

 .أعمىكبخ مغ ندب العدباكات كالسصمقات كبالتالي فشدبة التحاقيغ في التجريبات أالفمدصضشي 
 
مشاقذة نتضجة الفخعضة الثالثة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  3.3.3.6

(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل
 السؤىل العمسي. متغضخ  إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية

 : الشتضجة 
في تشسضة ( ≤2.20أضيخت الشتائج أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ الجاللة )

عضشة الجراسة أفخاد لستػسصات استجابات السعخفة، كتشسضة الخيادة، كتشسضة اإلبجاع، كعشج الجرجة الكمضة 
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بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح ممسخأة مغ خبلؿ نحػ تشسضة رأس الساؿ البذخي
اء المػاتي مؤىميغ العمسي السؤىل العمسي، ككانت الفخكؽ لرالح الشدمتغضخ  إلىتعدػ  الخمضل كبمجية

 بكالػريػس، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية.
( في ≤1515تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )ال  إلى أنوكأشارت الشتائج 

 بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  الخبخات كالسياراتتشسضة 
 كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ. ،لستغضخ السؤىل العمسي الخمضل تعدػ 

يكغ لجييغ كتفدخ الباحثة ىحه الشتضجة بكػف الشداء المػاتي لع يحرمغ أؼ درجة عمسضة 
ميارات إدارية  تمقضغذكات حسمة درجة البكالػريػس  الستجرباتميارات لضذ ذات مدتػػ عاٍؿ لحا نجج ان

 .غ خزغ تجخبة دراسضة أكثخ مغ غضخىغأكثخ مغ غضخىغ ألني
 

مشاقذة نتضجة الفخضضة الخابعة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى  3.3.3.1
بالذخاكة بضؽ  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل ( ≤8.83الجللة )

 العسل. متغضخ  إلىتعدى  الخمضل السشغسات غضخ الحكؾمضة وبمجية
 : الشتضجة 

 في( ≤2.20أضيخت الشتائج أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ الجاللة )
عضشة الجراسة أفخاد لستػسصات استجابات كعشج الجرجة الكمضة تشسضة رأس الساؿ البذخؼ  جسضع مجاالت

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  نحػ تشسضة رأس الساؿ البذخؼ 
 العسل، كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية.متغضخ  إلىتعدػ  الخمضل كبمجية

غ إلى القضاـ ضعمى اختبلؼ أماكغ عسميغ يدع الستجرباتف أإلى كتعدك الباحثة ىحه الشتضجة 
فضو كيدعى إلى باألعساؿ السشػشة بيغ لحا نجج اف كل فخد لو عمع كدراية في السجاؿ الحؼ يعسل 

 .تصػيخ مياراتو في السجاؿ الحؼ يعسل فضو
مشاقذة نتضجة الفخضضة الخامدة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  3.3.3.3

(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل
 . متغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية

( في تشسضة ≤1515تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )ال أنو أضيخت الشتائج 
بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ  السعخفة، كتشسضة الخبخات كالسيارات
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، كبحلظ تقبل الفخضضة ،لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  الحكػمضة كبمجية
 الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

تشسضة  ( في≤1515تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )ائج أنو تكسا أضيخت الش
الجراسة  عضشةأفخاد الخيادة، كتشسضة اإلبجاع، كعشج الجرجة الكمضة لستػسصات استجابات تشسضة الخبخات، ك 

بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ نحػ تشسضة رأس الساؿ البذخؼ 
فعشج مجاؿ تشسضة الخبخات كانت  ،لستغضخ عجد التجريبات التي تمقتيا الستجربة الخمضل تعدػ  كبمجية

( دكرة، كفي مجاؿ تشسضة الخيادة كانت الفخكؽ لرالح 15-11الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ مغ )
دكرة، كفي مجاؿ تشسضة اإلبجاع كالجرجة الكمضة كانت الفخكؽ لرالح  15الشداء المػاتي تمقضغ أكثخ مغ 

( دكرة، كبحلظ تخفس الفخضضة الرفخية عشج 15- 11مغ )ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ 
 ىحا السجاؿ.

أف العامبلت عشجما يتمقضغ عجد مغ إلصكمغ خبلؿ قخاءة الشتضجة الدابقة، فاف الباحثة تعدك ذلظ 
الجكرات يربح لجييغ درجة مغ السعخفة كالسيارات التي تسكشيغ مغ القضاـ بأعساليغ بجرجة عالضة 

فيغ يستمظ السيارات التي مغ خبلؿ يتع تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لحلظ ضيخت ىحه  ككفاءة كانتاجضة لحا
 .الشتضجة

مشاقذة نتضجة الفخضضة الدادسة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  3.3.3.3
(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل

 . متغضخ مؾاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية
 : الشتضجة 

في ( ≤2.20أضيخت الشتائج أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ الجاللة )
بالذخاكة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ كعشج الجرجة الكمضة  تشسضة رأس الساؿ البذخؼ جسضع مجاالت 

، متغضخ مػاضضع التجريبات التي تمقتيا الستجربة إلىتعدػ  الخمضل بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 كبحلظ تقبل الفخضضة الرفخية.

الستجربات المػاتي تمقضغ ىحه التجريبات التحقغ بتجريبات في تفدخ الباحثة ىحه الشتضجة إلى أف 
لدضاؽ كالسػضػع، نطخًا لخغبتيغ في تصػيخ انفديغ في مجاؿ محجد دكف غضخه، اك الستيجاؼ ذات ا
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كمغ  ،يتع مغ خبلليا تصػيخ السعخفة العمسضة كاإلدارية لجييغ التجريبات لفئات محجدة بسػاضضع محجدة
 .مشيغفي الجكرات التجريبضة حدب حاجة كل  الستجرباتفإنالستجربات يمتحقغخبلؿ دراسة احتضاجات 

مشاقذة نتضجة الفخضضة الدابعة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  3.3.3.3
(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل

 مجة الجورة. متغضخ  إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية
 : الشتضجة 

في ( ≤2.20الشتائج أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ الجاللة )أضيخت 
لستػسصات استجابات السعخفة، كتشسضة الخبخات كالسيارات، كتشسضة الخيادة، كعشج الجرجة الكمضة تشسضة 
 بالذخاكة بضغ التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ عضشة الجراسة نحػ تشسضة رأس الساؿ البذخؼ أفخاد 

، كبحلظ تقبل الفخضضة متغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة إلىتعدػ  الخمضل السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 الرفخية.

لمسخأة  اإلبجاع( في تشسضة ≤1515أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج السدتػػ )كتبضغ 
لستغضخ مجة  الخمضل تعدػ  بالذخاكة بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية التجريب السشفح مغ خبلؿ 

ساعة تجريبضة، كبحلظ تخفس  111ككانت الفخكؽ لرالح الشداء المػاتي تمقضغ أكثخ مغ  ،الجكرة
 الفخضضة الرفخية عشج ىحا السجاؿ.

كحدب نتائج الجراسة ليحه الفخضضة، تخػ الباحثة أف الجكرات التي تصػؿ مجتيا ىي األكثخ 
التجريب تعصي عسقا اكثخ لمسعمػمات السقجمة كتدبخ في تفاصضل شػؿ مجة تأثضخًا في الستجربات كذلظ 

فخصة أكبخ لجػ الستجربات كيعصي  تكخار السعمػمات يعسق الفيع كالتأثضخالسػاضضع السقجمة، كسا أف 
عصاء فخصة لمسجرب لتػصضل أكبخ قجر مغ ، إضافة إللتصبضق السعمػمات كالسخاجعة مع السجرب

 .السعمػمات دكف ضغط الػقت
مشاقذة نتضجة الفخضضة الثامشة: ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائضة عشج مدتؾى الجللة  3.3.3.3

(≤8.83 ) بالذخاكة بضؽ السشغسات  التجريب السشفح في تشسضة رأس السال البذخي لمسخأة مؽ خالل
 . متغضخ الجخل الذيخي لمستجربة إلىتعدى  الخمضل غضخ الحكؾمضة وبمجية

 : الشتضجة 
في ( ≤2.20أضيخت الشتائج أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ الجاللة )

بالذخاكة  التجريب السشفح لمسخأة مغ خبلؿ كعشج الجرجة الكمضة تشسضة رأس الساؿ البذخؼ جسضع مجاالت 
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تقبل  ، كبحلظمتغضخ الجخل الذيخؼ لمستجربة إلىتعدػ  الخمضل بضغ السشطسات غضخ الحكػمضة كبمجية
 الفخضضة الرفخية.

في تصػيخ السيارات اإلدارية لجييغ ىػ الدبب  الستجرباتأف رغبة كتفدخ الباحثة ىحه الشتضجة 
في كل مشيغ تدعى إلى تصػيخ نفديا مغ أجل أداء متسضد  الستجرباتفي ضيػر ىحه الشتضجة كسا أف 

لحلظ فإف الجخل الذيخؼ ال يمعب دكرًا في اتقاف العامبلت السيارات السعخفضة مغ أجل  مجاؿ عسميا،
 .عسل متسضد ككفاءة عالضة

 

 تؾصضات الجراسة 5.2
في ضػء الشتائج التي تػصمت ليا الباحثة فإنيا تػصي بسجسػعة مغ التػصضات التي تخػ أنيا مغ 

محافطة الخمضل خاصة كفمدصضغ عامة مغ خبلؿ السسكغ أف تداىع في تصػر كتقجـ مكانة الشداء في 
 عمؤسدات السجتسأك و السشطسات غضخ الحكػمضة سػاء مغ خبلؿ البمجيات تفحن الحؼ التجريب

 نتائج الجراسة كمشاقذتيا تػصي الباحثة بسا يأتي: إلىاألىمي،كباالستشاد 
لسداعجتيغ في رفع ضخكرة مخاعاة العسمضة التجريبضة لحكات السؤىبلت االكاديسضة السشخفزة  .1

 السيارات السعخفضة لجييغ.

العسل عمى تشفضح بخامح تجريبضة ضسغ ساعات تجريبضة شػيمة السجة لتعديد االستفادة مشيا كعجـ  .0
 القرضخ. التجريباالقترار عمى كرش العسل اك 

ل ما العسل عمى أف تحتػؼ العسمضة التجريبضة ما بضغ بمجية الخمضل كالسشطسات غضخ الحكػمضة عمى ك .3
 .في مػاضضع التجريبات ىػ حجيث كمتصػر

ضخكرة تشفضح بخامج تجريبضة اكثخ تخررًا تستج لفتخات شػيمة نػعا ما لتداعج الستجربات عمى رفع  .0
 كعضيغ بسػاضضع ىحه البخامج.

في مجاؿ الجكرات التجريبضة كتمبي  ةالعسل عمى تكثضف الجيػد إليجاد مؤسدات تعمضسضة متخرر .0
 الحاجات كالستصمبات التجريبضة لمعامبلت في السؤسدات السحمضة كالحكػمضة في فمدصضغ.

تشسضة رأس الساؿ البذخؼ لمسخأة مغ خبلؿ عسل السديج مغ الجراسات كاألبحاث لمتعخؼ عمى  .6
 مضة في فمدصضغ.يتع تشفضحه في السؤسدات األىمضة كالسشطسات غضخ الحكػ  الحؼ التجريب
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ضخكرة االىتساـ بتشفضح بخامج تجريبضة تعشى بالجانب القانػني كالحقػؽ العسالضة لمشداء خاصة  .7
 العامبلت مشيغ اك المػاتي عمى كشظ االنخخاط في سػؽ العسل في السجػ القخيب.

 

 

 

 

  



118 
 

 السرادر والسخاجع
 القخآن الكخيؼ

 معجع السعاني الجامع

كالت. أكاديسضة نايف العخبضة لمعمؾم ذلحل الس اإلبجاعيالسجخل (. 1999ىضجاف، عبج الخحسغ)

 الخياض، مخكد الجراسات كالبحػث. .األمشضة

: دراسة تظبضقضة عمى مجيشة اإلبجاعيالسشاخ التشغضسي عمى الدمؾك (. 2005الدياديغ، يػسف)

، جامعة األردفرسالة ماجدتضخ،  .الحدضؽ بؽ عبج هللا الثاني الرشاعضة ومجيشة الحدؽ الرشاعضة

 مؤتة.

الذخكة العخبضة الستحجة لمتدػيق . مرخ، الخيادة وإدارة السذخوعات الرغضخة(. 2014احسج، مخكة)

 .األكلى، الصبعة كالتػريجات

 نسؾه العسمي والسيشي. -إعجاده -أسالضب عسمو –معمؼ العمؾم مدؤولضاتو (. 1989لبضب، رشجؼ)

 القاىخة، مكتبة اإلنجمػ السرخية، الصبعة الثالثة.

 . األكلى، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، الصبعة األردف. (. أسالضب تجريذ العمؾم1994زيتػف، عاير)

. األردف، دار الحامج لمشذخ إدارة السعخفة التحجيات والتقشضات والحمؾل(. 2009شضصي، خزخ)

 كالتػزيع.

 . األردف، عالع الكتاب الحجيث.اقتراد السعخفة(. 2007خمف، فمضح حدغ)

. حالة الؾاقع الفمدظضشيإالسجتسع السجني والجولة: قخاءة تأصضمضة مع (. 2005سضف، عاشف) أبػ

 .األكلى، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، الصبعة األردف

 رأس السالالتخظضط الستخاتضجي لمسؤسدات الرحضة ودوره في تظؾيخ (. 2017العبادؼ كالسؤمغ)

 .158-137، 2، العجد 14، السجمج كاإلدارية. مجمة الغخؼ لمعمػـ االقترادية البذخي 
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البذخي في الشسؾ القترادي بالجدائخ خالل  السال رأسدور الستثسار في (. 2015بابا سعضج، لبشى )

 الػادؼ. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة،  الجدائخ: جامعة الذيضج حسو لخزخ ب .2013-2005الفتخة: 

البذخي وأثخه عمى الشسؾ القترادي حالة  رأس السالالستثسار في (. 2015مػساكؼ، دمحم )

 تمسداف. -رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة،  الجدائخ: جامعة أبػ بكخ بمقايج  (.2011-1970الجدائخ)

البذخي في تجشضج األمؾال في السؤسدات األىمضة العاممة  رأس السالدور .(2015الخكس، دمحم ) أبػ

. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، دراسة حالة السشغسات األىمضة في محافغة الؾسظى –في قظاع غدة 

 .اإلسبلمضةغدة: الجامعة 

البذخي في القظاع السرخفي  رأس السالذكاء ألعسال في تشسضة  أنغسةدور (. 2015شبضخ، دمحم )

 .اإلسبلمضةرسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة  دراسة حالة )بشػ فمدظضؽ(. –الفمدظضشي 

قظاع التعمضؼ في محافغة ذي  –البذخي  رأس السالالستثسار في  أىسضة(. 2014الذجكد، عجناف)

كاالقتراد /  اإلدارةترجر عغ كمضة  – كاإلدارية. مجمة الكػت لمعمػـ االقترادية دراسة حالة -قار

 .152-132، 15جامعة كاسط ، العجد

البذخي مؽ وجية نغخ  رأس السالدور الجامعات الفمدظضشضة في تشسضة (. 2013)  أحبلـصبح، 

 .اإلسبلمضة. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة أعزاء ىضئة التجريذ

. رسالة البذخي عمى الشسؾ القترادي في فمدظضؽ رأس السالأثخ (. 2015الغخباكؼ، شادؼ )

 .اإلسبلمضةماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة 

البذخي  رأس الساللقضاس  Schwartz & Levاستخجام نسؾذج (. 2017األعخج، معاذ ) 

. رسالة ماجدتضخ دراسة تظبضقضة عمى بشػ لبشان والسيجخ في األردن -ومداىستو في صافي الجخل 

 .األكسطػرة، ، عساف: جامعة الذخؽ غضخ مشذ
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البذخي في تفعضل التشسضة القترادية في دول شسال  رأس السالانتقال أثخ (. 2014جمػؿ، مقاتل )

 . رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة،  الجدائخ: جامعة حدضبة بغ بػعمي بالذمف.أفخيقضا

الستسضد لمعاممضؽ في تحقضق التفؾق  واألداءالبذخي  رأس السالدور (. 2017الدبضجؼ، السذيجاني )

، 14، السجمج كاإلدارية. مجمة الغخؼ لمعمػـ االقترادية السشغسي. بحث مضجاني في وزارة الشفط العخاقضة

 287-269، 28العجد 

الستثسار البذخي وعالقتو بالسضدة التشافدضة في الذخكات الدضاحضة (.9/2017دمحم، خمضل، أباضة )

 (. 2/1جامعة الفضػـ، السجمج العاشخ، العجد ) –الدضاحة كالفشادؽ  مجمة كمضةالسرخية. 

تأثضخ أرس السال البذخي عمى أداء البتكار في الجامعات (. 2017ديب، كشجة كمخىج، ماىخ)

مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث كالجراسات العمسضة، السجمج  الدؾرية )دراسة مضجانضة في جامعة تذخيؽ(.

  .376-359، 1، العجد 38

البذخي عمى الجامعة السشتجة)كؾريا  رأس السالالستثسار في  آثارتحمضل (. 3/2017عمضػؼ، حدضغ)

ترجر عغ  – كاإلدارية. مجمة الكػت لمعمػـ االقترادية الجشؾبضة والدعؾدية والعخاق حالة دراسضة(

 409-386، 25كاالقتراد / جامعة كاسط، العجد  اإلدارةكمضة 

البذخي في تدضضخ السعخفة بالسؤسدة  رأس السالمداىسة الستثسار في (. 2017قػادرية، ربضحة)

رسالة  .-فخع جشخال كابل بدكخة–القترادية الجدائخية، دراسة حالة مؤسدة صشاعة الكؾابل 

 .-بدكخة–ماجدتضخ غضخ مشذػرة، الجدائخ: جامعة دمحم خضزخ 

الفكخي  رأس السالالتجريبضة في مكؾنات  العسمضة أبعادتأثضخ (. 2017ميجؼ، عمي ك البمجاكؼ، عبلء)

، العجد 12. مجمة دراسات محاسبضة كمالضة، السجمج بحث استظالعي في شخكة التامضؽ الؾطشضة –

39 ،89-108. 
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دراسة مجسؾعة  -البذخي  رأس السالمداىسة التدؾيق الجاخمي في تشسضة (. 2017عبػد، سعاد)

 .-بدكخة –رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة، الجدائخ: جامعة دمحم خضزخ مؽ السؤسدات.

. رسالة البذخي في القتراد الفمدظضشي رأس السالإنتاجضةمحجدات (. 2014شببلؽ، مضادة ) 

 .األزىخماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: جامعة 

في البشؾك البذخي في تحفضد عسمضة البجاع والبتكار  رأس السال(. دور 2014)أسساءزدكرؼ، 

، 4. مجمة رماح لمبحػث كالجراسات، العجد التجاري: دراسة مضجانضة ببشػ الفالحة والتشسضة الخيفضة

 .114-93، 1الجدء 

 رأس السالزراعة السعخفة والستثسار في (. 2013محدغ، حاكع ككخيع، حامج كمدعل، عباس)

ى عضشة مؽ طمبة البؾرد دراسة تظبضقضة عم -البذخي ودورىا في مؾاجية الحتكار السعخفي

 .48-7، 28، العجد 9، السجمجكاإلداريةمجمة الغخؼ لمعمػـ االقترادية  العخبي)الجكتؾراه(.

البذخي ومجى مالئستو لستظمبات سؾق  رأس السالالستثسار التعمضسي في (. 2015عامخ كمػسى)

 .237-219، 1، العجد 37مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث كالجراسات العمسضة، السجمج العسل في سؾرية.

-1985العالقة بضؽ الستثسار البذخي والشسؾ القترادي في العخاق لمسجة)(. 2013عضدى، رجاء)

، كاإلداريةمجمة العمػـ االقترادية  ( وقضاس العائج لالستثسار البذخي)دراسة قضاسضة(.2010

 .294-273، 74، العجد 19السجمج

البذخي في قظاع التعمضؼ العالي عمى الشسؾ  السالرأس الستثسار في أثخ (. 2011الداعجؼ،)

. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، اربج: 2009-1995القترادي في سمظشة عسان خالل الفتخة 

 جامعة الضخمػؾ.

البذخي والجتساعي عمى أداء الذخكات العائمضة  رأس السالأثخ (. 2008جخادات، ناصخ)

 عساف: جامعة عساف العخبضة لمجراسات العمضا.. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، الفمدظضشضة
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دراسة مقارنة بضؽ دول اتحاد السغخب   –البذخي العخبي رأس السالتشافدضة (. 2017حسدة، مدياف)

 . رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة، الذمف: جامعة حدضبة بغ بػعمي.العخبي

ىجخة الكفاءات في  البذخي وإشكالضة رأس السالالستثسار في (. 2015عبج الخحساف، مداىل)

-2000السشظقة السغاربضة: دراسة مقارنة لمدضاسات السشتيجة في الجدائخ والسغخب خالل الفتخة)

 رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة، تمسداف: جامعة اب بكخ بمقايج. (.2013

البذخي في الستخاتضجضة  رأس السالأثخ .(2015الديادات، دمحم كالذعار، اسحق كالعػامخة، دمحم) 

. مجمة الجامعة اإلسبلمضة لمجراسات االقترادية ك اإلدارية، لتشافدضة لمسذاريع الرغضخة والستؾسظةا

 .154-123، 1، العجد23السجمج

البذخي عمى الشسؾ القترادي في  رأس السالأثخ تقجيخ (. 3/2017الذارؼ، عتػ ودمحم، حجك)

، 21لمبحػث كالجراسات، العجد  . مجمة رماح2014-1971الجدائخ خالل الفتخة السستجة ما بضؽ 

199-217. 

التشغضسي: دراسة مضجانضة  واإلبجاعالبذخي  رأس السالادارة(. 2017السصضخؼ، يػسف كالقخيػتي، دمحم) 

 .2، العجد24، السجمج اإلداريةالسجمة العخبضة لمعمـػ  لبعض الجيات الحكؾمضة في دولة الكؾيت.

البذـخي ودوره في  رأس السال(. 017الح، ماجج)كص أفاف، جكخ كنػرؼ، رنج كحجي، إسساعضل

. مجمة العمـػ تحقضق متظمبات الخيـادة دراسة استظالعضة آلراء عضشة مؽ التجريدضضؽ في جامعة زاخؾ

 184-167، 1، العجد 5لجامعة زاخػ، السجمج  اإلندانضة

السشغسات غضخ مجى تأثضخ ضغؾط العسل في زيادة الرخاع التشغضسي في (. 2017أبػ الخكس، ىادؼ)

 .اإلسبلمضةرسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة  الحكؾمضة في قظاع غدة.
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دور السشغسات غضخ الحكؾمضة في دعؼ زراعة الشخضل في فمدظضؽ "مؽ (. 2017الفتضاني، ميشج)

. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، ")دراسة حالة(أريحامدارع الشخضل في مشظقة  أصحابوجية نغخ 

 جامعة القجس. القجس:

 األىجافالقضادة الشدائضة بضؽ التبادلضة والتحؾيمضة واثخىا في تحقضق (. 2017السرخؼ، ركز)

. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة الستخاتضجضة لمسشغسات غضخ الحكؾمضة في قظاع غدة

 .اإلسبلمضة

التعمضؼ في مجارس محافغة جيؾد السشغسات غضخ الحكؾمضة في دعؼ عسمضة (. 2014سخكر، ركال)

 األزىخ.رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: جامعة  غدة)دراسة تقؾيسضة(.

في  اإلداري واقع نغؼ معمؾمات السؾارد البذخية ودورىا في فعالضة العسل (. 2013عػده، أحسج)

 .ةاإلسبلمضرسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة السشغسات غضخ الحكؾمضة في قظاع غدة. 

العمضا في السشغسات غضخ الحكؾمضة  اإلدارةالتفكضخ الستخاتضجي عمى أداء أثخ (. 2013العذي، نياؿ)

 .اإلسبلمضة.  رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، غدة: الجامعة العاممة في مجال التأىضل في قظاع غدة

ضة البذخية دور مشغسات السجتسع السجني الفمدظضشي في تعديد التشس(. 2013أبػ عجكاف، سائج)

 رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، نابمذ: جامعة الشجاح الػششضة. )الزفة الغخبضة محالة دراسة(.

دور السشغسات غضخ الحكؾمضة في التشسضة الدراعضة السدتجامة في (. 2013أبػ عػاد، دمحم صالح)

 دراسة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، الدقازيق: جامعة الدقاريق. قظاع غدة.

إدارة السعخفة وتشسضة السؾارد البذخية بالسشغسات غضخ الحكؾمضة (. 2017عبج السقرػد، عساد الجيغ)

 السكتب الجامعي الحجيث،  دراسة مقارنة.

الجور القترادي ل مؤسدات اإلقخاض (. 2013عبج الكخيع، نرخ. عابج، دمحم، أبػ زيتػف، عبضخ )

 . سمصة الشقج الفمدصضشضة، فمدصضغمدظضؽالستخررة وأثخىا عمى الستقخار السالي في ف
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دور مشغسات السجتسع السجني الفمدظضشي في تعديد التشسضة البذخية (. 2013أبػ عجكاف، سائج )

 . رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة الشجاح الػششضة، نابمذ، فمدصضغ)الزفة الغخبضة كحالة دراسة(

دات األىمضة الفمدظضشضة وأثخه عمى التشسضة التسؾيل الجولي لمسؤس(. 2011حساد، ناىس ) أبػ

 -رسالة ماجدتضخ، جامعة األزىخ م ) دراسة مضجانضة(.2010م  -2000الدضاسضة في قظاع غدة 

 غدة، فمدصضغ

(. نحؾ استجامة السؤسدات غضخ الحكؾمضة  بعضجا عؽ التسؾيل الخارجي 2011العجاربة، إسساعضل )

رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة القجس، القجس،  .ة نسؾذجا"في الزفة الغخبضة / "اإلغاثة الدراعض

 .فمدصضغ

 .فمدصضغ .البضئة والتشسضة السدتجامة في فمدظضؽ(. 2014الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصضشي )

تقضضؼ السشغسات غضخ الحكؾمضة في (.2009)  معيج أبحاث الدضاسات االقترادية الفمدصضشي "ماس"
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 كارمألالسادة والسيداث ا

 السالم عليكن ورحمت هللا وبركاته،،،

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات غضخ  التجريب الحؼ تشفحه دكرتقػـ الباحثة بإجخاء دراسة حػؿ "
". كذلظ 2017 إلى 2014الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ 

الستكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتضخ، كقج كقع عمضكغ االختضار بذكل عذػائي لتكّغ 
نخجػ مشكّغ التعاكف مع الباحثة بتعبئة االستبانة السخفقة بسا يتػافق مع كجية  ضسغ عضشة الجراسة، لحا

نطخكغ، عمسًا بأف بضانات الجراسة لغ تدتخجـ إال ألغخاض البحث العمسي فقط، كسضتع الحفاظ عمى 
 ما يذضخ إلضكغ، شاكخيغ لكغ حدغ تعاكنكغ.أك سخيتيا، كال يصمب مشكغ كتابة اسسكغ 

 

 سوزان عبد الكرين العويوي: الباحثتإعداد 

 د. شاهر العالولإشراف: 

 

  

 جــامعــة القــجس

 عسـادة الجراسـات العمضـا

 بخنامج الساجدتضخ في التشسضة البذخية وبشاء السؤسدات
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 (معلومات عامة أ. المحور األول ) القسم األول:  

 دائرة حول رمز اإلجابة التً تنطبق علٌكالرجاء وضع 

40-3031-20 العمر :  .1

50أكثرمن41-50  

متزوجةعزباء الحالة االجتماعٌة:  .2

أرملةمطلمة  

دبلومثانوٌةفمادون المؤهل العلمً:  .3

دراساتعلٌابكالورٌوس  

موظفةلطاعخاصربةبٌتطالبة العمل:  .4

موظفةلطاععامموظفةلطاعأهلً  

 ب( المحور الثانً: التدرٌب 

10–56-1 عدد الدورات التً تلقٌتها:  .5

15أكثرمن11-15  

مهنٌةتعلٌمٌة مواضٌع الدورات التً تلقٌتها:  .6

غٌرذلن/حدد........صحٌة  

.................ساعة طول الدورة زمنٌاً)بالساعات(: .7

2000–15001500أللمن الشهري)بالشٌكل(:الدخل  .8

2500أكثرمن2100-2500  

 

جمٌع المعارف والقدرات والمهارات الخبرات  على أنه  رأسمال البشريوٌعرف 

 .التعلٌم والتدرٌبخالل واالبداع والرٌادة التً ٌكتسبها الفرد فً المجتمع من 
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 القدـؼ الثـاني: 

 اإلجابة التي تخيشيا مشاسبة. (في عسؾدx)عشيا بؾضع  واإلجابةأرجؾ مشػ قخاءة الفقخات اآلتضة بعشاية، 

 نادراا ججاا  نادراا  أحضاناا  غالباا  دائساا  الفقخات الخقؼ

A : تشسضة رأسسال البذخي السعخفي: األولالسحؾر 

     فًعملً.حلالمشكالتعلىأمتلنالمدرة  .1

      فضل.أعملًبجودةأنجز  .2

      المشاكلفًعملً.أسباباشخص  .3

     فًعملًجدٌدةٍمهاراتٍلدي  .4

     واجباتًفًالعملبشكلواضح.أحدد  .5

     حمولًالعمالٌة.بلديمعرفةكافٌة  .6

     االطالععلىلوانٌنالعمل.لدي  .7

B : السحؾر الثاني: تشسضة الخبخات والسيارات 

      فًأداءعملً.ةكفاءامتلن  .8

      عملً.أداءفًلديخبرة  .9

      .عملًفًأخطائًللت  .10

      عملًبالطرٌمةالصحٌحة.إنجازعلىلديالمدرة  .11

      الثمةفًلدراتًالعملٌة.أمتلن  .12

      المهاراتالفنٌةالمطلوبةفًعملً.متلنأ  .13

     درجةإلمامًبإجراءاتعملً.ترتفع  .14

     .مرتفعةدرجةإحساسًبالمسئولٌةالمجتمعٌة  .15

     .العملبروحالفرٌكالواحدعلىلديالمدرة  .16

     إدارةالولتأمتلنمهارة  .17

     عملٌاتصنعالمرار.لديحسنتت  .18
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     علىمهاراتًالوظٌفٌةالمختلفة.خبراتًانعكست  .19

      نحواألداءاألفضل.تتجهالسلوكٌةاتجاهاتًأصبحت  .20

C : :الخيادةتشسضة السحؾر الثالث 

      االستجابةلحاالتالتغٌٌرفًأسلوبالعمل.أحسن  .21

     المستجداتفًبٌئةعملً.علىمواكبةحرصلدي  .22

     فًالموالفالصعبةفًعملً.بتحدٍأعمل  .23

     متمٌزة.أهدافجرٌئةفًالعمللتحمٌكأتخذلرارات  .24

     .فًعملًبشجاعةأتصرف  .25

     .مخاطرالعملااللتصادٌةواجههأ  .26

     .الرٌادٌةضمننطاقعملًاألفكاربحثعنأ  .27

     .الممارساتالرٌادٌةضمننطاقعملًنمًأُ  .28

D : :اإلبجاعتشسضة السحؾر الخابع 

الخاللةبهدفتفعٌلهااألفكارعلىاحتضاناحرص  .29
 لتمدٌمكلماهوجدٌدفًمجالعملً.

     

      الخاللةفًالعمل.األفكارطرحأ  .30

     لحلولالسرٌعةلمواجهةمشاكلالعمل.أفكربا  .31

     سرعةالبدٌهةفًظروفعملًالمختلفة.أمتلن  .32

     بطاللةوصٌاغتهافًكلماتمفٌدة.األفكارعنعبرأ  .33

     عنحلولالمشكالت.أبحث  .34

     لمواجهةالنتائج.وأستعدمسؤولٌةالعملاتحمل  .35

 ،،، ؽحدؽ تعاونكل مع الذكخ
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السجتسعضة في بمجية الخمضل بالتعاون مع  األنذظةالتي نفحتيا دائخة  التجريبات: (2السمحق رقؼ )
 2017 – 2014السشغسات غضخ الحكؾمضة في الفتخة ما بضؽ 

عجد  الجية السشفحة اسع السذخكع الخقع
 السدتفضجات

 الدشة السػقع

 2014 إسعاد الصفػلة TIPH 150 مذخكع السبادرات 1

تجريب الخسع عمى  2
 الشحاس

 2015 إسعاد الصفػلة 40 البمجضكي التعاكف 

السجمذ الثقافي  دكرات الخسـػ الستحخكة 3
 البخيصاني

 2015 إسعاد الصفػلة 30

 2017 إسعاد الصفػلة TIPH 30 دكرات كخكشضو 4

 تأىضبلألشفاؿمذخكع  5
السحخريغ مغ 

 االعتقاالت

جسعضة الذباف 
 السدضحضة

مخكد تشسضة مػاىب جضل  6
 شارؾ -السدتقبل 

2014 

مذخكع تيضئة مشاشق  6
 أمشة لمصفل

ActionAid 20  مخكد تشسضة مػاىب جضل
 شارؾ -السدتقبل 

2014 

مؤسدة تامخ  ترشضع الجمى 7
 لمتعمضع السجتسعي

مخكد تشسضة مػاىب جضل  35
 شارؾ -السدتقبل 

2014 

سمدمة لقاءات تػعػية  8
 كأنذصة

جسعضة الذباف 
 السدحضة

مخكد تشسضة مػاىب جضل  34
 شارؾ -السدتقبل 

2015 

كرشة عسل " تدخب  9
 الصبلب مغ السجارس"

مخكد تشسضة مػاىب جضل  15 مؤسدة الشخكيجضضغ
 شارؾ -السدتقبل 

2015 

مخكد تشسضة مػاىب جضل  ActionAid 24 األشعسةدكرة حفع  10
 شارؾ -السدتقبل 

2015-2017 

مخكد تشسضة مػاىب جضل  ActionAid 18 دكرة الكخكشضو 11
 شارؾ -السدتقبل 

2015 

كرشات عسل لمرحة  12
 اإلنجابضة

ActionAid 22  مخكد تشسضة مػاىب جضل
 شارؾ -السدتقبل 

2015 
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مخكد تشسضة مػاىب جضل  ActionAid 13 مذاريع إدارةدكرة  13
 شارؾ -السدتقبل 

2015 

كرشة عسل الخصط  14
االستخاتضجضة لمبمجة 

 القجيسة

ActionAid 11  مػاىب جضل مخكد تشسضة
 شارؾ -السدتقبل 

2017 

لجاف العسل  كرشة عسل التغحية 15
 الرحي

مخكد تشسضة مػاىب جضل  13
 شارؾ -السدتقبل 

2017 

تجريب عمى االنتخابات  16
 السخكدية

ActionAid 12  مخكد تشسضة مػاىب جضل
 شارؾ -السدتقبل 

2017 

كرشة عسل عغ مكافحة  17
 السخجرات

ActionAid 20  تشسضة مػاىب جضل مخكد
 شارؾ -السدتقبل 

2017 

 تأىضبلألشفاؿمذخكع  18
السحخريغ مغ 

 االعتقاالت

جسعضة الذباف 
 السدضحضة

مخكد تشسضة مػاىب جضل  10
 شارؾ -السدتقبل 

2017 

مذخكع تيضئة مشاشق  19
 آمشة لمصفل

ActionAid 38 مركزتنمٌةمواهبجٌل
 شارن-المستمبل

2117 

 محاضخات تػعػية 20
لمػقاية مغ سخشاف 

 الثجؼ

ActionAid 32 مركزتنمٌةمواهبجٌل
 شارن-المستمبل

2117 

مركزتنمٌةمواهبجٌل ActionAid 44 مذاريع إدارةدكرة  21
 شارن-المستمبل

2117 

محاضخات عغ صحة  22
 السخاىقة

ActionAid 11 مركزتنمٌةمواهبجٌل
 شارن-المستمبل

2117 

الدكاج محاضخات عغ  23
 السبكخ

ActionAid 11 مركزتنمٌةمواهبجٌل
 شارن-المستمبل

2117 

في الذؤكف  السخأة دكر  24
 االجتساعضة كالدضاسضة

ActionAid 7 مركزتنمٌةمواهبجٌل
 شارن-المستمبل

2117 

مركزتنمٌةمواهبجٌل ActionAid 12االجتساعي  السخأة دكر  25
 شارن-المستمبل

2117 
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 كالدضاسي

مخكد تشسضة مػاىب جضل  ActionAid 12 دكرة حاسػب 26
 شارؾ -السدتقبل 

2017 

 2017-2014 السخكد الكػرؼ  12 جبلكدي دبمـػ الػسائط الستعجدة 27

بخنامج السخضع  األزياءبخنامج ترسضع  28
 MTREEالجكلي 

 2015 السخكد الكػرؼ  30

السجمذ الثقافي  IELTSبخنامج  29
 البخيصاني

 2017-2014 السخكد الكػرؼ  15
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 أعزاء لجشة تحكضؼ الستبانة:  (3السمحق رقؼ )
 السؤسدةأو الجامعة  السؼ الخقؼ

 جامعة القجس  أ.د محسػد الجعفخؼ  1

 جامعة القجس  د. كامل أبػ كػيظ  2

 جامعة القجس  د. زياد قشاـ 3

 جامعة القجس  د. احسج حخز هللا  4

 جامعة الخمضل  د. جساؿ أبػ مخؽ  5

 جامعة القجس  د. عسخ الرمضبي 6

 جامعة القجس السفتػحة د. دمحم عسخك 7

 بمجية الخمضل  األشيبعبلمأ. 8

 إحرائيمحمل  عبلء الدعاريخ 9
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 صؾرة لبخنامج اختضار العضشة: (4السمحق رقؼ )
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 فيخس الججاول
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الجراسة مع (لسرفػفة ارتباط فقخات أداة Person correlation(: نتائج معامل االرتباط بضخسػف )2-3ججكؿ رقع )
 50 ....................................................................................... الجرجة الكمضة لكل مجاؿ.

 52 ................................................. (: نتائج معامل كخكنباخ ألفا لثبات أداة الجراسة3-3ججكؿ رقع )
 55 ................................................................................ (: مفاتضح الترحضح4-3ججكؿ)

بمجية الخمضل بالذخاكة مع السشطسات  التجريب الحؼ تشفحه دكر(: الستػسصات الحدابضة كاالنحخافات السعضارية 1-4ججكؿ)
 57 ................. ـ2017 - 2014غضخ الحكػمضة في تشسضة رأسساؿ البذخؼ لمسخأة في مجيشة الخمضل في الفتخة مغ )
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بالذخاكة بضغ السشطسات  التجريب السشفح  جكر( لRegression(: نتائج تحمضل االنحجار الخصي البدضط )6-4ججكؿ)
 62 ............................. غضخ الحكػمضة كبمجية الخمضل عمى تشسضة رأس الساؿ البذخؼ كفقا لمستغضخات الجيسغخافضة
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