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 المستخلص

ابط  تهدف  الدراسة الحالية  إىل اختبار تأثير اليقظة الريادية بأبعادها )المسح والبحث المتيقظان, الير

 , ي
 
ي التعلم الريادي بأبعاده )التعلم الريادي اإلستكشاف

 
والتواصل المتيقظان, التقييم والحكم ( ف

. وقد شملت عينة التعلم الريادي اإلستثماري(. وقد اعتمد البحث  ي التحليىلي
عىل المنهج الوصف 

ي محافظات الفرات 121الدراسة عىل )
 
ي المصارف اإلهلية ف

 
( فردا من المدراء و رؤساء اإلقسام ف

(. وألجل تحقيق هدف الدراسة تم  ف, والمثن  اإلوسط )الديوانية, بابل, كربالء المقدسة, النجف اإلشر

ي لها يوضح طبيعة
اض  ات الثالثة للدراسة و تم اعتماد اإلستبانة  انشاء انموذج افير العالقة  بير  المتغير

( 142بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات. تم توزيع اإلستبانة عىل افراد عينة الدراسة وكان عددها )

جاع ) ( استبانة, وتم استخدام العديد من اإلساليب اإلحصائية منها الوسط 131استبانة وتم اسير

ي واإلنحر  اف المعياري ومعامل اإلختالف ونمذجة المعادلة الهيكلة وباستخدام  برنامج الحساب 

(AMOS,21 وSPSS V.25 .ات الدراسة واختبار الفرضيات ي تشخيص متغير
 
وتوصلت الدراسة إىل  ( ف

ي التعلم الريادي. 
 
 العديد من اإلستنتاجات اهمها وجود تأثير مباشر لليقظة الريادية ف

 

 ة الريادية, التعلم الريادي. اليقظ الكلمات الدالة: 
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 المقدمة

ة، وذلك لما تمتلكه  ة اإلخـير
ي الفير

 
 خاصة ف

ً
ان مصطلح ريادة األعمال كان من أكير المصطلحات شيوعا

ئ عندما  ي تعزيز ودعم تقدم اإلقتصاد العالمي والتنمية المجتمعـية، حيث إننا إل نتفاج 
 
من دور مهم ف

ن يصبح رائد اعمال أو يتظـاهر بأنه رائد اعمال. وأن نطاق اليقظة يصبح الجميع رائد اعمال أو يريد ا

الريادية واسع المجال ومن بير  هذه المجاإلت مشاريـع تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات 

تناول الطعام والتوصيل، كون أن العديد من المشاريع الريادية تركـز عىل الجوانب التقنية وتطبيقات 

ي تطـرأ عىل الهاتف المحمـول.  
ات النر كما عىل المنظمات ان تسىع جاهدة لمعرفة كل التطورات والتغير

ي 
 
ي تتيحها ف

بيئتها الخارجية لوقايـة عملها من المخاطر المستقبلية المجهولـة واإلنتفاع من الفرص النر

ي تقوم بهـا. وإليزال ا
لسوق بعض اإلحيـان للتطور والتحديث والتحسير  المستمر لمجمل اإلعمال النر

ي مجاإلت قد تكون أساسيـة أو ثانوية، ولكنها غير مخدومة 
 
بحاجة إىل مشاريع نوعيـة ومبتكرة ف

ي تعطي قيمة مضافـة. 
 وبعيدة عن رادار الريادين عامـة، عن طريق اإلبتكار والتكنولوجيا النر
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 المبحث اإلول

 منهجية البحث

: مشكلة البحث
ً
 أوإل

 خالل اثارة التساؤإلت اإلتية: يمكن توضيح مشكلة الدراسة من 

ي المصارف عينة الدراسة؟1
 
 . ما مستوى توافر ابعاد اليقظة الريادية ف

ي المصارف عينة الدراسة؟3. 2
 
 . ما مستوى توافر ابعاد التعلم الريادي ف

 . ما طبيعة العالقة بير  اليقظة الريادية والتعلم الريادي؟4

ي التعلم الريادي؟. ما طبيعة عالقة التأثير ألبعاد 5
 
 اليقظة الريادية ف

: اهمية البحث
ً
 ثانيا

       : ي
ي تحقيق اإلبر

 
 تتلخص اهمية الدراسة من خالل اسهامها ف

ي المصارف اإلهلية نحو اهمية اليقظة الريادية.  .1
 
 توجيه انظار القيادات اإلدارية ف

 والعراقية عىل و  .2
ً
ي اغناء المكتبة العربية عموما

 
جه الخصوص لغرض زيادة تتجىل اهمية الدراسة ف

ي 
 
ات الدراسة، من خالل توظيف نظرية التعلم ف ي مجال متغير

 
ي ف

 
اكم المعرف اإلثراء الفكري والير

ي نماذج اإلعمال. 
 
 تفسير اإلبداع ف

ة 3 ي الذي يشكل الركير 
 
. تتجسد اهمية الدراسة من القطاع الذي تم دراسته وهو القطاع المرصف

ي 
 
ي اإلساسية للتنمية اإلقتصادية ف

البلد بالشكل الذي يعزز من نمو وتطور المؤسسات المرصفية النر

 . ي
 تشكل رافدا حيويا لالقتصاد الوطن 

: اهداف البحث
ً
 ثالثا

      : ي
 تهدف الدراسة اىل تحقيق ما يأبر

ابط والتواصل  .1 الكشف عن مستوى توافر ابعاد اليقظة الريادية )المسح والبحث المتيقظان، الير

ي المصارف عينة الدراسة. المتيقظان، التقييم 
 
ة المتيقظان( ف  والبصير

، التعلم  .2 ي
 
تحديد مستوى تطبيق المصارف عينة الدراسة ألبعاد التعلم الريادي )التعلم اإلستكشاف

 اإلستثماري( حسب وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها. 

ة ألبعاد اليقظة الريادية )المسح والبحث المتيق .3 ابط اختبار عالقة التأثير المباشر ظان، الير

ي التعلم الريادي. 
 
ة المتيقظان( ف  والتواصل المتيقظان، التقييم والبصير
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ي للبحث
: المخطط الفرض 

ً
 رابعا

 : ي
اض   عىل مشكلة البحث واهداف البحث تم تصميم مخطط البحث اإلفير

ً
 بناءا

 

 التعلم الريادي         اليقظة الريادية                                                          

 

H2 

 

 H1 

 

 

 

          

 تأثير          

 ارتباط              

 

ي للبحث1شكل)
 ( المخطط الفرض 

 
ً
 : فرضيات البحثخامسا

 حسب مخطط البحث انبثقت الفرضيات اإلتية: 

توجد عالقة ارتباط  ذات دإللة معنوية بير  أبعاد اليقظة الريادية  :(H1الفرضية الرئيسة اإلوىل )

ابط والتواصل المتيقظان، التقييم والحكم( وابعاد التعلم الريادي  )المسح والبحث المتيقظان، الير

، ي
 
 التعلم اإلستثماري(. وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:  )التعلم اإلستكشاف

توجد عالقة ارتباط  ذات دإللة معنوية بير  المسح والبحث المتيقظان وابعاد التعلم الريادي )التعلم  -

، التعلم اإلستثماري(.  ي
 
 اإلستكشاف

ابط والتواصل المتيقظان و  - ابعاد التعلم الريادي توجد عالقة ارتباط  ذات دإللة معنوية بير  الير

، التعلم اإلستثماري(.  ي
 
 )التعلم اإلستكشاف

 الريادي التعلم -

 االستكشافي

 الريادي التعلم -

 االستثماري

 والبحث المسح -

 المتيقظان

 والتواصل الترابط -

 المتيقظان

 والبصيرة التقييم -
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توجد عالقة ارتباط  ذات دإللة معنوية بير  التقييم والحكم وابعاد التعلم الريادي )التعلم  -

، التعلم اإلستثماري(.  ي
 
  اإلستكشاف

ة الريادية )المسح يوجد تأثير مباشر ذو دإللة معنوية ألبعاد اليقظ :((H2الفرضية الرئيسة الثانية 

ي التعلم الريادي. وتنبثق منها 
 
ابط والتواصل المتيقظان، التقييم والحكم( ف والبحث المتيقظان، الير

 الفرضيات الفرعية التالية: 

ي التعلم الريادي.  -
 
 يوجد تأثير مباشر ذو دإللة معنوية للمسح والبحث المتيقظان ف

اب - ي التعلم الريادي. يوجد تأثير مباشر ذو دإللة معنوية للير
 
 ط والتواصل المتيقظان ف

ي التعلم الريادي.  -
 
  يوجد تأثير مباشر ذو دإللة معنوية للتقييم والحكم ف



6 
 

ي 
 المبحث الثاب 

 تأطير مفاهيمي لليقظة الريادية اإلبداع بنموذج اإلعمال

: مفهوم اليقظة الريادية
ً
 أوإل

علومات المتعلقة باألشياء والحوادث وأنماط تعرف اليقظة الريادية بانها الميل نحو مالحظة الم   

، واإلحتياجات  ي البيئة والحساسية تجاهها مع مراعاة مشاكل المنظمة والعاملير 
 
السلوك ف

, Fitouri & Zouaouiوالتفضيالت غير الملباة للزبائن، والمجموعات الجديدة من الموارد      )

2121 :235               .) 

ي ولغرض تكوين صورة    
 عن اليقظة الريادية والطروحات الفكرية والفلسفية النر

ً
أكير وضوحا

ي تناولت اليقظة الريادية وأشارت اىل 
تناولتها، من المستحسن أن نذكر مجموعة من التعاريف النر

 ( يبير  هذه التعاريف. 1مفهومها والجدول )

 ( وجهات نظر بعض الباحثير  حول مفهوم اليقظة الريادية1جدول )

 انًفٕٓو انغُخ/ انجبحش د

1 Machado, et al., 

2016: 86 

حالة دائمة من الوعي المستمر والدائم لبيئة المنظمة، تسمح 

ي السوق. 
 
 للرياديير  بالتقاط الفرص المتاحة ف

2 Samo, 2016: 127  ي فهم كيفية الحصول
 
ة ف القدرة عىل أضافة وإحداث طفرة كبير

ة لفهم عملية  تميير  الفرص.  عىل أفكار جديدة متمير 

3 Patel, 2018: 3 من المصادر الخارجية  قدرة الفرد عىل تجميع المعلومات

ي السوق والصناعة. 
 
 واختيارها وتحويلها لتحديد الفجوات ف

ي البيئة للبحث   337 :2119المواضية, 4
 
الميل إىل تخصيص جزء مهم من الوقت للتدبر ف

 عن الفرص المربحة. 

5 Adomako, 2020: 5  ابط ي األبعاد يتضمن المسح والبحث، والير
بناء سلوكي ثالبر

 والتواصل، والحكم والتقييم. 

6 Bueckmann-

Diegoli & 

Gutierrez, 2020: 2 

اؤلدراك الواعي والقدرة عىل رؤية الفرص بشكل أفضل من 

 اآلخرين. 

7 Chavoushi et al., 

2020: 15 

اإلستجابة للمحفزات امتالك نماذج عقلية متمايزة من ناحية 

ي والربط. 
 
اء المعرف ي الير

 
 البيئية وتنشأ من اإلختالفات ف

8 Cavaliere et al., 

2021:1 

ي يغفلها اآلخرون. 
 قدرة الفرد عىل إدراك الفرص الجديدة النر

9 Fitouri & Zouaoui, 

2021:235 

ي البيئة والفرص المربحة 
 
ات ف قدرة الريادي للكشف عن التغيير

ي تم تجا
. النر

ً
  هلها سابقا
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1

0 

عملية  تمير  الرياديير  بدرجة عالية من مهارات اإلبداع والتفكير  337: 2121المرشدي, 

ي بيئة اإلعمال ما يمكنهم من اغتنام 
 
والقدرة عىل المالحظة ف

فرص اإلستثمار المربحة واإلنتفاع منها وتجنب التهديدات 

 المحتملة. 

 

 :
ً
 ابعاد اليقظة الرياديةثانيا

( ثالثة ابعاد لليقظة الريادية هي : المسح والبحث المتيقظان Tang et al ,.2112:9حدد )

scanning and search  ابط والتواصل المتيقظان  association and connection، والير

ة المتيقظان   .evaluation and judgmentوالحكم والبصير

 . المسح والبحث المتيقظان1

ي محاوإلتهم يتيح المسح والبحث 
 
المتيقظان لرجال األعمال أن يكونوا مثابرين وغير تقليديير  ف

ي بناء مجموعة واسعة من 
 
إلستقصاء األفكار الجديدة. يساعد هذا البعد من اليقظة رواد األعمال ف

ي يتم البحث عنها المخزن الحسي للفرد ، 
المعلومات ذات الصلة بالمجال. تشكل المعلومات النر

ي شكلها األصىلي )والذي يوفر تخ
 
ا موجًزا للمعلومات ف

ً
(. يتوافق هذا البعد Tang et al,.2111:8زين

ا ، واإلستعداد ، والتأهب 
ً
مع اإلدعاء القائل بأن إدراك الفرصة ينطوي عىل معرفة موجودة مسبق

 (.Adomako et al,.2117:6للفرص الجديدة )

ابط والتواصل المتيقظان2  . الير

ابط والتواصل ي المنطق. إنها  يركز الير
 
ي معلومات جديدة وإبداع وإنشاء امتدادات ف

المتيقظان عىل تلفر

ة  ن األفراد من اإلتصال بالصورة الكبير
ّ
ابط يمك تمثل كيفية تطبيق المعلومات أو توسيعها. فإن الير

ا لذلك يربط األفراد Tang et al,.2111:9بحيث يمكن إجراء اتصاإلت بعيدة وغير مسبوقة )
ً
(. و وفق

ي 
 
ي تبدو غير ذات صلة لتوليد فكرة جديدة. يركز هذا البعد ف

 النهاية المعلومات الجديدة بالمجاإلت النر

بشكل خاص عىل تطبيق وتوسيع المعلومات فيما يتعلق بمجال اإلهتمام. وتساعد عملية تفسير 

ي تم جمعها من المرحلة األوىل األفراد عىل إجراء اتصاإلت معينة وتعديل
وجهات  المعلومات النر

 (.Kadile& Biraglia,2121:6نظرهم الحالية                             )

ة المتيقظان3  .الحكم والبصير

ي تم جمعها والمرتبطة بالمعلومات الموجودة 
يقوم األفراد بتقييم ما إذا كانت المعلومات الجديدة النر

ي ، وتقييم محتوى المعلومات الجديدة كفرصة
 
 &Kadileعمل                ) تناسب إطارهم المعرف

Biraglia,2121:6 ويركز عىل الحكم عىل ما إذا كانت الفرصة تنطوي عىل إمكانات ربح, أن هدف .)
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( ) (. وعند تقييم وتقدير ما إذا  Fatoki,2114:725المنظمة يمكن قياسه كمًيا )مالًيا( ونوعًيا )غير ماىلي

ة  تتضمن مرحلتير  كانت الفرصة قد نشأت من معلومات جديدة يمارس  رائد األعمال بصير

(Tang,2112:81 :.) 

 اوإل: اإلنتباه وفرصة الشخص الثالث 

 ثانيا: التقييم وفرصة الشخص األول

 

 ثالثا: مفهوم التعلم الريادي

غالًبا ما يتم استخدام "التعلم الريادي" بالتبادل مع مصطلحات أخرى ، من تعلم ريادة األعمال إىل 

ومن ريادة األعمال الداخلية إىل التوظيف، ومن المهارات المعتدلة إىل مهارات تعلم المنظمات، 

ي تحويل األفكار Education& McCallum,2119:7التوظيف )
(. وبذلك فأن التعلم الريادي يعن 

ي تم تطويرها. والتعلم الريادي 
اؤلبداعية إىل أفعال بناًء عىل المواقف والمهارات والمعرفة الريادية النر

 Hongdiyanto etعقلية لبدء عمل تجاري مدعوم بنهج تطوير الكفاءات والتدريب ) هو 

al.,2020:574).  عىل هذا األساس استخلصت الباحثة رؤى من األدبيات السابقة ووجدت أن التعلم

 ( يوضح وجهات النظر المختلفة: 2الريادي تمت دراسته من وجهات نظر مختلفة. والجدول )

 وذج اإلعمال( مفاهيم نم2جدول )

 انًفٕٓو انغُخ/انجبحش د

1 Pittaway&Cope, 

2007:3 

وع الجديد.   التعلم الذي يحدث أثناء عملية إنشاء المشر

2 Xiu-qing&Li: 

2013:1315 

وع الجديد أو وحداته  ي يكتسب فيها المشر
العملية النر

ي ممارسة 
 
المعرفة، ويشاركها، ويدمجها ويستخدمها ف

 األعمال. 

3 Malekovid et 

al.,2016:63 

ي تم 
ي يكتسب األفراد من خاللها المعرفة النر

العملية النر

ا ويستوعبوها وينظمونها مع الهياكل الموجودة 
ً
تكوينها حديث

ي يؤثر بها التعلم عىل العمل 
ون إىل الطرق النر ا ، ويشير

ً
مسبق

 الريادي. 

 

4 Rae,2017:2 لق القيمة عملية تجريبية للتعلم للتعرف عىل الفرص وخ
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ها عىل كيفية تفعيل  ا لها ؛ ينصب تركير 
ً
كة والعمل وفق المشير

 . ي سياق محيطي
 
 هذا التعلم ف

5 Marhamat et al., 

2019:345 

وع للبحث عن فرصة  التعلم "الذي يوجه صاحب المشر

 جديدة". 

6 Politis et al., 2019:590  .خلق المعرفة من خالل تحول التجربة 

, سلطان وابراهيم 7

2121:344 

ي المجاإلت المختلفة وتفعيل وتسخير 
 
عملية كسب المعرفة ف

ي تؤدي إىل 
ي ادارة وتنظيم اإلعمال والنر

 
هذه المعرفة ف

اقتناص الفرص قبل اإلخرين و زیادة القيمة وتقليل المخاطر 

 وبالتاىلي تحقيق اإلداء الریادي. 

8 , حل المشاكل وتمكير  خلق عقلية وثقافة الريادة واإلبداع و  2121:132الشهومي

ي قدرتهم عىل النجاح فيما 
 
الثقة بالنفس لدى األفراد ف

اختاروا، ومساعدة الشباب ليصبحوا مبدعير  ومشاركير  

ي سوق العمل. 
 
 نشيطير  ف

9 Lattacher&Wdowiak, 

2020:1094 

ي عملية ريادة األعمال"
 
ف عىل أنه "التعلم ف  غالًبا ما ُيعرَّ

10 Zhao e al., 2021: 843  عملية تجريبية يقوم فيها األفراد باستمرار بتطوير معرفتهم

الريادية طوال حياتهم المهنية من أجل بناء مهاراتهم 

ي بدء وإدارة مشاريع جديدة، وأن جوهر التعلم 
 
وفعاليتهم ف

الريادي هو ما يجب أن يتعلمه الرياديير  أو يتعلمونه أثناء 

 عملية استكشاف واستثمار الفرص الريادية  

 

ٔثزنك ًٚكٍ رؼشٚف انزؼهى انشٚبد٘ ثأَّ ػًهٛخ رحذٚذ فشص سٚبدح األػًبل، يٍ اعم رؼضٚض لذسح سٔاد 

 األػًبل ٔيغبػذرٓى ػهٗ رحذٚذ انفشص.

 :
ً
 ابعاد التعلم الرياديرابعا

( التعلم الريادي بأنه يجب تعلم كيفية تحديد الفرص واإلستفادة منها من خالل Rae,2116عّرف )

وإدارة المشاريع الجديدة والتعلم الريادي هو عملية اجتماعية ديناميكية تنطوي عىل بدء وتنظيم 

(  عىل 2115) Politis & Gabrielsson( و 2115) Politisاؤلدراك والسلوكيات والعواطف. قام  
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ات من  ي والتعلم اإلستثماري كأنماط تحويل للخي 
 
ات التعلم اإلستكشاف ي تأثير

 
التواىلي بالتحقيق ف

ي Jiang& Yanqiu ,2111:411ت النظر النظرية والعملية )وجها
 
(. ونوضح التعلم اإلستكشاف

 :  والتعلم اإلستثماري من خالل التاىلي

 Explorative  Learning. انزؼهى االعزكشبفٙ 1

ي عىل طول مسار مختلف تماًما من خالل عمليات التباين المنسق 
 
يحدث التعلم اإلستكشاف

ا  والتجريب المخطط واللعب. 
ً
ونتيجة لذلك فإن "العائدات المرتبطة باإلستكشاف تكون أكير تباين

ي الوقت المناسب 
 
ا وأقرب ف

ً
ي حير  أن العوائد المرتبطة باإلستغالل تكون أكير تأكيد

 
ا زمنًيا، ف

ً
 Suوُبعد

et al,.2111:699 .)) 

ا لـ 
ً
يع والت McGrathوفق ي عىل اإلكتشاف من خالل التشر

 
ي يؤكد التعلم اإلستكشاف

فسير لتوليد ما يكف 

ا لتحقيق نتائج مرغوبة               )
ً
ي سيثبت بعضها إلحق

 &Wangمن اإلختالفات النر

Chugh,2114:37 لذلك، غالًبا ما تكون المعرفة الناتجة عن أنشطة اإلستكشاف بعيدة عن قاعدة .)

ي تنطوي عىل تقنيات ليس لل
ة سابقة فيها  المعرفة الحالية للمنظمة. عىل سبيل المثال، النر كة خي  شر

(Schildt et al,.2115:495 ف اإلستكشاف بأنه "تجريب بدائل جديدة ذات (. وبذلك       ُيعرَّ

 ((.  Su et al,.2111:699عوائد غير مؤكدة ، وبعيدة ، وغالًبا ما تكون سلبية" 

 Exploitative  Learning.انزؼهى االعزضًبس٘ 2

انًٕعّ انمبثم نهزخطٛظ ٔانزحكى انًغجك نهحذ يٍ انزُٕع انز٘ رى  ٚشكض انزؼهى االعزضًبس٘ ػهٗ انجحش

رحمٛمّ يٍ خالل شحز األفكبس األٔنٛخ ٔرؼًٛمٓب يغ صٚبدح انخجشح. ار ٚحغٍ انزؼهى االعزضًبس٘ )انزؼهى 

(. يٍ Wang& Chugh,2314:37انًزٕعظ انجحش( يزٕعظ األداء ٔٚمهم انزجبٍٚ                      )

انزجبٍٚ ، ٚزى رحغٍٛ يزٕعظ األداء لظٛش انًذٖ ٔنكٍ غبنجًب يب ُٚخفض األداء طٕٚم األعم   خالل رمهٛم 

(Schildt et al,.2335:495 ْٔكزا، فئٌ انزؼهى االعزضًبس٘ انز٘ ٚحذس ػهٗ َفظ انًغبس يضم .)

دح اعزخذاو انمذٚى، ٚشٛش إنٗ انزؼهى انًكزغت يٍ خالل انجحش انًحهٙ، ٔانزُمٛح انزغشٚجٙ ، ٔاخزٛبس ٔإػب

((. ٔاٌ انزؼهى االعزضًبس٘ ٚٓزى فٙ ػًهٛخ Su et al,.2311:699انشٔرٍٛ انحبنٙ                 

انزٕاطم يغ أػضبء انشجكخ، ٚفضم سٔاد األػًبل عًغ انًؼهٕيبد راد انظهخ ثبألػًبل انحبنٛخ 

كٌٕ فؼبنخ فٙ حم ٔرمُٛبد انًُزغبد ٔانغٕق ٔٚفضهٌٕ عًغ األعبنٛت انحبنٛخ انزٙ رى اخزجبسْب نز

(. ٔثزنك ٚؼشف االعزضًبس ثـ أَّ "رحغٍٛ Jiang& Yanqiu ,2313:431يشبكم انغٕق ٔانًُزغبد )

 Suٔرٕعٛغ انكفبءاد ٔانزمُٛبد ٔانًُبرط انحبنٛخ انزٙ رظٓش ػٕائذ إٚغبثٛخ ٔلشٚجخ ًٔٚكٍ انزُجؤ ثٓب" )

et al,.2311:699  .) 
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 المبحث الثالث

ي للبحث
 الجانب التطبيفر

 
ً
 اخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ نهجٛبَبد -:اوإل

ٚؼذ اخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ يٍ اْى انزٕصٚؼبد انًغزخذيخ فٙ يغبالد يزؼذدح رُزشش يب ثٍٛ انؼهٕو 

االَغبَٛخ انٗ انؼهٕو انظشفخ ، انٓذف انشئٛغٙ يُّ ْٕ رحذٚذ َٕع انزٕصٚغ انز٘ رخضغ نّ انجٛبَبد ٔيذٖ 

مطخ االطم أ ثبنمشة يُٓب أ فًٛب كبٌ رٕصٚؼٓب يهزٕٚبً أ يزفهطحبً ، دلزٓب ٔكٛفٛخ رًشكضْب ارا كبٌ فٙ َ

ْٔزا ًٚكٍ رحذٚذِ يٍ خالل يُحُٗ انزٕصٚغ انطجٛؼٙ انز٘ ٚزى رحذٚذِ يٍ خالل رمٛٛى انجٛبَبد يٕضٕع 

 (.Goncharenko  ,2317  :95انذساعخ )

 ( 3الجدول )

 د انجحشاخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ )انزفهطح ٔاالنزٕاء( نًزغٛشا

 انًزغٛشاد ٔاالثؼبد

 انزفهطح

Kurtosi

s 

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

Z 

Kurtosi

s 

 االنزٕاء

Skewnes

s 

انخطأ 

انًؼٛبس

٘ 

Z 

Skewness 

ASS -0.552 0.222 -2.486 -1.036 0.44 -2.355 

AAC -0.531 0.222 -2.392 -1.032 0.44 -2.345 

EJ -0.261 0.222 -1.176 -1.013 0.44 -2.302 

 انشٚبدٚخانٛمظخ 

EntAle 
-0.434 0.222 -1.955 -0.768 0.44 -1.745 

ERL -0.26 0.222 -1.171 -0.993 0.44 -2.257 

ETL -0.507 0.222 -2.284 -1.053 0.44 -2.393 

 التعلم الريادي
EntLea 

-0.513 0.222 -2.311 -0.679 0.44 -1.543 

 

 ثبات اداة القياس -ثانيا: 

رخض لٛبط يؼٍٛ أ ظبْشح يذسٔعخ يؼُٛخ ، ثًؼُٗ اٌ اداح انمٛبط صبثزخ فٙ ٚمظذ ثبنضجبد طفخ َغجٛخ 

ضٕء ظشٔف ٔ يؼطٛبد يؼُٛخ ، ْٕٔ ٚزأصش ثبنزٕلٛزبد انضيبَٛخ ٔانًكبَٛخ العشاء انمٛبط ٔانًشكهخ 

انًحذدح ٔطفبد انًمًٍٛٛ ٔرزغٛش ْزِ انظفخ ثزغٛش انؼُٛخ انًغزٓذفخ ثبنمٛبط ٔ َٕػٛخ انؼٕايم انًحٛطخ 

، ٔثزنك فبٌ اخزجبس انضجبد ٚؼذ يٍ اْى انشكبئض االعبعٛخ انزٙ رغزُذ انٛٓب ادٔاد انمٛبط ٔرٕنٛٓب ثٓى 

. , Livingston et alاالًْٛخ انمظٕٖ كٙ رأرٙ َزبئظ انجحش ػهٗ يغزٕٖ ػبنٙ يٍ انضمخ ٔانزمذٚش )

ذيخ فٙ لٛبط يٍ اْى انًمبٚٛظ انًغزخ (Cronbach Alpha( .  ٔٚؼذ يمٛبط            ) 23: 2318
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%( فبٌ رنك ٚؼذ يؤششاً ضؼٛفبً ػهٗ 63صجبد االعزجبَخ ٔاكضشْب شٓشح، فبرا ثهغذ لًٛخ االخزجبس الم يٍ )

%( 83%( ٔرؼذ َغجخ انضجبد عٛذح ارا ثهغذ )73انضجبد فٙ حٍٛ ٚؼزجش انضجبد يمجٕالً ارا رغبٔصد لًٛزّ )

د انضجبد ٔانظذق انٓٛكهٙ ألداح لٛبط (يؼبيال4(. ٔٚجٍٛ انغذٔل  )Sekrana  ,2333  :311فبكضش )

 انجحش انحبنٙ. 

 (4انغذٔل )

 يؼبيالد انضجبد ٔانظذق انٓٛكهٙ ػهٗ يغزٕٖ انًزغٛشاد انشئٛغخ ٔاثؼبدْب انفشػٛخ

 د
 انًزغٛشاد انشئٛغخ

 ٔاثؼبدْب انفشػٛخ
 لًٛخ كشَٔجبخ انفب

لًٛخ يؼبيم انظذق 

 انٓٛكهٙ

 0.965 0.931 انًغح ٔانجحش انًزٛمظبٌ 1
 0.941 0.885 انزشاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌ 2
 0.949 0.901 انزمٛٛى ٔانحكى 3
 0.973 0.948 انٛمظخ انشٚبدٚخ 6
 0.928 0.862 انزؼهى االعزكشبفٙ 10
 0.958 0.918 انزؼهى االعزضًبس٘ 11
 0.982 0.964 انزؼهى انشٚبد٘ 12

 

 :
ً
 تحليل نتائج الدراسة ووصفها وتشخيصها -ثالثا

 ٔرشخٛض يزغٛش انٛمظخ انشٚبدٚخٔطف  1.

 ٔطف ٔرشخٛض ثؼذ انًغح ٔانجحش انًزٛمظبٌ -

( ٔثبَحشاف يؼٛبس٘ 3.889اٌ انًزٕعظ انحغبثٙ انًٕصٌٔ انؼبو نجؼذ انًغح ٔانجحش انًزٛمظبٌ  لذ ثهغ )

%( ، ٔلذ حظم ْزا 77.79%( ٔشذح اعبثخ )24.57( ٔ يؼبيم اخزالف َغجٙ لذسِ )3.956ػبو ثهغ )

 يغزٕٖ اعبثخ " يشرفغ " يًب ٚؤكذ اًْٛزّ ػهٗ يغزٕٖ افشاد انؼُٛخ.انجؼذ ػهٗ 

 (5انغذٔل )

 االحظبءاد انٕطفٛخ نجؼذ انًغح ٔانجحش انًزٛمظبٌ

 انفمــشاد
انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يؼبيم 

 االخزالف%

شذح 

 االعبثخ%

يغزٕٖ 

 االعبثخ

رشرٛت 

انفمشا

 د

رًزهك اداسح انًظشف رفبػالد 

انًظبسف االخشٖ يزكشسح يغ 

 نهحظٕل ػهٗ يؼهٕيبد عذٚذح.

 4 يشرفغ 77.14 26.21 1.011 3.857

 3 يشرفغ 78.15 28.07 1.097 3.908رحشص اداسح انًظشف دائًبً ػهٗ 
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يشالجخ االفكبس انغذٚذح ػُذ انجحش 

 ػٍ انًؼهٕيبد.

رٓزى اداسح انًظشف ثًزبثؼخ 

األخجبس ٔ ٔلشاءح انًغالد 

ثبَزظبو ٔانًُشٕساد انزغبسٚخ 

 نهحظٕل ػهٗ يؼهٕيبد عذٚذح.

 5 يشرفغ 76.97 27.41 1.055 3.849

رحشص اداسح انًظشف ػهٗ 

رظفح اإلَزشَذ كم ٕٚو نهحظٕل 

 ػهٗ افكبس عذٚذح.

 6 يشرفغ 75.80 27.45 1.040 3.790

رًزهك اداسح انًظشف يٛم ٔسغجخ 

 لٕٚخ َحٕ انجحش ػٍ انًؼهٕيبد.
 1 يشرفغ 79.66 28.49 1.135 3.983

رًزهك اداسح انًظشف طفخ انجحش 

ثُشبط ػٍ انًؼهٕيبد انغذٚذح 

 ثشكم يغزًش.

 2 يشرفغ 78.99 30.00 1.185 3.950

انًؼذل انؼبو نجؼذ انًغح ٔانجحش 

 ASSانًزٛمظبٌ  
 - يشرفغ 77.79 24.57 0.956 3.889

 

 ٔطف ٔرشخٛض ثؼذ انزشاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌ : -

( ٔثبَحشاف يؼٛبس٘ 3.824انؼبو نجؼذ انزشاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌ ) ثهغ انًزٕعظ انحغبثٙ انًٕصٌٔ

%( ، ٔلذ حظم 76.47%( ٔشذح اعبثخ )25.37( ٔ يؼبيم اخزالف َغجٙ لذسِ )3.958ػبو ثهغ )

 ْزا انجؼذ ػهٗ يغزٕٖ اعبثخ " يشرفغ " يًب ٚؤكذ اًْٛزّ ػهٗ يغزٕٖ افشاد انؼُٛخ.

 (6انغذٔل )

 شاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌاالحظبءاد انٕطفٛخ نجؼذ انز

الوسط  الفقــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

شدة 
 االجابة%

مستوى 
 االجابة

ترتيب 
 الفقرات

رًزهك اداسح انًظشف انمذسح ػهٗ خهك 

انشٔاثظ ثٍٛ األعضاء يٍ انًؼهٕيبد انزٙ  

 رجذٔ ثبَٓب غٛش يزشاثطخ.

 3 يشرفغ 75.97 27.54 1.046 3.798

رًزهك اداسح انًظشف لذساد عٛذح فٙ 

 انشثظ ثٍٛ االفكبس.
 1 يشرفغ 77.48 27.62 1.070 3.874

رًزهك اداسح انًظشف انمذسح ػهٗ خهك 

انشٔاثظ ثٍٛ يغبالد انًؼهٕيبد غٛش 

 انًزظهخ عبثمًب.

 2 يشرفغ 75.97 27.11 1.030 3.798

 انًؼذل انؼبو نجؼذ 

 AACانزشاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌ 
 - يشرفغ 76.47 25.07 0.958 3.824

 ٔطف ٔرشخٛض ثؼذ انزمٛٛى ٔانحكى -
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( 1.318( ٔثبَحشاف يؼٛبس٘ ػبو ثهغ )3.672ثهغ انًزٕعظ انحغبثٙ انًٕصٌٔ انؼبو نجؼذ انزمٛٛى ٔانحكى )

%( ، ٔلذ حظم ْزا انجؼذ ػهٗ يغزٕٖ 73.45%( ٔشذح اعبثخ )27.71ٔ يؼبيم اخزالف َغجٙ لذسِ )

 يًب ٚؤكذ اًْٛزّ ػهٗ يغزٕٖ افشاد انؼُٛخ.اعبثخ " يشرفغ " 

 (7انغذٔل )

 االحظبءاد انٕطفٛخ نجؼذ انزمٛٛى ٔانحكى

 انفمــشاد
انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يؼبيم 

 االخزالف%

شذح 

 االعبثخ%

يغزٕٖ 

 االعبثخ

رشرٛت 

 انفمشاد

رًزهك اداسح انًظشف شؼٕس 

 ٔحذط داخهٙ ثبنفشص انًحزًهخ.
 3 يشرفغ 73.45 27.71 1.018 3.672

ًٚكٍ إلداسح انًظشف انزًٛٛض ثٍٛ 

انفشص انًشثحخ ٔانفشص غٛش 

 انًشثحخ ثغٕٓنخ.

 1 يشرفغ 76.30 28.95 1.104 3.815

رًزهك اداسح انًظشف انمذسح ػهٗ 

اعزضًبس انفشص ػبنٛخ انمًٛخ 

ٔرغبْم انفشص راد انمًٛخ 

 انًُخفضخ.

 4 يشرفغ 69.92 36.08 1.261 3.496

رٕاعّ اداسح انًظشف انؼذٚذ ػُذيب 

يٍ انفشص، فأَٓب لبدسح ػهٗ 

 اخزٛبس انفشص االفضم.

 2 يشرفغ 74.29 31.38 1.165 3.714

 انًؼذل انؼبو نجؼذ

 EJانزمٛٛى ٔانحكى
 - يشرفغ 73.45 27.71 1.018 3.672

( ٔلًٛخ 3.796ٔثزنك حمك يزغٛش انٛمظخ انشٚبدٚخ انشئٛغٙ يزٕعظ حغبثٙ يٕصٌٔ ػبو لذسِ )

( انز٘ ٚشٛش انٗ رشزذ اعبثبد انؼُٛخ ػٍ ٔعطٓب انحغبثٙ ، ٔيؼبيم 8383االَحشاف انًؼٛبس٘ نّ ).

%(  ٔثزنك فبَّ حمك 75.92%( ٔكبَذ شذح االعبثخ انًزحممخ لذ ثهغذ )21.33اخزالف َغجٙ لذسِ )

ثبد يغزٕٖ اعبثخ "يشرفغ" ْٔزا ٚشٛش إنٗ اٌ ْزا انًزغٛش حبص ػهٗ دسعخ اًْٛخ يشرفؼخ حغت اعب

  افشاد انؼُٛخ.
 (8انغذٔل )

 االحظبءاد انٕطفٛخ نًزغٛش انٛمظخ انشٚبدٚخ

 االثؼبد
انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يؼبيم 

 االخزالف%

شذح 

 االعبثخ%

يغزٕٖ 

 االعبثخ

رشرٛت 

 االثؼبد

 1 يشرفغ ASS 3.889 0.956 24.57 77.79انًغح ٔانجحش انًزٛمظبٌ  

 2 يشرفغ AAC 3.824 0.958 25.07 76.47 انزشاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌ

 3 يشرفغ EJ 3.672 1.018 27.71 73.45انزمٛٛى ٔانحكى

 انًؼذل انؼبو نًزغٛش

 EntAleانٛمظخ انشٚبدٚخ 
 - يشرفغ 75.92 21.30 0.808 3.796
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 ٔطف ٔرشخٛض انزؼهى انشٚبد٘ 2.

 ٔطف ٔرشخٛض ثؼذ انزؼهى االعزكشبفٙ -

( ٔثبَحشاف يؼٛبس٘ ػبو ثهغ 3.727انؼبو نجؼذ انزؼهى االعزكشبفٙ   لذ ثهغ )انًزٕعظ انحغبثٙ انًٕصٌٔ 

%( ، ٔلذ حظم ْزا انجؼذ 74.54%( ٔشذح اعبثخ )23.84( ٔ يؼبيم اخزالف َغجٙ لذسِ )3.888)

 .ػهٗ يغزٕٖ اعبثخ " يشرفغ " يًب ٚؤكذ اًْٛزّ ػهٗ يغزٕٖ افشاد انؼُٛخ

 (9انغذٔل )

 انزؼهى االعزكشبفٙاالحظبءاد انٕطفٛخ نجؼذ 

الوسط  الفقــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

شدة 
 االجابة%

مستوى 
 االجابة

ترتيب 
 الفقرات

 1 يشرفغ 76.30 27.08 1.033 3.815 1

 3 يشرفغ 74.29 28.07 1.043 3.714 2

 4 يشرفغ 71.76 30.23 1.085 3.588 3

 2 يشرفغ 75.80 27.67 1.049 3.790 4

انًؼذل انؼبو نجؼذ انزؼهى االعزكشبفٙ   

ERL 
 - يشرفغ 74.54 23.84 0.888 3.727

 وصف وتشخيص بعد التعلم اإلستثماري   -

( ٔثبَحشاف يؼٛبس٘ ػبو ثهغ 3.761انًزٕعظ انحغبثٙ انًٕصٌٔ انؼبو نجؼذ انزؼهى االعزضًبس٘ لذ ثهغ )

%( ، ٔلذ حظم ْزا انجؼذ 75.21اعبثخ )%( ٔشذح 27.16( ٔ يؼبيم اخزالف َغجٙ لذسِ )1.321)

 .ػهٗ يغزٕٖ اعبثخ " يشرفغ " يًب ٚؤكذ اًْٛزّ ػهٗ يغزٕٖ افشاد انؼُٛخ

 (13انغذٔل )

 االحظبءاد انٕطفٛخ نجؼذ انزؼهى االعزضًبس٘

 انفمــشاد
انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يؼبيم 

 االخزالف%

شذح 

 االعبثخ%

يغزٕٖ 

 االعبثخ

رشرٛت 

 انفمشاد

 1 يشرفغ 76.97 29.03 1.117 3.849 1

 2 يشرفغ 75.63 29.04 1.098 3.782 2

 4 يشرفغ 72.94 30.41 1.109 3.647 3

 3 يشرفغ 75.29 30.48 1.148 3.765 4

 انًؼذل انؼبو نجؼذ

 ETLانزؼهى االعزضًبس٘ 
 - يشرفغ 75.21 27.16 1.021 3.761

( انز٘ ٚشٛش انٗ 3.836االَحشاف انًؼٛبس٘ نّ )( ٔلًٛخ 3.744حمك يزٕعظ حغبثٙ يٕصٌٔ ػبو لذسِ )

%( ٔكبَذ شذح 22.32رشزذ اعبثبد انؼُٛخ ػٍ ٔعطٓب انحغبثٙ ، ٔيؼبيم اخزالف َغجٙ لذسِ )

 .%(  ٔثزنك فبَّ حمك يغزٕٖ اعبثخ "يشرفغ"74.87االعبثخ انًزحممخ لذ ثهغذ )
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 (11انغذٔل )

 االحظبءاد انٕطفٛخ نًزغٛش انزؼهى انشٚبد٘

 االثؼبد
انٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يؼبيم 

 االخزالف%

شذح 

 االعبثخ%

يغزٕٖ 

 االعبثخ

رشرٛت 

 انفمشاد

 2 يشرفغ ERL 3.815 1.033 27.08 76.30انزؼهى االعزكشبفٙ   

 2 يشرفغ ETL 3.761 1.021 27.16 75.21انزؼهى االعزضًبس٘

انًؼذل انؼبو نهزؼهى انشٚبد٘ 

EntLea 

 - يشرفغ 74.87 22.32 0.836 3.744

 

 :
ً
 فرضيات البحث -رابعا

 فرضية اإلرتباط 1.

  ) رٕعذ ػاللخ اسرجبط راد دالنخ يؼُٕٚخ ثٍٛ انٛمظخ انشٚبدٚخ ٔانزؼهى انشٚبد٘(الفرضية اإلوىل : 

( ٔعٕد ػاللخ اسرجبط اٚغبثٛخ لٕٚخ عذا راد دالنخ يؼُٕٚخ ثٍٛ انٛمظخ 12ار ٚزضح يٍ خالل انغذٔل )

**( ْٔٙ لًٛخ يؼُٕٚخ ػُذ 3.796انشٚبد٘ ، ار ثهغذ لًٛخ يؼبيم االسرجبط ثًُٛٓب )انشٚبدٚخ ٔانزؼهى 

 %(.99%( ا٘ ثُغجخ صمخ )1يغزٕٖ يؼُٕٚخ )

 ( 12انغذٔل )

 يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ انٛمظخ انشٚبدٚخ ثأثؼبدْب ٔانزؼهى انشٚبد٘

 انًزغٛش انًغزمم           

 انًزغٛش انزبثغ

 انٛمظخ 

 انشٚبدٚخ

 انٛمظخ انشٚبدٚخ اثؼبد 

انًغح ٔانجحش 

 انًزٛمظبٌ

انزشاثظ ٔانزٕاطم 

 انًزٛمظبٌ

 انزمٛٛى 

 ٔانحكى

 **688. **641. **733. **796. انزؼهى انشٚبد٘

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

 انُزٛغخ )انمشاس(
رٕعذ ػاللخ اسرجبط اٚغبثٛخ لٕٚخ عذاً ٔراد دالنخ يؼُٕٚخ ػُذ 

 انٛمظخ انشٚبدٚخ ثأثؼبدْب ٔانزؼهى انشٚبد٘ ثٍٛ   3.31انًغزٕٖ 

 (.SPSS V.23انًظذس: يخشعبد ثشَبيظ )

 فرضية التأثير 2.



17 
 

ي التعلم اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
 
: )يوجد تأثير مباشر ذو دإللة معنوية لليقظة الريادية ف

 (الريادي

انٛمظخ انشٚبدٚخ فٙ انزؼهى انشٚبد٘ ، ار َالحع ( ٔعٕد رأصٛش رٔ دالنخ يؼُٕٚخ نًزغٛش 2ٚزضح يٍ انشكم )

( ْٔزا ٚؼُٙ اٌ رغٛش يغزٕٖ انٛمظخ انشٚبدٚخ ثٕحذح 3.78اٌ لًٛخ رمذٚش انًؼهًخ انًؼٛبس٘ لذ ثهغذ )

%( ػهٗ يغزٕٖ انًظبسف االْهٛخ ػُٛخ انذساعخ . 78ٔاحذح عٕف ٚؤصش فٙ انزؼهى انشٚبد٘ ثُغجخ )

.( انجبنغخ C.Rًٛخ يؼُٕٚخ ٔرنك الٌ لًٛخ انُغجخ انحشعخ )ٔػُذ رفحض ْزِ انمًٛخ َالحع آَب ل

 (. 3.333( ْٙ لًٛخ يؼُٕٚخ ػُذ يغزٕٖ يؼُٕٚخ )16( انظبْشح فٙ انغذٔل )13.724)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 13عذٔل )

 انزؼهى انشٚبد٘يغبساد ٔيؼهًبد اخزجبس رأصٛش انٛمظخ انشٚبدٚخ فٙ 

 انًغبساد

االٔصاٌ 

االَحذاسٚخ 

 انًؼٛبسٚخ

انزمذٚش 

اناليؼٛبس

٘ 

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

 انحشعخ

انُغجخ 

 انًؼُٕٚخ

انزؼهى 

 انشٚبد٘
 063. 861. 784. انٛمظخ انشٚبدٚخ --->

13.72

4 
*** 

ASS <--- 
 انٛمظخ انشٚبدٚخ

.884 1.025 .050 
20.53

6 
*** 

AAC <--- 
 انشٚبدٚخانٛمظخ 

.859 .952 .052 
18.22

0 
*** 

EJ <--- 
 انٛمظخ انشٚبدٚخ

.849 1.023 .059 
17.46

3 
*** 

ERL <--- 
 انزؼهى انشٚبد٘

.855 .909 .051 
17.92

9 
*** 

 ( 2الشكل )

ي التعلم الريادي
 

 تأثير اليقظة الريادية ف
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ETL <--- 
 انزؼهى انشٚبد٘

.893 1.091 .051 
21.50

9 
*** 

 المبحث الرابع

 اإلستنتاجات والتوصيات 

 :
ً
 اإلستنتاجات -اوإل

ٚؼكظ ْزا انًجحش َزبئظ انذساعخ انًغزُجطخ يٍ ػًهٛخ انٕطف االحظبئٙ ٔاخزجبس انفشضٛبد         

 ْٔٙ ػهٗ انُحٕ االرٙ:

. أظٓشد َزبئظ انذساعخ ثبٌ االفشاد ػُٛخ انذساعخ )يذساء انًظبسف( نذٚٓى يغزٕٖ عٛذ يٍ لبثهٛخ 1

 انًغح ٔانجحش انًزٛمظبٌ.

ػُٛخ انذساعخ يغزٕٖ عٛذ يٍ لذساد انزشاثظ ٔانزٕاطم . رًخضذ َزبئظ انذساعخ أٌ نذٖ االفشاد 2

 انًزٛمظبٌ. 

. خهظذ َزبئظ انذساعخ أٌ نذٖ االفشاد ػُٛخ انذساعخ يغزٕٖ عٛذ يٍ لذساد انحكى ٔانزمٛٛى ، أ٘ أٌ 3

نذٚٓى لذسح ػبنٛخ فٙ رمٛٛى انفشص ٔانزًٛٛض ثٍٛ انفشص انًشثحخ ٔغٛش انًشثحخ ثًب ٚغٓى فٙ صٚبدح 

 زٛبس افضم انفشص انًزبحخ فٙ انجٛئخ.لذسرٓى ػهٗ اخ

. ٔعٕد يغزٕٖ يشرفغ يٍ لذساد انزؼهى االعزكشبفٙ نذٖ انًظبسف ػُٛخ انذساعخ، ْٔزا ٚفغش رأكٛذ 4

اداساد انًظبسف ػهٗ انغبَت االعزكشبفٙ فٙ يغبل انزؼهى انشٚبد٘ ٔحش انؼبيهٍٛ فٙ انًظشف ػهٗ 

ٔحشطٓب انشذٚذ ػهٗ عًغ االفكبس انغذٚذح انزٙ رزغبٔص رمذٚى أفكبس إثذاػٛخ رزحذٖ االفكبس انزمهٛذٚخ، 

 خجشاد انًظشف انزغٕٚمٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ انحبنٛخ.

. رٕطهذ انذساعخ إنٗ أٌ انًظبسف ػُٛخ انذساعخ رًزهك يغزٕٖ يشرفغ يٍ لذساد انزؼهى 5

ط يغزٕٖ االعزضًبس٘، أ٘ أٌ نذٚٓب اْزًبو ػبٍل ثبنجؼذ االعزضًبس٘ يٍ انزؼهى انشٚبد٘ ٔأَٓب رًبس

 يزٕاصٌ ٔػبٍل يٍ يٓبساد ٔلذساد انزؼهى االعزكشبفٙ ٔاالعزضًبس٘ فٙ َفظ انٕلذ.

. أظٓشد َزبئظ انزحهٛم ٔعٕد ػاللبد اسرجبط يؼُٕٚخ ثٍٛ انٛمظخ انشٚبدٚخ ٔاثؼبدْب )انًغح ٔانجحش 6

 انًزٛمظبٌ، انزشاثظ ٔانزٕاطم انًزٛمظبٌ، انزمٛٛى ٔانحكى( ٔانزؼهى انشٚبد٘.

 بئظ انذساعخ ٔعٕد رأصٛش يجبشش نهٛمظخ انشٚبدٚخ فٙ انزؼهى انشٚبد٘.كشفذ َز .7
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 :
ً
 التوصيات -ثانيا

ً نزطٕٚش لذساد انًغح ٔانجحش نذٖ يذساء 1 . أٌ رٕنٙ انًظبسف ػُٛخ انذساعخ اْزًبيب كجٛشا

 انًظبسف ٔرؼضٚض يخضَٔٓى انًؼشفٙ.

انزشاثظ ٔانزٕاطم نذٖ يذساء . ضشٔسح لٛبو انًظبسف ػُٛخ انذساعخ ثزؼضٚض ٔرطٕٚش لذساد 2

انًظبسف ٔرُٕٚغ يحفظخ افكبسْى االعزشارٛغٛخ ثشكم يغزًش ٔرحغٍٛ لذسارٓى فٙ رحمٛك انزشاثظ ثٍٛ 

 انًؼهٕيبد انزٙ رجذٔ غٛش يزشاثطخ.

. انًجبدسح ثٕضغ ثشَبيظ رذسٚجٙ ٔرطٕٚش٘ نًذساء انًظبسف ػُٛخ انذساعخ  نزؼضٚض لذسارٓى فٙ 3

هٗ انفشص انًزبحخ ٔاخزٛبس انفشص االفضم ٔانزًٛٛض ثٍٛ انفشص انًشثحخ يغبل انزمٛٛى ٔانحكى ػ

 ٔغٛش انًشثحخ.

. ضشٔسح اْزًبو انًظبسف ثخهك ثٛئخ ػًم يحفضح ػهٗ انزؼهى انشٚبد٘ ٔرنك يٍ خالل أَشبء صمبفخ 4

رُظًٛٛخ رشغغ انؼبيهٍٛ ػهٗ حت االعزطالع ٔرحًم انًخبطش ٔانزغشٚت ٔاالعزكشبف نطشق انؼًم 

 ذح ٔاالفكبس االثذاػٛخ ٔأصانخ يظبدس انخٕف يٍ انفشم.انغذٚ

. ضشٔسح رجُٙ انًظبسف ػُٛخ انذساعخ العزشارٛغٛخ فبػهخ نهزؼهى انشٚبد٘، أر رؼًم ْزِ االعزشارٛغٛخ 5

ػهٗ اعزضًبس انفشص انًزبحخ ٔرغُت انزٓذٚذاد انًحزًهخ يٍ خالل رضًٍٛ ػًهٛخ انزؼهى انشٚبد٘ ضًٍ 

االعزشارٛغٛخ ٔاػزجبسْب لضٛخ اعزشارٛغٛخ رًضم انشغم انشبغم نهًذساء انًُبلشبد ٔانًحبدصبد 

 االعزشارٛغٍٛٛ..

. أٌ رٓزى انًظبسف ػُٛخ انذساعخ ثًٕاعٓخ انزحذٚبد انجٛئخ راد انزأصٛش انًجبشش ػهٗ َشبطبرٓب ٔرنك 6

انشٚبدٚخ  يٍ خالل االعزفبدح يٍ انمذساد انشٚبدٚخ انزٙ ٚزًزغ ثٓب يذساء انًظبسف فٙ يغبل انٛمظخ

 انًزًضهخ ثمذساد انًغح ٔانجحش ٔانزشاثظ ٔانزٕاطم ٔانزمٛٛى ٔانجظٛشح.
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