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 :  ممخز البحث-1
التحسيدل عمدي  ،تػافخ أبعاد الؿيادة السدجمخة ) السددادمدتػى التعخف عمي  استيجف البحث الحالي     

 الػحدددجات السحميدددة بسحدددافطتية( فقدددجان األ دددبلن السيشيددد ،إسددداءة معاممدددة السخؤوسددديغ ،السخؤوسددديغ
) البمصجة السػجية نحػ   مدتػى تػافخ أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل و ،السشػؼية والبحيخة 

تحجيددج نددػو واددػة العبلاددة و ،( البمصجددة بالتخىيددج الجدددج  ،خزالبمصجددة السػجيددة نحددػ الذدد ،العسددل
تحجيددج كيؽيددة تخؽدديس و  ،سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل و بدديغ الؿيددادة السددجمخة ودرجددة التدد  يخ 

 ،حميددة بسحددافطتي السشػؼيددة والبحيددخةسددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل لددج  العددامميغ بالػحددجات الس
 324ى اائسة االستقراء لجسع البياندات األوليدة باسدتخجام عيشدة اػاميدا ولتحقيق ذلظ تع االعتساد عم

العددامميغ فددي الػحددجات السحميددة  مددغ 350و ،العددامميغ فددي الػحددجات السحميددة بسحافطددة السشػؼيددةمددغ 
 بحيخة.بسحافطة ال

 أن مددتػى الؿيدادة السدجمخة الددائجة فدي الػحدجاتوتػصمت الجراسة إلي مجسػعة مغ الشتائج مشيا     
وجدػد تسددايد ذو داللدة إحرددائية بديغ العددامميغ فددي  ،جددجا  مختسدع والبحيددخة السشػؼيدة  تيالسحميدة بسحددافط

التحسيدل  ،مددتػى الؿيدادة السدجمخة ) السددادمدغ حيدث  السشػؼيدة والبحيدخة  الػحجات السحمية بسحافطتي
تػى سددمػكيات أن مدددكسددا  ،ة( فقددجان األ ددبلن السيشيدد ،إسدداءة معاممددة السخؤوسدديغ ،عمددي السخؤوسدديغ

ووجػد تسايد  ،مختسعة ججا   السشػؼية والبحيخة  الػحجات السحمية بسحافطتيفي البمصجة في مكان العسل 
مددتػى مدغ حيدث  السشػؼية والبحيخة  الػحجات السحمية بسحافطتيذو داللة إحرائية بيغ العامميغ في 
 ،لبمصجدة السػجيدة نحدػ الذدخزا ،) البمصجة السػجية نحدػ العسدل سمػكيات البمصجة في مكان العسل

عبلاة ذات داللة إحرائية بيغ مدتػ  الؿيادة السجمخة ومددتػ  ووجػد   ،(البمصجة بالتخىيج الجدج 
سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل لددج  العددامميغ بالػحددجات السحميددة بسحددافطتي السشػؼيددة والبحيددخة 

لة إحرائية بيغ مددتػ  الؿيدادة السدجمخة ت  يخ ايجابي اػ  ذات دال ووجػد  ،)م  ػذة برػرة إجسالية(
 مجتسعة و مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل ككل . 

و سدس  ،لخسس سمػكيات البمصجة في مكدان العسدل وتػصمت الباحثة إلى مجسػعة مغ التػصيات    
 مدتػ  الؿيادة السجمخة .

 
The Role of Destructive Leadership in Strengthening Bullying behaviors in the 

Workplace 

 (An Applied Study) 

Abstract:  

   The current research aimed at identifying the level of availability of 

destructive leadership dimensions (corruption, loading on subordinates, 

mistreating of subordinates, loss of professional ethics) in local units 

Menoufia and Beheira governorates, and the level of availability of 

dimensions of bullying behaviors in the workplace (bullying directed 

towards work, bullying directed towards the person Bullying with physical 

intimidation), determining the type and strength of the relationship and 

the degree of influence between destructive leadership and bullying 

behaviors in the workplace, and determining how to reduce bullying 
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behaviors in the workplace among employees of local units in the 

governorates of Menoufia and Beheira, and to achieve this, a survey was 

used to gather primary data using A sample of 324 workers in the local 

units in Menoufia Governorate, and 350 workers in the local units in 

Beheira Governorate. 

   The study reached a set of results, including that the level of destructive 

leadership prevailing in local units in the governorates of Menoufia and 

Beheira is very high, and there is a statistically significant differentiation 

between workers in local units in Menoufia and Beheira governorates in 

terms of the level of destructive leadership (corruption, loading on 

subordinates, abuse of subordinates, Loss of professional ethics), as the 

level of bullying behaviors in the workplace in the local units in the 

governorates of Menoufia and Beheira is very high, and there is a 

statistically significant differentiation between workers in the local units in 

the governorates of Menoufia and Beheira in terms of the level of bullying 

behaviors in the workplace (bullying directed towards work, bullying 

Person-oriented, bullying with physical intimidation), the presence of a 

statistically significant relationship between the level of destructive driving 

and the level of bullying behaviors in the workplace of workers in the local 

units in the governorates of Menoufia and Beheira (taken in total), and the 

presence of a strong positive impact with statistically significant level 

between destructive leadership combined and The level of bullying 

behaviors in the workplace as a whole. 

   The researcher reached a set of recommendations to reduce bullying 

behavior in the workplace, and to reduce the level of destructive 

leadership. 

 :  مقجمة  -2

حيث تؤ خ الؿيادة عمي  ،تمعج الؿيادة دورا  ىاما  ومؤ خا  في نجاح السشطسات في تحقيق أىجافيا      
األداء وتشصػ  عمي عبلاات معقجة في مختمف السدتػيات بسا في ذلظ التشطيسية والعاشؽية والسيشية 

 (.Aravena,2019والذخرية )
والجارسيغ في اآلونة األ يخة لجراسة الجانج السطمع مغ الؿيادة  ولقج زاد اىتسام العجيج مغ الباحثيغ    
إلي أن الؿيادة السجمخة باعتبارىا تسثل صػرة مطمسة في الدمػك الؿياد   (Olls,2014)حيث أشار ،

حيث أن آ ارىا الزارة ال تقع عمي السػضسيغ فقط بل تقع عمي  ،فإنيا تػجج عمي نصان واسع 
 السشطسات والسجتسع ككل .

وفي اآلونة األ يخة انتذخت العجيج مغ الدمػكيات الدمبية لمعامميغ في السشطسات الحكػمية وعمي    
البمصجة  ،البمصجة السػجية نحػ العسلومغ أىع ىحه الدمػكيات  ،الػحجات السحمية بالسحافطاترأسيا 

 .البمصجة بالتخىيج الجدج  ،السػجية نحػ الذخز
حيث أصبحت  ،عمى اىتسام العجيج مغ الباحثيغ  في مكان العسل استحػذت ضاىخة البمصجةولقج   

 ،مسػضف األال اػة والسشطسة والسجتسعلضاىخة مشتذخة في مكان العسل ويتختج عمييا تكاليف كبيخة 
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وتربح  ،عاشؽيةالعقمية و الجدجية و ال وليا العجيج مغ الت  يخاتوتؤ خ عمى السػضسيغ بذكل سمبي 
وانعجام السداىسة والسذاركة السعالة  ان العامميغ وزيادة ندبة الػيابزيادة معجل دور الشتيجة 

فيي عبارة عغ نػو مغ االعتجاء الستكخر  ،مسا يؤ خ عمى األداء الكمي لمسشطسة ،وانخساض اإلنتاجية
الح  ؼيو تتعخض الزحية لمذتع والتيجيجات والدمػكيات السييشة والسخوعة التي تتجا ل مع األداء 

 (.2107،) الديج إلى وضع صحة وسبلمة السػضف في  صخ يجفالػضيسي وت
أساسية عمى السدتػى اإلدار  الح  يقع ؼيو القائج في  برسةت  يخ الؿيادة السجمخة  ويعتسج      

حيث أن القادة في السدتػى اإلدار  األول )اإلشخافي( يدعػن إلى  ،الييكل التشطيسي في السشطسة
 ،االستغبلل ،التحخش ،حيث يتزسغ ىحا الدمػك )البمصجة ،ػكيعتجميخ فخن العسل مغ  بلل سم

تجخيج السخؤوسيغ مغ اإلندانية( وىػ األمخ الح  يؤد  في الشياية إلى انخخاط  ،الخيانة ،الكحب
كسا أنيع يسارسػن  ،السخؤوسيغ في مسارسة الدمػكيات الدمبية والعجوانية التي تعػن أداء السخيق

بيشسا القادة في مدتػى اإلدارة  ،س األحيان يدتخجمػن العشف السباشخأنذصة ضج القانػن وفي بع
واج يكػن  ،الػسصى يسكغ أن يجمخوا فخايع مغ  بلل صشع القخارات الديئة أو إصجار األحكام الديئة

أن القادة في السدتػى األعمى ليع ت  يخ مجمخ أكبخ كسا  ،نصان ضخر ىحه الدمػكيات محجودة ندبيا  
 (.2107،) داىر يع يتخحون القخارات اإلستخاتيجيةادة في السدتػيات األ خى وبخاصة أنبكثيخ مغ الق

الػحدجات ويدتيجف ىحا البحث التعدخف عمدي مددتػ  الؿيدادة السدجمخة مدغ وجيدة نطدخ العدامميغ فدي    
ومدددتػ  سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل مددغ وجيددة  ،البحيددخة السشػؼيددة و السحميددة فددي محددافطتي 

تد  يخ بديغ الؿيددادة السدجمخة وسدمػكيات البمصجددة فدي مكددان الوتحجيدج نددػو وادػة العبلادة ودرجددة  ،نطدخىع 
 العسل.

 الجراسة االستصبلعية ومذكمة البحث:  -3
اامددت الباحثددة بجراسددة اسددتصبلعية اسددتيجفت الحرددػل عمددي بيانددات استكذدداؼية حددػل الؿيددادة        

 ،ػحددجات السحميددة فددي محددافطتي البحيددخة والسشػؼيددةالسددجمخة وسددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل بال
والتػصل إلي صياغة دؾيقدة  ،باإلضافة إلي مداعجة الباحثة في تحجيج وبمػرة مذكمة وتداؤالت البحث

تددع فييددا جسددع البيانددات الثانػيددة  ،واددج اشددتسمت الجراسددة االسددتصبلعية عمددي دراسددة مكتبيددة  ،لسخوضددو 
باإلضددافة إلددي عددجد مددغ  ،وسددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل  ،الستعمقددة بكددل مددغ الؿيددادة السددجمخة

مػضسددا  مددغ العددامميغ فددي الػحددجات السحميددة فددي  51السقدداببلت الستعسقددة مددع عيشددة عذددػائية تزددسشت 
 .2109 أكتػبخمحافطتي البحيخة والسشػؼية محل الجراسة وذلظ  بلل شيخ 

اك الكافي لمعامميغ في الػحجات السحمية فدي واج أكجت نتائج الجراسة االستصبلعية عمي عجم اإلدر      
مدغ العيشدة  41محافطتي البحيخة والسشػؼية محل الجراسة لسسيػم وأبعاد الؿيادة السجمخة ) وفقا  إلجابات 

 ،مدغ العيشدة  38ومسيػم وأبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل )وفقدا  إلجابدات  ،% (81وبشدبة  ،
اة بيغ الؿيادة السجمخة وسدمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل ) وفقدا  % ( وعجم وضػح العبل76وبشدبة 
 % ( .84وبشدبة  ،مغ العيشة  42إلجابات 

فإن الشتائج األولية التدي تدع التػصدل إلييدا مدغ الجراسدة االسدتصبلعية تذديخ  ،وبشاء  عمي ما سبق     
ومدا  ،بمصجة في مكدان العسدل إلي أن وجػد ارػر في فيع دور الؿيادة السجمخة في تجعيع سمػكيات ال
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لدحلظ فدإن ىشداك حاجدة  ،يتختج عمييا مغ نتائج سمبية لكل مغ العامميغ والسػاششيغ والسجتسع والجولدة 
ماسة لجراسة دور الؿيادة السجمخة في تجعيع سمػكيات البمصجة في مكان العسل لمعدامميغ فدي الػحدجات 

 السحمية في محافطتي البحيخة والسشػؼية. 
تػصمت الباحثة مغ  بلل الجراسة االستصبلعية إلي وجدػد مجسػعدة مدغ الطدػاىخ تتسثدل ؼيسدا كسا     

 يمي : 
 . يدتخجم غالبية العامميغ في الػحجات السحمية سمصاتيع لتحقيق مكاسج شخرية 

 .سيادة الخشاو  والعسػالت في غالبية الػحجات السحمية 

 مديئة عشدج التعامدل مدع السدػضسيغ أو مدع  ؾيام السجيخيغ في الػحجات السحمية باستخجام ألساظ
 الستعامميغ .

 . ؾيام السجيخيغ في الػحجات السحمية ب عسال انتقامية تجاه السخؤوسيغ 

 . يقػم السجيخيغ في الػحجات السحمية بتذجيع العامميغ عمي األنانية وتسزيل السرالح السخدية 
 خحيا عمي الشحػ التالي: وتثيخ ىحه السذكمة عجدا  مغ التداؤالت التي يسكغ ش     
إسدداءة معاممددة  ،التحسيددل عمددي السخؤوسدديغ ،مدددتػى تددػافخ أبعدداد الؿيددادة السددجمخة ) السددداد مددا( 0)

 ؟الػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة  في فقجان األ بلن السيشية(  ،السخؤوسيغ
 ،صجددة السػجيددة نحددػ العسددلمدددتػى تددػافخ أبعدداد سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل ) البم مددا( 2) 

الػحددجات السحميددة بسحدددافطتي  فددي البمصجددة بالتخىيددج الجدددج (  ،البمصجددة السػجيددة نحددػ الذددخز
 ؟السشػؼية والبحيخة 

فدي ( ىل تػجج عبلاة ارتباط بيغ أبعاد الؿيدادة السدجمخة وأبعداد سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل 3) 
 خة ؟ وما شبيعة ىحا االرتباط إن ُوجج ؟لػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيا
لػحدجات السحميددة ا فدي( ىدل يػجدج تد  يخ لمؿيدادة السدجمخة عمدي سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل 4) 

 بسحافطتي السشػؼية والبحيخة ؟ وما نػو ىحا الت  يخ إن ُوجج؟
افطتي السشػؼيدة لػحجات السحميدة بسحدفي ا( كيف ُيسكغ تخؽيس سمػكيات البمصجة في مكان العسل 5)

 والبحيخة ؟
 أىجاف البحث:  -4
 عمى الشحػ اآلتي:  ،مغ  بلل ىحا البحث إلى تحقيق مجسػعة مغ األىجاف تدعي الباحثة   
إساءة  ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،مدتػى تػافخ أبعاد الؿيادة السجمخة ) السدادالتعخف عمي ( 0)

 .الػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة في فقجان األ بلن السيشية(  ،معاممة السخؤوسيغ
مدتػى تػافخ أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل ) البمصجة السػجية نحػ التعخف عمي  (2)

الػحجات السحمية بسحافطتي  في البمصجة بالتخىيج الجدج (  ،البمصجة السػجية نحػ الذخز ،العسل
 .السشػؼية والبحيخة

فدي العبلاة بديغ أبعداد الؿيدادة السدجمخة وأبعداد سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل تحجيج نػو واػة  (3)
 السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة.  الػحجات
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 فددي الػحددجاتتحجيددج تدد  يخ أبعدداد الؿيددادة السددجمخة عمددي أبعدداد سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل  (4)
 السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة.

السحمية بسحافطتي السشػؼية  في الػحجاتؽية تخؽيس سمػكيات البمصجة في مكان العسل تحجيج كي (5)
 والبحيخة.

  :وفخوض الجراسة  اإلشار الشطخ   -5
سمػكيات البمصجة في مكان ومسيػم وأبعاد  ،الؿيادة السجمخةوأبعاد يذسل اإلشار الشطخ ؛ مسيػم 

 وذلظ عمى الشحػ اآلتي: ،بمصجة في مكان العسلالؿيادة السجمخة في تجعيع سمػكيات الودور  ،العسل
 : الؿيادة السجمخةوأبعاد  مسيػم -5/1  

الجراسات أشمقت عمييا اإلشخاف  ؼبعس ،تعجدت السدسيات التي استخجمت لػصف الؿيادة السجمخة    
والبعس أشمق  ،والبعس أشمق عمييا العجوانية ،والبعس أشمق عمييا الؿيادة االستبجادية ،الديء

والبعس أشمق عمييا الؿيادة  ،والبعس أشمق عمييا السيكافيمية أو الشخجدية  ،عمييا الؿيادة الدمصػية
والبعس أشمق  ،ادة الدامةوالبعس أشمق عمييا الؿي ،والبعس أشمق عمييا الؿيادة السشحخفة ،السعيبة

 (.2017،) داىر عمييا الؿيادة السجمخة 
سمػك مشيجي ومتكخر مغ ابل القائج يادة السجمخة ب نيا الؿ( Einarsen et al., 2007)عخف    

أو السجيخ أو السذخف يشتيظ السرالح السذخوعة لمسشطسة مغ  بلل تجاىل أو تخخيج أىجاف 
 السشطسة والسيام والسػارد وفاعميتيا وكحلظ الخضا الػضيسي ودافعية ورفاـية السخؤوسيغ.

يسكغ أن  ،مخة ب نيا سمػك إراد  مغ ابل السجيخالؿيادة السج (Krasikova et al.,2013)وعخف   
مغ  بلل تذجيع العامميغ عمي تحقيق السرالح  ،يزخ أو يشػ  بو اإلضخار بالسشطسة أو العامميغ بيا

أو إستخجام أسمػب الؿيادة الح  يشصػ   ،الذخرية التي تتعارض مع السرالح السذخوعة لمسشطسة
كسا عخفيا  ،الدمػكبغس الشطخ عغ مبخرات ىحا  ،العامميغعمي استخجام أساليج الت  يخ الزارة مع 

(Olls,2014)  والتي تيجف إلي إلحان الزخر  ،ب نيا إحج  أنػاو سمػكيات العسل العكدي
ب نيا إحج  أنساط الؿيادة التي  (Einarsen et al.,2020)عخفيا و ،بالسرالح السذخوعة بالسشطسة 

وذلظ بيجف  ،وذلظ في بيئة يكثخ فييا االنحخاف  ،لسػضسيغ تتزسغ االعتساد الستبادل بيغ القائج وا
الؿيادة  (Aravena,2019)ويعخف  ،تحقيق السرالح الذخرية عمي حداب مرالح السشطسة 

السجمخة ب نيا مسارسة مشيجية مغ ابل القائج تجاه العامميغ يشتج عشيا آ ار سمبية غيخ مخغػب فييا 
كسا تؤ خ عمي الجافعية والخفاـية والخضا الػضيسي ،ليتيا تؤ خعمي أىجاف السشطسة ومياميا وفعا

أن الؿيادة تدتمدم الشطخ ؼيسا إذا كانت الحياة الذخرية  (Dioisi&Barlig,2019)ويخ   ،لمعامميغ
وكيف تؤ خ الزغػط العائمية والذخرية عمي سمػك القادة مسا  ،لمقادة تؤ خ عمي سمػكيع الؿياد  

كسا أوضحت  ،يقػم السجيخ باستخجام أسمػب الؿيادة السجمخة في العسل  وبالتالي ،يدتشدف شاااتيع 
أن القادة التجميخييغ يتدسػن بدمػكيات كاريدمية ومػاصسات  (Erickson et ai.,2015)دراسة 

تتزسغ تقجيع الخؤية والسيارات الحاتية ودرجة عالية مغ الصااة وذلظ ليذ بيجف تحقيق األىجاف 
 Einarsen)في حيغ أوضحت دراسة  ،تعديد وزيادة التخويج الحاتي ألنسديعالتشطيسية ولكغ بيجف 

et al.,2007)  ال دعػة  ،والستكخر السشتطعأن الؿيادة السجمخة تتدع بثبلث سسات محجدة ىي الدمػك
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أن الؿيادة  (Leonard,2014)كسا أوضحت دراسة  ،وانتياك السرالح السذخوعة لمسشطسة ،لمشػايا
 ،وتشصػ  عمي اإلكخاه والتبلعج بجال  مغ االلتدام واإلاشاو ،نيا مجمخة برػرة كبيخةالسجمخة تتدع ب 
أن القائج التجميخ  ىػ اائج  (Gardner et al.,2016)أوضحت دراسة و ،وتتدع باألنانية 

أن  (Lu et al.,2012)كسا أوضحت دراسة  ،استبجاد  وغيخ فعال وغيخ أ بلاي وعجيع الكساءة
 ،يسزمػن الحياة الدمبية ،يتستعػن بدمصات شخرية ،يغ ىع اادة ليع كاريدما  اصةالقادة التجميخي

أنو تػجج  (Robinson et al.,2009)في حيغ أوضحت دراسة  ،كسا يتسيدون بالكخاـية لآل خيغ
وىحه الخرائز  ،سبعة  رائز شخرية يسكغ أن تديع في ضيػر اادة األعسال العائمية السجمخة 

الحياة  ،السعتقجات الديئة ،دوافع الدمصة ،عجم اليقيغ بذ ن الشتائج ،خػفال ،تذسل الشخجدية
 الحاتي.عجم التشطيع  ،الدمبية

أن الؿيادة السجمخة ىي ا تبلل وضيسي شائع في مكان العسل ويحتاج  (Wu et al.,2018)ويخ    
ك الؿياد  أن أسباب زيادة الدمػ  (Yen et al.,2014)كسا أوضحت دراسة  ,مديج مغ االستكذاف
 يمي:السجمخ تخجع إلي ما 

   البيئة: حيث أن بيئة السشطسات غيخ السدتقخة يسكغ أن يؤد  إلي زيادة الدمػك الؿياد
 عمي عكذ حال السشطسات التي تعسل في بيئة مدتقخة . ،السجمخ

 ي الثقافة: حيث تدسح الثقافة لمقائج تصػيخ نسط مغ العطسة العانية والتخكيد عمي الدمػك الحات
بل  ،كسا أن ىحا الدمػك اج ال ي تي مغ القادة فقط  ،الح  يكػن إستغبلليا  في معطع األواات 

 في معطع األواات ي تي مغ القادة والسػضسيغ .
أن الؿيادة السجمخة تعسل عمي فقجان السػارد  (Shaw et al.,2014)كسا أوضحت دراسة 

وتعسل عمي  ،ات والصااات الكاممة لمعامميغالبذخية بسعشي أنشا ال ندتصيع الحرػل عمي اإلمكان
 وانخساض مدتػ  األداء. ، مق  قافة تشطيسية تتدع بسقجان الثقة بيغ زمبلء العسل 

إلى تبايغ تػجياتيع ذلظ يعػد و  ،بالؿيادة السجمخةالخاصة في تحجيج األبعاد  ثػن الباح ولقج تبايغ   
مغ غيخىا في  أكثخ األبعاد التي تكخرت الية إلى ا تيارلحا لج ت الجراسة الح ،السكخية وغاياتيع العسمية

 (2017 ،) داىروىي:  ،وجخى االتسان عمييا  الدابقةالجراسات 
 : السداد (1)

كسا يتمقي القائج الخشاو  ،حيث يقػم القائج بالتخبح بالغر والتبلعج في مستمكات السشطسة
يقػم القائج باستخجام األمػال  كسا،ويدتخجم القائج أصػل السشطسة ألغخاض شخرية ،والعسػالت

كحلظ يدتخجم القائج سمصتة   ،العامة لمسشطسة في مسارسة األنذصة التخفييية الخاصة بو
 لتحقيق مكاسج شخرية .

 التحسيل عمي السخؤوسيغ : (2)
حيث يصمج القائج مغ العامميغ الؿيام ب عسال زائجة عسا ىػ مػجػد في بصااة الػصف الػضيسي 

، كسا يصمج مشيع الؿيام ب عسال متعجدة في نسذ الػات،سل ودون مبخر لحلظ ليع و ارج وات الع
 وعشجما يػاجو السػضف أ  مذكمة ال يتعاشف معو السجيخ أو يحاول حل ىحه السذكمة لو . 
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 إساءة معاممة السخؤوسيغ: (3)
كسا  ،كسا يدتخجم معيع  ألساضا  مديئة ،تخك مشاصبيعالسخؤوسيغ عمى  حيث يقػم القائج بإجبار

باإلضافة إلي ؾيامو ب عسال إنتقامية تجاه بعس  ،في العبلاات الذخرية لمسػضسيغيتج ل 
 باإلضافة غمي ؾيام السجيخ بالتسييد بيغ العامميغ . ،العامميغ الحيغ ال يصيعػن أوامخه 

 فقجان األ بلن السيشية:  (4)
عغ شخيق  مق لسيشة وذلظ السبادئ األ بلؾية االجتساعية وأ بلؾيات ا حيث يقػم القائج بانتياك
وإشاعة  قافة الزجيج  ،والعسل عمي انتذار السحدػبية في السشطسة ،العرابية في السشطسة

وتذجيع العامميغ عمي األنانية وتسزيل السرالح السخدية عمي مرمحة  ،والرػت العالي
 السشطسة.

العبلاة بيغ الؿيادة  ( إلي وجػد فجػة معخؼية لتسديخ شبيعة2018،وتػصمت دراسة) الشرخاو      
ووجػد ت  يخ معشػ   ،السجمخة والخىاب في السشطسات بذكل عام وفي السعامل الرشاعية بذكل  اص

وجػد عبلاة ارتباط  إلي (2018،دراسة )مخسي تػصمتكسا  ،مػجج لمؿيادة السجمخة في الخىاب
تغيخ  الشبح في مػاع العسل وأن م ،إيجابية ومعشػية بيغ الؿيادة الشخجدية واالنحخاف في مػاع العسل

، الؿيادة الشخجدية واالنحخاف في مػاع العسل والعجالة التػزيعية يتػسصان تػسصا كامبل العبلاة بيغ
لؿيادة السجمخة وسمػكيات اإلى وجػد ارتباط إيجابي بيغ سمػك  (2017 ،دراسة )داىر كسا تػصمت

يادة السجمخة التي تؤ خ في سمػكيات العسل أن أىع سمػكيات الؿ، و العسل السعػاة إلنتاج العامميغ
كسا  ،اإلساءة لمسخؤوسيغ( ،السداد ،السعػاة لئلنتاج بحدج تختيبيا ىي )فقجان األ بلن السيشية
 والسدتسخ( يتػسط جدئيا   ،والسعيار   ،أوضحت الشتائج أن التيكع التشطيسي بسكػناتو الثبل ة )العاشسي

 Kilory)تػصمت دراسة و ،لئلنتاج انتذار سمػكيات العسل السعػاةالعبلاة بيغ سمػك الؿيادة السجمخة و 
et al,.2016)  ووجػد عبلاة  ،إلي وجػد عبلاة إرتباط سمبية بيغ الؿيادة السجمخة وااللتدام التشطيسي

كسا تػصمت الجراسة إلي أن االحتخان الػضيسي  ،ارتباط إيجابية بيغ الؿيادة السجمخة واالحتخان الػضيسي 
 (Shaw et al,.2015)كسا تػصمت دراسة  ،لعبلاة بيغ الؿيادة السجمخة وااللتدام التشطيسي يتػسط ا

إلي عجم وجػد ا تبلفات ذات داللة إحرائية بيغ سمػكيات الؿيادة السجمخة لج  القادة األستخالييغ 
ان وعيشة ووجػد ا تبلفات ذات داللة إحرائية بيغ عيشة القادة األستخالييغ واألمخيك ،واألمخيكان 

حيث أن متػسط تػافخ سمػكيات الؿيادة السجمخة  ،القادة اإليخانييغ مغ حيث سمػكيات الؿيادة السجمخة
وتػصمت دراسة  ،عشج السجيخيغ اإليخانييغ كانت أعمي مغ السجيخيغ األستخالييغ واألمخيكان

(Woestman& Wasonga,2015) يادة إلي وجػد عبلاة سمبية ذات داللة إحرائية بيغ الؿ
وعمي الخغع مغ ارتساو مدتػيات الخضا  ،السجمخة الخضا الػضيسي والزغػط الػضيؽية ونيو تخك العسل 

ولديصخة الؿيادة السجمخة  ،الػضيسي لج  العامميغ إال أنيع فكخوا في تخك العسل نطخأ لذعػرىع باإلجياد 
  .عمي السشطسة

ا بسا سبق  الرػرة اآلتية: تسَّت صياغة السخضية األولي في ،واستخشاد 
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 السشػؼية و محافطتيفي الػحجات السحمية في  العامميغ ال يػجج تسايد ذو داللة إحرائية بيغ -
إساءة  ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،)السداد أبعاد الؿيادة السجمخةمدتػى تػافخ مغ حيث  البحيخة

 .فقجان األ بلن السيشية( ،معاممة السخؤوسيغ
 : البمصجة في مكان العسل سمػكيات  مسيػم وأبعاد -5/2
لبمصجة في االصصبلح ىي استعسال القػة الستغبلل مػارد اآل خيغ بيجف تحقيق مرمحة  اصدة؛ ا    

لسددػارد ومػاىددج واددجرات اآل ددخيغ  -أو دولددة أو مجتسعددا   فددخدا   -وىددي نابعددة مددغ احتيدداج صدداحج القددػة 
 (.2014،عمي ) قة نسعيةلتػضيسيا بصخي

أو أ  سمػكيات  ،يسكغ أن تكػن كمسات  ،أنيا أفعال ضارة مقرػدة ومتكخرة وتعخف البمصجة عمى    
 . (Basal &Elkazeh,2014) التيجيج ،ى مثل التشابح باأللقابأ خ 

ويخترخ البعس مسيػم البمصجة في أنيا أ  سمػك يدتيجف إلحان األذى باآل خيغ أو 
استعخاض  يوى صػر البمصجةد السذخو السرخ  واج أور ،(Glambek et al.,2016)بسستمكاتيع

التيجيج بالتعخض و  ،التيجيج باستخجام القػة والعشفو  ،التمػيح لمسجشي عميو بالعشفو  ،القػة أمام شخز
 (.2014،)عمي لحخمة الحياة الخاصة

 (Nielsen et al.,2020) اآلتي:في وتذسل اآل ار الزارة الشاتجة عغ البمصجة 
 س األشكال مغ األذى الجدج  مغ جخوح أو إصابات بمصجة العشف البجني: واج يؤد  إلي بع

 بجنية واج يؤد  إلي الػفاة في أ صخ صػره.
  بمصجة األذى العقمي : ويتزسغ بعس أنػاو الدمػك التي تؤد  إلى الخمل العقمي وبعس

 .الطػاىخ السختبصة بو مغ الخعج والغزج الذجيج
ػر أكثخىا ضيػرا  العشف الجدج  الح  والبمصجة مغ الشاحية الطاىخية يسكغ تقديسيا إلى عجة ص

و العشف الخمد   والح   ،والعشف الكبلمي الح  يؿف عشج حجود الكبلم ،يذتخك ؼيو الجدج في االعتجاء
 ،يسارس ؼيو سمػكا يخمد إلى إ ساء اآل خ أو الدخخية مشو أو تػجيو االنتباه إلى إىانة تمحق بو

 Oh et )             اآل خ أو سخاتيا أو تذػيييا  والعشف الساديالح  يػجو إلى تخخيج مستمكات
al.,2016)كسا أن لمبمصجة أنساط ىي: (Notelaers et al.,2019) 

 عشف ال عقبلني غيخ مدئػل يستقج إلى أية أىجاف مػضػعية يثػر ضجىا. 
    عشف تمعج وسائل االترال الحجيثة دورا بارزا في إحجا و وىػ عشف السشذ. 
  وىػ نػو مغ االنسجار العاشسي الح  يعبخ عغ تػتخات ومذاعخ متخاكسة ليا  العشف االنسعالي

 أسبابيا السبلئسة. 
   وفاعمية  عشف عقبلني وىػ أكثخ أنػاو العشف نزجا. 
أو سدمػك مددي   ،( أن البمصجدة ىدي ىجدػم لسطديLutgen – Sandvik et al,2016يدخى )   

جيدجه أو تخػيسدو أو اذاللدو بردسة متكدخرة عمدى شدخز مدا وذلدظ مدغ  دبلل تي ،)لسطي أو غيخ لسطدي(
 Nielsen et)وعخفيددا    ،وذلددظ مددع عسددج تجددانذ الصددخفيغ ألن الستشسددخ يكددػن أاددػى مددغ الزددحية

al.,2016 ب نيدددا أ  ندددػو مدددغ االعتدددجاء الستكدددخر الدددح  ؼيدددو تتعدددخض الزدددحية لمذدددتع والتيجيدددجات )
وتيددجف إلددى وضددع صددحة وسددبلمة  والدددمػكيات السييشددة والسخوعددة التددي تتددجا ل مددع األداء الددػضيسي
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( ب نيا أ  نػو مغ االعتجاء الستكخر الح  Basal & Elkazeh, 2014وعخفيا ) ،الزحية في  صخ
ؼيو تتعخض الزحية لمذتع والتيجيجات والدمػكيات السييشة والسخوعة التي تتجا ل مدع األداء الدػضيسي 

أحددج أشددكال  ( ب نيددا2017،لوعخفيددا )إسددساعي ،وتيددجف إلددى وضددع صددحة وسددبلمة الزددحية فددي  صددخ
العشف واإليحاء واإلساءة التي اج تكدػن مػجيدة مدغ فدخد أو مجسػعدة مدغ األفدخاد إلدى فدخد أو مجسػعدة 

وذلدظ عدغ شخيدق االعتدجاء  ،حيدث يكدػن السدخد السيداجع أادػى مدغ األفدخاد البداايغ، مغ األفخاد اآل خيغ 
سددتبعاد االجتسدداعي أو سددحج بعددس المسطددي أو البددجني السباشددخ أو عددغ شخيددق غيددخ مباشددخ مثددل اال

السدؤوليات السكمسدة لذدخز مدا أو االيدحاء عدغ شخيدق وسدائل التػاصدل األ دخى بصخيقدة غيدخ مباشدخة 
 ،ويدتخجم األشخاص الستشسخون سياسة التخىيدج والتخػيدف والتيجيدج ،وغيخ ذلظ مغ األساليج العشيسة

 إضافة إلى االستيداء والتقميل مغ ش ن الذخز السدتيجف.
في مكان العسل عمى الرحية  البمصجة( تحجيج ت  يخ Alfredo, 2015واستيجفت دراسة )      

وتػصمت الجراسة إلى  ،أشيخ  6وتست الجراسة عمى مخحمتيغ  بسارن زمشي اجره  ،الشسدية والخفاـية
 ،ضسيغ سدية والخفاىة لمسػ في مكان العسل وبيغ الحالة الرحية والش البمصجةأن ىشاك عبلاة اػية بيغ 

في مكان العسل ارتباشا  و يقا بالقمق والتػتخ وىشاك عبلاة تبادلية بيشيا أكثخ مشيا تختبط البمصجة و 
وسمػكيات البمصجة ( تحجيج العبلاة بيغ الؿيادة الكاريدمية 2017،استيجفت دراسة ) الديجو  ،سببيو

غ أبعاد الؿيادة الكاريدمية وتػصمت الجراسة إلى وجػد ارتباط معشػ  سمبي ضعيف بي ،في مكان العسل
 ،وكل مغ البمصجة السػجية نحػ العسل والبمصجة السػجية نحػ الذخز والبمصجة بالتخىيج الجدج 

مسخاشخ لووجػد ارتباط معشػ  سمبي ضعيف بيغ تحسل القائج ، ماعجا بعج تحسل السخاشخ الذخرية 
وجػد ت  يخ و  ،نحػ الذخز ذخرية وكل مغ البمصجة السػجية نحػ العسل والبمصجة السػجيةال

معشػ  سمبي ضعيف لحداسية القائج الكاريدمي لمبيئة عمى البمصجة السػجية نحػ العسل والبمصجة 
( الكذف 2017 ،كسا استيجفت دراسة ) درنػني، السػجية نحػ الذخز والبمصجة بالتخىيج الجدج 

حيث تع استخجام  ،ػامل السدببة لووالتعخف عمي الع ،عغ وااع التشسخ في اإلدارة الجامعية الجدائخية
وتػصمت الجراسة إلي أن اإلساءة والتسييد بيغ السػضسيغ  ،السشيج الػصسي  لتحقيق أىجاف الجراسة

استيجفت و  ،والتدمط الػضيسي يداىسػن في إنتذار التشسخ في اإلدارة الجامعية بجرجة متػسصة
ية لمبيئة والدمػك غيخ التقميج  لمقائج ( ا تبار العبلاة بيغ الحداس2017،نجع وآ خون دراسة) 

 ،وسمػكيات البمصجة في مكان العسل بالتصبيق عمي العامميغ بسجالذ السجن بسحافطة الجايمية
الحداسية لمبيئة والدمػك وتػصمت الجراسة إلي وجػد عبلاة ارتباط معشػية سمبية ضعيسة بيغ كل مغ 

ووجػد ت  يخ معشػ  سمبي لمحداسية  ،ي مكان العسلسمػكيات البمصجة فأبعاد غيخ التقميج  لمقائج و 
وعجم وجػد ت  يخ معشػ  لمدمػك غيخ  ،لمبيئة عمي كل أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل 

استيجفت كسا  ،التقميج  عمي سمػكيات البمصجة السػجية نحػ الذخز والبمصجة بالتخىيج الجدج 
الؿيادة الخوحية مغ وجية نطخ العامميغ بجامعة تحجيج مدتػ  تصبيق ( 2017 ،دراسة) إسساعيل
 ،تحجيج مدتػ  مسارسة العامميغ بجامعة مجيشة الدادات لدمػكيات التشسخ الػضيسي  ،مجيشة الدادات 

تحجيج نػو واػة العبلاة بيغ الؿيادة الخوحية ب بعادىا السختمسة وسمػكيات التشسخ الػضيسي لمعامميغ 
وجػد ا تبلفات ذات داللة إحرائية بيغ إدراكات  مت الجراسة إليوتػص ،بجامعة مجيشة الدادات 
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العامميغ بجامعة مجيشة الدادات نحػ وااع مسارساتيع لدمػكيات التشسخ الػضيسي م  ػذة بذكل 
وجػد و  الستغيخات الجيسػجخاؼية،وذلظ با تبلف ،ونحػ كل متغيخ مغ متغيخاتيا عمي حجه ،إجسالي 

اللة إحرائية بيغ أبعاد الؿيادة الخوحية مجتسعة و أبعاد التشسخ الػضيسي ارتباط سمبي اػ  ججا ذات د
( التعخف عمي أ خ العػامل الخسدة الكبخ  2018،استيجفت دراسة) السشجيل وآ خون و ، مجتسعة 

وتحجيج أكثخ الدسات إنتذارا  بيغ السػضسات في  ،لمذخرية في تسذي ضاىخة التشسخ في بيئة العسل 
وتػصمت الجراسة  ،اعتسجت الجراسة عمي السشيج الػصسي التحميمي  ،جالعديد بججةجامعة السمظ عب

ووجػد عبلاة سالبة بيغ  ،إلي وجػد عبلاة مػجبة بيغ سسات العرابية وضاىخة التشسخ في بيئة العسل
 الدسات االنبداشية والسقبػلية واالنستاح عمي الخبخة ويقطة الزسيخ وضاىخة التشسخ في بيئة العسل .

 وتتسثل أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل ما يمي :
 :البمصجة السػجية نحػ العسل( 1)
وىي الدمػكيات الدمبية التي تدتيجف عسل السػضف وتتكػن مغ الدمػكيات السختبصة بالعسل    

وتتعجد صػر ىحه الدمػكيات  ،وصػل السػضف إلي السذل والسدئػليات الػضيؽية والتي تدتيجف 
 (2019،؛أرنػط2017،؛ الديج2014،الدعبي ؛ Einarsen et al,2009) مشيا :والتي 
  السػضف.حجج السعمػمات البلزمة ألداء العسل وعجم إسشاد ميام إلى 
   األعسال التي تقل عغ مدتػ  كساءة السػضف .إسشاد 
   آراء السػضف تجاىل . 
  مدتحيمةلبلنتياء مغ العسل إعصاء مػاعيج نيائية. 
 ا في عسل السػضف .التج ل دائس 
  .الزغط السدتسخ عمي السػضف لعجم مصالبتة بحقػاو مثل األجازة السخضية 
 لمسػضف  التذكيظ في الكساءة السيشية. 
 ألداء السػضف  التقييع الدمبي الجائع. 
 تحجيج ميعاد لبلجتساو في وات غيخ مشاسج لمزحية بغخض إارائو عغ السشااذة. 
  الػصف الػضيسيالتكميف بسيام لع تكغ جدء مغ. 

 الذخز:البمصجة السػجية نحػ ( 2)
؛ Glambek et al., 2016) ومشيا: سمػكيات البمصجة السػجية لمذخز تتعجد أشكال

Einarsen et al,2009 2017،؛ الديج ) 
 . اإلذالل والدخخية في العسل 
  .استبجال ميامة الخئيدية بسيام تافية وال ؾيسة ليا 
  و.الشسيسة ونذخ الذائعات عش 
  . اإلاراء أو التجاىل 
  . الترخيحات السييشة / السديئة حػل حياة السػضف الخاصة واتجاىاتو 
  .التمسيحات لو بزخورة تخك وضيستو 
  . التحكيخ باأل صاء 



 02 

 .التجاىل مغ القادة والدمبلء 
 . االنتقادات السدتسخة عشج فعل أ صاء في العسل 
  . إصجار نكات عمي السػضف 
  ية السسخشة.السزايقات والدخخ 
  . اإلدعاءات السديئة لمسػضف 

 :البمصجة بالتخىيج الجدج ( 3) 
 (.Oh et al., (2016 ا  إلى التيجيج باألعسال العجوانية جدجيالبمصجة بالتخىيج الجدج  تذيخ  
 Einarsen et ؛ Nielsen et al., 2016)ومشيا : البمصجة بالتخىيج الجدج   وتتعجد أشكال   

al,2009). 
 ث مع السػضف برػت مختسع والرخاخ في وجيو.التحج 
 اعتخاض الصخيق(. ,التخػيف والتخىيج ) الجفع بقػة 
 .)التيجيج بالعشف ) االعتجاء الجدج  أو الزخب 
 :في األنػاو التالية  البمصجةأنػاو   Hansen et al.,2016, 2008; Hertz, 2013)وحجد )   
وىػ أحج  ,ية واالستسداز والتعميقات غيخ البلئقة والتيجيجاإلغاضة والدخخ  وتذسل: البمصجة المسطية (1)

 .أشكال السػاجية
الزخب والعشف والرسع والصعغ وغيخىا مغ شخن اإليحاء  وتذسل(: ة)البجنيةالجدجي البمصجة (2)

 .البجني 
نذخ الذائعات الخبيثة عغ شخز  حيث يتع ,: مغ  بلل نذخ الذائعات حػلو ةالعاشؽي البمصجة (3)

  ل محيط العسل.ما دا
عغ شخيق وسائل التػاصل االجتساعي عبخ االنتخنت والبخيج  وتحجث:  البمصجة اإللكتخونية (4)

 اإللكتخوني أو مغ  بلل الخسائل الشرية عبخ اليػاتف السحسػلة .
 اضصياد شخز ما واستبعاده ضسغ عسل السخيق بصخيق غيخ مباشخ. وىي: البمصجة اإلجتساعية (5)

ا بسا سبقواستخشا       في الرػرة اآلتية: الثانيةتسَّت صياغة السخضية  ،د 
  السشػؼية في الػحجات السحمية في محافطتي العامميغ بيغ ال يػجج تسايد ذو داللة إحرائية

البمصجة السػجية نحػ )  سمػكيات البمصجة في مكان العسلتػافخ أبعاد مغ حيث  والبحيخة
 .(البمصجة بالتخىيج الجدج  ،البمصجة السػجية نحػ الذخز ،العسل

 :دور الؿيادة السجمخة في تجعيع سمػكيات البمصجة في مكان العسل -5/3
( إلي أن الدمػكيات الددمبية لمؿيدادة السدجمخة والتدي تذدسل Yen et al.,2013تػصمت دراسة )      

غ بالعجيدج مدغ البمصجة والتحخش واالسدتغبلل والكدحب والخياندة والتبلعدج ادج تدؤد  إلدي ؾيدام السخؤوسدي
( إلدي أن سدمػكيات الؿيدادة Yen et al.,2014تػصدمت دراسدة )كسا ،والعجوانيدةالددمػكيات الددمبية 

تػصدمت و  ،السجمخة ليا ت  يخ سمبي عمي الرػت التشطيسي ووالء السػضسيغ فدي مجيشدة ىدانػ  بسيتشدام
معشدػ  فدي ارتسداو تبشدي ( إلي أن ارتساو مدتػ  نخجدية السجيخيغ لو تد  يخ 2015،دراسة ) الكخداو  

واامددت  ،وأن شددعػر السخؤوسديغ بالشبددح يتػسددط ىدحه العبلاددة ،السخؤوسديغ لمدددمػكيات السعػادة لئلنتدداج
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( بجراسة مجى انتذار البمصجة في مكان العسل في وكالدة Zoharah Omar et al,. 2015دراسة )
أضيدخت الشتدائج أن سدمػك الؿيدادة و ، الخجمات العامة في ماليديا ودور الؿيادة في الت  يخ عمى البمصجدة

الدي  لو ت  يخ كبيخ عمى انتذار البمصجدة فدي مكدان العسدل أ  أن الؿيدادة الدديئة تدػفخ أرضدا   ردبة 
 العسل.لمبمصجة في مكان 
ا بسا سبق  في الرػرة التالية:والخابعة  الثالثة تيغالسخضيتسَّت صياغة  ،واستخشاد 

 أبعاد الؿيادة السجمخة وأبعاد سمػكيات البمصجة في  ال تػجج عبلاة ذات داللة إحرائية بيغ
 .والبحيخة  في الػحجات السحمية في محافطتي السشػؼيةمكان العسل لج  العامميغ 

 في سمػكيات البمصجة في مكان العسل لج  العامميغ  عميبعاد الؿيادة السجمخة ال يػجج ت  يخ أل
 .السشػؼية والبحيخة الػحجات السحمية في محافطتي 

 :  مشيجية البحث -6
عمى دراسة مكتبية  ةالباحث تاعتسج ،لمحرػل عمى البيانات البلزمة لتحقيق أىجاف ىحا البحث

 ي: تتػضيح ىاَتيغ الجراسَتيغ ؼيسا ي وُيسكغ ،ودراسة ميجانية
 الجراسة السكتبية: -6/1

وبعدج  ،جراسة االستصبلعيةضسغ ال ةبيا الباحث تاستكساال  لمجراسة السكتبية االستكذاؼية التي اام     
 ،وفخوضددو( ،وأىجافددو ،: مذددكمة وتدداؤالت البحددثأن اتزدحت معددالع البحددث )مدغ حيددث تحجيددج كدل مددغ

بجراسدة  ةالباحثد تاام ،ومغ أجل الحرػل عمى البيانات الثانػية الزخورية لتحقيق أىجاف ىحا البحث
ا ولمحرػل  ،لستعمقة بسػضػعات البحثاستيجفت جسع السديج مغ البيانات الثانػية ا ،مكتبية أكثخ عسق 
 ،والسقداالت ،كدان مدغ أىسيدا السؤلسدات العمسيدة ،عمى عجة مرادر ةالباحث تاعتسج ،عمى ىحه البيانات

 . محافطتي السشػؼية والبحيخةوالشذخات الرادرة مغ  ،والبحػث ،والجوريات
 الجراسة السيجانية: -6/2

ِليَّة البلزمة لئلجابة عمى تداؤالت البحثاستيجفت الجراسة السيجانية جسع وتحميل        ،البيانات األوَّ
 ومغ َ ع؛ تحقيق أىجافو. ،/ عجم صحة فخوض البحث إضافة إلى ا تبار صحة

 : حجود البحث -7
 ُيسكغ تقديع حجود ىحا البحث إلى:

 : الحجود الدمشية لمبحث -7/1
 ،البلزمدة لمبحدث مدغ مردادرىا السختمسدة وتتسثل في الستدخة التدي تدع فييدا تجسيدع البياندات األوليدة     

 م .2019نػفسبخ وديدسبخ وىي شيَخْ  
 : الحجود السكانية لمبحث -7/2

مخاكدد  9 محافطة السشػؼيدةتزع حيث  ،والبحيخة السشػؼية  تيالػحجات السحمية بسحافطوتتسثل في     
 ،الددادات  ،: أشسػن في وتتسثل مخاكد محافطة السشػؼية ،وحجة محمية اخوية 69مجن و 10إدارية و 

 15وتزدع محافطدة البحيدخة  ،اػيددشا ،شدبيغ الكدػم  ،بخكدة الددبع  ،الذديجاء  ،مشدػف ،البداجػر ،تبل 
تجسدع سدكشي  5333إجسدالي باخيدة  417وحدجة محميدة اخويدة يتبعيدا  62 ،مجيشة  16مخكد إدار  و
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حددػش  ،أبددػحسز ،البددارودإيتددا   ،شددبخا يت ،محافطددة البحيددخة فددي : رشدديجتتسثددل مخاكددد كسددا  ،ريسددي 
 ،الخحسانيددة ،أبػالسصدداميخ ،إدكددػ ،السحسػديددة ،دمشيددػر ،كددػم حسدداده ،الددجلشجات ،كسددخ الددجوار ،عيدددي

 و بجر بسجيخية التحخيخ . ،واد  الشصخون  ،الشػبارية الججيجة
  الحجود البذخية لمبحث:  -7/3

ييا البيانات األولية البلزمة لتحقيق تتسثل الحجود البذخية لمبحث في الُسسخدات التي تتػافخ لج      
الؿيادة السجمخة وسمػكيات البمصجة وعمى الخغع مغ أىسية التعخُّف عمى مدتػى كٍل مغ  ،أىجاف البحث
إال أن الحجود  ،في الػحجات السحمية لسحافطات جسيػرية مرخ العخبيةلجى العامميغ  في مكان العسل

ومغ  ، في الػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةالعامميغ البذخية ليحا البحث تقترخ عمى 
الؿيادة السجمخة وسمػكيات البمصجة في مكان ىشا؛ جاءت أىسية وضخورة التعخُّف عمى مدتػى كٍل مغ 

وربسا يكػن التعخُّف  ،الػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة العسل مغ وجية نطخ العامميغ في 
في الػحجات السحمية لبااي  ؿيادة السجمخة وسمػكيات البمصجة في مكان العسلالعمى مدتػى كٍل مغ 

 مجاال  ألبحاث أ خى مدتقبمية. السحافطات
 مجتسعا وعيشتا البحث :  -8
 البحث :  عامجتس -8/0

جسيع السسخدات التي تسثل الطاىخة  يذيخ مجتسع البحث مغ وجية الشطخ اإلحرائية عمى أنو  
وفي ضػء ذلظ  ، ومصمػب جسع البيانات حػليا ،تخك في صسة معيشة أو أكثخ وتذ ،مػضػو البحث 

السشػؼية والبالغ عجدىع الػحجات السحمية بسحافطة في العامميغ  يتكػن مغ بحثالىحا  امجتسع فإن
( 10654)  والبالغ عجدىع في الػحجات السحمية بسحافطة البحيخة( مػضف والعامميغ 11814)

 مػضف . 
 : البحث عيشتا  -8/2

 : الػحجات السحمية بسحافطة السشػؼيةفي )أ( عيشة العامميغ 
مدغ  دبلل القدانػن التدالي :  الػحدجات السحميدة بسحافطدة السشػؼيدةتع تحجيج حجع عيشة العدامميغ فدي   
 ( 2016 ،إدريذ )
  
          ن  

 
 

 حيث : 
 حجع العيشة . ن  
 .  1,96وىي   ،% 95الجرجة السعيارية السقابمة لجرجة الثقة  ت  
 % .  50ندبة السذل   وحيث أن التػزيع شبيعي فإن ندبة الشجاح   ,ندبة الشجاح في التػزيع ف  
    والسشتذخ عمي شخفي التػزيع بسقجار متداو  وىي   بوندبة الخص  السدسػح 5.% 

 ف( – 1ف )× ن ×  2ت
  

 2 ف( -1ن ) 2ت + ن 
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 حجع السجتسع .  ن  
 =ستخجام القانػن الدابق يتزح أن حجع العيشة وبا
  

                                                             مػضف  372= 
 
 

 . بسحافطة السشػؼية الػحجات السحمية تػزيع حجع العيشة عمي  اآلتيويػضح الججول 
 (1ججول )

 عيشة البحث وفقا  ألعجاد العامميغ في الػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية تػزيع 
 حجع العيشة % عجد العامميغ بيان م
 25 6,8 807 السحافطة  ديػان عام 1
 39 10,5 1241 شبيغ الكػم 2
 14 3,9 456 حي شخاي 3
 15 4 475 حي غخبي 4
 44 11,8 1399 أشسػن  5
 40 10,9 1285 مشػف 6
 41 11 1290 الباجػر 7
 32 8,5 1010 الذيجاء 8
 33 8,7 1030 بخكة لدبع 9
 37 10 1181 تبل 10
 41 11 1295 اػيدشا 11
 11 3 345 الدادات 12

 372 %100 11814 اإلجسالي
بمغددت ندددبة حيددث  ,اائسددة  324ىددحا واددج بمغددت اددػائع االستقردداء الرددالحة لمتحميددل اإلحرددائي 

 %.87الخدود 
 : البحيخة في الػحجات السحمية بسحافطة )ب( عيشة العامميغ  
 باستخجام نسذ القانػن الدابق . البحيخةالػحجات السحمية بسحافطة تع تحجيج حجع عيشة العامميغ في   

 =وباستخجام القانػن الدابق يتزح أن حجع العيشة 
 

=      مسخدة 370
 
 

 .الػحجات السحمية بسحافطة البحيخةويػضح الججول التالي تػزيع حجع العيشة عمي 

 (1,96 )2 ×11814  ×0,5 (1 – 0,5) 
 

 (0,05  )2 ×11814 ( +1,96 )2  ×0,5 (1 – 0,5) 

(1,96 )2 ×10654 ×0,5 (1 – 0,5) 
 

 (0,05  )2 ×10654( +1,96 )2  ×0,5 (1 – 0,5) 
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 (2ججول راع )
  الػحجات السحمية بسحافطة البحيخةتػزيع عيشة البحث وفقا  ألعجاد العامميغ في 

 حجع العيشة % عجد العامميغ بيان م
 26 7,1 759 السحافطة  ديػان عام 1
 31 8,4 896 رشيج  2
 30 8 852 شبخا يت  3
 27 7,4 789 إيتا  البارود  4
 26 7 748 أبػحسز  5
 22 6 637 حػش عيدي 6
 24 6,6 699 كسخ الجوار  7
 22 5,8 623 الجلشجات  8
 23 6,3 674 كػم حساده  9
 23 6,1 650 دمشيػر  10
 16 4,3 459 السحسػدية  11
 21 5,5 589 إدكػ  12
 16 4,3 458 أبػ السصاميخ  13
 17 4,6 487 الخحسانية  14
 15 3,9 423 الشػبارية الججيجة  15
 16 4,4 464 واد  الشصخون  16
 15 4,2 447 بجر بسجيشة التحخيخ  17

 370 %100 10654 اإلجسالي
حيددث بمغددت ندددبة  ,اائسددة  350اإلحرددائي ىددحا واددج بمغددت اددػائع االستقردداء الرددالحة لمتحميددل 

 %.94الخدود 
 متغيخات البحث والسقاييذ السدتخَجمة: -9

التي أمكغ  ،التي تع جسعيا حػل متغيخات البحث ،اعتسجت الجراسة السيجانية عمى البيانات األولية     
عمدى الشحدػ وذلدظ  ،ؾياس الخرائز التي تذتسل عمييدا مدغ  دبلل مجسػعدة مدغ السقداييذ الُستشػِّعدة

 السػضح أدناه:
 متغيخات البحث:   -9/1

  :يغمجسػعتُيسكغ ترشيف متغيخات البحث إلى      
فقجان األ بلن  ،إساءة معاممة السخؤوسيغ ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،السداد) أبعاد الؿيادة السجمخة ( أ)

 (.السيشية
البمصجة السػجية نحػ  ،البمصجة السػجية نحػ العسل)أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل  ( ب)

 .(البمصجة بالتخىيج الجدج  ،الذخز
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سددمػكيات  ،الؿيددادة السددجمخةُيسكددغ تػضدديح نسددػذج تحميددل متغيددخات البحددث ) ،وِبشدداء  عمددى مددا سددبق     
 .(1راع )مغ  بلل الذكل  ،(البمصجة في مكان العسل 

 (1شكل راع )
 العبلاة بيغ متغيخات البحث 

 لبحثنسػذج تحميل متغيخات ا  

 

 

       

 

 

 

 

 
   
 السقاييذ السدتخجمة في البحث:        -9/2 
 : الؿيادة السجمخةؾياس  -9/2/1

الؿيادة لؿياس  – ةعمى َحج ِعمع الباحث –بعج إجخاء مدح ميجاني لمسقاييذ التي تع استخجاميا       
برسة  ةالباحث تاعتسج ، سجمخةبالؿيادة الولترسيع السؿياس الخاص  ،في دراسات سابقة السجمخة
( عبارة 20والسكػن مغ ) (Hong Lu et al ,2012)عمى السؿياس الح  اجمتو دراسة أساسية 

إساءة معاممة  ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،السدادأبعاد رئيدية تتسثل في ) أربعةوالح  يتكػن مغ 
لجسيع األبعاد  0,80كخونباخ  ( حيث تخصي معامل الثبات ألسافقجان األ بلن السيشية ،السخؤوسيغ

مع إجخاء بعس التعجيل والححف واإلضافة؛ بسا يتشاسج مع  ،وىي درجة مقبػلة في العمػم االجتساعية
 . شبيعة السدتقرى مشيع في ىحا البحث

ن مدغ  سدذ Likert Scaleتع استخجام مؿياس "ليكخت" ) ، الؿيادة السجمخةأبعاد ولؿياس     ( الُسكدػَّ
إلدى  5بيشسا أشدار الدخاع  ،إلى عجم السػافقة التامة 1قة وعجم السػافقة )حيث أشار الخاع درجات لمسػاف
 اتعبدار  6) عبدارة 20مع وجػد درجة ُمحايجة في السشتردف(. وادج تزدسغ السؿيداس  ،السػافقة التامة

 إسداءةلؿيداس بعدج عبارات  5و ،التحسيل عمي السخؤوسيغبعج  لؿياسعبارات  4و ،السدادبعج  لؿياس
 .(عبارات لؿياس بعج فقجان األ بلن السيشية  5و  ،معاممة السخؤوسيغ

 

 الستغيخات السدتقمة الستغيخ التابع

 الؿيادة السجمخة 

 . السداد 

 .التحسيل عمي السخؤوسيغ 

 .إساءة معاممة السخؤوسيغ 

 .فقجان األ بلن السيشية 

 سمػكيات البمصجة في مكان العسل 

  .البمصجة السػجية نحػ العسل 

 .البمصجة السػجية نحػ الذخز 

  البمصجة بالتخىيج الجدج 
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 : البمصجة في مكان العسلؾياس  -9/2/2
لؿياس  – ةالباحثعمى َحج ِعمع  –بعج إجخاء مدح ميجاني لمسقاييذ التي تع استخجاميا      

 ، في مكان العسلبالبمصجة ولترسيع السؿياس الخاص  ،في دراسات سابقة البمصجة في مكان العسل
 والسكػن مغ ((Einarsen et al.,2009 دراسة وتالسؿياس الح  اجمعمى  ةالباحث تاعتسج

  بل ةوالح  يتكػن مغ  0,88حيث بمغ معامل الثبات لمسؿياس السدتخجم ألسا كخونباخ  رةعبا( 22)
البمصجة  ،زالبمصجة السػجية نحػ الذخ ،البمصجة السػجية نحػ العسلأبعاد رئيدية تتسثل في )

مع إجخاء بعس التعجيل والححف واإلضافة؛ بسا يتشاسج مع شبيعة السدتقرى  (يج الجدج ىبالتخ 
 مشيع في ىحا البحث.  

ن مدغ Likert Scaleتدع اسدتخجام مؿيداس "ليكدخت" ) ،البمصجة فدي مكدان العسدلولؿياس       ( الُسكدػَّ
بيشسدا أشدار الدخاع  ،تامدةللى عجم السػافقة اإ 1 سذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة )حيث أشار الخاع 

 7:اتعبدار  22مع وجػد درجة ُمحايدجة فدي السشتردف(. وادج تزدسغ السؿيداس  ،إلى السػافقة التامة 5
البمصجددة السػجيددة نحددػ بعددج لؿيدداس  ةعبددار  12و ،البمصجددة الػجيددة نحددػ العسددلبعددج  لؿيدداسعبددارات 
 جدج .البمصجة بالتخىيج البعج  لؿياسعبارات  3و ،الذخز

 أساليج تحميل البيانات وا تبار فخوض البحث: -10
با تبددار فددخوض البحددث باسددتخجام عددجة ا تبددارات إحرددائية؛ تتشاسددج وتتػافددق مددع  ةالباحثدد تاامدد     

 (.SPSSوذلظ مغ  بلل حدمة البخامج اإلحرائية الجاىدة ) ،أساليج التحميل السدتخجمة
 أساليج تحميل البيانات: -10/1
 تػضيح أساليج تحميل البيانات السدتخجمة في الجراسة مغ  بلل العخض التالي:ُيسكغ      

 :Two- group Discriminant Analysis لسجسػعتيغ)أ( أسمػب تحميل التسايد 
فددي ىددحا البحددث مددغ  ددبلل حدمددة البددخامج  لسجسددػعتيغتددع اسددتخجم أسددمػب تحميددل التسددايد      

دق مدغ مدجى رات اسدتخجامو ىدي حيدث كاندت مبدخ  ،(SPSSاإلحرائية الجداىدة ) التسدايد بديغ التحقُّ
 مغ حيث: في الػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةالعامميغ 

فقجان  ،إساءة معاممة السخؤوسيغ ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،الؿيادة السجمخة  )السداد مدتػ   -
 األ بلن السيشية(.

البمصجة السػجية  ،لسػجية نحػ العسلسمػكيات البمصجة في مكان العسل )البمصجة ا مدتػ   -
 البمصجة بالتخىيج الجدج (. ،نحػ الذخز

 Multiple Regression/ Correlationاالنحددجار واالرتبدداط الستعددجد يتحميمدد ي)ب( أسددمػب 
Analysis : 

تحميدل االنحدجار واالرتبداط الستعددجد فدي ىدحا البحدث مدغ  دبلل حدمدة البددخامج  يتدع اسدتخجام أسدمػب     
تحجيج نػو ودرجة ادػة العبلادة بديغ حيث كان اليجف مغ استخجامو ىػ  ،(SPSSئية الجاىدة )اإلحرا

وكل  ،م  ػذ ا بذكل إجساليسمػكيات البمصجة في مكان العسل وكٍل مغ مدتػى  ،أبعاد الؿيادة السجمخة 
البمصجدددة  ،البمصجدددة السػجيدددة نحدددػ الذدددخز ،البمصجدددة السػجيدددة نحدددػ العسدددل) امتغيدددخ مدددغ متغيخاتيددد
 ( عمى حجه. بالتخىيج الجدج 
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 أساليج ا تبار فخوض البحث: -10/2
ا مغ اال تبارات اإلحرائية؛ التدي ُتشاِسدج أسداليج التحميدل السددتخجمة وتتػافدق  ةالباحث تاستخجم عجد 

 معيا؛ وذلظ مغ أجل ا تبار فخوض ىحا البحث. وتتسثل اال تبارات اإلحرائية لسخوض البحث في:
الُسرداِحبان ألسدمػب تحميدل  Wilks Lambdaويمكذ المجا وا تبار  Chi-Square 2)أ( ا تبار كا
  :Two- group Discriminant Analysis لسجسػعتيغالتسايد 

 واج تع استخجاميسا بغخض ا تبار السخَضْيغ التاليْيغ:     
 في الػحجات السحمية العامميغ بيغ تسايد السخض األول: والح  يتعمق بالتحقُّق مغ مجى ال

 . الؿيادة السجمخةمغ حيث مدتػ   بسحافطتي السشػؼية والبحيخة
 العامميغ في الػحجات السحمية بيغ التسايد  السخض الثاني: والح  يتعمق بالتحقُّق مغ مجى

 . سمػكيات البمصجة في مكان العسلمغ حيث مدتػ   بسحافطتي السشػؼية والبحيخة
االنحدددجار واالرتبددداط  يتحميمددد يِحبان ألسدددمػبالُسردددا T-Testت وا تبدددار  F-Testف ا تبدددار )ب( 

 :Multiple Regression/ Correlation Analysisالستعجد 
بتحجيج نػو ودرجدة ادػة  انيتعمق غوالحي ،السخضيغ الثالث والخابع واج تع استخجاميسا بيجف ا تبار     

 لبمصجة في مكدان العسدلسمػكيات اوكل مغ مدتػ   الؿيادة السجمخةمدتػ  بيغ ودرجة الت  يخ العبلاة 
البمصجدة السػجيدة  ،البمصجدة السػجيدة نحدػ العسدل) اوكدل متغيدخ مدغ متغيخاتيد ،بذكل إجسدالي  م  ػذا  

   ( عمي حجه .البمصجة بالتخىيج الجدج  ،نحػ الذخز
 في السقاييذ:  / االعتساديةالتحقق مغ مدتػى الثبات  -11

تدع اسدتخجاميا فدي اائسدة ي فدي السقداييذ التد عتساديدة/ االيشاار ىحا الجدء نتائج تحميل الثبدات      
 :  تيوذلظ كسا ي ،خات الجراسة السيجانيةتغياالستقراء لجسع البيانات الخاصة بس

 : االعتسادية في السقاييذ/ : التحقق مغ مدتػ  الثبات أوال
ياس السدتخجم في الجرجة التي يتستع بيا السؿ إلىفي الؿياس  يةاالعتساد أويذيخ مسيػم الثبات      

 أوولكدغ لؿيداس نسدذ الخاصدية  ،متعجدة ألسئمةتػفيخ نتائج متدقة في ضل ضخوف متشػعة ومدتقمة 
 .السػضػو محل االىتسام وباستخجام نسذ مجسػعة السدتقرى مشيع

االعتساديدة فدي / الصخن السدتخجمة في تقييع الثبات  أكثخمعامل االرتباط ألسا مغ  أسمػبويعتبخ      
التػافق ؼيسا بيغ  أوويتدع بجرجة عالية مغ الجاة مغ حيث اجرتو عمى ؾياس درجة االتدان  ،اسالؿي

  .( 2016,السحتػيات الستعجدة لمؿياس السدتخجم )إدريذ
وذلدظ لمتحقدق مدغ درجدة االتددان  ،مشسردمة اتمخ  تدع ألسامعامل االرتباط  أسمػبواج تع تصبيق      

االعتساديددة فددي كددل مؿيدداس فخعددي مددغ السقدداييذ الخاضددعة  أوت ومددغ  ددع مددغ مدددتػ  الثبددا ، ميالددجا
ووفقددا الؿيددادة السددجمخة، وأبعدداد سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسل،أبعدداد لمجراسددة والسدددتخجمة لؿيدداس 

متغيدخ يحردل  أ مسبادئ العامة لتشسية وا تبار السقاييذ في البحػث االجتساعية فقدج تقدخر اسدتبعاد ل
بيشددددو وبدددديغ بددددااي الستغيددددخات فددددي السؿيدددداس نسدددددو  0،30 مددددغ اددددلأ ليإجسدددداعمددددى معامددددل ارتبدددداط 

 :(3يػضحو الججول راع )( وذلظ كسا 2016,)إدريذ
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 (3ججول راع )
بيغ محتػيات السقاييذ السدتخجمة في البحث باستخجام معامل االرتباط  الجا ميتقييع درجة االتدان 

 ألسا
 السقاييذ السدتخجمة

 في البحث
 سحاولة الثانيةال السحاولة األولى

 معامل ألسا عجد الستغيخات معامل ألسا عجد الستغيخات
 0,74 5 0،69 6 السداد 

 ددددددددددددددد 4 0,77 4 التحسيل عمي السخؤوسيغ
 ددددددددددددددد 5 86,0 5 إساءة معاممة السخؤوسيغ
 0,80 4 0,67 5 فقجان األ بلن السيشية 

 0,81 18 0,78 20     الؿيادة السجمخة إجسالي مؿياس 
 دددددددددددددددد 7 0,79 7 البمصجة السػجية نحػ العسل 

 0,78 10 0,56 12 البمصجة السػجية نحػ الذخز 
 دددددددددددددددد 3 0,82 3 البمصجة بالتخىيج الجدج 

 0,80 20 0,72 22    سمػكيات البمصجة في مكان العسلإجسالي مؿياس 
 :السدادعتسادية في مؿياس اال )أ( مدتػى الثبات /  

التي اشتسل  لمعباراتوبعج فحز معامبلت االرتباط  إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم    
 ال مغأعمى معامبلت ارتباط  ت( حرمعبارة واحجىشاك ) أنتبيغ  ,(عبارات 6عمييا السؿياس )

 ( بجال  عبارات 5) يزع لمسداد ىحا السؿياس الخئيدي أصبحوبحلظ  هومغ  ع تقخر استبعاد ,0,30
فقج  ,مشو العبارة استبعادورغبة في تحديغ درجة االعتسادية لشسذ السؿياس بعج  ,(عبارات 6مغ )

 69,0لمسؿياس ككل مغ  ألسامخة  انية حيث ارتسع معامل  ألسامعامل االرتباط  أسمػبتقخر تصبيق 
 أودرجة عالية مغ الثبات  ليوإتع التػصل   لمسؿياس الح ألساويعكذ معامل  ,74,0 إلى

 االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية.
 )ب(  مدتػى الثبات/ االعتسادية في مؿياس التحسيل عمي السخؤوسيغ : 

اعتسددادا عمددى السعيددار الدددابق اإلشددارة إليددو وبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط لمعبددارات التددي اشددتسل     
تقخر عجم استبعاد أ  عبدارة نطدخا  لعدجم وجدػد معامدل ارتبداط إجسدالي  ,ارات(عب 4عمييا السؿياس )

. كسددا أضيددخت نتددائج تحميددل 0,30بدديغ أ  عبددارة والعبددارات األ ددخى فددي نسددذ السؿيدداس أاددل مددغ 
االعتسادية أن معامل ألسا وصل لمسؿياس اإلجسالي السدتخجم في ؾيداس التحسيدل عمدي السخؤوسديغ 

ألسدا الدح  تدع التػصدل إليدو درجدة عاليدة مدغ الثبدات أو االعتساديدة فدي ويعكذ معامل  ,0,77إلى 
 السقاييذ  السدتخجمة في البحػث االجتساعية.

 :إساءة معاممة السخؤوسيغاالعتسادية في مؿياس  )جد( مدتػى الثبات /
سل التددي اشددت لمعبدداراتوبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط  إليددو اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىاعتسددادا عمدد    

بديغ  إجسداليلعجم وجدػد معامدل ارتبداط  نطخا   عبارة أ  استبعادتقخر عجم  ,(عبارات 5عمييا السؿياس )
 أننتائج تحميل االعتساديدة  أضيختكسا . 0,30ال مغ أفي نسذ السؿياس  األ خى  والعبارات عبارة أ 

 ,86,0 إلددى السخؤوسدديغ إسدداءة معاممددةالسدددتخجم فددي ؾيدداس  اإلجسدداليوصددل لمسؿيدداس  ألسددامعامددل 
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االعتساديدددة فدددي السقددداييذ   أودرجددة عاليدددة مدددغ الثبددات  إليدددوتدددع التػصدددل   الددح ألسددداويعكددذ معامدددل 
 البحػث االجتساعية. يالسدتخجمة ف

 : فقجان األ بلن السيشيةاالعتسادية في مؿياس  ( مدتػى الثبات /د) 
التددي اشددتسل  لمعبدداراترتبدداط وبعددج فحددز معددامبلت اال  إليددو اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىاعتسددادا عمدد    

 اددل مددغأعمددى معددامبلت ارتبدداط  ت( حرددمواحددج عبددارةىشدداك ) أنتبدديغ  ,(عبددارات 5عمييددا السؿيدداس )
 4) يزدع لسقدجان األ دبلن السيشيدةىحا السؿياس الخئيدي  أصبحوبحلظ  هومغ  ع تقخر استبعاد ,0,30
 اسددتبعادلددشسذ السؿيدداس بعددج  ورغبددة فددي تحددديغ درجددة االعتساديددة ,(عبددارات 5مددغ ) ( بددجال  عبددارات
لمسؿيداس  ألسدامدخة  انيدة حيدث ارتسدع معامدل  ألسدامعامدل االرتبداط  أسمػبفقج تقخر تصبيق  ,مشو العبارة

درجة عالية مغ الثبات  إليوتع التػصل   لمسؿياس الح ألساويعكذ معامل  ,80,0 إلى 67,0ككل مغ 
 جتساعية.االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث اال أو
 :الؿيادة السجمخة بذكل إجسالي االعتسادية في مؿياس  ( مدتػى الثبات /ىد) 

التددي اشددتسل  لمعبدداراتوبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط  إليددو اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىاعتسددادا عمدد    
 ,0,30 ال مدغأعمى معامبلت ارتباط  ت( حرمعبارتيغىشاك ) أنتبيغ  ,(عبارة  20عمييا السؿياس )

 ( بدجال  عبدارة 18) يزدع لمؿيدادة السدجمخةىحا السؿيداس الخئيددي  أصبحوبحلظ  ساىومغ  ع تقخر استبعاد
فقدج  ,مشو العبارتيغ استبعادورغبة في تحديغ درجة االعتسادية لشسذ السؿياس بعج  ,(عبارة 20مغ )

 إلى 78,0س ككل مغ لمسؿيا ألسامخة  انية حيث ارتسع معامل  ألسامعامل االرتباط  أسمػبتقخر تصبيق 
االعتساديدة فدي  أودرجدة عاليدة مدغ الثبدات  إليوتع التػصل   لمسؿياس الح ألساويعكذ معامل  ,81,0

 السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية.
 :البمصجة السػجية نحػ العسلاالعتسادية في مؿياس  ( مدتػى الثبات /و) 

التددي اشددتسل  لمعبدداراتوبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط  يددوإل اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىاعتسددادا عمدد    
بديغ  إجسداليلعجم وجدػد معامدل ارتبداط  نطخا   عبارة أ  استبعادتقخر عجم  ,(عبارات 7عمييا السؿياس )

 أننتائج تحميل االعتساديدة  أضيختكسا . 0,30ال مغ أفي نسذ السؿياس  األ خى  والعبارات عبارة أ 
 ,79,0 إلدى البمصجدة السػجيدة نحدػ العسدلالسددتخجم فدي ؾيداس  جسدالياإلوصل لمسؿيداس  ألسامعامل 

االعتساديدددة فدددي السقددداييذ   أودرجددة عاليدددة مدددغ الثبددات  إليدددوتدددع التػصدددل   الددح ألسددداويعكددذ معامدددل 
 البحػث االجتساعية. يالسدتخجمة ف

 :البمصجة السػجية نحػ الذخزاالعتسادية في مؿياس  ( مدتػى الثبات /ز) 
التددي اشددتسل  لمعبدداراتوبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط  إليددو اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىعمدداعتسددادا     

 ,0,30 ال مدغأعمى معامبلت ارتباط  ت( حرمعبارتيغىشاك ) أنتبيغ  ,(عبارة  12عمييا السؿياس )
 يزدع لمبمصجدة السػجيدة نحدػ الذدخزىدحا السؿيداس الخئيددي  أصبحوبحلظ  ساىومغ  ع تقخر استبعاد

 اسدتبعادورغبة في تحديغ درجة االعتسادية لشسذ السؿياس بعدج  ,(عبارة 12مغ ) ( بجال  راتعبا 10)
لمسؿيداس  ألسدامخة  انية حيث ارتسع معامدل  ألسامعامل االرتباط  أسمػبفقج تقخر تصبيق  ,مشو العبارتيغ
غ الثبات درجة عالية م إليوتع التػصل   لمسؿياس الح ألساويعكذ معامل  ,78,0 إلى 56,0ككل مغ 

 االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية. أو
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 :البمصجة بالتخىيج الجدج االعتسادية في مؿياس  ( مدتػى الثبات /حد) 
التددي اشددتسل  لمعبدداراتوبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط  إليددو اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىاعتسددادا عمدد    

بديغ  إجسداليلعجم وجدػد معامدل ارتبداط  نطخا   عبارة أ  استبعادم تقخر عج ,(عبارات 3عمييا السؿياس )
 أننتائج تحميل االعتساديدة  أضيختكسا . 0,30ال مغ أفي نسذ السؿياس  األ خى  والعبارات عبارة أ 

 ,82,0 إلددى البمصجددة بالتخىيددج الجدددج السدددتخجم فددي ؾيدداس  اإلجسدداليوصددل لمسؿيدداس  ألسددامعامددل 
االعتساديدددة فدددي السقددداييذ   أودرجددة عاليدددة مدددغ الثبددات  إليدددوالتػصدددل  تدددع  الددح ألسددداويعكددذ معامدددل 
 البحػث االجتساعية. يالسدتخجمة ف

 :بذكل إجسالي  سمػكيات البمصجة في مكان العسلاالعتسادية في مؿياس  د( مدتػى الثبات /ش) 
التددي اشددتسل  لمعبدداراتوبعددج فحددز معددامبلت االرتبدداط  إليددو اإلشددارةالسعيددار الدددابق  ىاعتسددادا عمدد    

 ,0,30 ال مدغأعمى معامبلت ارتباط  ت( حرمعبارتيغىشاك ) أنتبيغ  ,(عبارة  22عمييا السؿياس )
 يزدع لدمػكيات البمصجة في مكان العسلىحا السؿياس الخئيدي  أصبحوبحلظ  ساىومغ  ع تقخر استبعاد

 اسدتبعادالسؿيداس بعدج ورغبة في تحدديغ درجدة االعتساديدة لدشسذ  ,(عبارة 22مغ ) ( بجال  عبارة 20)
لمسؿيداس  ألسدامخة  انية حيث ارتسع معامدل  ألسامعامل االرتباط  أسمػبفقج تقخر تصبيق  ,مشو العبارتيغ
درجة عالية مغ الثبات  إليوتع التػصل   لمسؿياس الح ألساويعكذ معامل  ,80,0 إلى 72,0ككل مغ 

 عية.االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتسا أو
 نتائج الجراسة السيجانية: -12
بالػحددجات السحميددة بسحافطددة السشػؼيددة والعددامميغ بالػحددجات السحميددة العددامميغ التسددايد بدديغ  -12/1

 : الؿيادة السجمخةمغ حيث مدتػ   بسحافطة البحيخة
الػحدجات بالػحجات السحميدة بسحافطدة السشػؼيدة والعدامميغ بالعامميغ بيغ لمتحقُّق مغ مجى التسايد      

ا تبار صحة السخض األول مدغ  ,؛ وبالتالي الؿيادة السجمخةمغ حيث مدتػ   السحمية بسحافطة البحيخة
 Two- group لسجسدددػعتيغبتصبيدددق أسدددمػب تحميدددل التسدددايد  ةالباحثددد تفددخوض الجراسدددة؛ اامددد

Discriminant Analysis  ( العددامميغ بالػحددجات السحميددة عمددى نسددػذج اشددتسل عمددى مجسددػعَتْيغ
ويسكددغ تػضدديح دالددة التسددايد  .(والعددامميغ بالػحددجات السحميددة بسحافطددة البحيددخة ,سحافطددة السشػؼيددة ب

لمعامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية والعامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة ومرسػفة التقديع 
 .( 4مغ  بلل الججول راع ) الؿيادة السجمخةمغ حيث مدتػ   البحيخة

 يمي: ( ندتشتج ما4اع )ومغ الججول ر 
  أضيددخت نتددائج تحميددل التسددايد لسجسددػعتيغ أن ىشدداك عبلاددة ايجابيددة ذات داللددة إحرددائية ) معامددل

الخاضعة لمجراسة التي  ومحافطة البحيخة محافطة السشػؼية( بيغ 1,758االرتباط الكػنػنيكال يسثل 
فدي  الؿيدادة السدجمخةػ مددتػ  يشتسي إلييا مجسػعتي العامميغ وبديغ االتجاىدات التقػيسيدة ليدع نحد

 . السحافطتيغىاتيغ 

  السحدافطتيغفدي ىداتيغ  مدتػ  الؿيدادة السدجمخةأن التساوت بيغ اتجاىات ىاتيغ السجسػعتيغ نحػ 
 % في تحميل التسايد لسجسػعتيغ .90حيث بمغت ندبة التبايغ  ,يعتبخ ذو درجة عالية ججا  
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 وفقددا   ومحافطددة البحيددخةالسشػؼيددة  محافطددةمددي أن الشدددبة السئػيددة لمترددشيف الددجايق لمعددامميغ ع 
السددداد, التحسيددل عمددي السخؤوسدديغ, إسدداءة ) الؿيددادة السددجمخةالتجاىدداتيع التقػيسيددة نحددػ مدددتػ  

%وىدحه الشددبة تعتبدخ مختسعدة  لمتسييدد 8337تسثدل  (معاممة السخؤوسديغ, فقدجان األ دبلن السيشيدة
التسددداوت بددديغ تقيددديع ىددداتيغ  حه الشددددبة تعكدددذ ضدددسشيا  أو بسعشدددي أ دددخ أن ىددد السحدددافطتيغ,بددديغ 

ومسدا يؤكدج الشتيجدة  ,التدي يشتسدػن إلييدا  السحافطدةفدي  الؿيادة السدجمخةالسجسػعتيغ نحػ مدتػ  
% مدددغ مسدددخدات العيشدددة تتذدددابو ؼيسدددا بيشيدددا مدددغ حيدددث اتجاىددداتيع 0633الددددابقة ىدددػ أن حدددػالي 
 . الؿيادة السجمخة التقػيسية نحػ مدتػ  

 (4اع )ججول ر 
بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية والعامميغ بالػحجات دالة التسايد ومرسػفة التقديع لمعامميغ 

 الؿيادة السجمخةمغ حيث مدتػ   السحمية بسحافطة البحيخة
ؾيسة  راع الجالة 

 إيجغ 
 % 
 التبايغ 

معامل 
 االرتباط 

ويمكذ 
 المجا 

درجات  ٢كا
 الحخية 

 مدتػ  السعشػية 

1 0,741 91 0,758 0,402 268,25 18 0,000 
 مرسػفة التقديع

عجد  السجسػعات السعمية 
 السسخدات 

 اإلجسالي  التشبؤ بعزػية السجسػعات 

 (2مجسػعة ) (1مجسػعة )
 (1مجسػعة)

بالػحجات السحمية بسحافطة العامميغ 
    السشػؼية 

324 259 
(80)% 

65 
(20)% 

324 
(100 )% 

 (2مجسػعة )
بالػحجات السحمية بسحافطة  العامميغ

    البحيخة 

350 45 
(13 )% 

305 
(87 )% 

350 
(100 )% 

 674  674 إجسالي السسخدات 
 %83,7الشدبة السئػية لمتقديع الجايق إلجسالي مسخدات العيشة 

  في الػحجات السحمية  والعامميغ بالػحجات السحمية في محافطة السشػؼيةالعامميغ ُيسكغ التسييد بيغ
إسدداءة  ,التحسيددل عمددي السخؤوسدديغ ,السددداد) الؿيددادة السددجمخةمدددتػ  مددغ حيددث  حافطددة البحيددخةبس

ددا ال تبددار كددا 1,15عشددج مدددتػى معشػيددة  (فقددجان األ ددبلن السيشيددة ,معاممددة السخؤوسدديغ  ,(2)وفق 
 . الؿيادة السجمخةمتغيخ ا( مغ متغيخات أبعاد  08)مغ بيغ  اتمتغيخ  لعذخةوذلظ بالشدبة 

  فددي الػحددجات  والعددامميغ بالػحددجات السحميددة فددي محافطددة السشػؼيددةالعددامميغ التسييددد بدديغ ُيسكددغ ال
 ,التحسيدل عمدي السخؤوسديغ ,السدداد) الؿيدادة السدجمخةمددتػ  مدغ حيدث  السحمية بسحافطة البحيخة

ددا ال تبددار  1,15عشددج مدددتػى معشػيددة  (فقددجان األ ددبلن السيشيددة ,إسدداءة معاممددة السخؤوسدديغ )وفق 
 الؿيادة السجمخة.متغيخ ا( مغ متغيخات أبعاد  08متغيخات )مغ بيغ  سانيةلثظ بالشدبة وذل ,(2كا

  ( 4,10بدديغ ) بالػحددجات السحميددة بسحافطددة السشػؼيددةالعددامميغ لددجى  الؿيددادة السددجمخةتددخاوح مدددتػى
ن مغ  ,(4,59و)  سذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة )حيدث أشدار الدخاع وذلظ عمى مؿياس ُمكػَّ
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مدع وجدػد درجدة ُمحايدجة فدي  ,إلى السػافقة التامة 5بيشسا أشار الخاع  ,عجم السػافقة التامةإلى  1
الؿيددادة السددجمخة الدددائجة فددي الػحددجات السحميددة بسحافطددة ؛ مسددا يددجل عمددى أن مدددتػى السشترددف(
 مختسع ججا . السشػؼية

  ( 4,0بدديغ ) بحيددخةبالػحددجات السحميددة بسحافطددة الالعددامميغ لددجى  الؿيددادة السددجمخةتددخاوح مدددتػى
ن مغ  ,(4,64و)  سذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة )حيدث أشدار الدخاع وذلظ عمى مؿياس ُمكػَّ
مدع وجدػد درجدة ُمحايدجة فدي  ,إلى السػافقة التامة 5بيشسا أشار الخاع  ,إلى عجم السػافقة التامة 1

السحميددة بسحافطددة  الؿيددادة السددجمخة الدددائجة فددي الػحددجات؛ مسددا يددجل عمددى أن مدددتػى السشترددف(
 (5وذلظ كسا ىػ مػضح بالججول راع ) ,مختسع ججا   البحيخة

 (5ججول راع )
والػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية  الػحجات السحمية بسحافطةعػامل ومعامبلت التسايد بيغ 
 الؿيادة السجمخةعمي أساس مدتػ   البحيخة
السبادئ األكثخ اجرة عمي تحقيق التسايد بيغ 

   السشػؼية ومحافطة البحيخة محافطة 
 ا تبار ف  الػسط الحدابي

F Test 
معامل 
 (2مجسػعة ) (1مجسػعة ) التسايد 

 0,84 **32,14 4,64 4,10 السداد 
 0,81 **30,68 4,0 4,22  التحسيل عمي السخؤوسيغ 
 0,76 **25,74 4,37 4,59   إساءة معاممة السخؤوسيغ 
 0,71 **16,85 4,41 4,55  فقجان األ بلن السيشية 
  4,42 4,38 الػسط الحدابي العام 

السشػؼيدة  بالػحدجات السحميدة بسحافطدةالعدامميغ وُيسكغ تػضيح عشاصخ التسييد/ عجم التسييد بيغ      
مدغ  دبلل الجدجول  , الؿيدادة السدجمخةمغ حيدث مددتػى  ,بالػحجات السحمية بسحافطة البحيخة والعامميغ
 (.6راع )
 ول السخض األ  ا تبار صحة : 
العددامميغ بدديغ ال يػجددج تسددايد ذو داللددة إحرددائية "فددي ىددحا البحددث عمددى أنددو  وليددشز السددخض األ    

مدغ حيدث مددتػى  بالػحجات السحميدة بسحافطدة البحيدخةالسشػؼية والعامميغ  بالػحجات السحمية بسحافطة
ؤوسدديغ, فقدددجان األ دددبلن السددداد, التحسيدددل عمدددي السخؤوسدديغ, إسددداءة معاممدددة السخ ) الؿيددادة السدددجمخة

يجددج رفددس  فإنددو ,Fو 2. وفددي ضددػء نتددائج التحميددل اإلحرددائي الدددابق ونتددائج ا تبدداَر  كددا"(السيشيددة
بديغ يػجج تسايد ذو داللة إحرائية "أ  أنو  ,ابػل السخض البجيل م  ػذ ا برػرة إجساليةفخض العجم و 

مدغ حيدث  حجات السحمية بسحافطدة البحيدخةبالػ السشػؼية والعامميغ  بالػحجات السحمية بسحافطةالعامميغ 
السدددداد, التحسيدددل عمدددي السخؤوسددديغ, إسددداءة معاممدددة السخؤوسددديغ, فقدددجان ) الؿيدددادة السدددجمخةمددددتػى 

لعذدخة متغيدخات يجدج رفدس فدخض العدجم وابدػل السدخض البدجيل  ,ومغ ناحية أ خى  ."(األ بلن السيشية
وذلدظ لػجدػد تسدايد جدػىخ  بديغ  ,ذة  برػرة فخديةمتغيخ ا( م  ػ  18) الؿيادة السجمخةأبعاد مغ متغيخات 
عمددى  بالػحددجات السحميددة بسحافطددة البحيددخة السشػؼيددة والعددامميغ  بالػحددجات السحميددة بسحافطددةالعددامميغ 

ا ال تبدار ف  0,05وذلظ عشج مدتػى معشػية  ,عمى حجه ىحه الستغيخاتأساس كل متغيخ مغ  -Fوفق 
Test. 
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 (6ججول راع )
بالػحجات  السشػؼية والعامميغ بالػحجات السحمية بسحافطةالعامميغ م التسييد بيغ عشاصخ التسييد/ عج

 الؿيادة السجمخةمغ حيث مدتػى  ,السحمية بسحافطة البحيخة
 

الستغيخات 
 الخئيدية 

 لمؿيادة السجمخة 

 الؿيادة السجمخة متغيخات 
 األكثخ ُاجرة  عمى التسييد بذكل جػىخ  

  السشػؼية والعامميغ حمية بسحافطةبالػحجات السالعامميغ بيغ 
 بالػحجات السحمية بسحافطة البحيخة 

 الؿيادة السجمخة متغيخات
 التي لع تشجح في التسييد بذكل جػىخ  

العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة بيغ 
بالػحجات السحمية بسحافطة  السشػؼية والعامميغ

 البحيخة
لغر والتبلعدج فدي يقدػم مدجيخ  فدي العسدل بدالتخبح بدا -1 السداد 

 مستكات الػحجة السحمية .
 يقػم مجيخ  في العسل بجسع العسػالت والخشاو  . -2
يدددتخجم مددجيخ  فددي العسددل أصددػل الػحددجة السحميددة   -3

 ألغخاض شخرية .
 

يقددػم مددجيخ  فددي العسددل بدداال تبلس مددغ  -4
  بلل التبلعج في دفاتخ الػحجة السحمية .

يدتخجم مجيخ  في العسل األمػال العامدة  -5
حددددجة السحميددددة فددددي مسارسددددة األنذددددصة لمػ 

 التخفييية الخاصة بو .

التحسيل عمي 
 السخؤوسيغ 

يصمج مجيخ  في العسل مغ السخؤوسيغ الؿيام ب عسال  -6
 زائجة .

يصمج مجيخ  في العسل مغ السخؤوسيغ الؿيام ب عسال  -7
 إضاؼية  ارج وات العسل دون مبخر لحلظ.

يصمج مجيخ  في العسدل مدغ السخؤوسديغ  -8
 متعجدة. عسال الؿيام ب

ال يقػم مدجيخ  فدي العسدل بالتعداشف أو   -9
إزالددددة أ  غسددددػض لددددج  العددددامميغ عشددددج 

 مػاجيتيع لمسذاكل .
إساءة معاممة 
 السخؤوسيغ 

يقددػم  مددجيخ  فددي العسددل بإجبددار بعددس السخؤوسدديغ  -10
 عمي تخك مشربو .

 يدتخجم مجيخ  في العسل األلساظ السديئة لمعامميغ. -11
العبلاددات الذخرددية يتددج ل مددجيخ  فددي العسددل فددي   -12

 لمعامميغ.

يسدددددارس مدددددجيخ  فدددددي العسدددددل أعسدددددال  -13
 إنتقامية تجاه العامميغ.

يقددػم مددجيخ  فددي العسددل بددالتسييد بدديغ   -14
 العامميغ .

 
فقجان األ بلن 
 السيشية 

يقددػم مددجيخ  فددي العسددل بخمددق العرددابية فددي الػحددجة  -15
 السحمية.

يعسل مجيخ  في العسل عمي انتذار السحددػبية فدي   -61
 . حميةالػحجة الس

يذجع مجيخ  في العسدل العدامميغ عمدي  -17
 الزجيج والرػت العالي .

يذجع مجيخ  في العسدل العدامميغ عمدي  -18
 األنانية وتسزيل السرالح الذخرية .

  ول تعميق عام عمى نتائج ا تبار صحة السخض األ: 
 ديددخى الباحددث أن وجددػ  ,مددغ فددخوض ىددحه الجراسددة ول فددي ضددػء نتددائج ا تبددار صددحة السددخض األ      

أبعدداد % مددغ الستغيددخات( تسثددل متغيددخات 55,5متغيددخ ا )حددػالي   سانيددة عذددخمددغ بدديغ  عذددخة متغيددخات
 بالػحددجات السحميددة بسحافطددةالعددامميغ األكثددخ ُاددجرة عمددى التسييددد بذددكل جددػىخ  بدديغ  الؿيددادة السددجمخة

ددتػى الؿيدادة فدي مالتذدابو إنسدا يخجدع إلدى  ,بالػحدجات السحميدة بسحافطدة البحيدخة السشػؼيدة والعدامميغ
مدتػ  مغ متغيخات  -% 44,5وبشدبة  -متغيخ ا  18مغ بيغ  تمتغيخ ا 8) لجى السجسػعَتْيغ السجمخة

فدي التذدابو  أن الددبج الخئيددي وراء  وتعتقدج الباحثدة، لدع تدشجح فدي التسييدد بيشيسدا( الؿيادة السدجمخة
والعددامميغ بالػحددجات  و لسشػؼيددةا بالػحددجات السحميددة بسحافطددةلددج  العددامميغ  الؿيددادة السددجمخةدددتػى م

وجػد مسارسات سمبية لمؿيادة في الػحجات السحمية في جسيػرية يخجع إلى  ؛السحمية بسحافطة البحيخة
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إسددع السحافطددة ومددغ ىددحه السسارسددات ؾيددام مرددخ العخبيددة بغددس الشطددخ عددغ إسددع الػحددجة السحميددة أو 
واسددتخجام السددجيخيغ  ,الػحددجة السحميددة لتبلعددج فددي دفدداتخ فددي العسددل بدداال تبلس مددغ  ددبلل االسددجيخيغ 

في العسدل  السجيخيغ وشمج ,األمػال العامة لمػحجة السحمية في مسارسة األنذصة التخفييية الخاصة بو 
بالتعدداشف أو إزالددة أ  غسددػض لددج   السددجيخيغ وعددجم ؾيددام ,السخؤوسدديغ الؿيددام ب عسددال متعددجدة مددغ

وؾيددام  ,غأعسددال إنتقاميددة تجدداه العدداممييغ بسسارسددة وؾيددام السددجيخ  ,العددامميغ عشددج مددػاجيتيع لمسذدداكل 
وتذجيع  ,امميغ عمي الزجيج والرػت العالي العوتذجيع السجيخيغ  ,بالتسييد بيغ العامميغ السجيخيغ 

 .السجيخيغ العامميغ عمي األنانية وتسزيل السرالح الذخرية
بالػحددجات السحميددة العددامميغ و  بالػحددجات السحميددة بسحافطددة السشػؼيددةالعددامميغ التسددايد بدديغ  -12/2

 : سمػكيات البمصجة في مكان العسلمغ حيث مدتػ   بسحافطة البحيخة
بالػحدجات والعدامميغ  بالػحجات السحميدة بسحافطدة السشػؼيدةالعامميغ بيغ لمتحقُّق مغ مجى التسايد      

ا تبددار  ,الي؛ وبالتدد سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددلمددغ حيددث مدددتػ   السحميددة بسحافطددة البحيددخة
 لسجسدػعتيغبتصبيدق أسدمػب تحميدل التسدايد  ةالباحثد تمدغ فدخوض الجراسدة؛ اامد الثدانيصحة السدخض 

Two- group Discriminant Analysis  ( العددامميغ عمددى نسددػذج اشددتسل عمددى مجسددػعَتْيغ
 .( بالػحجات السحمية بسحافطة البحيخةوالعامميغ  , بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية

والعامميغ  بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼيةكغ تػضيح دالة التسايد ومرسػفة التقديع لمعامميغ ويس
مدغ  دبلل  سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدلمدغ حيدث مددتػ   بالػحجات السحميدة بسحافطدة البحيدخة

 ( 7الججول راع )
 (7ججول راع )

بالػحجات والعامميغ  ية بسحافطة السشػؼيةبالػحجات السحمدالة التسايد ومرسػفة التقديع لمعامميغ 
 سمػكيات البمصجة في مكان العسلمغ حيث مدتػ   السحمية بسحافطة البحيخة

 %  ؾيسة إيجغ  راع الجالة 
 التبايغ 

معامل 
 االرتباط 

ويمكذ 
 المجا 

درجات  ٢كا
 الحخية 

 مدتػ  السعشػية 

1 0,863 95 0,849 0,357 249,36 20 0,000 
 ديعمرسػفة التق

عجد  السجسػعات السعمية 
 السسخدات 

 اإلجسالي  التشبؤ بعزػية السجسػعات 

 (2مجسػعة ) (1مجسػعة )
 (1مجسػعة)

بالػحجات السحمية بسحافطة العامميغ 
    السشػؼية

324 290 
(89,5)% 

34 
(10,5)% 

324 
(100 )% 

 (2مجسػعة )
بالػحجات السحمية بسحافطة العامميغ 

  البحيخة

350 41 
(12 )% 

309 
(88 )% 

350 
(100 )% 

 674  674 إجسالي السسخدات 
 %88,8الشدبة السئػية لمتقديع الجايق إلجسالي مسخدات العيشة 
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 ( ندتشتج ما يمي:7ومغ الججول راع )
 معامددل  أضيددخت نتددائج تحميددل التسددايد لسجسددػعتيغ أن ىشدداك عبلاددة ايجابيددة ذات داللددة إحرددائية (

( بديغ محافطدة السشػؼيدة ومحافطدة البحيدخة الخاضدعتيغ لمجراسدة 1,849يسثدل االرتباط الكػنػنيكدال 
التددي يشتسددي إلييددا مجسددػعتي العددامميغ وبدديغ االتجاىددات التقػيسيددة ليددع نحددػ مدددتػ  سددمػكيات 

 البمصجة في مكان العسل في ىاتيغ السحافطتيغ .
 فدي مكدان العسدل فدي  أن التساوت بيغ اتجاىات ىاتيغ السجسػعتيغ نحػ مدتػ  سمػكيات البمصجدة

% فدي تحميدل التسدايد 95حيدث بمغدت نددبة التبدايغ  ,ىاتيغ الجامعتيغ يعتبخ ذو درجة عالية ججا  
 لسجسػعتيغ .

   أن الشدددبة السئػيددة لمترددشيف الددجايق لمعددامميغ عمددي محافطددة السشػؼيددة ومحافطددة البحيددخة وفقددا
لعسددل )البمصجددة السػجيددة نحددػ التجاىدداتيع التقػيسيددة نحددػ مدددتػ  سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان ا

%وىدحه الشددبة 88,8البمصجدة بالتخىيدج الجددج ( تسثدل  ,البمصجة السػجية نحػ الذدخز ,العسل
أو بسعشي أ خ أن ىحه الشدبة تعكدذ ضدسشيا  التسداوت  ,تعتبخ مختسعة ججا   لمتسييد بيغ الجامعتيغ 

ن العسدل بيسدا . ومسدا يؤكدج بيغ تقييع ىاتيغ السجسػعتيغ نحػ مدتػ  سمػكيات البمصجدة فدي مكدا
% مددغ مسددخدات العيشددة تتذددابو ؼيسددا بيشيددا مددغ حيددث اتجاىدداتيع 00,2الشتيجددة الدددابقة ىددػ أن 

 التقػيسية نحػ مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل بيسا .
  ُيسكددغ التسييددد بدديغ العددامميغ بالػحددجات السحميددة بسحافطددة السشػؼيددة والعددامميغ بالػحددجات السحميددة

ة البحيددخة مددغ حيددث مدددتػ  سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددل )البمصجددة السػجيددة نحددػ بسحافطدد
 1,15البمصجدة بالتخىيدج الجددج ( عشدج مددتػى معشػيدة  ,البمصجة السػجية نحػ الذخز ,العسل

ا ال تبار كا متغيدخ ا( مدغ متغيدخات سدمػكيات  21)مدغ بديغ  لثسانيدة متغيدخاتوذلدظ بالشددبة  ,(2)وفق 
 كان العسل .البمصجة في م

  بالػحدجات السحميدة  والعدامميغ بالػحدجات السحميدة بسحافطدة السشػؼيدةالعدامميغ ُيسكغ التسييد بديغ ال
البمصجددة السػجيددة نحددػ ) سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددلمدددتػ  مددغ حيددث  بسحافطددة البحيددخة

 1,15يدة عشدج مددتػى معشػ  (البمصجدة بالتخىيدج الجددج  ,البمصجة السػجية نحػ الذخز ,العسل
ا ال تبار كا سدمػكيات متغيخ ا( مدغ متغيدخات  21)مغ بيغ  متغيخا   إل شي عذخوذلظ بالشدبة  ,(2)وفق 

 . البمصجة في مكان العسل

  بالػحجات السحمية بسحافطدة السشػؼيدةالعامميغ لجى  سمػكيات البمصجة في مكان العسلتخاوح مدتػى 
ن م ,(4,62( و)3,89بيغ )  سذ درجات لمسػافقة وعجم السػافقة )حيدث غ وذلظ عمى مؿياس ُمكػَّ

مدع وجدػد درجدة  ,إلدى السػافقدة التامدة 5بيشسدا أشدار الدخاع  ,إلى عدجم السػافقدة التامدة 1أشار الخاع 
 مختسعدةلدجييع  سمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل؛ مسا يجل عمى أن مدتػى ُمحايجة في السشترف(

 .ججا  
  بالػحجات السحمية بسحافطة البحيدخةالعامميغ لجى  ن العسلسمػكيات البمصجة في مكاتخاوح مدتػى  

ن مددغ  ,(4,67( و)3,96بدديغ )  سددذ درجددات لمسػافقددة وعددجم السػافقددة وذلددظ عمددى مؿيدداس ُمكددػَّ
مدع وجدػد  ,إلدى السػافقدة التامدة 5بيشسا أشار الخاع  ,إلى عجم السػافقة التامة 1)حيث أشار الخاع 

لدجييع  سمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدلجل عمى أن مدتػى ؛ مسا يدرجة ُمحايجة في السشترف(
 ( .8وذلظ كسا ىػ مػضح بالججول راع ) ,ججا   مختسعة
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 (8ججول راع )
عػامل ومعامبلت التسايد بيغ جامعة السشػؼية وجامعة مجيشة الدادات عمي أساس مدتػ  

 بيسا  سمػكيات البمصجة في مكان العسل
يق التسايد بيغ السبادئ األكثخ اجرة عمي تحق

 ومحافطة البحيخةالسشػؼية  محافطة
 ا تبار ف  الػسط الحدابي

F Test 
معامل 
 (2مجسػعة ) (1مجسػعة ) التسايد 

 0,89 **30,64 4,52 4,16 البمصجة السػجية نحػ العسل 
 0,86 **27,35 3,96 4,62 البمصجة السػجية نحػ الذخز 

 0,85 **25,18 4,67 3,89 البمصجة بالتخىيج الجدج  
  4,26 4,08 الػسط الحدابي العام 

 بالػحدجات السحميدة بسحافطدة السشػؼيدةالعدامميغ وُيسكغ تػضيح عشاصخ التسييد/ عجم التسييد بيغ      
 سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدلمدغ حيدث مددتػى  ,بالػحجات السحمية بسحافطدة البحيدخة والعامميغ
 .(9مغ  بلل الججول راع ) ,بيسا 

 (9ججول راع )
بالػحجات  والعامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼيةالعامميغ عشاصخ التسييد/ عجم التسييد بيغ 
 بيسا  سمػكيات البمصجة في مكان العسلمغ حيث مدتػى  ,السحمية بسحافطة البحيخة

 الستغيخات الخئيدية 
لدمػكيات البمصجة 
 في مكان العسل 

األكثخ ُاجرة  ة في مكان العسل  سمػكيات البمصجمتغيخات 
العامميغ بالػحجات السحمية بيغ  عمى التسييد بذكل جػىخ  
بالػحجات السحمية بسحافطة   بسحافطة السشػؼية والعامميغ

 البحيخة

التي لع تشجح في متغيخات سمػكيات البمصجة في مكان العسل  
العامميغ بالػحجات السحمية بيغ  التسييد بذكل جػىخ  

بالػحجات السحمية بسحافطة   طة السشػؼية والعامميغبسحاف
 البحيخة

البمصجة السػجية 
 نحػ العسل  

يقدددددػم الددددددبعس فددددددي الػحدددددجة السحميددددددة بحجددددددج  -1
 السعمػمات اليامة السؤ خة عمي أدائي لػضيستي .

يصمج مشي في الػحدجة السحميدة الؿيدام بعسدل يقدل   -2
 عغ مدتػ  كساءتي .

 يام بو .أتحسل عجء عسل ال يسكششي الؿ -7

 غالبا  ما يحجث تجاىل آلرائي في الػحجة السحمية . -3
يصمج مشي اإلنتياء مغ ميام العسل فدي مدجة اميمدة   -4

 ال تتشاسج مع شبيعة العسل .
 أتعخض لمتج ل السسخط في عسمي .  -5
أتعدددخض لزدددغػط كثيدددخة لعدددجم السصالبدددة بحدددق مدددغ  -6

 حقػاي .
البمصجة السػجية 
 نحػ الذخز 

جال ميام رئيدية فدي عسمدي أتعخض إللغاء أو استب -8
 بسيام ال ؾيسة ليا .

 أتعخض لمشسيسة ونذخ شائعات عشي .  -9
 أتعخض لئلاراء أو التجاىل . -10

 أتعخض لئلذالل أو الدخخية في عسمي .  -11
أتعخض لمتردخيحات السييشدة/ الدديئة حدػل حيداتي  -12

 الخاصة وشخريتي.
 أتعخض بذكل متكخر لمتحكيخ ب  صائي .  -13
عددل عددجائي عشددج التعامددل أتعددخض لمتجاىددل أو رد ف  -14

 مع زمبلئي في العسل .
 أتعخض لبلنتقادات السدتسخة أل صائي في العسل .  -15
 أتعخض لمسزايقات والدخخية السسخشة .  -16
 أتعخض إلدعاءات مديئة إلي .  -17

البمصجة بالتخىيج 
 الجدج  

 أتعخض لمتيجيج بالعشف مثل الزخب.  -18
 أتعخض لمتخػيف والتخىيج مثل اعتخاض الصخيق   -19

عددخض لمحددجيث معددي برددػت مختسددع والرددخاخ فددي أت -20
 وجيي .

  الثاني ا تبار صحة السخض : 
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العدامميغ بديغ ال يػجدج تسدايد ذو داللدة إحردائية "فدي ىدحا البحدث عمدى أندو  الثداني يشز السدخض     
مدغ حيدث مددتػى  بالػحجات السحميدة بسحافطدة البحيدخةوالعامميغ  بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية

البمصجددة السػجيددة نحددػ  ,البمصجددة السػجيددة نحددػ العسددل) بيسددا ت البمصجددة فددي مكددان العسددلسددمػكيا
. وفي ضدػء نتدائج التحميدل اإلحردائي الددابق ونتدائج ا تبداَر  "(البمصجة بالتخىيج الجدج  ,الذخز

يػجدج "أ  أندو  ,ابدػل السدخض البدجيل مد  ػذ ا بردػرة إجساليدةيجدج رفدس فدخض العدجم و  فإنو ,Fو 2كا
بالػحددجات والعددامميغ  بالػحددجات السحميددة بسحافطددة السشػؼيددةالعددامميغ بدديغ ذو داللددة إحرددائية  تسددايد

البمصجة السػجية ) بيسا سمػكيات البمصجة في مكان العسلمغ حيث مدتػى  السحمية بسحافطة البحيخة
ج يجد ,ومدغ ناحيدة أ دخى  ."(البمصجدة بالتخىيدج الجددج  ,البمصجة السػجية نحػ الذخز ,نحػ العسل

سمػكيات البمصجة في مكان أبعاد مغ متغيخات  لثسانية متغيخاترفس فخض العجم وابػل السخض البجيل 
بالػحدجات السحميدة العدامميغ وذلظ لػجػد تسايد جػىخ  بديغ  ,متغيخ ا( م  ػذة  برػرة فخدية 20) العسل

ىددحه ل متغيددخ مددغ عمددى أسدداس كدد بالػحددجات السحميددة بسحافطددة البحيددخة والعددامميغ  بسحافطددة السشػؼيددة
ا ال تبار ف  0,05وذلظ عشج مدتػى معشػية  ,عمى حجه الستغيخات  .F-Testوفق 
  الثاني تعميق عام عمى نتائج ا تبار صحة السخض: 
 8 أن وجدػد تدخ  الباحثدة ,مغ فخوض ىدحه الجراسدة الثاني في ضػء نتائج ا تبار صحة السخض      

أبعاد سدمػكيات البمصجدة فدي غ الستغيخات( تسثل متغيخات % م40متغيخ ا )حػالي  20مغ بيغ متغيخات  
العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطدة السشػؼيدة األكثخ ُاجرة عمى التسييد بذكل جػىخ  بيغ مكان العسل 
ددتػى سدمػكيات البمصجدة فدي مالتذدابو إنسا يخجدع إلدى  ,بالػحجات السحمية بسحافطة البحيخة والعامميغ

ددا 60وبشدددبة  -متغيددخ ا  20متغيددخ مددغ بدديغ  12) سجسددػعَتْيغفددي مكددان العسددل لددجى ال مددغ  -% تقخيب 
الباحدث أن  عتقدجوي  في التسييد بيشيسدا(.  لع تشجح مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسلمتغيخات 

دتػى سمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل لدج  العدامميغ بالػحدجات في مالتذابو الدبج الخئيدي وراء 
فددي  آلراء السددػضسيغغالبددا  مددا يحددجث تجاىددل أنددو يخجددع إلددى  فطتي السشػؼيددة والبحيددخة ؛السحميددة بسحددا
 ,اإلنتياء مغ ميام العسل في مجة اميمة ال تتشاسج مع شبيعة العسدل  يعيصمج مش كسا,الػحجة السحمية 

بدة لزدغػط كثيدخة لعدجم السصالكسدا يتعدخض العداممػن   ,يدعلمتج ل السسخط في عسم كسا يتعخض العامميغ
لمترددخيحات السييشددة/ و  يددعلددئلذالل أو الدددخخية فددي عسمكسددا يتعددخض العدداممػن  , يع بحددق مددغ حقددػا
لمتجاىل أو رد فعل عجائي عشج التعامدل مدع  كسا يتعخضػن  ,يع الخاصة وشخريت يعالديئة حػل حيات

 ,لسسخشدة لسزدايقات والددخخية اوا ,فدي العسدل  يع النتقدادات السددتسخة أل صدائوا ,في العسدل  يعزمبلئ
 .يعبرػت مختسع والرخاخ في وجي يعلمحجيث معكسا يتعخضػن  , يع دعاءات مديئة إليإ

لددجى   سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددلومدددتػى   الؿيددادة السددجمخةبدديغ مدددتػى  العبلاددة -12/3
 :بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةالعامميغ 

 تاامد ,مغ فخوض ىحه الجراسة ثالثبحث وا تبار صحة السخض اللم ثالثلئلجابة عمى التداؤل ال     
 Multiple Regression/ Correlationبتصبيق أسمػب تحميل االنحجار واالرتباط الستعجد ةالباحث

Analysis,   :حيث تسثمت الشتائج ؼيسا يمي 
 (01ججول راع )   
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سمػكيات ومدتػى   الؿيادة السجمخةمدتػى الستعجد لمعبلاة بيغ  االنحجاراالرتباط و  ينتائج تحميم
 بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةالعامميغ لجى   البمصجة في مكان العسل

سمػكيات البمصجة في مكان في مدتػ   األكثخ ت  يخا    الؿيادة السجمخةأبعاد 
 بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةلج  العامميغ  العسل

معامل 
 حجاراالن

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحجيج
R  

    :   السدادأوال : 

 0,548 0,740 **13402 يقػم مجيخ  في العسل بالتخبح بالغر والتبلعج في مستكات الػحجة السحمية . -1
 0,482    0,694 **13328 يقػم مجيخ  في العسل بجسع العسػالت والخشاو  . -2
 0,616 0,785 **13401 صػل الػحجة السحمية ألغخاض شخرية .يدتخجم مجيخ  في العسل أ -3
يدتخجم مجيخ  في العسل األمػال العامة لمػحجة السحمية في مسارسة األنذدصة  -4

 0,520 0,721 *13364 التخفييية الخاصة بو .
    :    التحسيل عمي السخؤوسيغ انيا : 

 0,384 0,620 **13367 ال زائجة .يصمج مجيخ  في العسل مغ السخؤوسيغ الؿيام ب عس -5
يصمددج مددجيخ  فددي العسددل مددغ السخؤوسدديغ الؿيددام ب عسددال إضدداؼية  ددارج واددت  -6

 0,350 0,592 **13370 .العسل دون مبخر لحلظ

 0,347 0,589 *13295 متعجدة.يصمج مجيخ  في العسل مغ السخؤوسيغ الؿيام ب عسال  -7
    :    إساءة معاممة السخؤوسيغ الثا : 

 0,551 0,742 **13394 يدتخجم مجيخ  في العسل األلساظ السديئة لمعامميغ. -8
 0,677 0,823 **13351 يسارس مجيخ  في العسل أعسال إنتقامية تجاه العامميغ -9
 0,482 0,694 **13287 يتج ل مجيخ  في العسل في العبلاات الذخرية لمعامميغ. -10

     :  فقجان األ بلن السيشيةرابعا : 
 0,612 0,782 **13269 يقػم مجيخ  في العسل بخمق العرابية في الػحجة السحمية. -11
 0,476 0,690 **13340 يعسل مجيخ  في العسل عمي انتذار السحدػبية في الػحجة السحمية . -12
 0,576 0,759 **13255 يذجع مجيخ  في العسل العامميغ عمي األنانية وتسزيل السرالح الذخرية  -13

   R 0,82معامل االرتباط في الشسػذج 
    R2 0,67معامل التحجيج في الشسػذج 

   26,58 ؾيسة ف السحدػبة 
   674 ,18 درجات الحخية 

   0,05 مدتػ  الجاللة اإلحرائية 

 T- testوفقا ال تبار )ت(  0,01ذو داللة إحرائية عشج مدتػ  معشػية *
 T- testوفقا ال تبار )ت(  0,05معشػية ذو داللة إحرائية عشج مدتػ  **

 )أ( نػو واػة العبلاة : 
الؿيادة مدتػى الستعجد عمى العبلاة بيغ تتمخز نتائج تصبيق أسمػبي تحميل االنحجار واالرتباط 

بالػحددجات السحميددة بسحددافطتي العددامميغ لددجى  سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددلومدددتػى   السددجمخة
 ( حيث يتزح ما يمي: 01لججول راع )في ا السشػؼية والبحيخة
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سدمػكيات البمصجدة فدي ومددتػ   الؿيادة السدجمخةىشاك عبلاة ذات داللة إحرائية بيغ مدتػ   -
)مدد  ػذة برددػرة  بالػحددجات السحميددة بسحددافطتي السشػؼيددة والبحيددخةلددج  العددامميغ  مكددان العسددل
 % وفقا ال تبار )ف(.5ى وأن ىحه العبلاة شخدية وذات داللة إحرائية عشج مدتػ   ,إجسالية(

 %.82تترف العبلاة الدابقة بقػة ترل إلى  -

% مدغ التبدايغ الكمدي فدي بياندات الستغيدخ 67ىع الستغيدخات السددتقمة مجتسعدة فدي تسدديخ تدا -
 (. سمػكيات البمصجة في مكان العسلمدتػ  التابع )

 سمػكيات البمصجة في مكدان العسدل في مدتػ   األكثخ ت  يخا   الؿيادة السجمخةاألىسية الشدبية ألبعاد  )ب( 
 : بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةلج  العامميغ 

 ( ندتشتج أن :  01بشاء عمي الشتائج الػاردة بالججول راع )    
  ( تتستدع بعبلادة شخديدة الؿيدادة السدجمخةمتغيدخ تسثدل أبعداد  08متغيخ فقط ) مدغ بديغ  03ىشاك

لدج  العدامميغ  سمػكيات البمصجة في مكان العسلبيشيا وبيغ مدتػ  اػية ذات داللة إحرائية 
 .بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة

  الخاضدددعة لمجراسدددة ليددددت ذات داللدددة  الؿيدددادة السدددجمخةمتغيدددخات مدددغ متغيدددخات أبعددداد  5ىشددداك
 لدددج  العدددامميغ سدددمػكيات البمصجدددة فدددي مكدددان العسدددلإحردددائية مدددغ حيدددث عبلاتيدددا بسددددتػ  

 .بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة
وذلظ بعج  ,برػرة إجسالية ا وفي ضػء ما تقجم يسكغ رفس فخض العجم وابػل السخض البجيل م  ػذ  

االنحددجار الستعددجد أن ىشدداك عبلاددة جػىخيددة عشددج مدددتػى داللددة االرتبدداط و  يأن أضيددخ نسددػذج تحميمدد
سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان ومدتػ   الؿيادة السجمخةتػ  مد)وفقا ال تبار ف( بيغ  0,05إحرائية 
كسددا تقددخر رفددس فددخض العددجم  , بالػحددجات السحميددة بسحددافطتي السشػؼيددة والبحيددخةلددج  العددامميغ  العسددل

متغيددخ فقددط مددغ العددجد اإلجسددالي لمستغيددخات السدددتقمة فددي نسددػذج تحميددل  13لوابددػل السددخض البددجيل 
د عبلادة ذات داللدة إحردائية بديغ كدل مدشيع وبديغ الستغيدخ التدابع وذلظ لػجدػ  ,متغيخ ( 18االنحجار ) 

بالػحددجات السحميددة بسحددافطتي السشػؼيددة لددج  العددامميغ  سددمػكيات البمصجددة فددي مكددان العسددلمدددتػ  )
)انطدخ جدجول رادع  T-Testوذلدظ وفقدا ال تبدار  0,05 ،0,01( عشج مدتػى داللة إحرائية والبحيخة

(10.) 
 ث: ا تبار صحة السخض الثال 
مددتػ  بديغ ال تػجدج عبلادة ذات داللدة إحردائية "في ىدحا البحدث عمدى أندو  ثالثيشز السخض ال     

مدددتػى  و , العدامميغ بالػحددجات السحميدة بسحدافطتي السشػؼيددة والبحيدخةلدج   الؿيدادة السددجمخةاالىتسدام ب
لتحميدل اإلحردائي وفي ضدػء نتدائج ا  ,لجييع م  ػذ ا بذكل إجسالي سمػكيات البمصجة في مكان العسل

أ   ,وابدػل السدخض البدجيل مد  ػذ ا بردػرة إجساليدةيجج رفس فخض العدجم  ,Tالدابق ونتائج ا تبار 
العدامميغ بالػحدجات لدج   الؿيدادة السدجمخةمددتػ  االىتسدام ببديغ عبلادة ذات داللدة إحردائية  تػججأنو 

لددجييع مدد  ػذ ا  مكددان العسددل سددمػكيات البمصجددة فدديمدددتػى و  , السحميددة بسحددافطتي السشػؼيددة والبحيددخة
 .بذكل إجسالي

ت  يخ الؿيادة السجمخة عمي سمػكيات البمصجة في مكان العسل لج  العامميغ بالػحجات السحمية  -12/4



 32 

 بسحافطتي السشػؼية والبحيخة : 
 سمػكيات البمصجة في مكان العسل لج  العامميغ بالػحجات السحميةعمي  الؿيادة السجمخةلتػضيح ت  يخ    

وذلظ كسا بالججول راع أسمػب االنحجار الستعجد  مباستخجا اامت الباحثة بسحافطتي السشػؼية والبحيخة
(11. ) 

 ( 11ججول راع )
 البمصجة السػجية نحػ العسلو  الؿيادة السجمخة نتائج االنحجار الستعجد لمعبلاة بيغ 

الستغيخ 
معامل االنحجار  السدتقمة عباراتال التابع

ى مدتػ  B tبيتا 
 السعشػية 

البمصجة 
السػجية 
 نحػ العسل

   السداد
 التحسيل عمي السخؤوسيغ
  إساءة معاممة السخؤوسيغ
  فقجان األ بلن السيشية

0,736 
0,610 
0,642 
0,583 

20,59 
18,97 
19,76 
17,62 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

الؿيدادة  مددتػ  يغ ذات داللدة إحردائية بدادػ   ايجدابي تد  يخأن ىشداك  ويتزح مغ الججول الددابق
 .  سمػكيات البمصجة في مكان العسلك حج أبعاد  البمصجة السػجية نحػ العسلو  السجمخة

 ( 12ججول راع )   
 البمصجة السػجية نحػ الذخزو  الؿيادة السجمخةنتائج االنحجار الستعجد لمعبلاة بيغ 

الستغيخ 
معامل االنحجار  السدتقمة الستغيخات التابع

 مدتػى  B tبيتا 
 السعشػية 

البمصجة 
السػجية 
نحػ 
    الذخز

  السداد
 التحسيل عمي السخؤوسيغ
  إساءة معاممة السخؤوسيغ
  فقجان األ بلن السيشية

0,712 
0,632 
0,710 
0,485 

20,24 
18,63 
19,94 
16,24 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

الؿيدادة مددتػ  بديغ  ذات داللدة إحردائيةادػ   تد  يخ ايجدابيأن ىشداك  ويتزح مغ الججول الددابق
 .سمػكيات البمصجة في مكان العسل  ك حج أبعاد  البمصجة السػجية نحػ الذخزو  السجمخة

 ( 13ججول راع )
 البمصجة بالتخىيج الجدج و  الؿيادة السجمخةنتائج االنحجار الستعجد لمعبلاة بيغ 

الستغيخ 
معامل االنحجار  السدتقمة الستغيخات التابع

مدتػى  B tبيتا 
 عشػية الس

البمصجة 
بالتخىيج 
    الجدج 

   السداد
 التحسيل عمي السخؤوسيغ
  إساءة معاممة السخؤوسيغ
  فقجان األ بلن السيشية

0,746 
0,657 
0,690 
0,520 

19,26 
19,08 
19,22 
17,86 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 مدددتػ  ذات داللددة إحرددائية بدديغ اددػ   ايجددابي تدد  يخأن ىشدداك  ويتزددح مددغ الجددجول الدددابق 
 .سمػكيات البمصجة في مكان العسل  ك حج أبعاد  البمصجة بالتخىيج الجدج و  الؿيادة السجمخة
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سدمػكيات البمصجدة فدي مكدان مجتسعدة و أبعداد  الؿيادة السجمخةكسا يسكغ تػضيح العبلاة بيغ أبعاد 
 ( .14مجتسعة مغ  بلل الججول راع ) العسل

 ( 14ججول راع )
 سمػكيات البمصجة في مكان العسل الؿيادة السجمخةلمعبلاة بيغ نتائج االنحجار الستعجد 

معامل االنحجار  السدتقمة عباراتال الستغيخ التابع
مدتػى  B tبيتا 

 السعشػية 
سمػكيات البمصجة أبعاد 

 في مكان العسل 
 0,000 26,18 0,78  الؿيادة السجمخةأبعاد 

ذات داللددة إحرددائية بدديغ جددجا  ي اددػ  ايجدداب تدد  يخأن ىشدداك  (14حيددث يتزددح مددغ الجددجول راددع)
 . ككل سمػكيات البمصجة في مكان العسل مدتػ  مجتسعة و  الؿيادة السجمخة مدتػ  

 ذو تد  يخوابػل السخض البجيل القائل بػجدػد الخابع وتجل الشتائج الدابقة عمي رفس فخض العجم   
ان العسل لمعامميغ بالػحدجات مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكعمي  لمؿيادة السجمخةداللة احرائية 

 .السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة
 : ودالالت الجراسة الشتائج والتػصيات  -03

 : جسػعة مغ الشتائج تتسثل ؼيسا ي تيم مغ  بلل ىحا البحث إلى ةالباحث تتػصم
( 4,10تخاوح مدتػى الؿيادة السجمخة لجى العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية بيغ ) (1)

( مسا يجل عمى أن مدتػى الؿيادة السجمخة الدائجة في الػحجات السحمية بسحافطة 4,59و)
 السشػؼية مختسع ججا .

( 4,0تخاوح مدتػى الؿيادة السجمخة لجى العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة البحيخة بيغ ) (2)
لسحمية بسحافطة مسا يجل عمى أن مدتػى الؿيادة السجمخة الدائجة في الػحجات ا (4,64و)

 البحيخة مختسع ججا .
عبلاة ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ محافطة السشػؼية ومحافطة البحيخة الخاضعة  تػجج (3)

لمجراسة التي يشتسي إلييا مجسػعتي العامميغ وبيغ االتجاىات التقػيسية ليع نحػ مدتػ  
ت ىاتيغ السجسػعتيغ نحػ أن التساوت بيغ اتجاىاو  ،السحافطتيغ الؿيادة السجمخة في ىاتيغ

 مدتػ  الؿيادة السجمخة في ىاتيغ السحافطتيغ يعتبخ ذو درجة عالية ججا .
أن الشدبة السئػية لمترشيف الجايق لمعامميغ عمي محافطة السشػؼية ومحافطة البحيخة وفقا   (4)

اءة إس ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،التجاىاتيع التقػيسية نحػ مدتػ  الؿيادة السجمخة )السداد
%وىحه الشدبة تعتبخ مختسعة  لمتسييد 83,7فقجان األ بلن السيشية( تسثل  ،معاممة السخؤوسيغ
 .بيغ السحافطتيغ

ُيسكغ التسييد بيغ العامميغ بالػحجات السحمية في محافطة السشػؼية والعامميغ في الػحجات  (5)
 ،يل عمي السخؤوسيغالتحس ،السحمية بسحافطة البحيخة مغ حيث مدتػ  الؿيادة السجمخة )السداد

فقجان األ بلن السيشية( وذلظ بالشدبة لعذخة متغيخات )مغ بيغ  ،إساءة معاممة السخؤوسيغ
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بالشدبة لثسانية متغيخات مغ ، وال يسكغ التسييد متغيخ ا( مغ متغيخات أبعاد الؿيادة السجمخة  18
 متغيخات أبعاد الؿيادة السجمخة.

أ  أنو "يػجج تسايد  ،البجيل م  ػذ ا برػرة إجسالية وابػل السخض األولتع رفس فخض العجم  (6)
ذو داللة إحرائية بيغ العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية والعامميغ بالػحجات 

 ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،السحمية بسحافطة البحيخة مغ حيث مدتػى الؿيادة السجمخة )السداد
 .السيشية( فقجان األ بلن  ،إساءة معاممة السخؤوسيغ

تخاوح مدتػى سمػكيات البمصجة في مكان العسل لجى العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطة  (7)
مسا يجل عمى أن مدتػى سمػكيات البمصجة في مكان العسل  (4,62( و)3,89السشػؼية بيغ )

 لجييع مختسعة ججا .
حمية بسحافطة تخاوح مدتػى سمػكيات البمصجة في مكان العسل لجى العامميغ بالػحجات الس (8)

مسا يجل عمى أن مدتػى سمػكيات البمصجة في مكان العسل  (4,67( و)3,96البحيخة  بيغ )
 لجييع مختسعة ججا .

عبلاة ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ محافطة السشػؼية ومحافطة البحيخة الخاضعتيغ تػجج  (9)
يسية ليع نحػ مدتػ  لمجراسة التي يشتسي إلييا مجسػعتي العامميغ وبيغ االتجاىات التقػ 

أن التساوت بيغ اتجاىات ىاتيغ و  ،مكان العسل في ىاتيغ السحافطتيغسمػكيات البمصجة في 
السجسػعتيغ نحػ مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل في ىاتيغ الجامعتيغ يعتبخ ذو 

 درجة عالية ججا  .
ية ومحافطة البحيخة وفقا  أن الشدبة السئػية لمترشيف الجايق لمعامميغ عمي محافطة السشػؼ (10)

التجاىاتيع التقػيسية نحػ مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل )البمصجة السػجية نحػ 
%وىحه 88,8البمصجة بالتخىيج الجدج ( تسثل  ،البمصجة السػجية نحػ الذخز ،العسل

 .الشدبة تعتبخ مختسعة ججا   لمتسييد بيغ الجامعتيغ 
غ بالػحجات السحمية بسحافطة السشػؼية والعامميغ بالػحجات السحمية ُيسكغ التسييد بيغ العاممي (11)

بسحافطة البحيخة مغ حيث مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل )البمصجة السػجية نحػ 
البمصجة بالتخىيج الجدج ( وذلظ بالشدبة لثسانية  ،البمصجة السػجية نحػ الذخز ،العسل

، وال يسكغ غيخات سمػكيات البمصجة في مكان العسل متغيخ ا( مغ مت 20متغيخات )مغ بيغ 
 متغيخات سمػكيات البمصجة في مكان العسل . مغبالشدبة إل شي عذخ متغيخا  التسييد 

أ  أنو "يػجج  ،وابػل السخض البجيل م  ػذ ا برػرة إجساليةالثاني رفس فخض العجم  تع (12)
بسحافطة السشػؼية والعامميغ تسايد ذو داللة إحرائية بيغ العامميغ بالػحجات السحمية 

بالػحجات السحمية بسحافطة البحيخة مغ حيث مدتػى سمػكيات البمصجة في مكان العسل بيسا 
 (.البمصجة بالتخىيج الجدج  ،البمصجة السػجية نحػ الذخز ،)البمصجة السػجية نحػ العسل

ات البمصجة في ىشاك عبلاة ذات داللة إحرائية بيغ مدتػ  الؿيادة السجمخة ومدتػ  سمػكي (13)
مكان العسل لج  العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة )م  ػذة برػرة 

العبلاة بقػة ترل إلى ىحه تترف و ،ة وأن ىحه العبلاة شخدية وذات داللة إحرائي  ،إجسالية(
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انات % مغ التبايغ الكمي في بي67تداىع الستغيخات السدتقمة مجتسعة في تسديخ كسا  ،82%
 الستغيخ التابع )مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل (.

متغيخ تسثل أبعاد الؿيادة السجمخة( تتستع بعبلاة شخدية  18متغيخ فقط ) مغ بيغ  13ىشاك  (14)
اػية ذات داللة إحرائية بيشيا وبيغ مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل لج  العامميغ 

 .ػؼية والبحيخةبالػحجات السحمية بسحافطتي السش
وذلظ بعج أن  ،وابػل السخض البجيل م  ػذا  برػرة إجساليةالثالث رفس فخض العجم  تع   (15)

أضيخ نسػذج تحميمي االرتباط و االنحجار الستعجد أن ىشاك عبلاة جػىخية عشج مدتػى داللة 
في  )وفقا ال تبار ف( بيغ مدتػ  الؿيادة السجمخة ومدتػ  سمػكيات البمصجة 0,05إحرائية 

 .مكان العسل لج  العامميغ بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخة 
يػجج ت  يخ ايجابي اػ  ذات داللة إحرائية بيغ مدتػ  الؿيادة السجمخة و البمصجة السػجية  (16)

 نحػ العسل ك حج أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل  .
مدتػ  الؿيادة السجمخة والبمصجة السػجية يػجج ت  يخ ايجابي اػ  ذات داللة إحرائية بيغ  (17)

 نحػ الذخز ك حج أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل .
يػجج ت  يخ ايجابي اػ  ذات داللة إحرائية بيغ مدتػ  الؿيادة السجمخة والبمصجة بالتخىيج  (18)

 الجدج  ك حج أبعاد سمػكيات البمصجة في مكان العسل  .
ات داللة إحرائية بيغ مدتػ  الؿيادة السجمخة مجتسعة و يػجج ت  يخ ايجابي اػ  ججا  ذ  (19)

 مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل ككل .
رفس فخض العجم الخابع وابػل السخض البجيل القائل بػجػد ت  يخ ذو داللة احرائية تع  (20)

لمؿيادة السجمخة عمي مدتػ  سمػكيات البمصجة في مكان العسل لمعامميغ بالػحجات السحمية 
 سحافطتي السشػؼية والبحيخة.ب

 :مجسػعتيغ ىإلوفي ضػء الشتائج الدابقة نعخض ؼيسا يمي تػصيات البحث والتي يسكغ ترشيسيا 
تحقيق التسيد السؤسدي مغ  بلل بكيؽية بيشسا تتعمق الثانية  ،تتعمق بالجانج األكاديسي األولى

 .السشاعة التشطيسية والحكاء االستخاتيجي 
 : مق بالجانج األكاديسيتػصيات تتع :أوال  
فدي ضدل وجدػد  الؿيادة السجمخة وسمػكيات البمصجدة فدي مكدان العسدل تعسيق السيع بسػضػعات  (1)

حتددى اآلن اتسددان بدديغ البدداحثيغ  وعددجم وجددػد ،السختمسددة عوألبعددادى ع مدط وعددجم فيددع واضددح ليدد
 .عاألبعاد األساسية لي عمى

درجة التخكيد عمي الجانج اإليجابي ليدا  الجانج السطمع في الؿيادة بشسذضخورة التخكيد عمي  (2)
لسا ليا مغ ت  يخات سمبية عمي الخضا الػضيسي ونية تخك العسل والدمػكيات السعػاة لئلنتداج  ،

 واألداء الػضيسي .
سدمػكيات البمصجدة وذلدظ لؿيداس مددتػى  ،/ الثبات والِسرجاؾية ترسيع مقاييذ تتستع بالثقة  (3)

في كٍل مغ السشطسات الحكػمية والسشطسات الخاصدة؛ سجمخة ومدتػ  الؿيادة ال في مكان العسل
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وبالتددالي؛ اتخدداذ  ،بيددجف تحجيددج التصددػرات اإليجابيددة والدددمبية فددي ىددحا السدددتػى بذددكٍل دور  
 القخارات التعديدية والترحيحية السشاسبة في الػات السشاسج.

 : كسا يميذلظ و  تخؽيس سمػكيات البمصجة في مكان العسل بكيؽية: تػصيات تتعمق  انيا  
التػصيات التي أمكغ التػصل إلييا مدع عدخض ىدحه التػصديات ومجاليدا ومتصمبدات  تتشاول الباحثة

تشسيحىا والسدئػل عغ تشسيدحىا فدي شدكل  صدة عسدل تشسيحيدة عمدي الشحدػ السبديغ فدي الجدجول رادع 
(15. ) 

 (15ججول راع )
 العسل تخؽيس سمػكيات البمصجة في مكانلالخصة التشسيحية السقتخحة 

 السدئػل عغ التشسيح متصمبات التشسيح التػصية مجال التػصية
البمصجدددددددددددددددة  -1

السػجيدددة نحدددػ 
 .العسل

 قة العامميغ  بشاء وتشسية  -1/1
في أنسديع وإعصائيع فخصة لمتعبيخ 

 عغ آرائيع .
 قة العامميغ في  بشاء وتشسية-1/2

 أنسديع وعجم التج ل في عسميع .
غ في  قة العاممي بشاء وتشسية -1/3

أنسديع وعجم الزغط عمييع ب عسال 
 ال يسكشيع الؿيام بيا .

بشاء وتشسية  قة العامميغ في  -1/4
أنسديع وتػفيخ كافة السعمػمات 
 اليامة السؤ خة عمي أدائيع الػضيسي 

دورات تجريبيدددددددة دا ميدددددددة 
و ارجيدددددددة وورش عسدددددددل 
لمعددددامميغ  اصددددة بتشسيددددة 
الثقدددددة لدددددجييع وإعصدددددائيع 
يدع فخصة لمتعبيدخ عدغ آرائ

، وعجم التج ل في عسميع 
، وعددددجم الزددددغط عمدددددييع 
ب عسددال ال يسكدددشيع الؿيدددام 

كافددددددددة بيددددددددا ، وتددددددددػفيخ 
السعمػمات اليامدة السدؤ خة 

 عمي أدائيع الػضيسي.

  إدارة السػارد البذخية
 بػزارة التشسية اإلدارية.

  إدارة السػارد البذخية
 بالػحجات السحمية .

البمصجدددددددددددددددة  -2
السػجيدددة نحدددػ 

 ذخز.ال

ع وتعديدددد شدددخن التسكيدددخ دعددد  -2/1
السختمسددددة لتجدددداوز السزددددايقات التددددي 

 يتعخض ليا العاممػن .
بشداء وتشسيددة شدعػر العدداممػن   -2/2

بدددد نيع أشددددخاص ندددداجحػن جددددجا  فددددي 
 العسل.

دعدددع وتعديدددد شدددعػر العدددامميغ  -2/3
بدددددد نيع يدددددددتصيعػن العسددددددل وتبلفددددددي 

 .األ صاء 

دورات تجريبيدددددددة دا ميدددددددة 
و ارجيدددددددة وورش عسدددددددل 

صددددة بصددددخن لمعددددامميغ  ا
التسكيدددددددددددددددددخ لتجددددددددددددددددداوز 
السزدددددايقات ، وبدددددث روح 
الشجدددداح لددددجييع ، والعسددددل 
تحددددت ضددددغط مددددع تبلفددددي 

 األ صاء .

  إدارة السػارد البذخية
 بػزارة التشسية اإلدارية.

  إدارة السػارد البذخية
 بالػحجات السحمية .

البمصجدددددددددددددددة  -3
بالتخىيدددددددددددددددددددددج 

 الجدج 

دعددع وتعديددد شددعػر العددامميغ   -3/1
جييع فدي العسدل ب ن العػائدق التدي تدػا

يكػن لجييع القجرة عمدى التعدافي مشيدا 
 والعػدة لمحالة الصبيعية.

بشددداء وتشسيدددة شدددعػر العدددامميغ  -3/2
بقجرتيع عمي إنجاز العسل في األواات 

 الرعبة.

دورات تجريبيدددددددة دا ميدددددددة 
و ارجيدددددددة وورش عسدددددددل 
لمعددددامميغ  اصددددة بصددددخن 
التعامدددددل مدددددع السذدددددكبلت 
والسزدددددايقات فدددددي مكدددددان 

ز األعسددددال العسددددل، وإنجددددا
 في األواات الرعبة.

  إدارة السػارد البذخية
 بػزارة التشسية اإلدارية.

  إدارة السػارد البذخية
 بالػحجات السحمية .
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 وذلظ كسا يمي: الحج مغ الؿيادة السجمخة: تػصيات تتعمق بكيؽية  الثا  
يدا ومتصمبدات تتشاول الباحثة التػصيات التي أمكغ التػصل إلييا مدع عدخض ىدحه التػصديات ومجال

 ( .16تشسيحىا والسدئػل عغ تشسيحىا في شكل  صة عسل تشسيحية عمي الشحػ السبيغ في الججول راع )
 (16ججول راع )
 لمحج مغ الؿيادة السجمخة الخصة التشسيحية السقتخحة 

 السدئػل عغ التشسيح متصمبات التشسيح التػصية مجال التػصية

بشددداء وتشسيدددة مذددداعخ حدددج  - السداد -1
ومتابعددة تحقيددق األىددجاف   العسددل 

، وعدددجم الغدددر والتبلعج،والبعدددج 
 عغ العسػالت والخشاو  .

التخكيددد عمددي الددػازو الددجيشي  -
لدددددج  العدددددامميغ فدددددي الػحدددددجات 

 السحمية في مرخ.

دورات تجريبيدددددددددددة دا ميدددددددددددة 
و ارجيدددددددددددة وورش عسدددددددددددل 
لمعدددامميغ بالػحدددجات السحميدددة 

 عغ السداد وأنػاعو.
العجالة الشاجدة لمسسدجيغ فدي 

 جات السحمية.الػح

  إدارة السػارد البذخية
 بػزارة التشسية اإلدارية.

  إدارة السػارد البذخية
 بالػحجات السحمية .

التحسيددل عمددي  -2
 السخؤوسيغ

إلتدددام العددامميغ فددي الػحددجات  -
السحمية ب داء األعسدال السصمػبدة 
 مشيع وفقا  لمػصف الػضيسي .

دورات تجريبيدددددددددددددة دا ميدددددددددددددة  -
و ارجيدددددددددددددة وورش عسدددددددددددددل 

بالػحددددجات السحميددددة لمعددددامميغ 
عدددددددددغ تػصددددددددديف الػضيسدددددددددة 

 وتػصيف شاغل الػضيسة .

الخاابددة الرددارمة عمددي رؤسدداء  -
الػحجات السحمية لعجم التحسيل 
عمددي مخؤوسدديغ وتددخك آ ددخيغ 

 بجون عسل.

  إدارة السػارد البذخية
 بػزارة التشسية اإلدارية.

  إدارة السػارد البذخية
 بالػحجات السحمية .

  الذؤون القانػنية
 التشسية اإلدارية.بػزارة 

إساءة معاممدة  -3
 السخؤوسيغ

إلتدددام العددامميغ فددي الػحددجات  -
السحمية بدالقػانيغ السشطسدة لدديخ 

 العسل .

دورات تجريبيدددددددددددددة دا ميدددددددددددددة  -
و ارجيدددددددددددددة وورش عسدددددددددددددل 
لمعددددامميغ بالػحددددجات السحميددددة 
عددددغ اددددػانيغ العسددددل الخاصددددة 
بددددددددالسػضف وكيددددددددف يحسددددددددي 
 السػضف نسدو مغ السجيخ. 

  ية إدارة السػارد البذخ
 بػزارة التشسية اإلدارية.

إدارة السددددددددددددػارد البذددددددددددددخية 
 بالػحجات السحمية .

فقددجان األ ددبلن  -4
 السيشية

يجددج عمددي مددجيخ  الػحددجات  -
السحمية التخكيد عمي العسل بدخوح 
السخيددق ونبددح روح السخاددة الدددائجة 

 بيغ السػضسيغ .

دورات تجريبيدددددددددددددة دا ميدددددددددددددة  -
و ارجيدددددددددددددة وورش عسدددددددددددددل 
لمعددددامميغ بالػحددددجات السحميددددة 

 غ كيؽية العسل كسخيق .ع

  إدارة السػارد البذخية
 بػزارة التشسية اإلدارية.

إدارة السددددددددددددػارد البذددددددددددددخية 
 بالػحجات السحمية .

وأسسخت مشااذة نتائج الجراسة الحالية عغ وجػد بعس الجالالت عمي مدتػ  الشطخية والتصبيدق 
 تزح ؼيسا يمي : ت
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لمؿيادة السجمخة في تجعيع الجور اليام  أكجت الجراسة الحالية عميعمي مدتػ  الشطخية :  ( أ)
 ، بالػحجات السحمية بسحافطتي السشػؼية والبحيخةسمػكيات البمصجة في مكان العسل لمعامميغ 

السحافطة التابع ليا با تبلف  أبعاد الؿيادة السجمخةاال تبلفات حػل وأضافت ىحه الجراسة 
با تبلف با تبلف  في مكان العسلسمػكيات البمصجة واال تبلفات حػل أبعاد  ،العامميغ 

ومغ  ع فإن الجراسة الحالية تزيف إلي األدبيات القميمة ندبيا   ،السحافطة التابع ليا العامميغ
السػارد أ  سبق في ىحا الرجد في بيئة  تخصج الباحثةحيث لع  –والستاحة في ىحا السجال 

حث في ىحا الجانج مغ الببسا يعسل عمي تػسيع ااعجة  ،مغ البحث  -في مرخ البذخية
الؿيادة كسا أن اتسان نتائج ىحه الجراسة ؼيسا يتعمق بسدتػ   ،دراسات إدارة السػارد البذخية 

مع نتائج دراسات عجيجة تع إجخاؤىا في دول  سمػكيات البمصجة في مكان العسلومدتػ   السجمخة
 ية مع ا تبلف الثقافات .يجل عمي وجػد مسارسات عامة في إدارة السػارد البذخ  ،عخبية وأجشبية

عمي مدتػ  التصبيق : تعتبخ نتائج الجراسة الحالية وبسا أكجتو مغ وجػد عبلاة ذات داللة  ( ب)
تعصي داللة عمي أن سبل  ،سمػكيات البمصجة في مكان العسل  و الؿيادة السجمخةاحرائية بيغ 

اإليجابي في الؿيادة االىتسام بالجانج تعتسج عمي  الحج مغ سمػكيات البمصجة في مكان العسل
 الؿيادة السجمخةحيث بارتساو مدتػ   ، وتقميل الجانج السطمع مغ الؿيادة و اصة الؿيادة السجمخة

( تختسع فقجان األ بلن السيشية ،إساءة معاممة السخؤوسيغ ،التحسيل عمي السخؤوسيغ ،السداد) 
البمصجة السػجية أبعادىا ) عمي السدتػ  الكمي ولكل بعج مغ سمػكيات البمصجة في مكان العسل 

 ( عمي حجه .البمصجة بالتخىيج الجدج  ، البمصجة السػجية نحػ الذخز ، نحػ العسل
 البحػث السدتقبمية:  -14
ا مغ السجاالت التي َتددتِحق االىتسدام والجراسدة والتحميدل مدغ جاندج       أضيخت نتائج ىحا البحث عجد 

ديغ بعدجة ازدايا حيػيدة  ازدية – ةمدغ وجيدة نطدخ الباحَثد –. ومدغ أىدع ىدحه القزدايا الباحثيغ والُسيتسِّ
 .                        سمػكيات البمصجة في مكان العسل. وازية ، الؿيادة السجمخة

 :      بالؿيادة السجمخة البحػث السدتقبمية الستعمقة -14/1
 ىشية في  سس مسارسات الؿيادة السجمخة.حدور اليقطة ال 
 سس مسارسات الؿيادة السجمخةيسية في دور اليػية التشط . 
 .  محجدات الؿيادة السجمخة في القصاو الرشاعي السرخ 
  :   بدمػكيات البمصجة في مكان العسل البحػث السدتقبمية الستعمقة -14/2

 سمػكيات البمصجة في مكان العسل . محجدات 
 ل .دور جػدة الحياة الػضيؽية في  ؽيس سمػكيات البمصجة في مكان العس 
  دور مسارسات إدارة السػاردالبذخية الخزخاء في تقميل سمػكيات البمصجة في مكان العسل 

 السخاجع : -15     
 :السخاجع العخبية -15/1

"بحػث التدػيق: أساليج الؿياس والتحميل وا تبار  ،(2016)  ابت عبج الخحسغ ،إدريذ  (1)
 اإلسكشجرية.  ،الجار الجامعية ،السخوض"
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فعالية بخنامج اائع عمي العبلج بالقبػل وااللتدام  ،(2019سساعيل أحسج )بذخ  إ ،أرنػط (2)
مجمة ،ىيئة التجريذ عبخ اإلنتخنت في  سس أعخاض التشسخ الػضيسي لج  عيشة مغ أعزاء

 .57و  ،جامعة عيغ شسذ ،مخكد اإلرشاد الشسدي ،اإلرشاد الشسدي
في  سس سمػكيات التشسخ دور الؿيادة الخوحية  ،(2017)عسار فتحي مػسي  ،إسساعيل  (3)

مجمة البحػث السالية و التجارية   ،الػضيسي لمعامميغ بجامعة مجيشة الدادات : دراسة تصبيؿية
 .العجد األول  ،السجمج الثامغ عذخ ،جامعة بػرسعيج  ،السعاصخة كمية التجارة 

 سددددمػكيات التشسددددخ التددددي يسارسدددديا العدددداممػن فددددي السؤسدددددات ،(2014دالل دمحم ) ،الدعبددددي (4)
 ،السجمدة الجوليدة لؤلبحداث التخبػيدة ،األكاديسية في األردن والعػامل السختبصة بيدا: دراسدة حالدة

 .35العجد ،جامعة اإلمارات العخبية الستحجة
العبلاددة بدديغ الؿيددادة الكاريدميددة و سددمػكيات البمصجددة فددي  ،(2017ىشج الددديج عثسددان)،الددديج (5)

غيخ يخ رسالة ماجدت ،الجايمية سجن بسحافطةمكان العسل : بالتصبيق عمي العامميغ بسجالذ ال
 جامعة السشرػرة. ،كمية التجارة ،مشذػرة

أ دددخ نخجدددديةالسجيخيغ عمدددي تبشدددي مخؤوسدددييع لمددددمػكيات ،(2015مردددصسي دمحم )،الكخداو   (6)
 ،السجمددة العخبيددة لمعمددػم اإلداريددة ،السعػاددة لئلنتاج:دراسددة لددجور بعددس الستغيددخات الذخرددية

 .3و ،22مج  ،جامعة الكػيت
أريددج بشددت عبددجالخحسغ  ،ربدداب بشددت دمحم؛ الذساسددي ،صدديتو بشددت مشددجيل؛ الدددمسي ،السشددجيل  (7)

الدسات الذخرية وأ خىا في تسذي ضاىخة التشسخ في بيئدة العسدل : دراسدة ميجانيدة  ،(2018)
 ،مجمدة العمدػم االاتردادية واالداريدة والقانػنيدة  ،عمي اإلدرايات بجامعة السمظ عبجالعديد بجدجة

 السجمج الثاني . ،العجد التاسع ،العخبية لمعمػم ونذخ األبحاث السجمة
الؿيدادة السدجمخة ودورىدا فدي تشسيدة الخىداب لدج  األفدخاد ،(2018حامج عدادل عبداس)،الشرخاو   (8)

العددامميغ: دراسددة حالددة لعيشددة مددغ العددامميغ فددي معسددل أسددسشت الكػفددة فددي محافطددة الشجددف 
 .4العجد ،السجمج الخامذ عذخ،اإلداريةمجمة الغخ  لمعمػم اإلاترادية و  ،األشخف 

االلتدام التشطيسي بػصسو متغيخا  وسيصا  في العبلاة بيغ  ،(2017جسال عبجالحسيج) ،داىر (9)
 ،السجمة العخبية لمعمػم اإلدارية ،سمػك الؿيادة السجمخة وسمػكيات العسل السعػاة لئلنتاج 

 .3و ،24مج  ،جامعة الكػيت
جامعة دمحم ،مجمة العمػم اإلندانية ،سخ في اإلدارة الجامعية وااع التش ،(2017ىج )،درنػني (10)

 . 48و  ،الجدائخ ، يزخ بدكخة
مجمة جامعة القجس السستػحة  ، قافة البمصجة الشدائية ،( 2014)أميشة عبجهللا سالع ،عمي  (11)

 .34و ،لمبحػث اإلندانية واالجتساعية
ل والعجالدة التػزيعيدة بػصدسيسا أ خ الشبح في مػاع العسد ،(2018مخفت دمحم الدعيج) ،مخسي (12)

السجمددة  ،متغيددخيغ وسدديصيغ فددي العبلاددة بدديغ الؿيددادة الشخجدددية واالنحددخاف فددي مػاددع العسددل 
 .3و  ،25مج  ،جامعة الكػيت ،مجمذ الشذخ العمسي  ،العخبية لمعمػم اإلدارية



 41 

 خ أ ،(2017ىشج الديج عثسان)،الديجدمحم محسػد ؛  ،عبجالحكيع أحسج ؛ عبجالمصيف ،نجع (13)
الحداسية لمبيئة والدمػك غيخ التقميج  لمقائج الكاريدمي عمي سمػكيات البمصجة في مكان 

السجمة السرخية لمجراسات  ،العسل : بالتصبيق عمي العامميغ بسجالذ السجن بسحافطة الجايمية
 .3و ،41مج  ،جامعة السشرػرة ،كمية التجارة ،التجارية
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