
 
 

 
 السدتخمص

 في السيكاتخونكذ نطاـ إقامة إمكانية في دورىا و السشطسية السعسارية أبعاد بياف إلى الحالية الجراسة سعت 
 الحكاء فائقة مشتجات إنتاج عمى القجرة ليا حجيثة صشاعية بيئة تػليج بيجؼ العخاؾية الخجمية الذخكات إحجػ
 الذخكات عمى تشافدي تفػؽ  تحقي و  ةيج مغ والكمفة الجػدة حيث غم السجتسع حاجة بيمت فاعمة خجمات وتقجيع

 الحؼ بالذكل السػارد استثسار خبلؿ مغ ، أخخػ  جية مغمثل شخكات صشاعة ألػال  الصاقة الذسدية  السشافدة
 الكفػء االستثسار شخي  عغ السشتجات جػدة وتحديغ مسكغ حج أدنى إلى والػقت والتكاليف اليجر تقميل في يديع

 الباحثة رسستيا التي الفكخة تأشخت ىشا ومغ . مدتجامة تشافدية ميدة عمى الحرػؿ في يديع بسا الستاحة لمصاقات
 : مشيا نحكخ التداؤالت مؽ عجداً  الجراسة مذكمة عخضت إذ ، دراستيا مػضػع عغ
 ؟ السيكاتخونكذ ونطاـ السشطسية السعسارية بعادأ عغ واضحا   ترػرا   الجراسة قيج الذخكة في السجراء يستمظ ىل .1
 ؟السيكاتخونكذ نطاـ وأبعاد السشطسية السعسارية بعادأ مغ ا  مشاسب مدتػػ   الجراسة قيج الذخكة تستمظ ىل .2
 قيج الذخكة في السيكاتخونكذ نطاـ وأبعاد السشطسية السعسارية بعادأ بيغ التأثيخ و العبلقات شبيعة ىي ما .3

 ؟ الجراسة
 ، التحميمي الػصفي السشيج تبشي خبلؿ مغ التداؤالت ىحه عغ اإلجابة نحػ الباحثة محاوالت ذلظ بعج تػجيت

 وإستسارة السيجانية والديارات الذخرية كالسقاببلت والسعمػمات البيانات جسع أساليب مغ مجسػعة وباستخجاـ
 كسا ،SPSS Statistics 26,Amos))عغ شخي  تحميل البيانات باستخجاـ البخنامج االحرائي  اإلستبانة
 السيكاتخونكذ، نطاـ إقامة إمكانية في دورىا و السشطسية السعسارية ألبعاد مقتخح نطاـ بترسيع الباحثة قامت
 . الجراسة قيج الذخكة قبل مغ اعتساده إمكانية ومجػ

 : الباحثة قجمتيا التي اإلستشتاجات أبخز مؽ ك
 نطاـ وأبعاد مشفخدا   السشطسية السعسارية بعادأ مغ بعج كل بيغ معشػية داللة ذات ارتباط عبلقة وجػد تحق  .1

 بعادأ مغ بعج بكل متدايجا   ىتساما  إ  تػلي الجراسة قيج الذخكة دارةإ بأف يبيغ وذلظ ، مجتسعة السيكاتخونكذ
 .مجتسعة أبعاده خبلؿ مغ السيكاتخونكذ نطاـ قامةإ إمكانية في سيديع كػنو مشفخدا   السشطسية السعسارية

 نطاـ إقامة إمكانية في مشفخدا   السشطسية السعسارية أبعاد مغ بعج كلل معشػية داللة ذؼ تأثيخ وجػد تحق  .2
 .الجراسة قيج الذخكة في السيكاتخونكذ

 : أبخزىا مؽ السقتخحات مؽ جسمة تقجيؼ إلى الباحثة عسجت حيؽ في
 مختمف في بالغة أىسية مغ ليا لسا السشطسية السعسارية أبعاد باتجاه الجراسة قيج الذخكة إدارة اىتساـ زيادة .1

 . الذخكة وعسميات نذصةأ
 قجيعت في الستخجاميا والدعي السيكاتخونكذ نطاـ تصبيقات نحػ الجراسة قيج الذخكة إدارة اىتساـ تػجيو .2

  . السشاسب والدعخ الجػدة مدتػػ  حيث مغ الدبائغ احتياجات تمبي التي الخجمات


