
 السدتخمص
 
لمتصػػػر التكشػلػػػجي إيجابيػػات عجيػػجه فػػي مختمػػك السجػػاالت بذػػنل عػػاـ كمجػػاؿ الرػػشاعة بذػػنل  فإ  
خػػػاصع كعمػػػى الػػػخ ع مػػػغ تمػػػظ اإليجابيػػػات اال انيػػػا أحػػػجئت ائػػػارًا سػػػمبية عمػػػى البي ػػػة. لػػػحا عسػػػجت الذػػػخ ات 

يشة الػػى التػجػػو نحػػػ الترػػشيع األخزػػخ.  سػػا تدػػعى الذػػخ ات الرػػشااية لتمبيػػة ر بػػات كاذكاؽ الدبػػائغ الخصػػ
السختمفة مغ خبلؿ تبشي الترشيع باستخجاـ تقشية اإليراء الػاسع. كانصبلقًا مغ تػجػو الذػخ ات نحػػ التحػػؿ 

ىػػحه الجراسػػة بيػػجؼ  لمترػػشيع األخزػػخ مػػغ جيػػة كسػػعييع الػػى تمبيػػة ر بػػات الدبػػائغ مػػغ جيػػة أخػػخػ جػػاءت
شػػػخ تيغ ىسػػػا فػػػي  تبشػػػي مختكػػػدات اإليرػػػاء الػاسػػػعفػػػي تػػػأئيخ اسػػػتخاتيجيات الترػػػشيع األخزػػػخ مػػػجػ تحجيػػػج 

الذػػخ ة العامػػة لرػػشاعات الشدػػيد كالجمػػػد/ مرػػشع األلبدػػة الجػػاىدة/ معسػػل األلبدػػة الػالدية)كلػػجؼ  كالذػػخ ة 
بسجسػعػة مػغ   كستغيـخ مدـتقل) شيع األخزػخالترػإذ اعتسػجت  عالػششية لرشاعة اآلئاث السشدلي فػي نيشػػػ 

إعـــادة التـــجويخل التقمــــيصل إعـــادة الترـــسيمل إعــــادة الترـــشيعل إعـــادة االســــتعسالل )اسػػػتخاتيجياتو كىػػػي 
تأثيخ الدبهن في اإليراءل إمكانية تحدين )سختكداتو )كستغيخ معتسج  متسثبًل ب كاإليراء الػاسع  االستخجاع

مذػػنمة بحثيػػة  مػػغ أجػػلع  ةل االســتعجاد التشعيســيل م ئســة تقانــة العسميــأداء السشعســةل البي ــة التشافدــية
                                       . اإليرـــــــــــــاء الهاســـــــــــــعالترـــــــــــــشيع األخزـــــــــــــخ بمـــــــــــــا هـــــــــــــي طبيعـــــــــــــة ع قـــــــــــــة مفادىػػػػػػػػػػػػػا  

                                                                                                   
فخضػياتيا التػي عبػخت عػغ مػجػ تػػافخ متغيػخؼ شبيعة  يعنذ اً فخضي اً مخصصكلتحقيق ذلظ تبشت الجراسة    

تمػػظ  ختبػػار عمػػى السدػػتػػ الكمػػي كالجدئػػي ألبعادىسػػاع كإل يسػػابيش التػػأئيخ كالتبػػايغك  االرتبػػا  يعبلقتػػالجراسػػة ك 
) غمنػنة م قرجية عت عمى عيشةكزِ ستبانة إالفخضيات اعتسجت استسارة  (80 الكيادات اإلدارية مغ  اً مبحػئ 

السجسعػػة تحميػػل البيانػػات  كجػػخػ ع الذػػخ تيغ السبحػػػئتيغفػػي  العػػامميغ فػػي األقدػػاـ االنتاجيػػة العميػػا كالػسػػصى
) البخنامد االحرائيكفق باعتساد أساليب إحرائية عجة كصفية كتحميمية عمى  SPSS.  

ا ائبػات كجػػد عبلقػة ارتبػا  ذات داللػة معشػيػة بػيغ أىسيػ مجسػعة مغ االسػتشتاجات إلىكتػصمت الجراسة   
اسػػتخاتيجيات الترػػشيع األخزػػخ مجتسعػػة كمختكػػدات اإليرػػاء الػاسػػع مجتسعػػة فػػي الذػػخ ة العامػػة لرػػشاعة 

امػػتبلؾ قػػادة كالذػػخ ة الػششيػػة لرػػشاعة األئػػاث السشدلػػي فػػي السػصػػل  سػػا أضيػػخت الشتػػائد  األلبدػػة الجػػاىدة
استخاتيجيات الترشيع األخزػخ كمختكػدات فيسًا عغ األبعاد السعبخة عغ  ل مغ السشطسات السبحػئة ترػرًا ك 

)متغيػخؼ الجراسػة  كعمػى السدػتػػ بيغ السعشػية  التأئيخاالرتبا  ك  يع فزبًل عغ كجػد عبلقاتاإليراء الػاسع
عمػى لتأكيج لمذخ تيغ السبحػئتيغ أىسيا ا كفي ضػء تمظ االستشتاجات تع تقجيع عجة مقتخحاتع الكمي كالجدئي

.الذخ تيغ السبحػئتيغ لؤلخح بخاؼ الدبائغ بخرػص مشتجاتيا كمحاكلة تحديشيا باستسخار  


