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 دور املشاريع الصغيرة يف تنمية املجتمع املحلي يف األردن

 البلكاٛ()حبث مٔذاىٕ يف ذلافظ٘ 

 الملخص :

حملصدددع   بب  ددد لب   هدددالبحث إدددعبف ب  ددد لب

يفب نميدددجملبحع مددد بح حمدددةببيفبذلع عدددجملبحثصددد   ب

حث حمقدددددددددع،بيفبح   د ب ف ب  دددددددددابحث ددددددددد   بيفبب

حملصع   بحثص   بب   حس جعبعتبأ  ح بحث ينجملبحولب

 نميددجملبحع مدد بح حمددةببيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفببببيف

  كونددديبةيندددجملببب  قدددعتبملددد   حتبحث إدددع ببح   د

 ب ث إقيددد ب(ب)وظ دددعتب )وظ دددجملب051حث إدددعب)ددد ب ب

حملددن ابحثو دد ةبأهدداحلبحث إددعبعبحاة مددع بةحمدد ب

بعإلضددع جملبف بحنعنددتبحث إحميحمددةب)نددد ببعسدد  اح ببب

بحإلحصددعةيجملحث ز)ددجملبب دد حسدد  عنجملب يحميدداببيعنع  ددعب ب

 Statisticalب(SPSS بثحم حمدددددو بحاي معةيدددددجمل

package for social sciencesّأظَرت    بب

بأبتز اليتاٜج ما ٓلٕ:

   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع مد بببحيعز  (0

ةحمددد ببيفبح   دبيفبذلع عدددجملبحث حمقدددع،بببح حمدددةب

 (.%76.67حملس وىبحمل وسطب ب بنس جملب 

حملصدددع   ببحنعندددتبحاي مدددعةةبثدددا  ب ددد نبفد (2

يفبذلع عدجملببحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةب

 بهوبح كث ب)   جملب   ح جمل;ببيفبح   دحث حمقع،ب

ةحمدددددددددد بحملسدددددددددد وىبحمل   دددددددددد ب بحليعز دددددددددددب

( ب  ددددددددد نبفدبحنعندددددددددتب%78.77 بنسددددددددد جمل 

حملصددع   بحثصدد   بيفب نميددجملببحاق صددع لبثددا  

 بح   دبيفيفبذلع عجملبحث حمقع،بحع م بح حمةب

ةحم بحملس وىبهوبح قاب)   جملب   ح جمل;بحليعز دب

 %(.76.67 بحمل وسطب ب بنس جمل

حملصع   ببذحتب اثجملبفحصعةيجملبثا   يو ب    ب (7

يفبذلع عدجملببحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةب

 بُ  دددإىبف ب)ددد   بسدددنوحتببيفبح   دحث حمقدددع،ب

)د بمدخبةدرب بلو حمدجملب بأكثد بببببببحخلرب ب ثصعحل

ُ  دإىبف بب ةا ب يو ب    ببسنوحت( ب01) ب

 )   ْلبحننسب حملؤهابحث حممة.ب

 أّصٙ البحث يف ضْٛ اليتاٜج مبا ٓلٕ:

ز ددددع  بحاه مددددع ببعإلن ددددعلبح حمددددةب)دددد بق دددداببب (0

حملؤسسددددعتبحمل نيددددجملببددددعث إ يإبةحمدددد ب  ددددو  بببب

 ثحممصدع   ب حإلن عييدجملب حث عقدجملبحملن جدعتب ز دع  ببب

ب اةاحثدد  دد ب)سدد وىببحثصدد   ;بثهسدد ع بيفبب

  دددد بحملسددددد وىبحمل يصددددةبث سددددد  بببب بعث ددددعثةب

ب.ح   نيجمل

 حملصدع   ب )دعثكةب   أهيا  ا  ت ةحم  حث ما (2

يفبحث  ع)داب)د بحنعنددتببب ح   د يف حثصد   ب

 دددددا  بحثقددددد   ببةمحميدددددجملبحملدددددعثة;بث سددددد يابب

بب.ثحممإ عين

ثحم مدداب حثصدد ع  ضدد    ب صددجي ب حسدد ق ع  (7

 حس ثمع بلعقع  خبيفبحملصع   بحثص   ;بح ) ب

ب ْةحن صدددع بظدددعه ب)ددد بحثددديلبُ سددد خبيفبححلدددا

 ب. حث  عثجملبحث ق 

الهلنررررا  احيتا ٔرررر٘: الررررذّلص احظررررالٓ  ال ررررػ ٗص     

 التينٔ٘.
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The study aimed at identifying 

the role of small enterprises in 
developing local society in Al-
Balqa governorate in Jordan and at 
revealing  the differences in the 
respondents’ responses towards the 
small enterprises in developing the 
local society in  Al-Balqa 
governorate in Jordan according to 
the study’s variables. The sample 
of the study consisted of 150 male 
and female employees.  To achieve 
the study’s objectives, the 
descriptive approach was applied .   
A questionnaire was used and its 
data were analyzed using 
Statistical package for social 
sciences (SPSS). The most 
significant results were as 
follows :  
1) The level of the role of small 

enterprises in developing local 
society in Al-Balqa governorate 
in Jordan was moderate with 
(76.67%). 

2) The social aspect of the role of 
small enterprises in developing 
local society in Al-Balqa 
governorate in Jordan is the 
most common as it has the 
highest level with (78.33%), 
and the economic aspect  of the 
role of small enterprises in 
developing local society in Al-
Balqa governorate in Jordan is 
the least common and known as 
it has the moderate level with 
(74.67%). 

3) There were statistical 
significant differences in the 
role of small enterprises in 
developing local society in Al-
Balqa governorate in Jordan 
attributed to years of experience 
variable in favour of those who 
have long experience (more 
than 10 years) and lack of 
differences attributed to gender 
and scientific qualification 
variables. 

In light of these results, the 
study recommended the 
following:  
1) To pay much the attention to  

local production by motivating 
the development of the products 
and increasing the small 
projects’ productivity so as to 
increase the income which will 
increase the Jordanian family’s 
living standards.  

2) To train and rehabilitate the 
owners of the small enterprises 
in Jordan of ways of dealing 
with the financial issues to 
facilitate loans’ flow to the 
people who need them. 

3) To encourage and attract the 
young to work and invest their 
efforts in the small enterprises 
which helps in reducing the 
spread of poverty and 
unemployment . 

Keywords: the role , small 

enterprises . development 
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 إلطبر العبم للبحث

 : مقذمت البحث

 حثدا لب  ةع دجملب حث دع ب   ل مجيد ب يف كد   ب أهميدجملب ذحت حثصد   ب حملصدع   ب ُ  داب

حيعبُ س خبيفب و  ب  صبةمابنميد بحث ادعتبحاي معةيدجمل ب يفبز دع  بحثداةاببببببحثنع)يجمل ب

ثدد  ابحثسددحم ب حخلددا)عتبحثدد بضل عي ددعبحع مدد  بفذببب يقيدد بحاك  ددع،بحثدديح ةبيإةيددعتب

 ن صدد بحملصددع   بحثصدد   بيفبدلددعاتبحث جددع  ب حثصددنعةجملب حخلددا)عتب )ددعبف بذثدد ب)دد ببببببب

ث نميددجملبحملصدد  ةعتبحثصدد   ب)دد بةدد لبفةدداح ببببببحثق عةددعتب بثدديث ب  جدددبب ددابحثددا لببب

حسددتح يجيجملب) كع)حمددجملب ع بددجملبحث قدد ب حث  عثددجملب ز ددع  بحإلن عييددجمل بح )دد بحثدديلبصل دداب)دد بب

حملص  ةعتبحثص   بدلعاتبحيو دعتبثد  ابحمل دع   ب حسد   لبحملدوح  بح  ثيدجملبح حميدجملب فةدع  ببببببببب

ب وز  بحثاةا.

 )د ب  %98ب)د ب أكثد ب متثداب  حمل وسد جملب  حثصد  ب حملصدع   ب بع ديببندع، بةحمد بذثد ب قداببببب

 ندع اب )د بب %76بحدوحثةب   سد خبيفب حث دع  ب   ل ) عدخببيف حث ع)حمدجملب حملؤسسدعتب دلمدو ب

 يف حمل عحدجملببحث مداب  د صب فمجدعثةب )د بب%58 ةحمد ب يف  ح )  كدةب حإلمجدعثةب حثقدو)ةب

 حثصدنعةيجملب حث حمداحدببيف ثصد  بح حملصد   ب بدنب)د ب يدو ب  دع تبنسدريبكد  بببببب أ)  كدع ب

 حملدعلب  أس حجدخب حيدعب )د ب حثنع)يدجملب حث حمداحدب يف حثصد  ب بعملصد   ب )قع ندجملب حمل قا)دجملب

)حميودب  ا بب21 حثص    ثحممصع    حملعلب  أس  جع زببفذبحملس  ا)جمل   حإلن عييجملب حث معثجمل

ل ي دجملبحث نميدجملبببب  كسب ض   هوبح    بة  حايع   بحماحد  حثيعبعد حمل إا  حثوا عت يف

ب(.0 يفبهيهبحث حماحدب

                                                           
(
1
 " در"سووووا    س سوووو   إلاسوووو مل  "لجامعوووو  مج وووو    ة الاكح اااا د ةياااايرة ودواهاااا  لاااا  ا ح  غاملشاااا الص ا  ااااعووووىمي  الوووو، "   لوووو    ( 

 . 1183م  ص 2111(  يىنلى  2)19إلانسانل  
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حيدعببب مجدعثةبإليفبةمحميجملبحثندع ابح حمدةبحبببفس ع) عمباىببحع م عتب) بهنعبح   طب  و 

ب بفذب دؤ لبةحمد بح ع عدعتببب ويابة قجملبقو جملببنبهيهبحملصع   ب  وز  ب)كعستبحث نميدجملب

حث مدداببأنددوح ب ةحمددبحث ددا  تبف  ب ه   ددوز ددع  ببف حث  دد ببحملصددع   بحثصدد   بيفبب يددو 

  دو  ببب  كدسبةمحميدجملبب)دعببب  ظ دو بحثك دع،حتبحث عثيدجملبببب  ةحمد بحث معثدجملبحملا بدجملبببب حمل  حم جمل

بب(.2 ب ب بعث عثةب  إ إبحث نميجملبمبجعا  عبكع جملحملصع   بحث قحميا جمل

بق ددع ب) مثحمددجملببددوزح  بحث نميددجملبحاي معةيددجملب  دد خبببببحسدد نع حتبةحمدد ب)ددعب قددا ب دد دبح   دببب

يحبحثق ع ب) ب   ب عةدابيفبحاق صدع بحثدولذ بفذب  دعزببعثقدا  بببببب;بملعبمحملصع   بحثص   

)د بةد لب صد يابح  دالبحث ع)حمدجمل ب بعث دعثةبحث مدابةحمد بححلداب)د بببببببببببب  صبةمداببةحم بةحم ب

حملصدددع   ب بح )ددد بحثددديلب ددداةوبحث عحثدددجملبف بحث إدددعبيفب   بب)صدددكحم بحث قددد ب حث  عثدددجملب

بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبح   د.

 : البحثمشكلت 

نعدد حتبملدددعب صددد بفثيدددبحثوحقددد بحاق صدددع لبيفبح   دب بفذب صدد بف بةجدددإبيفبحملوحزندددجملبببب

حث ع)جمل بكمعب ص بف ب يو بظعه  ةبحث ق ب حث  عثدجمل ب ث دابذثد ب  دو ببف بةدا بقدا  ببببببب

حملصع   بحثص   بححلعثيدجملبيفبح   دبةحمد بححلداب)د بحث  عثدجملب حث قد ب ب)دعب  كدسب حق دعتبببببببببب

يفبح   د;بح )دد بحثدديلب دداةخب يددو ب)صددكحمجملبةحمدد بأ  بحثوحقدد بُ مكدد بببببسددحم يعتبثحم نميددجملبب

يفبحملصدددع   بحثصددد   بيفب نميدددجملبحع مددد بح حمدددةبب ددديعا  عبيفبحث سدددعيلبحا دددة:ب)دددعب   ب

بح   د؟ب

 : أسئلت البحث

ُٓنهً اإلجاب٘ عً األسٝل٘ اآلتٔ٘  : لتحكٔل أٍذاف البحث 

حثصدد   بيفب نميددجملبحع مدد بح حمددةبيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفببحملصددع   حثسدؤحلبحثدد ةيس:ب)ددعب   بب

ب  ن ث بة بحثسؤحلبحث ةيسبح ساحمجملبحث  ةيجملبكمعب حمة: بح   د؟

حثص   بيفبيقي بحنعنتبحاق صع لبث نميجملبحع م بح حمةببيفبذلع عجملببحملصع   )عب   ب (0

بحث حمقع،بيفبح   دب؟

                                                           
(
2

 ؤطروحو  ملووىر"ف  وو   ما  وهةااة  اا  ا يا متي     ا  أثا  املشا الص ا  اغيرة واملحة ااىة ملاة م تياة ا ح  ياة لا   اد  ( فوىي    " ع وى"     

 . 2م  ص2113الاقوصام غير منشىري   امع  ألايهر : "لخرطىم  " سىم"   
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اي معةةبث نميجملبحع م بح حمةببيفبذلع عجملبحثص   بيفبيقي بحنعنتبحبحملصع   )عب   ب (2

بحث حمقع،بيفبح   دب؟

  : أهذاف البحث
ُٓنهً حتكٔل األٍذاف اآلتٔ٘  : بعذ صٔاغ٘ مظهل٘ البحث ّأسٝلتُ ص 

ب   لب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةببيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د. (0

  ددابحث دد   بيفبحسدد جعبعتبأ دد ح بحث ينددجملبحددولب   بحملصددع   بحثصدد   بيفب نميددجملبحع مدد ببببب (2

بح حمةببيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   دب  قعتبمل   حتبحث إع.بب

  : أهميت الذراست
 : متثلت أٍنٔ٘ البحث يف اآلتٕ

)دد بب نددع لبحث إددعب)وضددو بحملصددع   بحثصدد   ب حثدديلبُ  ددابأحددابحثوسددعةابحمل مددجملبيفبححلددابببب (0

ب)صكحمْ بحث ق ب حث  عثجمل.

حع م بح حمدةب بُ ؤكدابببب  نميد  ذبحث إعبةمحميجملبحث   لبةحم ب   بحملصع   بحثص   بيفب (2

ةحمدد بأهمي ددد;بملددعبثدددبب)دد ب ددأق بةحمدد بأ ح،بق عةددعتب) مددجملبيفبحع مدد بح   نددةبكق ددع ببببببببب

بحملصع   بحثص   .ب

حدولبب نع  دجملب ثوات)داب )د ب فثيددب   و داب أد  كد ب )دعب ةد لب )د ب أهميدجملبحث إدعبب  دربزب (7

حثو ولبف ب)س وىبحثا  بحثديلب قدو ببددبحملصدع   بحثصد   بيفب نميدجملبحنعندتبحاي مدعةةببببببببب

ب حاق صع لبثحم نميجملبح حميجملبيفبذلع عجملبحث حمقع،ببع   دب.ب

ُ مك بحثقولببأدبحث إعبُ و  ب) حمو)عتب  يابحثقعةمنببأةمعلبحملصع   بحثصد   بيفب زح  بب (6

ببعإلضع جملبف بفندب   حببآ عقعتبث إوٍثبيا اٍ ب.حث نميجملبحاي معةيجملب ب

  : فروض البحث
 سعٙ البحث لتحكٔل اليتضٔ٘ اآلتٔ٘:

اسدد جعبعتببب(≥1.15α اب ويدداب دد   بذحتبب اثددجملبفحصددعةيجملبةندداب)سدد وىبحثااثددجملبببببب

حولب   بحملصع   بحثصد   بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفببببببببأ  ح بحث ينجمل

بُ  إىبمل   حت:بحننسب بحملؤهابحث حممة بسنوحتبحخلرب .ح   د;ب
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  :  حذود البحث

احظررالٓ  ال ررػ ٗ يف تينٔرر٘ احملتنرر  افلررٕ يف ذلافظرر٘   دّلاقت ررت البحررث علررٙ تعررتف 

 ; ّرلو مً خالل احلذّد اآلتٔ٘:البلكاٛ يف األلدٌ 

حثقدددعةمنببأةمدددعلبب متثحمددديبمبدددوظ ةب)دددا   عتبحث نميدددجملبحاي معةيدددجملبببباحلرررذّد البظرررتٓ٘: 

ب(ب   حت.875حملصع   بحثص    ب حث عثغبةا هخب 

 متثحميببعملكعدبحثيلب صد حمدب)دا   عتبحث نميدجملبحاي معةيدجملبيفبذلع عدجملببببببباحلذّد احهاىٔ٘:

بحث حمقع،ب.

ب .2106 متثحميببعث ت ب)عببنبش  ْلبأ حمولب  ص   بأ لب) بةع بباحلذّد الزمئ٘:

 : التعريف بمصطلحبث البحث

 : م طلحا  البحث مً اآلتٕ تهْىت

 اب د خببصدكابة دولبألبأدبثددبببببب )  دو بح كدةب د   طببعثسدحمو ببببهدوببب: Role الرذّل 

قصاب) نب  ثيابحث  ك ب حث اب ب هيحبحثقصابهوبأ ح،ب ظي دجملب) يندجملب د   طبمبكعندجملببببب

 يفبظدد لببياددةبذلددا  ب ثدددبيفبحثن ع ددجملبلددعب ب  حكمددةبببب بأ ب)ؤسسددجملب)ددع بشدد مب)ددعب

) عنجملبحثقطع عبحنا ا بحمل وثا بة بححل كجمل ب قداب كدودبببب بعثقا  بةحمفمنعةةب    طب

ب.(7 بحثا  بفثإح)يعتبأ بحة يع  عتبكمعبقاب كودب    عتبأ بمج يعت

بأندبحث مابحملمع سب) بق دابحثقدعةمنببأةمدعلبحملصدع   بحثصد    بببببببب: ُٓعتف الذّل إجتأًٜا

  إ دإبحنعندتبحاي مدعةةب حاق صدع لببببب  ربزبحثدا  بأ طدعتب)د بةد لبحث مدابحملمدع سبيفببببببب

بثحم نميجمل.

كابنصعطبإلن علبسحم ب ةا)عتب سد  ماب يددب قنيدجملباد ب) قدا ببببببهةب"ب: احظالٓ  ال ػ ٗ

ب.(6 ب"   ميإببقحمجملب أسبحملعلبحملس ثم ب    مابةحم ب ص يابحث معثجملببصكابأكرب

دلموةجملب) بح ةمعلبحث سي جملبحث ب قو بب عبح س ببهةُ   لبحملصع   بحثص   بفي حةيعت:ب

حث قددد  ب ح سدددد بذحتبحثددداةولبحمل انيددددجملب ح دددا  ب بكع ةمددددعلبححل  يدددجملب حثيا  ددددجمل ببببب

                                                           
(

3
) Bruce J. Biddle &  Edwin J. Thomas ," Role Theory: Concepts and Research " ,(New York: John Wiley press Inc, 1996), pp. 

4-8. 

(
4

 و"ملوىسط  " صغيري "ملنشأ  عّاا : مرلز .وميةك ت   أه يت   - واملحة ىة ا  غيرة املش وم ت مقاب ه. "ملحروق و إيهاب حسن ( ماهر

 م .21م. ص 2116  طباع  و" نشر. 
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حبيدعبُ مدولبةد بل  د ب زح  بحث نميدجملبحاي معةيدجمل ب حملؤسسدعتبحث عب دجملبمدع ببببببببببب حثإ حةيجمل 

ببأسعثيتب ل  ب)ا  سجمل.

يقيدد بز ددع  بسدد   جملب  حكميددجملب  حةمددجملبةددربب ددت ب)دد بحثددإ) بببب"هددةبة ددع  بةدد بب : التينٔرر٘

 حخلدددا)عتبن يجدددجملبحسددد  اح بحن دددو بحث حمميدددجملبث نعددديخبح نصددد جملبحملصدددتكجملبببب حإلن دددعل يف

ب(.5  "و)يجملب حثص  يجملححلك

حث محميددجملبحثدد بيقدد بب   ددو حتب منددوحتب)دد بةدد لبحنددعن ْي ;بببأن ددعب:بُ  دد لبحث نميددجملبفي حةيددعت

بك  إ ددإبةمحميددجملبحث وح ددابحاي مددعةةب ححلدداب)دد بحن صددع بظددعه  بحث  عثددجملبببببببحاي مددعةة:

بك   ب)س وىب ةاب س  ب بححلاب) بحن صع بظعه  بحث ق . حاق صع ل:ب

 : والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 والتنميت( المشبريع الصغيرة) أواًل: اإلطبر النظري

طل حم ب)  و بحملصع   بحثص   ب) ب  ثجملب ة ىب  قعتباة  لبف)كعنيع  عب ظ    عب

 ةد ب حثص    حملصع    ث مييإ حملس  ا)جمل كمعبخت حم بحمل ع  حاق صع  جملب حاي معةيجمل ب

كد   بب   ا  قا حملؤسسعت )  كث حت فد فذ اة   بحما )  حمل وس جملب حثك    حملصع   

 ثحم مييدإب حملسد  ا)جملب حمل دع  ب أهدخب  )د ب حملسد  ا  ب حمل يع  اة  ل   عتب نس يعت      أ 

حملسد ثم  بب حملدعلب :بةدا بحث دع)حمن بحجدخب أسببب حثكد   ب  حملصدع   ببحثصد   ب حملصدع   ب بن

بحإل ح   ب)س وىبحث قا بحث كنوثدويةب بحإل  ح حت بحثقيمجملبحملطع جمل ب  يجملبحث  صمبيفب

ب حاي معةيدجملب حاق صدع  جملب حثعد  لب بدعة  لب حمل دع  ب هديهب )د ب أل ف  حاسد نع ب  طل حمد ب

 بحمداب )د ب حثص    حملصع    ) ع   اة  ب خت حم  حق صع ل  ض  )  أ  آة  ف  بحما ) 

  د  حتب رب   دب حثسدكعنيجمل ب مدعبب  كثع  ددب حث حمابحثصدنعةة ب    و  منو ثا يجمل    عت اة 

ب  (.6حث صني   حا ثجملب  ثجمل يف ك  حت    رب قا  نعةيعت ) قا)جمل   ثجمل يف

       يف  س  ا  حث  حثكميجمل حمل ع   أهخ حث ع)حمن ةا  ) يع  بنع، بةحم بذث ب   رب

  أكثد ب حملقع ندجملب يف  عةحميجمل أكث  هيحبحمل يع  كود شيوةعت   أكث هع حثص    حملصع   

 حملصع    يا ا يف حث  بيجمل حث حماحد ) عخ  أةيب بحيعح ة ى حمل ع   )  حثوحق  يف ق ع عت

                                                           
(
5
 .24م. ص 1998." قاهري: م"ر "  نر " عربى   نشر و" وىييع.  4. طإلامالم وا ح  ية  سلد    ( 

(
6
  .11م  ص 2113" عربل    نشر و" وىييع   " نل، مجاىع " قاهري:   ا  غيرة املش وم ت إدااة مة ااتهله،    ( 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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 مب يع   أةي حث  حث  بيجمل حث حماحد )  ياحت قحميحمجمل نس جمل  هنع  حث معل مب يع بةا  حثص   

 ةحمد ب) يدع بب    مداب حثد ب حثدا لب )د ب حثقحميداب  وحيداب ف  فضع جمل   حملس ثم  أسب)علب قيمجمل

حجدخبب يا داب يف ةحمي دعب حاة مدع ب  ك  حث  حملقع يس أهخ   د ذث   )  حمل ي عت حجخ

ب(.7 يد  حث ع)حمن ةا  هو حملص   

 حث حمداحدب ث  دا ب حتنعد ب ;حث دع)حمنب ةدا ب مل يدع ب     دا ب)  دو بحملصدع   بحثصد   ب  قدعتببببب

 أ) كدعب يف حملثدعلب سد ياب   حمد ب حمل يدع  ب هيح     حثص    حملصع   ب  ّ ل حث   حمياعت

ةع) ت ب يفبحثامنع  ب ف  ثنداحببب699ث ع جملب  س  ا  حثيل حثص   حملص       ل    نسع

ةددع) ت بأ)ددعبيفبب69 بحمجيكددعب أملعنيددع ب دد دبحملصدد   بحثصدد  بهددوبحثدديلب سدد  ا بث ع ددجملبببب

ةع)دا بيفبحدنبببب711حثيعبعدب  دبحملص   بحثص  بهوبحثيلباب إ ابةا بحث ع)حمنب يدبة ب

ةع)ددا ب يفبب51حثدديلبةمدداب يدددبأقدداب)دد ببُ  د لبحملصدد   بحثصدد  بيفب)صدد ببأندددبحملصدد   ب

ةّمعل بأ)عبيفبح   دبب01حث  ح ب  دبحملص   بحثص  بهوبحملص   بحثيلب  ماب يدبأقاب) ب

 (.8ةع)اب أقاب ب21 ي  لبحملص   بحثص  ببعملص   بحثيلب  ماب يدب

 :  ٗال ػ  احظتّعا  أٍنٔ٘

أدبمدعبأهميدجملبكد   ب  مثدابببببب  ىبكث ب) بحخلربح،ب حمل  منببصأدبحملصع   بحثصد   ب

ب(:بب9مبعب حمةب 

 .حث ك  جمل  حثسحم يجمل  حخلا)يجمل حإلن عييجمل ح نص جمل دلعل يف   ما (0

 .ح حمة حثسو  حح يعيعت )  ك  حت يإ،     ة (2

 .حملعه   حث معثجمل فةاح  يف ُ س خ (7

 .حث  عثجمل )صكحمجمل حا يف ُ س خ (6

 حع م عتبكع جمل.ثاىب  حاق صع  حإلن عل هيكا يف ح سعسة حملكود   ا (5

 .حع م عت رل حم  يف حث معثجمل )  ح كرب  س وةتبحثق ع  (6

                                                           
(
7
 "ملشوروعا  مور  " بعنوى"  " ثانلو  الاقوصوامي    نودوي مقدمو  عاو، ورقو   ا  اغيرة  ت شا وم ت إلا االم  ا ح ةيا    "لحاوىر  قاسو ( 

 .1م  ص 1999ؤيار  5-4إربد  ألارم      تري " ى"قع  من   امع  إربد ألاه ل :   " شااى " صغيري إلق ل 

(
8
 ا تا  وامليةكا ت  ج حةا  ومحىتبا ت والاهح  مياة الاكح ا د ة ا ح  ياة لا  وأه يت   واملحة ىة ا  غيرة املنشآت جي يفذياب   ؤبى نبل، (

 " صوغيري "ملنشوأ  تاىيو،  و  إلاسو مل  "ملا لو  و"ملؤسسوا  "ملصوار  مور  " بعنوى"  " سوام  " سونى     ا وقوى مقودم بحو  ثةاهةةا  

 . 4م  ص 2113ؤي ىى   -29-27عّاا   ألارم      تري " ى"قع  من  و"ملصرفل :   ع ىم "ملا ل  " عربل  ألاماميال   " و"ملوىسط 

(
9
  .82هله،  مر ع سابق  ص    (
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;بح )د بحثديلب دا  بببب ح حميدجملب حإلن عييدجملب  حث ندودب حث كنوثوييدعب   دو  ب ةحمد ب  سعةا (7

 .ييا   نع سيجمل )وحق  حملصع   بف ب

 : ٗال ػ  الٓ احظ خ اٜص

 (:01مت عزبحملصع   بحثص   بب ا بةصعةمبكمعب حمةب 

 .حثك    حملصع    )  )قع نجمل  عحجم     (0

 . حملحمكيجمل حإل ح   بن جتم ببن (2

ب.حإل ح  ب ي عب)س قحمجمل (7

 .ك   متو ا ف  ي عل ا (6

 .حث ع)حمنب ي ع ةا  قحمجمل (5

 .نس يعت ذلا     ميإببن ع بي  حيف (6

 .قحميحمجمل حمل عل     يجمل (7

 .بسي جمل  كنوثوييع ةحم     ما (8

 .) عش   ح حمة ثحممج م   حخلا)عت حثسحم   قا بحملصع   بحثص    (9

 ةحمد ب أ دإعب عب قدا  ب ا   دع ب  ذثد ب حاب كدع ب ةحمد ب قدا   عب ع   دع بمت دعزببب (01

ب)ص  ةع  خ.بيف حثيح يجمل حاب كع حت

 : يف األلدٌ ال ػ ٗ احظالٓ  ْٓ مت

بحث ندو ب  حإلقد ح ب    درببب حثداةخب )د ب )إ داب ف  ح   د يف حثصد   ب حملصدع   ب ي دعلب

 أهدخب )د ب حملصد  يجملب اد ب حإلقد ح بحث ع)دجملبب  )ؤسسدعتب حثصدنعةةب حإلمندع،ب  بند ب حث جع  دجملب

) م  دعبب   د حم مب حملصدع    ب مديهب حملدعثةب حثداةخب  قا خ بوحس   ع  ك  حث بحملؤسسعت

 يف حاسد ثمع ب سلدوب  ويي  دعب ةحمد ب ثحم مداب ح ةدع حتب شدكاب ةحم  ح )وحل مج   جملبيفمدل 

 حإلس )ة حث ن  ب حثق ى حملاد  نميجمل :ببن  أهم ع  )  حثص     حملصع   بأنوح  رل حم 

 حث نميدجملب حثصدنعةة ب دنا  بب حإلمندع،ب بند ب ب حث مو داب ثحم جدع  ب حإلسدكعدب بند ب بح   ندةب

 ندو ب ح   نيدجمل ب)ؤسسدجملبب حث  ع نيدجملب حإلقد ح بحثإ حةدة بحملؤسسدجملببب )ؤسسدجملب ب حث صد ياب

                                                           
(
11
  تووووووووووووو  "سوووووووووووووتر اك "ملع ىموووووووووووووا  مووووووووووووون  ووووووووووووو ى "ملىقوووووووووووووع إلا نترونووووووووووووو    مووووووووووووووىفر:   املشااااااااااااا الص ا  اااااااااااااغيرة وا  يااااااااااااا دةبووووووووووووو ى   ووووووووووووو  " سوووووووووووووهارن   (  

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061      2116  9م  ص. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061
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 ثحمجم يدعتب حث دع ب حايدع بحث صد  جمل بب ثحم نميدجملب حمدعيةب ح   ندةب ححلسدن بحثصدنا  بب

 (.00حثولنيجمل ب )عبف بذث ب  حمل ونجمل حخل  جمل ب  نا  

 : ميَْو التينٔ٘

  بفذب)د ب)كعنددبف ب)كدعدبآةدببببب، ح   دع بحثصدةبب حثنمو    لبحث نميجملبث جملتبةحم بأن ع:

حع م ب حان قعلببددب)د بحثوضد بحثثعبديبف ب ضد بأةحمد ب أ طدا ب )دعب صداببببببببببح  قع،بُ مثاب

  وظي  ددعبب ثدد ب  ددو  بثددا  عببححث عقددعتبحملويددو  ب حثكع)نددجملببببحسدد   لبحسدد  فثيدددب)دد ب

ب(.02 بطاث  

 ند ابةن دعبز دع  ب د صبحيدع بب داببببببببحثد بحث محميدجملبب"بةحمد بأن دع:بب  د  حعتببينمعب  د لبحب

ن ددسبحثوقدديب ن ددسبببيف  دبنقصددعدب دد صبحيددع بحثدد  ابح ةدد بببب دل مدد ب)ددعببيفحثنددعسب

حإلن علب حخلا)عتبشع)حمجملب ) كع)حمجملب )    جملبحب كدجملبببيفحع م  ب ه بز ع  بذلسوسجملب

)سددددددددددد  ا)جملبح سدددددددددددعثيتبحث حمميدددددددددددجملبححلا ثدددددددددددجملب بحع مددددددددددد ب دددددددددددأق حتب  دددددددددددأق حتب

ب(.07  "ب   حإل ح  حث نعيخ حث كنوثوييع يف

 : العالق٘ بني احظالٓ  ال ػ ٗ ّالتينٔ٘

 يقيد ب يفبحثصد   ب حملصدع   ب ربزبحث  قدجملببدنبحملصدع   بحثصد   ب حث نميدجملبيفبفسد ع ببببببب

 حن د حيفب حان صدع ب حاق صدع  جمل بب يفب حث نميدجملببث محميدجملب حع مد ب  بدو ب يف حإلقحميمة حث وحزد

 هديهب يف حاسد ثمع حتب حجدخب  ز دع  ب حثا ثدجمل ب أقدعثيخب نميد ب حمل دوحزدب حثدنمطبب يقيد ب

 ح نصد جملب   كيدإب ةد ب حثنعجتدجملب حإلقحميميدجملب حث دوح  ب  فزحثدجملب حث مداب  د صبب ز دع  ب ح قدعثيخ ب

 بسدوح،ببحث نميدجملب أ  حت فحداىب )د ب كوححدا ب حثصد   ب حملصع   ب بع ي بكمعب حاق صع  جمل

ب.(06 بحاق صع  جملبأ بحث نميجملبحاي معةيجمل أكعنيبحث نميجمل

  ددددربزبحث  قددددجملببددددنبحملصددددع   بحثصدددد   ب حث نميددددجملبيفبحسددددتح يجيجملب نميددددجملبحملصددددع   ببب

قيقدةببححلبحاصلدعبةب  دي ببحثفحداحثببحيعبأدبحمالبحث ع بميهبحاستح يجيجملبهوبحثص    

                                                           
(
11
 .6  مر ع سابق  ص املش الص ا  غيرة وا  ي دةب ى     " سهارن   (

(
12

 .834م  ص 2113. " قاهري :م"ر "  جر   نشر و" وىييع  3. ج املة ةمة إلامالمية(   منير حجاب  

(
13
 .71م  ص 2118  بيرو : م"ر ومنوب  " ه ى ا دول ا   مية ل ا ح  ية   سعلد مبارك آى يعير( 

(
14
 .72  مر ع سابق  ص سعلد مبارك آى يعير(

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
http://mawdoo3.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 بل  ددد بحث  حمدددةبةددد بيع سدددعتب سيعسدددعتب سدددحموكيعتببب حثددديلب ددد خبةدددبيفبحع مددد  ب

ب(.05 ب حجتعهعتب )س و عتبأ ح،بحق صع لب  ذب حي معةةبا ب  عثجمل

دلموةددجملب)دد بحاسددتح يجيعتبب)دد ب يددو ثكددةب  إقدد بحاسددتح يجيجملبحث ةيسددجمل بابددابب

ثصدد   بأحددابأهددخبحبع    قددابأ دد إيبحملصدد بثدديحبحث  ةيددجملب حثدد ب  مدداببصددكاب) نعسدد 

ةنع  بحستح يجيعتبحث نميجملب حث  و  بحاق صع لبيفب) عدخب  لبحث دع  بنعد حتبثحم  ي دجملببببب

ح كثد بحسد  اح حتبثحم دوحي ب)د بحثوضد بحث دعملةبحنا دابحثديلب   حمدتبببببببببببع   حمل ندجملبمديهبحملصدببب

سدد ةجملبحاسدد جعبجملبمل  حم ددعتبحثسددو ب حث  ددو بحملوحكددتبحل كددجملبحث دد  ب حث حمددتب بع دديببب

ب.(06 حثك   ببع   حملصببكث ب) يفبحث قع،بأكربببع   ملص   جملبهيهبح

حثصدد   ب  ددذبأ لب)ددعب  ددذببع   هدديحبحملن حمدد بأ طددعتب دد دبحسددتح يجيجملب نميددجملبحملصددب)دد ب

ب  بحبيددعب  طددحبب ددعبح هدداحلع    ضدد بة ددجملب لنيددجملبثدداةخب  صددجي ب  ةع ددجملبهدديهبحملصدد

ث ن ييبهديهبحخل دجملبضدم بيدا لبببببعتب ح   حتب حإلي ح،حتبحث ز)جملب   إا بمبوي  عبحاثي

ز)ددذب حضددح ب ذثدد بحنسددجع)عتب)دد بحسددتح يجيجملبحث نميددجملب)دد بي ددجمل ب ف)كعنيددجملبحملصددع كجملبب

ب.(07 ب حث نسي ب يمعببنبح ل حلبحمل نيجملبيفبحثا ثجملب) بي جملبأة ى

  دذبمجحمدجملب)د بببب حمل وسد جملببحثص   ببع   ب  دبيقي بحستح يجيجملب نميجملبحملصبةحم بذث 

يفبدلدعلبسيعسدجملبحث صد   ببببأكدعدبذثد ببببحععاتبحمل  حم دجملبسدوح،بببحثسيعسعتبحمل كع)حمجملبيف

ب حث نعيخ 

ب:ب(08 بحث ذبكعا ةسيعسجملبحثاةخببدلعلبيفب بأ دلعلبسيعسجملبحث مو اأ بيفب

 حث نعديخ:ب صد بحسدتح يجيجملب نميدجملبحملصدع   بحثصد   بيفبببببببيفبدلعلبسيعسدجملبحث صد   ببب (0

حثص   ب)  د بةحميددب)د بق داببببب ض بفلع بقعنونةبذلا بثحممص  ةعتبهيحبحععلبف ب

حن ددعتبحث ع)حمددجملبيفبدلددعلب نميددجملبحملصدد  ةعتب ب)ددعب سدد اب)دد بةمحميددجملبحث نسددي ببددنببببب

حن و بحمل ي ثجملببنبرل حم بح ل حلبحمل نيجملب ب  سعةابةحم بفصلدع بسيعسدجملب حضدإجملبببب

ب. )صج جملبث نميجملبهيحبحثق ع 

                                                           
(
15

 . 156  ص مر ع سابقمقاب ه   "ملحروق و إيهاب حسن (ماهر

(
16

 .157ص  ( "ملر ع " سابق 

(
17

 .111م  ص 2116  الاسنندري : مرلز الاسنندري    نواب  ث ايم املش وم ت ا  غيرة( حاد  "لحناو   

(
18

 .138م. ص 2113"ملنظا  " عربل    ونال  إلام"ري . . " قاهري: إدااة املش وم ت ا  غيرة ل  ا ةط  ا ي ب  (ها      بيب عنب .
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ةربب)ؤسسدعتبب بحستح يجيجملب نميجملبحملصع   بحثص  ب  مثاببيفبدلعلبسيعسجملبحث مو ا: (2

حملؤسسدعتببب سدوح،بحملؤسسدعتبحثا ثيدجملبأببب حمل وسد جملببحثصد   بببع    نميجملب متو دابحملصدبب

حملنعمعتبح هحميجمل ب ث ابأهخب)عب د  بيفبهديحبحعدعلبببب بححلكو)يجملب حث نو بحثولنيجملبأ

ب:حثص   ب   بمجحمدجملب)د بح  دإحتببببع   هوبض    ب أ)نبحث مو ابحث ز بإلقع)جملبحملص

فضع جملبف بب صميخب  ن ييبآثيدعتبةع دجملبب دأ)نببببب )يس  بك قا خبق   ببص  ط

كديث ب قدا خبححلدوح إبحثطد   يجملببببب بحثصد   ببع    ضمعدبرلعل بحاة معدبيفبحملصدب

ب. حإلة ع،حتب)ن ع

ع   بحثصد   بب)د بةد لب ةدخبحملصدببببهيهبحثسيعسجملب  خبحث ذ:بيفبدلعلبسيعسجملبحثاةخب (7

أ بحإل ح لببحث ا  تب حث أهيابسوح، بعخلا)عتبحث نيجملبحمل  حم جملبحث بي عي عببا،حتب) ب

حثا حسددعتبحث سددو قيجملبحاس صددع  جمل ب فنصددع،بب)دد بةدد لبحثدديلب سدد  بحملصدد   بحث ددذب

فقع)دجملبحمل دع  بحثاحةمدجملبببب بحملصد  ةعت بش كعتب)  صصدجملبث سدو  ب)ن جدعتبهديهببببب

 حث صدددجي بثحممصدددع كجملبيفبحمل دددع  بحخلع ييدددجمل بببب ثحممصددد  ةعتبحثصددد   ب حةحميدددعتب

كيث بحث    د بب ديهبحملصد  ةعتب )ن جع  دعبحثقعبحمدجملبثحم صدا  بةدرببكع دجملب سدعةابببببببببب

فضددع جملبف ب صددجي بحث  عقدداب)دد بحث ددعل ببددنبب حإلةدد  بحمل ةيددجملب حملقدد  ، ب حملسددموةجمل

ب  دواتبف بأهميدجملب نصديطبحث سدو  بةدرببحانتنديببببببب حملص  ةعتبحثصد   ب حثكد   بب

 .يفبظابحث  و بحمعةاباس  اح بحث كنوثوييع

 (الذراسبث السببقت):  ثبنيًب
نعدد حتب هميددجملبحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفب دديعاجملبحنعنددتبحثنعدد لب ب  ب دددب)دد بحنعنددتببب

حمليددداحنة بعبحث و دددابف بةدددا ب)ددد بحثا حسدددعتبحثسدددعبقجملبذحتبحثصدددحمجملبمبوضدددو بحث إدددعبب

حث ددع طلةب)دد بح قددا بف بح حدداثببببححلددعثة بفذبعبب صددني  عب    ي  ددعبحسددتبحث سحمسدداببب

بكمعب حمة:
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 : أ( دلاسا  باللػ٘ العتبٔ٘

 .(19)تيافشٔ٘ ال ياعا  ال ػ ٗ ّدّلٍا يف التينٔ٘ االقت ادٓ٘"  : " ( دلاس1٘

هدددا يبف بحث  ددد لبةحمددد ب حقددد بحثصدددنعةعتبحثصددد   بيفبح   دب   حسدددجملب)قدددا   عببببببب

هيحبحثصدأد ب هدا يبأ طدعتبف بيا دابببببحث نع سيجملب  قعتب حاثبحثنع  عتبحاق صع  جملبيفب

   بحثصنعةعتبحثص   بيفبيقي بحث نميجملبحاق صع  جمل بحيعب كونيبةينجملبحثا حسدجملب)د ببب

ةع)ابيفبحملنصآتبحثصنعةيجملبح   نيدجمل ب ث إقيد بأاد ح بحثا حسدجملبعبحاة مدع بةحمد بببببببب051

حملددن اب عبحاة مددع بأ طددعتبةحمدد بببحثو دد ةبثو دد ب حقدد بحثصددنعةعتبحثصدد   بيفبح   د بب

حث إحميحمة ب ذث ببعس  اح بحاس  عنجملب يحميداببيعنع  دع بفضدع جملبف بحاة مدع بةحمد بأسدو ببببببب

بحملقعب تبحثص صيجملب.

حيعب و حميبأب زبحثن عةابف بأدبأهخبأ  ح بحثصنعةعتبحثص   بيفبح   دب كمد بيفبب

ع بفس ع) عبيفب دو  ب د صبحث مدا ببعإلضدع جملبف بأن دعب صدكاب حق دعتب) ميدإحتبيفبحاق صدببببببببب

حثولذب ببعث اخب) بحملصعكاب حث ق عتبحثةب وحي  ع بكمعب و حميبن دعةابحثا حسدجملبف ببب

 يو بأق بفصلعبةبثحمإ ع  بيفبحثندع ابح حمدةبحإلمجدعثةب حثدا  بححلكدو)ة ب)د ب يدو بأقد ببببببببب

سددحمريبثكددا ب)دد بحاسدد    بحخلددعصب حث ددع  بكمددعبأظ دد تب)سدد وى ب) وسدد عتبثوحقدد ببببببببب

بحث نميجمل.ببحثصنعةعتبحثص   بيفبح   دبيفب

       دّل احظررررالٓ  ال ررررػ ٗ يف احلررررذ مررررً اليكررررت ّالبطالرررر٘ يف ميررررا ل جٔررررْ     دلاسرررر٘: "  (2

 (20)" اليكت

هددا يبحثا حسددجملبف بحث  دد لبةحمدد ب   بحملصددع   بحثصدد   بيفبيسددنب ةددابحملندد   نبببب

)ن  ددد ب)ددد ب)صدددع   ب)  دددا  ببببب006 )سددد وىبحمل يصدددجمل ب  كونددديبةيندددجملبحثا حسدددجملب)ددد بببببب

ملؤسسدددجملبحإلقددد ح بحثإ حةدددة ب حملصدددع   بحث عب دددجملبملؤسسدددجملبحث نميدددجملببببكعملصدددع   بحث عب دددجملب

ب حث ص يا ب )صع   ب)ؤسسجملبنو بححلسن ب )صع   بحايع بحث ع بثحمجم يعتبحخل  جمل.

                                                           
(
19
  رسوا   ما سووير  و  الاقوصوام غيور منشوىري  "لجامعوو  ث   ساية ا  ا  م ت ا  اغيرة ودواها  لا  ا ح  ياة الاكح ا د ة  فوايز " عبوام    (

 م.2113ألارمنل : عاا   ألارم   

(
21
رسوووا   ما سووووير  ووو  إم"ري   دوا املشااا الص ا  اااغيرة لااا  افقاااد مااا  ا  لااا  وا بى  اااة لااا  م ااا طم هياااة  ا  لااا   عووودنا  محاوووىم "لحايوووو  ( 

 م.2117ألاعااى غير منشىري    امع  " ب قاء " وطبلقل : " س ط  ألارم  
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ث إقي بأهاحلبحثا حسجملبعبحاة مع بةحم بحملن ابحثو  ةب حملن ابحث إحميحمدةببعسد  اح ببب

يدديبأظ دد تبن ددعةابب بحبSPSSجملبةيحاسدد  عنجملب يحميدداببيعن  ددعب)دد بةدد لبحث ز)ددجملبحإلحصددعببب

حثص   بيفبححلاب) بحث ق ب حث  عثدجملبةحمد بحملسد وىبحمل وسدطبببببب   بحملصع   حثا حسجملبحيعز ب

%ب)دد ب71% ب قددابأ يدد بحث عحددعبحثسدد تبف بةددا بفةدداح ب  حسددعتبيددا ىبثدددبببببب77بنسدد جملب

ةحمدد بحث ددا   عتبببنب بضلصددحموح  حملندد %ب)دد ب88 بكمددعبأدبح   دحملصددع   بحثصدد   بيفبب

حث ز)جملبثحم ما ببعإلضع جملبف بقحمجملب) عب جملبحملصع    بثيحب  دبفس ع) عبيفبفصلدع ب ةدابقعبديبببب

 )سدد م بيددع،ب) ددانيعت ب كدديث بحددعزتبةمحميددجملب ددو  ب دد صبةمدداب) ةمددجملبةحمدد بحملسدد وىببب

بحملن  ا.

 (21)األثت التينْٖ للنظتّعا  ال ػ ٗ احنْل٘ يف ظ  اسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘" دلاس٘: " (3

هددا يبحثا حسددجملبف بقيددعسبح قدد بحث نمددولبثحممصدد  ةعتبحثصدد   بيفبظددابحسددتح يجيجملبب

ةع)دداب)دد بحث ددع)حمنبيفبحملصددع   بحثصدد    بببببب011حث نميددجمل ب كوندديبةينددجملبحثا حسددجملب)دد ببببب

 ث إقيدد بأادد ح بحثا حسددجملبعبحاة مددع بةحمدد بحملددن ابحثو دد ةب ب حملددن ابحملسددإة ب ذثدد بب

بصحميجملب حثا   جملبحخلع جملببعملصع   بةينجملبحثا حسجمل.بعاس  ع  ب) بحناح لب حث قع   بحث 

حيعبأشع تبحثن عةابف ب يو بأق بفصلعبةبثحممصع   بحثصد   بيفبحث نميدجملب بفذبحققديبببب

 معةيددجمل ب حققدديبحملصددع   بحثصددنعةيجملبحايب%بنسدد جملب ددأق بيفبحث نميددجمل82حملصددع   بحث جع  ددجملب

ثد بأقد تبةحمد بحث نميدجملببنسد جملببببببب%بنس جملب أق بيفبحث نميجمل ببعإلضدع جملبحملصدع   بحثإ حةيدجملبحببب86

 أشدع تبحثن دعةابف ب يدو بأقد بفصلدعبةبثحممصدع   بحثصد   بيفببببببببب%ب) بدلمابحملصدع    ب71

حث نميجملبُ  إىبف بحملؤهابحث حممةب ثصعحلبمححمجملبحثثعنو دجملبحث ع)دجملب مدعب دو  ب ف ب)د بثدا  خببببببب

حثصد   ببب)صا حتبثحماةابق ابحث ا،ببعملص    بكمعبأشع تبف بةا ب يو بأقد بثحممصدع   بب

بيفبحث نميجملبُ  إىبف ب)   بسنوحتبحخلرب بيفبحث ما.بب

ب

ب

                                                           
(
21
  رسوووا   ما سووووير  ووو  الاقوصوووام غيووور  ثااا  ا ح  اااةر  ت شااا وم ت ا  اااغيرة امل ة اااة لااا  مااا  ا ااا راثيجية ا ح  ياااةميسووواء حبيوووب سووو اا    (

 م.2119" عربل  "مل وىح     " دناارك : ممشق  سىريا   ألاماميال  منشىري 
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الررذّل احتْقرر  للنظررتّعا  ال ررػ ٗ يف مْاجَرر٘ مظررهل٘ البطالرر٘ يف احنلهرر٘    : " دلاسرر٘ (4

 .(22)"  العتبٔ٘ الشعْدٓ٘

 بحثصددد   بيفب)وحي دددجملب)صدددكحمجملبحث  عثدددجملبببع   فبددد حزب   بحملصدددببهدددا يبحثا حسدددجملبف ب

) بحث ع)حمنبيفبحملصع   بحثصد   بحمل نوةدجملبيفبحث  دع  ببببب071  كونيبةينجملبحثا حسجملب) ب

حملددن ابحث إحميحمددةب هددخب)ددعب   بيفبحثك ددتبببب ث إقيدد بأهدداحلبحثا حسددجملبعبحاة مددع بةحمدد بب

 حمل حي ب حثا   عتب حإلحصعةيعتب حثنص حتبحث مسيجملب حثا حسعتبحثسعبقجملبحمل  صصجملبيفب

ب.دلعلبحثا حسجملب

حثص   بيفبحاب)صدكحمجملبحث  عثدجملببببع   حملص تبأب زبحثن عةابف ب انةبفس ع بحيعبأشع

نسدد جملبحثسددكعدبحملسددعهمنبيفبقددو بحث مددابيفببب  حشل ع بيفبحملمحمكددجملبحث  بيددجملبحثسدد و  جملب

 ب)دد ب هددةبنسدد جملب)ن  طددجملبيدداحتبةندداب)قع ن  ددعببعمل ددع  بحثا ثيددجملببببب %ب ق   ددعت71حملمحمكددجمل

يفبحملصدددع   بحثصددد    بحيدددعبيدددع،تبببحشل دددع بنسددد جملب)سدددعهمجملبحإلندددعثبحثسددد و  عتبيفب

ب% ببعإلضع جملبف بقنعةيجملبحث مابيفبحملصع   بحثص   .7حا  

 .(23)االقت ادٓ٘ "  التينٔ٘ يف ّدّلٍا غزٗ قطاع يف ال ػ ٗ دلاس٘: " احظالٓ ( 5

    دو  ب  نميدجملب يف    هدعب  حث   لبةحمد بب حثص    حملصع    ها يبحثا حسجملبف ب  حسجمل

 ب )صد   بب501ادإ  بحيدعب كونديبةيندجملبحثا حسدجملب)د ببببببب يفبق دع ب حث حمسد يذب حاق صدع ب

 حثديلب حثوحقد ب   د ب  ث إقي بأهاحلبحثا حسجملبعبحاة مع بةحمد بحملدن ابحثو د ةب ع ثدجملبببب

 أ  حسد   لب  دو ب )د ب  دو هب ةد ب   دربب حثديلب  حث  عةداب حن داب حإلنسدعدب)سد  ا عتبب   يصد

   طدم ب قعةمدجملب يف  سد يدب    عةحمددب حإلنسدعدب نصدعطب  صدن ب  هديحبحملدن ابب حملدوح  ب حس  اح 

بحثص   . حملصع     حق   أسعثي  عب  قييخ أشكعمع يف ححل ل

حث نميددجملب يف حثصدد    )دد بهدديحبحملن حمدد ب و ددحميبأبدد زبحثن ددعةابف ب ددانةب   بحملصددع   

 حثصد   ب حملصد  ةعتب أ دإع ب )د ب%ب71بحاق صع  جملبثق ع باإ ب ب ذث ببسد تبب)وحي دجملبب

 حملصدج عتب حثطدمعنعت ب نقدمبب  نقدمب حملصد  ةعت بحجخب     بس ت متو حميجمل   وبعت

                                                           
(
22
  توو  "سووتر اك "ملع ىمووا  ا اادوا املحةكااص  ت شاا وم ت ا  ااغيرة لاا  مةاهةااة مشاا تة ا بى  ااة لاا  امل تةااة ا ي  يااة ا ساايةد ةؤحاوود سوو م   (

 م.www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm    2119عن " شبن  إلا نترونل   موىفر:

(
23
  "ملج ود " واسوع ) " عودم إلاسو مل  "لجامعو  مج و   الاكح ا د ة ا ح  ياة لا  ودواها  غاةة كىا   لا  ا  اغيرة املشا الص عىمي  ال، "   لو  (

   م(.2111" ثان   يىنلى  

http://www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm
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حملددعه  ب حملا بددجمل بكمددعبأشددع تب حاسدد ثمع  جملبكعإلة ددع،حتبحثطدد   يجملب ب نقددمبحث معثددجمل

 حثن عةابف بةا ب يو ب    ب حثجملبفحصعةيعتبُ  إىبمل   لبحننسب حملؤهابحث حممة ب حث م بب

  ( دلاسا  باللػ٘ اإلزللٔزٓ٘

 .(24)يف التطْٓت"    ال ػ ٗ ّاحتْسط٘دّل ّّظاٜف احؤسشا( دلاس٘: "6

يفببحملؤسسدددعتبحثصددد   ب حمل وسددد جملببببهدددا يبهددديهبحثا حسدددجملبف بحث  ددد لبةحمددد ب   بببب

  ددو  بث) كددإب)سدد قابب20 بب)ك ددتب61بحث  ددو   بحيددعب كوندديبةينددجملبحثا حسددجملب)دد بب

دلموةدددجملب حسددد جملب)ددد ببب ب هدددةب) نيدددجملبب قدددا خببحملنصدددآتبحثصددد   ب حمل وسددد جملب حملصدددع   ب

بحخلا)عتبثق ع بحثصنعةعتبحثص    بثيصمابمجي بحثص كعت ببعس ثنع،بحثكربىب)ن دعب

ةددا)عتبحمل حمو)ددعتبحاق صددع  جملب  نصددحبححلكو)ددجملبيفب دديعاجملببببيفبحمندداب ب  قددا بأ طددعتبب

حملكع دتبحملياحنيدجملبببب ب  قدو ببحثسيعسعتبث  إ إب   و  بق ع بحملنصآتبحثص   ب حمل وس جمل

حبددطب  عثددجملببددنبححلكو)ددعتبحمل كإ ددجملب حثا ثددجملبيفبدلددعلب نميددجملبحملنصددآتببب  أ طددعتبب مدداب

 بث إقيد بأهداحلبحثا حسدجملبببببحثص   ب حمل وس جملبيفب صينعلب  مةب كوثكع دعب )و) دعلبب

عبحاة مع بةحم بحملن ابحثو  ةب ب) بة لبحث قدع   ب حث يعندعتبحثد ب صدا هعبحملكع دتبببببب

ف بفيد ح،بحملقدعب تبحثص صديجملب بحيدعبببببب حمياعتب حمل حكإبحثسعث جملبحثديك  ببعإلضدع جملبب

حممؤسسددعتبحثصدد   بجملبثحث كنوثوييدد بك ددع،حث سدد ي تبث  دد بأشددع تبحثن ددعةابف ب يددو ب

  ددو ب  نسددي بب ب بعث ددعثةبف بيسددنبحنددو  ب حث نيددجملبحث إ يددجملبب ب)ددعبأ ىبف بب حمل وسدد جمل

  بحثسيعسددعتب حثددربح)ابث  ددو  بق ددع بحملنصددآتبحثصدد   ب حمل وسدد جملب حثصددنعةعتبحثكدد ببب

 بحيعبحن كسبذث بةحم بح   دع ب)سد وىبحثت  دابثحممصدع   ب ح   دع ب)سد وىبببببببملسعةا  خ

جبوحن  دددعبحاق صدددع  جملب حاي معةيدددجملببب صدددينعلب  مدددةب كوثكع دددعب )و) دددعلبحث نميدددجملبيفب

ب حمل حمو)ع يجملب.

ب

 

                                                           
(

24
( Babu, J.S, Role & Functions of  Micro Small and  Medium Entirprises- Development  Organisation, Study from on 

line, available:  www.msmedikanpur.gov.in/msmedofunction.pd 2008. 

http://www.msmedikanpur.gov.in/msmedofunction.pd
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       دلاسرررررر٘ تينٔرررررر٘ ال ررررررياعا  ال ررررررػ ٗ ّاحتْسررررررط٘ يف ميطكرررررر٘ أّىررررررذّ يف    " ( دلاسرررررر٘: 7

 .(25)ىٔج ٓا" 

ها يبحثا حسجملبف ب  حسجملبكي يدجملب  دو  بحثصدنعةعتبحثصد   ب حمل وسد جملبيفب)ن قدجملببببببب

أ نا بيفبنيج  ع بكمعبها يبف بحث   لبةحمد ب   بحثصدنعةعتبحثصد   ب حمل وسد جملبيفببببب

)نصددأ ب دد   ببب51)ن قددجملبأ نددا بيفب  إ ددإبحث نميددجمل بحيددعب كوندديبةينددجملبحثا حسددجملب)دد ببببب

ب ) وس جملبيفب)ن قجملبأ نا ببنيج  ع.

ث إقيدد بأادد ح بحثا حسددجملبعبحاة مددع بةحمدد بحملددن ابحثو دد ةب ببعإلضددع جملبف بحملددن اببببب

حث ع طلة بكمعبعبحس  اح بأسحمو بيحميابحملطمودب) بة لبحال  بةحم بفحصدعةيعتبببب

 بحيدددعبأسددد  تبأبددد زبحثن دددعةابب سددد ع ب زح  بحملعثيدددجملب حث   ددديطبحاق صدددع لبيفبأ ندددا ب

يفبيسددنب)سدد و عتبحمل يصددجملبف بحددابببقددجملبأ نددا حثصددنعةعتبحثصدد   ب حمل وسدد جملبيفب)ن 

ب.ك  

 .(26)( دلاس٘: "األٍنٔ٘ احتزآذٗ يف إقتاض االحتادا  االٜتناىٔ٘ يف األعنال ال ػ ٗ" 8

ها يبهيهبحثا حسجملبف بفثقع،بحثطو،بةحم بحاة   عتببنبفقد ح بحث ندو ببث ةمدعلبببب

   بأ طدعت بكمدعب هدا يبف ببببحثص   ب بنبفق ح بحايع حتبحاة معنيدجملبث ةمدعلبحثصدببب

بيعدب)اىبأهميجملبحايع حتبحاة معنيجملبيفب ةخبح ةمعلبحثص    ب  كونيبةينجملبحثا حسجملب

 ب )دد بيفبمتو حمدد عبةحمدد بحث نددو بحث جع  ددجملبببب)دد بح ةمددعلبحث جع  ددجملببحثصدد   بحثدد ب سدد نابببب

 بةدد لبو حمدد عبةحمدد بحايددع حتبحاة معنيددجملبح ةمددعلبحث جع  ددجملببحثصدد   بحثدد ب سدد نابيفبمتبب

قعةددا ببيعنددعتب  ب ث إقيدد بأادد ح بحثا حسددجملبعبحاة مددع بةحمدد بب2101 بف ب0996حث ددت ب

حايدددع حتببحكو)دددجملبحثوا دددعتبحمل إدددا بيفببةحمددد ب)سددد وىبببثحمقددد   بحعدددع)ي بحثسدددنو جملب

ةحمد ب)سد وىببببثحمقد   ببقعةا ببيعنعتبحعع)ي بحثسنو جمل بكمعبعبحاة مع بةحم بحاة معنيجمل

بحث نو بحث جع  جمل.بحكو)جملبحثوا عتبحمل إا بيف

                                                           
(

25
 ( Adejuyigbe, Samuel and Dahunsi Olurotimi, A Study of Small- and Medium-Scale Industrial Development in Ondo 

State, Nigeria, University of Technology Akure, Ondo State, Nigeria, University Journal ,13 (3), Jan, on line, available: 

www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0  , 2010. 

(
26
(  James A. Wilcox, The Increasing Importance of Credit Unions in Small Business Lending, Study of Business 

Administration, from the United States government, on line ,available at: 

www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd , 2011. 

http://www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0
http://www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd
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بحايددددع حتبحاة معنيددددجملبمتيددددابثحم  ددددو ابيإةيددددعتبحسددددجملبأد حيددددعبأظ دددد تبن ددددعةابحثا

حصدجملبحايدع حتبحاة معنيدجملبحمل إح دا بببببب بفذبأدبحث نو بحاشل ع بيفبحثق   بحث جع  جملبيف

أكثدد بأهميدجملبث ةمدعلبحثصد   ب ببديث بأشددع تببببببب صد بف بأدبحايدع حتبحاة معنيدجملبهدةبببب

 ويدبح ةمعلبحث جع  جملبحثص   بف بحاقتح ب) بحايدع حتبحاة معنيدجملبببف ببأ طعتبحثن عةا

حث ع)حمددجملببح  ددالف ب نددو بح ةمددعلبحثصدد   ب حز  ع هددعب بكمددعب سددعةابذثدد بيفب صدد ياببببب

  ححلاب) بحث  عثجملب.

 : التعكٔب علٙ الذلاسا  الشابك٘

   بحثصد   بب د  ببب نع ثيبحثا حسدعتبحثسدعبقجملبحث  بيدجملب)ن دعب ح ين يدجملب)وضدو بحملصدعببببببب

)  ع نجمل بحيعبها يبب ابحثا حسعتبف بحث   لبةحم ب   بحملصع   بحثصد   بيفبيقيد ببب

حث نميددجملبحاق صددع  جمل ب هددا يب  حسددعتبأةدد ىبف بحث  دد لبةحمدد ب   بحملصددع   بحثصدد   بببببب

 حمل وس جملبيفب)وحي دجملب)صدكحمجملبحث  عثدجمل ببينمدعبهدا يب  حسدعتبأةد ىبأ طدعتبف بقيدعسبببببببببب

مصدع   بحثصد   ب حمل وسد جمل بكمدعبهدا يبب دابحثا حسدعتبف ب)   دجملبببببببببح ق بحث نمولبثحم

   بحملصع   بحثص   ب حمل وس جملبيفبيسنبحثاةا بيفبحدنبهدا يب  حسدعتبأةد ىبف ببببب

ب سحميطبحثطو،بةحم بف)كعنيجملبحة مع بحث جع  بحإلثكت نيجملبثحممصع   بحثص   ب حمل وس جمل.

ع   بحثصدد   ب ب قدداب  ع ندديبحملنددعهابحسدد نع حتبف بهدديحبحث  ددع  بيفب نددع لب)وضددو بحملصدد

حمل  مددابةحمي ددعبأ طددعت بحيددعبحة مدداتباعث يددجملبحثا حسددعتبةحمدد بحملددن ابحثو دد ةب حملددن اببببببببب

حث إحميحمدددةببعسددد  اح بحاسددد  عنعت ب حة مددداتبب دددابحثا حسدددعتبةحمددد بحملدددن ابحملسدددإةبببببب

بعإلضع جملبف بحثو  ةب بيفبحنبحة ماتبب ابحثا حسعتبةحم ب)دن ابيحميدابحملطدمودب بببب

با)يبب ابحثا حسعتبأسحمو بحملقعب تبحثص صيجمل. حس  

يفبهيحبحثسيع بأشع تبن عةابب ابحثا حسعتبحثسعبقجملبف ب انةب)سد وىب   بحملصدع   ببب

حثصدد   ب حمل وسدد جملبيفبيقيدد بحث نميددجملبحاق صددع  جمل ب أشددع تبن ددعةاب  حسددعتبأةدد ىبف ببب

ابفحدداىب ددانةبفسدد ع بحملصددع   بحثصدد   بيفبحدداب)صددكحمجملبحث  عثددجمل بكمددعبأشددع تبن ددعةببببب

حثا حسددعتبف بح   ددع ب)سدد وىب   بحملصددع   بحثصدد   بيفب ةددخبحاق صددع  ببينمددعبأظ دد تببب

ن دددعةابفحددداىبحثا حسدددعتبأدب   بحملصدددع   بحثصددد   بيفبححلددداب)ددد بحث قددد ب حث  عثدددجملبيدددع،بب

ب) وس عت.
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 كدددد بحثقددددولبيفبحةدددد  لبن ددددعةابحثا حسددددعتبحثسددددعبقجملبف بأدببحثسدددد تب  ددددو بف بب

بحملكعنيدجملبثحما حسدعتبحثسدعبقجمل بحيدعبأتي  ديب  حسدعتبيفبح   د ببببببحاة  لبيفبححلدا  بب

 هنع ب  حسعتبأتي  يبيفب حمس نب ب أتي  يبب ابحثا حسعتبيفبحثس و  جمل ب   حسدعتبب

أتة ىبأتي  يبيفبسو  ع بأ)عببعثنس جملبثحما حسعتببعثحم جملبحإلزلحميإ جملب قدابأتي  ديب  حسدجملبيفبببب

ب  يب  حسجملبيفبنيج  ع.بأ)  كع ب   حسجملبأة ىبأتي  يبيفبحمنا بكمعبأتي

حسدد نع حتبةحمدد ب)ددعب قددا  بح  قدديبحثا حسددجملبححلعثيددجملب)دد باعث يددجملبحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفببببب

 نع مددعبملوضددو بحملصددع   بحثصدد   ب بيفبحددنبمتيددإتبةدد بحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفب نع مددعبببب

ثحمم   بحث عب ب هدوبحث نميدجملببصدكابةدع ب حيدعبمتثدابحملد   بحث دعب بثد  ابحثا حسدعتبيفببببببببببب

 بددعث اخب)دد ببعنددتبحاق صددع لبثحم نميددجمل ب متثددابيفبحث قدد ب حث  عثددجملبثا حسددعتبأةدد ى ببحن

 يو بهيحبحاة  ل بفابأدبهيحبحث  ع  ب   رببحة   عتببسي عت ب ذث ببويو بة قجملباد بب

) عشدد  ببددنبحثا حسددعتبحثسددعبقجملب حثا حسددجملبححلعثيددجملبمتثحمدديبيفب نع مددعبملوضددو بحملصددع   بببببب

بحثص   ب حمل وس جمل.

 نبأدبحثا حسددجملبححلعثيددجملبمتيددإتبةدد بحثا حسددعتبحثسددعبقجملبيفبحختعذهددعبثحم نميددجملببببببثقدداب ددب

عندددتبحاي مدددعةةب حنعندددتبببكمددد   ب دددعب بمدددعب)ددد بةددد لبيدددعن نبثحم نميدددجملبهمدددع:بحنبببببب

ب بفذب ب  و  بذث بدل م عتبيفببأل ب) بحثا حسعتبحثسعبقجمل.حاق صع ل

لبحن دو بحث إثيدجمل ببب) بهنعبيع،تب ك  بحثا حسجملبححلعثيجمل ب ححلعيجملبفثي عباسد كمعب

حث بمتيبةحم بهيحبحثص يا ب بحإل دع  ب)د بحثا حسدعتبحثسدعبقجملبحث  بيدجملب)ن دعب ح ين يدجمل بببببببب

يفبفق ح،بحإللع بحثنع ل ب يفببنع،بأ ح بحثا حسدجمل بحيدعبيدع،تبحثا حسدجملبححلعثيدجملب)كمحمدجملتببببببب

حمدةببثحما حسعتبحثسعبقجملبيفب  مي بحمل   جملبحولب   بحملصع   بحثص   بيفب نميدجملبحع مد بح بب

 يفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د.
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 : اإلطار املنهجي واإلجراءات

 : منهج البحث

حة مابحث إعبةحم بحملن ابحثو  ةببعإلضع جملبف بحنعنتبحث إحميحمدةب)نددب بملنعسد  دبيفبببب

بحإليعبجملبة بأساحمجملبحث إعب حة  ع بحث  ضيعتب.

 : مجتمع البحث

حاي معةيدجملب حنم يدعتبحث دع)حمنبببب كودبدل م بحث إعب) ب)وظ ةب)ا   عتبحث نميجملب

ب)وظ عتب )وظ جمل.ب875يفب ةخبحملصع   بحثص   بيفبذلع عجملبحث حمقع،ب حث عثغبةا هب

 عذد أفتاد دلتن  البحث(: 1اجلذّل)

 عذد العاملني هاسه الكش مذٓتٓ٘ التينٔ٘

مذٓتٓا  التينٔ٘ يف ذلافظ٘ 

 البلكاٛ

 9 اإلدالٗ ّالتيتٔع

 24 تعزٓز اإلىتاجٔ٘ ّاجلنعٔا 

 9 افاسب٘ ّالتْعٔ٘ ّالتثكٔف

 833 أفتاد 7اهلٔٝ٘ اإلدالٓ٘ له  مجعٔ٘   مجعٔ٘ 119اجلنعٔا  ّعذدٍا 

 875 احملنْع

 م.4102امل دا: ثم افق ةل ملة امليتةم ت م  إح  ئي ت مد  ية ث  ية ا ستط  

 : عينت البحث

)وظ ب )وظ جمل;ب ذث ب  قعتبث سدعثيتب حخل دوحتبببب051عبح تح بةينجملب  كودب) ب

 (:بب2حإلحصعةيجملبيفبحة يع بحث ينعتبحاح معثيجمل ب  وضإ عبحنا ل 

 عذد أفتاد عٔي٘ البحث( : 2اجلذّل)

 احشنٙ الْظٔيٕ
دلتن  

 الذلاس٘

ّزٌ 

 الطبك٘

ميتدا  عٔي٘ 

 الذلاس٘

 2 0.010 9 اإلدالٗ ّالتيتٔع

 4 0.027 24 تعزٓز اإلىتاجٔ٘ ّاجلنعٔا 

 2 0.010 9 افاسب٘ ّالتْعٔ٘ ّالتثكٔف

 142 0.952 833 أفتاد 7اهلٔٝ٘ اإلدالٓ٘ له  مجعٔ٘ 

 150  875 احملنْع

 م4102امل دا: إمداد ا ب حثة  
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 دد ح بةينددجملبحثا حسددجملب ب حث ددعثغبببب(ب بأندددب ثدداببةددا بأبب2  حددغب)دد بةدد لبحنددا لب ببب

 نع حتبث  ع  بحثوظعة ببنبأ د ح بدل مد بحثا حسدجمل ب قدابعبأةديبةدا بأ د ح بببببببب   حت ب051

حث ينجملب) بكابل قجملبحستب زدبحث  قدجملبيفبدل مد بحثا حسدجملب بحيدعببحمدغبةدا بحملدوظ نبببببببب

(ب  بحمددددغبةددددا بحملددددوظ نبيفببل قددددجملب  إ ددددإبحإلن عييددددجملبببب9يفببل قددددجملبحإل ح  ب حث   دددديضب ب

جملب)ددوظ ةبح عسدد جملب حث وةيددجملب حث ثقيدد بب( ب بحمددغبةددا بحملددوظ نبيفببل قددب26 حنم يددعتب 

(ب هكديحبب877( ب بحمغبةا بحملوظ نبيفببل قدجملب)دوظ ةبحميادجملبحإل ح  دجملبثكدابمج يدجمل بببببب9 

ب(.2كمعبهوب)وضحبيفبحنا لب 

عبيا دداب زدبكددابل قددجملب)دد بدلمددو ب) دد  حتبحع مدد ببقسددمجملبحجددخبحث  قددجملبةحمدد بب

ح  ب حث   يضبكعث دعثة:ببدلمو ب)   حتبحع م بككاب ب مث ت:ب كودب زدبل قجملبحإل 

ب.1.101=بب877÷ب9

عبيا ددابحث ددا ب)دد ب) دد  حتبكددابل قددجملب حثدديلبسددولب دداةابيفبةينددجملبحثا حسددجملب ببببب

 ب0.5=بب051×ب1.101( ب051بطددد  ب زدبحث  قدددجملبيفبحجدددخبحث يندددجملبحمل تضدددجملب)سددد قعت:ب بب

مب ندد بأدبحث عحثددجملبسددولبخت ددع ب)ددوظ ْي بحقنددْي  ب )دد بقددخبعبحة يددع بكددابل قددجملبب   قددجملبب

يع ب) بحإلح ل ب بن سبحث   قجملب  نبأدبةينجملب)وظ ةب  إ إبحإلن عييدجملب حنم يدعتبببحاة 

( ب بحم دديبةينددجملببب2( ب بحم دديبةينددجملب)ددوظ ةبح عسدد جملب حث وةيددجملب حث ثقيدد ب ببببب6قدداببحم دديب ب

ب(ب.ب062)وظ ةبحمياجملبحإل ح  جملب 

حس  عنجملبةرببز دع حتب)ياحنيدجملب  د ح بةيندجملبحثا حسدجمل ب ب داب إدمببببببببب051ب يحبعب وز  ب

(ببحس  عنجمل بحيعب025س  عنعتب  نبأدبةا بحاس  عنعتبحثصعحلجملبثحم إحميابحإلحصعةةب حا

 وضحبحناح ل ب وز  بأ  ح بةينجملبحثا حسجملب   عتبثحمم   حتبحثص صيجمل:ب ذثد بةحمد بحثنإدوبببب

 حث عثة:ببب

  : متغير الجنس

 ّصف خ اٜص أفتاد عٔي٘ الذلاس٘ تبعًا حتػ  احؤٍ  العلنٕ( 3اجلذّل)

 ٘ احْٝٓ٘باليش العذد ليٝ٘ا احتػ 

 اجليص

 48.0 60 رنت

 52.0 65 أىثٙ

 100 125 احملنْع

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
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 هددةببحثنسدد جملبح كددرببب)قع نددجملبببب%(52 (بحيددعز بحإلنددعثبةحمدد بنسدد جملببب7أظ دد بحنددا لب ب

 ب ُ مك بحثقولبأدبحثسد تب  دو بف بل ي دجملب صدكيابأ د ح بةيندجملبببببببب%(68 بنس جملبحثيكو 

حثا حسجمل بفذب  كودبب) ب)وظ ةبحإل ح  ب حث   يضب )وظ ةب  إ إبحإلن عييجملب ببعإلضدع جملبب

ف بذثدد ب  كددودبأ طددعتب)دد ب)ددوظ ةبحنم يددعتب حثدد باعث ي  ددعب)دد بحإلنددعثبفذبفدبةمدداببببببب

ثصددد  جملبحاي معةيدددجملب حث وةيدددجمل بحنم يدددعتبُ  ةدددخبل ي دددجملبحملددد أ بحيدددعببح ةمدددعلبذحتبحب

   حتبيفبحدنبدلمدو بةدا بأ د ح بحث ادعتببببببب062بعإلضع جملبف بأدبةا بأ  ح بهيهبحث اجملببحمغب

(بأ  ح ;بح ) بحثيلب اةخبحيعز ب اجملبحإلندعثبةحمد بحثنسد جملبح كدربب)قع ندجملبب ادجملببببببب8ح ة ىب 

بحثيكو .بببببب

 : المؤهل العلميمتغير 

 الذلاس٘ تبعًا حتػ  احؤٍ  العلنّٕصف خ اٜص أفتاد عٔي٘  (4اجلذّل )

 احْٝٓ٘ اليشب٘ العذد اليٝ٘ احتػ 

 العلنٕ احؤٍ 

 25.6 32 دبلْو متْسط

 60.8 76 بهالْلْٓض

 13.6 17 دلاسا  علٔا

 100 125 احملنْع

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   

 

(بحيددعز بمححمددجملب)ؤهددابحث كددعثو  وسبةحمدد بحثنسدد جملبح كددربب)قع نددجملببب6أظ دد بحنددا لب 

%ب ُ مكد بب61.8بي لبحملؤه تبح ة ى بفذبحعزبمححمجملب)ؤهدابحث كدعثو  وسبةحمد بنسد جملببببب

حثقددولبأدبحثسدد تب  ددو بف بأنعمددجملبحث وظيدد ببيفب  ددوحدبحخلا)ددجملبحملانيددجملب ب حثدد ب   ددةببببببب

 ببعإلضع جملبف بأهميدجملبهديهبحث ادجملبفذب  داب)ؤهداببببببح  ثو جملبحلمحمجملبحث كعثو  وسبيفبحث  ينب

حث كددعثو  وسب)ددؤه تبكع يددعتبثحم  ع)دداب)دد ب) ددع بحملصددع   بحثصدد   ب حثدد ب  مثدداببعمل ددع بببب

بحإل ح  جملب حث   يضب ب  إ إبحإلن عييجملب ح عس جملب حث وةيجملب حث ثقي .

ب

ب
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 : متغير سنىاث الخبرة

 حتػ  سيْا  اخلربّٗصف خ اٜص أفتاد عٔي٘ الذلاس٘ تبعًا  (5اجلذّل )

 احْٝٓ٘ اليشب٘ العذد اليٝ٘ احتػ 

 

 

 سيْا  اخلربٗ

 20.8 26 سيْا  5أق  مً 

سرريْا  إأ أقرر  مررً    5مررً 

 38.4 48 سيْا  10

 40.8 51 ْا سي 10أنثت مً 

 100 125 احملنْع

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
 

سدنوحت(بةحمد ببحثنسد جملببببب01حيدعز ب)د بمدخبةدرب بلو حمدجملب أكثد ب)د بببببببب(ب5أظ  بحنا لب 

%(ب)قع نددجملبمبدد بمددخبةددربحتبقصدد  بأ ب) وسدد جمل ب قددابُ  ددإىبحثسدد تبف بحخلددرب ببببببببب61.8 

حث و حمددجملبيفبحث مددابُ سدد خبيفبمتكددنبحملوظدد ب)دد بأ ح،بةمحمدددببك ددع، ب ببعإلضددع جملبف بببببببب

صدع   بحثصد   ;بح )د بحثديلبببببح)  كدبحملقا  بحثكع يجملبيفبحث  ع)اب) بحمل ع بحخلع جملببعمل

ُ ؤكابةحم بحيدعز ب حمد بحث ادجملبةحمد بحثنسد جملبح كدربب)قع ندجملببعث ادعتبح ةد ى:ب ادجملبحخلدرب بببببببببببب

%(ب  اددجملبحخلددرب بب21.8(ب حثدد بحددعزتبةحمدد بحثنسدد جملبح قدداب ببببسددنوحتب5أقدداب)دد ببحثقصدد  ب 

ب%(ب.78.6(ب حث بحعزتبةحم بنس جملب سنوحتب01سنوحتبف بأقاب) بب5) بحمل وس جملب 

 : البحثبيبنبث مصبدر 

  :٘يفبحملصددع   بحثصدد   ببببددا  عبمجدد بحث يعنددعتب حمل حمو)ددعتبحمل  حمقددجملببببباح ررادل الثاىْٓرر

ب)د بةد لبحالد  بةحمد بأ بيدعتبببببذلع عجملبحث حمقدع،بيفبح   د بب نميجملبحع م بح حمةبيفب

 بحمل مثحمددجملببعثك ددتب حثددا   عتب حثا حسددعتبحثسددعبقجملبذحتبببحملصددع   بحثصدد   ب حث نميددجملب

حثصدحمجملبمبوضدو بهديهبحثا حسدجمل ببعإلضدع جملبف بحاسد  عنجملببصد كجملبحإلنتنديبثحمإصدولبببببببببب

بةحم بحمل حمو)عتبحمل  حمقجملبمبوضو بحث إع.ب

   :٘حملصددع   بب   ب كونديب)صدع  بحثا حسدجملبح  ثيدجملب)د بحسد  عنجملبب ندوحد:بببببببباح رادل األّلٔر

 ب  صددمابحث قدد حتبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبح   دبب مدد بح حمددةبيفيفب نميددجملبحعحثصدد   ب

بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفبببحملصدع   بحثصد   بببب  حث ب  كسب قييخبأ  ح بحث يندجملبثدابب

ب.ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د
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 : إجراءاث البحث

 حة  تبةينجملبحثا حسجملب  قعتبإلي ح،حتبحث ينجملبحث صوحةيجملبحث سي جمل. (0

 ببحيددعب(051 سددجملبةحمدد بأ دد ح بةينددجملبحثا حسددجمل ب حث ددعثغبةددا هخبعب وز دد بأ ح بحثا ح (2

ب(بأ)دع بكداب قد  ب  درببةد ب ي دجملبنعد هخبيفبببببببلحمتب) بأ  ح بحث ينجملب ض بفشع  ب 

بذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د.ب نميجملبحع م بح حمةبيف   بحملصع   بحثص   بيفب

ح يددإح،ب  طددمنيب بSPSSبحإلحصددعةةثربنددع)اببببحث إحميددابعبحسدد  اح بحب ادد ح  (7

بحث عثيجمل:

(ب)د   حتبب7حنإ،بحخلعصببعمل   حتبحثا   ح يدجملبث يندجملبحثا حسدجملب)د بةد لب ببببب -أب

سنوحتبحخلرب (بث   ب   بةيندجملبحثا حسدجملبببب حملؤهابحث حممةببحننس ب هةب 

بحث إدعبحث يندجملبةحمد بحملد   حتب)وضدو ببببببأ  ح ب ابحملقع نعتباس جعبجملبب في ح،

ب.بحثص صيجمليفبضو،بحمل   حتب

ب:حا ة ق  بةحم بحثنإوبب(21 ب بدلعلب ححا ةربب نميجملبحإلباح بسب طم ب)قيع - ب

 اجلاىب االقت ادٖ   اجلاىب االجتناعٕ كٔاض اح

 10 12 عذد اليكتا 

 حث   لبةحم ب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمدةبب حثن عةا   س  أيا )  (6

  قدددعتبثسدددحمخب ثيكددد ت(ببب عنجملبيفبذلع عدددجملبحث حمقدددع،بيفبح   دب بعبب صدددميخبحاسددد ببب

( ب7 ب أة ددةب زنددعتبث سدد جعبعتبكعث ددعثة:ب حةمددعتب متثحمدد عب قميددعتب)سدد وىب حثث قددة

( ب كدددعدب0( بأبددداحتب متثحمددد عب قميدددعتب)سددد وىب بب2أحيعندددعتب متثحمددد عب قميدددعتب)سددد وىب بب

بحث صميخبكعث عثة:

 أبذًا أ ٔاىًا داٜنًا االستجاب٘

 1 2 3 الْزٌ االعتبالٖ

ف بححلعسددو  ب يحميحمدد عبحسددتبحث دد  بحإلحصددعةيجملبحملنعسدد جملببببببعبف ةددعلبحث يعنددعتبب (5

بثحما حسجملبححلعثيجمل.

كمددعبعب صددني ب)سدد وىب   بحملصددع   بحثصدد   بيفب  إ ددإبحث نميددجملبثدداىبذلع عددجملببببب (6

حث حمقع،بيفبح   دبف ب)     ب) وسط ب)ن  ا ب كعنديبحملسد و عتبحثث قدجملبةحمد ببببب

بحثنإوبحث عثة:ب
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 ب0ب–ب7ثحممقيدعسب قسديخبةدا بحث ادعتبب=بببببببححلدابح  ند بببب–ححلابح ةحمد بثحممقيدعسببب

بلولبحث اجمل.ب كعنيبحث اعتبكعث عثة:ببب1.66=بببببببب7 قسيخب

 ب كودبحملس وىب)ن  طعت.بب0.66دبب0) ب

 ب كودبحملس وىب) وس عت.ب2.77دببب0.67) ب

 ب كودبحملس وىب)    عت.بب7دببببب2.76) ب

 :  البحثمتغيراث 

 احتػ ا   احشتكل٘ : 

 ب)س و عد:بذك  بأنث .حننس:ب ثدب

 ثدددبق قددجملب)سدد و عت:ب بحمددو ب) وسددط ببكددعثو  وس ب  حسددعتببب ببحملؤهددابحث حممددة 

بةحميع.

 سدنوحتبف بأقدابببب5سدنوحت ب)د بببب5سنوحتبحخلرب  ب ثدبق قجملب)سد و عت:ببأقداب)د بببب

بسنوحت.ب01سنوحت بأكث ب) بب01) ب

 حملص  ةعتبحثص   ب بحث نميجملبح حميجمل احتػ ا  التابع٘:

 : الذراستأنمىرج 

بمتثابأمنوذلبحثا حسجملببعثصكابحث عثة:
ب

 احتػ ا  التابع٘                  احتػ ا  احشتكل٘                                               

          
 

 م4102امل دا: إمداد ا ب حثة  

 أمنْرج الذلاس٘( 1الظه  )
 
 
 
 

 احظتّعا  ال ػ ٗص التينٔ٘   احؤٍ  العلنٕص سيْا  اخلربٗ. اجليصص
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 :صذق األداة 

عبة  بح  ح بةحم بذلكمدنب)د بذ لبحاة صدعص ب بذثد بإلبداح،بحثد ألبيفبكدابببببببب

دلعلب) بحععاتبحثد ب ضد يبح  ح بثقيعسد ع ب بفبداح،بحثد ألبيفب قد حتبكدابدلدعل ببببببببب

حثحم و دجمل ب بب) بحيعب) ،)جملببحث ق حتبععاتبحثا حسجمل ب  ضدوح ع ب بسد )جملبحثصديعاجملبببب

بب اب  حسجملبآ ح،بح كمنب ب)حمإوظع  خب  نبحا ة:

 فمجددع بح كمددنبةحمدد ب ددا بحعددعاتب)دد بحيددعب) ،)  ددعبعددعاتبحثا حسددجملب بببببب

بس )جملب يعا  عبحثحم و جملب  ضوح ع.

 بف  ح بب ابحملحمإوظعتبحولبب ابحث ق حتبب ةع  ب يعا  ع بب

  ة ىب  قعتبا ح،ب )حمإوظدعتببعبق ولب) عخببحث ق حت ب عب  ا ابب ابحث ق حتبح

بح كمن.

 داة :ثببث األ

 Cornbachثحم أكاب) بق عتبح  ح ب بعبحس  اح ب) ع)دابحا سدع بك  ن دعلبأث دعب بببب

Alpha( مل   ددجملب)دداىبح سددع ب قدد حتبحثا حسددجمل ب ق ع  ددعبكمددعبهددوب)وضددحب)دد بةدد لببببببببب

بحنا لبحا ة:

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ احملتن  افلٕ لذٚ ذلافظ٘ البلكاٛ  ىتاٜج ثبا  (6) اجلذّل

 ليا نتّىباخ(أ)بأسلْ   يف األلدٌ

 ليا نتّىباخأقٔن٘  عذد اليكتا  احملال

 0.920 12 اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘ احملتن  افلٕ
 0.939 10 اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ احملتن  افلٕ

 0.96 22 الذّل الهلٕ
 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   

ب

حيدعببب)    دجملببا يدجملبببجملدلعاتبحثا حسجملب  م  ببقيخبح سع ب حةحميبفد(ب6  نبحنا لب 

حمجعندتبحاي مدعةةبث نميدجملبحع مدد ببببثب1.92ب بحم دديب1.96بث قد حتبحاسد  يعدبككداببببحم ديبب

ح بقديخبببهديهبحثن دعةاببب صد ب بفذبحمجعنتبحاق صع لبث نميجملبحع م بح حمدةببثب1.96ح حمةب 

ب ا ح بفي ح،ب)ثابهيهبحثا حسجملببق عتب)نعس جمل
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 ت :المستخذم اإلحصبئيتالمعبلجت 

بحإلحصددعةيجملح بحث ز)ددجملب بعبحثحمجددو،بحثا حسددجملب حة  ددع ب  ضدديع  عببأسدداحمجملةدد ببثهيعبددجمل

 )دد بب-SPSSب–بStatistical package for social sciencesثحم حمددو بحاي معةيددجملب

بحث عثيجملب:بحإلحصعةيجملبعبحس  اح بح سعثيتة ثدب

 بحثص صيجملبثحمم إوقعت.حث ك ح ب حثنستبحملاو جملبثو  بحمل   حتب (0

ب (2 بك  ن عل بأ) ع)ا بحملقيعسببثحم أكاب  Cronbach Alphaث ع بق عت ب  يجمل  (

 حملس  ا ب.

ب (7 بب ال بحمل يع  جمل ب حاسل ح عت بححلسعبيجمل ببحإليعبجملحمل وس عت بحث إعبأساحمجملة 

 دلعا د. ق  ب) بباحثنس يجملبثكبح هميجمل )   جملب

مل   حت:بب   عتبث يعدبحث    بيفب  One Way ANOVAيحميابحث  ع  بحاحاحلب (6

 حملؤهابحث حممة بسنوحتبحخلرب ب.

 ثدب   عتعاتبحعث إا اب)صع  بحث    بيفبحة  ع بشع يد;بب (5

 : النتبئج والمنبقشت

حث يعنددعتبحثدد ب   حمدد ببعإليعبددجملبةدد بحثسددؤحلبحثدد ةيس:ب)ددعب   بحملصددع   بببببببن ددعةابيحميددابب

ب؟بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ حملاال  احتْسطا  احلشابٔ٘ ّاالسلتافا  احعٔالٓ٘  (7جذّل )

 متتب٘ تتتٔبًا تيازلًٔا يف األلدٌصيف ذلافظ٘ البلكاٛ احملتن  افلٕ 

 االسلتاف احعٔالٖ احتْسط احلشابٕ احملاال  التقه
اليشب٘ 

 احْٝٓ٘
 التتب٘ احشتْٚ

1 

اجلاىب االجتناعٕ 

لتينٔ٘ احملتن  

 افلٕ

 1 متتي  78.33 0.48 2.35

2 

اجلاىب االقت ادٖ 

لتينٔ٘ احملتن  

 افلٕ

 2 متْسط 74.67 0.53 2.24

  متْسط 76.67 0.48 2.30 الهلٕ 

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
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يفبب(بأدب   بحملصدددع   بحثصددد   بيفب نميدددجملبحع مددد بح حمدددةببب7  حدددغب)ددد بحندددا لب بب

(ببنس جملب)او دجملبب2.71 بفذببحمغبحمل وسطبححلسعبةب ) وس عتكعدببيفبح   دبذلع عجملبحث حمقع،

 بفذب  ح حددديبحمل وسددد عتببب)   ددد ب ) وسدددطبحعدددعاتببدددنببب(ب ب يدددع،ب)سددد وىبب76.67 

( ب يع،بيفبحث   جملبح   بحنعندتبحاي مدعةةبث نميدجملبحع مد ببببب2.26ب–ب2.75ححلسعبيجملببن 

 يفبحمل   جملبح ة  بيع،بحنعندتببب( 78.77(ب بنس جملب)او جملب 2.75 بح حمةبمب وسطبحسعبة

ب.(76.67و جملب (ب بنس جملب)ا2.26حاق صع لبث نميجملبحع م بح حمةبمب وسطبحسعبةب 

ب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفبببُ مك بحثقولبفدبس تبحيعز باحياقظ٘:

حنعنددتبحاي مددعةةببذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبح   دبةحمدد بحملسدد وىبحمل وسددطب  ددو بف بحيددعز بببب

ةحمددد بحخلعندددجملبحمل انيدددجملب)ددد بحملسددد وىبحمل   ددد ب حمل مثحمدددجملببعمل وسدددطبببث نميدددجملبحع مددد بح حمدددة

(بفذبفدبهدديحبحمل وسددطبق  ددتبيدداحتب)دد بحملسدد وىبحمل وسددطببعإلضددع جملبف ببببب2.75سددعبةب ححل

حيعز بحنعنتبحاق صع لبةحم بحملس وىبحمل وسطب;بيدعبحن كدسبذثد بةحمد بن يجدجملبحثدا  ببببببب

بحثكحمةبثحممصع   بحثص   ;بح ) بحثيلب اةخبحيعز دبةحم بحملس وىبحمل وسط.بب

( ب حث بأظ د تبب27)  قجملب) بن عةاب  حسجملب ) بهيحبحملن حم بيع،تبن عةابهيحبحث إعب

)س وى ب) وس عتبثوحقد بحثصدنعةعتبحثصد   بيفبح   دبيفبحث نميدجمل ب يدع،تبن دعةابحث إدعبببببببب

حثصدد   بيفبب   بحملصددع   ( ب حثدد بأشددع تبف بحيددعز ب28)  قددجملبأ طددعتب)دد بن ددعةاب  حسددجملب 

بححلاب) بحث ق ب حث  عثجملبةحم بحملس وىبحمل وسط.

ذلع عدجملبحث حمقدع،بيفبببعبيحمياب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمدةبيفبب بهيح

ب:حا ةب ذث بةحم بحثنإوبثحمجعن ْي :بحاي معةةب حاق صع ل   قعتببح   د

 اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘ احملتن  افلٕ: أّاًل
   بيفبا  بحملصددع   بحثصدد ددجملبثددعبحسددع بحمل وسدد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع 

(ب8 حنا لب بحنعنتبحاي معةةب   بح   دذلع عجملبحث حمقع،بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفب

   نبذث .

                                                           
(
27
غيوور منشووىري  "لجامعوو    رسووا   ما سوووير  وو  الاقوصوام ث   سااية ا  اا  م ت ا  اغيرة ودواهاا  لاا  ا ح  يااة الاكح ا د ة  فوايز " عبووام   (

 م.2113ألارمنل : عاا   ألارم   

(
28
  رسوووا   ما سووووير  ووو  إم"ري دوا املشااا الص ا  اااغيرة لااا  افقاااد مااا  ا  لااا  وا بى  اااة لااا  م ااا طم هياااة  ا  لااا   عووودنا  محاوووىم "لحايوووو  ( 

 م.2117ألاعااى غير منشىري    امع  " ب قاء " وطبلقل : " س ط  ألارم  
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ذّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ لاحتْسطا  احلشابٔ٘ ّاالسلتافا  احعٔالٓ٘ (  8اجلذّل )

 اجلاىب االجتناعٕ متتب٘ تتتٔبًا تيازلًٔا ّفل األلدٌذلافظ٘ البلكاٛ يف احملتن  افلٕ يف 

قه
لت

ا
 

 اليكتٗ
احتْسط 

 احلشابٕ

االسلتاف 

 احعٔالٖ

اليشب٘ 

 احْٝٓ٘
 التتب٘ احشتْٚ

10 
ُتينررٕ لّا التعرراٌّ بررني األسررت الرر     

 متتلو مظالٓ  صػ ٗ. 
 1 متتي  84.00 0.66 2.52

11 
تعن  علٙ حتشني معذل مظرالن٘  

 احتأٗ األلدىٔ٘ يف العن .
 2 متتي  81.67 0.67 2.45

5 
ُتشررررَه يف تينٔرررر٘ ّتطررررْٓت احيررررا ل   

 التٓئ٘.
 3 متتي  80.67 0.62 2.42

12 

تشرررررراعذ احررررررتأٗ يف احل ررررررْل علررررررٙ 

مررً دخررْل  األمررت نهيَرراالتكئررا ; 

سررررْم العنرررر  األلدىررررٕ يف رلتلررررف   

  كْل اإلىتاج ّالت ئ  .

 4 متتي  80.33 0.67 2.41

7 

االجتنررراعٕ ُتعرررزز عنلٔررر٘ التْاصررر  

بررررررني األسررررررتص ىظررررررتًا ألٌ معظنَررررررا 

 مظالٓ  أستٓ٘.

 5 متتي  80.00 0.68 2.40

9 

ُتعرررزز التْاصررر  الثكرررايف مرررً خرررالل   

 ضررررررررررْل اليررررررررررذّا  التظررررررررررجٔعٔ٘ 

 لتحشني اإلىتاج .

 5 متتي  79.33 0.62 2.38

8 

ُتعرررزز التْاصررر  الثكرررايف مرررً خرررالل   

زٓررالٗ احعررالض ال ررياعٔ٘ لتحشررني    

 اإلىتاج.

 7 متتي  78.33 0.69 2.35

6 
ُتشَه يف دعه ملهٔر٘ احرتأٗ لمعنرال    

 احلتٗ.
 8 متْسط 77.33 0.56 2.32

3 

ُتحكرررررررل تكرررررررذمًا يف تعلرررررررٔه أفرررررررتاد  

احملتن  بعض األعنال ) ن ياع٘ 

 ميتجا  األلباٌص ّ ٔان٘ احالبص(

 9 متْسط 76.67 0.66 2.30

4 

ُتحكررررل تكررررذمًا ملحْظررررا  يف تعلررررٔه 

ناليجررالٗ األفررتاد أعنررال  تفٔرر٘ )  

 ّاحلذادٗ(.

 10 متْسط 74.33 0.76 2.23

1 
ُتشررَه يف احلررذ مررً اىتظررال ظرراٍتٗ     

 البطال٘
 11 متْسط 74.00 0.65 2.22
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2 
ترررْفت   فرررتل عنررر  للعرررا لني عرررً   

 العن  .
 11 متْسط 74.00 0.62 2.22

 
اجلاىررررررررررب االجتنرررررررررراعٕ لتينٔرررررررررر٘  

 احملتن  افلٕ
  متتي  78.33 0.48 2.35

 م.4102ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   امل دا: إمداد 
ب

   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفبببب(بأدب)س وى8  حغب) بحنا لب 

 بفذببحمدددغبحمل وسدددطب)    دددعتحنعندددتبحاي مدددعةةبكدددعدبب  ددد بح   دذلع عدددجملبحث حمقدددع،بيفب

نب) وسدددطببدددبحعدددعل(ب ب يدددع،ب)سددد وىب قددد حتب78.77(ببنسددد جملب)او دددجمل 2.75ححلسدددعبةب 

(ب ب يدع،تبيفبحث   دجملبح   ببب2.2–2.52 )    ب بفذب  ح حيبحمل وسد عتبححلسدعبيجملببدنب ببب

(ب هةب"بُ نمةب  ابحث  ع دببنبح س بحثد بمت حمد ب)صدع   ب د   .ب"بمب وسدطبببببب01حث ق  ب 

ُ سد خبب"ب(ب همع2  ب(0 ب عد(بب يفبحث   جملبح ة  بحث ق 86.1(ب بنس جملب)او جملب 2.52حسعبةب 

ةحم بحث دوحثةببب"  صبةمابثحم علحمنبة بحث ماب   و"ب ب"اب) بحن صع بظعه  بحث  عثجمليفبححل

ب(.76.1(ب بنس جملب)او جملب 2.22مب وسطبحسعبةب 

   بحملصع   بحثص   بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفببببُ مك بأدبُ  إىبس تبحيعز بباحياقظ٘:

ةحم بحملس وىبحمل    بف بحثا  بحث  دعلببحنعنتبحاي معةةبب   بح   دذلع عجملبحث حمقع،بيفب

حثدديلب قددو ببدددبحملصددع   بحثصدد   بثحمن ددو بمبسدد وىبحنعنددتبحاي مددعةةبث نميددجملبحع مدد بببب

ةحمد بب ب   مداببُ نمةب  ابحث  دع دببدنبح سد بحثد بمت حمد ب)صدع   ب د   بببببببح حمةب بفذبفن عب

 ددو  بحملنددعل ببُ سدد خبيفب نميددجملب  بب ب يسددنب) ددالب)صددع كجملبحملدد أ بح   نيددجملبيفبحث مدداببب

حثددديلبب سدددعةابحملددد أ بيفبححلصدددولبةحمددد بحث قنيدددعت;بح )ددد ب ببعإلضدددع جملبف بفن دددعبحث   يدددجمل

 بكمدعبفدببُ مكن عب)د ب ةدولبسدو بحث مدابح   ندةبيفبرل حمد بحقدولبحإلن دعلب حث صدني ببببببببب

 ب ُ مك بأدبُ  دإىبحثسد تبببيفب ةخب)حمكيجملبحمل أ بث ةمعلبححل  بحملصع   بحثص   بُ س خ

عز ب قدد حتبحنعنددتبحاي مددعةةبةحمدد بحسل ح ددعتب) يع  ددجملبأقدداب)دد ب ححدداببأ طددعتبف بفدبحيدد

 ددإيحبُ صدد بف بفمجددع بأ دد ح بحث ينددجملبةحمدد بفيعبددجملب ححددا ب ةددا ب صدد   خ ب)ددعبُ ددؤ لبف بببب

ح   ددع بحمل وسدد عتبححلسددعبيجملبف بحملسدد وىبحمل   دد ;بح )دد بحثدديلب دداةخبحيددعز بحنعنددتبببببببببب

ب%.78.77حاي معةةبةحم بحملس وىبحمل    ب بنس جملب
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( ب حثدد بأشددع تبف ب يددو بأقدد بفصلددعبةببب29ح  قدديبن ددعةابحث إددعب)دد بن ددعةاب  حسددجملب بب

( ب حثد بأشدع تبف ب دانةبببب71ثحممصع   بحثص   بيفبحث نميجمل ب حة حم يب) بن دعةاب  حسدجملب بب

 ب ث دابحثسد تب  دو بف بحاةد  لبيفبببببحثصد   بيفبحداب)صدكحمجملبحث  عثدجملبببببع   حملصفس ع ب

حيعب كونيبةيندجملبحثا حسدجملبحثسدعبقجملب)د بحث دع)حمنبيفبببببببل ي جملبحث ينجملب ححلا  بحملكعنيجملب 

حملصع   بحثص   بحمل نوةجملبيفبحث  ع  ببينمدعب كونديبةيندجملبحث إدعبححلدعثةب)د ب)دوظ ةبببببببب

ب)ا   عتبحث نميجملبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د.

 اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ احملتن  افلٕ :ثاىًٔا
ا  بحملصددع   بحثصدد   بيفبثددعبحسددع بحمل وسدد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع  ددجملب

 كعا ة:حاق صع لببحنعنتب   بح   دذلع عجملبحث حمقع،بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفب

ذّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ لاحتْسطا  احلشابٔ٘ ّاالسلتافا  احعٔالٓ٘ ( 9اجلذّل )

 االقت ادٖ متتب٘ تتتٔبًا تيازلًٔا اجلاىب ّفل األلدٌذلافظ٘ البلكاٛ يف احملتن  افلٕ يف 

قه
لت

ا
 

 اليكتٗ
احتْسط 

 احلشابٕ

االسلتاف 

 احعٔالٖ

اليشب٘ 

 احْٝٓ٘
 التتب٘ احشتْٚ

10 
 الررررررذخ  م رررررادل  تيْٓررررر   يف ُتشرررررَه 

 .افلٔ٘ للنجتنعا 

 1 متتي  80.67 0.58 2.42

4 
 األسررررررتٗ  اجرررررا   تلبٔرررررر٘ يف ُتشرررررَه 

 .األساسٔ٘

 2 متْسط 77.67 0.64 2.33

9 

 يف األسررررتٗ أبيرررراٛ التحررررام يف ُتشرررَه 

 لترررررْفت ىظرررررتًا اجلرررررامعٕ; التعلرررررٔه

 . احالٕ العاٜذ

 3 متْسط 76.33 0.62 2.29

5 
 احعٔظررررررٕ احشررررررتْٚ لفرررررر  يف ُتشررررررَه

 .األلدىٔ٘ لمستٗ

 4 متْسط 76.00 0.75 2.28

3 
 ظررراٍتٗ اىتظرررال مرررً احلرررذ يف ُتشرررَه

 .اليكت

 5 متْسط 74.67 0.68 2.24

 6 متْسط 73.67 0.66 2.21 باحظرررالٓ  احتتبطررر٘ احيتجرررا  ُتطرررْل 8

                                                           
(
29
  رسوووا   ما سووووير  ووو  الاقوصوووام غيووور  ثااا  ا ح  اااةر  ت شااا وم ت ا  اااغيرة امل ة اااة لااا  مااا  ا ااا راثيجية ا ح  ياااةميسووواء حبيوووب سووو اا    (

 م.2119" عربل  "مل وىح     " دناارك : ممشق  سىريا   ألاماميال  منشىري 

(
31
  توو  "سووتر اك "ملع ىمووا  لاا  امل تةااة ا ي  يااة ا ساايةد ةا اادوا املحةكااص  ت شاا وم ت ا  ااغيرة لاا  مةاهةااة مشاا تة ا بى  ااة ؤحاوود سوو م   (

 م.www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm    2119عن " شبن  إلا نترونل   موىفر:

http://www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm
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 .باستنتال  ال ػ ٗ

2 
 ألسررتٗ دخرر  مشررتْٚ لفرر  يف ُتشررَه

 . األلدىٔ٘

 7 متْسط 73.00 0.64 2.19

1 
 احملتنررررر  ألفرررررتاد التفأٍررررر٘ ُتحكرررررل

 . افلٕ

 8 متْسط 72.67 0.68 2.18

6 
 الكررررتّض تررررذفل تشررررَٔ  يف ُتشررررَه

 .للنحتاجني

 9 متْسط 72.33 0.67 2.17

 10 متْسط 70.00 0.68 2.10 .الشيْٓ٘ األلباا يف تكذمًا ُتحكل 7

 
 احملتن  لتينٔ٘ االقت ادٖ اجلاىب

 افلٕ

  متْسط 74.67 0.53 2.24

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
 

(بأدب)س وىب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفببب9  حغب) بحنا لب 

 بفذببحمددغبحمل وسددطبب) وسدد عتحاق صددع لبكددعدبببحنعنددتب  دد بح   دذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبب

 بفذبب) وسدد عت قدد حتب) عددخبحث(ب ب يددع،ب)سدد وىبب76.67(ببنسدد جملب)او ددجمل ب2.26ححلسددعبةب 

(ب01حث   دجملبح   بحث قد  ب ببب يدع،تبيفب (2.01–2.62  ح حيبحمل وسد عتبححلسدعبيجملببدنب ببب

(ب2.62 هددةب"بُ سدد خبيفب نو دد ب)صددع  بحثدداةابثحممج م ددعتبح حميددجمل.ب"بمب وسددطبحسددعبةب بببب

ُ إقدد ب قددا)عتبيفبح  بددعاببب"ب هددةب(7(بب يفبحث   ددجملبح ةدد  بحث قدد  ب ب81.67 بنسدد جملب)او ددجملب 

ب(.71.1(ب بنس جملب)او جملب 2.01مب وسطبحسعبةب "بحثسنو جمل.

   بحملصع   بحثص   بيفب نميدجملبحع مد بح حمدةبيفببببإىبس تبحيعز بُ مك بأدبُ  باحياقظ٘:

ةحم بحملسد وىبحمل وسدطبف بفدببفسد ع ببببحاق صع لببحنعنتب   بح   دذلع عجملبحث حمقع،بيفب

حث إع بأبنع،بح سد  بيفبحث  حمديخببب ب يفبيفب حم يجملبحعيعتبح س  بح سعسيجملحملصع   بحثص   ب

ححلدابب ببعإلضدع جملبف بفسد ع) عبيفبببةبث سد  بح   نيدجملبب   بحملسد وىبحمل يصدبب ب يفبحنع) ة

ثدديسبكمددعب ن  ددةبأدب كددود;بح )دد بحثدديلب دداةخبحيددعز بهدديحبببب)دد بحن صددع بظددعه  بحث قدد ب

بحنعنتبةحم بحملس وىبحمل وسط.
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( ب حثددد بأشدددع تبف بفسددد ع ببب70يدددع،تبهددديهبحثن يجدددجملبرل حم دددجملب)ددد بن دددعةاب  حسدددجمل ببببب

يفبيسددنب)سدد و عتبحمل يصددجملبف بحددابببحثصددنعةعتبحثصدد   ب حمل وسدد جملبيفب)ن قددجملبأ نددا ب

 ب ث ابحثس تب  و بف بحاة  لبيفبححلا  بحملكعنيجملبثحما حس ْي ب بحيعبأتي  ديببك  

حثا حسجملبحثسعبقجملبيفبنيج  دع بيفبحدنبأتيد لبحث إدعبححلدعثةبيفبح   د بكمدعبحة حم ديبببببببب

حثصد   بب ب حثد بأشدع تبف بفسد ع بح ةمدعلببببب(72 ن يججملبحث إعبححلعثةب) بن عةاب  حسجملب

حث ع)حمددجملب ححلدداب)دد بحث  عثددجمل ب قددابُ  ددإىبحثسدد تبف ب يددو بحايددع حتبببح  دداليفب صدد ياب

حاة معنيجملبثاىبح ةمعلبحثص   ب   بحثا حسجملبحثسعبقجملبأ ىبف ب نوة دعب حز  ع هدعب;بح )د بببب

حثيلبأس خبيفبححلاب) بحث  عثجملبيفبحثوا عتبحمل إا بح )  كيجمل ببعإلضدع جملبف بحةد  لببب

حث نميجملب يف حثص    ( ب حث بأظ  تب انةب   بحملصع   77ث إعب) بن عةاب  حسجمل ن يججملبح

 حثصد   ب حملصد  ةعتب حاق صع  جملبثق دع بادإ  ب ث دابحثسد تب  دو بف ب)وحي دجملبأ دإع ببببببب

 حملصدج عتب حثطدمعنعت ب نقدمبب  نقدمب حجخبحملص  ةعت      بس ت متو حميجمل   وبعت

حملعه  ب حملا بجملب   ب)عبأشع تبفثيدب معثجملحاس ثمع  جملبكعإلة ع،حتبحثط   يجملب ب نقمبحث 

 حثا حسجملبحثسعبقجمل.

ن عةابحة  ع ب  ضيجملبحث إدعب حثد بنصديبةحمد ب:اب ويداب د   بذحتبب اثدجملبفحصدعةيجملببببببببب

اسد جعبعتبأ د ح بحث يندجملبحدولب   بحملصدع   بحثصد   بيفببببببببب(≥1.15α ةناب)س وىبحثااثجملب

;بُ  ددإىبملدد   حت:بحنددنسب بحملؤهددابب نميددجملبحع مدد بح حمددةبيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبح   دبب

بحث حممة بسنوحتبحخلرب .

                                                           
(

31
 ( Adejuyigbe, Samuel and Dahunsi Olurotimi, A Study of Small- and Medium-Scale Industrial Development in Ondo 

State, Nigeria, University of Technology Akure, Ondo State, Nigeria, University Journal ,13 (3), Jan, on line, available: 

www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0  , 2010. 

(
32
 ( James A. Wilcox, The Increasing Importance of Credit Unions in Small Business Lending, Study of Business 

Administration, from the United States government, on line ,available at: 

www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd , 2011. 

(
33
  "ملج ود " واسوع ) " عودم إلاسو مل  "لجامعو  مج و   الاكح ا د ة ا ح  ياة لا  ودواها  غاةة كىا   لا  ا  اغيرة املشا الصعوىمي  الو، "   لو  (

   م(.2111" ثان   يىنلى  

http://www.journal.au.edu/...techno/.../journal133_article0
http://www.sba.gov/sites/default/files/files/rs387tot.pd
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 أّاًل : متػ  اجليص 

    يدد بحة  ددع بتبةحمدد بببعبحسددع بحمل وسدد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتبحمل يع  ددجمل ببب

   عتبدلعاتب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   دب

بكعا ة:ب(ب  نبحثن عةا01 حنا لب بحننس مل   ب

ىتاٜج اختبال " " لليتّم بني متْسطا  دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ احملتن  ( 10جذّل )

 افلٕ يف ذلافظ٘ البلكاٛ يف األلدٌ تبعًا حتػ  اجليص

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف 

 تينٔ٘ احملتن  افلٕ
 العذد اجليص

احتْسط 

 احلشابٕ

االسلتاف 

 احعٔالٖ

قٔن٘ 

  

مشتْٚ 

 الذالل٘

اجلاىرررررررررب االجتنررررررررراعٕ 

 لتينٔ٘ احملتن  افلٕ

 0.47 2.28 60 رنت
1.58 0.117 

 0.48 2.42 65 أىثٙ

اجلاىرررررررررب االقت رررررررررادٖ  

 لتينٔ٘ احملتن  افلٕ

 0.52 2.17 60 رنت
1.40 0.164 

 0.54 2.30 65 أىثٙ

 الهلٕ
 0.46 2.23 60 رنت

1.58 0.116 
 0.48 2.36 65 أىثٙ

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
 

(بف بةا ب يو ب    بذحتب اثجملبفحصدعةيجملبةنداب)سد وىبببب01 ص بحثن عةابيفبحنا لب 

(ببددنب) وسدد عتب   بحملصددع   بحثصدد   بيفب نميددجملبحع مدد بح حمددةبيفببب1.15ب≥بαحثااثددجملب 

ذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   دب  دإىبملد   بحندنس ب ذثد بحسد نع حتبف بقيمدجملبتبح سدوبجملبحذبببببببب

(بثحما يجملبحثكحميجملبحيعب  ابهديهبحثقيمدجملباد ب حثدجملببببب1.007(ب ب مبس وىب اثجملب 0.58بحم يب 

ب(.1.15ثجملبكعنيبأكربب)  بفحصعةيعتب ب دبقيمجملب)س وىبحثاا

أ د ح بحث يندجملببببحسد جعبعتبأظ  بحنا لبةا ب يو ب    بذحتب اثجملبفحصعةيجملبيفبباحياقظ٘:

حولب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع مد بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفبح   دب  دإىبببببب

ع لبكددعدبملد   بحنددنس;بنعدد حتب دبقيمددجملب)سدد وىبحثااثدجملبثحمجددعن ْي بحاي مددعةةب حاق صددبب

;بح )دد بحثدديلب دداةخبق ددولب  ضدديجملبحث إددعب حثدد بنصدديبةحمدد :باب ويددابببب1.15أكددربب)دد ب

اس جعبعتبأ  ح بحث ينجملبحدولبببب(≥1.15α     بذحتبب اثجملبفحصعةيجملبةناب)س وىبحثااثجملب

   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د;بُ  دإىبملد   ببب

بحننس.
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( ب حث بأشع تبف بةا ب يو ب د   ب حثدجملببب76يبن يججملبحث إعب) بن عةاب  حسجملبب ح  ق

بفحصعةيعتبُ  إىبمل   بحننس.

 احؤٍ  العلنٕ: متػ  ثاىًٔا

حولببحث ينجملاس جعبعتبأ  ح بب ب حاسل ح عتبحمل يع  جمل ححلسعبيجملعبحسع بحمل وس عتب

   عتبمل   ب   بحملصع   بحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   دب

بكعا ة:ب(ب  نبحثن عةا00 ب حنا لب بحملؤهابحث حممة

ذّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ لاحتْسطا  احلشابٔ٘ ّاالسلتافا  احعٔالٓ٘  (11اجلذّل )

 احؤٍ  العلنٕ تبعًا حتػ  يف األلدٌ يف ذلافظ٘ البلكاٛ احملتن  افلٕ

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف 

 العذد احؤٍ  العلنٕ تينٔ٘ احملتن  افلٕ
احتْسط 

 احلشابٕ

االسلتاف 

 احعٔالٖ

اجلاىب االجتناعٕ لتينٔ٘ 

 احملتن  افلٕ

 0.31 2.34 32 دبلْو متْسط

 0.38 2.34 76 بهالْلْٓض

 0.46 2.43 17 دلاسا  علٔا

اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ 

 احملتن  افلٕ

 0.43 2.27 32 دبلْو متْسط

 0.24 2.22 76 بهالْلْٓض

 0.42 2.25 17 دلاسا  علٔا

 الهلٕ

 0.21 2.31 32 دبلْو متْسط

 0.38 2.28 76 بهالْلْٓض

 0.45 2.34 17 دلاسا  علٔا

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
 

دلدعاتب   بحملصدع   ببب(ب يو ب    بظعه  دجملببدنب) وسد عتبببب00  حغب) بحنا لب 

حملؤهددداب   دددعتبملددد   ببحثصددد   بيفب نميدددجملبحع مددد بح حمدددةبيفبذلع عدددجملبحث حمقدددع،بيفبح   دبببب

 ب ث إا دداب يمددعبفذحبكعندديبحث دد   ببددنبحمل وسدد عتبذحتب اثددجملبفحصددعةيجملبةندداببببببحث حممددة

( بOne Way ANOVA   ي بيحميدابحث  دع  بح حدع لب بببب(بعαب0.05≥)س وىبحثااثجمل 

بكمعب حمة:

                                                           
(
34
  "ملج ود " واسوع ) " عودم إلاسو مل  "لجامعو  مج و   الاكح ا د ة ا ح  ياة لا  ودواها  غاةة كىا   لا  ا  اغيرة املشا الصعوىمي  الو، "   لو  (

   م(.2111" ثان   يىنلى  
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دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘  دلاال ىتاٜج حتلٔ  التبآً األ ادٖ حتْسطا  ( 12جذّل )

 احؤٍ  العلنٕ تبعًا حتػ  يف األلدٌيف ذلافظ٘ البلكاٛ احملتن  افلٕ 

دّل احظالٓ  

ال ػ ٗ يف تينٔ٘ 

 احملتن  افلٕ

 م ذل التبآً
دلنْع 

 احتبعا 

دلجا  

 احلتٓ٘

متْسط 

 احتبعا 
 قٔن٘ ف

مشتْٚ 

 الذالل٘

اجلاىب 

االجتناعٕ 

لتينٔ٘ احملتن  

 افلٕ

 0.05 2 0.11 بني احملنْعا 

0.24 

 

0.790 

 

داخ  

 احملنْعا 
28.35 122 0.23 

  124 28.46 الهلٕ
اجلاىب 

االقت ادٖ 

لتينٔ٘ احملتن  

 افلٕ

 0.03 2 0.06 احملنْعا بني 

0.10 

 

0.903 

 

داخ  

 احملنْعا 
35.10 122 0.29 

  124 35.16 الهلٕ

 الهلٕ

 0.03 2 0.05 بني احملنْعا 

0.12 

 

0.887 

 

داخ  

 احملنْعا 
27.99 122 0.23 

  124 28.05 الهلٕ
 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   

 

(بف بةا ب يو ب    بذحتب اثجملبفحصدعةيجملبةنداب)سد وىبببب02حثن عةابيفبحنا لب  ص ب

دلددعاتب   بحملصددع   بحثصدد   بيفب نميددجملبحع مدد ببببب(ببددنب) وسدد عتبب1.15ب≥بαحثااثددجملب 

 ب ذث بحس نع حتبف بقيمجملبلبح سدوبجملبحذببحم ديبببحملؤهابحث حممة   عتبمل   بح حمةبيفبح   دب

(بثحما يددجملبحثكحميددجملبحيددعب  ددابهدديهبحثقيمددجملبادد ب حثددجملببببببب1.887 (ب ب مبسدد وىب اثددجملبب1.02 

جعندددتبحم(بث1.791(ب مبسددد وىب اثدددجملب 1.26 بكمدددعببحم ددديبقيمدددجملبلبح سدددوبجملب بفحصدددعةيعت

جعندتبحاق صدع لبببثحم(ب1.917(ب مبسد وىب اثدجملب بب1.01حاي معةةبث نميجملبحع م بح حمدةب  ب

جملب)س وىبحثااثجملبكعنديبأكدربببب دبقيمبعتث نميجملبحع م ب   ابهيهبحثقيخبا ب حثجملبفحصعةي

ب.(ب1.15)  ب

نعددددد حتبحليدددددعز بحندددددعن نبحاي مدددددعةةب حاق صدددددع لبةحمددددد ب)سددددد وىب اثدددددجملببباحياقظررررر٘:

( ب بعث ددعثةبحيددعز بحثددا  بحثكحمددةبثحمجددعن ْي بةحمدد بقيمددجملب)سدد وىبب1.917(ب ب 1.791كدد   
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عب بيدب1.15(بفذب   نبقيمدجملبهديهبحملسد و عتبكعنديبأكدربب)د ببببببب1.887 اثجملبك  بأ طعتب 

يفبحسدد جعبعتبأ دد ح بحث ينددجملبحددولب   بببب يددو ب دد   بذحتب اثددجملبفحصددعةيجملببُ صدد بف بةددا بب

حملؤهددابحث حممددة;بح )دد بب   ددعتبملدد   بحملصددع   بحثصدد   بيفب نميددجملبحع مدد بح حمددةبيفبح   دبب

حثيلب داةخب  ضديجملبحث إدعبحثد بنصديبةحمد :باب ويداب د   بذحتبب اثدجملبفحصدعةيجملبةندابببببببببببب

اس جعبعتبأ  ح بحث ينجملبحولب   بحملصدع   بحثصد   بيفب نميدجملبببببب(≥1.15α )س وىبحثااثجملب

بحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   د;بُ  إىبمل   بحملؤهابحث حممة.

( ب حث بأشع تبف بةا ب يو ب د   ب حثدجملببب75ح  قيبن يججملبحث إعب) بن عةاب  حسجملبب 

بفحصعةيعتبُ  إىبمل   بحملؤهابحث حممة.

 سيْا  اخلربٗمتػ  : ثالثًا

بحث ينددجملأ دد ح ببحمل يع  ددجملباسدد جعبعتعبحسددع بحمل وسدد عتبححلسددعبيجمل ب حاسل ح ددعتببب

   ددعتببحدولب   بحملصدع   بحثصد   بيفب نميدجملبحع مدد بح حمدةبيفبذلع عدجملبحث حمقدع،بيفبح   دببببببب

بكعا ة:ب(ب  نبحثن عةا07 ب حنا لب بسنوحتبحخلرب مل   ب

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف حملاال  احتْسطا  احلشابٔ٘ ّاالسلتافا  احعٔالٓ٘  (13ذّل )اجل

 سيْا  اخلربٗ تبعًا حتػ  يف األلدٌيف ذلافظ٘ البلكاٛ تينٔ٘ احملتن  افلٕ 

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘ 

 العذد سيْا  اخلربٗ احملتن  افلٕ
احتْسط 

 احلشابٕ

االسلتاف 

 احعٔالٖ

االجتناعٕ لتينٔ٘ اجلاىب 

 احملتن  افلٕ

 0.71 2.26 26 سيْا  5أق  مً 

سيْا  إأ أق   5مً 

 0.43 2.37 48 سيْا  10مً 

 0.36 2.38 51 ْا سي 10أنثت مً 

اجلاىب االقت ادٖ لتينٔ٘ 

 احملتن  افلٕ

 0.67 1.99 26 سيْا  5أق  مً 

سيْا  إأ أق   5مً 

 0.58 2.21 48 سيْا  10مً 

 0.33 2.40 51 ْا سي 10أنثت مً 

 0.65 2.12 26 سيْا 5أق  مً  الهلٕ

                                                           
(
35
  "ملج ود " واسوع ) " عودم إلاسو مل  "لجامعو  مج و   الاكح ا د ة ا ح  ياة لا  ودواها  غاةة كىا   لا  ا  اغيرة املشا الص "   لو  عىمي  ال، (

   م(.2111" ثان   يىنلى  
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سيْا  إأ أق   5مً 

 0.49 2.29 48 سيْا  10مً 

 0.31 2.39 51 ْا سي 10أنثت مً 

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
 

   بحملصدع   بببدلدعاتب(ب يو ب    بظعه  دجملببدنب) وسد عتبببب07  حغب) بحنا لب 

بسدددنوحتب   دددعتبملددد   حثصددد   بيفب نميدددجملبحع مددد بح حمدددةبيفبذلع عدددجملبحث حمقدددع،بيفبح   دببب

 ب ث إا دداب يمددعبفذحبكعندديبحث دد   ببددنبحمل وسدد عتبذحتب اثددجملبفحصددعةيجملبةنددابببببببحخلددرب 

( بOne Way ANOVA(بعب   ي بيحميدابحث  دع  بح حدع لب بببαب0.05≥)س وىبحثااثجمل 

بكعا ة:

دّل احظالٓ  ال ػ ٗ يف تينٔ٘  دلاال ىتاٜج حتلٔ  التبآً األ ادٖ حتْسطا   (14ل )ذّاجل

  سيْا  اخلربٗ تبعًا حتػ  يف األلدٌ يف ذلافظ٘ البلكاٛ احملتن  افلٕ

دّل احظالٓ  

ال ػ ٗ يف تينٔ٘ 

 احملتن  افلٕ

 م ذل التبآً
دلنْع 

 احتبعا 

دلجا  

 احلتٓ٘

متْسط 

 احتبعا 

ن٘
قٔ

 
ف

 

مشتْٚ 

 الذالل٘

اجلاىب االجتناعٕ 

لتينٔ٘ احملتن  

 افلٕ

 0.15 2 0.30 بني احملنْعا 

 0.23 122 28.15 داخ  احملنْعا  0.518 0.66

  124 28.46 الهلٕ

اجلاىب االقت ادٖ 

لتينٔ٘ احملتن  

 افلٕ

 1.49 2 2.97 بني احملنْعا 

 0.26 122 32.18 داخ  احملنْعا  0.005 5.64

  124 35.16 الهلٕ

 الهلٕ

 0.62 2 1.25 بني احملنْعا 

 0.22 122 26.80 داخ  احملنْعا  0.062 2.84

  124 28.05 الهلٕ

 )*( جشير إلة وهةد   وق ذر دال ة اح  ئية

 م.4102امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  إلاح  ئ   
ب

(بف بةا ب يو ب    بذحتب اثجملبفحصدعةيجملبةنداب)سد وىبببب06 ص بحثن عةابيفبحنا لب 

   بحملصددع   بحثصدد   بيفب نميددجملبحع مدد بببببدلددعات(ببددنب) وسدد عتبب1.15ب≥بαحثااثددجملب 

ببببب ب ذثدد بحسدد نع حتبف بببسددنوحتبحخلددرب ب   ددعتبملدد   ببح حمددةبيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبح   دببب
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(بثحما يجملبحثكحميدجملبحيدعب  دابببب1.162 (ب ب مبس وىب اثجملب2.86قيمجملبلبح سوبجملبحذببحم يب 

(ب مبسد وىب اثدجملببب1.66 بكمدعببحم ديبقيمدجملبلبح سدوبجملب بببببهيهبحثقيمجملبا ب حثدجملبفحصدعةيعتبب

بعتجعنتبحاي معةةبث نميجملبحع م بح حمدةبب   دابهديهبحثقديخباد ب حثدجملبفحصدعةيبببببببحم(بث1.508 

ع لبث نميدجملببجعنتبحاق صأ)عببعثنس جملبثحم(ب1.15 دبقيمجملب)س وىبحثااثجملبكعنيبأكربب)  ب

بجمل(ب   دابهديهبحثقيمدببب1.115(ب مبسد وىب اثدجملب بب5.66  قاببحم يبقيمجملبلبح سدوبجملبببحع م 

.ب ث إا داب)صدع  بحث د   بببب(1.15)  ببأقا دبقيمجملب)س وىبحثااثجملبكعنيببعت حثجملبفحصعةي

يفبهدديحبحنعنددتب قددابحسدد  ا بحة  ددع بشددع يدبثحممقع نددعتبحث  ا ددجملبحيددعب وضددحبحنددا لببب

بحاة  ع حث عثةبن عةابهيحب

فُٔ للنكالىا  البعذٓ٘ لتحذٓذ م ادل اليتّم يف اجلاىب اىتاٜج اختبال ط (15ذّل )اجل

سيْا  تبعًا حتػ   يف األلدٌ يف ذلافظ٘ البلكاٛ يف تينٔ٘ احملتن  افلّٕدّلِ االقت ادٖ 

 اخلربٗ

 اجلاىب
احتْسط 

 احلشابٕ
 سيْا  اخلربٗ

أق  مً 

 سيْا  5

سيْا   5مً 

إأ أق  مً 

 سيْا  10

أنثت مً 

 سيْا  10

اجلاىب االقت ادٖ 

 لتينٔ٘ احملتن 

 افلٕ

 *   سيْا  5أق  مً  1.99

2.21 
سيْا  إأ  5مً 

 سيْا  10أق  مً 
  

 

2.40 
 10أنثت مً 

 سيْا 
  

 

 )*( جشير إلة وهةد   وق ذر دال ة اح  ئية بي  ا  ئحي 

 م.4102إلاح  ئ   امل دا: إمداد ا ب حثة  م   ح ئج ا ححتي  
ب

فن ددعبببحنعنددتبحاق صددع لبث نميددجملبحع مدد بح حمددةبببببيفب دد نبن ددعةاب دد   بحمل وسدد عتببب

سدنوحت بحبيدعبفدبببب01  ادجملبحخلدرب بأكثد ب)د ببببببسدنوحتبب5أقاب) بكعنيببنب اجملبحخلرب ب

سددنوحت بفذبفن ددعب ددعح جملبب01 اثددجملبهدديهبحث دد   بكعندديبثصددعحلب اددجملبحخلددرب بأكثدد ب)دد ببب

 (.2.61ب حمل وسطبححلسعبةبح كرب

 دد   بذحتب(بف ب يددو ب05(ب ب 06(ب ب 07أشددع تبحثن ددعةاب)دد بةدد لبحندداح لب باحياقظرر٘:

   بحملصددع   ببدلددعات(ببددنب) وسدد عتب1.15ب≥بα اثددجملبفحصددعةيجملبةندداب)سدد وىبحثااثددجملب 
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بسدنوحتبحخلدرب بب   عتبملد   ببحثص   بيفب نميجملبحع م بح حمةبيفبذلع عجملبحث حمقع،بيفبح   دب

سددنوحت( بب01نددتبحاق صددع ل ب ثصددعحلب)دد بثددا  خبةددرب بلو حمددجملب أكثدد ب)دد ببببب  دد بحنع

حبيعبعب  ابب  ضيجملبحثا حسجملبحثد بنصديبةحمد :باب ويداب د   بذحتبب اثدجملبفحصدعةيجملبببببببب

اسد جعبعتبأ د ح بحث يندجملبحدولب   بحملصدع   بحثصد   بيفببببببببب(≥1.15α ةناب)س وىبحثااثجملب

   د;بُ  ددإىبملدد   بسددنوحتبحخلددرب ;بح )دد ب نميددجملبحع مدد بح حمددةبيفبذلع عددجملبحث حمقددع،بيفبح

حثسد تب  دو بف بفدبحخلدرب بحث و حمدجملبيفب) عب دجملببببببب ث دابحث ا حمدجمل ببحثيلب اةخبق ولبحث  ضديجملبب

حملصددع   بحثصدد    ب ٍُسدد خبيفبمتكددنبحث ددع)حمنبب ددعب)دد بحث  ع)دداب)دد بسيعسددعتب نمين ددعببببببب

 حثن و بب ع;بث  إ إبحث نميجملبح حميجمل;بح ) بحثيلبُ ؤكابق ولبحث  ضديجملبحث ا حمدجملبيفب يدو بببب

 ثصعحلبحخلرب بحث و حمدجملب أكثد ببب    بيفبحس جعبعتبحمل إوقنبُ  إىبمل   بسنوحتبحخلرب ب

بسنوحت(ب.بببب01) ب

 ب حثدد بأشددع تبف بةددا ب يددو بأقدد ببببب(76حة حم دديبن يجددجملبحث إددعب)دد بن ددعةاب  حسددجمل ببب

ثحممصع   بحثص   بيفبحث نميجملبُ  إىبف ب)   بسنوحتبحخلرب بيفبحث ما ب ُ مك بأدبُ  دإىبب

عبقجملبةحمدد بحملددن اببحثسدد تبف بحاةدد  لبيفبحملددن ابحمل  دد  بحيددعبحة مدداتبحثا حسددجملبحثسددبببببب

حملسددإةببعاسدد  ع  ب)دد بحندداح لب حث قددع   بحث صددحميجملب حثا   ددجملبحخلع ددجملببعملصددع   بةينددجملببب

حثا حسددجمل بيفبحدددنبحة مددابحث إدددعبححلدددعثةبةحمدد بحملدددن ابحثو دد ةبحث إحميحمدددةببعسددد  اح ببببب

حسدد  عنجملب)وي ددجملبف بأ دد ح بحث ينددجملبثهيعبددجملبةحمي ددعب يحميدداببيعنع  ددعببع سددعثيتبحإلحصددعةيجملببب

ببحملنعس جمل.بب

 خالصت النتبئج :

يفب   بحملصدددع   بحثصددد   بيفب نميدددجملبحع مددد بح حمدددةبببأظ ددد تبن دددعةابحث إدددعبحيدددعز ب (0

 (.%76.67ةحم بحملس وىبحمل وسطب ب بنس جملب بيفبح   دذلع عجملبحث حمقع،ب

 نميددجملبيفببثحممصددع   بحثصدد   ببحنعنددتبحاي مددعةةب   ببأظ دد تبن ددعةابحث إددعبحيددعز بب (2

ةحمدددد بحملسدددد وىبحمل   دددد  ب بنسدددد جملبببيفبح   ديفبذلع عددددجملبحث حمقددددع،ببحع مدددد بح حمددددة

( ب   نبأدبهيحبحنعنتبهوبح كث ب  ح جملب )   دجملبثداىبحمل إدوقن بفذبحدعزببببب78.77% 

 ةحم بحثنس جملبح كربب.

                                                           
(
36
  رسوووا   ما سووووير  ووو  الاقوصوووام غيووور  ثااا  ا ح  اااةر  ت شااا وم ت ا  اااغيرة امل ة اااة لااا  مااا  ا ااا راثيجية ا ح  ياااةميسووواء حبيوووب سووو اا    (

 م.2119منشىري ألاماميا  " عربل  "مل وىح     " دناارك : ممشق  سىريا  
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يفببحاق صددع لبثحممصددع   بحثصدد   بحنعنددتب   ببأظ دد تبن ددعةابحث إددعبأ طددعتبحيددعز بب (7

ةحمد بحملسد وىبحمل وسدط ب بنسد جملببببببيفبح   د حمقدع،ببيفبذلع عدجملبحثبب نميجملبحع مد بح حمدةبب

%(ب ب   نبأدبهديحبحنعندتبهدوبح قداب  ح دجملب )   دجملبثداىبحمل إدوقن بفذبحدعزبببببببببب76.67 

 ةحم بحثنس جملبح قاب.

كمعبأظ  تبن عةابحث إدعب   دعتبثقنعةدعتبحمل إدوقنب أكيداب  ضديجملبحثا حسدجملببب دا ببببببببب (6

بنسب حملؤهابحث حممة.ذحتب اثجملبفحصعةيجملبُ  إىبمل   ْلبحن يو ب    ب

أظ  تبحثن عةابأ طعتب   عتبثقنعةعتبحمل إدوقنب أكيدابحث  ضديجملبحث ا حمدجملببويدو ب د   ببببببب (5

)دد بمددخبةددرب بلو حمددجملببببذحتب اثددجملبفحصددعةيجملبُ  ددإىبف ب)دد   بسددنوحتبحخلددرب ب ثصددعحلببب

 ببسنوحت(.ب01أكث ب) ب 

 : التىصيبث

يفبب نميدجملبحع مد بح حمدةبببنع حتبحليعز ب   بحنعنتبحاق صع لبثحممصدع   بحثصد   بيفببب

ةحمدد بحملسدد وىبحمل وسددط بفذب دد نبفدبهدديحبحنعنددتبهددوبح قدداببببيفبح   دبذلع عددجملبحث حمقددع،ب

  ح جملب )   جملبثاىبحمل إوقن بحيعبحعزبةحمد بحثنسد جملبح قداب)قع ندجملببعنعندتبحاي مدعةةببببببب

بحثيلبحعزبةحم بحثنس جملبح كرببيفبةعنجملبحملس وىبحمل     بُ و ةبحث إعبمبعب حمة:

 بحاه مددع ببعإلن ددعلبح حمددةب)دد بق ددابحملؤسسددعتبحمل نيددجملببددعث إ يإبةحمدد ب  ددو  ببببببز ددع  (0

  دد ب)سدد وىبحثصدد   ;بثهسدد ع بيفب ثحممصددع    حإلن عييددجمل حملن جددعتب ز ددع  بحث عقددجمل

ب.   بحملس وىبحمل يصةبث س  بح   نيجملب بعث عثةب اةاحث

يفبحث  ع)داب)د ببب ح   د يف حثصد   ب حملصدع   ب )دعثكةب   أهيداب  دا  تب ةحمد ب حث مداب (2

بب. ا  بحثق   بثحممإ عينحنعنتبحملعثة;بث س يابةمحميجملب

ثحم ماب حس ثمع بلعقدع  خبيفبحملصدع   بحثصد   ;بببب حثص ع  ض    ب صجي ب حس ق ع  (7

 ب. حث  عثجملبحث ق ب ْةحن صع بظعه بح ) بحثيلبُ س خبيفبححلاب) 

  ) عب دجملب  حلحإلشدب )سؤ ثيجمل ث  و  ح   د يف  ححا  )  صصجمل ي جمل ض    بيا ا (6

 هديهب مبثداب حمل  حمقدجملب حملن جدعتب  سدو  ب كي يدجملب  كديث ب حثصد   ب أ دإع بحملصدع   بب

ُ  دددو بحملن جدددعتبحمل    دددجملببعملصدددع   بحثصددد   بببببببحملصدددع   ;بح )ددد بحثددديلبُ سددد خبيفببب

ببببعس م ح .
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في ح،بحملإ اب) بحث إوثبحولبحملصع   بحثص    ب ذث ببعس  اح ب)   حتبأة ى ب (5

بذلع ععتبأ  نيجملبأة ىب.    ي بحث إعبثاىب

 : قبئمت المراجع والمصبدر

 أّاًل: احتاج  باللػ٘ العتبٔ٘

 الهتب

 كدإبحاسدكنا  جملبببحاسدكنا  جمل:ببب حثص    نعيخبحملص  ةعتببححلندع ل ببمحال (

ب .2116بثحمك ع  

 ببدد  ت:ب ح ب )ك  ددجملبحمدد لب بحثددا لبحثنع)يددجملببيفحث نميددجملب بسدد ياب) ددع  بآلبزةدد ب 

ب .2118

 أهمي  دعب –  حمل وسد جملب حثصد   ب حملصد  ةعتب)قعبحمدد ب ح د   ب بف  دع بب حسد ب )دعه ب 

  .ب.2116ثحم  عةجملب حثنص .بب حمل وس جمل حثص    حملنصآت  ةّمعد:ب) كإ ) وقع  ع

 ثحمنصدد ببحثقددعه  :ب ح بحث كدد بحث  بدد  بب6طب حإلةدد  ب حث نميددجملذلمددابسدديابذلمددا ب

ب .0998ب حث وز  .

  ح بحث جدددد بثحمنصدددد ب:حثقددددعه  ب ب7لب بحملوسددددوةجملبحإلة )يددددجملب ذلمدددداب)ددددن بحجددددع 

ب .2117  حث وز  

 حث  بيدجملبب حثنيداب دلموةجملحثقعه  :ب  حثص    حملص  ةعت ف ح   ) ع حت بهيكا ذلما

ب  .2117ثحمنص ب حث وز   ب

 ب بحثقددعه  :بف ح  بحملصدد  ةعتبحثصدد   بيفبحثددول بحث  بددةبب بهعثددجملبذلمددابث يددتبةن ددجملبب

ب .2117.حملنعمجملبحث  بيجملبثحم نميجملبحإل ح  جمل

 الذّلٓا 

 "حنع) دجملب دلحمدجملب ب"ببحملصع   بحثص   ب    هدعبيفبحث نمدجملبحاق صدع  جملبببةو  بمجيابحث حميي ب 

ب .2100( ب ونيو ب2 09حإلنسعنيجمل  حثا حسعت سحمسحمجمل ب حإلس )يجمل
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 اليذّا  ّاحلتكٔا 

 ثحمنا   )قا)جمل ةما   قجمل  حثص    ثحممص  ةعت حإلس )ة حث مو ا ل ححلمو  قعسخ 

 يع) دجملبف بداببب" حثصدمعلب حثصد   بإلقحمديخبب حملصد  ةعتب     " ب ندوحدب حثثعنيجمل حاق صع  جمل

  .0999أ ع بب5-6ح هحميجمل:بف با بح   د بثحم ت بحثوحق جملب) ب

 حاق صع  جمل حث نميجمل يف  أهمي  ع  حمل وس جمل حثص    حملنصآت      ذ ع  ب أبو ن يا 

 ثحممحم قد ب )قدا ببحبدعب  وحي  دع ب حثد ب  حمل وقدعتب زلعح دعب  )  حم دعتب  حاي معةيدجملب

 متو داب يف حإلسد )يجملب حملعثيدجملب  حملؤسسدعتب حملصدع لب     " ب ندوحدب حثسدع سب حثسدنولب

 ب حملصد  يجمل:بةّمدعدبب ثحم حمو بحملعثيدجملب حث  بيجمل ح كع  يجمل  "  حمل وس جمل حثص    حملنصآت

ب .2117أ حمول بب-29-27ح   د بثحم ت بحثوحق جملب) ب

 التساٜ  اجلامعٔ٘

 ب  د حملصع   بحثص   ب حمل وس جملبةحم بةمحميجملبحث نميجملبيفبحق بأ وزلبذلمابحث حموحد ب"ب

"أل  حجملب ك و حهبيفبحاق صدع باد ب)نصدو   بيع) دجملبببببب) ب ي جملبنع بحث ع)حمنب ي عب

  .2107ح زه ل:بحخل لو  بحثسو حد ب

 بحملصع   بحثص   بيفبححلاب) بحث ق ب حث  عثجملبيفبذلمابةانعدبذلمو بححلع   ب   

سعثجملب)عيس  بيفبف ح  بح ةمعلبا ب)نصو  ب بيع) جملبحث حمقدع،بب ب )نعل بييو بحث ق 

  .2117حث   يقيجمل:بحثسحمط ح   د 

 ب نع سيجملبحثصنعةعتبحثصد   ب    هدعبيفبحث نميدجملبحاق صدع  جملببببذلماب ع إبحث  ع ل ب 

 سدددعثجملب)عيسددد  بيفبحاق صدددع باددد ب)نصدددو   بحنع) دددجملبح   نيدددجمل:بةمدددعد بح   د ببببب

2117.  

  ح ق بحث نمولبثحممص  ةعتبحثص   بحملموثجملبيفبظابحستح يجيجملبب)يسع،بح يتبسحممعد

حث  بيدجملبحمل  وحدجملبيفببببجملي)نصدو   ح كع  ب ب سعثجملب)عيس  بيفبحاق صع باد ببحث نميجمل

  .2119حثامنع  ب:ب )ص  بسو  ع ب

 الظبه٘ اإللهرتّىٔ٘

 حثا  بحمل وق بثحممص  ةعتبحثصد   بيفب)وحي دجملب)صدكحمجملبحث  عثدجملبيفبببببأمحابس )جمل ب

 بعبحسددتيع بحمل حمو)ددعتبةدد بحثصدد كجملبحإلثكت نيددجمل بببببحملمحمكددجملبحث  بيددجملبحثسدد و  جملبب

ب .2119 بب www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm) و  :

http://www.aleqt.com/2009/08/15/article_262926.htm
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 ةد لبببحمل حمو)عتب)  بعبحستيع بحملصع   بحثص   ب حث  ع  ب لبةحم بحثسكع نجمل ب

 بwww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061حملوق بحإلثكت نة ب) دو  :ب

ب .2116

 ثاىًٔا: احتاج  باللػ٘ اإلزللٔزٓ٘
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