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 السدتخمص                                                 

التعخف عمى واقع إدارة تشػع السػارد البذخية وأثخىا في تشسية رأس ىجفت ىحه الجراسة إلى 

السال البذخي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة السمظ عبج العديد، وتفّخع 

عشيا التعخف عمى واقع إدارة التشػع لمسػارد البذخية بأبعادىا )التشػع األولي، التشػع 

الثقافي(، وواقع تشسية رأس السال البذخي في الجامعة، الثانػي، التشػع التشطيسي، التشػع 

وكحلظ التعخف عمى أي مغ أبعاد إدارة التشػع لمسػارد البذخية لو األثخ األكبخ في تشسية 

رأس السال البذخي، والكذف عغ العالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس 

ية الستسثمة في: )الجشذ، الختبة األكاديسية، العسخ، السال البذخي تبعًا لمستغيخات الجيسػغخاف

 الػصفي التحميمي، السشيج واعتسجت ىحه الجراسة عمى سشػات الخبخة، الحالة االجتساعية(.

وقج ُجسعت البيانات باستخجام االستبانة كأداة رئيدية مغ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة 

(. وتػصمت 347وكانت العيشة عجدىا)( عزػ، 3520السمظ عبج العديد والبالغ عجدىع )

الجراسة إلى نتائج مغ أىسيا : أن واقع إدارة التشػع لمسػارد البذخية في جامعة السمظ عبج 

واقع تشسية رأس السال البذخي في جامعة  أن%(، و 72العديد مختفع بػزن ندبي قجره )

األولي، ُبعج التشػع التشػع  %(. وأن ُبعج73.4السمظ عبج العديد مختفع بػزن ندبي قجره )

الثقافي وُبعج التشػع التشطيسي عمى التػالي ىي أبعاد إدارة التشػع التي ليا األثخ األكبخ في 

تشسية رأس السال البذخي في جامعة السمظ عبج العديد.وفي ضػء الشتائج أوصت الجراسة 

بعادىا، مغ خالل الستابعة في تبّشي وتأييج إدارة التشػع بأ بعجد مغ التػصيات ،مغ أىسيا :
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ثقافة االختالف بيغ األعزاء والجمج بيشيع،  دععالتعامل مع التشػع بذكل مجروس، و 

 .عمى عقج المقاءات غيخ الخسسية بيغ أعزاء ىيئة التجريذ التذجيعو 
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Abstract 

 

This study aimed to identify the reality of managing the diversity of human resources 

and its impact on the development of human capital from the point of view of faculty 

members at King Abdulaziz University. (primary diversity, secondary diversity, 

organizational diversity, cultural diversity). And the reality of human capital 
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development at the university, as well as identifying which of the dimensions of 

diversity management of human resources has the greatest impact on human capital 

development, and revealing the relationship between diversity management of human 

resources and human capital development according to the demographic variables 

represented in: (gender, academic rank, age, years of experience, marital status). This 

study relied on the analytical descriptive approach, and the data was collected using 

the questionnaire as a main tool from the (3520) faculty members at King Abdulaziz 

University, and the sample number was (347). The study found results, the most 

important of which are: that the reality of diversity management for human resources 

at King Abdulaziz University is high with a relative weight of (72%), and that the 

reality of human capital development at King Abdulaziz University is high with a 

relative weight of (73.4%). And that the primary diversity dimension, the cultural 

diversity dimension, and the organizational diversity dimension, respectively, are the 

dimensions of diversity management that have the greatest impact on the development 

of human capital at King Abdulaziz University.  

In the light of the results, the study recommended a number of recommendations, the 

most important of which are: follow-up in adopting and supporting diversity 

management in its dimensions, by dealing with diversity in a thoughtful manner, 

supporting a culture of difference between members and integrating them, and 

encouraging the holding of informal meetings between faculty members, and opening 

Space for various discussions and exchange of ideas.                           

      

Keywords: diversity, diversity management, human capital 

 السقجمة

التشػع يعتبخ سسة مغ سسات مشطسات العرخ الحجيث إذ ساعجت التحػالت التكشػلػجية الدخيعة 

، بخوز ضاىخة العػلسة وىجخة االفخاد خاصة الى الجول الستقجمة بدبب الحخوب أو اليجخات 
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لمبحث عغ عسل وغيخىا مغ العػامل األخخى جعمت ىشاك تشػع ممحػظ في مػضفي السشطسات 

الجشذ ، العسخ ، األديان ، الثقافات ، السعتقجات ، الخبخات و السيارات ضخورة سػاء مغ ناحية 

البج مغ ادارتيا بذكل جيج وصحيح لتحقيق أىجاف السشطسة مغ خالل تجشب التحيد والتسييد 

(.ومغ ناحية أخخى يذكل رأس السال البذخي أىع مػارد السشطسات 2019والتعرب )عبج الحسيج،

لتي تيجف الى الخبح واإلنتاجية والػصػل الى التسيد ان تدعى الى فيجب عمى السشطسات ا

تصػيخ وتشسية مػاردىا البذخية، فالعشرخ البذخي يعتبخ مغ أىع العشاصخ التي تداعج السشطسة 

في التشسية االقترادية واالجتساعية والبج مغ تصػيخ ىحا العشرخ بكل الػسائل والصخق واالستفادة 

 مغ إمكانياتو.

 الجراسة :مذكمة 

التشػع في القػى العاممة أمخ شبيعي وشائع في السشطسات عمى اختالفيا . ويمقى ىحا التشػع 

اىتسامًا متدايجًا في الػقت الحاضخ. نتيجة السصالبات الستدايجة بالسداواة وتقبل االخخ ، وإدراك 

وتػضيفو بذكل إيجابي  أىسية التشػع والخميط الثقافي لشيزة ونسػ السشطسة ، وأىسية االستفادة مشو

ليتحػل مغ سبب لمرخاع إلى محخك لألبجاع ومعدز لمقجرة التشافدية . وباإلضافة الى ذلظ فإن 

العجيج مغ السؤسدات تقػم بإجخاء تػسعات في عسمياتيا لتتعجى الحجود السحمية مسا يتصمب وجػد 

أن نجاح السشطسات يتصمب كسا  إدراك أفزل لمصخق التي يشبغي استخجاميا لديادة فػائج التشػع.

مػاكبة كل ما ىػ ججيج في اإلدارة وفي قجرتيا عمى تػضيف مػاردىا في نذاشات تحرل مغ 

خالليا عمى مخخجات تحقق أىجافيا التي تزسغ ليا الػصػل الى مخاكد متقجمة في الخيادة 
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تسكشيا مغ  واالبجاع وتديع في بقائيا ونسػىا، باإلضافة الى الػصػل الى أساليب وشخق عسمية

االستفادة مغ الخبخات والسعارف التي يستمكيا السشتسيغ الييا لتعديد وتحديغ اإلدارة الفعالة لمسػارد 

البذخية وإدارة التشػع وإن تجدج ذلظ في الػاقع بشتائج مسيدة .وفي إشار سعي السسمكة إلى تحقيق 

عمى التشػع الثقافي  2030يا التشسية السدتجامة لألفخاد والسجتسعات ، حخصت السسمكة في رؤيت

واحتخامو وتقجيخه وذلظ مغ خالل خمق بيئة جاذبة لمكفاءات وتدييل سبل العير والعسل ليع . 

ما واقع إدارة التشهع لمسهارد البذرية وأثرىا في تشسية  ومسا سبق يتحجد سؤال الجراسة الخئيدي :

 رأس السال البذري ؟

 أىسية الجراسة :

تديع الخمفية الشطخية والجراسات الدابقة التي ستتشاوليا الجراسة الحالية في سج الفجػة السػجػدة 

في االدبيات التي تشاولت أثخ إدارة تشػع السػارد البذخية الحي يسكغ ان يتخكو عمى تشسية راس 

خاصة السال البذخي ، وىي الفجػة التي كان سببيا الشقز السػجػد في الجراسات الدابقة و 

العخبية مشيا ،واعتبار مػضػع إدارة تشػع السػارد البذخية مغ السػاضيع التي ال يقل االىتسام 

بجراستيا والبحث فييا إذا زاد االىتسام بامتالك السشطسات لمسػارد البذخية الستشػعة كػن ىحا التشػع 

اليػم شجيجة التعقيج  مغ السػارد البذخية ُيسكغ السشطسات مغ تحقيق مػقع تشافدي متسيد في بيئة

مغ السأمػل أن تخسخ نتائج الجراسة مفيػمًا شامال لتعديد إدارة التشػع في جامعة و والسشافدة.

السمظ عبج العديد بسجيشة ججة ، وأن تداعج في الكذف عغ واقع إدارة التشػع في الجامعة بحيث 

قج تبيشيا نتائج الجراسة تتسكغ الجامعة مغ تعديد جػانب القػة ومعالجة القرػر والخمل التي 
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.ومغ السأمػل أن تديع نتائج الجراسة والتػصيات التي سُتبشى عمى ىحه الشتائج في مداعجة 

متخحي القخار في جامعة السمظ عبج العديد بػضع استخاتيجيات مغ شأنيا الشيػض بػاقع إدارة 

 التشػع فييا، حتى تداىع في دعع تشسية راس السال البذخي 

 ة :أسئمة الجراس

 لدؤال الرئيدي : ما واقع إدارة التشهع لمسهارد البذرية وأثرىا عمى تشسية راس السال البذري؟ ا

 ويتفخع مغ الدؤال الخئيدي األسئمة الفخعية التالية:

ما واقع إدارة التشػع لمسػارد البذخية بأبعادىا )االولي، الثانػي ،التشطيسي ،الثقافي( في  -1

 جية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ؟جامعة السمظ عبجالعديد مغ و 

ما واقع تشسية راس السال البذخي في جامعة السمظ عبج العديد مغ وجية نطخ أعزاء  -2

 ىيئة التجريذ؟

أي مغ أبعاد إدارة التشػع لو األثخ األكبخ في تشسية رأس السال البذخي )التشػع األولي،  -3

 التشػع الثانػي، التشػع التشطيسي، التشػع الثقافي (

ك اختالف في وجيات نطخ أفخاد العيشة حػل العالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد ىل ىشا -4

البذخية وتشسية رأس السال البذخي تبعا لمستغيخات الجيسػغخافية: الجشذ، العسخ ، الختبة 

 االكاديسية، سشػات الخبخة، الحالة االجتساعية. 

 أىجاف الجراسة :
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في التعخف عمى واقع إدارة تشػع السػارد البذخية وأثخىا في تشسية يسثل اليجف الخئيذ ليحه الجراسة 

راس السال البذخي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة السمظ عبج العديد. ويشبثق 

 عشيا األىجاف الفخعية التالية:

 التعخف عمى واقع إدارة التشػع لمسػارد البذخية في جامعة السمظ عبج العديد مغ وجية نطخ -1

 أعزاء ىيئة التجريذ .

التعخف عمى واقع تشسية راس السال البذخي في جامعة السمظ عبج العديد مغ وجية نطخ  -2

 أعزاء ىيئة التجريذ 

التعخف عمى أي مغ أبعاد إدارة التشػع لمسػارد البذخية ليا االسيام األكبخ في تشسية رأس  -3

 السال البذخي.

لعالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية التعخف عمى وجيات نطخ أفخاد العيشة حػل ا -4

رأس السال البذخي تبعا لمستغيخات الجيسػغخافية: الجشذ، العسخ ، الختبة األكاديسية ، سشػات 

 الخبخة ، الحالة االجتساعية 

 تعريف مرظمحات الجراسة إجرائيا :

عامل مع االختالفات ىي قجرة الجامعة عمى الت: :Diversity managementإدارة التشهع 

بيغ أعزاء ىيئة التجريذ وإدارتيا مغ أجل االستفادة مغ السسيدات السسكشة لمتشػع والتقميل مغ 

 الدمبيات السحتسمة لو وتحقيق العجالة بيغ جسيع العامميغ .
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مجسػعة االختالفات بيغ أعزاء ىيئة التجريذ  :Primary Dimensionsالتشهع األولي 

الذخرية والغيخ قابمة لمتغييخ والستسثمة في العسخ والشػع والقجرات الجدجية الستعمقة بخرائريع 

 والجشدية. 

مجسػعة االختالفات بيغ أعزاء ىيئة التجريذ  : Secondary Dimensionsالتشهع الثانهي 

الستعمقة برفاتيع الستشػعة والقابمة لمتغييخ والستسثمة في السؤىل العمسي والحياة االسخية والخبخة 

 العسمية. 

مجسػع االختالفات بيغ أعزاء ىيئة  :Organizational Dimensionsالتشهع التشظيسي 

الجامعة والستسثمة في السدتػى الػضيفي و التػصيف التجريذ التي يكتدبػنيا مغ العسل في 

 الػضيفي ومجسػعات العسل. 

مجسػعة االختالفات بيغ أعزاء ىيئة التجريذ  :Cultural Dimensionsالتشهع الثقافي 

 فيسا يتعمق بالكيع والسعتقجات التي يستمكيا أعزاء ىيئة التجريذ .

ارات والسعارف والقجرات والخبخات إجسالي السي:  Human Capitalرأس السال البذري 

 الستػفخة لجى أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعة والتي تداىع في تحقيق السدايا التشافدية لمجامعة.

 :طار الشظري إلا

 تشهع السهارد البذرية :
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ُيعج التشػع في السػارد البذخية ضاىخة شبيعة مػجػدة في كل السشطسات عمى جسيع أنػاعيا ، سػءًا 

حكػميتتة أو خاصتتة ،وعمتتى كافتتة السدتتتػيات محميتتًا وعالسيتتًا. التشتتػع برتتفة عامتتة ىتتػ عبتتارة  كانتتت

عغ االختالف والتبتايغ ، لكتغ اختمتف البتاحثيغ حتػل تحجيتج مفيتػم تشتػع الستػارد البذتخية فاختمفتت 

(التشتتتػع ىتتتػ  ذلتتتظ  2: 2020وجيتتتات الشطتتتخ حدتتتب رؤيتتتة كتتتل باحتتتث لمتشتتتػع فقتتتج عتتتخف ناصتتتخ )

 ك األفتتتتتخاد التتتتتحي يخجتتتتتع إلتتتتتى اختتتتتتالف خرائرتتتتتيع .ويخى كتتتتتال متتتتتغ االختتتتتتالف فتتتتتي ستتتتتمػ 

walker&benton(220:2013 التشػع يعبخ عغ  جسيع الخرائز والتجتارب العمسيتة السختمفتة)

التي يتستع بيا كل فخد عتغ غيتخه وىتػ عبتارة عتغ االختالفتات والتبايشتات بتيغ األفتخاد  ..واتفتق كتل 

( عمتتى أن التشتتػع فتتي الستتػارد البذتتخية  يتسثتتل بالفخوقتتات 167: 2020) متتغ خرتتاونة و الذتتخايخي 

واالختالفتتتتات عمتتتتى مدتتتتتػى الستتتتػارد البذتتتتخية فتتتتي نفتتتتذ السشطستتتتة متتتتغ حيتتتتث العػامتتتتل الذخرتتتتية 

والػضيفيتتتتة ، مستتتتا يذتتتتكل اختالفتتتتا فتتتتي وجيتتتتات الشطتتتتخ وأستتتتاليب العستتتتل واالحتياجتتتتات والتػقعتتتتات 

 .السدتقبمية 

 : البذرية مفيهم إدارة تشهع السهارد

إن اليجف الخئيدي الي مشطسة ىػ تحقيق السيدة التشافدية وتحقيق أعمى مدتػيات األداء ، وحتى 

ترل السشطسة لتحقيق أىجافيا يجب أن تقػم بإدارة تشػع السػارد البذخية بذتكل فعتال ، وبتاالشالع 

حتتػل تحجيتتج مفيتتػم  عمتتى اراء البتتاحثيغ والُكتتتاب حتتػل مفيتتػم إدارة التشتتػع وُجتتج أن ىشتتاك اختتتالف

( إدارة التشتتتتتػع عمتتتتتى أنيتتتتتا   األستتتتتاليب التتتتتتي 36: 2011إلدارة التشتتتتتػع .فقتتتتتج عتتتتتخف )السرتتتتتاورة ،

تدتتتتخجميا إدارة السشطستتتات فتتتي االىتستتتام بسػضتتتػع تشتتتػع الستتتػارد البذتتتخية ووضتتتع خصتتتط وبتتتخامج 
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تشتتتػع لالستتتتفادة متتتغ تمتتتظ الطتتتاىخة ووضتتتع حتتتجود لمتتتحيغ يتجتتتاوزن الدتتتمػكيات التتتتي تعيتتتق تذتتتكيل ال

( إدارة التشتػع عمتى أنيتا  السسارستات 270: 2020 ،أبتػ ليفتة)كالتسييد والتحيد والتعرب  .وتخى 

التتتي تتبعيتتا السشطستتات لتتتػفيخ مشتتاخ يقبتتل التعامتتل متتع تشتتػع األفتتخاد بذتتتى صتتػرة واالستتتفادة متتغ 

ار التشتػع فتي مسيدات التشػع واتباع إجخاءات إدارية تعالج االختالف فتي الستػارد البذتخية ودمتج أفكت

 العسميات اإلدارية .

 مفيهم تشسية رأس السال البذري :

ُيعج رأس السال البذخي مغ السفاليع السيسة التي بجأت السشطسات االىتسام بيا، وقج أثخى 

الباحثػن في العمػم اإلدارية ىحا السفيػم بالبحث والجراسة . فالعشرخ البذخي يعج السحخك 

التشسية لكل القصاعات فبجون العشرخ البذخي ال يسكغ انجاز األعسال األساسي والخئيدي لجػانب 

( أن عسمية تشسية رأس السال 153: 2019في الحياة اليػمية . ويخى ) بغ ساىل و سعاد،

البذخي عسمية ديشاميكية فعالة ، تزسغ زيادة السعخفة ، السيارات والقجرات لجسيع السػارد البذخية 

البذخية وبمػرة إمكانياتيا الستعجدة ومػاىبيا الستشػعة بغية زيادة  .فيي تعكذ تعبئة الصاقات

:  2020،كداب )قيستيا، حتى يتدشى استخجاميا بكفاءة لكافة السػارد االقترادية. فقج عخفت

( تشسية رأس السال البذخي بانو  حذج الجيػد والصاقات مغ قبل السؤسدة لتشسية قجرات 231

ديغ في السؤسدة مغ أجل زيادة قجرتيا التشافدية وزيادة قيسة ججواىا وميارات وقيع األفخاد السسي

 االقترادية . 

 أسباب زيادة االىتسام برأس السال البذري:
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مغ  كبخ حجع العسالة الرشاعية وما تتصمبو مغ مػاصفات خاصة، وتجريب وإعجاد عمسي مازاد

أىسية جحب رأس السال البذخي وتجريبو والسحافطة عميو مغ خالل نطع وإجخاءات مدتسخة تقػم 

ارتفاع مدتػيات التعميع والثقافة تغيخ مغ خرائز ،و عمى تشفيحىا إدارة متخررة مدؤولة 

العشرخ البذخي وجعمو أكثخ وعيًا مغ ذي قبل مسا تصمب وجػد خبخاء ومختريغ إلدارة رأس 

ارتفاع تكمفة رأس السال البذخي زاد مغ ،و ذخي وتبشى أحث األساليب في التعامل معيعالسال الب

االتجاه ،ضخورة رفع إنتاجية لتغصية تكمفتو ،مغ خالل االىتسام بيحا السػرد وتفجيخ شاقتو الكامشة

الستدايج نحػ كبخ حجع السشطسات واستخجاميا لعسال مختمفيغ في ثقافتيع ، كفاءاتيع وكحلظ 

: 2018تيع مسا حتع تػضيف أفخاد ذوي ميارات وكفاءات عمسية عالية .)فخوج وبػشسػخة،جشديا

84) 

 الجراسات الدابقة:

( ؛بعشهان "أثر راس السال البذري في التعمم السشظسي :دراسة 0202في دراسة العجوان،)

لتعمع   تيجف الجراسة الى معخفة أثخ رأس السال البذخي في اتظبيكية في الجامعات األردنية

السشطسي واستخجم الباحث السشيج الػصفي التحميمي ويتكػن مجتسع الجراسة مغ الجامعات 

جامعة ضسغ  12جامعة أما العيشة فتتكػن مغ العامميغ في  29األردنية والبالغ عجدىا 

السدسيات اإلدارية التالية ) رئيذ جامعة، نائب رئيذ جامعة ،عسيج كمية، مجيخ دائخة(ويبمغ 

مغ أىسيا   وتهصمت الجراسة إلى نتائجمػضف ومػضفة وكانت أداة الجراسة االستبانة 224عجدىع 

وجػد أثخ دال احرائيا لخاس السال البذخي بأبعاده مجتسعة )الخبخة ، السعخفة ، السيارة( في كال 

 مغ التجريب وفخق العسل  والسذاركة في اتخاذ القخار وتػليج السعخفة في الجامعات األردنية .



 

9799 
 

(؛ دراسة بعشهان" أثر إدارة تشهع السهارد البذرية عمى تحقيق التسيز 0229جرى السرافئ )وأ

ىجفت الجراسة الي قياس اثخ التشظيسي : دراسة ميجانية في مجسع السمك الحدين لألعسال" .

إدارة تشػع السػارد البذخية عمى تحقيق التسيد التشطيسي ، واستخجم الباحث السشيج الػصفي 

داة الجراسة ىي االستبانة ،وقج تسثل مجتسع الجراسة في الذخكات العاممة في مجسع ،وكانت أ

(شخكة مختارة عذػائيا وكانت وحجة السعايشة ٠٨السمظ حديغ لألعسال ،تسثمت عيشة الجراسة مغ )

مكػنة مغ العامميغ في االدارتيغ العميا والػسصى في الذخكات العاممة في مجسع السمظ الحديغ 

: وجػد اثخ ذو داللة إحرائية وكان من اىم الشتائج التي تهصمت الييا الجراسة، لألعسال 

إلدارة تشػع السػارد البذخية بأبعادىا )االولي، الثانػي ،الثقافي ( عمى تحقيق التسيد التشطيسي 

بأبعاده )التسيد االستخاتيجي، تسيد العسميات ،تسيد خجمة العسالء(في مجسع السمظ الحديغ 

 لألعسال.

السالئع لصبيعتيا وتداؤالتيا وأىجافيا، وىػ  اعتسجت الجراسة الحالية عمى السشيج مشيج الجراسة:

 .السشيج السدحي )الػصفي التحميمي(

حجدت الباحثة مجتسع الجراسة بجسيع أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة  مجتسع وعيشة الجراسة:

ونطخًا  ،( عزػ3520والبالغ عجدىع )السمظ عبج العديد )أستاذ، أستاذ مذارك، أستاذ مداعج(، 

لكبخ حجع السجتسع، وصعػبة الحرػل عمى بيانات مغ كافة مفخداتو، فقج ُاختيخت عيشة الجراسة 

 عزػ. 347أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة السمظ عبج العديد مغعذػائية البديصة بصخيقة العيشة ال
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بػاسصتيا عسمية جسع البيانات؛ لإلجابة عغ تع اعتساد االستبانة كأداة رئيدية تتع :أداة الجراسة 

 وقج تجّدأت استبانة الجراسة إلى جدأيغ رئيدييغ، ىسا:  تداؤالت الجراسة.

 والتي تذسل يحتػي عمى الستغيخات الجيسػغخافية الستعمقة بأفخاد عيشة الجراسة،  :األول الجزء

 االجتساعية.الجشذ، الختبة األكاديسية، العسخ، سشػات الخبخة، الحالة 

 :( عبارة مػزعة 44يتزسغ عمى عبارات متغيخي الجراسة، والسكػنة مغ ) الجزء الثاني

 كاآلتي:

 تهزيع أعجاد العبارات في استبانة الجراسة( 2ججول )

 السرجر: مغ إعجاد الباحثة                                  

 وتحّجدت استجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى عبارات االستبانة ضسغ مكياس ليكخت الخساسي

 عجد العبارات متغيخات الجراسة

 20 الستغير السدتقل: إدارة التشهع

 9 الُبعج األول: التشػع األولي

 6 التشػع الثانػي الُبعج الثاني: 

 6 الُبعج الثالث: التشػع التشطيسي

 11 الُبعج الخابع: التشػع الثقافي

 20 الستغير التابع: تشسية رأس السال البذري 

 44 إجسالي عبارات االستبانة

 غيخ مػافق بذجة غيخ مػافق محايج مػافق مػافق بذجة الفئة
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 درجات مكياس ليكرت الخساسي (0ججول )                                         

 (2020السرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى كتاب )القحصاني واخخون،   

( أن صجق أداة الجراسة ىػ التيّقغ مغ أن السؤشخات التي 2020ذكخ رشيج )صجق أداة الجراسة:

يتع اختيارىا لكياس السفاليع ىي ذات صمة وثيقة بالسفاليع السخاد قياسيا، أي أنيا تكيذ في 

 :ن تكيدو وال تكيذ غيخه، ويقاس صجق األداة بالصخق اآلتيةالػاقع ما تقرج أ

لمتأكج مغ صجق أداة الجراسة وأنيا تكيذ ما (: Face Validityالرجق الظاىري ) :أواًل 

( محكسيغ لتقييع االستبانة وتحكيسيا مغ حيث محتػى 6وضعت لكياسو، فقج ُعخضت عمى )

 .العبارات ووضػحيا

ولمتحقق مغ صجق السحتػى ُحِدب صجق : (Validity Contntصجق السحتهى )ثانيًا: 

كياس االرتباط ل االتداق البشائي والجاخمي ألداة الجراسة؛ حيث ُحِدبت معامالت االرتباط بيخسػن 

 .، أي صجق االتداق البشائي بيغ كل ُبعج والجرجة الكمية ألداة الجراسة

 

 : ارتباط بيرسهن لكياس صجق االتداق البشائي ألداة الجراسة  يم معامالتق( 2ججول )

 العالقة 1 2 3 4 5 الجرجة
التشػع 

 األولي
 التشػع الثقافي التشػع التشطيسي التشػع الثانػي 

تشسية رأس السال 

 البذخي 
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 spssالسرجر مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج 

ىػ أن  (Reliability)( أن السقرػد بثبات أداة الجراسة 2020ذكخ رشيج ) :ةثبات أداة الجراس
تعصي األداة نتائج صحيحة ومتقاربة عشج إعادة استخجاميا تحت نفذ الطخوف خالل فتخات 
زمشية معيشة، وتكػن قيسة معامل الثبات محرػرة بيغ صفخ وواحج، ويعتبخ معامل الثبات مقبػل 

، في حيغ Sekaran & Bougie, 2010)( )0670إذا زاد عغ )( ومختفع 0660إذا كان عشج )
(، وقج اعتسجت 2020أن ضعف قيسة السعامل يشفي ثبات ىحا السكياس )القحصاني واخخون، 

، (Cronbach’s Alpha)الباحثة في اختبار ثبات أداة الجراسة عمى شخيقة معامل ألفا كخونباخ 
لسعامالت في الججول اآلتي لستغيخي وأبعاد وىي مغ الصخق األكثخ استخجامًا، وتتزح قيع ا

 الجراسة

 :قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات أداة الجراسة( 4ججول )                    

 

 1 التشػع األولي

1 

1 

1 

1 

 06440** التشػع الثانػي 

 06475** 06447** التشػع التشطيسي

 06400** 06416** 06528** التشػع الثقافي

 06409** 0346** 06217** 06443** تشسية رأس السال البذخي 

 06884** 0644** 06622** 06562** 06692** الجرجة الكمية

 ألفا كخونباخ عجد العبارات متغيخات وأبعاد الجراسة
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 اإلحراءات الهصفية لمستغيرات الجيسهغرافية لعيشة الجراسة ( 5ججول )

 06700 9 ُبعج التشػع األولي

 06726 6 ُبعج التشػع الثانػي 

 06607 6 ُبعج التشػع التشطيسي

 06647 11 ُبعج التشػع الثقافي

 06850 32 الستغيخ السدتقل ككل/ إدارة التشػع

 06810 12 الستغيخ التابع/ تشسية رأس السال البذخي 

 28882 44 قيسة معامل الثبات لمسكياس ككل

 التكخار الفئة الستغيخات الجيسػغخافية
الشدبة 

 السئػية

 الجشذ
 %65.30 222 ذكخ

 %34.70 118 انثى

 الختبة األكاديسية

 %47.60 162 أستاذ مداعج

 %35.90 122 أستاذ مذارك

 %16.50 56 أستاذ

 العسخ 
 %0630 1 سشة 30أقل مغ 

 %17.40 59 سشة 40ألقل مغ  30مغ 
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                                     :إجابات أفراد السجتسع ومكياس الحكم عمييامؤشر 

 %50 170 سشة 50سشة ألقل مغ  40مغ 

 %32.40 110 سشة فأكثخ 50

 سشػات الخبخة

 %3.20 11 سشػات 5أقل مغ 

 %30.60 104 سشة 15مغ ألقل  5مغ 

 %44.10 150 سشة 25مغ ألقل  15مغ 

 %22.10 75 سشة فأكثخ 25

 الحالة االجتساعية

 %76.80 261 متدوج/ة

 %18.50 63 أعدب /ة

 %0.60 2 أرمل /ة

 %4.10 14 مصمق /ة

 الػزن الشدبي درجة السػافقة  قيسة الستػسط الحدابي استجابة السبحػثيغ

 %35.8إلى  20مغ  مشخفزة ججاً  1.79إلى  1.00مغ  غيخ مػافق بذجة

 %51.8إلى  36مغ  مشخفزة 2.59إلى  1.80مغ  غيخ مػافق

 %67.8إلى  52مغ  متػسصة 3639إلى 2.60مغ  محايج

4.19إلى  3640مغ  مػافق %83.8إلى  68مغ  مختفعة   

5.00إلى  4.20مغ  مػافق بذجة %100إلى  84مغ  مختفعة ججاً    
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 مكياس الجراسة                                                     

 ومشاقذتيااإلجابة عمى تداؤالت الجراسة 

مةةا واقةةع إدارة التشةةهع لمسةةهارد البذةةرية ب بعادىةةا : اإلجابةةة عمةةى تدةةاؤل الجراسةةة الفرعةةي األول

)التشهع األولي، التشهع الثانهي، التشهع التشظيسي، التشهع الثقافي( فةي جامعةة السمةك عبةج العزيةز 

 من وجية نظر أعزاء ىيئة التجريس؟

 جامعة السمك عبج العزيزواقع إدارة التشهع لمسهارد البذرية في ( 7ججول )

ال

 رتبة
 األبعاد

 الستػسط

 الحدابي

االنح

 راف

السعيا

 ري 

الػزن 

 الشدبي

درجة 

 األىسية
 ت

 3.74 ُبعج التشػع األولي 1
0.4

62 

74.

8% 

مخت

 فع
1 

 3.64 ُبعج التشػع التشطيسي 2
0.4

82 

72.

8% 

مخت

 فع
3 

 3.55 ُبعج التشػع الثقافي 3
0.3

87 

71

% 

مخت

 فع
4 

 3.49 الثانػي  ُبعج التشػع 4
0.6

06 

69.

8% 

مخت

 فع
2 
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 (SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج )

أضيخت السخخجات اإلحرائية في الججول أعاله أن واقع إدارة التشػع لمسػارد البذخية العام في جامعة السمظ 

( وىػ يقع ضسغ الفئة الخابعة 5600مغ  3660حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لمستغيخ ) عبج العديد مختفع،

%(، وانحخاف 72الستجابات السبحػثيغ في معيار الجراسة السعتسج والتي تذيخ إلى )مػافق(، ووزن ندبي مقجاره )

  (06372معياري قجره )

 جامعة السمك عبج العزيزالتشهع األولي في ُبعج ع اقو  (8ججول ) 

العام إدارة التشهع لمسهارد البذريةواقع   2.62 
2.2

70 

70

% 
 مرتفع
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الخت

 بة
 العبارات

 الستػسط

 الحدابي

 االنحخاف

 السعياري 

درجة 

 األىسية
 ت

1 
تتبع الجامعة سياسة السداواة في التصػر الػضيفي 

 ألعزاء ىيئة التجريذ لكال الجشديغ 
 5 مختفع 0.755 4.19

2 
تعتبخ الجامعة وجػد أعزاء ىيئة تجريذ مغ 

 جشديات مختمفة يداىع في تحديغ أداء العسل 
 9 مختفع 0.722 4.11

3 
تدسح الجامعة لسشدػبييا مغ أعزاء ىيئة التجريذ 

 مغ جشديات مختمفة السذاركة بفاعمية في اتخاذ القخارات 
 8 مختفع 0.834 3.87

4 

تقجم الجامعة الجعع الالزم لحوي االحتياجات الخاصة 

مغ أعزاء ىيئة التجريذ لتدييل الحخكة والعسل بسا 

 يتػافق مع شبيعة الػضيفة 

 7 مختفع 0.826 3.81

5 
تؤمغ الجامعة بأنو يدداد االبجاع بيغ أعزاء ىيئة 

 التجريذ كمسا زاد اختالف االعسار  
 1 مختفع 0.805 3.74

6 

تيتع الجامعة بتعييغ ندبة مغ أعزاء ىيئة التجريذ 

مغ ذوي االحتياجات الخاصة بسا يتػافق مع شبيعة 

 الػضيفة 

 6 مختفع 0.790 3.68

7 
تخاعي الجامعة عشج تعييغ عزػ ىيئة التجريذ تػافق 

 شبيعة العسل مع الدغ 
 2 مختفع 0.834 3.68

8 
تعتسج الجامعة سياسة السداواة بيغ الخجال والشداء 

 مغ أعزاء ىيئة التجريذ إلشغال الػضائف الكيادية 
 4 متػسط 1.020 3.33
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 (SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج )     

 التشػع األولي في جامعة السمظ عبج العديدُبعج واقع يتزح مغ خالل نتائج الججول أعاله أن 

( وىػ يقع ضسغ الفئة الخابعة 5600مغ  3674حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لمُبعج ) مختفع،

الستجابات السبحػثيغ في معيار الجراسة السعتسج والتي تذيخ إلى )مػافق(، ووزن ندبي مقجاره 

 (.06462%(، وانحخاف معياري قجره )7468)

 العزيز: التشهع التشظيسي في جامعة السمك عبجُبعج واقع ( 9ججول )

9 
تخاعي الجامعة عجم التسييد بيغ الحكػر واإلناث مغ 

 أعزاء ىيئة التجريذ في عزػية المجان في الجامعة 
 3 متػسط 1.035 3.26

 2.460 2.74 العام التشهع األوليُبعج واقع 
مرتفع 

(74.8)% 

ال

 رتبة
 العبارات

 الستػسط

 الحدابي

االنح

 راف

السعيا

 ري 

درجة 

 األىسية
 ت

1 
تحخص الجامعة لجعل فخق العسل السختمفة تعسل لتحقيق 

 أىجاف الجامعة 
4.21 

0.7

59 

مخت

 فع ججاً 
6 

2 
تخاعي الجامعة عشج التعييغ تشاسب التػصيف الػضيفي مع 

 متصمبات الػضيفة 
3662 

0.8

41 

مخت

 فع
5 
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 (SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج )     

 التشػع التشطيسي في جامعة السمظ عبج العديدُبعج واقع يتزح مغ خالل نتائج الججول أعاله أن 

(، وىػ يقع ضسغ الفئة الخابعة 5600مغ  3664حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لمُبعج ) مختفع،

الستجابات السبحػثيغ في معيار الجراسة السعتسج والتي تذيخ إلى )مػافق(، ووزن ندبي مقجاره 

  .(06482%(، وانحخاف معياري قجره )7268)

 عبج العزيزالتشهع الثقافي في جامعة السمك ُبعج واقع ( 22ججول )

3 
الػضيفي وقجرات مشدػبييا  تخاعي الجامعة السؤامة بيغ السدتػى 

 مغ أعزاء ىيئة التجريذ 
3.59 

0.7

91 

مخت

 فع
1 

 3.52 تخاعي الجامعة تشػيع السػارد البذخية لسقابمة تػصيف الػضائف  4
0.7

89 

مخت

 فع
4 

5 
تخاعي الجامعة السؤامة بيغ السدتػى الػضيفي وشسػح مشدػبييا 

 مغ أعزاء ىيئة التجريذ 
3.47 

0.8

67 

مخت

 فع
2 

6 
تخاعي الجامعة تشاسب شبيعة العسل )السدسى الػضيفي( لعزػ 

 ىيئة التجريذ مع تػصيف الػضيفة 
3.46 

0.8

96 

مخت

 فع
3 

 2.64 العام التشهع التشظيسيُبعج واقع 
2.4

80 

مرتفع 

(70.8)% 
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ا

 لختبة
 العبارات

 الستػسط

 الحدابي

االنحخا

 ف

 السعياري 

درجة 

 األىسية
 ت

1 
تذجع الجامعة االنجماج بيغ أعزاء ىيئة التجريذ مغ 

 مختمف الثقافات 
 7 مختفع 0.671 4.08

2 
تحتخم الجامعة اختالف الثقافات لكافة أعزاء ىيئة 

 التجريذ في الجامعة 
 1 مختفع 0.787 4.01

3 
تحتخم الجامعة جسيع اراء أعزاء ىيئة التجريذ بغس 

 الشطخ عغ الثقافة التي يشتسػن إلييا 
 6 مختفع 0.783 4.00

4 
تحخص الجامعة عمى عسل لقاءات في السشاسبات 

 السختمفة لتفعيل التػاصل بيغ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ  
 مختفع 0.779 3.98

1

1 

5 
تذجع الجامعة وتجعع المقاءات الخسسية وتبادل األفكار 

 بيغ أعزاء ىيئة التجريذ 
 4 مختفع 0.697 3.82

6 
تحخص الجامعة عمى التشػع الثقافي لسشدػبي األقدام أو 

 الػحجات السختمفة فييا  
 8 مختفع 0.864 3.52

7 
تخاعي الجامعة عشج تعييغ أعزاء ىيئة التجريذ تشػع 

 الخمفيات االجتساعية والثقافية 
 مختفع 0.883 3.45

1

0 

8 
ترجر الجامعة سياسات بيجف تجشب الػقػع باألخصاء 

 نتيجة اختالف الثقافة 
 9 مختفع 0.872 3.41
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 (SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج )     

التشػع الثقافي في جامعة ُبعج واقع يتزح مغ خالل الشتائج الطاىخة في الججول الدابق أن 

( وىػ يقع 5600مغ  3655حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لمُبعج ) مختفع، السمظ عبج العديد

ضسغ الفئة الخابعة الستجابات السبحػثيغ في معيار الجراسة السعتسج والتي تذيخ إلى )مػافق(، 

 (06387%(، وانحخاف معياري قجره )71زن ندبي مقجاره )وو 

 :التشهع الثانهي في جامعة السمك عبج العزيزُبعج واقع ( 22ججول )

9 
تذجع الجامعة وتجعع المقاءات غيخ الخسسية وتبادل 

 األفكار بيغ أعزاء ىيئة التجريذ 
 5 متػسط 0.921 3.26

1

0 

تدغ الجامعة قػانيغ وقخارات تحسي وتعدز التشػع 

 الثقافي لسشدػبييا مغ أعزاء ىيئة التجريذ  
 3 متػسط 0.923 3.04

1

1 

تتبشى الجامعة بخامج تجريب خاصة ألعزاء ىيئة 

 التجريذ لقبػل اختالف الثقافات بيشيع 
2.51 0.836 

مشخف

 ض
2 

 %(72مرتفع ) 2.287 2.55 العام التشهع الثقافيُبعج واقع 

ال

 رتبة
 العبارات

 الستػسط

 الحدابي

االنح

 راف

السعيا

 ري 

درجة 

 األىسية
 ت

 1مخت0.6 3.82 تخاعي الجامعة تشاسب شبيعة العسل مع السؤىل العمسي  1
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 (SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج )     

التشػع الثانػي في جامعة ُبعج واقع يتزح مغ خالل الشتائج الطاىخة في الججول الدابق أن 

(، وىػ يقع 5600مغ  3649حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لمُبعج ) مختفع، السمظ عبج العديد

ضسغ الفئة الخابعة الستجابات السبحػثيغ في معيار الجراسة السعتسج والتي تذيخ إلى )مػافق(، 

  .(0666%(، وانحخاف معياري قجره )6968ووزن ندبي مقجاره )

 فع 88

 3.81 تخاعي الجامعة تشاسب شبيعة العسل مع التخرز الجقيق  2
0.8

25 

مخت

 فع
2 

3 
تخاعي الجامعة عشج تعييغ عزػ ىيئة التجريذ الخبخة العسمية 

 لمستقجم 
3.72 

0.8

84 

مخت

 فع
4 

4 
تخاعي الجامعة عشج التجرج الػضيفي ألعزاء ىيئة التجريذ 

 الخبخة العسمية 
3.56 

0.9

05 

مخت

 فع
3 

5 
تسشح الجامعة تدييالت لسشدػبييا مغ أعزاء ىيئة التجريذ 

 بسا يحقق التػازن بيغ العسل والحياة االسخية 
3.19 

1.0

96 

متػ 

 سط
5 

6 
تأخح الجامعة بالحدبان الطخوف االجتساعية لعزػ ىيئة 

 التجريذ عشج اتخاذ القخارات الخاصة بو 
2.90 

1.1

28 

متػ 

 سط
6 

 2.49 العامالتشهع الثانهي ُبعج واقع 
2.6

26 

مرتفع 

(69.8)% 
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تشسية رأس السال البذري في جامعة السمك ما واقع  اإلجابة عمى تداؤل الجراسة الفرعي الثاني:

 عبج العزيز من وجية نظر أعزاء ىيئة التجريس؟

 واقع تشسية رأس السال البذري في جامعة السمك عبج العزيز(:20ججول )

ال

 رتبة
 العبارات

 الستػسط

 الحدابي

االنح

 راف

السعيا

 ري 

درجة 

 األىسية
 ت

1 
ىيئة التجريذ في تديع الخبخات العسمية التي يستمكيا أعزاء 

 تقجيع حمػل لمسذكالت التي تػاجييع في العسل
4.06 

0.6

82 

مخت

 فع
5 

2 
يؤدي أعزاء ىيئة التجريذ مياميع بأفزل ما يكػن وبذكل 

 مدتسخ
3.79 

0.7

88 

مخت

 فع
6 

3 
يتذارك أعزاء ىيئة التجريذ القجامى السعخفة مع أعزاء 

 ىيئة التجريذ الججد
3.76 

0.7

70 

مخت

 فع
2 

4 
أعزاء ىيئة التجريذ عمى اكتداب السيارات الججيجة يحخص 

 في مجاليع
3.75 

0.7

47 

مخت

 فع
3 

5 
يتػفخ لجى أعزاء ىيئة التجريذ السعارف الالزمة ألداء 

 مياميع عمى أفزل وجو
3.75 

0.7

98 

مخت

 فع
1 

6 
يستمظ السػضفػن ميارات تداعج عمى إيجاد شخق ججيجة لمكيام 

 بأعساليع
3.72 

0.7

92 

مخت

 فع
9 
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 (SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة اعتسادًا عمى مخخجات بخنامج )     

أضيخت السخخجات اإلحرائية في الججول أعاله أن واقع تشسية رأس السال البذخي العام في 

( 5600مغ  3667حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لمستغيخ ) جامعة السمظ عبج العديد مختفع،

وىػ يقع ضسغ الفئة الخابعة الستجابات السبحػثيغ في معيار الجراسة السعتسج والتي تذيخ إلى 

 . (06464%(، وانحخاف معياري قجره )73.4)مػافق(، ووزن ندبي مقجاره )

7 
بالجامعة الى السدتػى  ترل ميارات أعزاء ىيئة التجريذ

 الحي يتصمبو أداء مياميع
3.67 

0.8

54 

مخت

 فع
7 

8 
يداىع أعزاء ىيئة التجريذ في التذجيع لسسارسة االبجاع 

 اإلداري 
3.59 

0.8

13 

مخت

 فع

1

1 

9 
يستمظ أعزاء ىيئة التجريذ قجرة عمى اختيار الحل األمثل 

 مغ بيغ عجة حمػل بجيمة
3.58 

0.7

85 

مخت

 فع

1

0 

1

0 

يستمظ السػضفػن خبخة عالية في مجال األعسال السخررة 

 ليع
3.57 

0.8

88 

مخت

 فع
4 

1

1 
 3.55 يستمظ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة ميارات االترال

0.9

50 

مخت

 فع
8 

1

2 

يذارك أعزاء ىيئة التجريذ في وضع الخصة التجريبية 

 لتصػيخىع ميشيًا ووضيفياً 
3.34 

0.9

06 

متػ 

 سط

1

2 

 2.67 واقع تشسية رأس السال البذري العام
2.4

64 

مرتفع 

(72.4)% 
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د إدارة التشهع )التشهع األولي، التشهع أي من أبعا اإلجابة عمى تداؤل الجراسة الفرعي الثالث:

الثانهي، التشهع التشظيسي، التشهع الثقافي( لو األثر األكبر في تشسية رأس السال البذري في 

 جامعة السمك عبج العزيز؟

اختبار االنحجار الخظي الستعجد لسعرفة أي من أبعاد إدارة التشهع لو األثر األكبر (:22ججول)

 البذري في تشسية رأس السال 

الستغ

 ير التابع

 تحميل التباين ممخص الشسهذج

الستغير 

 السدتقل

 السعامالت

معام

ل 

االرتباط 

R 

معام

ل 

التحجيج 

R2 

F 

 السحدػبة

Sig

. F 

معام

ل 

االنحجار 

B 

Bet

a 

T 

السح

 سػبة

Sig

. T 

القخار 

 اإلحرائي

تشسية 

رأس السال 

 البذخي 

065

08 

062

58 

29.1

7 

060

00 

 الثابت
1.2

7 
- 

5.5

6 

0.0

00 

دال 

 إحرائياً 

ُبعج 

 التشػع األولي

0.2

8 

0.2

8 

4.8

0 

060

00 

دال 

 إحرائياً 

ُبعج 

 التشػع الثانػي 

-

0.06 

-

0.08 

-

1.42 

061

55 

غيخ 

دال 

 إحرائياً 

ُبعج 

التشػع 

 التشطيسي

061

6 

061

6 

2.9

3 

060

04 

دال 

 إحرائياً 

دال 0.20.23.9060ُبعج 
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( ** االرتباط دال إحرائيًا عشج مدتػى SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )

0.05≥α  

تشسية رأس السال عمى  لمسػارد البذخية إدارة التشػعأثخ كل ُبعج مغ أبعاد يطيخ الججول 

، فتطيخ الشتائج وجػد أثخ ذي داللة إحرائية لكٍل مغ ُبعج التشػع األولي، ُبعج التشػع البذخي 

ُبعج التشػع وجػد أثخ لالتشطيسي، ُبعج التشػع الثقافي، ومغ جيٍة أخخى تكذف الكيع الدابقة لعجم 

 .عمى تشسية رأس السال البذخي  الثانػي 

ىشاك اختالف في وجيات نظر أفراد العيشة ىل  اإلجابة عمى تداؤل الجراسة الفرعي الرابع:

حهل العالقة ما بين إدارة التشهع لمسهارد البذرية وتشسية رأس السال البذري تبعًا لمستغيرات 

 الجيسهغرافية: الجشس، الرتبة األكاديسية، العسر، سشهات الخبرة، الحالة االجتساعية؟

 ات السدتقمة  ت  لمعيشلإلجابة عغ ىحا التداؤل فقج ُاختيخ اختبار 

(؛ لمكذف عن Independent Sample T. Test"ت" لمعيشات السدتقمة )اختبار ) .1

العالقة ما بين إدارة التشهع لمسهارد البذرية وتشسية رأس السال البذري تبعًا لستغير 

 الجشس:

 

 إحرائياً  00 0 2 7 التشػع الثقافي
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 ( اختبار "ت" لمكذف عن العالقة بين متغيري الجراسة تبعًا لستغير الجشس24ججول )  

( * االرتباط دال إحرائيًا عشج مدتػى SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ) 

(0.05≥α ) 

يتزح مغ خالل نتائج الججول الدابق أنو تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية 

وىحه العالقة لرالح فئة الحكػر األعمى في وتشسية رأس السال البذخي تبعًا لستغيخ الجشذ؛ 

 .الستػسط الحدابي

بين العالقة ما ؛ لمكذف عن (One Way A novaاختبار التباين األحادي "أنهفا" ) .0

 إدارة التشهع لمسهارد البذرية وتشسية رأس السال البذري تبعًا لستغير الرتبة األكاديسية

 العجد الجشذ
الستػسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 السعياري 
T Sig. القخار اإلحرائي 

 0.312 3.71 222 ذكخ
 تػجج عالقة 0.000 4.50

 0.400 3.51 118 أنثى

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 

 السخبعات
df 

متػ 

سط 

 السخبعات

F 
Sig

. 

القخار 

 اإلحرائي

الختبة 

 األكاديسية

 0.12 2 0624 بيغ السجسػعات
 ال تػجج عالقة  0.380 0.971

 0.12 337 42.78 داخل السجسػعات
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 (: اختبار " أنهفا" لمكذف عن العالقة بين متغيري الجراسة تبعًا لستغير الرتبة األكاديسية25ججول ) 

(* االرتباط دال إحرائيًا عشج مدتػى SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ) 

(0.05≥α ) 

خالل نتائج الججول الدابق أنو ال تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية  يتزح مغ

 .وتشسية رأس السال البذخي تبعًا لستغيخ الختبة األكاديسية

العالقة ما بين ؛ لمكذف عن (One Way A novaاختبار التباين األحادي "أنهفا" ) .2

 :البذري تبعًا لستغير العسرإدارة التشهع لمسهارد البذرية وتشسية رأس السال 

 اختبار" أنهفا" لمكذف عن العالقة بين متغيري الجراسة تبعًا لستغير العسر(: 26ججول )

( * االرتباط دال إحرائيًا عشج مدتػى SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ) 

(0.05≥α ) 

 - 339 43.11 التبايغ الكمي

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 

 السخبعات
df 

متػسط 

 السخبعات
F 

Sig

. 

القخار 

 اإلحرائي

 العسخ

 0.16 3 0648 بيغ السجسػعات
1.26

6 
 0.12 336 42.63 السجسػعاتداخل  ال تػجج عالقة  0.286

 - 339 43.11 التبايغ الكمي
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يتزح مغ خالل نتائج الججول الدابق أنو ال تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية 

(، وبجاللة إحرائية F( )1.266وتشسية رأس السال البذخي تبعًا لستغيخ العسخ؛ حيث بمغت قيسة )

 .(0.05وىي قيسة غيخ مقبػلة؛ ألنيا أكبخ مغ )( 06286قجرىا )

العالقة ما بين ؛ لمكذف عن (One Way A novaاختبار التباين األحادي "أنهفا" ) .4

 السال البذري تبعًا لستغير سشهات الخبرة: إدارة التشهع لمسهارد البذرية وتشسية رأس

 (: اختبار " أنهفا لمكذف عن العالقة بين متغيري الجراسة تبعًا لستغير سشهات الخبرة27ججول )

 Post Hocاختبار السقارنات البعجية  شيفيو  )ولسعخفة مرجر ىحه العالقة فقج ُاستخجم  

Comparisons- Scheffe Test،) :ويتزح ذلظ في الججول اآلتي 

 تبعًا لستغير سشهات الخبرةاختبار "شيفيو" لمكذف عن مرجر العالقة (28ججول )         

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 

 السخبعات
df 

متػ 

سط 

 السخبعات

F 
Sig

. 

القخار 

 اإلحرائي

 سشػات الخبخة

 0.48 3 1.44 بيغ السجسػعات

 0.12 336 41.67 داخل السجسػعات تػجج عالقة  0.009 3.879

 - 339 43.11 التبايغ الكمي

 سشػات 5أقل مغ  سشػات الخبخة
 15مغ ألقل  5مغ 

 سشة

مغ ألقل  15مغ 

 سشة 25
 سشة فأكثخ 25

 06053- 06156- 06014-  سشػات 5أقل مغ 
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* االرتباط دال إحرائيًا عشج مدتػى   SPSS)السرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج )    

(0.05≥α ) 

مرجر العالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس أضيخ الججول الدابق عغ 

ألقل مغ  15مغ سشة( و) 15ألقل مغ  5تبعًا لستغيخ سشػات الخبخة بيغ فئتي )مغ السال البذخي 

 .سشة( 15ألقل مغ  5)مغ (، وذلظ لرالح فئة سشة 25

العالقة ما بين ؛ لمكذف عن (One Way A novaاختبار التباين األحادي "أنهفا" ) .5

 لستغير الحالة االجتساعية:إدارة التشهع لمسهارد البذرية وتشسية رأس السال البذري تبعًا 

 ( : اختبار" أنهفا لمكذف عن العالقة بين متغيري الجراسة تبعًا لمحالة االجتساعية 29ججول )

 0.039- 06142-*  06014 سشة 15مغ ألقل  5مغ 

 25مغ ألقل  15مغ 

 سشة
06156 *28240  0.103 

  06103- 06039 0.053 سشة فأكثخ 25

 مرجر التبايغ الستغيخ
مجسػع 

 السخبعات
df 

متػسط 

 السخبعات
F 

Sig

. 

القخار 

 اإلحرائي

الحالة 

 االجتساعية

 0.14 3 0644 بيغ السجسػعات
1.16

5 
 0.12 336 42.67 داخل السجسػعات ال تػجج عالقة  0.323

 - 339 43.11 التبايغ الكمي
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( * االرتباط دال إحرائيًا عشج مدتػى SPSSالسرجر: مغ إعجاد الباحثة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ) 

(0.05≥α ). 

 نتائج الجراسة:

أن واقع إدارة التشػع لمسػارد البذخية في جامعة السمظ عبج العديد مختفع، بستػسط حدابي قجره 

أن واقع ُبعج التشػع األولي في جامعة السمظ و ،%(72( ووزن ندبي قجره )5600مغ  3660)

( ووزن ندبي قجره 5600مغ  3674عبج العديد مختفع، بستػسط حدابي قجره )

لتشػع التشطيسي في جامعة السمظ عبج العديد مختفع، بستػسط أن واقع ُبعج او ،%(74.8)

أن واقع ُبعج التشػع الثقافي في و %(.7268( ووزن ندبي قجره )5600مغ  3664حدابي قجره )

( ووزن ندبي قجره 5600مغ  3655جامعة السمظ عبج العديد مختفع، بستػسط حدابي قجره )

السمظ عبج العديد مختفع، بستػسط حدابي  %(.أن واقع ُبعج التشػع الثانػي في جامعة71)

أن واقع تشسية رأس السال البذخي في و %(.69.8( ووزن ندبي قجره )5600مغ  3649قجره )

( ووزن ندبي قجره 5600مغ  3667جامعة السمظ عبج العديد مختفع، بستػسط حدابي قجره )

التشػع التشطيسي عمى التػالي ىي التشػع األولي، ُبعج التشػع الثقافي وُبعج  أن ُبعجو %(.73.4)

أبعاد إدارة التشػع التي ليا األثخ األكبخ في تشسية رأس السال البذخي في جامعة السمظ عبج 

 العديد.

 :الجيسهغرافية نتائج الستعمقة بستغيرات

ال تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس السال البذخي تبعًا لستغيخ 

ال تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس السال البذخي و األكاديسية. الختبة
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تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس السال  غولك العسخ.تبعًا لستغيخ 

تػجج عالقة كسا و  سشة(. 15ألقل مغ  5البذخي تبعًا لستغيخ سشػات الخبخة، لرالح فئة )مغ 

ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس السال البذخي تبعًا لستغيخ الجشذ، لرالح فئة 

ال تػجج عالقة ما بيغ إدارة التشػع لمسػارد البذخية وتشسية رأس السال البذخي تبعًا ،و الحكػر 

 لستغيخ الحالة االجتساعية.

 تهصيات الجراسة:

إدارة التشػع بأبعادىا، مغ خالل التعامل مع التشػع بذكل مجروس،  الستابعة في تبّشي وتأييج

ووضع استخاتيجيات لمتجريب عمى التشػع في األعسار والجشديات والثقافات السختمفة، وبشاء فخق 

 .دعع ثقافة االختالف بيغ األعزاء والجمج بيشيعو عسل متفاوتة الخبخات والختب األكاديسية.

 

 املراجع :

العالقة بين مسارسات إدارة تشهع السهارد البذرية والتدهيق ( 2020أبػ ليفة، سشاء مرصفى.)

. مجمة البحػث السالية  الجاخمي :دراسة ميجانية عمى أعزاء ىيئة التجريس في جامعة الجهف

 .300-262،ص ص  2،ع 21،مج 

ية رأس السال مداىسة الترويج الجاخمي في تشس(.2019وسيمة؛ عبػد، سعاد .) بغ ساحل،

، ص 1،ع 16. مجمة البحػث والجراسات ،مج البذري :دراسة حالة مؤسدة اتراالت الجزائر

 .174-145ص 
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أثر الكيادة التحهيمية في تشهع (.2020خراونة، معغ يػسف؛ الذخايخي، معترع عبج هللا .)

.مجمة  اشسيةالسهارد البذرية :دراسة تظبيكية في شركات االتراالت في السسمكة األردنية الي

 .194-164،ص ص 1،ع29الجامعة اإلسالمية لمجراسات االقترادية واإلدارية ، مج

. )بجون السرشج إلى كتابة الرسائل العمسية لمساجدتير والجكتهراه(. 2020رشيج، مازن. )

 شبعة(. الخياض: مكتبة السمظ فيج الػششية

افة التشظيسية بالجامعات الفمدظيشية واقع إدارة التشهع وأثرىا عمى الثق(.2017ندخيغ.) سساره،

 87-65،ص ص 7،ع5 مجمة جامعة القجس السفتػحة ،مج .محافظات غزة –

درجة تظبيق استراتيجيات إدارة السهلبة وأثرىا في تشسية رأس (. 2020كداب، زيشب دمحم .)

. الدهدان -السال البذري :دراسة ميجانية عمى مؤسدة الكبس لمتعميم األساس والية الخرطهم

 244-225ص ص  11،ع4السجمة العخبية لعمػم اإلعاقة والسػلبة ،مج 

أثر إدارة تشهع السهارد البذرية في قظاع التسريض عمى االلتزام (.2011السراورة، عمي دمحم .)

. رسالة دكتػراة، التشظيسي:دراسة مقارنة بين السدتذفيات العامة والخاصة في مجيشة الرياض

 ان العخبية.األردن: جامعة عس

أثر إدارة تشهع السهارد البذرية عمى تحقيق التسيز التشظيسي : ( 2019السخافى ، عمياء عمي .)

. رسالة ماجدتيخ مشذػرة، األردن: جامعة  دراسة ميجانية في مجسع السمك الحدين لألعسال

 عسان العخبية.

 .سػريا: الجامعة االفتخاضية الدػرية إدارة التشهع(.2021ناصخ،فجاء .)
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مسارسة إدارة التشهع وأثرىا في تحقيق التسيز السؤسدي :دراسة (. 2019عبج الحسيج، رنا دمحم .)
 .رسالة ماجدتيخ ، غدة : الجامعة اإلسالمية .  تظبيكية عمى السشظسات األىمية في قظاع غزة

س السال البذري في التعمم السشظسي : أثر را(. 2021العجوان ،زيج صامج عبج أبػ عخابي .)
. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، األردن: جامعة العمػم دراسة تظبيكية في الجامعات األردنية 

 اإلسالمية العالسية .

إسيام التغيير التشظيسي في تظهير رأس السال (. 2018فخوج، اسيا؛ بػشسػخة ،أسساء .)
 .رسالة ماجدتيخ ،جيجي: جامعة دمحم الرجيق .البذري في السؤسدة اإلنتاجية الجزائرية 

مشيج البحث في (. 2020القحصاني، سالع؛ العامخي، أحسج؛ ال محىب، معجي؛ العسخ، بجران. )
 (. الخياض: كمية إدارة األعسال جامعة السمظ سعػد.الخامدة. )الصبعة العمهم الدمهكية
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