
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعـــــــداد:                                                 

 ابراهيم  محمد د/ حدام الدين الديد
 كمٗٛ العمًٕ ٔاصداب جاوعٛ ٌشٔٝ صمطٍٛ ُعىاُبأصتاذ ُوغارك 

 وصز -دكتٕر باذث باملزكش القٕو٘ لمبرٕث الرتبٕٖٛ ٔالتٍىٗٛ

 الباحث/ خالد بن دالم بن راذد المقبالي
  صمطٍٛ عىاُ التعمٗي العال٘ٔسارٚ 
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ُمتطلبات تعليه ريادة األعنال لطلبة مدارض التعليه ما بعد 
األساسي يف حمافظة مشال الباطنة بشلطنة ُعنان من 

 وجوة نظر املعلنني.  

 

 
 



 

 



 م2020.. أكتوبر                           العشرون     العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
181 

ُمتطلبات تعليه ريادة األعنال لطلبة مدارض التعليه ما بعد 
األساسي يف حمافظة مشال الباطنة بشلطنة ُعنان من 

 وجوة نظر املعلنني.  

 ابراهيم  محمد د/ حدام الدين الديد
 كمٗٛ العمًٕ ٔاصداب جاوعٛ ٌشٔٝ صمطٍٛ ُعىاُبأصتاذ ُوغارك 

 وصز -باذث باملزكش القٕو٘ لمبرٕث الرتبٕٖٛ ٔالتٍىٗٛدكتٕر 

 الباحث/ خالد بن دالم بن راذد المقبالي
  صمطٍٛ عىاُ التعمٗي العال٘ٔسارٚ 

 :املشتخلص 
ِددت ا التراصددٛ اةالٗددٛ عر التعددزت عمددٜ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ وددتارظ            

مطٍٛ ُعىدداُ وددَ ٔجّددٛ ٌلددز املعمىدد      التعمددٗي وددا بعددت اسصاصدد٘ مش لا لددٛ ةدداه البا ٍددٛ بضدد   

ٔاابعددا التراصددٛ املددٍّخ الٕمددا٘  كىددا اصددتةتوا ا صددتباٌٛ مش ملددو البٗاٌدداة ٔاملعمٕودداة ٔ           

ٛوو ٔإمددما ٌتدداٟخ التراصددٛ عر أُ ُوتطمبدداة   542اطبٗقّددا عمددٜ عٍٗددٛ وكٌٕددٛ وددَ    ( وعمىدداو ٔوعمىدد

مش لا لدٛ ةداه البا ٍدٛ بضدمطٍٛ      اعمٗي رٖادٚ اسعىاه لطمبٛ وتارظ التعمٗي وا بعت اسصاص٘

ُعىدداُ وددَ ٔجّددٛ ٌلددز املعمىدد  جدداٞة بترجددٛ عالٗددٛ بغددكن عدداً  كىددا جدداٞة عالٗددٛ مش لددٕرٙ      

   ٔ وتٕصددطٛ مش لددٕر املتطمبدداة البغددزٖٛ      لكٍّددا جدداٞة  املتطمبدداة املادٖددٛ ٔاملتطمبدداة التغددزٖعٗٛ  

تحاباة أ دددزاد عٍٗدددٛ ٔكغدداا الٍتددداٟخ أٖنددداو عدددَ عدددتً ٔجدددٕد  ددزٔيف ذاة د لدددٛ عذصددداٟٗٛ مش اصددد  

( ُاعددشٝ عر وددت ااة ا ددٍط  ٔاملعِددن العمىدد٘   α ≤ 0.05التراصددٛ وددَ املعمىدد  عٍددت وضددتٕٝ   

 ٔصٍٕاة اخلربٚو  

ٛ  -اسصاص٘ وا بعت التعمٗيوتارظ   -اعمٗي رٖادٚ اسعىاه  -الكمىاة املاتاذٗٛ: ُوتطمباة   صدمطٍ

 وُعىاُ

The Requirements of Entrepreneurship Education for Students 
of Post-basic Education Schools in Al Batinah North 
Governorate, Sultanate of Oman from the Teachers’ 

Perspective 
Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim 

Khalid Salim Rashid Al Maqbali 
A bstract :  

The present study aimed to identify The requirements of 
entrepreneurship education for students of post-basic education schools in 
Al Batinah North Governorate, Sultanate of Oman from the teachers’ 
Perspective, study used a descriptive method, also used the questionnaire 
to collect data and information were applied to a sample of (245) 
teachers. The findings of the study showed that  The requirements of 
entrepreneurship education for students of post-basic education schools 
was came generally high; They also came high of Fields: Physical and 
legislative requirements, but it came Medium in the field of human 
requirements,; Results also showed that there were no significant 
differences at (α ≤ 0.05) in the study variables which are sex, academic 
level and Years of experience.  
KeyWords: Requirements entrepreneurship education - post-basic 
education schools - Sultanate of Oman. 
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 :املكدمة    
اّددتي امتىعدداة اِتىاودداو كددبااو بعىمٗدداة عمددتع ٔاطددٕٖز التعمددٗي بصددٕرٚ  

 وضددددتىزٚ ٔذلدددد  لتةددددزٖخ كددددٕادر بغددددزٖٛ غددددادرٚ عمددددٜ وٕاجّددددٛ الددددت ااة  

العاملٗٛ املعامزٚ بكن ابعااّا ٔوضد٠ٕلٗااّا  ٔغدادرٚ عمدٜ ا طدزا       ٔالترٕ ة

العددامل٘ ٔالتددفيا  ٗددْ ٔكقٗددم وكاٌددٛ وتىٗددشٚ    ٔ احملمدد٘ ٔا ٌددتواد مش امتىددو 

مش مدٍا  القدزار      ِٔذا جعدن انىَ هلذٓ الكٕادر ا صتىزارٖٛ ٔالبقاٞ ٔاملٍا ضٛ

ٛ كثا وَ  ُ  الٍلي التعمٗىٗد اعدت القدٕٚ التا عدٛ     ذٗدث سعىداه  بزٖدادٚ ا  ّٖتىدٕ

 ومش كثا وَ دٔه العامل  جتىاعٗٛ غتصادٖٛ ٔا ٔاملٕجّْ لمتٍىٗٛ ا

ُٖعترب اعمٗي رٖادٚ اسعىاه أذت العٍامدز الزٟٗضدٛ ٔاسعىدتٚ اسصاصدٗٛ مش      ٔ

ا غتصددداد املعامدددز  ٔمش التٍىٗدددٛ ٔالتطدددٕٖز ٔامتىعددد٘  ٔالتٕ ٗددد   ٔالز دددآ    

ُٖعت كقا زٚ لتغتصاد  ٖٔدتعي  امتىع٘  ِٕٔ عاون وّي وَ  عٕاون اإلٌتاد ٔ

غدددٕٚ العىدددن ٔالزأوالٗدددٛ ٔالتكٍٕلٕجٗدددا ٔاملعز دددٛ  ٖٔدددتي اتعٗىدددْ ودددَ  دددته   

اةكٕوددٛ وددَ  ددته املددٍز ٔاةددٕا ش  ٔدعددي املعصضدداة اةكٕوٗددٛ ٔاخلامددٛ مش   

 ,Esmer,2019)امتىددو  ٔا ِتىدداً بالتددترٖم  ٔاٍىٗددٛ املغددزٔعاة الصدد اٚو 

1041)      

ضم اعمٗي رٖادٚ اسعىاه الطمبٛ وّاراة العىدن ٔاملّدَ ٔالتٕ ٗد  وثدن:     ٖٔك

وّددداراة اصدددتةتاً اسدٔاة ٔاسجّدددشٚ ٔاملعدددتاة  ٔٔ،دددو املٗشاٌٗددداة  ٔاإلعدددتُ     

ٔالتضددٕٖم  ٔذاددن املٍتحدداة  ٔجددزد العّددت  ٔاٍلددٗي املّدداً  ٔاقٗددٗي املٍتحدداة        

اجنددددداس ٔاخلددددتواة  ٔامقدددد٘ الت ذٖددددٛ الزاجعددددٛ وددددَ املضددددتاٗتَٖ  ٔسٖددددادٚ اإل       

اسكادمي٘  ٔكصٗن الطمبٛ  ٔاٍلٗي الٕغا  ٔسٖادٚ ذنٕر الطمبٛ  ٔوّاراة 

اختدداذ القددزار  ٔاصتغددزات املضددتقبن ٔاقزٖددز املصددا  ٔكىددن املضددعٔلٗاة  ٔذددن  

امُلغدددكتة  ٔكىددددن املةددددا ز  ٔاماس ددددٛ احملضددددٕبٛ  ٔالثقددددٛ  ٔا صددددتقتلٗٛ   

كىدا ٍٖىد٘    (Clark, Rusher, Voggt & Test, 2018, 9)ٔاإلبتا  ٔا بتكدار     

اعمٗي رٖادٚ اسعىاه كثا وَ املّاراة لتٝ الطمبٛ وثدن: ا صدتىا  ٔا ٌصداة     

ٔذددددن املغددددكتة   ٔالعىددددن الازٖقدددد٘  ٔكتٖددددت اهلددددتت اسعمددددٜ ٔاسوددددٜ مش   

 املضدددتقبن  ٔاإلبدددتا    ٔالقٗدددادٚ  ٔالتقدددتٖي ٔالعدددزت  ٔاإل ابٗدددٛ املضدددتىزٚو  

(Millard, Menzies& Baars,2017, 15)   

ٖٔزاكددش اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه عمددٜ ألىٕعددٛ وددَ اسصددط اتىثددن وٕاكبددٛ   

ا جتاِددداة اةتٖثددددٛ ٔامُلعامددددزٚ مش الزٖدددادٚ   ٔا ِتىدددداً باإلبددددتا  ٔا بتكددددار    

ٔالرتكٗش عمٜ ٌتاٟخ املعز ٛ ٔلٗط اوتتك املعز ٛ  قد،  ٔا ِتىداً باملزٌٔدٛ    

ٕاٌدم العىمٗدٛ ٔاملىارصداة    ٔا  احملاكاٚ ٔالقترٚ عمٜ التكٗ   ٔالرتكٗش عمٜ

 (Anderson, Culkin, Penaluna& Smith, 2014, 18 التطبٗقٗٛو 

ٔلتعمٗي رٖادٚ اسعىاه افيا كبا عمدٜ كا دٛ جٕاٌدم العىمٗدٛ التعمٗىٗدٛ      

مش املدددتارظ    بالٍضدددبٛ لمىعمىددد  اشٖدددت ودددَ ٔعدددّٗي باملغدددزٔعاة ٔالدددرباوخ       

مبدٛ ٔاغدحٗعّي لمقٗداً بّدذٓ     الزٖادٖٛ  ٔاٍىٗٛ غتراّي عمٜ اقتٖي الدتعي لمط 

املغزٔعاة  ٔإ ا هلي اسدٔاة ٔاسجّشٚ ٔامُلعتاة التسودٛ هلدا  ٔسٖدادٚ  ّىّدي     
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لمىٍاِخ التراصٗٛ وَ  ته ربطّا باذتٗاجداة امتىدو ٔصدٕيف العىدن  ٔسٖدادٚ      

يقدددا تّي التٍلٗىٗدددٛ بعىمٗددداة الت دددٗا ٔالترضددد  ٔالتطدددٕٖز  أودددا بالٍضدددبٛ      

ٌدٛ ٔاصدتقتلٗٛ مش ا ٕاٌدم اإلدارٖدٛ ختطٗطداو      لمىتارظ  فمبرا أكثز وزٔ

كىددا اِتىددا بتددبل وددتا ن اإلبددتا  ٔاسصددالٗم اةتٖثددٛ مش    ٔاٍاٗددذاو ٔاقٕميدداو 

  ٔأااذا الازص لمطمبدٛ ٔاملعمىد  ٔهاِدي ودَ العداوم  مش امُلغداركٛ       العىن

مش ُمٍو ٔاختاذ القزاراة املترصٗٛ   ٔسادة عزاكااّا ودو وعصضداة ٔوٍلىداة    

ٔرجداه اسعىداه ٔامُلضدتثىزُٔ مش  امتىدو احملمد٘  كىدا صداِىا مش         ٔٔكا ة

ذن كثا وَ وغكتاْ   ندتو عدَ سٖدادٚ اِتىداً ٔذندٕر أٔلٗداٞ أودٕر الطمبدٛ         

عر املددتارظ ٔوغدداركتّي مش وغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه  باإل،ددا ٛ عر اددبل       

ادزص  التٔه وغزٔعاة غٕوٗدٛ لمعىدن املٍدتخ ٔاملغدزٔعاة الصد اٚ  ٔعااذدٛ ال      

املتٍٕعددٛ لمطمبددٛ خلددٕت جتددارب املغددزٔعاة ا غتصددادٖٛ  ٔكاٗددشِي عمدددٜ        

 ,Curth, Chatzichristou, Devaux, Allinsonامل اوزٚ ٔاماس دٛ احملضدٕبٛو  

Bozeat & Henry, 2015, 25-27 ) ) 

أُ ٖكددُٕ لددتٝ الطمبددٛ كادداٞٚ     اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه مش املددتارظ   ٖٔتطمددم 

اددعيز بصددٕرٚ ع ابٗددٛ عمددٜ اعمددٗىّي الزٖددادٙ وددَ  ٔالدد   Self-efficacyذااٗددٛ 

ذٗث التااعن ٔالتٕامن ٔالتعأُ البٍاٞ وو اص زَٖ   ٔافمٗن ذم امل داوزٚ مش  

ٌإصّي   ٔذزمّي عمٜ ا لتدشاً بداسدٔار احملدتدٚ هلدي مش اسٌغدطٛ الزٖادٖدٛ        

ٔسٖددددادٚ الثقددددٛ بددددالٍاط  ٔاإلبددددتا  ٔا بتكددددار  ٔرٔع امُلبددددادرٚ  ٔا صددددتقتلٗٛ      

ٔوّاراة مٍو القزار  ٔالتكٗ  وو املضدتحتاة ٔاملدت ااة  مش املدتارظ الثإٌٖدٛ     

   (Yang,2017, 574-575) بكٕرٖا ا ٍٕبٗٛو

أٖندداو ٔجددٕد غٗددادٚ عدارٖددٛ     اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه مش املددتارظ   كىددا ٖتطمددم  

 عالدددٛ ملغدددزٔعااْ ٔبزاألدددْ ٔأٌغدددطتْ  ٔادددٕ ز لدددْ كا دددٛ امُلتطمبددداة املادٖدددٛ       

تٖي التٕجْٗ ٔاإلرعداد ٔالتراٗدش املضدتىز لمىغدارك   ٗدْ ودَ       ٔالبغزٖٛ  ٔاق

الطمبٛ ٔهاِي  ٔادٕ ا الادزص لمطمبدٛ لمتٕامدن ودو املعصضداة ا غتصدادٖٛ        

ٔرجددداه اسعىددداه ٔامليضدددتثىزَٖ مش امتىدددو احملمددد٘ لتدددبل أ كدددارِي الزٖادٖدددٛ     

ٔكٕٖمدددّا عر وغدددزٔعاة ٔاغعٗدددٛ مش صدددٕيف العىدددن   كىدددا اقدددًٕ ِدددذٓ القٗدددادٚ  

املتٍٕعدٛ وثدن: الصدتيف ٔالصدزاذٛ     اعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه    عٗي غٗي ٔوّداراة  بتت

ٔالغدداا ٗٛ  ٔالٍشاِددٛ  ٔاسواٌددٛ  ٔكىدددن املضددعٔلٗاة  ٔاملضددعٔلٗٛ  ٔالتعدددأُ       

 ٔالقٗددادٚ  ٔالثبدداة ٔا صددتقزار  ٔاماس ددٛ احملضددٕبٛ  ٔالتاددشاً  ٔالٕاغعٗددٛو      

Suryaman & Karyono, 2017,135 ) ) 

مش املددتارظ اددترٖم وتىٗددش لكا ددٛ امُلغددارك   ادٚ اسعىدداهاعمددٗي رٖددٔحيتدداد 

ٔامُلضددداِى  مش بزاألدددْ ٔوغدددزٔعااْ ٔأٌغدددطتْ ودددَ عدارٚ وترصدددٗٛ ٔوعمىددد  

ٔأ صدداٟٗ  ٔ مبددٛ ٔأٔلٗدداٞ أوددٕر ٔأعندداٞ ألتىددو لمدد٘  ٖٔددتي اددترٖم ِددذٓ   

الا٠اة عمٜ عدارٚ املغزٔعاة التحارٖٛ  ٔإ ا وتطمبااّا املادٖٛ مش املتارظ وَ 

ٕٖدددن ٔأوددداكَ ٔأجّدددشٚ ٔأدٔاة ُٔوعدددتاة  ٔكدددذل  التدددترٖم عمدددٜ املّددداراة  مت

التحارٖٛ وَ اصىٗي ٔعٌتاد ٔاضٕٖم ٔوبٗعاة ُٔوراصبٛ  ٔميكَ أُ ٖكُٕ ِدذا  
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التددددترٖم مش املددددتارظ  أٔ ذا،ددددٍاة اسعىدددداه مش امتىددددو احملمدددد٘  ٔاملصدددداٌو       

أرٚ ٔالغدددزكاة التحارٖدددٛ  أٔ ودددَ  دددته الشوالدددٛ التترٖبٗدددٛ املدددتارظ امددد      

 (Valerio, Parton& Robb,2014, 6-7)املوتىٗشٚ مش ِذا اماهو 

أٖنددداو ٔجدددٕد وٍددداِخ دراصدددٗٛ اتندددىَ  اعمدددٗي رٖدددادٚ اسعىددداهكىدددا حيتددداد 

وٕ،ددددٕعاة ٔأٌغددددطٛ ميكددددَ كٕٖمددددّا عر وغددددزٔعاة عٌتاجٗددددٛ ٔاصددددتةتاً     

اصرتااٗحٗاة ٔ زاٟم اترٖط ازكش عمدٜ الدتعمي التحدزٖ    ٔٔجدٕد وعمىد       

كااٖدددداة ٔالكادددداٞاة ٔاخلددددرباة إلدارٚ املغددددزٔعاة الزٖادٖددددٛ وددددَ  لددددّٗي وددددَ ال

ممدا  ختطٗ، ٔاٍاٗذ ٔاقٕٖي ٔاترٖبّي عمدٜ أذدتث ا جتاِداة مش ِدذا امداه       

ٚ     الطمبدددٖٛضددداعت  مش  عمدددٜ أُ ٖصدددبرٕا أكثدددز اصدددتقتلٗٛ ٔأ دددذ سوددداً املبدددادر

ٔبالتددال٘ اكددُٕ عتغددااّي بالقدداٟى  عمددٜ العىمٗددٛ التعمٗىٗددٛ أغددن          اعمددٗىّي 

ٗٛ   ٔٔجدٕد عدزاكٛ ألتىعٗدٛ  عالدٛ بد  املترصدٛ ٔامتىدو احملمد٘  دا          ِزو

ٖتنىٍْ وَ وضتثىزَٖ ٔٔكا ة اغتصادٖٛ اتٗز لمطمبٛ اخلزٔد ودَ غاعداة   

ٔٔجدٕد دعدي ودَ     الترٔظ عر عمي املصاٌو ٔالغزكاة ٔاملغزٔعاة اإلٌتاجٗٛ  

 ٔاطددٕٖز ٖغددحو عدارٚ الت ددٗا ٔاملبددادراة لترضدد    الضددمطاة التعمٗىٗددٛ الُعمٗددا 

 ,McCoshan, Lloyd, Blakemore, Gluck, Betts)و العىمٗدٛ التعمٗىٗددٛ  

Lepropre& McDonald,2010, 8) 

ٖٔقددًٕ املعمددي مش املددتارظ بددتٔر ذٗددٕٙ ٔ عدداه مش رٖددادٚ اسعىدداه ذٗددث ٖددشٔد   

الطمبدددٛ باملعدددارت ٖٔدددتربّي عمدددٜ اسٌغدددطٛ الزٖادٖدددٛ املترصدددٗٛ  ٖٔدددٕ ز املٍدددا    

لمطمبددٛ عمددٜ املغدداركٛ  ٖٔضدداعت اإلدارٚ املترصددٗٛ مش  املٍاصددم احملاددش ٔاملغددحو

كا ددٛ عىمٗدداة التةطددٗ، ٔالتٍاٗددذ ٔالتقددٕٖي  ٔحيددتث ا ددٗااة وزهٕبددٛ مش     

صددمٕكٗاة الطمبددٛ الزٖادٖددٛ  ٖٔعىددن عمددٜ اٍىٗددٛ وّددارااّي لٗكٌٕددٕا وددٕا ٍ     

 (Ekemezie, Ezeh, & Ememe,2013, 246)وٍتح  ٔواٗتَٖ لمىحتىو و

اسعىاه مش املدتارظ عمدٜ ٔجدٕد عدزاكاة اصدرتااٗحٗٛ        ٖٔعتىت اعمٗي رٖادٚ

غٕٖٛ ب  املتارظ ٔاملعصضداة التعمٗىٗدٛ ٔالتترٖبٗدٛ ٔا غتصدادٖٛ املٕجدٕدٚ مش      

امتىو احملم٘  ذٗث اقتً ِذٓ املعصضاة  تواة التدترٖم  ٔالدتعي املدادٙ ودَ     

     ٛ مش   دته ادٕ ا اسجّدشٚ ٔاسدٔاة ٔاملعددتاة التسودٛ لمىغدزٔعاة   ٔاملغددارك

 ,Hämäläinena, Ruskovaaraa)اإلٌتددداد ٔاضدددٕٖم اخلدددتواة ٔاملٍتحددداةو  

Pihkalaa&,2018)       

ٔمش صدددمطٍٛ عىددداُ اِتىدددا الضدددمطٍٛ بتعمدددٗي رٖدددادٚ اسعىددداه لدددتٝ  مبدددٛ    

املددتارظ  ٖٔتحمددٜ ذلدد  وددَ  ددته اِتىدداً املٍدداِخ التراصددٗٛ  بددادرٚ التعمددٗي      

 :ألىٕعددٛ وددَ القددٗي ا جتىاعٗددٛ ٔالب٠ٗٗددٛ وثددن     ّا  انددىٍٗ لمزٖددادٚ ذٗددث 

 راةا صددتةتاً اسوثددن لمىددٕارد الطبٗعٗددٛ  ٔالتقددتٖز ا ىددال٘  ٔالاددَ  ٔاملّددا       

كىددا ةمددا املٍدداِخ أ تغٗدداة العىددن وثددن: الصددتيف     ؛ املٕصددٗقٗٛ  ٔالزٖا،ددٗٛ

ُ ٕٔاسواٌٛ  ٔاقدتٖز الدذاة ٔاص دزَٖ  ٔا    العىدن  ٔرٔع الازٖدم  ٔا جتاِداة     اقدا

ٛ ا   ٔركدشة املٍداِخ بغدكن كدبا عمدٜ       ؛ابٗٛ حنٕ اةزت ٔاسعىاه الٗتٖٔد

دارٚ الٕغدددا  ٕالدددتاكا ٔالٍقدددتٙ ٔاإلبدددتاع٘  ٔاراة اةٗااٗدددٛ وثدددن: وّدددا املّددداراة
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غدادر عمدٜ ا عتىداد عمدٜ      الدتعمي الدذاا٘   دا ٖضداعت عمدٜ اكدَٕٖ جٗدن        ٔوّاراة

٘ ٔ  ا ىلٔ  املصزٙ  وٌاضْ ٖتضي بالٍغا  ٔاملبادرٚ ٔالزٖادٚ ٙ ٔ ال ضداٌ    بدتٔ

5202  22) 

وضددابقٛ احملا لددٛ عمددٜ ً بتطددٕٖز 5202ٔغاوددا ٔسارٚ الرتبٗددٛ ٔالتعمددٗي عدداً 

    ٛ جدداٟشٚ الضددمطاُ   ٔا ددٗا اوّددا عر   الٍلا ددٛ ٔالصددرٛ  ددد٘ الب٠ٗددٛ املترصددٗ

 ،دددا ٛع ِدددذٓ ا ددداٟشٚاعدددت   ٔغدددابٕظ لمتٍىٗدددٛ املضدددتتاوٛ مش الب٠ٗدددٛ املترصدددٗٛ

 أوبددت مددٗنفغٕاعددتٓ  ٔا ٔإ ٗددت ضددمطٍٛال مش التعمددٗي أركددإٌُعٗددٛ لتقٕٖددٛ  

العىددن التطددٕع٘   غددحٗووددَ  ددته ا  صدد٘امتىعٗددٛ مش العىددن املتر  غددزاكٛال

 صددٛ ابٗددٛ بدد  املتر اإل غدداركٛعالٗددٛ وددَ امل  ضددتٕٖاةو ٔكقٗددم ٔكاٗددشٓ 

القدددٗي  ظٔهدددز املدددتارظ  اخلدددتواة التعمٗىٗدددٛ مش ضددد ٔامتىدددو احملمددد٘؛ لتر

 ٕ غددٗي  ضددابّيكالطمبددٛ  ٔاعشٖددش غددٗي املٕا ٍددٛ لددتّٖي  ٔع    ظاإل ابٗددٛ مش ٌادد

 اس زاد ٔمتك  آوٍٛ ٔ مرٗٛاعمٗىٗٛ  ب٠ٗٛ ع ادٔ ا ىاع٘  التعأُ ٔالعىن

 ٔسارٚ الرتبٗدددٛ ٔالتعمدددٗي   العاملٗدددٛو  صدددادٖٛودددو املدددت ااة ا غت  ػالتعددداٖ ودددَ

 (6  5202بضمطٍٛ ُعىاُ  

ٔ    ٛ الب٠ٗدٛ املترصدٗٛ عر    مش اّتت جاٟشٚ الضدمطاُ غدابٕظ لمتٍىٗدٛ املضدتتاو

مش امتىو املترص٘ ٔاحملمد٘  ٔاعشٖدش    ٌغز يقا ٛ التٍىٗٛ املضتتاوٛ ٔازصٗةّا

حندٕ   املضتتاوٛ لدتٝ أعنداٞ امتىدو املترصد٘ ٔاطدٕٖز اجتاِدااّي       غٗي التٍىٗٛ

أعنداٞ امتىدو املترصد٘     غناٖاِا مش الب٠ٗٛ املترصٗٛ ٔاحملمٗٛ  ٔمدقن وّداراة  

التعمدددٗي ودددَ أجدددن التٍىٗدددٛ املضدددتتاوٛ     ٗدددم أِدددتاتٔاٍىٗدددٛ كااٖدددااّي لترق

 ٛ لدددتٝ الطمبدددٛ  ٔهدددزظ غدددٗي املٕا ٍدددٛ الصددداةٛ مش     ٔاعشٖدددش اهلٕٖدددٛ الٕ ٍٗددد

ٔبٍددداٞ  إلعدددتادِي لاصدددّاً باعالٗدددٛ مش وضددداٚ وددداٞ ٔبٍددداٞ الدددٕ َ    ٌإصدددّي 

  ُ  اةدددادٙ ٔالعغدددزَٖ عةصدددٗٛ الطمبدددٛ املتكاومدددٛ ٔعكضدددابّي وّددداراة القدددز

املةتماٛ  ٔاٍىٗٛ وّارااّي القٗادٖدٛ   ناٖا ٔالترتٖاةلمتعاون اإل اب٘ وو الق

 غدددترااّي اإلبتاعٗدددٛ  ٔاغدددحٗو عداراة املدددتارظ ٔامتىدددو  ٔاةٕارٖدددٛ  ٔإٍٖدددو

ٔابتكدددار وغدددارٖو  املترصددد٘ عمدددٜ اطبٗدددم أ ندددن املىارصددداة مش ألددداه التعمدددٗي  

اممدط اسعمدٜ لمتةطدٗ، بضدمطٍٛ      و  وضتتاوٛ ختتً بزاوخ التعمٗي ٔالتعمي

 (66  5202ُعىاُ  

 :الدراسات الشابكة 
   اقضٗي التراصاة الضابقٛ عر عزبٗٛ ٔأجٍبٗٛ كىا ٖفا٘:

 :أواًل: الدراسات العربية 
ٛ  5206أعدددارة ٌتددداٟخ دراصدددٛ جدددِٕز      الاٍٗدددٛ ( عر ا تقدددار املدددتارظ الثإٌٖددد

املصزٖٛ عر كثا وَ وتطمباة رٖادٚ اسعىداه وثدن: ،دع  الثقا دٛ الزٖادٖدٛ      

لددددتٝ وددددتٖزٙ املددددتارظ ٔاملعمىدددد  ٔهاِددددي وددددَ املغددددارك  مش املغددددزٔعاة    

ٔاسٌغدددطٛ الزٖادٖدددٛ  ٔغمدددٛ اِتىددداً ُودددتٖزٙ املدددتارظ بتدددٕ ا وٍدددا  اإلبدددتا         

ة الزٖادٖدٛ  ٔا بتكار لتٍاٗذ املغزٔعاة  ٔ،ع  اترٖم القاٟى  عمٜ املغزٔعا

مش املددتارظ ٔ  صددٗىا املعمىدد   ٔا تقددار املٍدداِخ التراصددٗٛ عر أٌغددطٛ رٖادٖددٛ       
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ميكددَ كٕٖمددّا عر وغددزٔعاة ،ددةىٛ  ٔ،ددع  املددٕارد املادٖددٛ باملترصددٛ وددَ       

متٕٖددن  ٔأودداكَ ألّددشٚ   ٔأدٔاة ٔوعددتاة  لمىغددزٔعاة  ٔ،ددع  الغددزاكٛ    

 صادٖٛ وٍّا وب  املترصٛ ٔوعصضاة امتىو احملم٘ ٔ  صٗىا القت

( أُ دٔر اإلدارٚ املترصددٗٛ مش اٍىٗددٛ 5206ٔكغدداا ٌتدداٟخ دراصددٛ العزميٗددٛ   

يقا ددٛ رٖددادٚ اسعىدداه لددتٝ الطمبددٛ مش وددتارظ التعمددٗي وددا بعددت اسصاصدد٘ مش          

صددمطٍٛ عىدداُ جدداٞ بترجددٛ غمٗمددٛ بغددكن عدداً  ٔغمٗددٛ مش لددأر دعددي املغددارٖو   

ا دددن املترصدددٛ ٔ ارجّدددا   الزٖادٖدددٛ ٔمتٕٖمدددّا  ٌٔغدددز يقا دددٛ رٖدددادٚ اسعىددداه د   

ٔاإلودداٞ املّددل لمىعمىدد  مش ألدداه رٖددادٚ اسعىدداه  ٔوتٕصددطٛ مش لددٕر عدارٚ  

العىمٗدددٛ التعمٗىٗدددٛ التعمىٗدددٛ باملترصدددٛ لتٍىٗدددٛ يقا دددٛ رٖدددادٚ اسعىددداه لدددتٝ  

وضتٕٝ   زٔيف ذاة د لٛ عذصاٟٗٛ عٍت الطمبٛ  كىا أعارة الٍتاٟخ عر ٔجٕد

 α ≤ 0.05ا ٍط ٔلصاحل عشٝ عر وت ا ٍٗٛ التراصٛ ُا( مش اصتحاباة أ زاد ع

   الذكٕرو

( أُ دٔر اإلدارٚ املترصدددٗٛ مش اعمدددٗي 5206ٔأ ّدددزة ٌتددداٟخ دراصدددٛ الٗىاٌٗدددٛ   

رٖادٚ اسعىاه لتٝ  مبٛ املزذمٛ الثإٌٖٛ  تٍٖٛ الزٖات مش املىمكدٛ العزبٗدٛ   

ِٔد٘:   الضعٕدٖٛ  جاٞ بترجٛ عالٗٛ بغكن عاً  ٔعالٗٛ أٖناو مش ملٗو امدا ة 

  دعي اسٌغطٛ التماٗٛ  لمطمبٛ  ٔدعي املعمى   ٔالغزاكٛ امتىعٗٛو

( ٔجددٕد وغددكتة إاجددْ اعمددٗي رٖددادٚ  5202  اةضددٗلٔأكددتة ٌتدداٟخ دراصددٛ 

اسعىاه مش املتارظ الثإٌٖٛ العاوٛ املصزٖٛ  اتىثن مش غمٛ ادٕا ز املدٕارد املادٖدٛ    

 ّاراة رٖادٚ اسعىاه  ٔغمٛ  دربٚ  التسوٛ هلذٓ املغزٔعاة  ٔغمٛ عملاً الطمبٛ 

  ٔغمٛ ادترٖم القداٟى  عمدٜ    ٔغمٛ دعي اإلدارٚ املترصٗٛ املعمى  مش ِذا اماه 

 املغزٔعاة الزٖادٖٛو

( ٔجٕد وغكتة إاجدْ التعمدٗي الثدإٌٙ    5204ٔإمما ٌتاٟخ دراصٛ وٍّأٙ 

ىدداً دددٕدٚ الاددل املددشدٔد مش اعمددٗي الطمبددٛ رٖددادٚ اسعىدداه اتىثددن مش غمددٛ ا ِت 

املغزٔعاة الزٖادٖٛ  ٔهٗاب اإلبتا  ٔا بتكار عٍّا  ٔ  ازاب، باذتٗاجاة صٕيف 

العىددن  ٌٔقددت التىٕٖددن الددتسً لمىغددزٔعاة  ٔعددتً جتتٖددت املٍدداِخ التراصددٗٛ    

لتٕاكددم اطددٕراة العصددز ٔاغتصددادٖاة الضددٕيف  ٔا تقددار املعمىدد  عر املّدداراة      

  التسوٛ إلعتاد الطمبٛ لضٕيف العىنو

( أُ اخلطدٛ ا صدرتااٗحٗٛ إلمدتع التعمدٗي     5204ٍا ٌتاٟخ دراصٛ الضدٗت  ٔبٗ

مش وصددز   اتنددىَ ٌصٕمدداو ٔا،ددرٛ لتعمددٗي الطمبددٛ رٖددادٚ اسعىدداه   ٔعددتً      

ٔجددٕد رةٖددٛ ٔرصددالٛ ٔا،ددرت  مش صٗاصدداة التعمددٗي اددتعي التعمددٗي الزٖددادٙ        

     ٛ   ٔغمدٛ  لمطمبٛ  ٔغمٛ دوخ اسٌغدطٛ ٔاملٕ،دٕعاة الزٖادٖدٛ مش املٍداِخ التراصدٗ

اِتىاً املتارظ بتٕعٗٛ الطمبٛ عَ أِىٗٛ العىن الزٖدادٙ  ٔعكضدابّي املّداراة    

املطمٕبٛ لْ  ٔغمٛ التعي املدادٙ الدتسً لشٌغدطٛ الزٖادٖدٛ    ٔ  إجدت وغدارٖو       

ذاة  ابو ابتكارٙ  ٔأُ املغزٔعاة املٍاذٚ وتٍاِٗٛ مش الصد ز  ٔهٗداب التدترٖم    

لزٖادٖٛ  ٔأُ ملتارظ   اغحو عمٜ ا بتكدار  املتىٗش لمىغارك  مش املغزٔعاة ا

  ٔالاعالٗٛ الذااٗٛ ٔاملبادرٚ الغةصٗٛ و
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( اددٕا ز وتطمبدداة الزٖادٖدددٛ   5204ٔأٔ،ددرا ٌتدداٟخ دراصددٛ  ترددد٘ ٔاملةتددار      

ا صدرتااٗحٗٛ باملددتارظ اسِمٗدٛ مش لا لددٛ ٌٍٗدٕٝ مش العددزايف بترجدٛ عالٗددٛ     

ٛ الزٖادٖدددٛ  ٔالقٗددددادٚ  بغدددكن عددداً   ٔعالٗدددٛ مش ملٗدددو احملددددأر ِٔددد٘: العقمٗددد      

 الزٖادٖٛ  ٔاإلدارٚ ا صرتااٗحٗٛ لمىٕاردو

 :ثانيًا: الدراسات األجنبية 
ٛ   أعدارة  ( (Supriyadi& Amalia, 2019 صدٕبزٖادٌ٘ ٔأوٗمٗدا    ٌتداٟخ دراصد

أُ وغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه مش املددتارظ الثإٌٖددا العمٗددا مش عٌتٌٔضددا اقددًٕ عمددٜ   

اٗذ ٔامُلتابعٛ ٔالزغابٛ ٔالتقٕٖي املضدتىز  عتٚ ركاٟش اتىثن مش التةطٗ، ٔالتٍ

  ٔالتضدددددٕٖم    ٔٔجدددددٕد وٗشاٌٗدددددٛ وضدددددتقمٛ  ٔالترضددددد  ٔالتطدددددٕٖز ٔالت دددددٗا

ا صدددرتااٗح٘ لمىٍتحددداة ٔاسعىددداه ٔاخلدددتواة  ٔالبردددث العمىددد٘  ٔإ ٗددد      

 اكٍٕلٕجٗا املعمٕواة ٔا اصا ةو 

   َ  ,Zaifurin, Nawang) ٔواوددا ٌٔددٌٕخ ٔإمددما ٌتدداٟخ دراصددٛ س اٖدد

Mamat&,2019)        عر ٔجٕد ألىٕعدٛ ودَ التردتٖاة إاجدْ عىدن املدتٖزَٖ مش

أِىّددا املددٕارد املادٖددٛ   الٗشٖددا الثإٌٖددٛ  املددتارظ مش غٗددادٚ اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه 

 الثقا ٛ بزٖادٚ اسعىاه  ٔاملعاٖا ا جتىاعٗٛو 

 ,Clark, Rusher)ٔأ ّددزة دراصددٛ كددترك ٔرٔعددز ٔ ٕجددا ٔاٗضددا     

Voggt & Test, 2018)      أُ اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه مش وددتارظ ٔ ٖددٛ ةدداه

كارٔلٍٗددددا بالٕ ٖدددداة امُلترددددتٚ اسوزٖكٗددددٛ أكضددددم الطمبددددٛ وّدددداراة العىددددن   

ٔالتٕ ٗددد  وثدددن: اصدددتةتاً اسدٔاة ٔاسجّدددشٚ ٔاملعدددتاة  ٔٔ،دددو املٗشاٌٗدددداة        

ٔاإلعددتُ ٔالتضددٕٖم  ٔذاددن املٍتحدداة  ٔجددزد العّددت  ٔاٍلددٗي املّدداً  ٔاقٗددٗي      

خلتواة  ٔامق٘ الت ذٖٛ الزاجعٛ وَ املضدتاٗتَٖ   ٔاٍلدٗي الٕغدا     املٍتحاة ٔا

ٔوّاراة اختاذ القزار  ٔاصتغزات املضتقبن ٔاقزٖز املصا  ٔكىن املضعٔلٗاة  

ٔذن امُلغكتة  ٔكىدن املةدا ز  ٔاماس دٛ احملضدٕبٛ  ٔالثقدٛ  ٔا صدتقتلٗٛ        

 التراصدٛ  ٔصداِي مش   ٔاإلبتا  ٔا بتكار  ِٔذا سادا ودَ ذندٕرِي ٔاٌتلداوّي مش   

 ا راقاٞ بإاجناسِي اسكادمي٘و

أُ وددَ وغددزٔعاة رٖددادٚ     (Haara,2018, 80)دراصددٛ ِددارا   ٌتدداٟخ ٔأبددزسة

اسعىدداه مش املددتارظ الثإٌٖددٛ مش الٍددزٖٔخ اراقددا  ضددتٕٝ القددتراة ٔاملّدداراة       

الزٖا،دددٗٛ لدددتٝ الطمبدددٛ  كىدددا دعىدددا لدددتّٖي اصدددتةتاً اصدددرتااٗحٗٛ ذدددن         

وو التىضد    ون وو القناٖا  ٔعحعتّي عمٜ اإلبتا  ٔا بتكاراملغكتة مش التعا

   ٔعمٜ ا صتثىار اسوثن لمىٕارد امتىعٗٛو باسمالٛ

أُ   (Tan& Çankaya ,2018, 80)ٔكغداا ٌتداٟخ دراصدٛ اداُ ٔكاٌكٗدا      

وددَ وقٕودداة وغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه مش املددتارظ الاٍٗددٛ مش وتٍٖددٛ ٖٕصدداك     

Uşak  كٗددددٛ اددددترٖم الطمبددددٛ عمددددٜ لشٖددددادٚ ٔعددددّٗي      را لددددٛ أٌتالٗددددا الرت

ٔعداركّددي لطبٗعددٛ امدد  املغددزٔعاة ٔوتطمبااّددا  كىددا إمددما التراصددٛ عر    

ٔجدددٕد  دددزٔيف ذاة د لدددٛ عذصددداٟٗٛ مش العتغدددٛ بددد  الرباعدددٛ املٍّٗدددٛ ٔرٖدددادٚ     

اسعىدداه لصدداحل الطمبددٛ الددذَٖ ذنددزٔا بددزاوخ اددترٖم رٖادٖددٛ ذٗددث سادِدددي          
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ٔعاة رٖدادٚ اسعىداه  كىدا إمدما الٍتداٟخ عر      التترٖم اذرتاوا ٔالتشاوداو ملغدز  

 مرباعددٛ املٍّٗددٛبدد   ّددي الطمبددٛ ل ذاة د لددٛ عذصدداٟٗٛٔجددٕد عتغددٛ ع ابٗددٛ 

 ٔوٗمِٕي حنٕ اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو  

أُ وغدددزٔعاة الدددتعمي  (Udoewa,2018, 80)ٔبٍٗدددا ٌتددداٟخ دراصدددٛ ٖدددتٖٕٓ 

اخلدددتو٘ املٕجّدددٛ لزٖدددادٚ اسعىددداه مش الٕ ٖددداة املتردددتٚ اسوزٖكٗدددٛ سادة ودددَ   

التٕامدددن الاعددداه بددد  الطمبدددٛ املغدددارك   ّٗدددا  ٔودددا لدددتّٖي ذدددم امل ددداوزٚ  

ٔاماس ٛ  ٔالقترٚ عمدٜ وٕاجّدٛ املةدا ز ٔعدتً جتٍبّدا  ٔا ِتىداً با ٕاٌدم        

ٕودداة ا غتصددادٖٛ مش صددٕيف العىددن ٔاإلٌتدداد   العىمٗددٛ التطبٗقٗددٛ  ٔاإلملدداً باملعم 

ٔاٍىٗٛ املّداراة القٗادٖدٛ  ٔا ِتىداً بالتفودن ٔالتاكدز ٔالتدتبز مش التعاودن ودو         

 القناٖا ٔاملغكتةو

أُ هالبٗدددٛ اصبدددداٞ   (Johansen,2018)ٔأٔ،دددرا ٌتددداٟخ دراصدددٛ ِٖٕاٌضدددَ     

كداد  املدتارظ بدبعد دٔه ا    ٖعوٍُٕ بفِىٗٛ اعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه مش املدتارظ    

ٖٔقدتوُٕ الدتعي هلدا      بمحٗكا ٔعصتٌٕٗا ٔ ٍمٍتا ٔعٖطالٗا ٔ ااٗدا  ِٔ٘ اسٔرٔب٘

ٔلكددَ اددٕاجّّي بعددد الترددتٖاة وثددن غمددٛ الٕغددا ٌٔقددت يقددا تّي بددالتعمٗي     

الزٖددددادٙ   ٔعددددعٕرِي اإل دددداب٘ بالبعددددت عددددَ الطزٖقددددٛ الٍلزٖددددٛ ٔا ِتىدددداً 

   َ املعمٕودداة عددَ   بالطزٖقددٛ العىمٗددٛ مش التددترٖط  ٔأٌّددي ماجددٛ عر وشٖددت ودد

اعمددٗي الزٖددادٙ مش املددتارظ  ٔأُ هالبٗددٛ املعمىدد  اخلددرباٞ أكددتٔا أٌّددي امقددٕا         

اترٖباة عمٜ رٖدادٚ اسعىداه مش وعصضداة ععدتادِي    ندتو عدَ امقد٘ ادترٖباة         

 أيٍاٞ اخلتوٛ  أكثز وَ املعمى  ا تدو 

  (Krečar& Lukić ,2016)ٔ مصددا ٌتدداٟخ  دراصددٛ كزٖكددز ٔلددٕكٗتػ   

وقٕوداة لتعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه مش كزٔااٗدا اتىثدن مش ٔجدٕد وٍدداِخ         عر ٔجدٕد 

دراصددٗٛ اتنددىَ وٕ،ددٕعاة ٔأٌغددطٛ وٍّحٗددٛ ٔهددا وٍّحٗددٛ عددَ ا غتصدداد     

بصاٛ عاودٛ ٔوغدزٔعاة رٖدادٚ اسعىداه بصداٛ  امدٛ  ٔأُ وغدزٔعاة رٖدادٚ         

اسعىدداه اٍىٗددٛ كددثا وددَ املّدداراة لددتٝ الطمبددٛ ٔاملغددارك  وثددن: اإلبددتا            

  ٔالعىددن الازٖقدد٘  ٔوّدداراة اٌتدداد الضددمو ٔعدارٚ اخلددتواة  ٔوّدداراة   ٔا بتكددار

ا اصاه   كىا اِتىدا املدتارظ بالتدترٖم ودَ  دته بدزاوخ دصصدٛ ودتاّا         

   Zagreb ( صاعٛ اترٖبٗدٛ  ملدتٚ يتيدٛ عدّٕر مش املدتارظ الثإٌٖدٛ بشهدزب       052 

ىٗي ٖٔتنددىَ وٕ،ددٕعاة وتعددتدٚ وثددن: اٍىٗددٛ ٔاطددٕٖز اس كددار الزٖادٖددٛ  اصدد 

املغددزٔ   البددتٞ مش اغدد ٗن ٔعدارٚ الكٗاٌدداة ا غتصددادٖٛ  اإلدارٚ املالٗددٛ  ٔوّدداراة 

ا اصدددداه  ٔاملّدددداراة التٍلٗىٗددددٛ  ٔاملّدددداراة الغةصددددٗٛ  ٔاإلبددددتا  ٔا بتكددددار    

ٔالعقمٗددٛ التحارٖددٛ  ٔذلدد  لت ددٗا الاكددز الضددم  ٔالتجتاِدداة الضددمبٗٛ الدد       

تٝ الطمبددٛ ٔأٔلٗدداٞ اسوددٕر مش   بددتأة الّددز حنددٕ وغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه لدد      

 امتىو الكزٔاا٘ و 

 &  Farenll, Heder)ٔأصددازة ٌتدداٟخ دراصددٛ  زٍٖددن ِٔٗددتر ٔلٕجٗبدد   

Ljubić,2016)      عدددَ  ٔجدددٕد وقٕوددداة لتعمدددٗي رٖدددادٚ اسعىددداه مش دٔه ا كددداد

اسٔربدد٘ ذٗددث إجددت وٍدداِخ  اتنددىَ وٕ،ددٕعاة ٔغندداٖا ميكددَ كٕٖمددّا عر     
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اعأُ  عاه ب  ٔساراة الرتبٗٛ ٔالتعمدٗي  ٔعدتد ودَ    وغزٔعاة رٖادٖٛ  ٔٔجٕد 

الٕساراة اس زٝ وثدن ا غتصداد ٔالتعمدٗي العدال٘ ٔالثقا دٛ ٔالزٖا،دٛ  لزعاٖدٛ        

وغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه ٔاقددتٖي الددتعي هلددا   ٔكددذل  ٔجددٕد اغددزٖعاة وثددن  

غددإٌُ التعمددٗي ٔأِتا ددْ ٔ ططددْ ا صددرتااٗحٗٛ ٔالتٍاٗذٖددٛ ٔ مضدداتْ اددٍت      

رٖادٚ اسعىاه مش املتارظ ٔدعىّا  ٔعقدت بدزاوخ اترٖبدٛ لمىعمىد       عمٜ أِىٗٛ

ٔكا ددٛ املغددارك  مش اخلتوددٛ وثددن أٔلٗدداٞ اسوددٕر ٔامتىددو احملمدد٘  ٔعقددت         

وددددعمتزاة صددددٍٕٖٛ لزٖددددادٚ اسعىدددداه  ٔاددددترٖم الطبددددٛ وددددَ  ددددته سٖدددداراّي      

 لمىعصضاة ا غتصادٖٛ ٔوغاِتٚ املغزٔعاة عمٜ الطبٗعٛ ٔا صتاادٚ وٍّاو 

 ,Vilcova, & Dimitrescubدميٗرتٖضكٕب  ٔدراصٛ  ٗمكٕ ا كتة ٌتاٟخ  ٔأ

ٔجددٕد ألىٕعددٛ وددَ الترددتٖاة إاجددْ وددتٖزٙ وددتارظ التعمددٗي غبددن         ( 2015

ا ددداوع٘ مش رٔواٌٗدددا مش غٗدددادٚ رٖدددادٚ اسعىددداه اتندددىَ غمدددٛ اندددى  املٍددداِخ    

التراصٗٛ وٕ،ٕعاة لزٖادٚ اسعىاه  ٔغمٛ ٔجٕد ختصصاة وٍّٗٛ ادتعي غدٗي   

 مش ِذا اماه و  ٔ،ع  التترٖم   عىن املٍتخ   ٔغمٛ البرٕث ال

عر أُ دٔر وددددتٖزٙ  ( Zijlstra,2014دراصددددٛ س مضددددرتا    ٔأعددددارة ٌتدددداٟخ   

املتارظ مش غٗادٚ وغزٔعاة ٔبزاوخ اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش املتارظ بٍٕٗسٖمٍتا 

   ٔ عاة جاٞ بترجٛ عالٗٛ  ٔأُ ٍِاك كثا وَ العٕاون اعيز عمدٜ غٗداداّي ملغدز

رٖددادٚ اسعىدداه وثددن: كىددن املضددعٔلٗاة  ٔا صددتقتلٗٛ  ٔا ٌتاجٗددٛ   ٔاإلبددتا    

 ٔكىن املةا ز  ٔغٕاٌ  العىن  ٔالزةٖٛ املضتقبمٗٛو 

 &Pihie, Asimiran)ٔإمددما ٌتدداٟخ دراصددٛ  ّٗدد٘ ٔأودداُ ٔبدداجزٙ   

Bagheri ,2014)    عر أُ غٗددادٚ وددتٖزٙ املددتارظ  ملغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه مش

 الٗشٖدددا  صددداِىا بغدددكن   Selangorملدددتارظ الثإٌٖدددٛ مش وتٍٖدددٛ صدددٕ اجنٕر  ا

كددبا مش اددتعٗي اإلبددتا  ٔا بتكددار لددتٝ املعمىدد   ٔاغددحٗعّي عمددٜ اصددتةتاً     

 زاٟدددم ٔاصدددرتااٗحٗاة ادددترٖط جتٖدددتٚ   ٔوضددداعتاّي مش وٕاجّدددٛ املغدددكتة   

 ترص٘و ٔالترتٖاة املٍّٗٛ   ٔمش دعي عىمٗاة الترض  ٔالتطٕٖز ٔالت ٗا امل

 & Anderson, Hinz)ٔأ ّزة ٌتاٟخ دراصدٛ أٌترصدُٕ ِٔداٍٖش ٔوداإٗظ      

Matus, ,2014)   اددٕا ز كددثا وددَ وتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه مش املددتارظ

ا صرتالٗٛ وثن ٔجٕد غٗادٚ وترصٗٛ لّٗا يقا ٛ عالٗٛ بتعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه     

ٔاقدددتً اخلدددرباة ٔادددٕ ز الدددتعي ٔا ٌاتددداع عمدددٜ الدددتعمي ودددَ اس طددداٞ  ٔٔجدددٕد 

لكدثا  اجتاِاة ع ابٗٛ وَ غبن املعمى  حنٕ املغزٔعاة الزٖادٖٛ ٔاوتتكّي 

وَ املّاراة اخلامٛ بّا ٔاصتةتاوّي أصالٗم ٔاصرتااٗحٗاة اترٖضٗٛ جتٖدتٚ  

اعتىت عمٜ املىارصاة العىمٗٛ  ٔممارصتّي أوا ا وَ الدتاكا  ٔٔجدٕد وٍداِخ    

دراصٗٛ اتنىَ وٕ،ٕعاة ٔأٌغطٛ  ٔٔجٕد  مبٛ لتّٖي كثا ودَ التا عٗدٛ   

زٔعاة الزٖادٖددٛ  ٔا ِتىدداً ٔالانددٕه ٔاصددتثىار الاددزص لمىغدداركٛ مش املغدد   

باإل،ددا ٛ عر ٔجددٕد عددبكٛ وددَ ا اصددا ة الاعالددٛ بدد  كا ددٛ املغددارك  مش  

اسٌغطٛ ٔالرباوخ الزٖادٖدٛ و ٖٔتندز ودَ عدزت التراصداة الضدابقٛ أُ اعمدٗي        

ملتطمبدداة حيتدداد عر كددثا وددَ املتطمبدداة   اسٔه ا    رٖددادٚ اسعىدداه مش املددتارظ  
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ٛ  وثدن ٔجدٕد     البغزٖٛ ّ  يقا دٛ رٖادٖد املضدعٔل   لدتٝ   ا املّداراة ٔالقدتراة  ادتعى

الزٖادٖددٛ وددَ عدارٚ وترصددٗٛ ٔوعمىدد    املغددارك  مش املغددزٔعاة ٔاسٌغددطٛ  ٔ

ملتطمبدداة ٔأ صدداٟٗ  ٔ مبددٛ ٔأٔلٗدداٞ أوددٕر ٔأعندداٞ ألتىددو لمدد٘  ٔالثدداٌ٘ ا  

وثدددن ٔجدددٕد وٗشاٌٗدددٛ وضدددتقمٛ لمىغدددزٔعاة الزٖادٖدددٛ  ٔادددٕا ز املبددداٌ٘   املادٖدددٛ 

عتاة التسوٛ هلذٓ املغدزٔعاة  باإل،دا ٛ عر الدتعي    ٔالتحّٗشاة ٔاسجّشٚ ٔامل

ملتطمبداة  ا ٔالثالدث  املادٙ وَ املعصضاة ا غتصادٖٛ املٕجٕدٚ مش امتىو احملم٘  

مش اخلطدد، ٔالددرباوخ ٔاملٍدداِخ   اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه  التغددزٖعٗٛ وثددن انددى 

 ٔوغزٔعاة التطٕٖز ٔالترض  املترص٘و   

 مشكلة الدراسة : 
التراصاة الضابقٛ عر ٔجٕد بعدد جٕاٌدم القصدٕر     كثا وَ ٌتاٟخأعارة 

مش املددتارظ بضددمطٍٛ ُعىدداُ اددعيز صددمباو عمددٜ اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه ٔاملغددزٔعاة   

( أُ دٔر اإلدارٚ 5206العزميٗددددٛ  دراصددددٛاملزابطددددٛ بددددْ  ذٗددددث إمددددما ٌتدددداٟخ    

عىداُ  املترصٗٛ مش اٍىٗٛ يقا ٛ رٖادٚ اسعىداه لدتٝ  مبدٛ املدتارظ مش صدمطٍٛ      

جدداٞ بترجددٛ غمٗمددٛ بغددكن عدداً  ٔغمٗمددٛ مش لددأر اإلودداٞ املّددل لمىعمىدد  مش     

ألدداه رٖددادٚ اسعىدداه  ٌٔغددز يقا ددٛ رٖددادٚ اسعىدداه دا ددن املترصددٛ ٔ ارجّددا       

 ٔدعي املغارٖو الزٖادٖٛ ٔمتٕٖمّاو   

 املعز دددٛ ميدددتمكَ   املعمىددداة ( عر أ5205ُامُلقٗىٗدددٛ  دراصدددٛ ٔبٍٗدددا ٌتددداٟخ  

ٔوّارااْ ذٗث عٌْ وَ أِي دعداٟي رٖدادٚ    الٍاغت التاكا ملإًّ تسوٛالكا ٗٛ ٔال

مش اددٕ ا  ددتواة   غصددٕر ( ٔجددٕد5202اسعىدداه  أبددزسة ٌتدداٟخ دراصددٛ العددتٔاٌ٘   

ٔ،دع  عدراك أٔلٗداٞ   لطمبٛ وتارظ التعمدٗي ودا بعدت اسصاصد٘       التٕجْٗ املّل 

 واسوٕر بفِىٗٛ التٕجْٗ املّل سبٍاّٟي

ٚ 5202صدددٛ عٗضدددٜ ٔجٕارٌدددْ    ٔأٔ،دددرا ٌتددداٟخ درا  املٍددداِخ  ( غصدددٕر ُوزاعدددا

  لمطمبددٛ احملتددٕٝ املّدداراة اةٗااٗددٛ   ٔغمددٛ وزاعدداٚذاجدداة امتىددو  التراصددٗٛ

ٛ  عمٜ الشٖاراة املٗتاٌٗٛ لمب٠ٗٛأٌغطتْ ش ٗازكٌٔترٚ  ٔغمدٛ    امليرٗطٛ باملترصد

ٔغمددٛ    لمطمبددٛاإلبددتاع٘ ٔالٍاغددت  ٔتٍىٗددٛ وّدداراة الددتاكا العمىدد٘    ب اِتىاوددْ

 والعىن الٗتٔٙ ٔاإلعتٞ وَ عفٌْب اِتىاوْ أٖناو

 دعددي ٔجددٕد ( عر عددت5204ًٔأعددار اقزٖددز ألمددط التعمددٗي بضددمطٍٛ ُعىدداُ      

 ٔ عالٗااددْ  ٔالٕ،ددو ٔامتىددو اسوددٕر أٔلٗدداٞ وددو التٕامددن لددرباوخ كدداٍت وددال٘

 ٔأصالٗم آلٗاة عر ٔذاجتّا امتىعاة لبعد املتتٌ٘ ٔا غتصادٙ ا جتىاع٘

ٛ   لمتعاودن  امٛ  ٛ  ٔالتٕامدن  ٔغمد ٘  امتىدو  وعصضداة  وغدارك ٞ  احملمد  ٔأٔلٗدا

 العىمٗٛ التعمٗىٗٛ باملتارظو دعي مش اسوٕر

 التضددداةل افصٗضددداو عمدددٜ ودددا صدددبم ميكدددَ أُ اتردددتد وغدددكمٛ التراصدددٛ مش   ٔ

 : اصاٗ

  ُوتطمباة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه لطمبٛ وتارظ التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش وا

 ؟با ٍٛ بضمطٍٛ ُعىاُ وَ ٔجّٛ ٌلز املعمى  لا لٛ ةاه ال
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 وضدتٕٝ    ِن إجت  زٔيف ذاة د لٛ عذصاٟٗٛ عٍتα ≤ 0.05  مش اصدتحاباة )

ٔاملعِدن     ا دٍط عشٝ عر وت ااة ُاوَ  مبٛ املتارظ أ زاد عٍٗٛ التراصٛ 

  ؟ٔصٍٕاة اخلربٚ   العمى٘ 

  : أهداف الدراسة 
 ِت ا ِذٓ التراصٛ عر:

 ُوتطمباة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه لطمبٛ وتارظ التعمدٗي ودا بعدت     عمٜ  التعزت

اسصاصددد٘ مش لا لدددٛ ةددداه البا ٍدددٛ بضدددمطٍٛ ُعىددداُ ودددَ ٔجّدددٛ ٌلدددز     

 املعمى و
  ددزٔيف ذاة د لددٛ عذصدداٟٗٛ عٍددت وضددتٕٝ       ٔجددٕد كتٖددت α ≤ 0.05 مش )

تارظ ُاعدددشٝ عر ودددت ااة املددداصدددتحاباة أ دددزاد عٍٗدددٛ التراصدددٛ ودددَ  مبدددٛ  

 و ِن العمى٘   ٔصٍٕاة اخلربٚا ٍط   ٔاملع

  : أهنية الدراسة 
مش كٌّٕددددا ميكددددَ أُ كددددن املغددددارك  مش متثمددددا أِىٗددددٛ ِددددذٓ التراصددددٛ 

وغدددزٔعاة اعمدددٗي رٖدددادٚ اسعىددداه مش املدددتارظ ودددَ عدارٚ وترصدددٗٛ ٔوعمىددد       

ٔأ صددداٟٗ  ٔ مبدددٛ ٔأعنددداٞ ألتىدددو لمددد٘ مش التعدددزت املتطمبددداة الٕاجدددم   

مش اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه    ٔكددذا ميكددَ أُ   إا زِددا لترقٗددم الٍحدداع ٔالتىٗددش   

ااٗت ٔاملضعٔل  مش ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ٔامُلدتٖزٖاة التعمٗىدٛ التابعدٛ هلدا مش     

     التعزت ام  املتطمباة ٔالعىن عمٜ إ ّٗا مش املتارظو

 :حدود الدراسة 
 متثما ذتٔد التراصٛ مش اصا٘:

 املادٖدٛ   -البغزٖٛ  ِ٘:  اةتٔد املٕ،ٕعٗٛ: اغتصزة عمٜ يتيٛ وتطمباة- 

 (و التغزٖعٗٛ

 ٜاملعمى  ٔاملعمىاةو  اةتٔد البغزٖٛ: اغتصزة عم 

  ٜوتارظ التعمدٗي ودا بعدت اسصاصد٘ اةكٕوٗدٛ      اةتٔد املكاٌٗٛ: اغتصزة عم

 و  مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىاُ
  العداً  ُأجزٖا التراصٛ املٗتاٌٗٛ مش الاصن الثداٌ٘ ودَ   ذٗث  :الشوٍٗٛاةتٔد

 و  5202/5252ًالتراص٘

 :مصطلحات الدراسة 
 ريادة األعنال: تعليه -1

اٍىٗٛ أ زاد رٖدادٖ  غدادرَٖ عمدٜ ا عتىداد     بفٌْ  اعمٗي رٖادٚ اسعىاه ٖعزت

عمدددٜ أٌاضدددّي مش مدددٍاعٛ وضدددتقبمّي ودددَ  دددته عىمٗددداة التعمدددٗي ٔالتدددترٖم  

اعمدٗي رٖدادٚ   ٌٖعدزت  كىدا  و (Anderson, Hinz & Matus, ,2014,9املٍاصدبٛو   

ودددت ن اعمٗىددد٘ ٖدددتي ودددَ  تلدددْ اٍىٗدددٛ اجتاِددداة الطمبدددٛ   عمدددٜ أٌدددْ اسعىددداه

ٔاطٕٖز وّارااّي لتىكٍّٗي وَ عدراك وا لتّٖي وَ عوكاٌاة ٔغتراة ٔ اغاة  

متكدددٍّي ودددَ كٕٖدددن اس كدددار ٔالادددزص عر ذقٗقدددٛ  ٖٔكٌٕدددُٕ أكثدددز ٌغدددا او  

 Welsh Department ٔع ابٗٛ ٔعٌتاجٗٛ ٔاجناذاو مش ٌلزاّي لمرٗاٚ ٔالعىن  

for Education and Skills,2012, 2) 
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ُٖعدزت      ٞ  عمدٜ ذلد   عجزاٟٗداو مش ِدذٓ التراصدٛ بفٌدْ      اعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه   ٔبٍدا

 ٛ اسصاصدد٘ وددا بعددت  وددا بعددت  تارظ التعمددٗي دد عىمٗددٛ اّددتت عر اٍىٗددٛ الطمبدد

مش ا ٕاٌددم املعز ٗددٛ  بضددمطٍٛ ُعىدداُ   البا ٍددٛاةكٕوٗددٛ مش لا لددٛ ةدداه   

َ   ٔامل كٕٖدددن اس كدددار اإلبتاعٗدددٛ عر أعىددداه      ّارٖدددٛ ٔالقٗىٗدددٛ  ٔمتكٗدددٍّي وددد

  ٖٕٔجتُٔ وَ  تهلا  زماو وضتقبمٗٛ مش ألاه ٔ تواة  رٖادٖٛ ٔوغزٔعاة

 املَّ ٔاسعىاهو     

 ريادة األعنال: -2
أعىداه مد اٚ وضدتقمٛ أٔ اطدٕٖز     الطمبٛ مكٗٛ اعزت رٖادٚ اسعىاه بفٌّا و

ٔاملعصضدددداة ا غتصددددادٖٛو    ددددن الغددددزكاة وددددتراٞ ٖبرثددددُٕ عددددَ الاددددزص دا  

(Anderson, Hinz & Matus, ,2014,9) 

ٔاعزت أٖناو عمٜ أٌّا غترٚ الطمبٛ عمٜ ع اد أ كار جتارٖدٛ ٔكٕٖمدّا عر   

 &Deveci ممارصددداة عىمٗدددٛ اطبٗقدددٛ ودددَ  دددته وغدددزٔعاة اغتصدددادٖٛو  

Seikkula-Leino, 2018, 106)) 

عجزاٟٗداو مش ِدذٓ التراصدٛ بفٌّدا      اهرٖدادٚ اسعىد  ٔافصٗضاو عمٜ وا صدبم ُاعدزت   

ودتارظ التعمدٗي ودا بعدت  اسصاصد٘ اةكٕوٗدٛ مش لا لدٛ         اتٗز لطمبٛ عىمٗٛ

ُ  البا ٍدددٛ ةددداه  إ ٗددد  وعدددار ّي ٔوّدددارااّي ٔاجتاِدددااّي    بضدددمطٍٛ ُعىدددا

ودَ  رٖادٖدٛ بدتعي   ودَ  دته غٗدادٚ وغدزٔعاة     ٔذلد     تٌتواد مش صٕيف العىنل

 وو احملم٘املترصٛ ٔأٔلٗاٞ اسوٕر ٔامتى

 التعليه ما بعد األساسي: -3
ِٕ ٌلاً وتاْ صٍتاُ وَ التعمٗي املترصد٘ ٖعقدم وزذمدٛ التعمدٗي اسصاصد٘      

الدد  اضددت زيف عغددز صددٍٕاة دراصددٗٛ  ّٖٔددتت عر ا صددتىزار مش اٍىٗددٛ املّدداراة 

اسصاصٗٛ ٔوّاراة العىن ٔالتةطدٗ، املّدل لدتٝ الطمبدٛ  دا ّٖٗد٠ّي لٗكٌٕدٕا        

متىو  غادرَٖ عمٜ ا صتاادٚ وَ  زص التعمٗي ٔالتدترٖم  أعناٞ  اعم  مش ا

 ( 25  5204بضمطٍٛ ُعىاُ   ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ٔالعىن بعت التعمٗي املترص٘و  

 :اإلجراءات املنوجية للدراسة 
 :ىا ٖفا٘ٔاتىثن ام  اإلجزاٞاة  ٗ

 :منوج الدراسة 
ٙ  الباذثدداُاابددو  بٕمدد  وددا ِددٕ  ّٖددتي  مش ِددذٓ التراصددٛ املددٍّخ الٕمددا٘ الددذ

كاَٟ ٔااضآ  ٔكتٖت اللزٔت ٔالعتغاة ال  إجت ب  الٕغداٟو  ٔكتٖدت   

املىارصاة الغاٟعٛ أٔ الضاٟتٚ  ٔالتعدزت عمدٜ امُلعتقدتاة ٔا جتاِداة عٍدت كدن       

 (و  562 5205   واسُوَ اس زاد ٔا ىاعاة ٔ زاٟقّا مش الٍىٕ ٔالتطٕرو  

 جمتنع الدراسة: 
اكدُٕ ألتىدو التراصددٛ ودَ ملٗدو املعمىدد  ٔاملعمىداة باملدتارظ اةكٕوٗددٛ        

عددتدِي  ٔالبددال لا لددٛ ةدداه البا ٍددٛ بضددمطٍٛ ُعىدداُ   مش ( 05-00مصددا    ل

ٛو ( وعمىددداو5226  ٔ دددم عذصددداٞ داٟدددزٚ التةطدددٗ، ٔاملعمٕوددداة الرتبٕٖدددٛ    ٔوعمىددد
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 ً التراصدد٘  باملتٖزٖددٛ العاوددٛ لمرتبٗددٛ ٔالتعمددٗي  را لددٛ ةدداه البا ٍددٛ لمعددا

 ًو5252/  5202

 عينة الدراسة: 
( وعمىداو ٔوعمىدٛ  أٙ   542  أ ذ عٍٗٛ عغٕاٟٗٛ وَ ألتىو التراصٛ بم ا  

ٔجددتٔه   ٔ  التطبٗددم عمددّٗي الكرتٌٔٗدداو   % ( وددَ ألتىددو التراصدد5ٛو02بٍضددبٛ  

 :( ٖٕ،ز العٍٗٛ ذضم وت ااة التراص0ٛ 

 عٍٗٛ التراصٛ ذضم وت اااّا: (0جتٔه  

 :أداة الدراسة 
با عتىداد   أداٚ التراصٛوَ أجن كقٗم أِتات التراصٛ غاً الباذثاُ بإعتاد 

ِٖٕاٌضددددددددَ عمددددددددٜ اسدب الٍلددددددددزٙ ٔبعددددددددد التراصدددددددداة الضددددددددابقٛ وثددددددددن   

(Johansen,2018) ٔ    زٍٖدددن ِٔٗدددتر ٔلٕجٗبددد  (Farenll, Heder  & 

Ljubić,2016)    ٔأٌترصُٕ ِٔاٍٖش ٔواإٗظ  (Anderson, Hinz & Matus, 

,2014)   

 (  قددزٚ  22أر ٔ  ٔاكٌٕددا ا صددتباٌٛ مش مددٕراّا الٍّاٟٗددٛ وددَ يتيددٛ لدد       

 ٔعتد  قزاة كن وٍّا ٌٔضبتّا امل٠ٕٖٛو الثتيٛ احملأر( ٖٕ،ز 5ٔجتٔه  

 إسٖو لأر التراصٛ ٔ  قزاة كن وٍّا ٔ الٍضم امل٠ٕٖٛ لماقزاة: (5جتٔه  

عتد الاقزاة احملأر ً

  الٍضبٛ امل٠ٕٖٛ

 %25 06 املتطمباة البغزٖٛ 0

 %22 02 املتطمباة املادٖٛ 5

 %22 02 املتطمباة التغزٖعٗٛ 2

 22022امىٕ  الكم٘

 :صدق األداة 

لمترقم وَ متيف اسداٚ   عز،ّا عمدٜ ألىٕعدٛ ودَ امُلركىد  ودَ ذٔٙ      

لكىد   ٔذلد  مش    (2 اخلربٚ ٔاملةتصد  مش اإلدارٚ التعمٗىٗدٛ  ٔبمد  عدتدِي     

ٔغضدي الرتبٗدٛ ٔالتراصداة اإلٌضداٌٗٛ       كمٗٛ الرتبٗٛ جاوعدٛ الضدمطاُ غدابٕظ   

 ددرباٞ ٔ   ٔكمٗددٛ العمددًٕ التطبٗقٗددٛ بصددرار صددمطٍٛ ُعىدداُمش داوعددٛ ٌددشٔٝ 

ُ ٔوضددعٔل  مش    ٔغددت عددادة ا صددتباٌاة  ٔسارٚ الرتبٗددٛ ٔالتعمددٗي بضددمطٍٛ عىددا

احملكىٛ ملٗعّا  ٔأملو احملكىُٕ عمٜ متغّا  ٔوتٟىتّا لقٗاظ اسبعاد ال  

لدد  بعددت عجددزاٞ التعددتٖتة املٍاصددبٛ مش ،ددٕٞ وتذلدداة    ٔ،ددعا وددَ أجمددّا  ٔذ 

احملكىدد  ٔإجّٗددااّي  عوددا باةددذت  أٔ اإل،ددا ٛ  أٔ ععددادٚ الصددٗاهٛ  أٔ ععددادٚ  

 الرتاٗمو

 ا ملال٘ الٍضبٛ العتد املضتٕٝ املت ا

  %4292 055 ذكٕر  ا ٍط

 

542 

 %2295 052 عٌاث

 %2492 522 بكالٕرٖٕظ املعِن 

 %0290 26 واجضتا  فكثز

 %5292 26 صٍٕاة 02 -0 اخلربٚ

 %6696 022 صٍٕاة  فكثز 02
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 :ثبات أداة للدراسة 

غدداً الباذثدداُ باصددتةتاً وعاوددن ألاددا كزٌٔبددا   صددتةزاد وعاوددن الثبدداة       

 ( إ،ز ذل و2ٌٔتاٟخ جتٔه  

 التراصٛ حملأروعاوتة الثباة ابعاو : (2جتٔه  

 وعاون الثباة عتد الاقزاة احملٕرً

 2920 06 املتطمباة البغزٖٛ 0

 2924 02 املتطمباة املادٖٛ 5

 2925 02 املتطمباة التغزٖعٗٛ 2

 2926 22امىٕ         

      َ التراصددٛ اتىتددو بقٗىددٛ يبدداة     لددأر( أُ ملٗددو 2جددتٔه   ٖتنددز ودد

(  ٔذلدد  ٖددته عمددٜ أُ أداٚ التراصددٛ   26و2عالٗددٛ ذٗددث بمدد  الثابددا العدداً لددشداٚ     

 اتىتو بقٗىٛ يباة عالٗٛو

 :املعاجلات اإلحصائية 
( ودو  SPSS  اد اه البٗاٌداة مش اةاصدم اصلد٘ عمدٜ الربٌداوخ ا ذصداٟ٘        

 اصتةتاً املعا اة اإلذصاٟٗٛ التالٗٛ:

 لتكزارٖددٛ  ٔالٍضددم امل٠ٕٖددٛ لمتعددزت عمددٜ اكددزار اإلجابدداة لددتٝ     التٕسٖعدداة ا

 أ زاد عٍٗٛ التراصٛو
 ألاا كزٔ ٌبا  ةضاب وعاون الثباةو 
 املتٕص، اةضاب٘ ٔا حنزات املعٗارٙ و 
  التراصٛو عٍٗٛا تبار  ة( لتراصٛ الازٔيف ب  وتٕصطاة اصتحاباة 

  :نتائج الدراسة 
 الشــلال األول الــصه نصــى: مــا ُمتطلبــات   النتــائج املتعلكــة باإلجابــة عــن :أواًل

تعليه ريادة األعنال لطلبة مدارض التعليه ما بعـد األساسـي يف حمافظـة    
 مشال الباطنة بشلطنة ُعنان من وجوة نظر املعلنني ؟

اضددّٗت لعددزت ٌتدداٟخ التراصددٛ  قددت   اصددٍٗاّا ٔ قددا سصدد٠مٛ التراصددٛ        

مٗث متا اإلجابٛ عَ كن صعاه عمٜ ذتٓ  ٔ ٗىدا ٖمد٘ عدزت لتمد  الٍتداٟخ      

ٔ البٗاٌاة اإلذصاٟٗٛ املتعمقٛ بّا ٔ قدا املعٗدار اصاد٘ لتاضدا الٍتداٟخ  ذٗدث         

( 5=0-2املدتٝ    الثتيد٘   ٔ  ذضداب   ٔ قداو ملقٗداظ لٗكدزة    تٖدا اخلكتٖت  دٕه  

ٔوَ يي اقضٗىْ عمٜ أكرب غٗىٛ مش املقٗداظ لمرصدٕه عمدٜ  دٕه اخلمٗدٛ أٙ      

(  ٔبعت ذل    ع،ا ٛ ِدذٓ القٗىدٛ عر أغدن غٗىدٛ مش املقٗداظ ٔذلد        66و2=2÷5 

 و( ٖٕ،ز ذل 4  ٔجتٔه  لترتٖت اةت اسعمٜ هلذٓ اخلمٗٛ

 اةتٔد التٌٗا ٔالعمٗا ملقٗاظ لٗكزة الثتي٘: ( 4جتٔه  

 املتٕص، اةضاب٘  ٕه اخلمٗٛ( درجٛ املٕا قٛ

 66و0عر أغن وَ           0وَ        وٍةانٛ

 22و5عر أغن وَ       66و0وَ     وتٕصطٛ

 2عر      22و5وَ    عالٗٛ

التراصدٛ  ٔاازٖد  ا صدتحاباة   ذضداب      عٍٗٛبعت اطبٗم ا صتباٌٛ عمٜ ٔ

ٛ  إا زاملتٕصطاة اةضابٗٛ لترجٛ  ٔ  احملأر الثتيد ( أدٌدآ  2تٔه  جد لمتراصدٛ  

   ٖٕ،ز ذل و 
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  التراصٛ درجٛ املٕا قٛ حملأراملتٕصطاة اةضابٗٛ ٔا حنزا اة املعٗارٖٛ : (2جتٔه  

 املعٗار ًالزابٛ

املتٕص، 

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

 درجٛ املٕا قٛ

 وتٕصطٛ املتطمباة البغزٖٛ 1 

 عالٗٛ املادٖٛاملتطمباة  2

 عالٗٛ املتطمباة التغزٖعٗٛ 3

عالٗٛ امىٕ  الكم٘                  

( أُ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ وددتارظ     2ٖتنددز وددَ جددتٔه    

التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىداُ ودَ ٔجّدٛ    

 العالٗددٛ بالٍضددبٛ حملددأر التراصددٛ ككددن كاٌددا ،ددىَ الترجددٛ   ٌلددز املعمىدد 

(   كىدا ادزأع املتٕصد،    5924ذٗث بمد  امىدٕ  الكمد٘ لمىتٕصدطاة اةضدابٗٛ       

 (2925( ٔ  2966(   ٔا حنددزات املعٗددارٙ بدد   5952( ٔ 5926اةضدداب٘ لمىرددأر بدد  

بداة التغدزٖعٗٛ   ٔجاٞ مش املزابٛ اسٔر لٕر املتطم أٙ ب  العالٗٛ ٔاملتٕصطٛ  

(  2964( ٔاحنددزات وعٗددارٙ غددترٓ   5926ٔ تٕصدد، ذضدداب٘ بمدد    عالٗددٛ بترجددٛ 

ٔ تٕصدد،   عالٗددٛ  ٔمش املزابددٛ الثاٌٗددٛ جدداٞ لددٕر املتطمبدداة املادٖددٛ بترجددٛ       

(  أوا لٕر املتطمباة البغزٖٛ 2966( ٔاحنزات وعٗارٙ غترٓ   5922ذضاب٘ بم   

ٛ  قدددت جددداٞ مش املزابدددٛ الثالثدددٛ بترجدددٛ        ٔلكٍّدددا متٗدددن عر العالٗدددٛ     وتٕصدددط

  ( و2925( ٔاحنزات وعٗارٙ غترٓ   5952ٔ تٕص، ذضاب٘ بم  

اٍددأه كددن لددٕر    ٔملشٖددت وددَ التعىددم مش ٌتدداٟخ الضددعاه اسٔه لمتراصددٛ   

 عمٜ ذتٓ ٔذل  كىا ٖفا٘:

  :املتطلبات البشريةاحملور األول: 
ترجددٛ العٗارٖددٛ ٔاملتٕصددطاة اةضددابٗٛ ٔا حنزا دداة امل ( 6ٖٕٔ،ددز جددتٔه  

   لاقزاة ِذا احملٕر ؤالزابٛ 

( أُ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ وددتارظ     6ٖتنددز وددَ جددتٔه    

التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىداُ ودَ ٔجّدٛ    

ترجددددٛ الٌلدددز املعمىدددد  بالٍضددددبٛ حملدددٕر املتطمبدددداة البغددددزٖٛ كاٌدددا ،ددددىَ    

ٛ   تٕصطٛامل ( 5922ذٗدث ادزأع املتٕصد، اةضداب٘ بد          ٔلكٍّا متٗدن عر العالٗد

أٙ بد  درجدٛ التقدتٖز العالٗدٛ      ( 2962( ٔ 2962(  ٔا حنزات املعٗدارٙ بد     0965ٔ 

"  مبٛ لتّٖي التا عٗٛ ٔاةىداظ   ( ٔال  ٌصّا4   ٔذصما الاقزٚ ٔاملتٕصطٛ

أعمدٜ وتٕصد، ذضداب٘    ٔالزهبٛ لمىغاركٛ مش وغزٔعاة رٖادٚ اسعىاه " عمٜ 

   بٍٗىدددا ذصدددما عالٗدددٛ( ٔبترجدددٛ 2966( ٔبددداحنزات وعٗدددارٙ غدددترٓ   5922بمددد   

" أ صاٟٗ  ٌاضٗ  ٖعدتُٔ الطمبدٛ ٖٔعِمدٌّٕي ٌاضدٗاو      ٔال  ٌصّا (02  الاقزٚ

لمىغاركٛ مش وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو" عمٜ أغن وتٕص، ذضداب٘ بمد    

  ٔبترجٛ وتٕصطٛو( 2962(  ٔاحنزات وعٗارٙ غترٓ    0965 

  :املتطلبات املاديةاحملور الجاني: 
املتٕصددطاة اةضددابٗٛ ٔا حنزا دداة املعٗارٖددٛ ٔدرجددٛ      ( 6ٖٕٔ،ددز جددتٔه   

  واحملٕرلاقزاة ِذا ٔالزابٛ  اةتٔث
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بالٍضبٛ لاقزاة لٕر  ٔالزابٛ ٔدرجٛ اةتٔث املتٕصطاة اةضابٗٛ ٔا حنزا اة املعٗارٖٛ: (6 جتٔه 

 املتطمباة البغزٖٛ

املتٕص،  الاقزٚ ً الزابٛ

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

درجٛ 

 املٕا قٛ

 

ُوتٖزٙ وتارظ ٖعىمُٕ عمٜ إ ا املٕارد البغزٖٛ  1

ٔاملادٖٛ التسوٛ لْو

 وتٕصطٛ

 

وعمى  أٔاٟن ٖغحعُٕ املعمى  عمٜ اطبٗم اعمٗي  2

رٖادٚ اسعىاه مش أٌغطٛ املٍاِخ التراصٗٛو

 عالٗٛ

 

وعمى  غادرَٖ عمٜ كٕٖن لتٕٝ املٍاِخ التراصٗٛ  3

عر وغزٔعاة رٖادٚ أعىاهو

 عالٗٛ

 

 مبٛ لتّٖي التا عٗٛ ٔاةىاظ ٔالزهبٛ لمىغاركٛ  4

مش وغزٔعاة رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

 

أ صاٟٗ  والٗ  ٔعدارٖ  ٖتٕلُٕ وض٠ٕلٗٛ اإلدارٚ  5

ملغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهواملالٗٛ 

 عالٗٛ

 

وغز   ازبٕٖ  ٖٕجُّٕ ٖٔزعتُٔ املعمى   6

ٍٖٔىٌّٕي وٍّٗاو مش اصتةتاً اصرتااٗحٗٛ التعمي 

الٍغ،و

 عالٗٛ

 

ُوغز   عدارٖ  ٖغحعُٕ اإلدارٚ املترصٗٛ عمٜ ابل  7

اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

 

وٍضق  ٖتٕلُٕ وض٠ٕلٗٛ اضّٗن عىمٗاة ٔأٌغطٛ   8

اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش كا ٛ املزاذنو

 عالٗٛ

 

ُٖعز ُٕ الطمبٛ بفٌٕا   9 أ صاٟ٘ إجْٗ وّل 

وغزٔعاة رٖادٚ اسعىاه  ال  حيتاجّا امتىوو

عالٗٛ

 

أ صاٟٗ  ٌاضٗ  ٖعتُٔ الطمبٛ ٖٔعِمٌّٕي ٌاضٗاو  10

لمىغاركٛ مش وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

وتٕصطٛ

 

ُٖعزِّ ُٕ الطمبٛ بٍلي العىن مش  11 أ صاٟٗ  اجتىاعٗ  

املعصضاة ٔاهل٠ٗاة ٔاملٍلىاة امتىعٗٛ و

وتٕصطٛ

 

٠ِٗٛ وعأٌٛ عمٜ أِم ا صتعتاد سداٞ أٙ وّىٛ أيٍاٞ  12

اسعىاهوعىمٗاة وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ 

وتٕصطٛ

 

ٌٖغحعُٕ أبٍاِٞي عمٜ املغاركٛ مش  13 أٔلٗاٞ أوٕر 

وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

عالٗٛ

 

ٌٖقتوُٕ التعي املادٙ ٔالبغزٙ  14 أعناٞ ألتىو لم٘ 

ملغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

وتٕصطٛ

 

عىن وترصٗٛ أعناٞ ألالط ٔ اُ ٔ زيف ٔملاعاة  15

ٖتعىُٕ وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

وتٕصطٛ

 

وغزمش وٕاغو عىن مش امتىو احملم٘  ٖٕ زُٔ ب٠ٗٛ  16

آوٍٛ لتٍاٗذ وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

وتٕصطٛ

وتٕصطٛ امىٕ  الكم٘              

( أُ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ وددتارظ     6ٖتنددز وددَ جددتٔه    

التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىداُ ودَ ٔجّدٛ    

ٛ ترجدٛ  الٌلز املعمىد  بالٍضدبٛ حملدٕر املتطمبداة املادٖدٛ كاٌدا ،دىَ            العالٗد

(  ٔا حنددزات املعٗددارٙ بدد     5926( ٔ 5925ذٗددث اددزأع املتٕصدد، اةضدداب٘ بدد     

2922 ٔ )2965 )  ٛ ( 0   ٔذصددما الاقددزٚ أٙ بدد  درجددٛ التقددتٖز العالٗددٛ ٔاملتٕصددط

" ٔجٕد وٍاِخ دراصٗٛ اتنىَ وٕ،دٕعاة ٔغنداٖا ٔأٌغدطٛ ُادتعي      ٔال  ٌصّا

( ٔبددداحنزات 5925اعمدددٗي رٖدددادٚ اسعىددداه " عمدددٜ أعمدددٜ وتٕصددد، ذضددداب٘ بمددد       

ٛ ( ٔبترجدٛ  2962وعٗارٙ غترٓ   ٚ   عالٗد "    ٌصدّا ٔالد  (02     بٍٗىدا ذصدما الاقدز

عغاوٛ اذتاداه صدٍٕٙ  داص باإلاجنداساة الد  ذققتّدا وغدزٔعاة اعمدٗي رٖدادٚ          

(  ٔاحنددزات 5926اسعىدداه مش اٍىٗددٛ امتىددوو" عمددٜ أغددن وتٕصدد، ذضدداب٘ بمدد      

   ( ٔبترجٛ وتٕصطٛو2965وعٗارٙ غترٓ    
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بالٍضبٛ لاقزاة لٕر  ٔالزابٛاةتٔث ٔدرجٛ  املتٕصطاة اةضابٗٛ ٔا حنزا اة املعٗارٖٛ: (6 جتٔه 

 املتطمباة املادٖٛ

املتٕص،  الاقزٚ ً الزابٛ

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

درجٛ 

 املٕا قٛ

ٔجٕد وٍاِخ دراصٗٛ اتنىَ وٕ،ٕعاة ٔغناٖا  1 1

ٔأٌغطٛ ُاتعي اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

ٔجٕد جتأه وترصٗٛ وزٌٛ إ ز الٕغا التسً  2 4

رٖادٚ اسعىاهوملغزٔعاة اعمٗي 

 عالٗٛ

ختصٗت جشٞ وَ وٗشاٌٗٛ املترصٛ ملغزٔعاة اعمٗي  3 9

رٖادٚ اسعىاه وَ  ته بٍٕد ٔا،رٛ ُٔورتدٚو

 عالٗٛ

عااذٛ الازمٛ لٍقن ٔكٕٖن املٗشاٌٗٛ الااٟنٛ وَ  4 11

بعد بٍٕد املٗشاٌٗٛ عر دعي وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ 

اسعىاهو

 عالٗٛ

ُوضاِىٛ الضمطاة التعمٗىٗٛ الُعمٗا ُوىثمٛ مش ٔسارٚ  5 3

الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ٔامُلتٖزٖاة التابعٛ هلا مش دعي 

وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

ختصٗت جشٞ وَ أرباع ا ىعٗٛ التعأٌٗٛ  6 18

املترصٗٛ لتٍاٗذ أٌغطٛ اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

وتٕصطٛ

امق٘ التربعاة وَ أٔلٗاٞ اسوٕر ٔامتىو احملم٘  ا  7 16

ٖتنىٍْ وَ أ زاد ٔوعصضاة ٔٔكا ةو

وتٕصطٛ

ٔجٕد أبٍٗٛ وترصٗٛ اضتٕعم وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ  8 13

اسعىاه ال  اتي دا ن املترصٛ وَ دترباة 

ٔوعاون ٔوزاكش وصادر اعمي ٔوكتباة ٔهزت 

لاٌتادو

 عالٗٛ

إا ز جتّٗشاة وترصٗٛ وَ أ ة ٔأجّشٚ ٔوعتاة  9 8

لتٍاٗذ وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

بٍاٞ عبكٛ ااصا ة ُوتكاومٛ ازب، كا ٛ امُلغارك   10 5

مش وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

إ ا وٗشاٌٗٛ لعقت ألىٕعٛ وَ بزاوخ التٍىٗٛ  11 6

املٍّٗٛ لكا ٛ امليغارك  مش وغزٔعاة ٔبزاوخ اعمٗي 

رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

عمتار ألىٕعٛ وَ اسدلٛ ٔالٍغزاة التٕجّٗٗٛ  12 10

ٔاإلرعادٖٛ لتٍىٗٛ يقا ٛ اعمٗي رٖادٚ اسعىاه لتٝ 

ملٗو امُلغارك  مش العىمٗٛ التعمٗىٗٛو

 عالٗٛ

اسعىاه وَ  ته الصر  اضٕٖم وغزٔعاة رٖادٚ  13 14

ٔامتة الٕرغٗٛ ٔا لكرتٌٔٗٛ املترصٗٛو

عالٗٛ

اصىٗي ألىٕعٛ وَ الت تاة ٔامُلمصقاة اإلرعادٖٛ  14 15

مش املترصٛ لشٖادٚ الٕع٘ بتعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

وتٕصطٛ

إ ا ٔصاٟن اٌتقاه آوٍٛ وَ املتارظ عر أواكَ  15 7

رٖادٚ اسعىاه ال  اتي  ارد  اٍاٗذ وغزٔعاة

املترصٛو

 عالٗٛ

إ ا واذد لمىٕا قاة عمٜ اٍاٗذ وغزٔعاة اعمٗي  16 2

 -رٖادٚ اسعىاه وثن واذد وٕا قٛ  ألٗاٞ اسوٕر

وعصضاة امتىو احملم٘ (و -الضمطاة التعمٗىٗٛ

 عالٗٛ

بكا ٛ إا ز أبٍٗٛ مش امُلحتىو احملم٘ ُوحّشٚ  17 12

اإلوكاٌاة لتٍاٗذ وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

عغاوٛ اذتااه صٍٕٙ  اص باإلاجناساة ال  ذققتّا  18 19

وغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش اٍىٗٛ امتىوو

وتٕصطٛ

عغاوٛ  وعارت دا ن املترصٛ ٔ ارجّا لعزت  19 17

رٖادٚ اسعىاهو تواة ٌٔوٍتحاة وغزٔعاة اعمٗي 

وتٕصطٛ

عالٗٛ امىٕ  الكم٘                               
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  :املتطلبات التشريعيةاحملور الجالح: 
املتٕصددطاة اةضددابٗٛ ٔا حنزا دداة املعٗارٖددٛ ٔدرجددٛ      ( 2ٖٕٔ،ددز جددتٔه   

  واحملٕرلاقزاة ِذا ٔالزابٛ  اةتٔث

بالٍضبٛ لاقزاة لٕر  ٔالزابٛاةتٔث ٔدرجٛ  ٔا حنزا اة املعٗارٖٛاملتٕصطاة اةضابٗٛ : (2 جتٔه 

 املتطمباة التغزٖعٗٛ

املتٕص،  الاقزٚ ً الزابٛ

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

درجٛ 

 املٕا قٛ

انى  اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش اخلط،  1 1

ا صرتااٗحٗٛ عمٜ وضتٕٝ ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي 

ٔاملتارظو ٔامُلتٖزٖاة التابعٛ هلا

 عالٗٛ

عٌغاٞ ٔذتٚ وتةصصٛ لرباوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي  2 6

رٖادٚ اسعىاه باملتارظو

 عالٗٛ

ٌٖتٖز  3 5 اصترتاث ٔ ٗاٛ وٍضم اعمٗي رٖادٚ اسعىاه 

ٔذتٚ الرباوخ ٔاملغزٔعاة الزٖادٖٛو

 عالٗٛ

اعتٖن لٕاٟز امالط ٔالمحاُ ٔ زيف ٔملاعاة  4 12

العىن املترصٗٛ مٗث اتنىَ أِتا ّا ٔٔ اٟاّا 

اتعٗي بزاوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

اعتبار وغاركٛ الطمبٛ مش بزاوخ ٔوغزٔعاة  5 7

اعمٗي رٖادٚ اسعىاه جشٞاو وَ التقٕٖي املضتىز 

لتعمىّيو

 عالٗٛ

املغارك  ختاٗد اسعباٞ التترٖضٗٛ لمىعمى   6 3

مش بزاوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو

 عالٗٛ

اعتٖن التٕمٗ  الٕ ٗا٘  ىٗو املغارك  مش  7 4

بزاوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مٗث ٖتي 

انىٍْٗ مش املّاً ٔاملض٠ٕلٗاة ٔالٕاجباة الٕ ٗاٗٛ 

هليو

 عالٗٛ

ذضاب بٍك٘ الضىاع بتةصٗت متٕٖن وضتقن مش  8 8

ملغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه صٕاٞ وَ بٍٕد 

املٗشاٌٗٛ املترصٗٛ أٔ وَ  ته الغزاكٛ 

امتىعٗٛو

 عالٗٛ

انى  اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش وعاٖا جٕدٚ  9 9

التعمٗي ٔالتعمي ٔاإلدارٚ املترصٗٛ مش ٌلاً اطٕٖز 

اسداٞ املترص٘و

 عالٗٛ

عمتاراة ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي وَ أدلٛ كتٖث  10 2

ٔكتٗباة ٌٔغزاة مٗث اعكت عمٜ اعمٗي رٖادٚ 

اسعىاهو

 عالٗٛ

انى  التعمي اخلتو٘ كفذت العٍامز الزٟٗضٛ  11 10

مش واذد اقٕٖي أداٞ ٠ِٗٛ العاوم  باملترصٛ 

املغارك  مش بزاوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ 

اسعىاهو

 عالٗٛ

جعن بزاوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه  12 15

عز او ُٔوتطمباو رٟٗضاو مش ازغٗاة العاوم  

باملتارظو

وٍةانٛ

انى  اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش اصتىاراة سٖاراة  13 13

وتابعٛ عدارٙ املتارظ ٔوعمىّٗا ٔ ٍّٗا صٕاٞ عمٜ 

امُلتٖزٖاة وضتٕٝ ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي أٔ 

التعمٗىٗٛ التابعٛ هلاو

 عالٗٛ

اضّٗن ُوغاركٛ وعصضاة ٔوٍلىاة ٠ِٗٔاة  14 11

ٔٔكا ة امتىو احملم٘ مش بزاوخ ٔوغزٔعاة 

اعمٗي رٖادٚ اسعىاه ٔمتكٍّٗا وَ إ ا التعي 

التسً هلاو

 عالٗٛ

الضىاع بتضٕٖم لرباوخ ٔوغزٔعاة اعمٗي رٖادٚ  15 14

اسعىاهو

وتٕصطٛ

عالٗٛ امىٕ  الكم٘              
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( أُ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ وددتارظ     2ٖتنددز وددَ جددتٔه    

التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىداُ ودَ ٔجّدٛ    

ٛ ٌلز املعمى  بالٍضبٛ حملٕر املتطمباة التغزٖعٗٛ كاٌا ،ىَ   التقدتٖز  درجد

(  ٔا حندزات املعٗدارٙ   0965( ٔ 5920ذٗث ازأع املتٕص، اةضداب٘ بد       العالٗٛ

ٛ   ( 2962( ٔ 2922بدددد      ٔذصددددما  أٙ بدددد  درجددددٛ التقددددتٖز العالٗددددٛ ٔاملتٕصددددط

" انى  اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش اخلط، ا صدرتااٗحٗٛ   ( ٔال  ٌصّا0 الاقزٚ

عمددٜ وضددتٕٝ ٔسارٚ الرتبٗددٛ ٔالتعمددٗي ٔامُلددتٖزٖاة التابعددٛ هلددا ٔاملددتارظ " عمددٜ     

 ( ٔبترجددد2962ٛ( ٔبدداحنزات وعٗدددارٙ غدددترٓ   5920أعمددٜ وتٕصددد، ذضددداب٘ بمددد    

" جعن بدزاوخ ٔوغدزٔعاة    ٔال  ٌصّا (05     بٍٗىا ذصما الاقزٚعالٗٛ اقتٖز

عمٗي رٖادٚ اسعىاه عز او ُٔوتطمباو رٟٗضاو مش ازغٗاة العاوم  باملتارظو" عمدٜ  ا

( ٔبترجٛ اقتٖز 2962(  ٔاحنزات وعٗارٙ غترٓ    0965أغن وتٕص، ذضاب٘ بم   

  وتٕصطٛو

   ــلال ــد الـــصه نصـــى:  الجـــانيلإلجابـــة عـــن الشـ فـــروق  ات داللـــة هـــو توجـ
اد عينة الدراسة مـن  ( يف استجابات أفرα ≤ 0.05مشتوى ) إحصائي عند

 ؟ اخلربةوسنوات  ،امُلعلنني ُتعزى إىل متغريات اجلنص ، وامللهو العلني
 ٔ  عزت ٌتاٟخ كن ُوت ا عمٜ ذتٓ عمٜ الٍرٕ اصا٘:

 : أواًل: متغري اجلنص 

ٔ قدا   احملدأر  ىٗو  ٛاملعٗارٖ اة  ذضاب املتٕصطاة اةضابٗٛ  ٔا حنزا 

( مىددددٕعت  T-testا تبددددار ة   عجددددزاٞ  ٔملددددت ا ا ددددٍط  ذكددددز  اٌثددددٜ(     

 (و2وضتقمت  ذضم وا ٖغا علْٗ جتٔه  

 عمٜ ٔجّاة ٌلز أ زاد عٍٗٛ التراصٛ ا ٍط( لمكغ  عَ أيز ٌتاٟخ ا تبار ة :  (2جتٔه  

املتٕص،  العتد الٍٕ  احملأر

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

درجاة 

 اةزٖٛ

وضتٕٝ  غٗىٛ ة

 الت لٛ

اجتآ 

 الت لٛ

املتطمباة 

 البغزٖٛ

 243 ذكز
 

0,167 
 

0,87 
 

 ها دالْ

 اٌثٜ

املتطمباة 

 املادٖٛ

 243 ذكز
 

0,437 
 

0,66 
 

ها دالْ

 اٌثٜ

املتطمباة 

 التغزٖعٗٛ

ها دالْ 0,81 0,247 243 ذكز

 اٌثٜ

 دزٔيف ذاة د لدٛ عذصداٟٗٛ عٍدت وضدتٕٝ       عدتً ٔجدٕد  ( 2ٖتنز ودَ جدتٔه    

 احملدأر مش ملٗدو  املعمىد   عٍٗٛ التراصدٛ ودَ    مش اصتحاباة( α ≤ 0.05الت لٛ  

ٛ  عٌثددٜ( -ُاعددشٝ مُلددت ا ا ٍط ذكددز أٌددْ  عمددٜ   ممددا ٖعددل اااددايف عٍٗددٛ التراصدد

 وّيمش اصتحاباا لمحٍط افياٖٕجت  

  :متغري امللهو العلني:ثانيًا 
ٔ قدا   احملدأر  ىٗو  ٛاملعٗارٖ اة  ذضاب املتٕصطاة اةضابٗٛ  ٔا حنزا 

ٞ   ٔملت ا املعِن العمى٘   بكالٕرٖٕظ  واجضتا  دفعمٜ(    -Tا تبدار ة    عجدزا

test  و02( مىٕعت  وضتقمت  ذضم وا ٖغا علْٗ جتٔه) 
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 عَ أيز املعِن العمى٘ عمٜ ٔجّاة ٌلز أ زاد عٍٗٛ التراصٛ( لمكغ  ٌتاٟخ ا تبار ة :  (02جتٔه  

املتٕص،  العتد* عِنامل احملأر

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

درجاة 

 اةزٖٛ

وضتٕٝ  غٗىٛ ة

 الت لٛ

اجتآ 

 الت لٛ

املتطمباة 

 البغزٖٛ

 72 بكالٕرٖٕظ

 

0,546 

 

0,59 

 

ها 

واجضتا  دالْ

  فعمٜ

املتطمباة 

 املادٖٛ

 72 بكالٕرٖٕظ

 

0,550 

 

0,58 

 

ها 

دالْ واجضتا 

  فعمٜ

املتطمباة 

 التغزٖعٗٛ

ها  0,44 0,781 72 بكالٕرٖٕظ

دالْ واجضتا 

  فعمٜ

 وتكا ٠ٛ ذ عٍٗٛ عغٕاٟٗٛ أ*ٌلزا لتباَٖ العتد مش وضتٕٝ وت ا املعِن   

 دزٔيف ذاة د لدٛ عذصداٟٗٛ عٍدت وضدتٕٝ       عدتً ٔجدٕد  ( 02ٖتنز وَ جدتٔه   

 احملدأر مش ملٗدو  املعمىد   عٍٗٛ التراصدٛ ودَ    مش اصتحاباة( α ≤ 0.05الت لٛ  

  ممددا ٖعددل اااددايف  ُاعددشٝ مُلددت ا املعِددن العمىدد٘  بكددالٕرٖٕظ  واجضددتا  ددفعمٜ(

 وّيمىعِن العمى٘ مش اصتحاباال افيا   ٖٕجتأٌْ  عمٜ عٍٗٛ التراصٛ

  سنوات اخلربةثالجًا: متغري: 
ٔ قدا   احملدأر  ىٗو  ٛاملعٗارٖ اة  ذضاب املتٕصطاة اةضابٗٛ  ٔا حنزا 

ا تبار ة  عجزاٞ  ٔصٍٕاة  فكثز(   02صٍٕاة   02ملت ا صٍٕاة اخلربٚ  أغن وَ 

 T-testو00  ( مىٕعت  وضتقمت  ذضم وا ٖغا علْٗ جتٔه) 

( لمكغ  عَ أيز صٍٕاة اخلربٚ عمٜ ٔجّاة ٌلز أ زاد عٍٗٛ ٌتاٟخ ا تبار ة :  (00جتٔه  

 التراصٛ

املتٕص،  العتد* ربٚاخلاحملأر

 اةضاب٘

ا حنزات 

 املعٗارٙ

درجاة 

 اةزٖٛ

وضتٕٝ  غٗىٛ ة

 الت لٛ

اجتآ 

 الت لٛ

املتطمباة 

 البغزٖٛ

 02اغن وَ

 صٍٕاة

112 
 

0,168 
 

0,87 
 

 ها دالْ

صٍٕاة  02

  اكثز

املتطمباة 

 املادٖٛ

 02اغن وَ

 صٍٕاة

112 
 

0,504 
 

0,62 
 

ها دالْ

صٍٕاة  02

  اكثز

املتطمباة 

 التغزٖعٗٛ

 02اغن وَ

 صٍٕاة

ها دالْ 0,37 0,896 112

 صٍٕاة02

  اكثز    

 *ٌلزا لتباَٖ العتد مش وت ا صٍٕاة اخلربٚ   أ ذ عٍٗٛ عغٕاٟٗٛ وتكا ٠ٛ

 دزٔيف ذاة د لدٛ عذصداٟٗٛ عٍدت وضدتٕٝ       عدتً ٔجدٕد  ( 00ٖتنز وَ جدتٔه   

 احملدأر مش ملٗدو  املعمىد   عٍٗٛ التراصدٛ ودَ    مش اصتحاباة( α ≤ 0.05الت لٛ  

  ممدا ٖعددل  ( صدٍٕاة  دفكثز   02صدٍٕاة    02ُاعدشٝ مُلدت ا صدٍٕاة اخلدربٚ  أغدن ودَ       

 وّيمش اصتحاباا  ضٍٕاة اخلربٚل   ٖٕجت افياأٌْ  عمٜ اااايف عٍٗٛ التراصٛ
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 :مناقشة نتائج الدراسة وتفشريها 
 النتائج املتعلكة باإلجابة عن الشـلال األول الـصه نصـى:    وتفشري مناقشة  :أواًل

ما ُمتطلبات تعليه ريادة األعنال لطلبـة مـدارض التعلـيه مـا بعـد األساسـي       
 ؟يف حمافظة مشال الباطنة بشلطنة ُعنان من وجوة نظر املعلنني 

أُ ُوتطمباة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه لطمبٛ وتارظ  مصا ٌتاٟخ التراصٛ عر 

بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىداُ ودَ ٔجّدٛ    التعمٗي وا 

 ٛ   ٌلددز املعمىدد  بالٍضددبٛ حملددأر التراصددٛ ككددن كاٌددا ،ددىَ الترجددٛ العالٗدد

كىا جاٞة عالٗٛ مش لدٕرٙ املتطمبداة املادٖدٛ ٔاملتطمبداة التغدزٖعٗٛ  ٔلكٍّدا       

ٛ  ٔمتٗددن عر العالٗددٛ جدداٞة وتٕصددطٛ ٝ ٔغددت اعددش ومش لددٕر املتطمبدداة البغددزٖ

عىداه كٌٕدْ ّٖدتت    س زاد العٍٗٛ بفِىٗدٛ اعمدٗي رٖدادٚ ا   أِذٓ الٍتٗحٛ إلدراك 

ار ععدددتاد ٔافِٗدددن الطمبدددٛ ودددَ  دددته بٍددداٞ عقمٗدددٛ اتبٍدددٜ املبدددادرٚ ٔا بتكدددار      

ٔر دو غدترٚ الطمبدٛ      ٔمتتم  وّارٚ ذدن املغدكتة ٔاملغداركٛ مش صدٕيف العىدن      

ن  عمدّي ودٕا ٍ    عمٜ اصتغزات الت ااة ا غتصادٖٛ ٔا صتحابٛ هلدا بغدك  

ماة  ٔ عال  مش  تودٛ الدٕ َ ٔالتااعدن ودو ب٠ٗدٛ اسعىداه احملٗطدٛ بّدي         

 ٘ و  ٔر دددا اعدددشٝ ِدددذٓ الٍتٗحدددٛ عر ذاجدددٛ املدددتارظ الغدددتٖتٚ       بغدددكن ع ددداب

ٔالنددزٔرٖٛ لتعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لتٕاكددم التطددٕراة ٔالددت ااة ٔالترددٕ ة 

( ٔالدد  5242اُ املضددتقبمٗٛ   زةٖددٛ عىددالعاملٗددٛ املعامددزٚ وددَ جاٌددم  ٔاصددتحابٛ ل 

ٔامبٗدٛ وتطمبداة     اّتت ار أُ ٖكُٕ لمتعمٗي دٔر أكرب مش عذكاٞ رٔع البردث 

ٔإعٗددٛ ٔاثقٗدد  الطمبددٛ مش بٍدداٞ أ نددن     اخلطدد، ا غتصددادٖٛ ٔا جتىاعٗددٛ  

حندددٕ التٕجّددداة املٍّدددٛ لمىضدددتقبن  ٔادددترٖبّي عمدددٜ املّددداراة التسودددٛ إلغاودددٛ  

 وغادرَٖ عمٜ عدارٚ وغارٖعّي بٍحاع املغارٖو الص اٚ ذتٜ ٖكٌٕٕا

 تردد٘   ٔ(5206الٗىاٌٗدٛ   ٔاتادم ِدذٓ الٍتٗحدٛ ودو ٌتدداٟخ دراصداة كدن ودَ         

  (Supriyadi& Amalia, 2019)صدددددٕبزٖادٌ٘ ٔأوٗمٗدددددا    (5204ٔاملةتدددددار  

 ,Clark, Rusher, Voggt & Testكددترك ٔرٔعددز ٔ ٕجددا ٔاٗضددا    ٔ

 ,Tan& Çankaya ,2018)  ٔاداُ ٔكاٌكٗدا   Haara,2018, 80)  ِٔدارا  (2018

    (Johansen,2018)   ِٖٕٔاٌضدددددددَ  (Udoewa,2018, 80)  ٖٔدددددددتٖٕٓ   (80

  ٔ زٍٖدن ِٔٗدتر ٔلٕجٗبد     (Krečar& Lukić ,2016)ٔكزٖكدز ٔلدٕكٗتػ   

 (Farenll, Heder  & Ljubić,2016)       س مضدرتاZijlstra,2014)  ّ٘ٗد ٔ  

    أٌترصدُٕ ِٔداٍٖش   (Pihie, Asimiran& Bagheri ,2014)ٔأواُ ٔباجزٙ 

  ٔال  كغداا ٌتاٟحّدا أُ    (Anderson, Hinz & Matus, ,2014)ٔواإٗظ  

مش املددتارظ جدداٞ بترجددٛ عالٗددٛو  لكددَ      اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه    اددٕا ز وتطمبدداة 

العزميٗددٛ ٔ(   5206جددِٕز  ختتمدد  ِددذٓ الٍتٗحددٛ وددو ٌتدداٟخ دراصدداة كددن وددَ   

 ٌٔدددددٌٕخ (  ٔس اٖددددد5204َ(   ٔالضدددددٗت 5204ٔوٍّدددددأٙ   (5202اةضدددددٗل    ٔ(5206 

 دميٗرتٖضدكٕب  ٔ ٗمكٕ دا    (Zaifurin, Nawang, Mamat&,2019) ٔواودا 

 Vilcova, & Dimitrescub,2015)    اددددٕا ز أُ ٔالدددد  كغدددداا ٌتاٟحّددددا

          وتطمباة اعمٗي رٖادٚ اسعىاه مش املتارظ جاٞ بترجٛ عالٗٛو  
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 ٛ ٌتددداٟخ الضدددعاه اسٔه صدددٕت ٖدددتي   ٔااضدددا ٔملشٖدددت ودددَ التعىدددم مش وٍاغغددد

 عمٜ ذتٓ كىا ٖفا٘:   لٕروٍاغغٛ ٔااضا كن 

 : احملور األول: املتطلبات البشرية 
ُوتطمباة اعمٗي رٖادٚ اسعىداه لطمبدٛ ودتارظ    أعارة ٌتاٟخ التراصٛ عر أُ 

التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىداُ ودَ ٔجّدٛ    

ترجددددٛ البالٍضددددبٛ حملدددٕر املتطمبدددداة البغددددزٖٛ كاٌدددا ،ددددىَ    ٌلدددز املعمىدددد  

"  مبدٛ لدتّٖي    ال  ٌصدّا    ٔذصما الاقزٚٔلكٍّا متٗن عر العالٗٛ تٕصطٛ امل

التا عٗددٛ ٔاةىدداظ ٔالزهبددٛ لمىغدداركٛ مش وغددزٔعاة رٖددادٚ اسعىدداه " عمددٜ  

ٌٖعددشٝ ذلدد  عر أُ الطمبددٛ ِددي العٍصددز     أعمددٜ وتٕصدد، ٔبترجددٛ    عالٗددٛو ٔغددت 

املقًٕ اسصاص٘ لتعمٗي رٖادٚ اسعىاه  ٔأُ اجنداع املغدزٔعاة الزٖادٖدٛ    الزٟٗط ٔ

ُٖعددشٝ ذلددد  عر أُ         ٖتٕغدد  بترجددٛ كددباٚ عمددٜ دا عٗدددتّي ٔياصددي  ٔر ددا 

ٔإجّٗدْ    التا عٗٛ ٔاةىاظ ٔالزهبٛ اغكن احملزك الزٟٗض٘ لضمٕك الطالم

 حنددٕ اهلددتت املددزاد كقٗقددْ ٔكددا ن عمددٜ اصددتىزارٖٛ الضددمٕك  كىددا اعتددرب        

وَ أِي العٕاون املثاٚ لمتعمي  سٌّا اغدكن وصدتر لمطاغدٛ     ٔاةىاظ التا عٗٛ

 و    ٔاسصاظ الذٙ ٖعتىت عمْٗ مش اكَٕٖ املٕٗه ٔا جتاِاة ٔاملىارصاة

       َ  تردد٘    ٔ(5206الٗىاٌٗدٛ    ٔاتادم ِدذٓ الٍتٗحدٛ ودو ٌتدداٟخ دراصداة كدن ود

 Clark, Rusher, Voggtكترك ٔرٔعز ٔ ٕجا ٔاٗضدا    ٔ   (5204ٔاملةتار  

& Test, 2018) ِٔددارا  (Haara,2018, 80)ٔ     ٕٖٖٓددتUdoewa,2018, 80)   

 & Anderson, Hinz)     (Krečar& Lukić ,2016)كزٖكدز ٔلدٕكٗتػ   ٔ

Matus, ,2014) اودددتتك الطمبدددٛ بترجدددٛ عالٗدددٛ  وددداة  ٔالددد  إمدددما عر

التا عٗددٛ  رٖددادٚ اسعىدداه   ِٔددذا ٖددته أٌددْ كدداُ  لددتّٖي      وّدداراةٔ صدداٟت ٔ

مش املغدددداركٛ الاعالددددٛ مش املغددددزٔعاة الزٖادٖددددٛ و ٔلكددددَ  ٔاةىدددداظ ٔالزهبددددٛ 

 َ   (5202اةضدددددٗل   ختتمددددد   ِدددددذٓ الٍتٗحدددددٛ ودددددو ٌتددددداٟخ دراصددددد  كدددددن وددددد

ٛ  ٔال  كغداتا    (5204الضٗت ٔ اودتتك الطمبدٛ وداة ٔ صداٟت ٔوّداراة       غمد

رجدٛ غمٗمدٛ   رٖادٚ اسعىاه   ِٔذا ٖته أٌْ كداُ  لدتّٖي التا عٗدٛ ٔاةىداظ بت    

 و مش املغزٔعاة الزٖادٖٛ

ٚ بٍٗىدددا  " أ صددداٟٗ  ٌاضدددٗ  ٖعدددتُٔ الطمبدددٛ    الددد  ٌصدددّا  ذصدددما الاقدددز

ٖٔعِمددٌّٕي ٌاضددٗاو لمىغدداركٛ مش وغددزٔعاة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداهو" عمددٜ أغددن  

ٔغدت ٖعدشٝ ذلد  عر مدعٕبٛ ع داد عددتد       وتٕصد، ذضداب٘ ٔبترجدٛ وتٕصدطٛو    

أُ ا صدداٟ٘ املددتارظ   نددتو عددَ  كدداٍت وددَ اس صدداٟٗ  الٍاضددٗ  مش ملٗددو   

 والتٕجْٗ املّل أٔ اس صاٟٗ  ا جتىاع  باملتارظ ميكٍّي القٗاً بّذا التٔر

  :املتطلبات املاديةاحملور الجاني: 
أُ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ وددتارظ       بٍٗددا ٌتدداٟخ التراصددٛ    

اُ ودَ ٔجّدٛ   التعمٗي وا بعت اسصاص٘ مش لا لٛ ةاه البا ٍٛ بضمطٍٛ ُعىد 

   العالٗدٛ  ترجدٛ  الٌلز املعمى  بالٍضبٛ حملدٕر املتطمبداة املادٖدٛ كاٌدا ،دىَ      

" ٔجٕد وٍاِخ دراصٗٛ اتندىَ وٕ،دٕعاة ٔغنداٖا     ال  ٌصّا ٔذصما الاقزٚ
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ٔأٌغددطٛ ُاددتعي اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه " عمددٜ أعمددٜ وتٕصدد، ذضدداب٘ ٔبترجددٛ      

ُٖعددشٝ ذلدد  عر أُ    متثددن ا  ددار العدداً لمتعمددٗي   التراصددٗٛاملٍدداِخ عالٗددٛو ٔغددت 

باملعددارت ٔالقددٗي ٔاملّدداراة ٔالقددتراة التسوددٛ    الطمبددٛ اشٖٔددتالددذٙ ٖددتي ٔ قددْ  

ٌّددا اضددتةتً كددفداٚ لترقٗددم اخلطدد، التٍىٕٖددٛ الغدداومٛ عمددٜ ألمددتعمي  كىددا 

عىداه   ميكدَ أُ ٖدٍحز    سُ اعمدٗي رٖدادٚ ا  إاملتٝ الطٕٖن ٔالقصدا  ٔبالتدال٘  د   

 ٕ عدددتادا جٗدددتا بّدددتت  عد املٍددداِخ التراصدددٗٛ املعدددتٚ  بالترجدددٛ املطمٕبدددٛ دُٔ ٔجددد

ٔاتام ِذٓ  عىم٘ اطبٗق٘ ومىٕظ وَ  ته وغزٔعاة رٖادٖٛؤاغو  ّاكٕٖم

كزٖكددز ٔلددٕكٗتػ   ٔ(5206الٗىاٌٗددٛ  الٍتٗحددٛ وددو ٌتٗحددٛ دراصدداة كددن وددَ  

 Krečar& Lukić ,2016 )      ِٔٗددتر ٔلٕجٗبدد(Farenll, Heder  & 

Ljubić,2016)ٍٖش ٔواإٗظ     ٔ أٌترصُٕ ِٔا(Anderson, Hinz & Matus, 

ٛ  اددٕا ز ٔالدد  إمددما عر    (2014, ٛ  مش املددتارظ وٍدداِخ دراصددٗ  بترجددٛ عالٗدد

اتندددىَ وٕ،دددٕعاة ٔأٌغدددطٛ ميكدددَ كٕٖمدددّا عر وغدددزٔعاة رٖادٖدددٛو بٍٗىدددا   

العزميٗددٛ (  5206ٔختتمدد  ِددذٓ الٍتٗحددٛ وددو ٌتدداٟخ دراصدداة كددن وددَ جددِٕز      

ٗ   ٔ(5204وٍّدأٙ    ٔ(5206   & ,Vilcova  دميٗرتٖضدكٕب  ٔ ٗمكٕ دا    (5204ت الضد

Dimitrescub,2015)  ادددٕا ز ٔالددد  إمدددما عر  ٛ  مش املدددتارظ وٍددداِخ دراصدددٗ

وٍةانٛ اتنىَ وٕ،دٕعاة ٔأٌغدطٛ ميكدَ كٕٖمدّا عر وغدزٔعاة      بترجٛ 

 رٖادٖٛو

" عغاودٛ اذتاداه صدٍٕٙ  داص باإلاجنداساة الد        الد  ٌصدّا    ذصما الاقزٚٔ

ي رٖادٚ اسعىاه مش اٍىٗٛ امتىدو " عمدٜ أغدن وتٕصد،     ذققتّا وغزٔعاة اعمٗ

 ٛ عغاوددٛ ا ذتاددا ة الضددٍٕٖٛ  و ٔغددت ٖعددشٝ ذلدد  عر  ذضدداب٘ ٔبترجددٛ وتٕصددط

وادٖدٛ   غاوتّدا وبدال    عٔلٗضدا اسصاصدٗٛ  ٔغدت اغدكن      الثإٌٖٛاعترب وَ اسوٕر 

كثز أِىٗٛ ٔجتٔٝ مش عىمٗٛ اعمدي  أ اٟمٛ ميكَ اصتثىارِا مش جٕاٌم أ زٝ 

 ورٖادٚ ا عىاهالطمبٛ 

  :املتطلبات التشريعيةاحملور الجالح: 
أُ أُ ُوتطمبدداة اعمددٗي رٖددادٚ اسعىدداه لطمبددٛ      عرٌتدداٟخ التراصددٛ   مصددا 

ودتارظ التعمدٗي ودا بعدت اسصاصد٘ مش لا لدٛ ةداه البا ٍدٛ بضدمطٍٛ ُعىدداُ          

كاٌددا ،ددىَ  وددَ ٔجّددٛ ٌلددز املعمىدد  بالٍضددبٛ حملددٕر املتطمبدداة التغددزٖعٗٛ   

" اندى  اعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه مش     ال  ٌصدّا    ٔذصما الاقزٚ العالٗٛترجٛ ال

اخلط، ا صرتااٗحٗٛ عمٜ وضتٕٝ ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ٔامُلتٖزٖاة التابعدٛ  

عالٗدٛو ٔغدت ٖعدشٝ ذلد  عر     عمٜ أعمٜ وتٕص، ذضداب٘ ٔبترجدٛ    "هلا ٔاملتارظ

 كقٗددم أِىٗددٛ التةطددٗ، ا صددرتااٗح٘ باعتبددارٓ عىمٗددٛ وٍّحٗددٛ اّددتت ار  

صمضددمٛ وددَ عر  اكٕٖمددّٔ املغددزٔعاة الزٖادٖددٛ  اصددٕر ٔا،ددز ذددٕه وضددتقبن  

اإلجدددددزاٞاة أٔ اخلطدددددٕاة  كىددددددا أُ اندددددى  رٖددددددادٚ ا عىددددداه مش اخلطدددددد،     

 ٚ ُٖضداِي مش كقٗدم     هلدا   ا صرتااٗحٗٛ صٕت ٖضاعت عمٜ املزاجعٛ املضدتىز مّمدا 

        ٗ ُي العىددن ٖضددا ٔ ددم الطزٖددم الصددر  كىدداز  أ نددن الٍتدداٟخ ٔالتفكددت وددَ أ

ٖضدداِي مش كتٖددت ع ددارٍّ سوددلٍّي لتطبٗددم العىددن ٔامُلغدداركٛ مش كٕٖددن اسعىدداه    

 وامُلةّط، هلا عر أعٗاٞ غابمٛ لمتطبٗم ٔالقٗاظ
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 ٔاتادددم ِدددذٓ الٍتٗحدددٛ ودددو ٌتددداٟخ دراصددد  كدددن ودددَ صدددٕبزٖادٌ٘ ٔأوٗمٗدددا      

Supriyadi& Amalia, 2019)     زٍٖدن ِٔٗدتر ٔلٕجٗبد   )(Farenll, Heder  

& Ljubić,2016)    تنددى  اعمددٗي رٖددادٚ     ٔالدد  كغدداتا عددَ ٔجددٕد اِتىدداً ب

 بترجٛ عالٗٛ مش كا ٛ املضتٕٖاةو  اسعىاه مش اخلط، ا صرتااٗحٗٛ

" جعدن بدزاوخ ٔوغدزٔعاة اعمدٗي رٖدادٚ اسعىداه       ال  ٌصّا ذصما الاقزٚٔ

عز او ُٔوتطمباو رٟٗضاو مش ازغٗاة العاوم  باملتارظ " عمٜ أغن وتٕص، ذضاب٘ 

ُٖعشٝ ذل  عر أُ جٛ وتٕصطٛؤبتر رب، اعمدٗي رٖدادٚ ا عىداه برتغٗداة      ٔغت 

  ٚ ُٖعددت أوددزا مددعبا ٔغددت   ٖتاددم وددو عوكاٌدداة الددٕسار   املادٖددٛ أٔ املددتارظ املعمىدد  

 نتو عدَ كٌٕدْ ميكدَ أُ ٖغد ن املعمىد  عدَ ٔاجبدااّي الٕ ٗاٗدٛ اسصاصدٗٛ          

 امُلتعمقٛ بتعمٗي ٔاعمي الطمبٛو  

 هـو   :نصـى  الـصه  الجـاني  الشلال عن باإلجابة املتعلكة تائجثانيًا: مناقشة الن
( يف اسـتجابات  α ≤ 0.05توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مشـتوى ) 

عــزى إىل مــتغريات اجلــنص، وامللهــو   ُت مــن املعلنــني  أفــراد عينــة الدراســة 
 ؟ وسنوات اخلربة  ،العلني

 ٔصٕت ٖتي ُوٍاغغٛ كن ُوت ا عمٜ ذتٓ كىا ٖفا٘:

 ُمتغري اجلنص: -1
 ددزٔيف ذاة د لددٛ عذصدداٟٗٛ عٍددت     عددتً ٔجددٕد   مصددا ٌتدداٟخ التراصددٛ عر  

مش املعمىد   عٍٗدٛ التراصدٛ ودَ     مش اصدتحاباة أ دزاد  ( α ≤ 0.05وضتٕٝ الت لٛ  

ٔغت ٖعشٝ ذلد  عر أُ عٍٗدٛ      عٌثٜ( -ُاعشٝ مُلت ا ا ٍط ذكز احملأرملٗو 

ٍددا  اٍلٗىدد٘ وتغددابّٛ  ٖٕٔجددْ   التراصددٛ وددَ املعمىدد  ٔاملعمىدداة ٖعىمددُٕ مش و  

عىمّي ألىٕعٛ ٔاذتٚ وَ المٕااٟز ٔالتغدزٖعاة ٔالقدزاراة الٕسارٖدٛ ٔاسدلدٛ     

ٛ        اإلرعادٖٛو   ٔالد   (5206العزميٗدٛ    ٔختتمد  ِدذٓ الٍتٗحدٛ ودو ٌتٗحدٛ دراصد

(  α ≤ 0.05ٔجٕد  زٔيف ذاة د لٛ عذصاٟٗٛ عٍت وضدتٕٝ الت لدٛ    إمما عر 

    ا ٍط ٔلصاحل الذكٕرو ُاعشٝ مُلت ا مش اصتحاباة عٍٗٛ التراصٛ

 ُمتغري امللهو العلني: -2
ٌتاٟخ التراصٛ عتً ٔجٕد  زٔيف ذاة د لٛ عذصاٟٗٛ عٍدت وضدتٕٝ    كغاا

مش ملٗدو  ودَ املعمىد    (  مش اصدتحاباة أ دزاد عٍٗدٛ التراصدٛ     α ≤ 0.05الت لدٛ   

ٌٖعدشٝ    (وٜ دفعم  واجضدتا  -املعاٖا ُاعشٝ مُلت ا املعِن العمى٘  بكالٕرٖٕظ ٔغدت 

خينددعُٕ لددرباوخ  وددعِتاّي العمىٗددٛ  عمددٜ اٍددٕ    املعمىدد ذلدد  عر أُ ملٗددو  

    ٛ صدٕاٞ عمدٜ وضدتٕٝ     اٍىٗٛ وٍّٗٛ وضتىزٚ ازاعد٘ اذتٗاجدااّي املٍّٗدٛ املتٍٕعد

 الٕسارٚ أٔ امُلتٖزٖاة التعمٗىٗٛ

 ُمتغري سنوات اخلربة: -3
ٍدت وضدتٕٝ   عتً ٔجٕد  زٔيف ذاة د لدٛ عذصداٟٗٛ ع  أ ّزة ٌتاٟخ التراصٛ 

(  مش اصتحاباة عٍٗٛ التراصٛ وَ املعمىد  مش ملٗدو املعداٖا    α ≤ 0.05الت لٛ  

    صدددٍٕاة عغدددزٚ  دددد عغدددز صدددٍٕاة أعدددٕاً أغدددن ودددَ صدددٍٕاة اخلدددربٚ ُاعدددشٝ مُلدددت ا 

ٌٖعددشٝ ذلدد  عر أُ ملٗددو     (و ددفكثز  عمددٜ اٍددٕ  صددٍٕاة اخلددربٚ    املعمىدد  ٔغددت 
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 املّاً ٔاملض٠ٕلٗاة ٔالٕاجباة الٕ ٗاٗٛلتّٖي ٔا تت ّا ٖقٕوُٕ بٍاط اسدٔار 

 ٔ م ختصصااّيو 

 :توصيات الدراسة 
 باصا٘: ٕم٘مش ،ٕٞ ٌتاٟخ التراصٛ ٔوٍاغغااّا ا

     اددددٕ ا بددددزاوخ اترٖبددددٛ لكا ددددٛ املغددددز   عمددددٜ املددددتارظ  ٔاملغددددارك  مش

      ٛ  املغدددزٔعاة الزٖادٖدددٛ ودددَ عدارٚ وترصدددٗٛ ٔوعمىددد  ٔأ صددداٟٗ  ٔ مبددد

ٔاملّاراة ٔا جتاِاة اخلامٛ  غدزٔعاة رٖدادٚ   إلكضابّي كا ٛ املعارت 

 اسعىاهو
       اغحٗو الطمبٛ عمٜ املغاركٛ مش املغدزٔعاة الزٖادٖدٛ ودَ  دته التٕ،دٗز

 هلي بفُ املضتقبن املّل امُلتىٗش  صٗعتىت عمٜ ِذٓ املغزٔعاةو
      ودَ  ا متكٍّد وٍز الضمطاة العمٗا املتارظ وشٖدتاو ودَ الضدمطاة ٔالصدتذٗاة

ودددَ عجدددزاٞاة لدددتعي وغدددزٔعاة رٖدددادٚ اسعىددداه ٔادددٕ ا      اختددداذ ودددا ٖمدددشً   

 ووتطمبااّا املادٖٛ ٔالبغزٖٛ
    ٓغٗدداً ُوددتٖزٙ املددتارظ باصددترتاث دٔر وٍضددم املغددزٔعاة الزٖادٖددٛ ٔعصددٍاد

 عر وَ ٖزآ وٍاصباو وَ أعناٞ اإلدارٚ املترصٗٛ أٔ املعمى  أٔ اس صاٖ و 
     ط ٔالمحدداُ ٔملاعدداة  سٖددادٚ اِتىدداً ُوددتٖزٙ املددتارظ بتاعٗددن عىددن امددال

 الٍغا  املترصٗٛ كعٍامز دعي لمىغزٔعاة الزٖادٖٛو
    إعٗٛ أٔلٗاٞ اسوٕر بفِىٗٛ اعمٗي أبٍاّٟي رٖادٚ اسعىاه ذتٜ ٖكٌٕدٕا عاودن

 دا و ٔلاش هلي لمىغاركٛ مش وغزٔعااّاو
       اطٕٖز املٍاِخ التراصٗٛ مٗث اتندىَ وٕ،دٕعاة ٔغنداٖا ٔأٌغدطٛ ادتعي

 اعمٗي رٖادٚ اسعىاهو
         ٚاِتىدداً املددتارظ دعددن  ططّددا ا صددرتااٗحٗٛ اغددتىن عمددٜ اعمددٗي رٖدداد

 ٔاخلط، التٍاٗذٖٛو  الزةٖٛ ٔالزصالٛ ٔالقٗي ٔاسِتاتمش  اسعىاه
     ختصددٗت وكددداُ وضددتقن باملترصدددٛ ألّددش بكا دددٛ املعدددتاة ٔاص ة ٔأدٔاة

  ٛ أ كددارِي اخلامددٛ  غددزٔعااّي   اٍاٗددذوددَ  اإلٌتدداد الطمبددٛ ميكددَ الطمبدد

 الزٖادٖٛو
 ا املٕارد املالٗٛ التسوٛ لمىغزٔعاة الزٖادٖٛ املترصدٗٛ صدٕاٞ ودَ  دته     ا ٕ

ختصددٗت بٍددت وضددتقن مش وٗشاٌٗددٛ املترصددٛ أٔ وددَ دعددي وعصضدداة امتىددو  

 احملمٜو
         عقدت املدتارظ عدزاكاة اصدرتااٗحٗٛ ودو املعصضداة ا غتصدادٖٛ مش امتىددو

دٖدٛ  ٔاملغداركٛ   احملم٘ ٖتي وَ  تهلا إ ا التترٖم عمٜ املغزٔعاة الزٖا

 مش عىمٗاة اإلٌتاد ٔالتضٕٖم هلذٓ املغزٔعاةو
 ُعددرب ٔصدداٟن ٛ ٗاملترصددلمىغددزٔعاة الزٖادٖددٛ  التضددٕٖمٔ ٔالتعاٖددٛ ٔاإلعددت

 اإلعتً املةتماٛو
    عغاودددددٛ اذتادددددا ة  صدددددمٗٛ أٔ صدددددٍٕٖٛ لمىغدددددزٔعاة الزٖادٖدددددٛ  ٔاكدددددزٖي

  ٔرجداه  املغارك   ّٗا  ٔذل  منٕر الغةصٗاة العاوٛ  ٔأٔلٗداٞ اسودٕر  

 اسعىاه  ٔاملعصضاة ا غتصادٖٛ مش امتىوو   
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  :مراجع الدراسة 
 أواًل: املراجع العربية: 

(و املتطمباة ا دارٖٛ لتعمٗي رٖادٚ اسعىاه باملتارظ الثإٌٖٛ 5206جِٕز  دعاٞ لىٕدو  

ٔاإلدارٚ ألمٛ اإلدارٚ الرتبٕٖٛ   ا ىعٗٛ املصزٖٛ لمرتبٗٛ املقارٌٛ الصٍاعٗٛ  ٜ دو ًو     

 و622-222(  02 4   وصز -التعمٗىٗٛ 

(و اعمٗي رٖادٚ اسعىاه باملترصٛ الثإٌٖٛ مش كن وَ  ٍمٍتا 5202اةضٗل  عشٚ أيت لىتو  

ألمٛ دراصاة ازبٕٖٛ ٔاجتىاعٗٛ بكمٗٛ الرتبٗٛ ٔالٍزٖٔخ ٔعوكاٌٗٛ اإل ادٚ وٍّا مش وصز   

 و0220-0522(  2 50   وصز -داوعٛ ذمٕاُ

 صٗاصاة ٔبزاوخ التعمٗي الزٖادٝ ٔرٖادٚ اسعىاه  ٜ ،ٕٞ(و 5204ملٗاٞ لىت أيتو الضٗت   

ألمٛ دراصاة ازبٕٖٛ مش وصز    ربٚ كن وَ صٍ ا ٕرٚ ٔالص  ٔعوكاٌٗٛ اإل ادٚ وٍّا  ٜ

 و242-562(  22   وصز  -الرتبٗٛ ٔعمي الٍاط  رابطٛ الرتبٕٖ  العزب

ا ذتٗاجاة التترٖبٗٛ س صاٟٗ٘ التٕجْٗ املّل  (و5202و صمٗىاُ بَ راعت بَ عبتاهلل  العتٔاٌ٘ 

رصالٛ واجضتا ها وٍغٕرٚ  غضي    اسصاص٘ مش صمطٍٛ عىاُ وا بعت مش وتارظ التعمٗي

 صمطٍٛ ُعىاُ  و -الرتبٗٛ ٔالتراصاة اإلٌضاٌضٛ بكمٗٛ العمًٕ ٔاصداب  جاوعٛ ٌشٔٝ
دٔر اإلدارٚ املترصٗٛ مش اٍىٗٛ يقا ٛ رٖادٚ ااعٗن  (و5206 ٕلٛ بٍا صعٗت بَ يتو  العزميٗٛ  

الرتبٗٛ    كمٗٛرصالٛ واجضتا ها وٍغٕرٚ     عىاُ ضمطٍٛباسعىاه لتٝ  مبٛ املتارظ 

 صمطٍٛ ُعىاُو الضمطاُ غابٕظ جاوعٛ 
 اةٗااٗٛ املّاراة كتم اقٗٗي (و 5202ٖٕص و  ؛ جٕارٌٛ   اريف بل لىت ِٗثي عٗضٜ  

 ٔجّٛ وَ عىاُ صمطٍٛ مش اسصاص٘ وا بعت التعمٗي وزذمٛ وَ ا ٔر اةمقٛ لصإت
-022(  24   املترتٚ العزبٗٛ اإلواراة جاوعٛ - الرتبٕٖٛ لشماث التٔلٗٛ اممٛاملعمىاة   ٌلز

025 

دٔر وتطمباة الزٖادٚ (و 5204و  تر٘  صمطاُ عبت الزيَ؛املةتار  ملاه عبتاهلل دم  

 ِمٗٛ دراصٛ اصتطتعٗٛ  راٞ عٍٗٛ سالتٍا غٗٛ لمىتارظ ا ا صرتااٗحٗٛ مش اعشٖش املشاٖا

ألمٛ اإلدارٚ   لا لٛ ٌٍٕٗٝ ِمٗٛ مشسعناٞ اهل٠ٗٛ التترٖغٗٛ مش املتراظ اأدتارٚ وَ 

 و002-025(  22   العزايف -ٔا غتصاد
  القاِزٚ: دار الاحز  أمٕه وٍاِخ البرث مش الرتبٗٛ ٔعمي الٍاطو (5205  واسُ  ذضاً لىتو 

 لمٍغز ٔالتٕسٖوو
ا صتعزات الٕ ل الطٕع٘ اسٔه لضمطٍٛ (  5202اممط اسعمٜ لمتةطٗ، بضمطٍٛ ُعىاُو  

  وضق،: المحٍٛ الٕ ٍٗٛ لترقٗم أِتات التٍىٗٛ : املٍتتٝ الضٗاص٘ ر ٗو املضت5202ُٕٝعىاُ 

 واملضتتاوٛ  

   لتعمٗي مش صمطٍٛ ُعىاُ: املمةت التٍاٗذٙوضاٚ ا(و 5204ألمط التعمٗي بضمطٍٛ ُعىاُو  

 وضق،و 
التعمٗي لمزٖادٚ مش التٔه (  5202أبٕبكزو    بتٔٙ ؛أيت  ال ضاٌ٘ ؛لىت  ا ىل؛ وٍذر  املصزٙ 

 والٌٕٗضكٕ  ٌٖٕٗإك التٔل٘ لمتعمٗي ٔالتترٖم التقل ٔاملّل   بُٕ:العزبٗٛ

 لتٍىٗٛ وقرتع اترٖ  بزٌاوخ أيز .(5205   صمطاُ بَ لىت بٍا  ا ىٛ   ٛاملقٗىٗ 
 ها واجضتا رصالٛ   الاٗشٖاٞ وعمىاة لتٝ الصاٗٛ ٔاملىارصاة الٍاغت التاكا وّاراة
-غابٕظ الضمطاُ جاوعٛ  الرتبٗٛ كمٗٛغضي املٍاِخ ٔ زيف التترٖط ب  وقتوٛ عر وٍغٕرٚ

 عىاُ صمطٍٛ

(و دٔر التعمٗي الثإٌٙ الال املشدٔد مش عكضاب  تبْ يقا ٛ رٖادٚ 5204وٍّأٙ  أيت هٍٗى٘و  

مش الرتبٗٛ ٔعمي الٍاط  ألمٛ دراصاة ازبٕٖٛ اسعىاه ملٕاجّٛ وغكمٛ البطالٛ مش وصز   

 و260-202(  25    وصز -رابطٛ الرتبٕٖ  العزب

:   وضق، 5204ٗي لمحىٗو :التقزٖز الٕ ل لمتعم(و 5204ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي بضمطٍٛ عىاُو  

 المحٍٛ الٕ ٍٗٛ العىاٌٗٛ لمرتبٗٛ ٔالثقا ٛ ٔالعمًٕو
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جاٟشٚ الضمطاُ غابٕظ لمتٍىٗٛ املضتتاوٛ مش (و 5202ٔسارٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي بضمطٍٛ ُعىاُو  

   وضق،والب٠ٗٛ املترصٗٛ

اسعىاه لطتب  دٔر اإلدارٚ املترصٗٛ مش اعمٗي رٖادٚ(و 5206الٗىاٌٗٛ   عبا بٍا ِاعي لضَ و  

رصالٛ واجضتا ها وٍغٕرٚ  كمٗٛ الرتبٗٛ جاوعٛ املم  صعٕد   املىمكٛ املزذمٛ الثإٌٖٛ   

 العزبٗٛ الضعٕدٖٛ  و
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