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 الإىداء

 

ميم ب ىدي شيئًا من جزيل غطائم فاجؼهل  وػلمخيناي من خللت فب حسنت ورزكذين ب جزيت  فنفؼت اإ

 ملليب ضياء ومبرصي جالء ب هبخو يف مزيان حس نايت

ىل اميت جؼلت اجلنة حتت ب كداهما وامطرب ملء نفهيا ب ثرثين ػىل ادلهيا مبا فهيا    اىل رحياهة الارض  ،اإ

ىل كرت غيين وب مل حيايت  .  تو ب يم احلبيبة رػاىا هللا وثنطقب غظم ما هتمس تو امللوة ،   اإ

ىل اذلي حتمل املشاق احليات ل جليا ىل اذلي منحين امؼطاء واملوت    اىل س ندي تو حكون امؼزمية  ،اإ اإ

ىل من ب غطاين ونفاين مثال امخحدي وامط،   تفضل من هللا ثؼاىل  ربحبر املمي واملبادئ امسامية اإ

 . وامخضحية ب يب امغايل حفظو هللا

ىل اخويت يو   سف، رش يد وب خوايت امبناث اإ

 اىل ال ىل وال كارة 

 اىل زماليئ اذلين شارهوين مساري اجلامؼي .

  

 دمحم رضا
 

  



 

 

 

   الإىداء              
اإىل ومن وضع املوىل س بحاهو وثؼاىل اجلنة حتت ب كداهما اإىل اميت رتدين وحضت من ب جًل 

 «ب يم احلبيبة» اإىل امغامية 

 «ب يب امغايل» وثؼة من اجل راحيت وثؼلميي ورس جنايح اإىل من ب مبس ين زوة املؼرف 

 اإىل رمز احلنان اإىل ال غزاء ػىل كليب ب خوايت وس ندي يف احليات

ك س امطحبة وامطداكة واكن يل مؼيم ب غىل اذلهرايث  اإىل لك من ب رجشفت مؼيم

 زوجيت وب ولدي.

 «غٌللاإدارت ال  » اإىل لك من وسامه كلمي ومل ينسامه كليب خاضة دفؼيت دفؼة 

 غبد املادر         
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شكر وغرفان
 اخللق ب مجؼني ب رشفامحلد هلل رة امؼاملني وتو وس خؼني وامطالت وامسالم ػىل 

متامو فهل امحلد وامثناء نٌل ينبغي جلالل ،   امحلد هلل اذلي وفلنا لإجناز ىذا امؼمل وب ػاهنا ػىل اإ

 وهجو وغظمي سلطاهو

 .  امؼمللدم جبزيل امشكر وامؼرفان ملك من كدم منا يد امؼون لإجناز ىذا هخ

ملبوهل الإرشاف ػىل ىذا امؼمل وػىل هطاحئو   ثيلاوي امؼريبوب خص ابذلهر ال س خاذ ادلنخور 

امشكر وجزاه هللا غنا  وثوجهياثو وحسن مذاتؼخو اذلي همد منا طريق اس خكٌلل ىذا امؼمل فهل

 لك خري

ىل لك من ك ومو بلكمة طبية ب و دػاء جتدد منا املؼنوايث ،   دم منا يد امؼون ومل يبخل ػليناواإ

 .  وثبؼر روح الاس مترار واملثابرت
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 مقجمة
نحػ التخكيد عمى األفخاد كالسػرد إستخاتيجي خبلل الدشػات األخيخة مغ القخن العذخيغ اآلراء  اتجيت

ألفخاد وليذ السػاد السادية سػاء السالية مشيا ىع ايداىع في بشاء وبقاء السؤسدات بحيث أصبح شغل الذغال 
الجػىخية في أداء السؤسدات االقترادية ومع دخػل العالع  االختبلفاتأو العقارات أو وسائل اإلنتاج تحجد 

زدادت القشاعة بأن السػرد البذخؼ ىػ رأس السال ااد السعخفة ترػجو باألساس إلى اقإلى األلفية الججيجة الس
ستغبللو الجيج لسختمف السػارد السادية او أن يخمق الكيسة مزافة مغ خبلل سة والحؼ بإمكانالحكيقي لمسشط

األخخػ في ضل االقتراد الحجيث الحؼ يعتسج بذكل كبيخ عمى القصاع السعمػماتي مسا يؤكج عمى أن األفخاد 
أصبح رأس السال  ذوؼ السعخفة ىػ القػة السديخة والسػجية أدركت السشطسة أىسية العشرخ البذخؼ، حيث

البذخؼ مغ أىع أصػل السشطسة عمى اإلشبلق، ولقج بخز كسػرد أساسي في تعديد أداء مشطسات األعسال 
وتحقيق أىجافيا بسا يسثمو مغ قجرات وميارات وكفاءات فيػ يعتبخ السؤشخ الحكيقي لتسيد أؼ مشطسة كيف ال 

طسات جاىجة إلى استقصاب أفزل مػاردىا وىػ يعتبخ مرجر نجاحيا وتفػقيا ونطخًا ألىسية تدعى السش
 البذخية والعسل عمى تصػيخىا لحا يشرب االىتسام عمى السػرد البذخؼ بذكل كبيخ.

وبعج تصػيخ رأس السال البذخؼ وتشسية ضخورة ممحة والبج مشيا تفخضيا متصمبات العرخ الحجيث، لحلظ 
تداعج عمى تصػيخ وتشسية رأس السال البذخؼ سعت مشطسات األعسال إلى الكيام بسجسػعة مغ العسميات التي 

 الحؼ يخكد عمى الصاقات غيخ السمسػسة وكيفية إكتذافيا واستثسارىا والسحافطة عمييا.
والشظ أن االىتسام باإلفراح والتقخيخ عغ رأس السال البذخؼ الحؼ يداعج في زيادة الذفافية وزيادة 

 االىتسام باألصػل غيخ السمسػسة.
التشطيسي أحج أىع مفاليع اإلدارة فزبًل عغ كػنو ىجفًا رئيدًا لسؤسدات األعسال اليػم، يعتبخ التسييد 

يداعج السؤسدات عمى تحقيق ميدة تشافدية استخاتيجية مغ خبلل تقجيع أنػاع متفػقة مغ الخجمات لآلخخيغ 
األدبيات إلى أن  يحجد التسيد قجرة السؤسدات عمى تحقيق الجػدة واألداء الفائقيغ مع السشافديغ، وتذيخ

 التسييد التشطيسي يحقق في نجاح السؤسدات عمى السجػ الصػيل.
 إشكالية الجراسة:.0

 عمى الشحػ التالي: تيلية إنصبلقًا مغ تداؤل جػىخؼ يأبشاء عمى ما سبق يسكغ أن تتبمػر معالع اإلشكا
ما مجى السداىسة الحي يقجميا رأس الساؿ البذخي في تحقيق التسيد التشعيسي لجى الرشجوؽ 

 (؟CNASالهطشي لمتأميشات اإلجتساعية )الزساف االجتساعي لمعساؿ األجخاء 
 ويتفخع عغ ىحه اإلشكالية الخئيدية األسئمة الفخعية التالية:

  التشطيسي؟ما اإلشار الشطخؼ لخأس السال البذخؼ والتسييد 
 ما األىسية الشدبية لخأس السال البذخؼ بالشدبة لمتسيد التشطيسي؟ 
 ؟ما واقع أثخ رأس السال البذخؼ عمى التسيد التشطيسي. 



 
 

 ب 
 

  شجوق الزسان االجتساعي في مداىسة وتبشي السبادرة في تحقيق صما ىػ دور الحؼ تمعبو قيادات
 .؟التسييد التشطيسي

 الفخضيات الجراسة: .0
 عمى األسئمة الفخعية السصخوحة سشحاول اإلنصبلق مغ الفخضيات التالية: ولئلجابة

ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء العيشة الجراسة حػل رأس السال  أوال : الفخضية الخئيدية:
 البذخؼ تعدػ لستغيخاتيع الذخرية والػضيفية )السؤىل العمسي، الخبخة(.

تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد عيشية الجراسة حػل رأس السال : ال األولىالفخضية الفخعية 
 (.0.05البذخؼ تعدػ لستغيخات السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػؼ )

الفخضية الفخعية الثانية: ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد عيشة الجراسة حػل رأس السال 
السعشػؼ عيشة الجراسة حػل رأس السال البذخؼ تعدػ لستغيخ الخبخة  ػ مدتػ البذخؼ تعدػ لستغيخ الخبخة عشج 

 (.0.05عشج مدتػػ السعشػؼ )
ال تػجج فخوقات ذات داللة احرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل الخأس مال  الفخضية الفخعية الثالثة:

 (.0.05ؼ )البذخؼ تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة معًا عشج مدتػػ معشػ 
 الفخضية الخئيدية الثانية:

ال تػجج فخوقات داللة إحرائية بيغ أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد التشطسي تعدػ )متغيخاتيع  
 )السؤىل العسمي، الخبخة، والتي تتفخع مشيا الفخضيات الفخعية التالية: والػضيفيةالذخرية 

لة إحرائية بيغ أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد التشطيسي الفخضية الفخعية األولى: ال تػجج فخوقات ذات دال
 (.0.05تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػؼ )

الفخضية الفخعية الثانية: ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد التشطيسي 
 (.0.05تعدػ لستغيخ الخبخة عشج مدتػػ معشػؼ )

ة بيغ أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد التشطيسي ئي: ال تػجج فخوقات ذات داللة إحراالفخعية الثالثةالفخضية 
 (.0.05تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػؼ )

 تع صياغة الفخضية الخئيدية الثالثة كاآلتي: ثالثا : الفخضية الخئيدية الثالثة:
ال تػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ السعارف وبيغ التسييد التشطيسي عشج مدتػػ  األولى:الفخضية الفخعية 

 (.0.05داللة معشػؼ )
ال يػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ الخبخات وبيغ التسييد التشطيسي عشج مدتػػ داللة  الفخضية الفخعية الثانية:

 (.0.05معشػية )
ال تػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ السيارات وبيغ التسييد التشطيسي عشج مدتػػ  الفخضية الفخعية الثالثة:

 (0.05داللة معشػية )
  



 
 

 ج 
 

 أىسية الجراسة:.0
تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ شبيعة السػضػع الحؼ تعالجو مػضػع الجراسة ومتسثل في دور رأس 

شكاليات الحجيثة في ىحا السجال وخاصة أنو السال البذخؼ في تحديغ التسييد التشطيسي يعتبخ إحجػ أىع اإل
الججيخة بالحكخ كػنو ييجف إلى تقييع إضافات ججيجة مغ ناحية إبخاز الحؼ يداىع في  السػاضيعيعتبخ مغ 

تحديغ التسييد التشطيسي الحؼ يختكد باألساس عمى السػرد البذخؼ الحؼ يحقق باألساس ىجف الجراسة 
والتػسع  ويكتدي مػضػع الجراسة أىسية كبيخة آلراء الباحثيغ الحيغ يعتبخونو مػضػع ىام وجب التصخق إليو

 فيو.
 .أىجاؼ الجراسة:0

 . تبيان دور رأس السال البذخؼ في السؤسدات الجدائخية 
 .تحجيج مختمف السفاليع الستعمقة بالخأس السال البذخؼ والتسييد التشطيسي 
 .إبخاز وتػضيح األىسية الشدبية لخأس السال البذخؼ والتسييد التشطيسي 
 ي تحديغ التسييد التشطيسي في الرشجوق الػششي بيان والػقػف عمى دور رأس السال البذخؼ ف

 لمزسان االجتساعي.
 دوافع إختيار السهضهع:.0

 دوافع شخرية:
 .السيػل الذخرية لسػاضيع الستعمقة بإدارة السػارد البذخية 
  إىتسامشا بالبحث واإلنجحاب لجراسة ىحا السػضػع نطخيًا وتصبيكيًا وبحلظ نكػن قج أضفشا إسيامات

 لمسػضػع.ججيجة 
 دوافع مهضهعية:

 .قمة الجراسات الستعمقة بالسػضػع وزيادة الخصيج السعخفي 
  اعتبار السػضػع مغ السػاضيع الحجيثة التي ستتػلى إىتسامًا واسعًا في األفاق السدتقبمية والػقػف

 ( بخأس السال البذخؼ وتقييعCNASعمى مجػ إىتسام الرشجوق الزسان االجتساعي لمعسال األجخاء )
 واقع رأس السال البذخؼ لجػ الرشجوق الزسان االجتساعي.

  محاولة تقجيع إإلضافة وإن كانت بديصة لسختمف الجراسات سابقة مغ أجل التػسع في السػضػع
 دراسة مدتكببًل.

 يمي: تسثمت حجود الجراسة فيسا حجود الجراسة:.0
 الحجود السهضهعية: 

 عاده في مداىسة تحديغ التسييد التشطيسي في تقترخ في دراسة واقع رأس السال البذخؼ بأب
 الرشجوق الػششي لمزسان االجتساعي.

 .الحجود السكانية: الرشجوق الػششي لمزسان االجتساعي لمعسال األجخاء وكالة أدرار 



 
 

 د 
 

  :شتسمت الجراسة عمى عيشة مغ مػضفػن والعسال لجػ الرشجوق االحجود البذخيةCNAS. 
  إلى غاية  07/02/2021الجراسة خبلل الفتخة السستجة مغ الحجود الدمشية: تع إنجاز ىحه

31/05/2021. 
عتسجنا بذكل أساسي عمى السشيج الػصفي التحميمي حيث قسشا بجسع معمػمات حػل ا  .مشيج الجراسة:0

مػضػع الجراسة مغ مختمف السرادر والسخاجع وكحا الجراسات الدابقة التي ليا عبلقة بالسػضػع بحيث تع 
عتساد عمى السشيج التحميمي في الجانب ا ى السشيج الػصفي لػصف الجػانب الشطخية لمبحث وتع االعتساد عم

 .SPSS23 ئيالبيانات بػاسصة بخنامج اإلحراستبيان مغ خبلل تحميل التصبيقي باستخجام اال
 .صعهبات الجراسة::0

 البذخؼ.التسييد التشطيسي ورأس السال تتعمق  بالشدبة الى تػفخ الكتب قمة السخاجع 
 .عجم دقة اإلجابة بالشدبة لبعس أفخاد العيشة السجروسة 
 انات وىحا راجع لتحفع بعس يستبات واإلجابات عمى بعس االعمػمصعػبة الحرػل عمى بعس الس

 العسال.
 هيكل الجراسة:.0

( السدتخجمة في إنجاز IMRADوثبلث فرػل وخاتسة وفق شخيقة ) مقجمةتتكػن ىحه الجراسة مغ 
 العمسية.البحػث 

في الفرل األول إلى األدبيات الشطخية مػضػع الجراسة والستسثمة في متغيخات  التصخق حيث تع 
 الجراسة.

وفي الفرل الثاني تع التصخق إلى مختمف الجراسات الدابقة التي ليا صمة بالسػضػع ومحاولة التعميق 
 عمييا.

في تحديغ التسييد التشطيسي في  أما في الفرل األخيخ تع دراسة واقع دور رأس السال البذخؼ 
بػالية أدرار حيث تع تقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ تصخقشا في  االجتساعيالرشجوق الػششي لمزسان 

السبحث األول إلى شخيقة وأدوات مدتخجمة في الجراسة أما السبحث الثاني في تحميل مختمف الشتائج 
 يا باإلضافة إلى تػصيات وأفاق الجراسة.الستػصل إلييا وكحا اختبار فخضية الجراسة ومشاقذت



 

 

 

 
 املفاىميي الإطار ال ول امفطل

 ادلراسة ملخغرياث وامنظري
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 الفرل االوؿ 
الستغيخات الستدارعة يتصمب مشيا اىتسام تتسكغ السشطسات مغ البقاء واالستسخار في ضل 

واستثسار في راس السال البذخؼ الجؼ يداعجىا في التفػق وتشفيج خصصيا وتحقيق اىجاف 
دىا ػار السشطسة بالجقة والفعالية والن التسيد والتفػق لجػ السشطسات يعتسج عمى قػة وتسكغ م

 البذخية 

الستجحرة في األفخاد العامميغ داخل السشطسة ،الستسثمة يعتبخ راس السال البذخؼ مجسػعة مغ الرفات 
في مختمف السعارف والقجرات و السيارات وغيخىا مغ الرفات السػجػدة في السػارد البذخية والتي ليا صمة 

دراسة مفيػم  ما يتعمق  اراء الباحثيغ ومختمف السجارس الفكخية في كجلظ بالشذاط االقترادؼ ولقج تبايشت
طيسي وابعاده وعادة ما تدعى مختمف السشطسات الى التسيد والتفػق ويتجمى ذلظ في التسيد التسيد التش
 التشطيسي .

لفرل دراسة نطخية حػل تأثيخ راس السال البذخؼ عمى التسيد ااول في ىحا شوعميو يسكغ أن نت
 مبحثيغالتشطيسي وقج قدسشا ىحا الفرل الى 

 سال البذخؼ سي لخأس الياالشار السفال السبحث االول :
 السبحث الثاني :مالية التسيد التشطيسي
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 س الساؿ البذخي ألخ  سيي:االطار السفاه األوؿالسبحث 
في ان مرصمح راس السال البذخؼ تع التصخق اليو بذكل كبيخ في الدشػات االخيخة ركيدة األساسية 

ومعارفيع لتحقيق اىجافيع مسا  تدعى السشطسة الى وضع اشار عسل يختكد عمى السيارات االفخاداد السشطسة 
 يجعمشا نتصخق عمى كل السفاليع الستعمقة بالخاس السال البذخؼ 

 السطمب االوؿ :تعخيف راس الساؿ البذخي 
متػاجج في عقػل السػارد الزسشية رصيج السعخفة  HUMAN CAPITAL يسثل راس السال البذخؼ 
السعخفي في السشطسة والستػلج مغ القجرة العقمية % مغ رصيج الخديغ 85-75البذخية ذلظ الخصيج الحؼ بذكل

البذخية تمظ السقجرة التي تكػنيا محفطة متفاعمة مغ السػجػدات السمسػسة تذسل )السعارف الخبخات ، 
مخاس السال ل  (15، صفحة 2015)أحسج،  السيارات ،التعميع ، االرث التاريخي( والتي البج االستثسار فييا

 البذخؼ عجيج مغ التعخيفات نحكخ مشيا 
يتع التعخف عمى راس السال البذخؼ عمى أنو احج اوسع واىع السػجػدات غيخ السمسػسة في  :0تعخيف 

ببلل، )أكخام، بذار، و السشطسة ، فيػ راس السال الحؼ يقجم وبذكل اساسي السشتجات التي يصمبيا الدبائغ 
 (51، صفحة 2016

بجا استخجام مرصمح راس السال البذخؼ مشح أوائل الدتيشات مغ القخن العذخيغ وىحا ما تؤكجة  :0تعخيف 
وىشاك بعس الباحثيغ الحيغ يعيجون بجايات  االىتسام  1964وكتابات بيكخ سشة  1961كتابات شػلتد سشة 

  (06، صفحة 2009)فخعػن و إليفي،  امغ عذخبخاس السال البذخؼ الى ادم سسيت في القخن الث
عمى أنو  The ador and schultz  (1961)ويعخف راس السال البذخؼ السجتسع مغ قبل  :0تعخيف 

"مجسػعة الصاقات البذخية التي يسكغ استخجاميا الستغبلل مجسل السػارد االقترادية كحلظ يستل السجسػعة 
الكمي ، الكفي والشػعي مغ القػػ البذخية الستاحة في السجتسع بالجانب الشػعي يسثل الكفاءات الحىشية 

  (39، صفحة 2015مػساوؼ، ) والسدتػيات العمسية الدكان
عمى أنو " مجسػعة الصاقات البذخية التي يسكغ استخجاميا في استغبلل مجسل   schultzيعخفو  :0تعخيف 

 .(65، صفحة 2002)حدغ، السػارد االقترادية 
ويعخف راس السال البذخؼ بكػنو الخعاء الحؼ يذسل كافة اصحاب السرمحة الجاخميغ )الذخكاء   :0تعخيف 

الجاخميغ ( مغ مجراء ومذخفية وكحلظ العامميغ معارفيع ومياراتيع وخبخاتيع و اداتيع و بتكارتيع ىحه العشاصخ 
تيا عمى االستجابة  لتغيخات اضحت اليػم مػارد حداسة وبالغة األىسية لمسشطسات الرتباشيا السباشخ بقجر 

 (44، صفحة 2017)الذخيف و صمحاوؼ، التي تسذ بيئتيا 
مغ الخاس السال  1964" في كتابو "راس السال البذخؼ الحؼ تع نذخه عام  beckerويخؼ بيكخ

البذخؼ مساثل لمػسائل السادية لئلنتاج مثل السرانع واآلالت ويدتصيع الفخد االستثسار في راس السال البذخؼ 
خاس السال مغ خبلل التعميع والتجريب والخعاية األمية وتعتسج السخخجات بذكل جدئي عمى ندبة العائج مغ ال

 .(05، صفحة 2013)بخاليسي،  البذخؼ  الستػتخ
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بان راس السال البذخؼ يتسثل في راس السال البذخؼ الفكخؼ غيخ السادؼ  kendrick كسا اعتبخ  0: تعخيف
)بعػني، وغيخ السمسػس والجؼ يتخاكع باالستثسار في التعميع والبحػث بيجف زيادة كفاءة السػارد البذخية 

  .(167، صفحة 2014
عخيف التالي لمخاس السال البذخؼ يتسثل راس السال مغ خبلل التعاريف الدابقة يسكغ استخبلص الت

البذخؼ في مجسػع القػػ  العاممة   التي تستمظ القجرة والتفكيخ والتججيج واالبتكار و ذلظ بفعل السعخفة 
الزسشية الكامشة في اذىان العامميغ التي تخمق ميارات الكيادة والقجرة عمى حل السذاكل واتخاذ القخارات 

امل مع السخاشخ وعميو فيػ يعكذ فاعمية السشطسة في ادارة مػاردىا السمسػسة وغيخ السمسػسة الخشيجة والتع
 لمحرػل عمى الخبخة الثقافية والسعخفة البلزمة لتحقيق السسيدة التشافدية وخمق الكيسة.

 السطمب الثاني : خرائص واىسية راس الساؿ البذخي 
 .(18-17، الرفحات 2009)بغ عسار،  أوال :خرائص راس الساؿ البذخي 

 يتسيد راس السال البذخؼ لسجسػعة مغ السسيدات ومغ اىسيا:
: ان راس السال البذخؼ ال يشفرل أبجا عغ مالكو وىػ مبلزم لو في كل خرهصية راس الساؿ البذخي  -0

والذخرية األفخاد وىػ يتسيد بالخرػصية كػنو مخىػن مكان وزمان ، وال يسكغ تكػنو اال بالسذاركة الفعمية 
بالقخار الحؼ سيتخحه الفخد في ما يخز قخار االستثسار في التكػيغ ، وتحسمو مختمف التكاليف التي ستشجد 
عشو، وتشازلو عشد جسيع العػائج السالية التي كان سيحرل عمييا في الحاضخ ، ومقابل وايخادات مالية اكبخ 

 .في السدتقبل
: أن إمكانيات تخاكع راس السال البذخؼ تختبط ارتباط وثيقا بالقجرات الجدسية محجودية راس الساؿ البذخي -0

والعقمية لمفخد ، وبسا أن تكمفة االستثسار تتدايج مع مخور الػقت ،تجج أن تحريل عػائج االستثسار محجودة 
شازلو عغ العػائج السالية التي يسكغ ان يتحرل بجورة حياة الفخد حيث ان قابمية الفخد لمتكػيغ مخىػنة بسجػ ت

 عمييا في الحاضخ مقابل عػائج مالية اكبخ مغ السدتقبل
: عجم مخئية راس السال البذخؼ مغ اول وىمة تعشي بو ان السعارف عجـ السخئية راس الساؿ البذخي -0

حيث أنو في بجاية عبلقة العسل  والقجرات السستمكة مغ قبل األفخاد ، ال يسكغ تسييدىا ومعخفتيا مغ اول وىمة
، ال يدتصيع السشطسة ان تتعخف عمى القجرات والكفاءة الحكيكية ألفخادىا واال بعج التعخف عمى الذيادات 
العمسية لمفخد والتي تحسل مؤشخاىا ما يتسثل في تكمفة االستثسار في التعميع، والتي تحسميا الفخد شػال فتخة 

بلل لخبخات والكفاءة والتجخبة والسيشية التي يتستع بيا لؤلفخاد التي تطيخ مغ خدراستو وتكػيشو ، الى جانب ا
 .مدتػيات االداء واالنتاجية

  ثانيا : اىسية راس الساؿ البذخي 
تتجمى اىسية راس السال البذخؼ في مجسػع الفػائج التي يسكغ ان يحققيا راس السال البذخؼ 

 يمي : لمسشطسات واالفخاد مغ اىع ىحه الفػائج ما
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  ان زياده التأىيل واالعجاد في قجرات وخبخات راس السال البذخؼ في السشطسة ويداعج عمى رفع االداء
والتسيد وخمق التفاىع بيغ االفخاد تقميل نصاق الخقابة باإلضافة الى رفع مدتػيات الثقة بيغ اإلدارة 

 والعامميغ
 ان تشاقز راس السال البذخؼ لمسشطسة يتخجع تشافدية لمسشطسات  تان راس السال البذخؼ يسثل اىع ميدا

 ادائيا الفكخؼ والحؼ يسكغ ان يسثل او يقاس
 ان الخاس السال البذخؼ يسثل اىع اسذ قيام السشطسة الستعمسة 
  ان التخكيد عمى راس السال البذخؼ يعصي امكانية لتحقيق التصػر والتقجم حتى مع قمة او عجم تػفخ

 السػارد االخخػ 
  يداعج راس السال البذخؼ في تصػيخ التقشيات الستقجمة في مختمف السجاالت والتي يتصمبيا االقتراد

 السعخفي واالرتباط مع تقشيات السعمػمات واالترال والحاسػب واالنتخنت 
 بيغ تساما كسا كانت ػ يسكغ أن تتخجع اىسية راس السال البذخؼ ايزا في الرخاع العمسي حػل السػى

 .(22-21، الرفحات 2017)مجفػني، ارع حػل االرض وراس السال السادؼ الذعػب تتر
 مكهنات وأبعاد رأس الساؿ البذخي السطمب الثالث : 

 الفخع االوؿ :مكهنات راس الساؿ البذخي 
 يتكػن راس السال البذخؼ مغ ثبلثة عشاصخ اساسية وىي كالتالي :

مجسػعة السعارف واالتجاىات والترخفات والدمػكيات السدتشبصة مغ التجخبة الزخورية  :ىيالكفاءات 
 لسسارسة ميشة معشية

 :وفي مختمف التجارب ،الخبخات العمسية السكتدبة عغ شخيق مسارسة السيشة التجارب والخبخات  
، 2013)بخاليسي، ع :وىي مختمف السعمػمات الستخاكسة عغ شخيق التكػيغ والتعمي السعارؼ والسؤىالت 

 .(05صفحة 
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 الفخع الثاني :ابعاد راس الساؿ البذخي 
 (28، صفحة 2016)ربحية قػادرية،  (: أبعاد راس السال البذخؼ 01الججول رقع )

 األبعاد الدشة الكاتب
Baptiste 2001  العامميغ، السياراتمعخفة 
Booth 1998 ميارات العامميغ، التجريب، االتجاه 

Brooking 
and 

Motta 

 قابميات الكيادة، ميارات اإلدارة، السيارات، اإلبجاع 1996

Brooking 1997  ،قابميات الكيادة، ميارات اإلدارة، السيارات السيشية، ميارات حل السذكبلت
 القابميات اإلبجاعية

Edvinson 
and 

Malone 

 القجرات، السيارات، الخبخات، السعخفة 1997

Leliarert 
and al 

 السيارات، القجرات، الدسعة، الذيخة، الكانة، السكانة، اإلمكانية الفخدية 2003

Luthams, 
and al 

 الخبخة، التعميع، السيارات السيشية، السعخفة، األفكار اإلبجاعية 2004

Scholtz 1993 يارات، القجرات، الكيع، األصػل االجتساعيةالسعخفة، الس 
Lynn 1998 السعخفة، السيارات، القابميات 

Molyneux 1998 السعخفة، السيارات، األساليب السيشية الذبكات الذخرية لمسػضفيغ 
Roose 
and al 

القابمية لمسشافدة )ميارات العامميغ، السعخفة(، اتجاىات العامميغ )الحػفد،  1997
أخبلق العامميغ(، سخعة االستجابة )االبجاع، التقميج، التكيف الدػك 
 والتكامل(

Roos 
and al 

 ميارات العسل، االتجاىات وسخعة االستجابة 1998

stewart 1997 اتجاىات العامميغ، التثبيت في السؤسدة، معجل دوارن العسل، الخبخة والتعميع 
sveiby 1997 قابميات العامميغ 
Lacey & 

Flamholtz 1981 الكفاءات، الخبخات، السعارف 
tomer 1999  السعخفة السدتشجة عمى قػة العسل، قجرات العامميغ، واالتجاىات، خرائز
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 القادة والسديخيغ
Van 

buren 
 السعخفة، السيارات السسمػكة مغ قبل األفخاد في السؤسدة 1999

wu 2000  والػالءفخيق اإلدارة، السيارات السيشية، اإلبجاع 
Bontis , 
Fitz-enz 2002 اإلرث التاريخي، التعميع والتجارب، مػاقف الفخد 
Daft and 
Marcic 2006 معارف، خبخات، ميارات، قجرات العامميغ 

Charlence 
Rowena 2006 السيارات الجساعية، القجرات، الخبخات 
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 السبحث الثاني : ماهية التسيد التشعيسي
ن اختبلف وجيات الشطخ في اعصاء عجة مفاليع التي تتعمق بالسفيػم التسيد التشطيسي نتج عشيا إ

تػجيات عجيجة والرياغة عامة حػل ىحا السرصمح اختمفت مغ باحث إلى اخخ ستبخز في ىحا السبحث اىع 
 نقاط التي تتعمق بالجانب التسيد التشطيسي.

 التشعيسيالسطمب االوؿ : مفيـه واىسية التسيد 
 مفيـه التسيد والتسيد التشعيسي الفخع االوؿ

ن اىتسام في اآلونة االخيخة بسا يعخف بالتسيد التشطيسي ليذ ولج صجفة بل ىػ سعى لمتكيف مع إ
عمى كل مشطسة تدعي  لمبقاء واالستسخار وجػب امتبلكيا لشطام ادارؼ قػؼ  مالدا بيئة األعسال الججيجة وبات

مغ خبلل ما سبق يسكششا اعصاء تعخيف شامل لسختمق جػانب  وفعال لسػاكبة الشجاح والتقجم واالستسخارية 
 االساسية الستعمقة بالتسيد التشطيسي

 التسيد التشعيسيو  داوال: مفيـه التسي
دارة في السؤسدات السعاصخة مغ ناحية ويخمد الى الغاية االساسية لئل مفيػم جامع يذيخالتسيد 

لمدسة الخئيدية التي يجب ان تترف بيا مغ ناحية اخخػ مغ ىجا السشصمق فان التسيد يذيخ الى بعجيغ 
 اساسيغ في االدارة الحجيثة ىسا 

انجاز نتائج غيخ مدبػقة البعج االول ان غاية االدارة الحكيكية ىي الدعي الى تحقيق التسيد بسعشى 
 تتفػق بيا عمى كل مغ يشافديا وتتفػق عمى نفديا بسشصق التعمع 

تعتسجه مغ نطع وفعاليات يجب ان  يرجر مغ االدارة مغ اعسال وقخارات وما البعج الثاني ان كل ما
خص الحكيكية كي الف ئاو االنحخاف وييي أخك مجاال لمخصتت قة الكاممة التي الئتتدع بالتسيد أؼ الجػدة الفا

 (42، صفحة 2020)كخوش و لحخش،  .يحقق تشفيج االعسال الرحيحة 
 التسيد التشعيسي :ثانيا

ؤسدي مغ العجيج مغ الكتب والجراسات واالبحاث وىجا التعجد يعكذ سيشصمق تعخيف التسيد ال :0تعخيف 
تخكد جيػدىا لتحجيج مفاليع التسيد التشطيسي .فسجخل اىسية السفيػم التي جعمت السجاخل االدارية السعاصخة 

ة ركد عمى حاجات يساس لمتسيد التشطيسي ومجخل العبلقات االندانأاالدارة العمسية حجد مفيػم الكفاءة ك
جتساعية لمعامميغ واضاف الى قامػس التسيد التشطيسي مرصمحات مثل العسل الجساعي وفخق العسل اال

وجػدة الحياة والسشاخ والثقافة التشطيسية وقج تػاصمت الجيػد االدارية بسا في دلظ السجاخل االدارية السعاصخة 
في ضل التغيخات البيئية الستعجدة  التي حجدت مفيػم الفاعمية الجؼ يخكد عمى تحقيق اىجاف السشطسة الكمية

 .(28، صفحة 2020)داود، 
ة مغ التفػق االدارؼ التخبػؼ السشطع بالجارس مبانو سسة شام التسيد التشطيسييعخف الباحث  : 0تعخيف 

مع العبلقات الييكمية الثانػية يذسل تعديد مجتسع مغ الكيع والسعتقجات والدمػك االيجابي الجاعع والستشاسق 
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ؤوليات والسيام السحجدة بكيادة رشيجة محفدة لمعسل واالنتاج وفق تخصيط استخاتيجي دات السالتشطيسية ذ
 .(06، صفحة 2016)عمي، ممة مغ السػارد البذخية يدتثسخ القػػ العا

يعخف التسيد التشطيسي بقجرة السشطسات عمى مداىسة والسشافدة بذكل استخاتيجي عبخ التفػق في  : 0تعخيف 
، 2017)الذيخاني،  .اداءىا وحل مذكبلتيا  ثع تحقيق اىجافيا برػرة فعالة تسيدىا عغ باقي السشطسات 

 (36صفحة 
يعخف بانو مجسػعة مغ االستخاتيجيات التي مغ شانيا ان تحقق التفػق والخيادة السؤسدية مغ  :  0تعخيف

خبلل تبشي مجسػعة مغ السسارسات الكياسية الجاعسة السعتسجة عمى التحفيد واستثسار السيارات عالية 
كسجخل لديادة االبتكار وتحديغ االداء ودعع ثقافة التحديغ السدتسخ والتدام اعمى درجة مغ درجات السدتػػ 

ىيميع واستثسار مياراتيع استثسار االمثل مغ خبلل مؤسدات اعجاد أالجػدة في تجريب الكػادر البذخية وت
  .(08، صفحة 2019)أحسج جسعة،  متسيدة

حالة مغ االبجاع والتفػق التشطيسي تحقق مدتػيات عالية غيخ عادية مغ االداء وتشفيج  :التعخيف الذامل
يحققو  العسميات االنتاجية والتدػيكية والسالية وغيخىا في السشطسة يسا يشتج عشيا انجازات تتفػق عمى ما

 السشافدػن 
 د التشعيسييالتسياىسية  :الفخع الثاني

 د التشطيسي في : يالتسيتتجمى اىسية 
 السشطسات بحاجة الى وسائل وشخق لمتعخف عمى العكبات التي تػاجييا حال ضيػرىا -1
السشطسات بحاجة الى وسيمة لجسع السعمػمات حتي تتسكغ مغ اتخاذ القخارات السيسة بخرػص السػارد  -2

 .داءادرة والتسيد في األوالسب باإليثار عيجب تخقيتو ومغ السػضف الحؼ يتد البذخؼ مثل مغ الحؼ
السشطسة بحاجة الى التصػيخ اعزائيا برفة مدتسخة سػاء السجيخيغ او السػضفيغ حتى يتسكشػا مغ -3

  .السداعجة في جعل السشطسة اكثخ تسيدا في االداء  قياسا مع السشطسات السشافدة
فخدا ام جساعة والتسعغ في حداسية السشطسة بحاجة الى تػفخ السيارات البلزمة لرانع القخار سػاء اكان -4

  (36، صفحة 2017)جسال،  الجور الحؼ يقػم بو واىسيتو في تحقيق اإلبجاع والتسيد في السشطسات
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 السطمب الثاني : مبادئ واسذ التسيد التشعيسي
 تفػق والتي تداىع في الػصػل إلى الىشاك العجيج مغ السبادغ و االسذ يقػم عمييا التسيد التشطيسي 

 التشطيسي
 الفخع االوؿ: مبادئ التسيد التشعيسي

اتفق عجيج مغ الباحثيغ عمى ضخورة االلتدام والسخاعاة بالسبادغ االساسية اذ وجب عمى السشطسة 
 .(102، صفحة 2019)صياحي، التقيج بالسبادغ مغ أجل تحقيق التسيد وتتذسل السبادغ في ما يمي : 

يقرج باالستسخارية ىػ ان تكػن عسمية متػاصمة فبل يشبغي السشطسة الػصػل الى مدتػػ  اوال: االستسخارية :
معيغ مغ التسيد وتشتيي العسمية ،فان ىحا اإلجخاء سػف يؤدؼ الى الخجػع لمػراء والػثػق مع باقي السشطسات 

 بعيجا عغ التفخد والتسيد 
ىػ ان يسذ التسيد جسيع أجداء السشطسة وبرفة كمية وان ال يقترخ  الذسػليةيقرج بسبجأ  : الذسهليةثانيا: 

 التسيد عمى جدئية معشية في السشطسة دون باقي اجدائيا 
وضخورة دراسة التػقعات السدتقبمية لػاقع السشطسة في السدتقبل  :التخكيد عمى التهقعات السدتقبمية ثالثا:

 السشذػد وىحا ما يعصي السشطسة ويزسغ ليا عشرخ الدبق واالنفخاد والتسيد 
: يخػ الباحث دافخ بان التسيد الحكيقي لو مقػمات وال يسكغ التسيد باألقػال  رابعا: تهافخ مقهمات التسيد

يبشي التسيد عمى عجة مقػمات اساسية اىسيا: مشاخ عسل قػؼ ،قيع عسل  والذعارات والترخيحات البج ان
 واسعة وقيادة مدتقخة وقػية 

 خامدا: التخكيد عمى االشياء التي تحقق الرجارة والتفهؽ 
تحقيق التسيد التشطيسي ال يكػن ممحػظ وفعاال مالع يكغ متسخكدا عمى االشياء التي تحقق ميدة 

 الرجارة والتفػق 
: أن الحكيقة في نجاح السشطسات الحجيثة اليػم ىػ الذعػر االحداس السدتسخ بالحاجة لمتعمم سادسا:

 السدتسخ بالحاجة لمتعمع والدعي الجؤوب لحلظ مغ اجل الػصػل إلى االفزل اإلحداس 
ية يعتبخ شيػع فمدفة االبتكار واالبجاع مغ أىع السبادغ االساس تذجيع االبتكار و التفكيخ السبجع: سابعا:

التسيد التشطيسي بعيجا عغ الخػف مغ الفذل او العقاب مع اعصاء الربلحيات البلزمة لحلظ ومع رصج 
ادت البقاء ان تعسل عمى االبتكار ر والسبتكخيغ ، الن الػاقع يفخض عمى السشطسات اذا ا عيغالسكافآت لمسبج

 والتحديغ السدتسخ لسشتجاتيا وخجماتيا 
أن السشاخ التشطيسي الجيج يذجع عمى خمق جػاء مل ايجابي يحقق االستقخار  :ثامشا: السشاخ السالئم لمعسل

 لؤلفخاد والتشطيع ،ويجعل األفخاد في السشطسة 
 اسذ التسيد التشعيسي :الفخع الثاني

ىشاك مجسػعة مغ االسذ يقػم عمييا التسيد التشطيسي والتي تقػم بالسداعجة السؤسدة في تحقيق 
 .(104، صفحة 2019)صياحي،  االسذ فيسا بمي :التسيد التشطيسي وتتسثل 
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 اؼ العسل عمى تشفيح السيام دون تخاخي ارتباط و تأجيل ،او بعيج عغ التدػيق  : التحيد لمتشفيح اوال:
يعتبخ العسيل العشرخ الخئيدي والسدتيجف االول مغ نذاط السشطسة فسشيع  االقتخاب من العسيل: ثانيا:

العسيل الج وترػر احتياجاتو وتػقعاتو يداعج بذكل كبيخ في االقتخاب أثخ مشو ، وبالتالي تحقق اكبخ قجر 
 مغ الشجاح والتسيد

 العسمية االنتاجية : اؼ اعتبار األفخاد ىع السحخك الخئيذتحقيق االنتاجية من خالؿ األفخاد ثالثا:
ذلظ يعشي االستبجاد والعسل السدتسخ لتحػيل كل ما ليذ قيسة او ذا قيسة  :رابعا: الدعي لتكهين القيسة

 محجودة الى سمع وخجمات ليا وقيسة والتي يسكغ أن تعصي االضافة لمسشطسة
يعشي ان عمى السشطسة العسل في السجاالت التي اكتدبت فيو   ىشا  :االنحرار في مجاالت الخبخة :خامدا

 الخبخة او تخػ انيا تدتصيع ان تكتدب خبخة مدتقبمية 
 تداعج بداشة الييكل التشطيسي وابتعاده عغ التعقيج في الػصػل الى التسيد :البديط التشعيم :سادسا

ان تعديد ثقة الفخد بشفدو وعجم االتكال عمى االخخيغ مغ شانو ان  :سابعا تشسية االستقاللية والعسل الحخ
نجاز السيام السػكمة مغ دون شمب مداعجة حاتية إليقػؼ عمى نحػ غيخ مباشخ الثقة بالشفذ وبالقجرات ال

فخد االخخيغ ودلظ تبعا لقجرات االفخاد وميارتيع العمسية والسيشية دون تقميل مغ اىسية العسل بخوح الفخيق فكل 
 تسام العسل الجساعيمصالب ان يبجل اقرى جيجه إل

ساس مغ اجل أيعج التػازن بيغ السخكدية والبلمخكدية ضخورؼ ك :ثامشا السدج بين السخكدية والالمخكدية
 الػصػل الى التسيد. 

 التسييد التشعيسي السطمب الثالث: متطمبات وسسات
 اوال: متطمبات التسيد التشعيسي

)الذيخاني،  السدتجام يػجج متصمبات االساسية يجب اخحىا بالعيغ االعتبار وىي كاآلتي:لتحقيق التسيد 
 .(39، صفحة 2017
  التػجو االستخاتيجي تبشي التصػيخ االستخاتيجي لمسشطسة وتحقيق التشديق والتكامل االستخاتيجي في

 اجداء السشطسة
  تتشاسب مع التغيخات السحيصةلياكل تشطيسية مخنة 
  تػفخ نطام معمػمات متكامل يزع اليات لخصج السعمػمات وتحجيج مرادرىا وسائل جسعيا وقػاعج

 معالجتيا وحفطيا ومذاركتيا 
 دارة السػارد البذخية يزسغ استقصابيع وتػضيفيع وتحفيدىع وتسكيشيع وانجاح مدارىع نطام متصػر إل

 الػضيفي
  االستثسار في تصػيخ وتشسية السيارات والقجرات السحػرية االساسية في السشطسة لتحقيق ميدة تشافدية

 شػيمة السجػ 
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 جاع مغ خبلل السذاركة بالتعمع وتحديغ السدتسخ حيث يديع دلظ في تػفيخ بيئة مشاسبة ومحفدة لئل
 .الفعالة لمسعخفة

 ػ الجاعع لسشيجيات التسيد ودلظ مغ خبلل قيع الكيادة الجاعسة لمتسيد حيث يكػن سمػك القادة ى
 .وغايات واىجاف السشطسة 

 السػائسة واالندجام في التخصيط والتشطيع. 
  تػاجييا لمتعامل  السشطسة عمى التعخف عمى عكبات التي قج داعجتاالستعجاد بالػسائل والصخق التي

 معيا بذكل صحيح.
  السجسػعات وفخق العسل ووحجات االعسال واالداء تػفخ نطام متكامل لتقييع االداء الفخدؼ واداء

 .التشطيسي ككل بغخض تقػيع االنجازات بالكياس الى االىجاف ومعاييخ االداء
 ثانيا: سسات التسيد التشعيسي

ان تحقيق التسيد يجل عمى ان السشطسة تتستع بالدسات ميسة تجعميا متسيدة عغ نطيختيا االخخػ و 
 .(53، صفحة 2018)عخفات أبػ لبجة،  تتسثل ىحه سسات في كاآلتي

اذ ان قبػل االعسال الرعبة يعج مغ اىع مرادر التسيد السؤسدي، حيث تتػفخ فيو  قبهؿ االعساؿ الرعبة :
 فخص الشسػ و التعمع الدخيع لمسشطسات و تحديغ العسميات

 اذ ان الكيادة تعتبخ كقجرة ليا دور بارزا في التحفيد لمتسيد و التذجيع عميو تهفخ القيادة الكفؤة :
فالسراعب تكذف مدتػيات قجرة السشطسة اذ ان ارتكاب األخصاء و تحسل السشطسة  تحسل السراعب:

 بخامج التجريب التي يعدز مغ تسيد السشطسات لبلزمات و مػاجيتيا يدسح في صقل قجرات السشطسة و تسيدىا
و يقرج بيا تعديد دقة نطام التشبؤ الخاص بيا مغ خبلل اختيار افزل االساليب التأدية السيسات و  جقة:ال

 بشاء مشاخ داخمي يؤكج عمى أىسية ذلظ باعتباره يؤثخ عمى تسيد السشطسة 
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 :األوؿخالصة الفرل 
كبيخ في السداىسة ثيخ أالبذخؼ ت مال سأخ ممغ خبلل ما سبق ذكخه في ىحا الفرل يسكغ القػل ان ل

في تحقيق التسييد التشطيسي باعتبار ان السػارد البذخؼ يعتبخ ركيدة اساسية داخل السشطسة بحيث يداىع في 
تػليج الصاقات وافكار متججدة وابتكارات وابجاعات والتي تؤدؼ الى تعديد القجرة السشطسات وتعطيع انتاجية 

  السشطسة ومخخجاتيا
كبيخ في ثبات واالستقخار السشطسات اد بالػاجب عمى مشطسة جعل نفديا التسيد التشطيسي لو دور 

لظ ن دتتسيد عمى مشافديغ مغ اجل كدب ميدة التشافدية التي تداعجىا في الػصػل الى ىجفيا السدصخ ويكػ 
 سحكع و جػدة ادارتيا التي تحقق ليا التفػق في مجاالتياالقائع عمى تخصيط 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
امفطل امثاين ادلراساث امساتلة 

 نلموضوع
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 :الفرل الثاني
متعمقة بالسػضػع دراسة و متسثمة في راس السال البذخؼ والتسيد بعج التصخق الى الجراسات الشطخية 

التشطيسي ،سشتشاول في ىحا الفرل مختمف الجراسات الدابقة السختبصة بالستغيخيغ ويتزسغ عمى  ىحا الفرل 
عمى اىسية الجراسات سابقة في  دراسات العخبية واألجشبية وسػف نثخؼ السػضػع بالتعميق عمى الجراسات وتخكيد

وضع السػضػع الجراسة في تداىع الجراسات سابقة في  اتوابخاز اىسية الفخوق بيغ الجراس شاء العام لمسػضػع ب
ىحا الفرل الى ثبلثة وقدسشا ة السػضػعية يمعخف مادة شيخ السػجو لتكػيغأيتسيد بالتشديق والت عمسيال هاشار 

 مباحث وىي كاالتي:

 الستعمقة بالخاس السال البذخؼ : الجراسات الدابقة السبحث االوؿ 

 :الجراسات العخبية السطمب االوؿ 

 : الجراسات االجشبيةالسطمب الثاني 

 : الجراسات الدابقة الستعمقة بالتسيد التشطيسي السبحث الثاني 

 : الجراسات العخبيةالسطمب االوؿ

 :الجراسات االجشبية السطمب الثاني 

 الجراسات الدابقة:  التعميق عمى السبحث الثالث 

 :اوجو اتفاق و التذابو واالختبلفالسطمب االوؿ  

  قة: ما يسيد الجراسة الحالية عغ الجراسة الدابالسطمب الثاني 
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 السبحث االوؿ: الجراسات الدابقة الستعمقة بالخاس الساؿ البذخي 
 السطمب االوؿ :الجراسات العخبية 

  مداىسة االستثسار في رأس الساؿ البذخي في تدييخ بعشػان  (2016قػادرية، )ربحية دراسة
ى التعخف عمى درجة ، ىجفت ىحه الجراسة الالسعخفة بالسؤسدة االقترادية الجدائخية أطخوحة دكتهراه

لة ار في رأس السال البذخؼ في تدييخ السعخفة بالسؤسدة االقترادية الجدائخية دراسة حاثسمداىسة االست
 فخع جشخال كابل بدكخة.-مؤسدة صشاعة الكػابل 

تع جسع البيانات عغ شخيق السقابمة مع مجيخ تدييخ السػارد  التحميمي اتبعت الجراسة السشيج الػصفي
إشار تع  119البذخية باإلضافة إلى االستسارة استيجفت جسيع اإلشارات العاممة داخل السؤسدة عجدىع 

 استبانة صالحة لتحميل الشتائج 73استبانة وتع قبػل  79تػزيع 

وتػصمت ىحه الجراسة إلى مجسػعة  ( في تحميل البيانات،SPSSتع االعتساد عمى بخنامج االحرائي )
محل الجراسة ىػ مدتػػ ليذ بالسؤسدة مغ الشتائج أىسيا أن مدتػػ االستثسار في رأس السال البذخؼ 

 بالزعيف، إذ ووجج أنو مدتػػ متػسط.

  دور راس الساؿ البذخي في تحقيق السيدة بعشهاف  (2016)إليام، د.وحجيج ليمى و أ.يحياوؼ، سة ادر
سة إلى التعخف عمى مداىسة رأس السال البذخؼ في تحقيق اىجفت ىحه الجر  التشافدية لمسؤسدة الرشاعية
 .س في باتشة في الجدائخاالسيدة التشافدية في ممبشة األور 

سة حالة ممبشة امي باإلضافة إلى استخجام مشيج در تع االعتساد عمى استخجام السشيج الػصفي التحمي 
س في باتشة إلبخاز مداىسة رأس السال البذخؼ في تحقيق السيدة التشافدية باالعتساد عمى ترسيع ااألور 

إشارات السؤسدة والبالغ عجدىع سة في راسة حيث يتسثل مجتسع الجايشة الجر استسارة استبيان وتػزيعيا عمى ع
مغ مجسػعة إشارات حيث تع اختيارىع برفة عذػائية وبمغ عجدىع تكػنت  إشارًا اما العيشة السدتيجفة ، 56
 .%82استسارة صالحة لمتحميل االحرائي أؼ ندبة اإلجابة بمغت  41إشارًا تع استخجاع  50

الستسثميغ في  وخأس السال البذخؼ بعشرخيسة إلى الشتائج أىسيا: أن االىتسام باوقج تػصمت الجر 
سة عمى مداىسة اة مػافقة عالية ألفخاد عيشة الجر السيارات والكفاءات ال يحطى باالىتسام الكافي ووجػد درج

فدية رغع وجػد تبايغ في تػفخ عشاصخ رأس السال البذخؼ حيث االتش يدةرأس السال البذخؼ في تحقيق م
 سقارنة مع عشرخ الكفاءة مسا يؤكج عمى اىسيو السيارات.بالت عمى اعمى وزن اراحرل عشرخ السي
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 بعشهاف دور رأس الساؿ البذخي واألداء الستسيد لمعاممين في (2016)الدبيجؼ و السذيجاني،  دراسة
ىجف البحث الػصػل إلى إمكانية تحقيق  .في وزاره الشفط العخاقي نيميجابحث  سيسشعالتحقيق التفهؽ 
، مغ خبلل عيشة  االداء الستسيد لمعامميغ ةػيخ رأس السال البذخؼ وبشاء ثقافمغ خبلل تص التفػق التشطيسي

ة في مجيخا وتتسحػر مذكل البحث حػل وجػد تحجيات تػاجو السشطسة السبحػث تتسثل بدخع 86بمغت نحػ 
د في عمى بشاء الثقافة التسي ةقادر  ادارة وضيػر اقتراد السعخفة مسا يدتمدم وجػدغيخات في البيئة الخارجية الت

االداء العامميغ والعسل عمى تصػيخ وتجريب العامميغ لمحرػل عمى رأس مال بذخؼ ذو خرائز متسيدة 
يحقق التفػق ليا ، واستعسمت االستبيان رئيدية لجسع البيانات والسعمػمات وتزسغ البحث مجسػعو مغ 

 لع التػصل الى مجسػعة مغ نتائج لعوت.الفخضيات التي تػضح عبلقو االرتباط والتأثيخ بيغ متغيخات البحث
ابخازىا أن رأس السال البذخؼ يدداد تأثيخه في التفػق السشطسي بتػسط االداء الستسيد لمعامميغ، اما اىع 

ا في اشار العسل لغخض الحرػل عمى وتجخبتي التػصيات فتتسثل في تذجيع االبتكار وشخح االفكار الججيجة
 .حل مذكبلت وتصػيخ االداء لمػصػل الى التسييد االساليب في

  بعشهاف دور نعاـ السعمهمات االستخاتيجية في تفعيل تحدين مدتسخ  (2017)خػضخؼ، دراسة
 .الجدائخية Condorإلدارة رأس الساؿ البذخي دراسة تطبيقية في شخكو 

ػمحاولة معخفة الجور الحؼ تمعبو نطع السعمػمات االستخاتيجية في فعمية ىإن الغخض مغ ىحه الجراسة 
 تحديغ مدتسخ إلدارة رأس السال البذخؼ داخل السؤسدة حيث تع شخح مذكمو البحث،

بذخؼ والفكخؼ دارة راس السال الجية في فعالية التحديغ السدتسخ إلدور نطع السعمػمات االستخاتي ما
 .؟داخل السؤسدة 

تع المجػء لبلستبيان التي تعج األداة الخئيدية لجسع البيانات والسعمػمات الى جانب الػثائق العمسية 
 40والسقاببلت الذخرية والسعاشات السيجانية، وقج تع اختيار عيشة عذػائية مغ السػضفيغ البالغ عجدىع 

حرائية مثل الػسائط الحدابية كسا مػضفا تابع لسرمحة إدارة السػارد البذخية كسا استعسمت بعس الػسائل اإل
خمرت الجراسة الى جسمة مغ التػصيات مغ اىسيا ضخورة االعتساد عمى نطام تخصيط السػارد السعمػمات 

 خرػصا في حالة السؤسدة الكبيخة السؤسدات الكبيخة 

تبار آرائيع شخاك السػارد البذخية لمسشطػمة في ترسيع وتصػيخ نطام السعمػمات واالخح بعيغ االعضخورة ا
 .السقتجر لى امتبلك رأس السال البذخؼ وبالتالي الػصػل ا ىعوافكار 
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  السطمب الثاني: الجراسات األجشبية
 متعمقة ب (EL-Mashharawi, 2015) دراسة رأس الساؿ البذخي 

The impact of the intervention management parameters on equipping Qualified human 

capital 

رأس مال بذخؼ مؤىل لمقصاع الدياحي رفج ىحه الجراسة الى قياس آثار عػامل إدارة التجخل في  ىجفت
ة ولتحقيق أىجاف الجراسة تع استخجام ادا  وقج استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي في قصاع غدة

مغ التجخل باستخجام العػامل الدتة إلدارة التجخل، استبيان عمى السدتفيجيغ  85حيث تع تػزيع  االستبانة
وخمرت الجراسة الى ان ىشاك عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ العػامل الدتة )إداره تجخل السػاجية 

وزمغ  ونجاح التجخلباألىجاف، احتياجات الفئة السدتيجفة، تكمف التجخل، االستجامة والسمكية السحمية، 
 .(التجخل والتذبيظ لمسجتسع

مغ نجاح التجخل يعػد ليحه العػامل وأن إن إدارة التجخل السػجية  %66كسا خمرت الجراسة إلى أن 
 % 23لتحقيق نجاح التجخل وان تحجيج احتياجات الفئة السدتيجفة تداىع قخابة  %30باألىجاف تداىع بقخابة 

 لتحقيق نجاح التجخل

   دراسة(Abu safieh, 2019)متعمقة بػ  «the impact of human capital on 

improving  individual freelancers decent job accessibility. »  
 " تأثيخ رأس السال البذخؼ عمى تحديغ وصػل أفخاد العسل الحخ لمػضائف السشاسبة."

الجراسة الى التحقق مغ تأثيخ رأس السال البذخؼ لجػ أفخاد العسل الحخ في قصاع غدة مغ خبلل  ىجفت ىحه 
دراسة أبعاد رأس السال لمػصػل لمدػق العسل الحخ ، تع اتباع السشيج االحرائي حيث تع تػزيع استبانة تع 

شخز مرشف كعامميغ  2000ترسيسيا الكتخونيا كأداة لجسع البيانات مغ مجتسع الجراسة والحؼ يتكػن مغ 
 ثع تػزيعيا الكتخونيا . 500انو مغ أصل يستبا 325مدتقميغ في غده تع تجسيعو 

وضيخت نتائج الجراسة بأنو ال تػجج فخوقات ذات داللة بيغ األفخاد السدتقميغ واالفخاد التابعيغ لمسؤسدة 
السال العامميغ في مجال العسل العامة الحخ في قصاع غده فيسا تػجج فخوقات ذات داللو إحرائية بيغ رأس 

الحخ والعسل السشاسب حيث ان االفخاد العامميغ في مجال العسل الحخ ذوؼ الخبخة والتعميع والسيارة العالية 
  فيسا لع يطيخ متغيخ تعميع اؼ فخوقات ذات داللو إحرائية ةلجييع فخص أفزل لشيل اعسال مشاسب
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 ةدار واصل اتػ الفيسا تػصي ىحه الجراسة أفخاد العسل الحخ لتحديغ ميارات الفشية والحياتية وميارات 
تجريبية قجرات افخادىا مغ خبلل ضسيع لبخامج  ةمؤسدات العسل الحخ عمى تقػيدراسة الػقت كسا تػصي 

 .لسيارات الفشية والحياتيةتعشى با

 د التشعيسيالسبحث الثاني: الجراسة الستعمقة بالتسيي
 السطمب األوؿ: الجراسة العخبية

  بعشهاف أثخ استخاتيجيات السهارد البذخية عمى تحقيق  (2019)الرػالحة، العجوان، و السبلعبة، دراسة
 التسييد التشعيم دراسة تطبيقيو عمى قطاع شخكة االودية األردنية.

ىجفت الجراسة الى معخفو أثخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية عمى تحقيق التسييد التشطيسي دراسة 
تصبيكية عمى قصاع شخكة األدوية األردنية واعتسجت الجراسة األسمػب الػصفي التحميمي لمتعامل مع البيانات 

يغ، ليتع فيسا بعج تحميميا وترشيفيا، مغ خبلل ترسيع استبيان اعج لغخض جسع البيانات مغ السدجم
وشسمت الجراسة العامميغ في الػضائف الكيادية في شخكو األدوية األردنية، تع تػزيع  SPSSباستخجام بخنامج 

استبانة جسيعيا صالحة لمتحميل  185استبانة عمى مجتسع الجراسة بمغ عجد االستبانات السدتخدة  195
 0.05يمي: وجػد اثخ داللة إحرائية عشج مدتػػ  % تػصمت الجراسة الى ما95االحرائي وبشدبو 

الستخاتيجيات إدارة السػارد البذخية مجتسعة )التػضيف، التجريب، التعػيزات، اداره األداء( عمى تحقيق 
التسييد التشطيسي )الكيادة، العامميغ، الييكمة، والثقافة(،وعجم وجػد اثار ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ 

(0.05  ،( االستخاتيجيات اداره السػارد البذخية )التعػيزات( عمى اداء التسييد التشطيسي )الكيادة العامميغ
 اليياكل، والثقافة(.

 سيد التشعيسي بحث ميجاني التبعشهاف انعكاس مسارسات إدارة األداء في  (2016)الصائي،  دراسة
ىجفت الجراسة الى مجػ اسيام مسارسة إدارة األداء في تحقيق ، الييئة العامة لمزخائب –في وزارة السالية 

التسييد التشطيسي في احجػ تذكيبلت وزارة السالية )الييئة العامة لمزخائب( وتكسغ أىسية اختيار ىحه 
ع الجخػل فزبل السشطسات في انيا تحتل أىسية كبيخة واستثشائية في االقتراد الػششي مغ خبلل اعجاد تػزي

عغ انيا تغصي جانبا كبيخا مغ ايخادات مػازنة الجولة، وبغية تحقيق أىجاف البحث والتثبت مغ مرجاقية 
 توالفخوع التابعة لمييئة. واستخجممغ مجيخؼ األقدام  79البحث جخػ اعجاد استسارة استبانة وزعت عمى 

، أما الستشتاجات التي spssتيا باعتساد بخنامج أدوات إحرائية متشػعة لتحميل البيانات والسعمػمات ومعالج
تع التػصل إلييا مغ قبل الباحث وفي ضػء نتائج البحث وتحميبلتو إلى مجسػعة مغ الشتائج كان مغ بيشيا 
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وجػد تأثيخ كبيخ لسسارسات إدارة األداء في التسيد التشطيسي في عيشة البحث. وأن ىشاك عبلقة ارتباشية بيغ 
 أبعاد إدارة.

يد التشعيسي، دراسة تطبيقيو في القطاع أثخ التغييخ التشعيسي عمى التسبعشػان (2017)العسخؼ، .دراسة 
 الخاص الدعهدي 

ىجفت الجراسة الى معخفة أثخ التغييخ التشطيع عمى التسيد التشطيسي بتصبيق عيشة تسثل السػضفيغ في القصاع 
مػضف واستشجت الجراسة الى مشيجيو البحث الػصفي التحميمي تع  368غ عجدىع الخاص الدعػدؼ البال

االعتساد عمى االستبانة كأدوات الجراسة وخمرت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا وجػد دالالت إحرائية 
داللة لعػامل تغييخ التشطيع عمى التسييد التشطيسي باستثشاء عامل الييكل التشطيسي كسا تػجج فخوق ذات 

إحرائية بيغ استجابة السبحػثيغ لمجراسة حػل شبيعة عػامل التغييخ تشطيسي واخيخا تػجج فخوق ذات داللة 
  إحرائية بيغ استذاره السبحػث لمجراسة حػل شبيعة ابعاد التسييد التشطيسي .

 عديد التسيد التشعيسي القيادية في تبعشهاف تأثيخ األنساط ، (2014)عمظ حافع و كييو،  دراسة
ىجفت ىحه الجراسة إلى قياس تأثيخ األنساط الكيادية في تعديد التسيد  بحث ميجاني في ىيئة التعميم التقشي

( معاىج تقشية في محافطة 7( كميات تقشية و )5التشطيسي ولقج اختبخت الجراسة في ىيئة التعميع التقشي بػاقع )
واستخجمت دراسات االستبيان أداة رئيدية  107الجراسة عمى عيشة قرجية مكػنة مغ وشبقة بعجاد واستخجمت 

لجسع البيانات والسعمػمات فزبًل عغ السقاببلت الذخرية استعسمت العجيج مغ األساليب اإلحرائية ولقج 
تقشي تسيل تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ االستشتاجات مغ بيشيا أن السشطسات السبحػثة في ىيئة التعميع ال

إلى إتباع مسارسات نسط الكيادة السذاركة ونسط الكيادة الجيسقخاشية عشج التعامل مع السخؤوسيغ داخل التشطيع 
فيي تخكد عمى اليجف الجساعي وعسل الفخيق الػاحج فيي تدعى إلى رفع مدتػيات األداء ودعع جػدت 

التي تعج عػامل ميسة واساسية في التسيد وادارة الجػدة الذاممة  التحديغ السدتسخ والتصػيخ التشطيسي
 .التشطيسي 

  دور استخاتيجية التكامل واثارىا في بعشػان  (2018)عمظ خافع، جاسع دمحم، و سعيج حسج، دراسة
دور  ىجف البحث الى تػضيح وابخاز تحقيق التسيد التشعيسي ، دراسة التطبيقية في دائخة البحث والتطهيخ

م مع ءالتكامل وانعكاسيا في تحقيق التسيد التشطيسي باالعتساد عمى السقاييذ العالسية وبسا يتبل ةاستخاتيجي
 البيئة العخاقية لسجسع البيانات والسعمػمات ومعالجتيا.

ولقج تػصل البحث إلى مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات مشيا إن دائخة البحث والتصػيخ تجاولت 
 .و التكامل لتعديد مديج مغ التغييخ في عسميو التسييد التشطيسياستخاتيجي
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 السطمب الثاني: دراسات األجشبية لمتسييد التشعيسي 
 the tringular relationship BETWEEN TQMبعشػان  (Dawabsheh & Anam, 2019) دراسة

organzational excellence and organizational performance a case of arab American 

university phalstine  

في ة االمخيكي ةاداء مشطسو في الجامعة الذامم ةثيخ مسارسو اداره الجػدأت ةسراىجفو الجراسة الى د
 ةالحرائية افمدصيغ اىتست بفحز دور التسييد التشطيسي في االداء التشطيسي تع استخجام الجدم

 ةالجػد ةت ادار ااكجت نتائج ان مسارس ةعمى الكادر االدارؼ بالجامع االستبيانات التػزيعتع ، PLS-3ةالحكي
 ثيخ ايجابي وىامأت ةالذامم ةالجػد ةدار إلعمى ذلظ كان وة كبيخه مع االداء التشطيسي عبل ةقليا عبل ةالذامم
 واالداء التشطيسي ةالذامم ةبيغ اداره الجػد ةالتسيد السؤسدي ايزا في العبلق السؤسدي تػسطيد التس عمى

 Organizational Excellence in بعشػان (Mazen , M abu amuna , & S Abu Naser, 2017) دراسة

Palestinian Universities OF Gaza Strip   

الى التعخف عمى التسيد السؤسدات في الجامعات الفمدصيشيو في قصاع غده مغ وجيو  ةىجف الجراس
تع اختيار عيشو  344 ةجراسالعميا بمغ السجتسع مجتسع ال ةالعميا تع تػزيع االستبيانات عمى االدار  ةنطخ االدار 

تع  (%69.2مػضفا بسعجل عائج  182مكػنو مغ  ةالعامميغ في الجامعات الفمدصيشي مغ ةشبكي ةعذػائي
انو ىشاك ضعف في تػضيف البحث العمسي  ةاوضحت الجراس لتحجيج ومعالجو البيانات  spssاستخجام بخنامج

 :ةالى الشتائج التالي ةالسجتسع تػصمت الجراس ةلخجم

العميا تتفق بذكل كبيخ عمى اىسيو محػر عمى اىسيو محػرؼ تسيد الكيادؼ وقصاعات الخجمات  ةالدار ا  -
 .ةالستسيد 

 .العميا تتفق بجرجو متػسصو عمى اىسيو محػر التسييد السعخفي ةاالدار   -
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 السبحث الثالث: تعميق عمى الجراسات الدابقة
 الجراسات السطمب االوؿ:اوجو االتفاؽ و اوجو االختالؼ بين 

 ذخؼ فيبعج استعخاض مجسػعة مغ الجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع بحثشا وىػ دور راس السال الب
 الختبلف بيغ الجراسات اوجو التذابو و ألى إتصخق سشتحديغ التسيد التشطيسي 

 اوجو التذابو 

: اتبعت معطع الجراسات الدابقة السشيج الػصفي التحميمي في تحميل البيانات من حيث السشيج
اعتسجت الجراسات السحكػرة سابقا عمى اداة الجراسة حيث تذابيت الجراسات في  األداة مغ حيث  والسعصيات 

 اختيار اداة الجراسة ومتسثمة في االستبانة 

سات حػل بيئة الجراسة تقخيبا يػجج ثبلث دراسات : ىشاك اتفاق في عجيج مغ درامن حيث بيئة الجراسة 
 )االشار الدماني ( 2016اقيست سشة 

 اوجو االختالؼ 

عيشة عذػائية  تر تابحيث ىشاك دارسات اخ يشةاختمفت الجراسات حػل الع :ة والسجتسعيشمن حيث الع
 .عيشة مقرػدة  ارتوىشاك مغ اخت

حجع العيشة مغ دراسة الى  تتفاوتىشاك اختبلف بيغ الجراسات في حجع العيشة  :يشةمن حيث حجم الع
  .دراسة االخخػ 

ث ىشاك اختبلف في متغيخات الجراسة كل دراسة حدب السػضػع بحي  :من حيث متغيخات الجراسة
 السخاد دراستو

 الدمشي  في االشار باإلضافة يسكغ ذكخ أن الجراسة الحالية تختمف عغ الجراسات الدابقة
  .ةوالسكان لمجراس

 بيغ  ةالعبلق ةاالبعاد التي تع مغ خبلليا دراس في ةالدابق ةمع الجراس ةالحالي ةتختمف الجراس
 .متغيخات البحث

 محجد ومؤشخ في تشاوليا السػضػع مغ اشار ات الدابقة مع الجراس ةالحالي ةتتفق الجراس 
 بحث خاصو في  بيغ متغيخؼ  ةالعبلق ةفي دراس ةبقالدا ةمع الجراس ةالحالي ةتختمف الجراس

 .األجشبيةالجراسات 
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 ما يسيد الجراسة الحالية عن الجراسات سابقة   :السطمب الثاني
 .عغ الجراسات سابقة الجراسة الحاليةيسيد  لى ماق إسبق سشتصخ ما بعج ذكخ  

  لسػضػع راس السال البذخؼ ودوره في جػة عمسية بتصخقيا عالجت فحالية  قائسة الان الجراسة
واحج اذ لع يدبق ان ذكخ تحديغ التسيد التشطيسي اذ يعتبخ مػضػع يعالج متغيخيغ في اشار 

  .العبلقة  بيغ الستغيخيغ ويبيغ بوذمػضػع ي
 فيع السػضػع.لجانب الشطخؼ كػنو يداعج في ركدت الجراسة عمى ضخورة اثخاء ا 
  الخأس مال البذخؼ عمى التسيد التشطيسيىتست الجراسة عمى إبخاز الجور الحؼ يسارسو ا.  
  تحاول ىحه الجراسة معخفة دور رأس مال البذخؼ في تحقيق التفػق التشطيسي الحؼ تدعى إليو

جل السشطسات ىحا ما يسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة التي ربصت رأس مال البذخؼ 
 تغيخات أخخػ.مع عجة م

 لبذخؼ في ستخجمت ىحه الجراسة مقاييذ تتشاسب مع الستغيخات الكيفية لكياس دور رأس مال اا
 تحديغ التسييد التشطيسي.

 نتباه الباحثيغ لزخورة البحث والتعسق في دراسة ىحا ا مغ خبلل الجراسة الحالية لمفت اسعيش
 السػضػع والجليل عمى أىسيتو البالغة.
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 الثانيخالص الفرل 
تداىع الجراسات سابقة في اعصاء خمفية حػل السػضػع بحيث تداعج في ابخاز جػانب الحؼ يختكد 
عمييا القارغ وفي االخيخ ىحا الفرل يسكغ ان نقػل ان الجراسات الدابقة اىسية كبيخة في البشاء العام لمسػضػع 

ثخاء السػضػع كدب مادة عمسية وتصخقشا في بحثشا ىحا الى كافة دراسات الستعمقة بالستغيخيغ محاولة في ا
ضافة الى ابخاز اىع نقاط ة التي تتعمق بالستغيخيغ باإليبجشث تصخقشا الى دراسات العخبية واألبحيمتشػعة 

ت الدابقة مغ اجل الخخوج في اتسيدت ىجه الجراسة الحالية عغ الجراس واختبلفات بيغ الجراسات وابخاز اىع ما
مجراسات لمسػضػع وفي االخيخ يسكغ القػل ل الفيع واعصاء الريغة صحيحةاالخيخ بالشطخة عامة تفيج في 

 تداعج الباحث في التػسع في مادة السعخفية. الدابقة اىسية كبيخة في البحث العمسي

 

 

  



 

 

 

 

 امضٌلن تطندوق امليداهية امفطل امثامر ادلراسة 

 ال جراء تولية ب درار نلؼٌلل الاجامتغي
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 الفرل الثالث:          
 بعج أن تصخقشا إلى أىع السفاليع الستعمقة باإلشار الشطخؼ لستغيخات الجراسة مغ خبلل عخض مختمف       

خأس السال البذخؼ والتسيد التشطيسي في الفرل األول ومجسل دراسات سابقة التي ليا شأن لاألسذ الشطخية 
اط لسعخفة مجػ تصابق بالسػضػع في الفرل الثاني، سشحاول مغ خبلل ىحا الفرل التصبيقي قيام بإسق

 االجتساعيالرشجوق الػششي لمزسان  باختيارالسفاليع والقػاعج الشطخية مع الػاقع التصبيقي لمسؤسدة قسشا 
( كالسحل دراسة وسػف نتصخق إلى جسيع جػانب التي قج تداىع في إبخاز أىسية CNASلمعسال األجخاء )

السػضػع وتحقيق ىجف الجراسة ومتسثل في تعخف عمى دور رأس السال البذخؼ في تحديغ التسيد التشطيسي 
مبحثيغ سششاقر شخيقة الجراسة مغ حيث مشيج السيجاني بالسؤسدة محل الجراسة، بحيث يتزسغ ىحا الفرل 

جراسة ومتغيخات الجراسة ومجتسع وعيشة الجراسة وكحا اإلشارة إلى األدوات السدتخجمة في تحميل ىحه الجراسة ال
الفخضيات الػصػل إلى نقاط األساسية التي تداعج في تقجيع  ارواختبألخيخ عخض الشتائج وتحميميا ليتع في ا

وقج تع تقديع ىحا الفرل إلى  صيات مقجمةلمجراسة واستشتاجاتيا والتػصل في االخيخ الى مقتخحات وتػ  عام
 :وىع كاالتيمبحثيغ 

 الصخيقة واألدوات السدتخجمة في الجراسةالسبحث األوؿ: 
 .الفخضيات  ارواختبعخض وتحميل الشتائج السبحث الثاني: 
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 األدوات السدتخجمة في الجراسةو السبحث األوؿ: الطخيقة 
بالسػضػع الجراسة الستعمق السيجانية سشقػم مغ خبلل ىحا البحث إلى تحجيج اإلشار السشيجي لمجراسة       

ندتعخض في ىحا السبحث إلى الصخق واألدوات السدتخجمة في إنجاز ىحه وقرج الػصػل الى ىجف الجراسة 
، مغ أجل الػصػل إلى توشخق جسع البيانا ة الجراسةوعيش البحث باإلضافة إلى مجتسع اإلحرائيةالجراسة 

 الحقائق والشتائج.
 السطمب األوؿ: طخيقة الجراسة

يعكذ ىحا السصمب السشيجية الستبعة في إعجاد ىاتو الجراسة وذلظ مغ خبلل مجتسع وعيشة الجراسة       
 .ا يجخل في وصف الجراسة\وكحلظ أساليب جسع البيانات وتحجيج الستغيخات وكيفية قياسيا وشخيقة جسعيا وه

 أوال: مشيج الجراسة
السشيج الػصفي  االعتسادمغ أجل اإلجابة عمى إشكالية البحث وتحقيق األىجاف السخجػة مغ البحث ثع 

 .التحميمي السشاسب لسػضػع الجراسة 
ويتع ذلظ مغ خبلل االعتساد عمى مختمف السخاجع في تكػيغ اإلشار الشطخؼ  السشيج الهصفي: -1

 كتب واألشخوحات، مقاالت السحكخات الجامعية ومجاالت.لمسػضػع والتي تزع كبًل مغ: ال
ويتع ذلظ مغ خبلل جسع البيانات والسعمػمات الستعمقة بالسػضػع محل الجراسة  السشيج التحميمي: -2

وتحميل الشتائج التي تع تػصل  االستبيانمغ خبلل إجابات عيشة الجراسة الستعمقة بالبشػد ومحاور 
 .إلييا ومشاقذتيا

 أساليب جسع البيانات والسعمهمات: 
 األجخاءعسال  االجتساعيالسػضفيغ العامميغ في صشجوق الػششي لمزسان  واتجاىاتيتع التعخف عمى آراء 

دور رأس السال البذخؼ في تحديغ تسيد التشطيسي باالعتساد عمى مرجريغ أساسيغ لمسعمػمات وتشقدع  حػل
 ولية آخخػ ثانػية حيث:بيانات ومعمػمات الجراسة إلى معمػمات أ

تع االعتساد عمى الجراسات الدابقة واألبحاث التي بيا صمة بسػضػع الجراسة  السعمهمات الثانهية: (1
 باإلضافة إلى مقابمة السبلحطة وأؼ مخاجع قج يخػ الباحث أنيا تداىع في إثخاء الجراسة بذكل عمسي

مخررة لتحقيق ىجف البحث ويتع ذلظ عغ شخيق  استبانةالتسثيل في ترحيح  السعمهمات األولية: (2
  SPSS 23بخنامج  باستخجامجسع البيانات األولية ومغ ثع تفخيقيا وتحميميا 

يخ ستيجف الجراسة إلى التعخف عمى دور رأس مال البذخؼ في تحديغ التثانيا : مجتسع وعيشة الجراسة:  
ع تحيج مجتسع وعيشة الجراسة الستسثل في الرشجوق الػششي تيسي  ومغ أجل تصبيق ىحه الجراسة التشط

ثع إنذاء وكالة  اجتساعيلمزسان االجتساعي لمعسال األجخاء وىػ مؤسدة إدارية عسػمية مالية ذات شابع 
وفي  1988وكانت ىحه الػكالة تابعة لػكالة والية بذار سشة  1978الزسان االجتساعي بػالية أدرار سشة 

 .والية أدرار مغ وكالة والئية تابعة لمسجيخية العامة بالجدائخ العاصسة  استفادتإلدارة إشار المخكدية ا
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 عيشة الجراسة:
( كل 37مشيا ) استخدعمى عيشة الجراسة  استبانة( 50ثع إتباع عيشة عذػائية، حيث تع تػزيع )       
صالحة لمجراسة( غيخ لعجم استػفيا الذخوط اإلحرائي ) استسارة 13صالحة لمتحميل وألغيت  اتاستسار 

 ٪ 74بمغت  استجابةوبالتالي فإن ندبة 
 متغيخات الجراسة: :ثالثا  

يتكػن ىحا البحث العمسي األكاديسي مغ متغيخيغ أساسيغ ىسا: رأس السال البذخؼ والتسيد التشطيسي      
البذخؼ الستغيخ السدتقل أما التسيد التشطيسي فيػ ذخرية حيث يعتبخ رأس السال الباإلضافة إلى متغيخات 

 يعتبخ الستغيخ التابع بحيث يتفخع مغ كل متغيخ عجة أبعاد فخعية.
 أبعاد ىسا )بعج السيارات وبعج السعارف وبعج الخبخات( 3رأس السال البذخؼ يتفخع مغ الستغيخ السدتقل: 

داء العامميغ، بعج الييكل التشطيسي، بعج تقجيع أبعاد وىسا كاآلتي )بعج أ 3يتفخع مشو الستغيخ التابع: 
 الخجمات(

 نسهذج الجراسة: رابعا : 
 ٭ الذكل التالي يػضح شبيعة الجراسة والعبلقة بيغ متغيخاتيا

 ( متغيخات الجراسة1الذكل رقع ) 

 

رأس 
المال 
 البشري

بعد 
 المعارف

بعد 
 المهارات

بعد 
 الخبرات



 الدراسة الميدانية بصندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء               الفصل الثالث :     
 

22 
 

 
 

 
  

المتغٌرات 
 الشخصٌة

مدة 
 الخدمة

 الجنس

المؤهل 
 العلمً

مسمى 
 الوظٌفً

 السن

التمٌٌز 
 التنظٌمً

أداء 
 العاملٌن

الهٌكل 
 التنظٌمً

تقدٌم 
 الخدمات
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 في الجراسةالسدتخجمة السطمب الثاني: أدوات 
 كاآلتي: إلييا التصخق  مجسػعة مغ األدوات التي سيتعستخجام اسعيا لمػصػل ألىجاف الجراسة ثع 

 أوال : أداة الجراسة
في حيغ تع إعجاد االستبيان وفق الدؤال  35شسمت االستبانة كأداة رئيدية لجسع بيانات الجراسة  استخجامع ت 

تقديع إستبانة مكياس "ليكخت الخساسي" )غيخ مػافق تسامًا، غيخ مػافق، محايج، مػافق، مػافق تسامًا( وثع 
 الجراسة إلى محػريغ كسا يمي:

ألفخاد عيشة الجراسة تزسغ ىحا السحػر البيانات الذخرية متسثمة في البيانات الجيسػغخافية السحهر األوؿ: 
 (مجة الخجمة سشػات الخبخة يفي.ضالسدسى الػ  السؤىل العمسي. .الدغ )الجشذ،

الجراسة الستسثمة في الستغيخ السدتقل رأس السال البذخؼ بأبعاده تزسغ ىحا السحػر متغيخات السحهر الثاني: 
 ثبلث والستغيخ التابع والحؼ بجور يحتػؼ عمى ثبلثة أبعاد

 عبارة مدرعة ومػضحة في الججول التالي: 20حيث شسمت أبعاد رأس السال البذخؼ 
 : العبارات رأس السال البذخؼ 02 الججول رقع

 رقع العبارة البعج
 7 – 1 السعارف
 14 – 8 الخبخات
  20 – 15 السيارات

 ( عبارة مػضحة في الججول التالي:15أما بالشدبة ألبعاد التسيد التشطيسي تسثمث في )
                                     التسيد التشطيسي  التي تكيذ أبعاد: العبارات 03 الججول رقع

 رقع العبارات البعج

 5_ 1 أداء العامميغ
 10_ 5 الييكل التشطيسي
 15_ 10 تقجيع الخجمات

 : مغ إعجاد الصالبيغ وفقًا لسعصيات الجراسة السرجر                                
ويتسثل مكياس ليكارت  غالسػضفيواآلراء  اتجاىاتوكسا ذكخنا سابقًا ويتعمق بالسكياس ليكارت الخساسي لكياس 

 الخساسي والحؼ يأتي كاألتي
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 رت الخساسيايػضح درجة مكياس ليك 10 الججوؿ رقم
 أتفق تساماً  اتفق محايج ال أتفق ال أتفق تساما رقع
 5 4 3 2 1 ػافقةم

 بشاءا عمى السعمػمات الدابقة : مغ إعجاد الصالبيغالسرجر                                     
 والعميا كسا يمي:حيث تع تحجيج شػل خبليا مكياس ليكارت الخساسي الجنيا 

 4= 1-5حداب السجػ = أكبخ قيسة أصغخ قيسة =  -
 0,8=  5\4ثع نقدع السجػ عمى عجد الفئات يربح شػل الخمية:  -
 نجج األعمى لمخمية = شػل الخمية + أقل قيسة في السكياس -

 وبالتالي يربح شػل الخبليا كسا ىػ مػضح في الججول التالي:
 مدتهيات السهافقة لسقياس ليكارت 10الججوؿ رقم

 السدتهى السهافق لو االتجاه الستهسط الحدابي
 ضعيف ججاً  ال أوفق بذجة 1,8إلى  1مغ 

 ضعيف ال أوفق 2,6إلى أقل  1,8مغ 
 متػسط محايج 3,4إلى أقل  2,6مغ 
 مختفع مػافق 4,2إلى أقل  3,4مغ 
 مختفع ججاً  مػافق بذجة 5إلى أقل  4,2مغ 

 spssباالعتساد عمى بخنامج  : مغ إعجاد الصالبيغالسرجر
تع االعتساد عمى السقابمة كأداة لجسع البيانات بحيث أجخيت مع قدع مدتخجميغ لمػكالة السقابمة:  0

 )الرشجوق(
عمى السبلحطة مغ خبلل رؤية ومذاىجة شخق التعامل بيغ رؤساء  االعتسادباإلضافة تع  السالحعة: 0

 األقدام والسرالح السػضفي والتي يداعج في فيع الييكل التشطيسي لمسؤسدة محل الجراسة
 الفخع الثاني: األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة

بخنامج الحدم  باستخجامية وذلظ مجسػعة مغ أساليب اإلحرائية الػصفية التحميم اعتسادفي ىحا البحث تع 
 ( وتتسثل األساليب اإلحرائية االستجاللية في :spss 23اإلحرائية )

  معامل ألفاكخونياخ   coefficient alpha coronbach  وذلظ لتحجيج ثبات أداة الجراسة )لسعخفة
 بيان(تثبات فقخات االس

 ( مكياس اإلحراء الػصفيDESCRIPTIVE STATISTICS الػصف عيشة الجراسة ومعخفة )
 عمى الشدب السئػية باالعتسادخرائز أفخاد الجراسة 

 ( معامل اإلرتباطspermanلكياس الرجق أداة الجراسة ) 
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  السعيارية لئلجابة عمى أسئمة البحث وتختيب متغيخات الجراسة حدب  واالنحخافاتالستػسصات الحدابية
 أىسيتيا

 اختبار (T-TESTلمعيشة الػاحجة ) لسقارنة الستػسصات السحدػبة بالستػسصات الشطخية 
 إختبارKolmongorv – Simirnov  إلختبار إعتجالية التػزيعTests of Normality 
 اختبار ( تحميل التبايغ األحادؼONE –WAY ANOVA لسعخفة الفخوق ) 
 االنحجار البديط  اختبار 
  اختبار االنحجار الستعجد 

 ومشاقذتيا السبحث الثاني: تحميل الشتائج
 السطمب األوؿ: عخض وتحميل نتائج الجراسة

 كخونباخ  ثبات أداة الجراسة معامل الفاأوال : 
يقرج بثبات أداة الجراسة مجػ قجرتيا عمى إعصاء نتائج مساثمة إذا ما شبقت تحت نفدي الطخوف         

( وحدب Cronbach ALPHAوالذخوط وىشاك عجة مقاييذ الختبار الثبات مغ أىسيا معامل ألفاكخونباخ)
وكمسا إرتفع قيسة ىحا السعامل دل ذلظ  0,6ىحا األخيخ فإن الحج األدني لكيسة معامل ألفا يجب أن يكػن 

عمى ثبات أداة الجراسة، وتع حداب معامل الثبات ألفاكخونباخ لستغيخؼ الجراسة كسا ىػ مبيغ في الججول 
 التالي:

 معامل ألفاكخونباخ لستغيخي الجراسة  يهضح   10رقم الججوؿ
 معامل ألفاكخونباخ عجد العبارات البيان

 0,861 20 رأس السال البذخػ 
 0,921 15 التسيد التشطيسي
 0,938 35 االستبانةجسيع عبارات 

  SPSS23خخجات معمى  باالعتساد: مغ إعجاد الصالبيغ السرجر          
بالشدبة لخأس السال البذخؼ  0,861ة إذ بمغت ع( أن قيسة معامل ألفاكخونباخ مختف 5يبيغ الججول رقع )

وىػ معامل مختفع مسا يجل  0,938بمغ  بيانتبلسلبالشدبة لتسيد التشطيسي أما معامل الثبات الكمي  0,921
 .اتمغ الثب بتستع بجرجة عالية بيانتاالسأؼ بالسعشى  عمى ثبات نتائج التي سيتع التحرل عمييا

 صجؽ أداة الجراسة( اختبارأداة الجراسة ): صجؽ ثانيا  
 صجؽ أداة الجراسة )صجؽ العاىخي( -0

يتع التحقق والتأكج مغ صحة وسبلمة وصجق األداة حيث عخضت عمى مجسػعة مغ األساتحة السشتسيغ       
والتجارية وعمػم التدييخ بيجف تحكيسيا وترػيبيا لمتأكج مغ صجقيا وكحلظ  االقتراديةإلى كمية العمػم 

مغ مخدون السعخفي والخبخة لجػ األساتحة وىحا ما يجعل أداة الجراسة مػضػعية ودقيقة وقج بمغ عجد  استفادة
 (02( وأسساؤىع في السمحق )04السحكسيغ )
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 تداؽ الجاخمي: ال اصجؽ -0    
بيخمان بيغ درجات كل فقخة مغ س  ارتباطع حداب معامل تالجاخمي لبلستبانة  االتداقصجق  تحقق مغ      

سيبخمان بيغ كل بعج  ارتباطوالجرجة الكمية بعج الحؼ تشتسي إليو, وكحلظ تع حداب معامل  االستبانةخات قف
 .لبلستبانةوالجرجة الكمية  االستبانةمغ أبعاد 

 )رأس الساؿ البذخي(االتداؽ الجاخمي لمسحهر األوؿ  0ػ0
 :ػ االتداؽ الجاخمي لبعج السعارؼ0ػ0ػ0

 الجاخمي لفقخات بعج السعارؼ االتداؽيهضح  10 ججوؿ رقم
 SIGالسعشػية  االرتباطمعامل  الفقخة رقع  

 0,000 **0,614 الفقخة االولى  1
 0,000 **0,692 الفقخة الثانية 2
 0,000 **0,585 الفقخة الثالثة 3
 0,000 **0,681 الفقخة الخابعة  4
 0,000 **0,701 الفقخة الخامدة 5
 0,000 **0,610 الفقخة الدادسة 6
 0,041 **0,338 الفقخة الدابعة 7

 (0,01دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة )**
 (            0,05دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة )**

 SPSS حدب مدتخخجات بخنامج  غ: مغ إعجاد الصالبيالسرجر
 داؽ الجاخمي لبعج الخبخات تاال  0ػ0ػ0

 الجاخمي لفقخات بعج الخبخات االتداؽيهضح  :10رقم ججوؿ
 SIGالسعشػية  االرتباطمعامل  الفقخة رقع  
 0,017 **0,390 الفقخة الثامشة 08
 0,000 **0,759 الفقخة التاسعة 09
 0,000 **0,439 الفقخة العاشخة 10
 0,009 **0,423 الفقخة إحجػ العذخ  11
 0,010 **0,420 الفقخة اثشى عذخ 12
 0,012 **0,410 الفقخة ثبلث عذخ  13
 0,057 **0,315 الفقخة اربعة  عذخ 14
  (0,01ة إحرائية عشج مدتػػ داللة )دال *

 SPSS حدب مدتخخجات بخنامج  غ: مغ إعجاد الصالبيالسرجر
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 الجاخمي لبعج السيارات  االتداؽ 0.0ػ0
 الجاخمي لفقخات بعج السيارات  االتداؽيهضح  :10ججوؿ رقم 

 SIGالسعشػية  االرتباطمعامل  الفقخة رقع  
 0,000 **0,689 الخامدة عذخالفقخة  15
 0,000 **0,713 الدادسة عذخ الفقخة 16
 0,000 **0,630 الدابعة عذخالفقخة  17
 0,000 **0,804 الثامشة عذخالفقخة  18
 0,000 **0,659 التاسعة عذخالفقخة  19
 0,000 **0,699 العذخون الفقخة  20
 (0,01دالة إحرائية عشج مدتػػ)**
 (0,05دالة إحرائية عشج مدتػػ )**

 االتداؽ الجاخمي لمسحهر الثاني )التسيد التشعيسي(  0ػ0
 االتداؽ الجاخمي لبعج أداء العاممين 01ججوؿ رقم 

 SIGالسعشػية  االرتباطمعامل  الفقخة رقع  
 0,000 **0,779 الفقخة االولى  1
 0,000 **0,750 الفقخة الثانية 2
 0,000 **0,665 الفقخة الثالثة 3
 0,000 **0,726 الفقخة الخابعة  4
 0,000 **0,784 الفقخة الخامدة 5

 (            0,01دالة أخرائية عشج مدتػػ داللة ) **
 (0,05إحرائية عشج مدتػػ داللة ) دالة**

 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ حدب مدتخخجات بخنامج السرجر 
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  االتداؽ الجاخمي لبعج الييكل التشعيسي 0.0.0
 يهضح االتداؽ الجاخمي لمفقخات بعج الييكل التشعيسي : 00ججوؿ رقم  

 مدتػػ السعشػية االرتباطمعامل  الفقخة الخقع
 0,000 **0,776 الدادسةالفقخة  6
 0,000 **0,586 الفقخة الدابعة 7
 0,000 **0,728 الفقخة الثامشة 8
 0,000 **0,627 الفقخة التاسعة 9

 0,000 **0,671 الفقخة العاشخة 10
 (  0,01دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة) **

 (0,05دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) ** 
 SPSS مغ إعجاد الصالبيغ حدب مخخجات بخنامج سرجر:ال 

 :الجاخمي لبعج تقجيم الخجمات  االتداؽ 0.0.0
 الجاخمي لفقخات بعج تقجيم الخجمات  االتداؽيهضح  : 00ججوؿ رقم 

 مدتػػ السعشػية االرتباطمعامل  الفقخة الخقع
الفقخة احجػ  11

 عذخ
0,794** 0,000 

الفقخة اثشى  12
 عذخ

0,789** 0,000 

الفقخة ثبلث  13
 عذخ

0,818** 0,000 

الفقخة اربعة  14
 عذخ

0,848** 0,000 

الفقخ الخامدة  15
 عذخ

0,763** 0,000 

 (0,05دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة)**
 (      0,01دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة)  *

 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاءا عمى مخخجات بخنامجالسرجر
رتباط كل فقخة انجج أن معامبلت ( 12الى رقع )( 7بقة ابتجاء مغ ججول رقع)الججاول الدا مغ خبلل       

تداقيا داخمي مع ا( مسا يجل عمى صجق 0,01إحرائية )ي إليو مػجبة عشج مدتػػ داللة سبالبعج الحؼ تشت
 .محاور الجراسة
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 التهزيع: اعتجالية اختبارثالثا : 
اإلحرائي كثيخة ومتشػعة، مشيا السعمسية )البارامتخية( البيانات التي تتبع التػزيع الصبيعي  االختبار

البلم عمسية )البلبارامتخية( لمبيانات التي ال تتبع التػزيع الصبيعي أم ال، ويتع ذلظ مغ خبلل  واالختبارات
 شػف والججول التالي يػضح ذلظ:يكػلجخوف . سس اختبار استخجام

 شهؼيسس –التهزيع كهلسجخوؼ  اختبار: 00ججوؿ رقم 
Shapiro . wilk Kolmogorov.sminov  

Sig Ddi statistiques Sig Ddi statistiques  
 رأس السال البذخؼ  0.095 37 0.200 0.977 37 0.621
 التسيد التشطيسي 0.141 37 0.062 0.937 37 0.038

 SPSSمغ إعجاد الصالبيغ بشاًء عمى مخخجات بخنامج  السرجر 
شػف حيث بمغت قيسة مدتػػ يسس –التػزيع الصبيعي كػلسجخوف  اختبار( نتائج 13يػضح الججول رقع ) 

 .( وىحا ما يجل عمى أن البيانات تتبع التػزيع الصبيعي0.05( وىي أكبخ مغ )0.200الجاللة )
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 البيانات الذخريةرابعا : 
 التحميل الهصفي لعيشة الجراسة-0

: يسكغ عخض البيانات الستعمقة بتػزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ الشهع-أ
 الشػع مغ خبلل الججول التالي:

    عيشة الجراسة وفق متغيخ الشهع : 10الذكل رقم    تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ الشهع  00 الججوؿ رقم
 
 
 
 
 

 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاءًا عمى مخخجات السرجر
 حيث   غ عجد اإلناثم يتزح لشا أن عجد الحكػر أكبخ ( والججول أعبله02يطيخ لشا مغ خبلل الذكل )     

( 11% مغ مجسػع الكمي لمعيشة، بيشسا تػزيع اإلناث بمغ )70.3( فخد بالشدبة 26)تػزيع الحكػر فالعيشة بمغ  
 .% مغ السجسػع الكمي لمعيشة29.7 ما يسثل، ندبتو

 :تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ الدن-ب
 عيشة الجراسة وفق متغيخ الدن: 10الذكل رقم     : تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ الدن00ججوؿ رقم 

 
 
 
 
 
 

 SPSS23: مغ إعجاد الصالبيغ بشاءًا عمى مخخجات بخنامج سرجرال
-36أعسارىع ما بيغ ]( والججول أعبله رقع نبلحع أن أغمب أفخاد العيشة تتخاوح 03مغ خبلل الذكل رقع )

لتأتي في  %24.3سشة بالشدبة  45تمييا الفئة العسخية التي أعسارىع أكبخ مغ  %54.1سشة[ بالشدبة 45
 .%21.6ة[ تأتي بالشدبة شس 35إلى  25األخيخ الفئة العسخية ما بيغ ]

  

 الشدبة السئػية العجد الجشذ 

 الشػع
 %70.3 26 ذكخ
 %29.7 11 أنثى

 %100 37 السجسػع

 الشدبة السئػية العجد الدغ
 %21.6 8 سشة 35إلى  25مغ 

 54.1 20 سشة 45إلى  36مغ 
 %24.3 9 سشة 45أكبخ مغ  

 %100 37 مجسػع

70% 

30% 

 النوع

 ذكر

 أنثى

22% 

54% 

24% 

 السن

 35إلى  25من 
 سنة

 45إلى  36من 
 سنة
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يسكغ عخض البيانات الستعمقة بتػزيع عيشة الجراسة  تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ السدعى الهظيفي: -ج
 وفق متغيخ السدسى الػضيفي مغ خبلل الججول التالي:

 ى الهظيفيسالسد : عيشة الجراسة وفق متغيخ10الذكل رقم   تهزيع الجراسة وفق متغيخ السدعى الهظيفي 00الججوؿ رقم
  
 
 
 
 
 
 

 SPSS23عمى مخخجات بخنامج  : مغ إعجاد الصالبيغ بشاءسرجرال
% مغ 35.1يديج عمى تتسثل في ما  ندبة أفخاد العيشة أننجج والججول أعبله ( 04مغ خبلل الذكل رقع )

 قدعلتمييا رؤساء  %32.4ثع بعج ذلظ يأتي رؤساء مرالح ثانيًا بالشدبة ، عيشة الجراسة ىع مخاقبػن إداريػن 
  .%27% ثع تأتي وضيفة  السجيخ في أخيخ بالشدبة ال تتعجػ 29.7بالشدبة 

 تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ السؤىل العمسي -د
 السؤىل العمسي –تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ 00م الججوؿ رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاًء عمى مخخجات بخنامج السرجر 
 
 
 
 
 

 الشدبة السئػية العجد الفئة
 % 2,7 1 مجيخ

 % 32,4 12 رئيذ مرمحة
 %29،7 11 رئيذ قدع

 %35,1 13 مخاقب إدارؼ 
 %100 37 مجسػع

 السئػيةالشدبة  العجد  
 
 

 السؤىل العسمي 

 %27 10 تقشي سامي
 %37.8 14 ليدانذ
 %18.9 7 ماستخ
 %13.5 5 ميشجس

 %27 1 ماجيدتخ
 37مجسػع                        

3% 

32% 

30% 

35% 

 الفئة

 مدٌر

 رئٌس مصلحة

 رئٌس قسم

 مراقب إداري
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 السؤىل العمسي –تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ: 10م رق الذكل
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSعمى مخخجات بخنامج  : مغ إعجاد الصالبيغ بشاءالسرجر
( أن أغمب أفخاد العيشة متحرمػن عمى شيادة 17والججول أعبله رقع )( 5)لجيشا مغ خبلل الذكل رقع 

 % بعج ذلظ27سختبة ثانية تقشي سامي بالشدبة الثع يمييا في  %37.8ليدانذ بالسقام األول بالشدبة 
% وفي األخيخ تالييا شيادة 13.5% أما بالشدبة لسيشجس بمغت ندبة 18.9تأتي شيادة ماستخ بالشدبة 
 %2.7ماجيدتخ التي بمغت ندبتيا 

 (الخبخة) مجة الخجمة تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ-ىػ
 تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ الخبخة أو عجة سشهات العسل 00 الججوؿ رقم

 
 
 
 
 
 

 

 SPss: مغ إعجاد الصالبيغ بشاء عمى مخخجات بخنامج السرجر
 تهزيع عيشة الجراسة وفق متغيخ الخبخة أو عجة سشهات العسل: 10شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 الشدبة التكخار الخبخة
 %10,8 4 سشػات 5أقل مغ 

 %27.0 10 سشػات 10إلى  5مغ 
 %43.1 16 سشة 20إلى  11مغ 

 %18.9 7 سشة 20أكثخ مغ 
 %100 37 مجسػع

 الخبرة

 سنوات 5أقل من 

 10إلى  5من 
 سنوات

 20إلى  11من 
 سنة

 تقنً سامً
22% 

 لٌسانس
30% 

 ماستر
15% 

 مهندس
11% 

 ماجٌستر
22% 

 المؤهل العملً 
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( أن أغمب أفخاد العيشة كان عجد سشػات الخبخة 18( والججول أعبله رقع )06لجيشا مغ خبلل الذكل رقع )
سشػات{ بالشدبة  10إلى  5بعج ذلظ تأتي ثانيا مغ } 43,2سشة بالشدبة  20إلى  11لجييع مابيغ 

 %10.8شدبة سشػات بال 5وأخيخًا تأتي أقل مغ  18.9% تالييا أكثخ مغ سشة بالشدبة 27.0
 11% مغ أفخاد العيشة تتخاوح خبختيع مابيغ 43.2ندبتو  ( والذكل رقع أن ما18يتزح مغ الججول رقع )

 سشة يمييا 20إلى 
 أفخاد الجراسة: واستجابةتحميل الشتائج الستعمقة بترهرات .خامدا: 

 السدتقلتغيخ سد الجراسة ألبعاد التحميل الشتائج الستعمقة بترهرات استجابة أفخا .أ
 استجابة أفخاد الجراسة لبعج السعارؼ حدب متهسطات السهافقة 00 الججوؿ رقم

الهسط  الفقخة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

االىسية 
 الشدبية

مدتهى 
 االستجابة

يستمظ السػضفػن خيخات كبيخة في مجال  0
 وضائفيع

 متػسط 7 1,205 3,1351

تتشاسو مؤىبلت السػضفيغ في الرشجوق  0
(cnas مع الػضائف السشاشة بيع) 

 متػسط 6 1,049 3,189

يتعمع السػضفػن مغ بعطيع البعس في  0
 مجاالت وضائفيع السختمفة

 مختفع 1 0.967 3,810

(بعسل وتشفيح بخامج cnasيقػم الرشجوق ) 0
 لجسيع السػضفيغمدتسخة  تجريبية

 متػسط 5 1,064 3,243

بخامج (بعسل وتشفيح cnasيقػم الرشجوق ) 0
 تجريبية مدتسخة لجسيع السػضفيغ

 متػسط 4 1,063 3,378

(عمى الخبخات cnasيحافع الرشجوق ) 0
 الستخاكسة مغ اجل تصػيخ ميارات

 مختفع 2 1,169 3,513

( عمى أفزل cnasيحرل الرشجوق) 0
السخخجات عشجما يعسل السػضفػن كفخيق 

 واحج

 مختفع 3 1,238 3,486

 متػسط /  0,731 3,393 السعارؼ
 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاء عمى مخخجات بخنامج السرجر

( فقخات كسا ىػ 7( نتائج تحميل بعج السعارف حيث إشتسل عمى )19يطيخ مغ خبلل الججول)
حيث  (3,393) (, حيث بمغ الستػسط الحدابي ليحا البعج03مػضح في إستبانة الجراسة مغ خبلل السمحق)
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(في السختبة األولى بستػسط حدابي 3أنو حقق مدتػػ مػافقة أفخاد العيشة بجرجة متػسصة وجاءت العبارة رقع )
(وانحخاف 3,513بستػسط حدابي ) في مختبة الثانية (6العبارة رقع ) وتمي 0,967معيارؼ  وانحخاف( 3,810)

, تأتي بعجىا 1,238انحخاف معيارؼ ( و 3,486( بستػسط حدابي )7, تمييا العبارة رقع)1,169معيارؼ 
( بستػسط حدابي 4, تمييا العبارة رقع )1,063وإنحخاف معيارؼ  (3,378(بستػسط حدابي )5العبارة رقع )

( وانحخاف معيارؼ 3,189( بستػسط معيارؼ )2, تمييا العبارة رقع )1,064وانحخاف معيارؼ ( 3,243)
 .1,205وانحخاف معيارؼ  (3,135)( بستػسط حدابي 1, أما العبارة رقع )(1,049)

 استجابة أفخاد الجراسة لبعج الخبخات حدب متهسط السهافقة 01 الججوؿ رقم
الهسط  الفقخات الخقم

 الحدابي
االنحخاؼ 
 السعياري 

االىسية 
 الشدبية

مدتهى 
 االستجابة

( أن التجريب ىػ أفزل سبيل cnasتخػ إدارة الرشجوق) 0
 الكتداب السيارات

مختفعة  1 0,855 3,864
 ججا

(مع cnasتتبلءم البخامج التجريبية الحؼ يقجمو الرشجوق ) 0
 احتياجاتي التجريبية

 متػسط 4 1,198 3,297

 متػسط 2 1,070 3,486 (بالتعمع مغ أخصائي في العسل cnasتدسح لي إدارة) 01
( بتشفيح ميارات وكفاءات القػػ cnasتيتع إدارة الرشجوق) 00

 البذخية 
 متػسط 6 1,272 3,216

( cnasنادرا ما يمجأ أفخاد القػػ البذخية في الرشجوق ) 00
 إلى تخك العسل )بالتقاعج أو الشقل(

 متػسط 3 1,191 3,432

( الكثيخ مغ حاالت االستقالة لحوؼ cnasيذيج الرشجوق) 00
 السعخف

 مشخفس 3 1,482 2,432

(بذكل cnasيذكل تخك بعس االفخاد العامميغ بالرشجوق) 00
 مفاجئ مذكمة كبيخة

 متػسط 6 1,242 3,108

 متػسط / 0,565 3,262 الخبخات
 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاء عمى مخخجات بخنامج السرجر

( كسا ىػ مػضح في 7( نتائج التحميل لبعج الخبخات حيث إشتسل عمى )20يطيخ مغ خبلل الججول)
( محققا مدتػػ مػافقة 3,262الستػسط الحدابي ليحا البعج)(حيث بمغ 03إستبانة لمجراسة مغ خبلل السمحق )

وانحخاف  3,864( في السختبة األولى بستػسط حدابي 8أفخاد العيشة بجرجة متػسط, حيث جاءت العبارة رقع )
. ثع تمييا 1,070( وانحخاف معيارؼ 3,486(بستػسط حدابي )10, تمييا العبارة رقع )0,855معيارؼ 

التػالي,  ( عمى1,482(و)1,191( وانحخاف معيارؼ )3,432( بستػسط حدابي )13و)( 12العبارتيغ رقع )
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( 11ثع تمييا العبارة رقع ) (1.198)ف معيارؼ ا( واالنحخ 3.297بستػسط حدابي ) (9)ثع تمييا العبارة رقع 
 (3.108( بالستػسط حدابي )14تمييا العبارة رقع ) 1.272 ( وانحخاف معيارؼ 3.216بستػسط حدابي )

( وانحخاف 2.432( بالستػسط حدابي )13تي العبارة رقع )اما في االخيخ تأ 1.242اف معيارؼ واالنحخ 
 .1.482معيارؼ 

 استجابة أفخاد الجراسة لبعج السيارات حدب متهسطات السهافقة 00الججوؿ رقم 

الهسط  الفقخات الخقم
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

االىسية 
 الشدبية

مدتهى 
 االستجابة

تتاح لي الفخصة لتصبيق ما تعمستو في العسل  00
 ( cnasفي صشجوق)

 متػسط 3 1,017 3,486

تكػن سعادتي بالغة إذا ما قزيت بكية حياتي  00
 (cnasالػضيفة في ىحا الرشجوق )

 متػسط 3 1,121 3,486

(تعج cnasأشعخ أن مذكبلت الرشجوق )  00
 مذكبلتي الخاصة

 متػسط 2 1,091 3,594

( عمى التعمع cnasيذجعشي الرشجوق) 00
 وتصػيخ قجراتي إلى أقرى حج

 متػسط 4 1,260 3,459

يبجل جسيع العامميغ في ىحا الرشجوق  00
(cnasجيػد تجعميع متسيديغ) 

 متػسط 4 1,324 3,459

(تحل مختمف مذاكل cnasيدعى الرشجوق ) 01
الدبائغ مغ خبلل تخريز خجماتو عمى 

 االنتخنت 

 مختفع 1 1,118 3,837

 متػسط / 0,803 3,554 السيارات
 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاء عمى مخخجات بخنامج السرجر

( فقخات كسا ىػ 6عمى ) اشتسل( نتائج تحميل بعج السيارات حيث 21يطيخ مغ خبلل الججول )
( حيث 3,554)( حيث بمغ الستػسط الحدابي ليحا البعج 03مػضح في إستبانة الجراسة مغ خبلل السمحق )

( في السختبة األولى بستػسط 20جاءت العبارة رقع ) أنو حقق مدتػػ مػافقو أفخاد العيشة بجرجة متػسصة,
( في السختبة الثانية بستػسط حدابي 17( تمييا العبارة رقع )1,118معيارؼ ) وانحخاف( 3,837حدابي )

حدابية  ( متػسصات16) (ورقع15( تمييا العبارة رقع )1,091معيارؼ ) وانحخاف( 3,594)
( 19(و)18(عمى التػالي تمييا العبارة رقع )1,121(و)1,017معياريغ قجره ) بانحخاف (3,486()3,486)

 .( عمى التػالي1,324(و)1,260معيارؼ يقجر ) وباالنحخاف( 3,459الستػسط حدابي قجره )
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 الستغيخ التابع التسيد التشعيسي أفخاد الجراسة إلبعاد استجابةتحميل الشتائج الستعمقة بترهرات  ب.

 أفخاد الجراسة لبعج أداء العاممين حدب متهسطات السهافقة استجابة 00 الججوؿ رقم
الهسط  الفقخات الخقم

 الحدابي
االنحخاؼ 
 السعياري 

االىسية 
 الشدبية

مدتهى 
 االستجابة

(بفعالية في حل cnasيذارك العاممػن بالرشجوق)  0
 مذكبلت العسل

 متػسط 3 1,12105 3,5135

تػجج ميارات أدائية عالية لجػ العامميغ  0
(لػاكبة التغيخات في شخق أداء cnasبالرشجوق)

 العامميغ 

 مختفع  2 0,83648 3,5405

( عادة مغ تفػيس cnasيدتفيج العامميغ بالرشجوق ) 0
 بسياراتيع لبلرتقاءالخؤساء 

 متػسط 4 1,30373 3,4595

(تصػيخ cnasالرشجوق)يتصمب أداء العسل في  0
 السيارات الجالية لمعامميغ

مختفع  1 1,05267 3,9459
 ججا

تعتسج مخاجعة العبلقة التشطيسية بيغ السدتػيات اإلدارية  0
 بذكل مدتسخ

 متػسط 5 1,21242 3,4054

 مختفع / 0,857 3,573 بعج أداء العاممين
 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاء عمى مخخجات بخنامج السرجر

( فقخات كسا ىػ 5حيث أشتسل عمى )نتائج تحميل بعج اداء العامميغ  (22يتزح مغ الججول رقع )
( وىػ 3.573) ( حيث بمغ الستػسط الحدابي ليحا البعج03الجراسة مغ خبلل ممحق ) ةباناستمػضح في 

( في مختبة 4قع ) جاءت العبارة ر  العيشة حػل العبارات لؤلفخادمعجل مختفع نػعا ما يجل عمى درجة مػافقة 
( وتعكذ ىحه الشتيجة حالة االتفاق بيغ أفخاد 1,052( وانحخاف معيارؼ قجره )3,94بستػسط حدابي )اولى 

حدابي   بالستػسط( 2رقع  )العيشة حػل العبارة , ثع جاءت في السختبة الثانية مغ حيث االىسية عبارة 
بيغ أفخاد العيشة, جاءت عبارة  واالتفاق( وتبيغ ىحه الشتيجة دالة التأكج 0,83معيارؼ قجره ) وانحخاف (3,54)
( وتجل ىحه الشتيجة عمى وجػد 1,12معيارؼ ) وانحخاف( 3,51( في السختبة الثالثة بستػسط حدابي يبمغ )1)

سختبة الخابعة بستػسط حدابي ( في ال3خالة عجم التأكج لؤلفخاد بسدتػػ إجابة متػسط ثع جاءت العبارة رقع )
(ونبلحع أن ىحا متػسط يقتخب مغ حالة عجم التأكج ألفخاد مسا يعشي أن 1.30معيارؼ ) وانحخاف(3,45)

( بالستػسط 5(, في مختبة الخامدة األخيخة تأتي العبارة رقع )3يغ مغ صحة العبارة رقع )جكاألفخاد غيخ متأ
 لؤلفخادكج يعكذ حالة عجم تأ نػعا ما متػسط معجل بخ ىحاويعت (1,21معيارؼ ) وانحخاف (3,40حدابي )

 حػل العبارة
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 إستجابة أفخاد الجراسة لبعج الييكل التشعيسي حدب متهسطات السهافقة 00رقم  الججوؿ 

الخ
 قم

الهسط  الفقخات
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

االىسية 
 الشدبية

مدتهى 
 االستجابة

 الثقافة الجائسةتػجج مشيجية متكاممة لتححيخ  0
تجريب والتصػر التكشػلػجي لجػ الرشجوق 

(cnas) 

 متػسط 5 1,3089 3,189

يدتػجب إجخاء التغيخات السشاسبة التي  0
لمخقي بالييكل  (cnasيحتاجيا صشجوق)

 التشطيسي

 مختفع  3 1,095 3,4865

مع الكيع  (cnasتشدجع ثقافة الرشجوق  ) 0
 بوبسبادغ التي يؤمغ بيا العاممػن 

 متػسط 4 1,0331 3,2162

(احتخام الستبادل cnasتعكذ ثقافة الرشجوق ) 0
 بيغ السجيخ والعامميغ بو

 مختفع  1 0,996 3,7027

 (cnasيحطى العامميغ في الرشجوق ) 01
بسدتػػ مغ الثقة والخضا الػضيفي في بيئة 

 العسل

 مختفع 2 1,238 3,5135

  / 0,798 3,421 بعج الييكل التشعيسي
 SPSS: مغ إعجاد الصالبيغ بشاء عمى مخخجات بخنامج السرجر

( فقخات كسا 5حيث أشتسل عمى ) تحميل بعج الييكل التشطيسي نتائج (23يتزح مغ الججول رقع )
 (3.421) ( حيث بمغ الستػسط الحدابي ليحا البعج03الجراسة مغ خبلل ممحق ) ةباناستىػ مػضح في 

( بالستػسط 9رقع )جاءت في السختبة اولى عبارة  حيث انو حقق مدتػػ مػافقة افخاد العيشة بجرجة متػسصة
(, تعكذ ىحه نتيجة حالة االتفاق أفخاد 0,99( وىي ندبة مختفعة باالنحخاف معيارؼ قجره )3,70حدابي , )

معيارؼ  وانحخاف( 3,51سط حدابي )( بستػ 10العيشة حػل العبارة ثع جاءت في السختبة ثانية العبارة رقع )
( في 7(وىحا ما يعكذ كحلظ حالة االتفاق بيغ االفخاد العيشة حػل ىحه العبارة تمييا العبارة رقع )1,23)

( ما يعتبخ وجػد 1,09( وانحخاف معيارؼ يقجر)3,48السختبة ثالث مغ حيث أىسية إذ بمغ متػسط حدابيا )
( بالستػسط حدابي 8حه العبارة وتأتي في السختبة الخابعة العبارة رقع )درجة قبػل ألفخاد العيشة في ما يخز ى

( نبلحع أن وجػد حالة عجم التأكج ألفخاد العيشة حػل ىحه العبارة بسدتػػ 1.03وإنحخاف معيارؼ ) (3,21)
 (نبلحع1,30(وانحخاف معيارؼ )3,18( بالستػسط الحدابي )6اجابة متػسط وفي االخيخ تأتي العبارة رقع )

 وجػد حالة عجم التأكج ألفخاد العيشة حػل ىحه العبارة.
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 حدب متهسطات السهافقةلبعج تقجيم الخجمات  الجراسة أفخاد :إستجابة00الججوؿ رقم 

الهسط  الفقخات الخقم
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

االىسية 
 الشدبية

مدتهى 
 االستجابة

تخزع عسمية تقجيع الخجمات لمسدتفيجيغ   00
لمتحدغ السدتسخ وتقجيع االفزل بالرشجوق 

(cnas) 

 مختفع 2 1,108 3,783

تتع االعتساد عمى تقشيات حجيثة وجج  00
متصػرة لتقجيع الخجمات لمدبائغ الرشجوق 

(cnas) 

 مختفع ججا 1 1,104 4,054

( بتقجيع cnasتترف إجخاءات بالرشجوق ) 00
 (cnas)الخجمات بالديػلة والدخعة 

 متػسط 4 1,260 3,540

تتسيد العبلقة بيغ الرشجوق واالفخاد  00
 بالثشائية والثقة

 مختفع  3 1,146 3,729

( cnasمعالجة الصمبات السقجمة لمرشجوق ) 00
 بكل سيػلة وأريحية في وقت وجيد

 متػسط 5 1,192 3,459

  / 0,925 3,713 بعج تقجيم الخجمات
 spssالسرجر: مغ إعجاد الصالبيغ باعتساد عمى مخخجات                          

( فقخات كسا ىػ 5( نتائج تحميل بعج تقجيع الخجمات حيث أشتسل عمى )24يطيخ مغ خبلل الججول ) 
( حيث 3,713)( حيث بمغ الستػسط الحدابي ليحا البعج 03الجراسة مغ خبلل ممحق ) ةبابتتاسمػضح في 

بالستػسط  ى( في السختبة االول12أنو حقق مدتػػ مػافقة أفخاد العيشة بجرجة مختفعة وجاءت العبارة رقع )
( تمييا في السختبة الثانية عبارة رقع 1,104معيارؼ قجره ) وبانحخاف(يعتبخ معجل مختفع ججا 4,054حدابي )

وتعكذ ىحه الشتيجة حالة االتفاق بيغ أفخاد  (1,108( وانحخاف معيارؼ )3,783(بالستػسط حدابي )11)
 وانحخاف( 3,729( بالستػسط حدابي تقجره )14العيشة حػل العبارة تمييا في السختبة الثالثة العبارة الخقع )

( وتعكذ ىحه الشتيجة حالة االتفاق االفخاد بيغ االفخاد العيشة حػل ىحه العبارة تأتي العبارة 1,146معيارؼ )
(, تعكذ ىحه الشتيجة 1,260معيارؼ ) وانحخاف( 3,540السختبة الخابعة بالستػسط حدابي )( في 13رقع )

( في السختبة 15حالة عجم التأكج ألفخاد العيشة حػل ىحه العبارة إذا يعتبخ السعجل متػسط وتأتي العبارة رقع )
الشتيجة حالة عجم  ( وتعكذ ىحه1,192نحخاف معيارؼ قجره )ا(وب3,459االخيخة بالستػسط حدابي قجره )

 . التأكج حػل ىحه العبارة
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 اختبار فخضيات الجراسةالسطمب الثاني 
، برإجخاء اختبرارات قبرػل أو رفرس التصرخق إلرى اإلجابرة عمرى فخضريات الجراسرةسيتع  السصمبفي ىحا          

 فخضيات الجراسة وفق التالي:
 أوال : اختبار الفخضية الخئيدة األولى.

 تع صياغة الفخضية الخئيدية األولى كاألتي: 
ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال البذخؼ تعدػ لستغيخاتيع 

 الذخرية والػضيفية )السؤىل العمسي، الخبخة(.
 والتي تتفخع مشيا الفخضيات الفخعية التالية:       

ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال  الفخضية الفخعية األولى:
 (.1014البذخؼ تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػية) 

ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال  الفخضية الفخعية الثانية:
 (.1014بخة عشج مدتػػ معشػية) البذخؼ تعدػ لستغيخ الخ

ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال  الفخضية الفخعية الثالثة:
 (.1014البذخؼ تعدػ لستغيخؼ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػية) 

 األولى:اختبار الفخضية الفخعية األولى لمفخضية الخئيدية  -1
 تشز ىحه الفخضية عمى انو:   

ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال  الفخضية الفخعية األولى:
 (.1014البذخؼ تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػية) 

ام تحميل التبايغ األحادؼ مغ خبلل إجخاء ولسعخفة إذا ما كانت تمظ الفخوقات معشػية أم ال يتع استخج        
 اختبار تجانذ التبايغ.

 نتائج التحميل تباين األحادي حهؿ راس الساؿ البذخي تعدى لستغيخ السؤىل العمسي: -1-1

نقػم بإجخاء اختبار التجانذ لمتبايغ لتحجيج عمى صبلحية إجخاء ىحا االختبار بإجخاء اختبار        
 تحميل التبايغ األحادؼ.

  :اختبار تجانذ التباين .1-1-1
يتح لشا ىحا االختبار متابعة التحميل ويتع الحكع مغ خبلل قيسة مدتػػ السعشػية السعتسجة في          
 .F( ومدتػػ السعشػية السحدػبة السخافقة لكيسة 1014الجراسة)

وىي   P-value =Sig = 0.940أن الكيسة االحتسالية ليحا اإلحراء  Levene Statisticفقج بيشت قيسة 
(، وليحا ال نخفس فخضية تجانذ التبايشات 1014أكبخ مغ مدتػػ السعشػية السعتسج في ىحه الجراسة )

 وبالتالي يسكغ إكسال تحميل التبايغ.
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 حهؿ راس الساؿ البذخي تعدى لستغيخ السؤىل العمسي:نتائج التحميل التباين األحادي  -1-1

 تطيخ نتائجو تحميل التبايغ ليحا الستغيخ في الججول التالي:      
راس الساؿ البذخي تبعا  لستغيخ السؤىل  : نتائج التحميل التباين األحادي لسعخفة الفخوؽ في 55الججوؿ رقم 

 .العمسي
 

مدتهى  Fقيسة   متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين الستغيخ
 الجاللة

 الجاللة

راس الساؿ 
 البذخي 

 326, 4 1,302 بين السجسهعات

,871 
 

,492 
 

 غيخ معشهية
 )تهجج فخوؽ(

 374, 32 11,960 خارج السجسهعات

 326, 36 13,262 اإلجسالي

 12SPSSباالعتساد عمى مخخجات بخنامج  مغ إعجاد الصالبيغ السرجر:
حهؿ امتالؾ راس الساؿ السحدػبة لػاقع  F مغ خبلل الججول أعبله يتبيغ أن قيسة نجج                

(، كسا أن الكيسة االحتسالية السقابمة السحدػبة تداوؼ 4،32وذلظ بجرجة حخية)   F=0.871بمغت بذخي 
Sig= 0.492 ( 1014وىي أكبخ مغ مدتػػ معشػية≥α مسا يجل عمى عجم معشػيتيا ،)( نقبل الفخضية
 البجيمة(، أؼ:

 
 
 
 
 اختبار الفخضية الفخعية الثانية لمفخضية الخئيدية األولى: -2

 تشز ىحه الفخضية عمى انو:
ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال البذخؼ تعدػ لستغيخ      

 (.1014الخبخة عشج مدتػػ معشػية) 
ولسعخفة إذا ما كانت تمظ الفخوقات معشػية أم ال يتع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ مغ خبلل إجخاء       

 اختبار تجانذ التبايغ .
 ائج التحميل تباين األحادي حهؿ راس الساؿ البذخي تعدى لستغيخ الخبخة:نت -1-1

قػم  بإجخاء اختبار التجانذ لمتبايغ ليحكع عمى صبلحية إجخاء ىحا االختبار بإجخاء اختبار تحميل ن      
 التبايغ األحادؼ.

  :اختبار تجانذ التباين -5-1-1
يتح لشا ىحا االختبار متابعة التحميل ويتع الحكع مغ خبلل قيسة مدتػػ السعشػية السعتسجة في          
. يعتسج عمى ىحا االختبار لسعخفة مجػ تجانذ F( ومدتػػ السعشػية السحدػبة السخافقة لكيسة 1014الجراسة)
 التبايغ. 

وجػد فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال البذخؼ تعدػ لستغيخ 
 (.0.05)  السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػية
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وىي   P-value =Sig = 0.162يحا اإلحراء أن الكيسة االحتسالية ل Levene Statisticفقج بيشت قيسة 
(، وليحا ال يسكغ رفس فخضية تجانذ التبايشات 1014أكبخ مغ مدتػػ السعشػية السعتسج في ىحه الجراسة )

 وبالتالي يسكغ إكسال تحميل التبايغ.
  حهؿ راس الساؿ البذخي تعدى لستغيخ الخبخة: نتائج التحميل التباين األحادي -1-0-1
 التبايغ ليحا الستغيخ في الججول التالي: تطيخ نتائجو تحميل -3

 لستغيخ الهظيفة. راس الساؿ البذخي تبعا   : نتائج التحميل التباين األحادي لسعخفة الفخوؽ في56الججوؿ 
3-  

 Fقيسة   متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين الستغيخ
مدتهى 

 الجاللة
 الجاللة

راس الساؿ 
 البذخي 

 301, 3 902, السجسهعاتبين 

,712 ,410 
 غيخ معشهية

 )تهجج فخوؽ(
 375, 33 12,360 خارج السجسهعات

  36 13,262 اإلجسالي

 SPSS مغ إعجاد الصالبيغ  باالعتساد عمى مخخجات بخنامج السرجر:
حهؿ امتالؾ راس الساؿ السحدػبة لػاقع  F مغ خبلل الججول أعبله يتبيغ أن قيسة نجج                

(، كسا أن الكيسة االحتسالية السقابمة السحدػبة تداوؼ 3،33وذلظ بجرجة حخية)   F=0.803بمغت بذخي 
Sig=0.501  ( 1014وىي أكبخ مغ مدتػػ معشػية≥α (، مسا يجل عمى عجم معشػيتيا )نقبل الفخضية
  :البجيمة(، أؼ 

 
 
 
 
 اختبار الفخضية الفخعية الثالثة من الفخضية األولى الخئيدية: -3

 تشز الفخضية عمى انو:       
ذخؼ تعدػ لستغيخؼ ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال الب

 (.1014السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػية) 
 

حهؿ راس الساؿ البذخي تعدى لستغيخي السؤىل العمسي والخبخة نتائج تحميل التباين الثشائي  .3-1
 :مجتسعة

اختبار تحميل قػم  بإجخاء اختبار التجانذ لمتبايغ ليحكع عمى صبلحية إجخاء ىحا االختبار بإجخاء ن        
 التبايغ األحادؼ.

  

أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل راس السال البذخؼ تعدػ وجػد فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ 
 (.0.05لستغيخ الخبخة عشج مدتػػ معشػية) 
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 . اختبار تجانذ التباين :3-1-1
 Leveneباالعتساد عمى ىحا االختبار لسعخفة مجػ تجانذ التبايغ الثشائي فقج بيشت قيسة           

Statistic  أن الكيسة االحتسالية ليحا اإلحراءP-value =Sig = 1.885    ( وىي 10165وقيسة السعشػية )
(، وليحا ال يسكغ رفس فخضية تجانذ α≤1014أكبخ مغ مدتػػ السعشػية السعتسج في ىحه الجراسة )

 التبايشات وبالتالي يسكغ إكسال تحميل التبايغ.
 اختبار تجانذ التباين.: 22رقم  الججوؿ

 Levene Statistic Sig العشرخ
 0..9. 39333 راس الساؿ البذخي 

  SPSSباالعتساد عمى مخخجات بخنامج  الصالبيغمغ إعجاد  السرجر:
نتائج تحميل التباين الثشائي حهؿ راس الساؿ البذخي تعدى لستغيخي السؤىل العمسي والخبخة  .3-1-2

 مجتسعة:

 تطيخ نتائجو تحميل التبايغ الثشائي ليحا الستغيخ في الججول التالي:     
حهؿ رأس الساؿ البذخي تعدى لستغيخي نتائج التحميل التباين الثشائي لسعخفة الفخوؽ  52رقم  الججوؿ

 .السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة

مجسهع  مرجر التباين الستغيخ
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
مدتهى  Fقيسة  السخبعات

 الجاللة الجاللة

رأس الساؿ 
 البذخي 

 301, 1,300 450, 4 1,798 السؤىل العمسي

 

 133, 2,076 718, 3 2,154 الخبخة

 94240 1,414 489, 7 3,423 التفاعل

 346, 22 7,607 الخطأ
  

  36 13,262 الكمي السرحح
  12SPSSباالعتساد عمى مخخجات بخنامج  الصالبيغمغ إعجاد  السرجر:

وفق السحدػبة لسحتػػ فقخات رأس السال البذخؼ  F مغ خبلل الججول أعبله يتبيغ أن قيسة نجج       
(، كسا أن الكيسة 22، 7) وذلظ بجرجة حخية   F=1.414بمغت السؤىل العمسي والخبخة مجتسعةمتغيخؼ 

(، مسا يجل α≤1014وىي أكبخ مغ مدتػػ معشػية ) Sig= 0.249االحتسالية السقابمة السحدػبة الكمية بمغت 
ية الرفخية(، أؼ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة عمى عجم معشػيتيا )نقبل الفخض

 (1014الجراسة حػل راس السال البذخؼ تعدػ لستغيخؼ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػية) 
 : اختبار الفخضية الخئيدة الثانية.ثانيا       

 تع صياغة الفخضية الخئيدية األولى كاألتي: 
فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد التشطيسي تعدػ لستغيخاتيع ال تػجج 

 الذخرية والػضيفية )السؤىل العمسي، الخبخة(.
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 والتي تتفخع مشيا الفخضيات الفخعية التالية:       
يشة الجراسة حػل التسييد ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد ع الفخضية الفخعية األولى:

 (.1014لستغيخ السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػية)  التشطيسي تعدػ 
ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد  الفخضية الفخعية الثانية:

 (.1014لستغيخ الخبخة عشج مدتػػ معشػية)  التشطيسي تعدػ 
ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد  ثة:الفخضية الفخعية الثال

 (.1014لستغيخؼ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػية)  التشطيسي تعدػ 
 اختبار الفخضية الفخعية األولى لمفخضية الخئيدية الثانية: -1

 تشز ىحه الفخضية عمى انو:   
ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد  ولى:الفخضية الفخعية األ 

 (.1014لستغيخ السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػية)  التشطيسي تعدػ 
ولسعخفة إذا ما كانت تمظ الفخوقات معشػية أم ال يتع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ مغ خبلل إجخاء         

 بايغ.اختبار تجانذ الت
 نتائج التحميل تباين األحادي حهؿ التسييد التشعيسي تعدى لستغيخ السؤىل العمسي: -1-2

نقػم بإجخاء اختبار التجانذ لمتبايغ لتحجيج عمى صبلحية إجخاء ىحا االختبار بإجخاء اختبار        
 تحميل التبايغ األحادؼ.

  :اختبار تجانذ التباين .1-5-1
يتح لشا ىحا االختبار متابعة التحميل ويتع الحكع مغ خبلل قيسة مدتػػ السعشػية السعتسجة في          
 .F( ومدتػػ السعشػية السحدػبة السخافقة لكيسة 1014الجراسة)

وىي   P-value =Sig = 0.818أن الكيسة االحتسالية ليحا اإلحراء  Levene Statisticفقج بيشت قيسة  
(، وليحا ال نخفس فخضية تجانذ التبايشات 1014ػػ السعشػية السعتسج في ىحه الجراسة )أكبخ مغ مدت

 وبالتالي يسكغ إكسال تحميل التبايغ.
 حهؿ التسييد التشعيسي تعدى لستغيخ السؤىل العمسي:نتائج التحميل التباين األحادي  -1-5

 تطيخ نتائجو تحميل التبايغ ليحا الستغيخ في الججول التالي:      
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لستغيخ  تبعا  : نتائج التحميل التباين األحادي لسعخفة الفخوؽ حهؿ التسييد التشعيسي 52الججوؿ رقم 
 الهظيفة.

 

مدتهى  Fقيسة   متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين الستغيخ
 الجاللة الجاللة

 التسييد التشعيسي
 177, 4 707, بين السجسهعات

,153 ,788 
 معشهيةغيخ 

 )تهجج فخوؽ(
 671, 32 21,467 خارج السجسهعات

  36 22,174 اإلجسالي

 spssباالعتساد عمى مخخجات بخنامج مغ إعجاد الصالبيغ  السرجر:
حهؿ امتالؾ راس الساؿ السحدػبة لػاقع  F مغ خبلل الججول أعبله يتبيغ أن قيسة نجج                

(، كسا أن الكيسة االحتسالية السقابمة السحدػبة تداوؼ 4،32وذلظ بجرجة حخية)   F=0.264بمغت بذخي 
Sig= 0.899 ( 1014وىي أكبخ مغ مدتػػ معشػية≥α (، مسا يجل عمى عجم معشػيتيا )نقبل الفخضية
 البجيمة(، أؼ 

 
 

 
 اختبار الفخضية الفخعية الثانية لمفخضية الخئيدية الثانية: -2

 تشز ىحه الفخضية عمى انو:
لستغيخ  التشطيسي تعدػ ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد      

 (.1014الخبخة عشج مدتػػ معشػية) 
ولسعخفة إذا ما كانت تمظ الفخوقات معشػية أم ال يتع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ مغ خبلل إجخاء       

 اختبار تجانذ التبايغ .
 لستغيخ الخبخة: التشعيسي تعدى نتائج التحميل تباين األحادي حهؿ التسييد  -1-2

بإجخاء اختبار التجانذ لمتبايغ ليحكع عمى صبلحية إجخاء ىحا االختبار بإجخاء اختبار تحميل  نقػم      
 التبايغ األحادؼ.

  :اختبار تجانذ التباين -4-1-1
يتح لشا ىحا االختبار متابعة التحميل ويتع الحكع مغ خبلل قيسة مدتػػ السعشػية السعتسجة في          
. يعتسج عمى ىحا االختبار لسعخفة مجػ تجانذ F( ومدتػػ السعشػية السحدػبة السخافقة لكيسة 1014الجراسة)
 التبايغ. 

وىي   P-value =Sig = 0.569يحا اإلحراء أن الكيسة االحتسالية ل Levene Statisticفقج بيشت قيسة 
(، وليحا ال يسكغ رفس فخضية تجانذ التبايشات 1014أكبخ مغ مدتػػ السعشػية السعتسج في ىحه الجراسة )

 وبالتالي يسكغ إكسال تحميل التبايغ.

 تعدػ التشطيسي وجػد فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد 
 (.0.05)  لستغيخ السؤىل العمسي عشج مدتػػ معشػية
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  تعدى لستغيخ الخبخة: حهؿ التسييد التشعيسي نتائج التحميل التباين األحادي -3-0-1
 التبايغ ليحا الستغيخ في الججول التالي: تطيخ نتائجو تحميل -0

لستغيخ  : نتائج التحميل التباين األحادي لسعخفة الفخوؽ حهؿ التسييد التشعيسي تعدى 33الججوؿ رقم 
 الهظيفة.

5-  

مدتهى  Fقيسة   متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين الستغيخ
 الجاللة

 الجاللة

 التسييد التشعيسي
 1,133 3 3,399 بين السجسهعات

09881 ,023 
 غيخ معشهية

 )تهجج فخوؽ(
 569, 33 18,775 خارج السجسهعات

  36 22,174 اإلجسالي

 SPSS23مغ إعجاد الصالبيغ  باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  السرجر:

حهؿ التسييد التشعيسي السحدػبة لػاقع  F مغ خبلل الججول أعبله يتبيغ أن قيسة نجج                
(، كسا أن الكيسة االحتسالية السقابمة السحدػبة تداوؼ 3،33وذلظ بجرجة حخية)   F=1.992بمغت لرشجوؽ  

Sig= 0.134 ( 1014وىي أكبخ مغ مدتػػ معشػية≥α (، مسا يجل عمى عجم معشػيتيا )نقبل الفخضية
 :البجيمة(، أؼ

 
 اختبار الفخضية الفخعية الثالثة من الفخضية الخئيدية الثانية:

ال تػجج فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل  تشز الفخضية عمى انو:       
 (.1014)  لستغيخؼ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػية التشطيسي تعدػ التسييد 
لستغيخي السؤىل العمسي والخبخة  التشعيسي تعدى نتائج تحميل التباين الثشائي حهؿ التسييد  -3-1

 مجتسعة:

 جو تحميل التبايغ الثشائي ليحا الستغيخ في الججول التالي:تطيخ نتائ     
حهؿ التسييد التشعيسي تعدى : نتائج التحميل التباين الثشائي لسعخفة الفخوؽ الجامعة 31رقم  الججوؿ

 .لستغيخي السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة

 الجاللة مدتهى الجاللة Fقيسة  متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين الستغيخ

 التسييد التشعيسي

 356, 1,158 468, 4 1,870 السؤىل العمسي

 

 004, 5,903 2,384 3 7,152 الخبخة

 019, 3,141 1,268 7 8,878 التفاعل

 404, 22 8,884 الخطأ
  

 468, 36 22,174 الكمي السرحح

 التشطيسي تعدػ إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد وجػد فخوقات ذات داللة 
 (.0.05)  لستغيخ الخبخة عشج مدتػػ معشػية
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ػفق متغيخؼ السحدػبة لسحتػػ فقخات التسييد التشطيسي F مغ خبلل الججول أعبله يتبيغ أن قيسة نجج       
(، كسا أن الكيسة االحتسالية 22، 7) وذلظ بجرجة حخية   F=20030بمغت السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة
(، مسا يجل عمى α≤1014وىي اقل مغ مدتػػ معشػية ) Sig= 0.019السقابمة السحدػبة الكمية بمغت 

 :لبجيمة(، أؼ معشػيتيا )نقبل الفخضية ا
 
 
 

 ثالثا : اختبار الفخضية الخئيدة الثالثة:
 تع صياغة الفخضية الخئيدية الثالثة كاألتي:         

 (.1014ال يػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ راس السال البذخؼ وبيغ التسييد التشطيسي عشج مدتػػ معشػية) 
 وتتفخع مشو الفخضيات الفخعية التالية:

  الفخضية الفخعية األولى:
 (.1014تسييد التشطيسي عشج مدتػػ داللة معشػية) وبيغ ال السعارؼال يػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ 

  الفخضية الفخعية الثانية:
 (.1014وبيغ التسييد التشطيسي عشج مدتػػ داللة معشػية)  الخبخاتال يػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ 

  الفخضية الفخعية الثالثة:
 (.1014ج مدتػػ داللة معشػية) وبيغ التسييد التشطيسي عش السياراتال يػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ 

 اختبار الفخضية الفخعية األولى لمفخضية الخئيدية الثالثة: -0
 تشز ىحه الفخضية عمى أنو:

 (.1014وبيغ التسييد التشطيسي عشج مدتػػ داللة معشػية)  السعارؼال يػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ 
وباالستشاد إلى  البذخؼ وبيغ التسييد التشطيسي، راس السالكانت أىع نتائج تحميل االنحجار الخصي      

 ( متزسشة في الججول اآلتي:SPSSالبخنامج اإلحرائي )
 : نتائج االنحجار الخطي البديط بين راس الساؿ البذخي وبين التسييد التشعيسي.32الججوؿ رقم 

 
 الستغيخات

 التسييد التشطيسي

معامل 
 ثباتال

معامل 
 االنحجار

معامل  tاختبار 
التحجيج 

R² 

معامل 
االرتباط 

R 

الخطأ  fاختبار 
السعشهية  tقيسة  السعياري 

Sig 
السعشهية  fقيسة 

Sig 

راس السال 
 البذخؼ 

-
10172 

00164 70750 10111 10581 10721 670412 1011 10330 

  12SPSSباالعتساد عمى مخخجات بخنامج الصالبيغ مغ إعجاد  السرجر:

 التشطيسي تعدػ عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ أراء أفخاد عيشة الجراسة حػل التسييد 
 .(0.05)  لستغيخؼ السؤىل العمسي والخبخة مجتسعة عشج مدتػػ معشػية
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تصبيرق  انصبلقًا مغ الجرجول الدرابق يتبريغ وجرػد عبلقرة ترأثيخ مػجبة)شخديرة( ذات داللرة إحررائية بريغ       
وىرحا  ،(00164فقرج بمرغ معامرل االنحرجار ) -خربلل فترخة الجراسرة –  رأس السال البذخؼ وبيغ التسييد التشطيسري

 -مرغ مرػارد بذرخية مرا تستمكرو السؤسدرة %( فري تجرجد 016لػحجه يداىع بشدربة ) رأس السال البذخؼ يعشي أن 
%(، أو أقررل، وىررحا مررا 4وىررحا األثررخ ذو داللررة معشػيرة عشررج مدررتػػ معشػيرة ) -برافتخاض ثبررات العػامررل األخرخػ 

( فتسثررل مدرراىسة العػامررل 10172-(، أمررا الكيسررة )70750)السحدررػبة  t حيررث بمغررت  قيسررةt أوضررحو اختبررار
 األخخػ مجتسعة فيٍ اس السال البذخؼ.

% مرغ التغيرخات التري حرجثت عمرى 5801(، وىرحا يعشري أن  10581فقرج بمغرت )R² وبمغ معامرل التحجيرج       
، وىرحا مرا أكجترو اس السال البذخؼ خبلل فتخة الجراسة يعػد سببيا ويفدخه  ٍ  -التسييد التشطيسي –الستغيخ التابع 

برررريغ  القػيررررةتبرررريغ العبلقررررة الصخديرررة %(، والتررري 7201قيسرررة معامررررل االرتبررراط برررريغ الستغيررررخيغ الرررحؼ بمررررغ نحررررػ)
 الستغيخيغ.

السحدرػبة  fمعشرػؼ باعتبرار أن قيسرة اختبرار  االنحرجارنصبلقا مغ التحميل الدابق يتبيغ لشا أن نسػذج ا       
 (.1014ىي ذات داللة معشػية عشج مدتػػ معشػية )، (670412بمغت )

وبيرررحه الشترررائج نرررخفس الفخضرررية الفخعيرررة األولرررى السشبثقرررة مرررغ الفخضرررية الخئيدرررة الثالثرررة لتحرررل محميرررا         
 الفخضية البجيمة والتي تشز عمى:

 
 

 
الرشجوق في  التسييد التشعيسيعمى  أبعاد رأس الساؿ البذخي ولبيان درجة تأثيخ كل مبجأ مغ            

 ، تع استخجام االنحجار الستعجد كسا ىػ مػضح في الججول التالي: الػششي
عمى التسييد التشعيسي " في  أبعاد رأس الساؿ البذخي : نتائج االنحجار الخطي الستعجد بين 33 الججوؿ رقم

 الرشجوؽ السجروسة.

 
 األبعاد

 التسييد التشطيسي 

معامل 
 ثباتال

معامل 
 االنحجار

معامل  tاختبار 
التحجيج 

R² 

معامل 
االرتباط 

R 

الخطأ  fاختبار 
السعشهية  tقيسة  السعياري 

Sig 
السعشهية  fقيسة  الجاللة

Sig 

 السعارف
-10112 

 معشهية 10103 10513 10318

10583 10722 130878 10111 10342 
 غ معشهية  10022 00431 10171 الخبخات
 معشهية 10100 10615 10244 السيارات

 رأس الساؿ البذخي مجتسعة

  SPSS12باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  الصالبيغمغ إعجاد  السرجر:

ثيخ مػجبررة برريغ )السعررارف الخبررخات السيررارات ( وبرريغ أوجررػد عبلقررة ترر( ان ىشرراك 22انصبلقررا مررغ الجررجول رقررع )
مسررررا يبرررريغ ان  (10244( 10171( )10318التسيررررد التشطيسرررري )الستغيررررخ التررررابع( حيررررث بمررررغ معامررررل االنحررررجار)

عشج مدتهى داللة تطبيق راس الساؿ البذخي  والتسيد التشعيسي يهجج أثخ ذو داللة معشهية بين 
 (.0.05)  معشهية
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( مغ التحديشات التي تحجث عمى التسييد التشطيسي تعػد لسداىسة أبعاد رأس 2404%(،)1701%(،)3108%)
(تسثل مداىسة العػامرل االخرخػ، فري حريغ 10112-ا)السعارف ، الخبخات،السعارف( ،والكيسة )السال البذخؼ مع

 (وجػد معشػية.10615(و)10513(غيخ معشػية اما قيسة )00431)tبمغت قيسة 
( مرررغ التحدررريشات التررري تحرررجث عمرررى %5803(أؼ ان )10583امرررا الكيسرررة التفدررريخية السدرررسػح بيرررا فقرررج بمغرررت )

 f(امرررا قيسرررة 10722ػد لسدررراىسة مدرراىسة رأس السرررال البذرررخؼ ، وبمررغ معامرررل االرتبرراط )التسييررد التشطيسررري تعرر
  (وىي قيسة معشػية.130878)
 
 
 

  :ومشو ندتشتج معادلة االنحجار الستعجد كاالتي
y=(-0.003)+(0.409x1)+0.282x2+0.355x3 

 :راس السال البذخؼ x                         التنظيمي التميس:yحيث  
X1: السعارف                                   X3السيارات:   
X2:الخبرات                                     B(:-10112 )ثابت 

( عمررى التررػالي يرردداد 10244( ،)10171(، )10318الخبررخات ، السيررارات ب ) وبالتررالي كمسررا ازداد السعررارف ،
 التسييد التشطيسي بػحجة واحجة فقط

     
  

وجود عالقة دات داللة احصائٌة بٌن تاثٌر ابعاد راس المال البشري على التمٌز 

 0.05التنظٌمً عند مستوي معنوٌة 
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 خالصة الفرل الثالث 
يتزسغ ىحا الفرل الجراسة السيجانية التي قسشا بيا عمى مدتػػ مؤسدة الرشجوق الػششي لمزسان         

والية ادرار بيجف دراسة كيف يداىع رأس السال البذخؼ في تحقيق  CNASاالجتساعي لمعسال األجخاء 
 التسيد والتفػق التشطيسي أو باألخخػ درجة التأثيخ الحؼ يفخضيا رأس السال البذخؼ عمى التسيد التشطيسي 

 :يمي استشتجشا ماخبلصة لمجراسة الوك
تحديغ التسيد السداىسة في في وجػد عبلقة داللة إحرائية تجل عمى وجػد دور رأس السال البذخؼ       
 .(0.05سي عشج مدتػػ داللة معشػية )يالتشط
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لقج تسحػرت الجراسة عمى مفاليع عامة حػل رأس السال البذخؼ بإعتبار عشرخ األساسي لمسشطسة          
العشخ ألن كػن السػرد البذخؼ ركيدة ىامة داخل السشطسات لسا يكدبو مغ أىسية ويجب أن تتدايج إىتسام بيحا 

اقتراديات العالع الحجيث تختكد باألساس عمى رأس السال الفكخؼ والبذخؼ في تحقيق الفعالية ودرجات 
 التصػر.

 وقج حاولشا في الجراسة إلى إبخاز العبلقة بيغ رأس السال البذخؼ والتسيد التشطيسي.
 سي.وكيف يداىع رأس السال البذخؼ في خمق األثخ اإليجابي عمى التسيد التشطي

استشتجشا أن رأس السال البذخؼ يكدب السشطسات ميدة التشافدية قخبة التي  نصبلقًا مغ الجراسات الشطخيةاو 
 تداعجىا في تحقيق األىجاف السدتقبمية.

 الشعخية: نتائج الجراسة
 .يداىع تصػيخ رأس السال البذخؼ في خمق معارف ججيجة 
  التشافدية.تصػيخ رأس السال البذخؼ إلى تحقيق السيدة يؤدؼ 
  مداىسة رأس السال البذخؼ في تحقيق أىجاف السشطسة بكفاءة عالية بسختمف أبعادىا مغ ميارات

 وخبخات ومعارف.
 :تسيد أداء العامميغ، تسيد الييكل  تحقيق التسييد التشطيسي ال يتع إال مغ خبلل تحقيق أبعاده وىي

 د تقجيع الخجماتالتشطيسي، تسي
  عمى حفاظ السشطسة عمى األفزمية والتفػق.إن التسيد التشطيسي يجل 

 نتائج الجراسة السيجانية:
 خدية( ذات داللة إحرائية بيغ تصبيق رأس السال البذخؼ وبيغ التسيد ة )الصوجػد عبلقة تأثيخ مػجب

 (1.075التشطيسي خبلل فتخة الجراسة فقج بمغ معامل االنحجار )
  عشج مدتػػ داللةتػجج عبلقة ذات داللة إحرائية (.9.0≥α بين رأش المال  البشري والتميس )

التنظيمي تبرز مذى مساهمة تطبيق رأش المال البشري في تحسين األداء العاملين وتحقيق التميس 

 التنظيمي9
  (0.05والتسيد التشطيسي عشج مدتػػ معشػؼ ) أثخ ذو داللة معشػية بيغ بعج السعارفتػجج 

 (.0.05ات والتسيد التشطيسي عشج مدتػػ معشػؼ )تػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ بعج الخبخ 
 (0.05مدتػػ معشػؼ )تػجج أثخ ذو داللة معشػية بيغ بعج السيارات والتسيد التشطيسي عشج 

 التهصيات:
عمى ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج وحدب ما لحطشا بعج عسمية تػزيع االستبيان فإنو يسكغ اقتخاح 

 يمي: فيسا جسمة مغ التػصيات الستسثل
 ىتسام بالكفاءات والسيارات اإلدارية والفشية السػجػدة في السؤسدة والسحافطة عمييا.ضخورة اال 
 شطسة وإعصاؤه أىسية القدػة.سزيادة الػعي لمسػضفيغ بأىسية رأس السال البذخؼ داخل ال 
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 السزافة عتساد عمى األفكار واإلبجاع الحؼ تداىع في خمق قيسة سعخفة ضسشية وا ىتسام بالاال
 لمسشطسات.

  ضخورة إشخاك مػضفػن في دورات التػجييية والتجريبية بسختمف البخامج والسدتججات الججيجة مغ أجل
 ضسان االستسخارية والتصػر.

 اء أفزل داخل السشطسة لتحقيق التفػق.التخكيد عمى أىسية تقجيع األد 
 ترال ججيجة بحيث التػاصل خارجي لكدب الخبخة والسعخفة بحيث تداىع التعحية إنذاء بخامج اال

السػضف في تصػيخ إمكانيتو وتجعمو يتصػر مخارًا لكدب الثقة والجفعة  Feed Backالعكدية 
 السعشػية.

  التخكيد عمى قاعجة البياناتDATA ANALYSIS  كسجخل لتحديغ جػدة تقجيع الخجمات وتحديغ أداء
 لسػضفيغ.العسال وا

  تسكيغ العامميغ بحيث إعصائيع حخية العسل وتقجيع الحػافد لؤلفخاد الستسيديغ. 
 آفاؽ الجراسة:

 يخ ىحه بعس االقتخاحات بعس السػاضيع السدتقبمية يسكغ التصخق إلييا تتعمق بالسػضػع.في األخ
 .واقع التسيد التشطيسي في السشطسات الجدائخية 
  في تصػيخ إدارة السعخفة.مجػ تأثيخ رأس السال البذخؼ 
 .إسيامات رأس السال البذخؼ في خمق ميدة التشافدية 
  خأس السال البذخؼ بالاإلبجاع اإلدارؼ وعبلقتو. 
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 : قائسة األساتحة السحكسين10السمحق رقم 

 االستاذ الخقم
 تيقاوؼ العخبي  01
 عبج الكخيع مدعػدؼ 02
 فػدو دمحم  03
 عياد ليمى 04
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 : االستسارة 10السمحق رقم 

 

 جامعت أحمد دزايت أدزاز

 كليت العلوم الاقخصاديت، الخجازيت وعلوم الدصيير

 قصم علوم الدصيير

 جخصص إدازة أعمال

 

 إشدباهت البحث

 

 ...،الظادة املحترمين

 الظالم عليىم وزخمت هللا حعالى وبسواجه...،

 اطخىماٌٌظسها أن هظع بين أًدًىم هره إلاطدباهت التي صممذ لجمع املعلىماث الالشمت للدزاطت التي هلىم باعدادها بلصد 

 ."الخميز الخىظيمي جحصيندوز زأس املال البشسي في " مرهسة ماطتر في علىم الدظيير بعىىان7 

 .والعالكت بينهما الخمييز الخىظيميعلى  زأض املاٌ البشسي وتهدف الدزاطت ئلى معسفت مدي جأثير 

مىىم الخىسم باإلجابت على جميع عبازاث هره  ينملآوفي طبيل ذلً فاهىا هخىكع مىىم املظاهمت الجادة في ئهجاح هره الدزاطت 

 جىم.اعلى دكت ئجابإلاطدباهت بدكت، خيث أن صحت الىخاةج حعخمد بدزجت هبيرة 

 أن جميع ئجاباجىم لً حظخخدم ئال ألغساض البدث العلمي فلط.
ً
 وهديطىم علما
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 والوظيفيت: الشخصيت البياهاثالجزء ألاول:

 أهثى                                                    ذهس         7 الجيض1-

 طىت         52مً   أهبر                                  52-53مً                    52-52مً                  طىت  52أكل مً 7الصً-2

اقب إدازي    زئيض قصم                          مصلحت                               زئيض              مديس:     املصمى الوظيفي -3   مس

 ماجصخير                           جقني شامي         ليصاوض           ماشتر               مهىدساملؤهل العلمي:     -4

 طىت 55 -11مً                طىت  15-52مً           طىىاث  2  7 أكل مً مدة الخدمت في مؤشصخكم-5

 طىت55أهثر مً 
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 الجزء الثاوي: محاوز إلاشدباهت

 زأس املال البشسي املحوز ألاول:

جخجلى مداوز هرا املخغير لخدزض لىا جىافس هخخلف املعازف واملىدظباث واللدزاث باإلطافت ئلى مهازاث املىظفين داخل 

 .الصىدوق الىطجي للعماٌ ألاجساء مدل الدزاطت ومدي جىظيفها مً خالٌ الاطخعاهت بخبراتهم

 

 العبازة السقم
ال أجفق 

 جماما

ال 

 أجفق
 أجفق محايد

 أجفق

 جماما

 ألاول: املعازفالبعد 

      .ًمخلً املىظفىن خبراث هبيرة في مجاٌ وظاةفهم 51

      .(مع الىظاةف املىاطت بهمcnasجدىاطب مإهالث املىظفين  في الصىدوق ) 55

      ًخعلم املىظفىن مً بعظهم البعع في مجاالث وظاةفهم املخخلفت. 55

بيت مظخمسة لجميع املىظفينcnasالصىدوق)ًلىم  55       ( بعمل وجىفير بسامج جدٍز

بيت مظخمسة لجميع املىظفينcnasًلىم الصىدوق) 52       ( بعمل وجىفير بسامج جدٍز

س مهازاث املىظفين بشيل مظخمسcnasًدافظ الصىدوق ) 53       (على  الخبراث املتراهمت مً اجل جطٍى

م واخدcnasًدصل الصىدوق ) 54       .(على أفظل املخسجاث عىدما ٌعمل املىظفىن هفٍس

 الثاوي: الخبراثالبعد 

ب هى أفظل طبيل الهدظاب املهازاث.(cnas)جسي ئدازة الصىدوق  55       أن الخدٍز

بيت التي  56 بيت يمع اخخياجاح (cnasًلدمه الصىدوق) جخالةم البرامج الخدٍز       الخدٍز

      بالخعلم مً أخطاتي في العمل. (cnas)ئدازة الصىدوق حظمذ لي  15

ت (cnas)تهخم ئدازة الصىدوق  11       .بدىفير مهازاث وهفاءاث اللىي البشٍس

ت  في  15       ئلى جسن العمل) بالخلاعد أو الىلل(.(cnasالصىدوق) هادزا ماًلجا أفساد اللىي البشٍس

      بشيل مفاجئ مشيلت هبيرة (cnasالعاملبن بالصىدوق) ٌشيل جسن بعع ألافساد  15

      الىثير مً خاالث الاطخلالت لروي املعسفت.(cnas)الصىدوق  ٌشهد . 15

 الثالث: املهازاثالبعد 

      .(cnas)جخاح لي الفسصت لخطبيم ما حعلمخه في العمل في صىدوق  12
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 .(cnas)خياحي الىظيفيت في هرا الصىدوق جيىن طعادحي بالغت ئذا ما كظيذ بليت 

    

 

      حعد مشىالحي الخاصت(cnas)اشعس أن مشىالث الصىدوق  14

س كدزاحي ئلى أكص ى خد(cnas)ٌشجعجي الصىدوق  15       .على الخعلم  وجطٍى

ً (cnas)ًبرٌ جميع العاملين في هرا الصىدوق  16       جهىد ججعلهم مخميًز

      لحل مخخلف مشاول الصباةً مً خالٌ جخصيص خدماجه على الاهترهذ(cnas)ٌظعى الصىدوق  55

 

 الخميز الخىظيمياملحىز الثاوي7 

ـــازة لسقما  الــعــبــ
ال أجفق 

 جماما

ال 

 أجفق
 أجفق محايد

 أجفق

 جماما

 البعد ألاول: أداء العاملين 

      العمل.بفعاليت في خل مشىالث (cnas)ٌشازن العاملىن بالصىدوق  51

      ملىاهبت الخغيراث في طسق أداء العاملين. (cnas)بالصىدوق مهازاث أداةيت عاليت لدي العاملين  جىجد 55

ع السؤطاء لالزجلاء بمهازاتهم. عادة( cnas)ٌظخفيد العاملين بالصىدوق  55       مً جفٍى

س املهازاث الحاليت للعاملين. (cnas)ًخطلب أداء العمل في الصىدوق  55       جطٍى

ت بشيل مظخمس 52 اث إلاداٍز       حعخمد مساجعت العالكت الخىظيميت بين املظخٍى

 البعد الثاوي: الهيكل الخىظيمي

ب والخطىز الخىىىلىجي جىجد  53 ص الثلافت الداعمت للخدٍز       (cnas)لدي الصىدوق مىهجيت مخياملت لخعٍص

      للسقي بالهييل الخىظيمي(cnas)املىاطبت التي ًدخاجها الصىدوق  ئجساء الخغييراثٌظخىجب  54

      العاملىن بهمع الليم واملبادب التي ًإمً بها (cnas)جيسجم ثلافت الصىدوق  55

      بهوالعاملين الاخترام املخبادٌ بين املدًس (cnas)حعىع ثلافت الصىدوق  56

      بمظخىي عاٌ مً الثلت والسطا الىظيفي في بيئت العمل(cnas)ًدظى العاملين في الصىدوق  15

 البعد الثالث: جقديم الخدماث

      (cnas)الصىدوق بجخظع عمليت جلدًم الخدماث للمظخفيدًً للخدظً املظخمس وجلدًم ألافظل  11
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      .(cnas)الصىدوق ًخم الاعخماد على جلىياث خدًثت وجد مخطىزة لخلدًم الخدماث للصباةً  15

      بخلدًم الخدماث بالظهىلت والظسعت.(cnas)الصىدوق باجساءث جخصف  15

      وألافساد بالشفافيت والثلت.(cnas)جخميز العالكت بين الصىدوق  15

ديت وفي وكذ وجيز. (cnas)معالجت الطلباث امللدمت للصىدوق  12       بيل طهىلت وأٍز

 

 .معىا مقدز بئخالص حعاوهكهفي ألاخير 
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 السمخص:
 الجراسة محل في التشطيسي التسيد تحديغ في البذخؼ  السال رأس دور عمى التعخف إلى الجراسة ىحه تدعى

 إعتساد تع الجراسة ىجف ولتحقيق( أدرار وكالة) األجخاء لمعسال االجتساعي لمزسان الػششي الرشجوق  مؤسدة
 صالحة إستبانة 37 تحميل وتع إستبانة( 50) تػزيع تع بحيث الجراسة عيشة عمى وزعت الجراسة كأداة  إستبانة
 وجػد إلييا الستػصل الشتائج أىع وكانت SPSS23 بخنامج عمى وضعيا شخيق عغ تحميميا تع حيث لمجراسة

 مدتػػ  عشج الجراسة محل السؤسدة في التشطيسي التسيد عمى البذخؼ  السال رأس ألبعاد إحرائياً  دال أثخ
 بعيغ وأخحىا السؤسدة تعتسجىا قج الحؼ التػصيات مغ جسمة إلى الجراسية الشتائج وخمرت% 5 معشػية

 ىحه أبخز ولعل مدتكببلً  أىجافيا لتحقيق إيجابية الخصػة وأخح الستسيد األداء تحقيق أجل مغ وذلظ االعتبار
 التحفيدات تقجيع بحيث والسعارف السيارات يكتدبػن  الحيغ بالعسال الستعمق الجانب تحديغ ضخورة التػصيات

 واالزدىار االستسخارية لمسشطسة يحقق الحؼ البذخؼ  السال رأس عمى الحفاظ أجل مغ والسعشػية السادية
 لمعسال األجخاء. االجتساعيصشجوق الزسان  ، التسييد التشطيسي، رأس السال البذخؼ  :السفتاحية الكمسات

Abstract: 

This study seeks to identify the role of human capital in improving organizational excellence in 

the subject of the study, the National Social Security Fund for Salaried Workers (Adrar Agency). 

To achieve the goal of the study, a questionnaire was adopted as the study tool and distributed to 

the study sample so that (50) questionnaires were distributed and 37 were analyzed. A valid 

questionnaire for the study, as it was analyzed by placing it on the SPSS23 program. The most 

important findings were that there was a statistically significant effect of human capital 

dimensions on organizational excellence in the institution under study at a level of morale of 5%. 

The study results concluded with a number of recommendations that the institution may adopt 

and take into consideration. Consideration in order to achieve outstanding performance and take 

a positive step to achieve its goals in the future. Perhaps the most prominent of these 

recommendations is the need to improve the aspect related to workers who acquire skills and 

knowledge so as to provide material and moral incentives in order to preserve the human capital 

that achieves continuity and prosperity for the organization.   

Key words: human capital, organizational discrimination, social security fund for wage workers9 
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