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 السدتخمص
إســيامات رأس الســال الشلدــي فــي تؾجيــو السدــار علــى لــى التعــرف الدراســة الحاليــة إ تيــدف 

 .متبشية مشيجًا متكامبًل وصلًا وتحليبًل لستليراتياالؾعيلي 
بأبعـــاده  ستليـــر مدـــتقل  رأس الســـال الشلدـــيونشـــاًء علـــى ذلـــػ تبشـــت الدراســـة متليـــريؽ ىســـا 

ـــ  ســ بلً مت وتؾجيــو السدــار الــؾعيلي مستليــر معتســد  السرونــة و )الكلــاءة الذاتيــة  األمــل  التلــا ل   ب
ي ليتذول األطار الذ تظؾير السدار الؾعيلي و   دارة السدار الؾعيلي)تخظيط السدار الؾعيلي  إ

 تدور حؾلو الدراسة. 
إسـيامات رأس في غيال الليؼ السؾ ؾعي العلسي للسدار الـؾعيلي و مذولة الدراسة تجلت 

طــرت تلــػ السذــولة بسجسؾعــة مــؽ بًا علــى تؾجيــو السدــار الــؾعيلي و الســال الشلدــي مســا رــ  ر ســل
ترنيـة نيشـؾه ميـدانًا ألجـراء التدا الت التي مانت اساسـًا لبشـاء الجانـ  العسلـي و ـد اختيـرت مدرريـة 

جابـة ية العامليؽ في السدررية وذلـػ لئل  فردًا مؽ السؾارد البذر 202) الدراسة وتس لت عيشة الدراسة
ولتحقيـــل ذلـــػ تبشـــت الدراســـة مخظظـــًا فر ـــيًا يعوـــس   الستعلقـــة بسذـــولة الدراســـة علـــى التدـــا الت

طبيعـة فر ــياتيا التــي عبــرت عــؽ مــده تـؾافر متليــري الدراســة وعبل ــات االرتبــا  والتــأ ير بيشيســا 
ختبـــار تلـــػ اللر ـــيات اعتســـدت االســـتبانة التـــي تـــؼ علـــى السدـــتؾه الكلـــي والجزمـــي ألبعادىســـا وأل

على السرادر العلسية السعتسدة بؾصليا األداة الرميدية لجسـع البيانـات البلزمـة  تظؾيرىا باألعتساد
السيدانيــة بالسعايذــة السبحؾ ــة وتــؼ تعزيزىــا السشغســة مــؽ افــراد عيشــة الدراســة بجانبيــا العسلــي داخــل 

واخزـعت الختبـار الرـدق وال بـات للتأ ـد مـؽ صـحة الشتـامي اإلحرـامية التـي اختبـرت بسجسؾعــة 
  فزـــبًل عـــؽ برنـــامي (SPSSمـــؽ خـــبلل برنـــامي والتحليليـــة ي  األحرـــامية الؾصـــ ية مـــؽ األســـال
AMOS)  ختبار اللر يات التي اعدت لؤلجابة على التدا الت.أل 

عــاد رأس ىسيــاو وجــؾد تــأ ير معشــؾي ألبوتؾصــلت الدراســة إلــى مجسؾعــة مــؽ االســتشتاجات أ 
لسيــدان وىــذا يعشــي انــو ملســا امتلــػ ابعــاد السدــار الــؾعيلي مجتسعــة الســال الشلدــي مجتسعــة فــي أ

ســيؼ ذلــػ فــي تعزيــز ويســة الســؾارد البذــرية ومحاولــة خلــل تلاعــل السبحــؾث مدــار وعيلــي ملســا أ
ا لرــشع رأس الســال الشلدــي  وفــي  ــؾء تلــػ االســتشتاجات تــؼ تقــديؼ عــدة ايجــابي معيــا بســا ر ىليــ

 تؾجيـو  اديسيـة فـيتعليسيـة واألتعاون مع السشغسـات الالمقترحات للسشغسة السبحؾ ة ومشيا  رورة 
ىسيتـو فـي العسـل وطـرق نـو مـازال مليؾمـًا بحاجـة إلـى تؾ ـي  أ ألالسؾارد البذرية لي السدار الؾعي

 تشسيتو وتظؾيره.
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