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 ممخص الخسالة بالمغة العخبية
التعخؼ عمى كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة كانعكاسو  لىإتيجؼ ىحه الجراسة 

 كاستخجـ، ىحه الجراسة إلى البحػث الػصفية كتشتسي، عمى األداء السيشي لمرحفييغ الفمدصيشييغ
كفي إشاره تع تػضيف أسمػب مدح أساليب السسارسة اإلعبلمية،  السدحي،السشيج  الباحثفييا 

البيانات بأداة صحيفة االستقراء، كأداة  ، كتع جسعباالتراؿكسا استخجـ الباحث نطخية القائع 
مفخدة  260 قػاميا بديصة عمى عيشة عذػائيةصحيفة االستقراء ، كتع تػزيع السقابمة الذخرية

ـ كحتى 18/03/2018فييغ الفمدصيشييغ في محافطات غدة، خبلؿ السجة مغ تاريخ مغ الرح
 ـ.27/04/2018

 :أفتؽصمت الجراسة إلى ك 
باألداء  كاالرتقاءالتجريب الرحفي يعتبخ عشرخًا أساسيًا في تصػيخ السيشة الرحفية  .1

 السيشي.
كيعتبخ ضغط  أىع األسباب التي تجعل الرحفييغ يمتحقػف بالجكرات ىػ مػضػع الجكرة، .2

 العسل كعجـ التفخغ لمتجريب مغ أىع األسباب لعجـ التحاقيع بالجكرات.
 أىع الجيات التي تقجـ التجريب الرحفي لمرحفييغ ىي مؤسدات أكاديسية متخررة. .3
( بيغ مدتػػ حرػؿ الرحفييغ 0.05تػجج عبلقة ارتباشية عشج مدتػػ داللة ) .4

 السيشي.الفمدصيشييغ عمى التجريب كأدائيع 
( بيغ مدتػػ التجريب الرحفي 0.05ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) تػجج فخكؽ  .5

 الرحفي.كالجيات التي تقجـ التجريب 
تقييع كاقع التجريب  ( في0.05ال يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) .6

 الخبخة(سشػات  التعميسي،العسخ، السدتػػ  )الجشذ،الى  غدة تعدػ الرحفي في محافطات 
 كبشاء عمى ىحه الشتائج خمرت الجراسة إلى عجة تؽصيات أىسيا: 
بيا، كعقج  كاالىتساـالعسل عمى عقج كدعع الجكرات التجريبية الرحفية التي تقجـ لمرحفييغ  .1

  تخررو.كالتي تديج مغ خبخة الرحفي كثقافتو في مجاؿ  الستخررة،الجكرات 
أك الدمػكي  االتجاىيالعسل عمى قياس العائج التجريبي سػاء عمى السدتػػ السعخفي أك  .2

لمرحفييغ كذلظ لمتعخؼ عمى الفائجة الستحققة مغ التجريب كمتابعة آثاره في تصػيخ األداء 
 ليع.السيشي 

 بالجكرات، االلتحاؽإنذاء مخاكد تجريبية داخل السؤسدات الرحفية تداعج الرحفييغ عمى  .3
 ل.افية أك الحاجة لمتفخغ كتخؾ العسف دفع تكاليف إضدك 



  ث

 

Abstract 
This study aims at identifying the reality of journalism training in Gaza governorate 

and the reflection of this training on the professional performance of these 

journalists. This study belongs to descriptive research and used the survey method. 

The questionnaire was distributed to a random sample of 260 Palestinian journalists 

in the Gaza governorates during the period from 18/3/2018 to 27/4/2018. 

 

 The study found that: 

 

1. Journalistic training is an essential element in developing the journalistic 

profession and improving the professional performance of journalists.  

2. One of the most important reasons why journalists attend courses is the 

subject of the session, and the pressure of work and part-time training is one 

of the most important reasons for not joining the courses.  

3. The most important bodies providing journalism training to journalists are 

specialized academic institutions. 

4. There is a correlation relationship at the level of significance (0.05) between 

the level of access of Palestinian journalists to training and professional 

performance. 

5. There are differences of statistical significance at the level of significance 

(0.05) between the level of training journalists and those who offer training 

journalism. 

6. There were no statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) in the evaluation of the reality of journalism training in the Gaza 

governorates due to (gender, age, educational level, and years of experience). 

 

 The most important recommendations of the study: 

 

1. Holding and supporting the press training courses offered to journalists and 

taking care of them, and holding specialized courses, which increase the 

journalist's experience and culture in his field of specialization.  

2. To work on measuring the return of training, both at the level of knowledge, 

direction or behavior of journalists to identify the benefit gained from training 

and follow up the impact in the development of professional performance for 

them.  

3. Establish training centers within the press organizations to help journalists to 

attend the courses, without paying additional costs or the need for full time 

and leave work. 
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 َمب لَۡم تَُكه تَۡعلَُمُۚ َوَكبَن  َوَعلََّمك

ِ فَۡضُل   ب َعلَۡيَك َعِظيم   ٱّللَّ
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 ْاإِلىَجْاءُ 

  
. التي ال يسكغ أف تػفييا كل كمسات الذكخ، كإلى . كأمي ألبي القجكة كالجاعع ببل حجكد، 

 زكجتي الغالية التي تحسمت كل عشاء مغ أجل إسعادؼ

 شجَّعػني، كدعسػني. )الحيغودمحم كعبج الخؤكؼ  إخػاني( ىذاـكإلى 

ـُ لحكخىع. ـِ ىحا البحِث مسْغ لع يتدِع السقا  كلكلِّ مغ ساعجني في إتسا

 كإلى الحيغ كانػا سشجًا لي بعج هللا

 كعسـػ عائمتي

 كإلى أركاح الذيجاء جسيعاً 

 كالى ركح خالتي الغالية )حشاف(

 كإلى كل مغ لو فزل عميّ 

 

السؽلى عد كجل أف يجعل ذلغ في ميداف حدشاتي،  اسيعًا أىجي ثسخة بحثي ىحا، داعيً إلييػ ج

 كأف يشفع بو السدمسيؼ 
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 كتقجيخٌ شكٌخ 
 " َوَمه يَْشُكْر فَإِوََّمب يَْشُكُر ِلىَْفِسِه "مغ قػلو تعالى:  انصبلقاً  

(1)
. 

الحسج هلل رب العالسيغ، حسجًا يميق بكخيع عصائو، فيػ الػاىب السعصي ببل حداب، فمظ  
كأكخمتشي بأحبة  ،كامتشاني ربي عمى ما أعصيت، فسشحتشي العديسة كاإلصخار كالتػكلشكخؼ 

كأصجقائي الحيغ لع يبخمػا بعمسيع ككخىع، فكانػا خيخ معيغ إلنجاز  كأعداء مغ أساتحتي كمعمسيّ 
 الحؼ أسأؿ هللا أف يشفع بو كيكػف رافعة لمعسل الرحفي الفمدصيشي. ؛ىحا العسل

 رالجكتػ إلى أستاذؼ كمذخفي  أىمو، أتقجـ بالذكخ الجديلى لإالفزل مغ أدب رد ك  
جيجًا في  يأؿ كالحؼ لعشخفشي باإلشخاؼ عمى دراستي، الحؼ  ،أميؼ مشرؽر كافي :الفاضل

 إسجاء التػجييات كالسمحػضات.
أحسج حساد تفزميسا بسشاقذة رسالتي،  كالجكتػرشمعت عيدى  كأقجر لكل مغ الجكتػر 

إلى ك ة الجراسة، ا ، الحيغ حكسػا أداء لجشة مشاقذة الخصة، كالسحكسيغأعزى لإكالذكخ مػصػؿ 
ساىسػا في مديخة دراستي  الحيغ الجامعة،لتجريدية بقدع الرحافة كاإلعبلـ في أعزاء الييئة ا

 .في مخحمة الساجدتيخ
قػت ككحلظ شكخؼ لكلِّ مْغ مجَّ يَج العػِف كالسداعجة كأخز مشيع أخي الغالي ىذاـ ز  

كالذكِخ أيزًا لدمبلئي  المغػؼ األستاَذ عساد أبػ نعسة، ، كالسجققَ كاإلحرائي األستاذ دمحم بخبخ
الجراسة، كأيزًا شكخؼ لمدميل سائج صحيفة االستقراء الخاصة ب الرحفييَغ الحيَغ قامػا بتعبئةِ 

 .رضػاف، عمى مداعجِتو البلمحجكدةِ 
 مغالجفعتيِغ الخابعة كالخامدة  الجفعة زمبلئي في ُكل إلى الجديل بالذكخ أتقجـكسا  
 .كالتقجيخ السحبة كل جسيعاً  مشي ليع اإلسبلمية، بالجامعة ماجدتيخ الرحافة بخناَمجِ 
ـِ دراستي، كأخز  تسكْشتُ  لسا معيَ  كقفُتيع لػال العسل الحيغ في زمبلئي إلى قبَعتي كأرفعُ  مغ إتسا

 .أحسج الجػرانيمشيع األخ الغالي فؤاد أبػ بصيحاف كاألخ الغالي 
 يأم) :كجل عد بعج هللا الفزل ألصحاب كأخيخًا أشكخ مغ ال تػفييع كل كمسات الذكخ 

 في ساعجني مغ الذكخ لكل ككل ،كدعسػني ،شجعػني ( الحيغخؽاني كأخؽاتيإكأبي كزكجتي ك 
 البحث مسغ لع يتدع السقاـ لحكخىع. ىحا إتساـ

 حثالبا

                                           
 12] :لقساف[ 1))
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 الفرل األكؿ

 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة

 :الجراسات الدابقةأكاًل: أىػ 
دراسة مدحية ألىع الجراسات  التعسق في مذكمة البحث أجخػ حخصًا مغ الباحث عمى 

كاختار أىع تمظ الجراسات الدابقة التي ليا عبلقة برػرة أك بأخخػ بسػضػع الجراسة، 
 تفادة مشيا في إعجاد ىحه الجراسة.لبلستخشاد بيا كاالس

 كقاـ الباحث بتقديع الجراسات إلى السحاكر اآلتية:
 بالتجريبالسحؽر األكؿ: الجراسات الخاصة 

 السيشي لمرحفييؼباألداء  الخاصة الثاني: الجراسات السحؽر

 :بالتجريبالسحؽر األكؿ: الجراسات الخاصة 

 :(1) ـ(2016) جعبج الحسيدراسة  .1

السؤسدات الرحفية  فيىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى تأثيخ التأىيل كالتجريب 
الجراسة إلى حقل الجراسات  ىحه كتشتسي السرخييغ،كعبلقتو باألداء السيشي لمرحفييغ 

كالسشيج  االعبلمي،حيث تدتخجـ الجراسة مشيجيغ أساسييغ ىسا: مشيج السدح  الػصفية،
 صحفياً  222كشسمت عيشة الجراسة ، أداة الجراسة ىي صحيفة االستقراءككانت  السقارف،
 باالتراؿ.كاعتسجت الجراسة عمى نطخية القائع  السرخية،الرحف القػمية  فييعسمػف 

 أىسيا:كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ 

حٍج ما مغ قبل السؤسدات الرحفية لتشطيع الجكرات التجريبية  إلى اىتساـىشاؾ   .أ 
 .لمسحخريغ العامميغ بيا

األداء السيشي لمرحفييغ  عمىىشاؾ تأثيخ لمستغيخ الدياسي كاالقترادؼ كاالجتساعي  .ب 
 .السرخييغ

مكانيات قمة السػارد كاال  أبخز السذكبلت التي تػاجو الرحفييغ في مجاؿ التجريب  .ج 
 .كالسيدانيات السخررة لمتجريب

                                           
 السرخييغ.الرحفية كعبلقتو باألداء السيشي لمرحفييغ  تالسؤسداتأثيخ التأىيل كالتجريب في  عبج الحسيج، 1))
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 :(1)( ـ2016دراسة الذعيبي ) .2

كاقع قصاع تجريب اإلعبلـ في فمدصيغ كالتحجيات  عمى إلى التعخؼ الجراسة ىجفت
، كاستخجـ فييا الباحث حه الجراسة إلى الجراسات الػصفيةكتشتسي ى تػاجيو،كالسعيقات التي 

الجراسة عمى عيشة متشػعة مغ  كاعتسجت السقابمة،مشيج السدح، ككانت أداة الجراسة ىي 
مسثبًل لسؤسدات تجريبية  11عامبًل كعاممة ك 25العامميغ في قصاع اإلعبلـ بمغ عجدىع 

كتسثمت نطخية الجراسة في  ،2016-2015 يغخبلؿ العام التجريب،كإعبلمية كخبخاء في 
 باالتراؿ.نطخية القائع 

 ىسيا:كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أ

ال تػجج جية مشطسة أك مدؤكلة عغ قصاع التجريب في السجاؿ اإلعبلمي في   . أ
 أىسيتو.فمدصيغ، فبل أحج يدتصيع تحجيج نػع التجريب اإلعبلمي كمجػ 

التجريبية كقياس األثخ التجريبي إلى معخفة خبخاء  االحتياجاتيدتشج مبجأ تحجيج   . ب
السؤسدات كشخؽ تفكيخىع كغالبًا ما يكػف األساس الدعي كراء التسػيل، ما يؤكج أف 

 .احتياجاتياالسؤسدات ال تعتسج عمى مشاىج عمسية في تحجيج 
 

 : (2) ـ(2016دراسة الجشيجي ) .3

 اإلعبلميىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى البخامج التجريبية كمدتػػ التأىيل كالتجريب 
كتشتسي ىحه الجراسة إلى  السرخييغ،لمرحفييغ  السيشيكمجػ انعكاسو عمى مدتػػ األداء 

، ككانت أداة الجراسة ىي صحيفة كاستخجـ فييا الباحث مشيج السدح الجراسات الػصفية،
الرحف  فييعسمػف  صحفياً  200لجراسة عمى عيشة متشػعة شسمت ا كاعتسجت االستقراء،

كصحفًا  "،"األىخاـ كاألخبار كالجسيػريةصحفًا قػمية ىي:  حيث شسمت عيشة الجراسة القػمية،
 ، كاعتسجت عمى نطخية القائع باالتراؿ."اليػـ كفيتػ كالسرخؼ "اليـػ الدابع خاصة ىي: 

                                           
 .تنظيم قطاع التدريب اإلعالمي في فلسطين الذعيبي،( 1)
 التأىيل كالتجريب اإلعبلمي كمجػ انعكاسو عمى األداء السيشي لمرحفييغ السرخييغ. الجشيجؼ، (2)



4 

 

 :أىسيا مؼ نتائج عجة إلى الجراسة كتؽصمت

السيشي، % أف البخامج التجريبية غيخ كافية عمى اإلشبلؽ لخفع كتصػيخ األداء 39.5  .أ 
 .ليع السيشيقرػر كبيخ كمذكبلت، كال تعػد بالشفع الكبيخ عمى تصػيخ األداء  كبيا

السؤسدات الرحفية السرخية  فييخكف أف الرحفييغ  الرحفييغ،% مغ  81  .ب 
  السيشة.الكافية لسسارسة  لجييع إلى حج ما السيارات السيشية

 السيشيعمى األداء  الدياسي% مغ الرحفييغ كجػد تأثيخ لمستغيخ  48.5  .ج 
صعػبة الػصػؿ إلى مرادر  فيلمرحفييغ، كأف مغ أىع الرعػبات السيشية تتسثل 

 الخسسي.الخبخ 

 
 :(1)ـ(2015كسميساف )دراسة الطؽيدي  .5

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى كاقع التجريب اإلعبلمي في األردف، كتقييع جػدة 
حه الجراسة إلى كتشتسي ى اإلعبلمييغ،التعميع كالتجريب في مجاالت اإلعبلـ مغ كجية نطخ 

فييا الباحث مشيج السدح، ككانت أداة الجراسة ىي صحيفة  كاستخجـ، الجراسات الػصفية
خبلؿ العاـ  إعبلميًا، 212 قػاميا عذػائية بديصة عيشةاسة عمى الجر  كاعتسجت، االستقراء

 اإلعبلـ.ميشية  مشطػر إلى الشطخؼ  إشارىا في ىحه الجراسة كتدتشج ،2213-2214

 :أىسيا مؼ نتائج عجة إلى الجراسة كتؽصمت

جػدة التجريب اإلعبلمي في األردف متجنية في بعس الجػانب كمتػسصة في جػانب  . أ
 نطخ اإلعبلمييغ.أخخػ مغ كجية 

مشاىج تعميع الرحافة كاإلعبلـ في الجامعات األردنية ال تتصابق في بعس جػانبيا  . ب
 كمعاييخ جػدة التعميع كالتأىيل في مجاؿ اإلعبلـ.

ضعف كفاءة السجربيغ كالستجربيغ، كتػاضع  يعيقوتصػيخ جػدة التجريب اإلعبلمي   . ت
يات السعشية بالتجريب حجع اإلنفاؽ عمى التجريب، كضعف التشديق بيغ الج

 اإلعبلمي.

 

                                           
 سميساف، جػدة التجريب اإلعبلمي في األردف. الصػيدي، (1)
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 :(1) ـ(2014)رعبج الغفادراسة  .5

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى حجع تأثيخ مخكد الجديخة اإلعبلمي لمتجريب 
كانعكاس ذلظ عمى تصػر السيارات السيشية لئلعبلمييغ  الستجربيغ،كالتصػيخ في سمػؾ 

ككانت أداة  السدح،فييا الباحث مشيج  كاستخجـ الػصفية،كتعج الجراسة مغ الجراسات  كأدائيع،
( مفخدة خبلؿ العاـ 474، كاعتسجت الجراسة عمى عيشة قػاميا )االستقراءالجراسة صحيفة 

 .باالتراؿالشطخؼ عمى نطخية القائع  في إشارىاكاستشجت الجراسة  ،2012

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

جاء تقييع الستجربيغ لتأثيخ دكرات السخكد في تصػيخ أدائيع اإلعبلمي متفاكًتا، إذ  . أ
 كبيًخا.% مغ السبحػثيغ أف التصػيخ كاف 50رأػ 

أك تعجيبًل  احتخافياً السبحػثيغ رأكا أف التجريب بالسخكد أنتج لجييع تصػيًخا  % مغ90  . ب
 اإلعبلمي.في سمػكيع إلى األفزل أثشاء عسميع 

جاء تقييع السبحػثيغ ألدائيع السيشي بعج الحرػؿ عمى التجريب بالسخكد متفاكًتا؛ إذ  . ج
ا.% أنو مخٍض 28رأػ   ججًّ

 

 :(2) ـ(2014كمثـؽ )ك ممحاني  دراسة .7

كإبخاز الرحفييغ أداء  تشسيةاإلعبلمي في  التجريبىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى دكر 
 يذيجه ، نطخا لمتصػر التكشػلػجي الحؼاإلعبلميةبالشدبة لمسؤسدات  التجريبضخكرة نذاط 

ككانت  السدح،مشيج  اففييا الباحث كاستخجـ، سي الجراسة إلى الجراسات الػصفيةالعرخ، كتشت
 .ء، كالسقابمة كالسبلحطةأدكات الجراسة ىي صحيفة االستقرا

 :أىسيا مؼ نتائج عجة إلى الجراسة كتؽصمت

ككل حدب رأؼ  اإلعبلميةأداء السؤسدة  تحديغإلى  يؤدؼأف تحدغ أداء الرحفي  . أ
في غالب  التجريب% تتحقق األىجاؼ السخجػة مغ 90بشدبة  الستجربيغأغمب 
 .األحياف

                                           
 كالتصػيخ.تأثيخ التجريب عمى تصػيخ األداء اإلعبلمي: دراسة حالة عمى مخكد الجديخة اإلعبلمي لمتجريب  عبج الغفار، 1))
  الرحفييغ.ممحاني، كمثػـ، دكر التجريب اإلعبلمي في تشسية أداء  2))
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%، 45بشدبة  التجريبيالبخنامج  فعاليةعمى  أساساً  يتػقف التجريبينجاح البخنامج  . ب
 .%25كفاءة السجرب بشدبة  ككحلظ إلى%،  30إلى قجرة الرحفي بشدبة  باإلضافة

ىي قرخ مجة  التجريبأف أىع السذاكل التي تػاجو  الستجربيغ الرحفيػف  يخػ  . ت
 ككحلظ اختبلؼالعسل بأكركبا كالجدائخ،  مقاييذ، إضافة إلى عجـ تصابق التجريب

 .الرحفييغ إلييا يشتسيالسجارس التي 
 

 :(1) ـ(2011باشا ) دراسة .7

السيشي  أدائيع بسدتػػ  الرحفييغ تجريب عبلقةىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى 
 في الرحفييغ أداء مغ الخفع في أف يؤثخ لمتجريب يسكغ مجػ أؼ كتأثيخه، كمعخفة إلى

فييا  كاستخجـ الػصفية،كتشتسي الجراسة إلى الجراسات  الجدائخ، الػششية لتمفديػف  السؤسدة
ككانت أدكات الجراسة ىي صحيفة االستقراء، كالسقابمة كالسبلحطة،  السدح،الباحث مشيج 

-2011 يغ( مفخدة خبلؿ العام107قػاميا ) عذػائية بديصة كاعتسجت الجراسة عمى عيشة
 السعخفي.، كاستخجمت الجراسة نطخية التعميع 2012

 :أىسيا مؼ نتائج عجة إلى الجراسة كتؽصمت

أىسية الجكرات الستخررة بالتجريب كالتصػيخ، فالتجريب الشاجح يكدب الستجربيغ  . أ
 .تبجؿ مغ شخيقة عسميع في السيجافميارات عسمية 

 مكسمة تكػف  أف بج ال كالتصػيخ التجريب مجاؿ في البذخية السػارد إدارة دكر إفّ   . ب
 كأال كالخارجي، الجاخمي لمفزاء إبخازىا في تخغب السؤسدة التي الرػرة اك لمخسالة

 .مػضفييا التي تتػافق مع لبلستخاتيجية العخيزة الخصػط مع تتعارض
التجريب يذكل األرضية التي تحقق األداء كتصػره، كأف تحقيق األداء العالي مشػط  . ت

بسجػ تسكغ كل األفخاد في السؤسدة بزخكرة التكػيغ السدتسخ في كل مػقع، تفاديا 
 تشطيسية.لجسػد األفخاد ككخاىيتيع السبخمجة أسذ ليا كقيسة 

 

                                           
 .لمتمفديػف التجريب كعبلقتو بأداء الرحفييغ في السؤسدة الػششية  الباشا،1))
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(.1)ـ( 3122دراسة التسيسي ) .9
 

 في كمية القائع اإلعبلمي التجريب لػاقع دقيق كصف ىجفت الجراسة الى تقجيع
 مجػ كتحجيج اإلندانية بذبكة جامعة عجساف لمعمػـ كالتكشػلػجيا، كالعمـػ كاإلعبلـ السعمػمات

 حجع كتحجيج التجريبية كاألجيدة القائسة البخامج تمظ كتقييع الكمية لسشتدبي التجريب أىسية
، كفقا لسا تخاه العيشة السختارة مغ الصبلب، كتشتسي يػاجيػنياالتي  كالسعػقات مشيا االستفادة

فييا الباحث مشيج السدح، ككانت أداة الجراسة  كاستخجـىحه الجراسة إلى الجراسات الػصفية، 
 .2011اـ ة، عمفخد 100قػاميا  شبقيةالجراسة عمى عيشة  كاعتسجت ىي االستبانة،

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا: 

 مغ %57ك لمخخيجيغ بالشدبة لمتجريب الكبيخة األىسية يخكف  السبحػثيغ مغ %82 .أ 

 الصبلب. بتجريب القياـ يتبشى تجريبي مخكد بػجػد تصالب السبحػثيغ

 في تجريبية بخامج أؼ عمى ايحرمػ لع  السبحػثيغ % مغ65الجراسة أف ندبة  أضيخت  .ب 

 الكمية.مجاالت اإلعبلـ خارج 

 إليو يتصمع ما في مقجمة جاءتالسدتخجمة  األجيدة عمى التجريببغخض  التجريب أف .ج 

% ثع التجريب عمى تصػيخ 42حيث كصمت الشدبة الى  التجريب عسمية مغ السبحػثيغ
 %. 35السيارات اإلعبلمية بشدبة 

 
 :(2)ـNamasinga (2011 )دراسة  .9

الرحفي في مختمف الكميات كالسجارس  التعميعىجفت الجراسة الى التعخيف بحالة 
تعج الجراسة مغ الجراسات ك  ،الرحفي التعميعكالجامعات في أنحاء العالع، كالشقاش حػؿ 

، االستقراء استسارةفييا الباحث مشيج السدح، ككانت أداتا الجراسة ىسا  كاستخجـ، الػصفية
-2011خبلؿ العاـ  ة ماكيخيخؼ كعيشة الجراسة كانت شبلب الرحافة بجامع كالسقابمة،
2012. 

 

                                           
 التدريب حول والتكنولوجيا للعلوم عجمان جامعة بشبكة اإلنسانية واإلعالم والعلوم المعلومات كلية طالب اتجاهات التسيسي، (1)

 بالكلية. اإلعالمي
 

(2) Namasinga, F. Journalism Education Against All odds. 
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 أىسيا:كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ 

تشاضل جامعة ماكيخيخؼ مغ أجل تمبية معاييخ التجريذ الرحفي ليكػف السدتػػ  . أ
، ككحلظ مشطسة األمع ةعو السجمذ العالسي لتعميع الرحافلسا يز الجامعي مػائساً 

 الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة )اليػندكػ(.
خقل جيػد الجامعة لمػصػؿ إلى السدتػػ السصمػب ىػ محجكدية السػارد السالية ما يع . ب

 البلزمة لمتجريب البلئق البذخية كعجـ كجػد األمػر التقشية البلزمة.
بأكغشجا مع بخنامج  أشارت السقارنة بيغ بخنامج الرحافة السقجـ في جامعة ماكيخيخؼ  . ت

الشخكيج أف السػارد تمعب دكرا حيػيا في  مساثل مقجـ في كمية الرحافة جامعة أكسمػ
 في التجريب الفعاؿ لمرحفييغ.

 

 (.1)ـ( 2009الدعيج ) دراسة أبؽ .10

الفمدصيشية،  الجامعات في اإلعبلـ تعميع كاقع عمى الجراسة إلى التعخؼ ىجفت
 العسمية فمدصيغ كتحديغ في اإلعبلـ تعميع في بيا االستخشاد يسكغ نتائج إلى كالػصػؿ

 ، كاستخجمتحه الجراسة إلى الجراسات الػصفيةكتشتسي ى أركانيا، بكل كالتجريبيةالتجريدية 
 28، كاعتسجت الجراسة عمى عيشة قػاميا االستبانة، ككانت أداة الجراسة ىي السشيج السدحي

  .2008-2007يغ لمعام في مجاؿ تجريذ اإلعبلـ محاضخاً 
 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

نطاـ  كجػد عجـ في تسثمت فمدصيغ في اإلعبلـ تعميع تػاجو عيقاتم عجة ىشاؾ . أ
 .الفمدصيشية الجامعات في الجػدة لزبط

عجـ دعع التجريب الخارجي، كمتابعة الصمبة خارجًيا، إضافة إلى االفتقار إلى  . ب
 مؤسدات إعبلمية عالية السدتػػ تدتصيع أف تدتػعب تجريب الصمبة.

 الحجيثة اإلعبلمية السخاجع إلى افتقار أقداـ الرحافة كاإلعبلـ في الجامعات  . ت
 في السجاؿ. الستخررة الجكريات في كالشقز كالستخجسة،

 

                                           
( أبػ الدعيج، كاقع تعميع اإلعبلـ في الجامعات الفمدصيشية في ضػء تصبيق مبادغ الجػدة الذاممة بالتصبيق عمى أقداـ اإلعبلـ 1)

 .عمى جامعات قصاع غدة
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 (.1)ـ( 2009) دراسة السقؽشي .11

ىجفت الجراسة الى تػصيف البشية السيشية لمعسل الرحفي في السسمكة العخبية 
الدعػدية مغ حيث اتجاىات كتػجيات الرحفييغ نحػ التجريب السعخفي اك السيارؼ خبلؿ 
أعساليع بالسؤسدات الرحفية التي يعسمػف بيا ، كتشتسي ىحه الجراسة الى الجراسات الػصفية 

بذقيو الػصفي كالتحميمي في جسع كتحميل البيانات، ككانت ، كاستخجمت السشيج السدحي 
أداة الجراسة ىي االستبانة ، كيتكػف السجتسع األصمي لمجراسة مغ جسيع الرحفييغ 

لمعسل في الرحف كالسجبلت الدعػدية في مختمف  الستفخغيغكالرحفيات الدعػدييغ 
 فيًا كصحفية .( صح373مشاشق السسمكة ، كاعتسجت الجراسة عمى عيشة قػاميا )

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

 الرحفي،في السجاؿ  العامميغأىسية التجريب الرحفي في تصػيخ كتشسية قجرات  .أ 
 كالتصػيخ.كالحؼ يترف بأنو عسل متججد كدائع التحجيث 

الشقز الكبيخ في التجريب الرحفي السقجـ لمرحفييغ الدعػدييغ العامميغ في  .ب 
% لع يتمقػا دكرات 61.9 حياتيع،% لع يتمقػا دكرات تجريبية في 68.4الرحافة 

  الدعػدية.تجريبية خبلؿ عسميع الحالي في الرحافة 
الشدبة القميمة التي حرمت عمى تجريبات صحفية داخل الرحف كالسجبلت  .ج 

بذكل أساسي دافع ذاتي كالخضا عغ العسل  الجافع لحلظدية أك خارجيا كاف الدعػ 
 بالرحافة.كالخغبة في التسيد كالتخقي في سمع العسل  لو،كالتفخغ 

 

 :(2)ـDonsbach (2008 )دراسة  .12

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى السعاييخ التي كضعتيا الجكلة لتشطيع بخامج الرحافة 
 الى الجراساتكتشتسي ىحه الجراسة  األمخيكية،كالتجريب الرحفي بجامعات الػاليات الستحجة 

فييا الباحث مشيج السدح، ككانت أداة الجراسة ىي تحميل السزسػف،  كاستخجـالػصفية، 
 أمخيكية.ف عبارة عغ مشاىج أقداـ الرحافة في ثساف جامعات كمجتسع الجراسة كا

                                           
 العمل.اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو التدريب على رأس  السقػشي، (1)

(2)
 Donsbach, W. Journalism School Curriculum Enrichment. 
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 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا: 

كضعت الجكلة معاييخ لبخامج الرحافة كالتجريب الرحفي بالجامعات كىػ السعيار  .أ 
 األساسي لكل بخامج التعميع كالتجريب الرحفي في العالع مشح عقػد مغ الدمغ.

السجربيغ تجريبًا جيجًا قج تخخجػا مغ الجامعة في كل سشة  اآلالؼ مغ الرحفييغ .ب 
 إلى القػػ العاممة في كسائل اإلعبلـ كالرحافة. كانزسػا

لكمية الرحافة  االنزساـحاكلت الجامعات التكيف مع الدػؽ الستغيخة كشخكط  .ج 
 لمرحافة.العامة  كاالىتسامات

 

 :(1)ـThomas(2008 )دراسة  .24

التجخبة الشيػزلشجية في التجريب الرحفي لخخيجي  عمىىجفت الجراسة إلى التعخؼ 
كتعج الجراسة مغ الجراسات الػصفية، كاستخجـ فييا الباحث مشيج  الشيػزلشجية،الجامعات 

كمجتسع الجراسة كاف عبارة عغ خخيجي  االستقراء،ككانت أداة الجراسة صحيفة  السدح،
 الرحافة في الجامعات الشيػزلشجية.

 إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:كتؽصمت الجراسة 

تعميع الرحافة تديصخ عميو مشطسة التجريب القجيسة كىػ ال يداؿ كسا ىػ مغ قبل  . أ
عاما كيديصخ عميو الرحفيػف القجامى في نيػزيمشجا عمى الخغع مغ األعجاد  20

 .الستدايجة مغ الصبلب الحيغ يتعمسػف الرحافة كجدء مغ بخامج التعميع الجامعي
ب لرشاعة اإلعبلـ مغ خبلؿ التعمع بالسسارسة، حيث يتمقػف التعميع يتع تجريب الصبل . ب

األساسي كبعج ذلظ مغ الستػقع أف تكتسل مياراتيع مغ خبلؿ مسارسة الكتابة، كتعمع 
األمػر الخكتيشية لرشاعة كسائل اإلعبلـ مغ خبلؿ التشذئة االجتساعية كالعسل 

 كالتجخبة.
لشقجؼ كاالستقبلؿ البلزمة لمرحفي فذل الصبلب في إضيار ميارات التفكيخ ا . ت

السحتخؼ حتى يتسكغ مغ البحث بجقة، كيعكذ بعسق الكتابة الخصيشة كالسدمية 
 .كالسفيجة كنقل األخبار التي تتػافق مع الحكؽ الخفيع

                                           
(1)

Thomas, R. The Making of a Journalist: The New Zealand Way. 
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 .(1)ـ( 3118دراسة السجمذ األعمى لإلعالـ األردني ) .25

صاع اإلعبلمي األردني الجراسة إلى التعخؼ عمى االحتياجات التجريبية في الق ىجفت
الػصفية كتشتسي ىحه الجراسة إلى الجراسات  السجاؿ،كتػفيخ معصيات دقيقة كعمسية في ىحا 

 927، كتع جسع االستبانةككانت أداة الجراسة ىي  السدحي،السشيج  الجراسة كاستخجمت
استسارة مػزعة عمى العامميغ في القصاع اإلعبلمي، أؼ بشدبة  1522 أصلاستسارة مغ 

 تصبيق تع التي الفتخة في التي كزعت عمى العاممييغ تلبلستسارا% مغ السجسػع الكمي 6118

 باالتراؿ.، كاعتسجت الجراسة عمى نطخية القائع 2227فييا في شباط لعاـ  الجراسة
 :كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا

مجػ الحاجة إلى التجريب اإلعبلمي الشػعي الحؼ يداىع في تحديغ األداء السيشي   .أ 
كاشبلعيع عمى أساليب العسل الستصػرة في مياديغ العسل اإلعبلمي  لئلعبلمييغ
 السختمفة.

بيشت الجراسة بذكل صخيح ككاضح كافة االحتياجات التي يخاىا اإلعبلميػف  .ب 
األردنيػف ضخكّرية ليع، كتترل مباشخة بسختمف جػانب العسل الرحفي كاإلذاعي 

 كالتمفديػني. 

كأف  كتجعسو،أكضحت الجراسة أف السؤسدات اإلعبلمية بذكل عاـ تذجع التجريب  .ج 
لسدتػػ السيشي كالسحمي، كبيشت أىع مذكبلت ىشاؾ تأثيخات إيجابية لمتجريب عمى ا

 .التجريب في ىحا القصاع الياـ

 
 :(2) ـBoqfo (1988)دراسة  .15

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى شبيعة مسارسة ميشة الرحافة كالتجريب الرحفي 
كتعج الجراسة مغ  السيشة،السيشي في غانا، كتقييع بعس العػامل التي أثخت عمى تصػيخ ىحه 

الجراسات الػصفية، كاستخجـ فييا الباحث مشيج السدح، ككانت أداة الجراسة صحيفة 
االستقراء، كمجتسع الجراسة كاف عبارة عغ الرحفييغ في غانا، كاعتسجت الجراسة عمى 

 لمجكلة.صحفي مسغ يعسمػف في السؤسدات اإلعبلمية السسمػكة  652قػاميا عيشة 

                                           
 األردني.التدريبية في القطاع اإلعالمي  االحتياجات( السجمذ األعمى لئلعبلـ، 1)

(2) Boqfo. Journalism Profession and Training in Sub-Sahran Africa. 
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 لى عجة نتائج مؼ أىسيا:كتؽصمت الجراسة إ

% 86.7أف ميشة الرحافة في غانا تتسيد بأف أكثخ العامميغ فييا مغ الحكػر بشدبة  .أ 
 فقط مغ الرحفييغ. 13.3كأف ندبة اإلناث 

أف ىشاؾ اثشتيغ مغ السؤسدات الرحفية تتخرز في التجريب الرحفي في غانا،  .ب 
ىػ إنتاج صحفييغ  كأف الدياسة الخئيدة كاليجؼ مغ التجريب الرحفي في غانا

 بالببلد.مجربيغ تجريبًا ميشيًا عاليًا ليربحػا مػضفيغ لتذغيل كإدارة كسائل اإلعبلـ 
أف التجريب كالتعميع الرحفي في غانا ال يدتشج إلى أؼ معاييخ معتخؼ بيا دكليا كسا   .ج 

ال تػجج سياسة كاضحة لجػ الجكلة لتجريب الرحفييغ، أؼ سياسة كششية متكاممة 
 الرحفي.تقػـ عمى التخصيط التشسػؼ لمتجريب 

 :الجراسات الخاصة باألداء السيشي لمرحفييؼ: الثانيالسحؽر 

 :(1) ـ(2016) دراسة ثابت .16
لمقائع باالتراؿ  السيشيلى التعخؼ عمى العػامل السؤثخة عمى األداء إىجفت الجراسة 

يتعخض ليا الرحفيػف  التيبػكالة أنباء الذخؽ الػسط، كمدتػػ التأىيل كالتجريب كالزغػط 
تعتسج عمى األسمػب  التيداخل ككاالت األنباء، كيشتسى ىحا البحث الى األبحاث الػصفية 

( كالكيفية االستبيافصحيفة  فيكمغ ثع جسع بيغ األدكات الكسية )الستسثمة  السدحي،
دليل السقابمة( ، كقج تع اختيار ككالة أنباء الذخؽ الػسط مجتسعُا لمجراسة  في )الستسثمة

القصاع  يف( مبحػثُا مغ العامميغ  152كتحجيجًا قصاع التحخيخ بيا، كتع سحب عيشة قػاميا ) 
 كاستشجت الجراسة الى نطخية القائع باالتراؿ .

 أىسيا:كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ 
 يدسح ليا بتأدية الحؼالعسل بالقجر الكافي  فيال يػجج تقجيخ لمسيارات كالسػاىب  .أ 

 جانب مشو الى ضعف االمكانيات السالية لمػكالة. فيكيخجع ذلظ  بفعالية،عسميع 
 التيكالتخرز األكاديسي كالتجريب في مقجمة العػامل السيشية  أف مجػ التأىيل  .ب 

 لمرحفييغ. السيشيتؤثخ عمى األداء 
جاء االىتساـ بالتجريب كالتأىيل الجكرؼ لمرحفييغ كتصػيخ مياراتيع التكشػلػجية في  .ج 

 السيشي.مقجمة مقتخحات الرحفييغ لتحديغ أدائيع 

                                           
  لمقائع باالتراؿ بػكالة انباء الذخؽ االكسط السيشيالعػامل السؤثخة عمى االداء  ثابت،1))
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 :(1) ـ(2016دراسة عيج ) .17

 باالتراؿىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى العػامل السؤثخة عمى األداء السيشي لمقائع 
في السػاقع اإلخبارية الفمدصيشية ، مغ خبلؿ تدميط الزػء عمى الػاقع السيشي لمقائسيغ 

 مشيجفييا الباحث  كاستخجمتالػصفية ،  تالجارسا، كتشتسي ىحه الجراسة الى  باالتراؿ
خبلؿ مدح أساليب السسارسة اإلعبلمية، ككانت أداة الجراسة ىي السدح اإلعبلمي مغ 

، كاعتسجت الجراسة عمى عيشة مغ السػاقع االخبارية الفمدصيشية شسمت االستقراءصحيفة 
فيع العاممػف في السجاؿ  باالتراؿمغ غدة كالزفة الغخبية، أما عيشة القائع  ( مػقعاً 17)

خكنية الفمدصيشية في الزفة كقصاع غدة، حيث قاـ اإلعبلمي في السػاقع اإلخبارية اإللكت
تع اختيارىع بأسمػب  باالتراؿعمى عيشة مغ القائسيغ  االستقراءالباحث بتػزيع صحيفة 
 . باالتراؿنطخية القائع  ( مبحػثًا ، كاستشجت الجراسة الى129الحرخ الذامل، لتذسل )

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

عجـ تشاسب الجخل مع شبيعة  باالتراؿأف مغ أىع الزغػط التي يتعخض ليا القائع  .أ 
كسا أضيخت أف مؤشخات الخضا الػضيفي تذيخ إلى  (،%75.20العسل بػزف ندبي )

أف شبيعة العسل تػفخ فخصة لمتصػر كاالبجاع تبلىا الخضا التاـ عغ العسل في 
 اإلخبارؼ.السػقع 

 باالتراؿلتكشػلػجيا كاف لو أثخ إيجابي عمى القائسيغ ا استخجاـأضيخت الشتائج أف  .ب 
 األكلى،ة بالسخت%( كتسثل في سخعة الحرػؿ عمى السعمػمات في 82.5بشدبة )

 الرحفية.تبلىا سخعة إنجاز السياـ 

تػاجو القائسيغ باالتراؿ في السػاقع  التيأضيخت الشتائج أف في مقجمة السذكبلت  .ج 
ة الثانية السذكبلت األمشية، ثع بتبلىا في السخت ػنية،القاناالخبارية كانت السذكبلت 

 جاءت السذكبلت السالية.

                                           
 الفمدصيشية.السؤثخة عمى األداء السيشي لمقائع باالتراؿ في السػاقع االخبارية  عيج، العػامل (1)
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 :(1)ـ( 2015دراسة الجريسمي ) .18

كالسدئػلية  الحخية مفيػمي نحػ باالتراؿ القائع اتجاىات عغ الجراسة الى الكذف ىجفت
 مشيج كاستخجمت الػصفية ، البحػث إلى الجراسة ىحه ، كتشتسي الفمدصيشية الرحافة في االجتساعية

 إشاره كفي الستبادلة، العبلقات كمشيج السسارسة أساليب مدح كفي إشاره السدحية، الجراسات

سا: ى أداتيغ خبلؿ مغ البيانات جسع تع كقج ، االرتباشية الجراسات السقارنة كأسمػب أسمػب استخجاـ
 باالتراؿقائسًا  187ياكالسقابمة، كاعتسجت الجراسة عمى عيشة قػام صحيفة االستقراء، استبانة

الججيجة، كاستشجت  كالحياة القجس، صحيفة كىي الثبلث الفمدصيشية اليػمية الرحف في يعسمػف 
 االجتساعيةنطخيات ) نطخية الحخية كنطخية السدئػلية  ثبلثالجراسة في إشارىا الشطخؼ عمى 

 كنطخية حارس البػابة(.

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

 اتجاىات الفمدصيشية الرحافة في الحخية نحػ مفيـػ باالتراؿ القائع اتجاىات أف .أ 
  محايجة. تكػف  بأف تقتخب إيجابية

عمى قانػف السصبػعات كالشذخ  اشبلعونحػ مجػ  باالتراؿالقائع  اتجاىاتأف  .ب 
 االجتساعيةكمػاثيق الذخؼ الرحفي كمعخفتو بالسػاد الخاصة بالحخية كالسدئػلية 

 .إيجابياً حيادؼ يقتخب مغ أف يكػف 

نحػ مفيػمي الحخية  باالتراؿالقائع  اتجاىاتكبيشت أف تأثيخ ممكية الرحيفة عمى   .ج 
 ججًا.إيجابي يقتخب أف يكػف إيجابيا  االجتساعيةالرحفية كالسدئػلية 

 :(2)ـ( 2015أبؽ ماضي ) دراسة .19

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أىع العػامل السؤثخة عمى األداء السيشي لمقائع 
الفمدصيشي، كمعخفة  االنقداـفي الرحف اليػمية الفمدصيشية أثشاء معالجتو لقزايا  باالتراؿ

أىع السعػقات التي كاجيتو أثشاء حرػلو عمى السعمػمات ، كتعج الجراسة مغ الجراسات 
الباحثة أسمػب مدح  استخجمتييا الباحثة مشيج السدح، كمغ خبللو ف كاستخجمتالػصفية ، 

                                           
 اليػمية. الفمدصيشية الرحافة في كالسدئػلية االجتساعية الحخية مفيػمي نحػ باالتراؿ القائع اتجاىاتالجريسمي،  (1)

 .الفمدصيشيأبػ ماضي، العػامل السؤثخة عمى األداء السيشي لمقائع باالتراؿ في تغصية قزية االنقداـ  (2)
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جسيػر كسائل اإلعبلـ، ككانت أداتا الجراسة صحيفة االستقراء، كتحميل السزسػف، 
كاعتسجت الجراسة عمى عيشة ىي صحيفتي الحياة الججيجة كفمدصيغ كجسيع العامميغ فييع ، 

 .باالتراؿالقائع  كاستشجت الجراسة في إشارىا الشطخؼ عمى نطخية

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

أبخز العػامل التي تؤثخ عمى األداء السيشي لمقائع باالتراؿ في تغصية مػضػعات  .أ 
تمتيا الدياسات  الفكخية، كاالتجاىات االنتساءاتالفمدصيشي كانت لرالح  االنقداـ

 %.20.5التحخيخية كنسط السمكية كبشفذ الشدبة 
 انتقاءلحجب بعس األخبار أك تمػيشيا أك  باالتراؿىشاؾ عػامل دفعت القائع  .ب 

 بعزيا كحجب اآلخخ.
مغ نذخ بعس األخبار لتغميب السرمحة العامة  باالتراؿالقائع  امتشاعكاف  .ج 

، في االقتتاؿإضافًة إلى حجب بعزيا لتخفيف نذخ الفتشة كزيادة حجة  لمسجتسع،
ر لمجسيػر حتى ال تتذػه صػرة الحدب الحؼ يشتسي حيغ يمجأ البعس لتمػيغ األخبا

 إليو، أك لكدب تأييٍج أكسع لمحدب الحؼ يشتسي إليو.

 

 :(1)ـ( 3125) دراسة فكخي  .31
 باالتراؿلمقائسيغ  السيشياألداء  فيىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى العػامل السؤثخة 

السػاقع اإللكتخكنية اإلخبارية ، كتشتسى ىحه الجراسة إلى الجراسات الػصفية ، كاستخجمت  في
الباحثة عيشة الجراسة  اختارت، كقج كالتحميمي الػصفيبذقيو  اإلعبلميالجراسة مشيج السدح 
أسمػب الحرخ الذامل  استخجاـتسثل مجتسع الجراسة ، حيث تع  التيمغ السػاقع اإلخبارية 

( فخدًا، 18السػقع ) في باالتراؿغ مػقع البػابة نيػز حيث بمغ عجد القائسيغ مع كل م
( فخدًا حيث تخرز 25السػقع ) في باالتراؿاليـػ حيث بمغ عجد القائسيغ  السرخؼ كمػقع 

الشدخة اإللكتخكنية فقط ، أما بالشدبة لكل مغ ) البجيل ، بػابة الػفج ، اليـػ  فيىؤالء لمعسل 
الباحثة عيشة عذػائية شبقية مسا يعصى كل القائسيغ  استخجمت( فقج مرخاكؼ الدابع ، 
السبحػثيغ  إجساليعيشة الجراسة، كبمغ  فيالطيػر  فيىحه السػاقع فخصة  فيباالتراؿ 

 كاستخجمت نطخية القائع باالتراؿ . 2214-2213( مفخدة ، خبلؿ العاـ 143)

                                           
 اإللكتخكنية.في السػاقع اإلخبارية العػامل السؤثخة في األداء السيشي لمقائسيغ في االتراؿ  فكخؼ، (1)
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 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

بدياسة السػقع  االلتداـ ىيتؤثخ عمى نذخ السزاميغ اإلعبلمية  التيامل أكثخ العػ  . أ
 (.%43.4كذلظ بشدبة )

كأنيا صقمت مياراتيع  متخررة،% مغ السبحػثيغ قج تمقػا دكرات تجريبية 62.90 . ب
أنطسة  استخجاـالػسائط الستعجدة كفى  كاستخجاـالتعامل مع التقشيات الحجيثة  في

جسع السعمػمات مغ اإلنتخنت كصقل مػاىبيع  فيتحخيخية ججيجة كتصػيخ مياراتيع 
 .بيايعسمػف  التيترسيع كإخخاج السػاقع  في

 اإلخبارية،السػاقع اإللكتخكنية  في باالتراؿلمقائسيغ  الػضيفيمدتػػ الخضا  ارتفاع . ت
لمسزسػف  كذلظ عمى الخغع مغ كجػد صعػبات لجػ السبحػثيغ أثشاء تحخيخىع

 .اإلخبارؼ 

 

 :(1) ـ(2013دراسة ناجيا ) .21
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى الػاقع السيشي لئلعبلمييغ في األردف، كتشتسي الجراسة الى 

 كاستخجمتالجراسات الػصفية، كاستخجمت مشيج السدح اإلعبلمي بذقيو الػصفي كالتحميمي، 
كاشتسمت عمى العامميغ في اكبخ مسكغ ( مفخدة، 311، كبمغت عيشة الجراسة )االستبانةأداة 

عجد مغ الرحف اليػمية كاألسبػعية، إضافة إلى ككالة األنباء األردنية، كدائخة السصبػعات 
كالشذخ،ٍ في األردف كاإلذاعات كالسحصات التمفديػنية الخسسية كالخاصة، كالرحف اإللكتخكنية 

 العاـ مغ بخيل/أكنيداف ذار،آ/مار السدجمة التي كصػمت إلييا ىحه الجراسة خبلؿ شيخؼ 

 البػابة. حارس نطخية في إشارىا الشطخؼ عمى كاعتسجت،  2213
 كتؽصمت الجراسة لعجة نتائج مؼ أىسيا:

عجـ كجػد فخكؽ جػىخية بيغ مدتػػ الخقابة كالحخية ناتجة عغ مدتػػ األداء كذلظ   .أ 
ف ذلظ ال يعشي بأنو سػاء كاف أداء اإلعبلمي مختفعا أك متػسصا أك مشخفزا فإ

 يدبب لو رقابة يختمف مدتػاىا باختبلؼ أدائو.
 الػضيفي لئلعبلمييغ ال يعدػ ألدائيع. االستقخارالفخؽ في درجات أك مدتػيات   .ب 
كانو  السيشي،السؤسدات اإلعبلمية تتبع نفذ الدياسات اإلعبلمية دكف مخاعاة الػاقع  .ج 

 .التجريبرػؿ عمى ال يػجج فخكؽ جػىخية بيغ الحكػر كاإلناث فيسا يتعمق الح
                                           

 .األردفالػاقع السيشي لئلعبلمييغ في  ناجيا، 1))
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 :(1) ـ(2010دراسة الجسيعة ) .22
كمعخفة  الدعػدية، الرحف في السيشية السسارسة كاقع ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى

 كغيخ العػامل السيشية بيغ يجسع تكاممي مشطػر مغ السسارسة ىحه كاقع عمى السؤثخة العػامل

فييا الباحث مشيج السدح، ككانت  كاستخجـ الػصفية،كتشتسي الجراسة إلى الجراسات  السيشية،
، كالسبلحطة كالسقابمة، كاعتسجت الجراسة عمى عيشة االستقراءأدكات الجراسة ىي صحيفة 

 كاعتسجت( صحيفة، 11مػزعة عمى ) ،2212-2229 يغ( مفخدة خبلؿ العام294) قػاميا
 باالتراؿ.الجراسة عمى نطخية القائع 

 ىسيا:كتػصمت الجراسة لعجة نتائج مغ أ 
أف محيط السسارسة السيشية في الرحف الدعػدية مدتقخ ميشيًا كتقشيًا، بيشسا ال يداؿ يخزع 

 فخدية. كاجتياداتتشطيسيًا ككضيفيًا إلى رؤػ 
أف العػامل السيشية السؤثخة عمى السسارسة السيشية ىي كالتالي، تقشية العسل  . أ

مرادر السعمػمات  كاحتمتالرحيفة،  اقترادياتالرحفي، كسياسة التحخيخ، ثع 
التختيب الخابع، كجاءت الطخكؼ الخاصة بالرشاعة الرحفية في التختيب الخامذ، 

" في آخخ ترالياالكتبػأت شخرية رئيذ التحخيخ التختيب الدادس، كضيخ "الشطاـ 
 .سّمع العػامل السيشية السؤثخة في السسارسة الرحفية

دية تعتسج عمى خسدة أساليب رئيدة، أساليب السسارسة السيشية في الرحف الدعػ   . ب
ىي: أسمػب السجاممة، كأسمػب الػصف، كأسمػب الشقج، كأسمػب السقارنة، كأسمػب 

 التدػيق كالتخكيج لؤلفكار كالسػاقف كالخجمات.

 

 :(2) ـ(2009دراسة عسخاف ) .23
في الرحافة  باالتراؿىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى األداء السيشي لمقائع 

كتشتسي ىحه الجراسة الى الجراسات الػصفية، كاعتسج الباحث عمى مشيج  السرخية،االلكتخكنية 
كاختارت صحف  كالسقابمة،اداة االستبياف  استخجمتالسشيج  إشاركفي  اإلعبلمي،السدح 

كاليـػ الدابع االلكتخكنية عيشة الجراسة في  االلكتخكنية،السرخيػف  االلكتخكنية،شباب مرخ 
كاستشجت الجراسة في اشارىا الشطخؼ عمى مجخميغ أساسييغ  ،2229 فتخة شيخيغ مغ يػليػ

 مجخل السسارسة السيشية كمجخل التفاعمية.

                                           
  .فيياالسسارسة السيشية الرحفية كالعػامل السؤثخة  الجسيعة، 1))
 كالججيجة.رؤية القائع باالتراؿ في الرحافة السرخية لسػاقع التجكيغ في إشار التكامل بيغ الػسائل التقميجية  عسخاف،2))
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 كتؽصمت الجراسة لعجة نتائج مؼ أىسيا:

الػضعية السيشية لمقائسيغ باالتراؿ في الرحف االلكتخكنية مػضع الجراسة تذيخ   .1
%( مشيع 7112ف )كا متخرز،%( مشيع حاصميغ عمى مؤىل إعبلمي 4612أف )

 التخخج.شباب حجيثي 
كأف ىحه الجكرات صقمت  متخررة،%( مغ السبحػثيغ تمقػا دكرات تجريبية 5717)  .2

 الحجيثة.مياراتيع في التعامل مع التقشيات 

تشػع التقشيات التي يدتخجميا القائسػف باالتراؿ في الرحف االلكتخكنية السرخية   .3
 الفػرية،الخجمات االلكتخكنية  أبخزىاكاف مغ لجسع السادة الرحفية عبخ االنتخنت ك 

ثع القػاميذ كالسػسػعات  الذخرية،كالخجمة الرحفية  البيانات،كقػاعج 
 اإلخبارية.فالجساعات  االلكتخكنية،

 

 :(1) ـ(2006دراسة كافي ) .24

ككذف  اإلعبلمييغ،ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى األداء السيشي لمسخاسميغ 
الزغػط السيشية كاإلدارية التي يتعخضػف ليا أثشاء عسميع، كتشتسي الجراسة لمبحػث 
الػصفية، مدتخجمة مشيج السدح اإلعبلمي كفي إشاره أسمػب مدح أساليب السسارسة 
اإلعبلمية، كاعتسجت الجراسة عمى أداة االستبانة، كشسمت عيشة الجراسة مجسػعة مغ 

مبحػثا كاعتسجت عمى نطخية القائع  132ديػف في قصاع غدة بمغت السخاسميغ لئلذاعة كالتمف
 باالتراؿ حارس البػابة.

 كتؽصمت الجراسة إلى عجة نتائج مؼ أىسيا:

بأف الجكرات التجريبية أسيست في تصػيخ أدائيع السيشي  اأكجك % مغ السخاسميغ  94 .أ 
 األقرى.خبلؿ أحجاث انتفاضة 

غ لمعسل في ميشة الرحافة ىي األكضاع الرحفيي التي كجيتمغ أبخز العػامل   .ب 
 الرحفي.كحبيع لمعسل  غدة،التي تسخ بيا السشصقة خاصة قصاع 

شكمت مسارسات قػات االحتبلؿ تجاه السخاسميغ الفمدصيشييغ عامبل معيقا أثخ سمبا   .ج 
 األقرى.عمى أدائيع السيشي خبلؿ انتفاضة 

                                           
  األقرى.في انتفاضة  غالفمدصيشيي لئلعبلمييغكاقع األداء السيشي  كافي، 1))
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 ثانيًا: مؽقع الجراسة مؼ الجراسات الدابقة:
عمى الجراسات الدابقة كمقارنتيا بسذكمة ىحه  كاشبلعواستعخاض الباحث مغ خبلؿ 

 الجراسة كأىجافيا كتداؤالتيا يسكغ تحجيج مػقع الجراسة في ضػء الشقاط اآلتية:

 مؽضؽع الجراسة: .1
تختمف ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة مغ حيث السػضػع التي تتشاكلو كىػ: كاقع  . أ

التجريب الرحفي في محافطات غدة كانعكاسو عمى األداء السيشي لمرحفييغ 
 الفمدصيشييغ.

تتشاكؿ عجد مغ الجراسات الدابقة كاقع التجريب الرحفي، إال أنيا لع تتصخؽ إلى انعكاسو  . ب
 مرحفييغ الفمدصيشييغ.عمى األداء السيشي ل

ـ( 2016ـ( كدراسة الجشيجؼ )2016تتفق ىحه الجراسة مع كل مغ دراسة عبجالحسيج ) . ت
الغفار  ـ( كدراسة عبج2015ـ( كدراسة الصػيدي كسميساف )2016كدراسة الذعيبي )

كدراسة باشا  Namasinga (2011)ـ( كدراسة 2011ـ( كدراسة التسيسي)2014)
ـ( كدراسة السقػشي 2010( كدراسة أبػ الدعيج )2010( كدراسة الجسيعة )2011)
 Donsbachـ( كدراسة2007ـ( كدراسة السجمذ األعمى لئلعبلـ األردني )2009)

في تصخقيسا لمتجريب  beqfo (1988)كدراسة Thomas (2008) كدراسة (2008)
الرحفي إال أف ىحه الجراسة ستجرس كاقع التجريب الرحفي كانعكاسو عمى األداء 

 شي لمرحفييغ الفمدصيشييغ.السي

 

 نؽع الجراسة كمشيجيا كأدكاتيا: .2
 تتفق ىحه الجراسة مع جسيع الجراسات الدابقة في انتسائيا لمبحػث الػصفية. . أ
 دراسةباستثشاء  السدح،تتفق الجراسة مع جسيع الجراسات في استخجاميا لسشيج  . ب

 كالسقارف.بيغ السشيجيغ السدحي  جسعتـ( التي 2016) جعبج الحسي
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 Namasingaـ( كدراسة2015) تتفق ىحه الجراسة مع كل مغ دراسة الجريسمي . ت
ـ( كدراسة 2010ـ( كدراسة الجسعية )2011كدراسة باشا ) (2011)
 كالسقابمة. صحيفة االستقراءالجسع بيغ استخجاـ أداتي  ـ( في2009عسخاف)

كدراسة ـ( 2010ـ( كدراسة الجسعية )2016تتفق ىحه الجراسة مع دراسة ثابت ) . ث
ـ( في الجسع بيغ أداتي االستبياف كالسقابمة إال أف الجسعية كباشا 2011باشا )

 استخجما أيزًا أداة السبلحطة باإلضافة لؤلداتيغ الدابقتيغ.
ـ( 2016) جعبج الحسي( كدراسة 2016دراسة عيج )تتفق ىحه الجراسة مع  . ج

عبج  دراسةـ( ك 2015ـ( كدراسة أبػ ماضي )2015كدراسة الصػيدي كسميساف )
ـ( كدراسة 2006ـ( كدراسة كافي )2009كدراسة أبػ الدعيج ) ـ(2014الغفار )

Thomas (2008)  كدراسةbeqfo (1988) استخجاميع ألداة صحيفة  في
ستدتخجـ أداة السقابمة أيزًا  االستقراء، لكغ ىحه الجراسة اختمفت معيع في أنيا

 باإلضافة إلى أداة صحيفة االستقراء.
لكغ  السقابمة،أداة  استخجامياـ( في 2016الجراسة مع دراسة الذعيبي )تتفق ىحه  . ح

ىحه الجراسة اختمفت معيا في أنيا ستدتخجـ أداة صحيفة االستقراء أيزا 
 الى أداة السقابمة. باإلضافة

ـ( 2215ـ( كدراسة أبػ ماضي )2216تتفق ىحه الجراسة مع دراسة الجشيجؼ ) . خ
ـ( كدراسة السجمذ العمسي 2211سيسي )ـ( كدراسة الت2213كدراسة ناجيا )

، في استخجاـ أداة صحيفة االستقراء لكغ دراسة أبػ ـ(2227)األردني لئلعبلـ 
 ماضي استخجمت أيزًا أداة تحميل السزسػف.

 

 مجتسع الجراسة: .3
ـ( كدراسة 2216ـ( كدراسة عيج )2216الذعيبي ) تتفق ىحه الجراسة مع دراسة . أ

الرحفييغ في ذات السجتسع كىػ  (،ـ2226ـ( كدراسة كافي )2215الجريسمي )
 الفمدصيشييغ.
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ـ( كدراسة 2016ـ( كدراسة الذعيبي )2016دراسة عيج )تتفق ىحه الجراسة مع  . ب
ـ( كدراسة أبػ ماضي 2015ـ( كدراسة الجريسمي )2015الصػيدي كسميساف )

ـ( كدراسة 2011، كدراسة باشا )ـ(2014عبج الغفار ) دراسةـ( ك 2015)
ـ( 2009ـ( كدراسة أبػ الدعيج )2009ـ( كدراسة عسخاف )2010الجسيعة )

 beqfo (1988(ـ( كدراسة 2006كدراسة كافي ) Thomas (2008)كدراسة 
السشاشق التي تست فييا  اختبلؼجسيعيا الرحفييغ مع  استيجفت كالتي

 الجراسات.
 Namasing (2011)ـ( كدراسة 2014تختمف ىحه الجراسة مع دراسة فكخؼ ) . ت

في مجتسع  Donsbash (2008) ـ( كدراسة2009كدراسة أبػ الدعيج )
 .شخائح مغ مجتسعات مختمفة غيخ الرحفييغ استخجمتالجراسة، حيث 

 

 الدابقة:الباحث مؼ الجراسات  استفادةحجكد  .4
ى مػضػع الجراسة بذكل أفزل، إذ كفخت لو كسًا تعخؼ الباحث مغ خبلليا عم . أ

ال بأس بو مغ البيانات كالسعمػمات التي أسيست في صياغة السذكمة كتقديع 
 الجراسة.

االستئشاس بالجراسات الدابقة كاالستخشاد بيا في اختيار نػع البحث كالسشيج  . ب
 كاألدكات السبلئسة لمجراسة.

اإلشار الشطخؼ لمجراسة كصياغة  االستفادة مغ الجراسات الدابقة في تحجيج . ت
 تداؤالتيا كفخكضيا كأىجافيا.

 االستفادة مغ قائسة السخاجع الستػفخة ذات الرمة بجراسة الباحث. . ث
بسا يكفل  االستقراءالصالب مغ الجراسات الدابقة في إعجاد صحيفة  استفاد . ج

 اإلجابة عغ تداؤالتيا.
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 :ستجالؿ عمى السذكمةاالثالثًا: 

عمى السذكمة مغ خبلؿ دراسة استكذافية أجخاىا عمى عيشة عذػائية استجؿ الباحث 
 38بديصة مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ محافطات غدة كعجدىع، كتكػنت العيشة مغ 

ـ كحتى 12/6/2017صحفيًا تع تػزيع صحيفة استقراء إلكتخكنية عمييع خبلؿ الفتخة مغ 
 ـ.28/6/2017

 االستكذافية كالتالي:ككانت أىػ نتائج الجراسة 

أضيخ الرحفيػف الفمدصيشيػف تبايشًا في اىتساـ مؤسداتيع اإلعبلمية بعقج دكرات  .1
 % يخكف أف مؤسداتيع ال تيتع بعقج70.7تجريبية لصػاقسيا، كأضيخت الشتائج أف 

% فقط مغ السبحػثيغ يخكف أف مؤسداتيع اإلعبلمية 29.3ك بخامج تجريبية لصاقسيا
 لصاقسيا.تجريبية بخامج تيتع بعقج 

% مغ السبحػثيغ بأف التجريب لو أثخ كبيخ ججا في تصػيخ األداء السيشي 80أكج  .2
 % بأف البخامج التجريبية ال تؤثخ في ىحا التصػيخ.20لمرحفييغ بيشسا يخػ 

% مغ السبحػثيغ بأف لمتجريب انعكاس إيجابي عمى األداء السيشي لمرحفييغ 85أكج  .3
بخامج التجريبية تشعكذ برػرة سمبية عمى األداء % بأف بعس ال15بيشسا يخػ 

 السيشي لمرحفييغ.
مغ أجل  دكرات تجريبية لسػضفييا% مغ السؤسدات ال تقػـ بعقج 79.4تبيغ بأف  .4

% يقػمػف بعقج ىحه 20.6بيشسا  مػاكبة التصػرات اإلعبلميةك  تصػيخ كفاءة كادرىا
 الجكرات.

 سادؼالدبب ال يعػد إلى تجريبية لصاقسيابخامج تبيغ بأف عجـ اىتساـ السؤسدات بعقج   .5
%، 38.5بشدبة  تصػيخ األداء السيشي لمسػضفيغب اىتساميع%، كعجـ 45.9بشدبة 

 %.15.6 عجـ كجػد مجربيغك 
% مغ السؤسدات اإلعبلمية تقػـ بعقج دكرات تجريبية يكػف ىجفيا 88تبيغ بأف  .6

داء كمػاكبة % فقط ألسباب تصػيخ األ12مادؼ، كمكدب  األساسي الحرػؿ عمى
 التصػرات.

 عاحتياجاتيفخصة اختيار دكرة تشاسب % مغ السبحػثيغ بأنو لع تسشح ليع 75.6أكج  .7
 الفخصة.% مشحت ليع ىحه 24.4كمؤسداتيع، ي ف
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 ػاحرممغ الجكرات التجريبية التي  استفادتيعبأف ندبة  مغ السبحػثيغ 64.4أكج  .8
بذكل  استفادكاالسبحػثيغ  % مغ15.1بشدبة قميمة ك 20.5قميمة ججًا ك% عمييا

 الجكرات.كبيخ ججًا مغ ىحه 
% مغ السبحػثيغ يخكف أنو بػجػد دكرات تجريبية مشطسة كفعالة يكػف 84.8تبيغ بأف  .9

 .جكرات كالغيخ حاصلال ىحه فخؽ في األداء السيشي لمحاصل عمى ىشاؾ
الجكرات التي تقجميا % مغ السبحػثيغ يخكف أف 68.5أضيخت الشتائج أف  .10

 .غدة تقميجية كبحاجة لتصػيخ تمحافطاسدات في السؤ 
األداء  التجريبية في تصػيخ الجكرات% مغ السبحػثيغ أكجكا أىسية 87.2تبيغ بأف  .11

 ىامة.% قالػا بأنيا غيخ 12.8بيشسا  لمرحفييغ،السيشي 
نطاـ لمسؤسدات التي تعصي  %، مغ السبحػثيغ يخكف أنو ال يػجج76.8تبيغ أف  .12

 الشطاـ.% كجػد ىحا 23.2، فيسا أكج محافطات غدةفي التجريب لئلعبلمييغ 
تػجج رقابة عمى % مغ السبحػثيغ كافقػا عمى أنو ال 82.6أضيخت الشتائج أف  .13

% أكجكا 17.4لئلعبلمييغ، بيشسا يسكغ ألؼ مؤسدة أف تعصي تجريب  كأنوالتجريب 
 الخقابة.كجػد ىحه 

غيخ لتجريب لئلعبلميغ السجربيغ الحيغ يقجمػف ا% مغ السبحػثيغ أف 68.3أكج  .14
% كجػد 31.7الستجربيغ، بيشسا أكج قادريغ عمى تصػيخ ميارات  اكليدػ متخرريغ 

 الستجربيغ.التخرز كالقجرة لجػ السجربيغ عمى تصػيخ ميارات 

 

 :ةمذكمة الجراس: اً رابع
 ءكانعكاسو عمى األدا كاقع التجريب الرحفي في التعخؼ عمىتتسثل مذكمة الجراسة 
، مغ خبلؿ معخفة أكلػيات ىحا التجريب كمجاالتو كالسؤسدات غالسيشي لمرحفييغ الفمدصيشيي
محافطات غدة، كمجػ مبلئسة التجريب كبخامجو الحتياجات في التي تتػلى العسمية التجريبية 

القائع باالتراؿ في الرحافة الفمدصيشية، كتقييع الرحفييغ في محافطات غدة لجػدة التجريب 
و ، كمجػ استخجاـ التكشػلػجيا كاألساليب التجريبية الحجيثة في عسمية التجريب، كمجػ كبخامج

تأثيخ ىحه البخامج التجريبية عمى تصػيخ األداء السيشي لمرحفييغ كتأثيخه سػاء إيجابيًا أك سمبيًا 
 الرحفييغ تجريب تعتخض التي السذكبلت أىع رصج محاكلة إلى إضافةعمى أدائيع السيشي، 

 كتصػيخ الدمبيات كتجشب الثغخات كسج لمتصػيخ مقتخحات إلى الػصػؿ محاكلة معالجتيا كسبل
 اإليجابيات.
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 :أىسية الجراسة: خامداً 
 تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مؼ خالؿ ما يأتي:

غدة كانعكاسو عمى األداء السيشي لمرحفييغ محافطات كاقع التجريب الرحفي في  .1
 .ججيخ بالبحث العمسي، كىػ مػضػع ججيج الفمدصيشييغ

كاقع تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات القميمة في فمدصيغ كالعالع العخبي التي تقػـ بجراسة  .2
غدة كانعكاسو عمى األداء السيشي لمرحفييغ محافطات التجريب الرحفي في 

 .الفمدصيشييغ
 .غدةمحافطات الرحفي في  كاقع التجريبىحه الجراسة في التعخؼ عمى تداعج  .3
 غيغ الفمدصيشييمرحفيانعكاس التجريب الرحفي عمى األداء السيشي لحه الجراسة تخصج ى .4

يتأثخ عمى أفخاده، لحلظ مغ السيع دراسة ما ثخكف ؤ كي، الحيغ يعتبخكف مغ نخب السجتسع
 بو أدائيع السيشي.

 اإلسياـ في تحجيج سبل الشيػض بالتجريب الرحفي في محافطات غدة. .5
 كفتح اآلفاؽ أماـ األكاديسييغ كالباحثيغ كالصمبة.إفادة السكتبة بيحه الجراسة  .6

 :أىجاؼ الجراسة: سادساً 
 اتمحافطالتجريب الرحفي في  كاقع عمىالتعخؼ اليجؼ الخئيدي مغ ىحه الجراسة ىػ 

 :التاليةكمشو تتفخع األىجاؼ  الرحفييغ ليؤالء السيشي عمى األداء غدة كانعكاس ىحا التجريب

تصػيخ السيارات السيشية الخاصة في  الرحفيالتجريب  اعميةالتعخؼ عمى حجع ف .1
 بالرحفييغ في محافطات غدة.

تحقيقيا مغ خبلؿ مذاركتيع  الفمدصيشيػف التعخؼ عمى األىجاؼ التي يدعى الرحفيػف  .2
 في الجكرات التجريبية.

 بيا.مغ الجكرات التي يمتحقػف  الفمدصيشييغ الرحفييغ استفادةالتعخؼ عمى مجػ  .3

 السؤسدات الرحفية التي تتػلى العسمية التجريبية في محافطات غدة.التعخؼ عمى  .4

مؤسدات كمخاكد التجريب الرحفي في محافطات  الرحفي داخلتقييع جػدة التجريب   .5
 .غدة

 بالجكرات الرحفية.  مشتدبيياالسؤسدات الرحفية بإشخاؾ  اىتساـالتعخؼ عمى مجػ  .6

 الفمدصيشييغ. يحتاجيا الرحفييغأىع البخامج التجريبية التي  التعخؼ عمى .7
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التكشػلػجيا كالسػارد كاألساليب التجريبية الحجيثة في البخامج  استخجاـالتعخؼ عمى مجػ  .8
 الفمدصيشييغ. التجريبية السقجمة لمرحفييغ

تعيق عسمية التجريب يخػ الرحفيػف الفمدصيشيػف أنيا الكذف عغ السعيقات التي  .9
 ليا.الرحفي كإيجاد حمػؿ 

 الرحفي.في تصػيخ مجاؿ التجريب  الرحفييغ الفمدصيشييغالتعخؼ عمى أىع مقتخحات  .12

 :ةتداؤالت الجراس: سابعاً 
تتسحػر الجراسة حػؿ تداؤؿ رئيدي ىػ، ما كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة، 
كما مجػ انعكاسو عمى األداء السيشي لمرحفييغ الفمدصيشييغ؟، كانبثق عغ ىحا التداؤؿ 

 عة مغ التداؤالت الفخعية ىي:مجسػ 

 لتحقيقيا مغ خبلؿ التجريب الرحفي؟الفمدصيشييغ  ما األىجاؼ التي يدعى الرحفييغ .1

 مغ الجكرات التجريبية لتصػيخ أدائيع السيشي؟ الفمدصيشييغ الرحفييغ استفادةمجػ ما  .2

 ؟الفمدصيشييغ في قصاع غدة السقجمة لمرحفييغكاىسيا ما شبيعة البخامج التجريبية  .3

 ما ىي أبخز أسباب عجـ التحاؽ الرحفييغ الفمدصيشييغ بالجكرات التجريبية؟ .4

 ما مجػ التداـ الرحفييغ الفمدصيشييغ بالجكرات التجريبية التي يمتحقػف بيا؟ .5

 ما درجة ارتباط التجريب بتصػيخ األداء السيشي لمرحفييغ الفمدصيشييغ؟ .6

 دكرات تجريبية لسشتدبييا؟ىل تدعى السؤسدات الرحفية في محافطات غدة لعقج  .7

 ما ىي الجيات التي تقجـ التجريب الرحفي في محافطات غدة؟ .8

ما تقييع الرحفييغ لجػدة التجريب داخل السؤسدات كالسخاكد الرحفية في محافطات  .9
 ؟غدة

 ما ىي أىع العػامل التي تديع في نجاح الجكرات التجريبة؟ .12

لتجريبية في محافطات غدة خبلؿ ما ىي الصخؽ كاألساليب التي تتبعيا السؤسدات ا .11
 عسمية التجريب؟

 التكشػلػجيا كاألساليب التجريبية الحجيثة في عسمية التجريب الرحفي؟ استخجاـما مجػ  .12
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ما ىي درجة تأثيخ التجريب عمى القجرات الفخدية كالفيع كاإلدراؾ لجػ الرحفييغ  .13
 الفمدصيشييغ؟

رحفييغ الحاصميغ عمى دكرات إلى أؼ درجة يػجج فخكؽ في األداء السيشي بيغ ال .14
 كأكلئظ الحيغ لع يحرمػا؟

ما أبخز السعيقات التي يػاجييا الرحفيػف الفمدصيشيػف في محافطات غدة في التجريب  .15
 الرحفي؟

 ؟الفمدصيشييغما أىع السقتخحات لمشيػض بالتجريب الرحفي مغ كجية نطخ الرحفييغ  .16

 :الجراسة حجكد: ثامشاً 

 كاقع التجريب الرحفي كانعكاسو عمى األداء السيشي. :السػضػعي الحج .1

، َغدةَ محافطات  َفي صحيفة االستقراء كتػزيع السيجاني السدح تع إجخاء :السكاني الحج .2
 .السشاشق َىحه ضسغ تتػاجج التجريبية الفمدصيشية الرحفية السؤسدات كػف 

 َخبلؿ السيجاني السدح ءإجخا َكتع ،االستقراء َصحيفة َبتػزيع الباحث ـالدماني: قا الحج .3
 ـ.27/24/2218ـ كحتى 18/23/2218 بيغ الػاقعة الفتخة

 :خكض الجراسة: فتاسعاً 
 :كضع الباحث مجسؽعة مؼ الفخكض التي تحاكؿ الجراسة اختبارىا، كىي

 :كضع الباحث مجسؽعة مؼ الفخكض التي تحاكؿ الجراسة اختبارىا، كىي

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة،  .1
تعدػ لمستغيخات الجيسػغخافية اآلتية، )الجشذ، العسخ، مكاف الدكغ، السدتػػ التعميسي، 

 الخاتب الذيخؼ، سشػات الخبخة(. 
ائيع تػجج عبلقة ارتباشية بيغ مدتػػ حرػؿ الرحفييغ الفمدصيشييغ عمى التجريب كأد .2

 السيشي.
تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ األداء السيشي لمرحفي الفمدصيشي كعجد الجكرات  .3

 التي حرل عمييا.
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 :اإلطار الشعخي لمجراسة: عاشخاً 
تعتسج ىحه الجراسة في إشارىا الشطخؼ كفي بشاء فخكضيا عمى نطخية القائع باالتراؿ حارس 

استخجامو ليحه الشطخية أف يدتكذف اتجاىات الرحفييغ ، حيث حاكؿ الباحث مغ خبلؿ البػابة
 الفمدصيشييغ نحػ التجريب الرحفي، كمجػ تأثيخه عمى أدائيع السيشي.

حيث تيتع نطخية القائع باالتراؿ باتجاىات القائع باالتراؿ نحػ نفدو، كنحػ السػضػع، 
 .(1)ع باالتراؿ كنحػ الستمقي، ككمسا كانت ىحه االتجاىات إيجابية زادت فعالية القائ

 :باالتراؿمفيـؽ القائػ  .1

اتجيت بعس  فقج باالتراؿ، لمقائع اإلعبلمية السجارس كضعتيا التي التعخيفات تفاكتت
بأنو  الستمقي، فعخفتو في التأثيخ عمى القجرة مشطػر مغ باالتراؿ القائع تعخيف إلى الجراسات

دراسات  اتجيت حيغ في كاآلراء، األفكار في بآخخ أك بذكل التأثيخ عمى القجرة لجييع مغ يذسل
 بأنيع فعخفتيع االتراؿ، عسمية في الجكر مشطػر مغ باالتراؿ القائسيغ لتعخيف أخخػ 

قجرات  مغ بو يتستعػف  ما ضػء كعمى كسيخىا، االترالية العسمية إدارة يتػلػف  الحيغ األشخاص
 أؼ : ىػ باالتراؿ القائع أف أك بخمتيا، االترالية العسمية مريخ يتحجد األداء في ككفاءة

 أك اإلعبلمية ، الػسيمة عبخ آلخخ فخد مغ السعمػمات بشقل مباشخة يختبط مشطع فخيق شخز أك
 .(2)اإلعبلمية الػسائل عبخ الجسيػر إلى الخسائل نذخ مخاقبة عبلقة تدييخ لو

 :البؽابة حارس" باالتراؿ القائػ نعخية .2

 عاـ ضيخت التي ركستغ ليبػ لجراسة باالتراؿ القائع لجراسات التاريخية البجايات رصج يعػد
 الدشػية ربع " الرحافة " مجمة نذخت 1941 عاـ في ، "كاششصغ مخاسمي" تحت عشػاف 1937

 بجخيجة العامميغ عغ ميسة دراسة األمخيكية الستحجة بالػاليات( أيػا(كالية  في ترجر التي
 (3)األخبار مغ يسخ ال كما يسخ ما تقخيخ أؼ إصجار الترخيحات يتع الشقاط ىحه كفي( ممػاكي(
 الشاشخيغ، مثل متعجدة كضائف يسثمػف  كىع البػابة حخاس عمييا يقفػف  الحيغ األفخاد يدسى ك

 تقخيخ بالتالي، اإلعبلـ تقييع محتػػ  سمصة ليع مسغ كغيخىع السحصات كمجيخؼ  ، السحخريغ
، اإىسالي يجب تمظ التي أك معيشة برػرة صياغتيا إعادة يشبغي التي أك تشذخ التي السػضػعات

                                           
 (.252)ص نطخيات االتراؿ السداىخة، (1)
 (.26-25ص) الرحفية السؤسدات في الخقابةخػخة،  (2)
 (.257)صالسخجع الدابق نفدو السداىخة، (3)
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 عمى تؤثخ التي االجتساعية القػػ  ك باالتراؿ القائسيغ عمى أجخيت التي الجراسات أعسق مغ ك
 أدلة ىشاؾ أف فييا كجج التي 1955 سشة بخيج كاريغ قجميا التي الجراسة ، في الرحف العامميغ

 الكبخػ  اإلعبلمية السؤسدات مزسػف  بسقتزاىا يييسغ أك يديصخ عسمية تأثيخ كجػد إلى تذيخ
 اإلعبلمية السؤسدات بيا تعالج التي الصخيقة محصات تمفديػنية( عمى ك إذاعات صحف(

 .(1)األنباء ك األخبار الرغيخة

 البؽابة: حخاس نعخية محتؽى  .3

 ،الستمقي إلى ترل حتى السرجر مغ تشتقل كىي ،عجيجة بسخاحل اإلعبلمية الخسالة تسخ
 فإف الشطخية ىحه الصصبلحات كفقا أؼ حمقات، عجة مغ السكػنة الدمدمة السخاحل ىحه كتذبو

 .حمقاتيا تترل سمدمة مجخد ىي عسمية االتراؿ في السعمػمات

 فييا، يجخل مسا أكثخ األنطسة أك الحمقات تمظ بعس مغ تخخج التي السعمػمات قجر ججكن
 نفذ في ترشع أف تدتصيع اإلعبلـ كسائل أؼ التقػية فأجيدة ، تقػية أجيدة يدسييا شانػف  لحلظ

 كسا الجسيػر، إلى تػصيمياك  الرحف ندخ مثل الستصابقة الخسائل ججا مغ كبيخ عجد الػقت
 اإلعبلـ فػسائل ، األنطسة داخل األنطسة مغ معيشة الدبلسل شبكات مغ الشػع ىحا في تػجج
 تفديخ ك الخمػز فظ بػضيفة تقـػ بحيث ، بصخؽ معقجة السترمة األنطسة مغ شبكات ىي نفديا

 القائسيغ كل يؤدييا التي الػضيفة رمػز، كىي في أخخػ  مخة كضعيا ثع ، السعمػمات تخديغ ك
 .(2)باالتراؿ

 اإلعبلـ كسائل فييا تخزع التي السجتسعات أف ىشا بالسبلحطة الججيخة األمػر كمغ
 كمغ الجساىيخية االتراؿ كسائل تشذخه ما صجؽ في التذكيظ في يبجأ األفخاد القػمية لمديصخة

 رسائل مغ الػسائل تمظ تبثو ما نقز نػاحي لتكسمة ججاً  الذخري ميساً  االتراؿ يربح ىشا
 .خفية كمعمػمات كأقاكيل إشاعات شكل في

 في السعمػمات تشتقل كيف ك االتراؿ سبلسل تعسل كيف نعخؼ أف كاف بسا األىسية كمغ
 كل في ىشاؾ أف ليػف  كيخت إلييا أشار التي األساسية الحقائق مغ ك ، أنحاء السجتسع جسيع
 سيسخرىا تمقاىا التي الخسالة كانت إذا ما يقخر أف في بالحق ما يتستع فخدا الدمدمة بصػؿ حمقة
 " مفيـػ ك ، تساما يمغييا أك مشيا يححؼ أك سيديج عمييا أـ ، التالية الحمقات إلى ىي كسا

                                           
 (.104)ص االتراؿ كنطخياتو السعاصخة مكاكؼ، الديج، (1)
 (.111)ص نطخيات االتراؿ، السذاقبة (2)
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 لحارس يربح بحيث االتراؿ في سمدمة استخاتيجي مكاف عمى الديصخة يعشي " البػابة حخاسة
 الشياية في يرل ، حتى سيسخ كيف ك ، بػابتو خبلؿ مغ سيسخ فيسا القخار اتخاذ سمصة البػابة

 السدتيجؼ . الجسيػر إلى

 شػؿ عمى ترمو التي الخسائل بذأف " ال " أك " نعع " يقػؿ الحؼ البػابة فحارس ليحا
 حدب غيخىع مغ أىع البػابة حخاس كبعس ،االجتساعي االتراؿ في دكرا ميسا يمعب الدمدمة
 كالرفػة الخأؼ قادة أك الشفػذ بأصحاب يعخؼ ما أك ،االجتساعيالتشطيع  في االجتساعية مخاكدىع

 . (1)باحتخاـ كبيخ يتستعػف  الحيغ السجتسع مغ

 (2) اإلعالمية: البؽابة حارس عمى السؤثخة العؽامل .4
 كسائل إشاره في تعسل الحؼ االجتساعي الشطاـ يعججه: تقاليك  السجتسع القيػ .أ 

 اجتساعي نطاـ فأؼ ،باالتراؿ القائسيغ عمى تؤثخ التي األساسية القػػ  مغ اإلعبلـ
 .إلقخارىا يدعى كمبادغ قيع عمى يشصػؼ 

 لمقائع الذخرية كالدسات الخرائز تمعبؿ: باالترا لمقائػ الحاتية السعاييخ  .ب 
 ،العسخ ،الشػع :مثل اإلعبلمية البػابة حارس دكر مسارسة في دكرا باالتراؿ

 الخمفية ،العقائجيةك  االنتساءات الفكخية ،التعميع ،االجتساعية الصبقة ،الجخل
 .األخبار كنذخ تػجيو عسمية في تتجاخل كميا السيشية الكفاءة ككحا االجتساعية

 لعجة )الرحفي( باالتراؿ القائع تعخض ؿ:باالترا لمقائػ السيشية السعاييخ  .ج 
 سياسة مع تػافقو حتسية إلى الشياية في تؤدؼ لعسمو أدائو في تؤثخ ميشية ضغػط

 نطاميا في تحجد دكره التي كالتػقعات ،ليا يشتسي التي اإلعبلمية السؤسدة
 :يمي ما السيشية السعاييخ ىحه كتتزسغ ،اإلعبلمي

 أؼ خارجية عػامل في اإلعبلمية السؤسدة ضغػط تتسثل :اإلعالمية السؤسدة سياسة 
 كعػامل ،مشافدة إعبلمية مؤسدات كػجػد ،القائع االجتساعي الشطاـ في الػسيمة مػقع

 شكل في دكرا تمعب كميا ،اإلدارية كالشطع الديصخة كأساليب السمكية نسط تذسل داخمية
 .لمجسيػر يقجـ الحؼ السزسػف 

 القائع عمى الرحفية السرادر تأثيخ قػة الجراسات أغمب أشارت: األخبار مرادر 
 مرادره عغ االستقبلؿ الرحفي محاكلة أف مؤكجة ،بالكامل احتػائو حج إلى باالتراؿ

                                           
 (.34ص) األسذ العمسية لشطخيات اإلعبلـ رشتي، (1)
 (.40)ص نطخيات اإلعبلـ كاتجاىات التأثيخ ،جعبج الحسي (2)
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 تصمب الخاصة مرادره تكػيغ بعسمية قيامو في األخيخ كأف خرػصا ججا شاقة عسمية
 .كبيخيغ كجيجاً  كقتا ذلظ مشو

  ليا اإلعبلمية السؤسدات داخل العسل عبلقات أف عمى الباحثػف  يتفق: العسل عالقات 
 تشطيع داخل اجتساعيا تفاعميا بعجا يخسع أيغ ،باالتراؿ القائع عمى الخاصة برستيا
 متػحجيغ نججىع كبالتالي ،باالتراؿ بالشدبة لمقائع أكلية جساعة بسثابة يكػف  السؤسدة

 .السجسػعة داخل بعزيع مع
   األخخػ  اإلعبلمية كالػسائل الرحف تحخيخ سياسة مغ كبيخ جانب: الجسيؽرمعيار 

 .السجتسع كأفخاد الجسيػر احتياجات يسثل أنو يترػره ما ضػء عمى يتحجد
 البؽابة:الفخؽ بيؼ القائػ باالتراؿ كحارس  .6

عمى الخغع مغ كجػد بعس الجراسات التي أشارت إلى مفيػـ القائع باالتراؿ باعتباره حارس 
 ىسا:بػابة، إال أف بعس الباحثيغ أشار إلى كجػد فخقيغ رئيدييغ بيشيسا، 

يديع القائع باالتراؿ  كإنتاجيا:مغ حيث السباشخة في صياغة الخسالة اإلعبلمية  .أ 
سخيخ الخسالة اإلعبلمية، أك تعجيميا، أك ححفيا فييا بذكل مباشخ مغ خبلؿ قخاره بت

(1). 
تكسغ مدئػلية حارس البػابة عغ قخاره بححؼ مادة  الجكر:مغ حيث السدئػلية عغ  .أ 

أك تسخيخىا حتى ترل إلى الستمقي، كقج يسارس القائع باالتراؿ دكر حارس البػابة 
في صشع  لسباشخإال أف الفخؽ الخئيذ في تػصيفيا يتحجد في مجػ اإلسياـ ا

 .(2) ، كمدئػليتو السباشخة عشوالخسالة االترالية
 :اإلعالمية البؽابة حارس لشعخية التفديخية الشساذج .7

 لبياف عمييا تعتسج التي السختكدات اإلعبلمية البػابة حارس لشطخية التفديخية الشساذج تذخح
 :االتراؿ عسمية إشار في البػابة حارس عسل

 أنو حيث السعمػمات، تجفق فكخة استحجث مغ أكؿلػيغ  كيخت يعج :لؽيؼ نسؽذج .أ 
 اإلعبلمي التجفق كيسخ األحػاؿ، جسيع في متداك غيخ تجفق السعمػمات أف يفتخض
 حارس صفة يحسمػف  مؤسدات أك ألفخاد عمييا التي يدصخ البػابات مغ بدمدمة

                                           
 (.105) باالتراؿ القائع دراسات في قخاءة الفػاؿ، (1)
 (.26-25صالرحفية ) السؤسدات في الخقابةخػخة،  (2)
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 السعمػمات، مرجر :ىي أساسية خسدة عشاصخ الشسػذج ىحا كيزع البػابة،
 .(1)اليجؼ  أك كالػجية السدتقبل، االتراؿ، قشاة السخسل،

 الشطاـ كشبيعة الجكلة سياسة أف كرايذ شػمكيخ بيغ كرايذ: شؽمكيخ نسؽذج .ب 
 األكلى السختبة في كيأتي االعبلـ، كسائل تقجمو ما محتػػ  عمى تؤثخاف الدياسي

 السشطسة القػانيغ تأثيخات مثل اإلعبلمية، السؤسدة خارج مغ السزسػف  عمى التأثيخ
 خبلؿ السقجـ مغ السزسػف  عمى اإلعبلمية السؤسدة تأثيخ ثع الزغط كجساعات
 اإلخبارية، القيع الػقت، قيػد " :كيذسل العسل نطاـ تأثيخ ثع كأىجافيا، سياستيا

 في باالتراؿ القائع يحجثيا التي كالتأثيخات عمييا، االعتساد يتع السرادر التي
 . (2)كاتجاىاتو كصفاتو خبلؿ خرائرو مغ السزسػف 

 عمى تؤثخ التي الخارجية القػػ  ضغػط عغ الشسػذج ىحا يتحجث: لكؽيما نسؽذج .ج 
 كجساعات كالجسيػر، الدياسي، الشطاـ: القػػ  ىحه باالتراؿ، كتذسل القائع

 ضغػط إلى الشسػذج ليحا كفقاً  اإلعبلمية كتتعخض السؤسدة كالسعمشيغ، الزغط،
 عمى الزغػط ليحه الشدبية كتتػقف األىسية كعسميا، سياستيا عمى تؤثخ خارجية

 .(3)تحقيقيا  إلى اإلعبلمية السؤسدة تدعى التي األىجاؼ
 كيخت قجمتو الحؼ لمشسػذج تصػيخاً  الشسػذج ىحه يعتبخ :كماكميؼ كستمي نسؽذج .د 

 التي الحالة عمى األكؿ القدع يخكد أربعة أقداـ، الى الشسػذج ىحا كيشقدع لػيغ،
 الحؼ السعمػمات مرجر كيذتسل عمى حػلو، مغ تقع التي األحجاث الفخد بيا يذاىج

 رجع الحؼ يرجر الستمقي، في يؤثخ اجتساعيا نطاما أك جساعة أك فخدا يكػف  قج
في  البػابة حارس دكر كيطيخ رسالتو، تأثيخ بسجػ عمسا كيحيصو لمسرجر، الرجػ

 كجية مغ الستمقي احتياجات تبلئع التي األحجاث باختيار يقـػ حيث الثالث القدع
 إلى الستمقي مغ الرجػ رجع االعتبار في الخابع القدع السرجر، كيأخح نطخ

 .(4)السرجر إلى ثع كمغ البػابة حارس
 البػابة حارس بيغ لمعبلقة ترػراً  الشسػذج ىحا يقجـ :كجؽندؽف  جايبخ نسؽذج .ق 

 خبلؿ مغ قخاءتيا تتع الصخفيغ بيغ العبلقة التبادلية فإف لمشسػذج ككفقا كالسرجر،

                                           
 (.123-122)ص كاالعبلمي الجساىيخؼ  االتراؿ مخاد كامل، (1)
 (202)ص السرخية االذاعة في األخبار ألجشجة باالتراؿ القائع بشاء عمى السؤثخة العػامل مخاد ماججة، (2)
 (69)ص الخصاب الرحفي الفمدصيشي نحػ قزية السرالحة أبػ مديج، (3)
 (.135 مخجع سابقمخاد كامل،  (4)
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 لؤلىجاؼ البػابة حارس كإدراؾ العسل مقتزيات تفخضو لسا البػابة حارس رؤية
 . (1)الجسيػر كاىتسامات بالسرجر الخاصة

يعتسج ىحا الشسػذج عمى السدتػػ الذخري، كتعخض ىحا الشسػذج إلى  كايت: .ك 
انتقادات؛ نطخًا لعجـ أخحه باالعتبار العػامل السؤسدية التي تػجو عسمية حخاسة 
البػابة اإلعبلمية كركدت عمى التفديخات الذخرية لمفخد، إضافة إلى أف الشسػذج 

عيا السادة اإلعبلمية مغ يفتخض كجػد بػابة رئيدة كاحجة في الخحمة التي تقص
السرجر إلى الستمقي، كيختمف ذلظ مع كجػد العجيج مغ البػابات التي تسخ بيا 
السادة اإلعبلمية، كيػجج بيا العجيج مغ حخاس البػابات، كليذ مخحمة كاحجة كحارسًا 

 .(2)كاحجًا 
 تتع األشخاؼ، كمتذابكة معقجة كعسمية الجساىيخؼ  االتراؿ يتشاكؿ :مالتداؾ نسؽذج .ز 

 أثشاء باالتراؿ القائع في تؤثخ عشاصخ مجسػعة كتػجج اجتساعي نفدي، إشار في
 عميو، يعخض مسا معيشة محتػيات اختيار كتؤدؼ إلى كالتذكيل، االختيار عسميتي
 كبشاء نفدو، عغ باالتراؿ كالػسيمة، القائع الخسالة، ضغػط الزغػط ىحه كتذسل

 كجػده عغ عجا فخيق العسل، في باالتراؿ القائع ككجػد باالتراؿ، القائع شخرية
 . (3)لمقائع باالتراؿ  االجتساعية كالبيئة الجسيػر، كضغػط إعبلمية، مشطسة في

 مخحمتيغ إلى اإلعبلمية البػابة حخاسة عسمية الشسػذج ىحا يقدع :باس نسؽذج .ح 
 كمشجكبيغ السخاسميغ جسع فييا كيقرج الجسع، األكلى مخحمة السخحمة عمى كيصمق
 دراسات اىتساـ محط السخحمة ىحه اإلعبلمية، كتذكل السؤسدة إلى لتقجيسيا األخبار

 يقـػ حيث السشطسة اإلعبلمية، داخل الثانية السخحمة تتع بيشسا باالتراؿ، القائع
 إلى الذكل التػصل يتع حتى الخسالة مفخدات بتعجيل اإلعبلمية البػابة حخاس
 . (4)لمجسيػر كتقجيسيا الشيائي

 مزسػف  في تػافخت إذا التي السعاييخ مغ عجد عمى يخكد :كركج جالتشج نسؽذج .ط 
 الػضػح،: السعاييخ ىحه كتزع اإلعبلمية عبخ البػابات مخكره فخصة مغ زادت ما

 إلى باالتراؿ، لمقائع التػقعات السحتسمة مع كالتػافق الزخامة، الحجث، تػقيت

                                           
 (.32مخجع سابق )ص السداىخة،(1) 
 (.70)ص مخجع سابق أبػ مديج، (2)
 (.203مخجع سابق )ص السداىخة،  (3)
 (.296-295)ص مخجع سابق رشتي، (4)
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 إلى إضافة كاالستسخارية، كالسفاجأة، لمسجتسع، كاالجتساعية الثقافية القيع جانب
 . (1) القيسة كشجة كاالندجاـ التخكيب أك البشية

 مغ تديج أساسية معاييخ ثبلثة عمى الشسػذج يخكد :كجؽىاندؽف  فدتخشتاؿ نسؽذج .ي 
 ىحه تخبط عبلقة كتػجج القخب، األىسية، :ىي الخارجية األخبار عخض احتساؿ

 حيث باأليجلػجية مغ عبلقتو أىسيتو الشسػذج يدتسج إذ األيجلػجية بسفيـػ العشاصخ
 .(2) عالسجتسمغ  مجتسع أؼ مغ السشع أك بالشذخ الخاصة القيع عمى التأثيخ

 

 باالتراؿ:استفادة البحث مؼ نعخية القائػ  .8

كتدتفيج ىحه الجراسة مغ نطخية القائع باالتراؿ مغ خبلؿ التعخؼ عمى سسات كخرائز 
كما ىػ كاقع التجريب في ىحه  فييا،كدكره  التجريبية،القائع باالتراؿ في السؤسدات الرحفية 

 عمييا.السؤسدات كتأثيخه 

 

 نؽع الجراسة كمشيجيا كأدكاتيا:: حادي عذخ
 :نؽع الجراسة .2

 كالسػاقف كالطػاىخ األحجاث كاقع بجراسة تيتع التي الػصفية البحػث إلى الجراسة ىحه تشتسي
 أك الػاقع ىحا لترحيح إما مفيجة، استشتاجات إلى الػصػؿ بغخض كتفديخىا، كتحميميا كاآلراء
 ،كالتذخيز الػصف حجكد عشج الػصفية الجراسات تقف ، كال(3)تصػيخه أك استكسالو أك تحجيثو

 بيا السختبصة الحقائق اكتذاؼ ألغخاض الدببية العبلقات كصف إلى ذلظ تتجاكز بل
 .(4)كتعسيسيا

 

                                           
 (.33)ص كالتميفديػف  الديشسا في الخكائي الديشسائي لمفيمع الخقابية السعاييخ فخج، (1)
 (.39السخجع الدابق نفدو )ص (2)
 (.59عسخ، البحث العمسي: مفيػمو كإجخاءاتو كمشاىجو )ص (3)
 (.391عبج الحسيج، البحث العمسي في الجراسات اإلعبلمية )ص (4)
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 :مشيج الجراسة .3

 يداعج مشطساً  عمسياً  جيجاً  يعج الحؼ اإلعبلمي السدح مشيج عمى دراستو في الباحث عتسجا 
 .(1)عشيا كالسبلحطات السعمػمات جسع خبلؿ مغ الطاىخة كصف عمى

مدح أساليب السسارسة  أسمػب اإلعبلمي السدح مشيج إشار في ستخجـ الباحثاك 
 .انعكاس التجريب الرحفي عمى األداء السيشي لمرحفييغ الفمدصيشييغ لمتعخؼ عمى اإلعبلمية،

 :الجراسة أدكات .4

 الجراسة: استخجمت

 مغ أكلية بيانات جسع في السدتخجمة األساليب ػحجإ كىي: صحيفة االستقراء .أ 
 عمى لمتعخؼ سمفاً  السعجة األسئمة مغ مجسػعة تػجيو شخيق عغ السختارة العيشة
، كتع (2)فييع السؤثخة كالعػامل الجكافع أك السبحػثيغ نطخ كجيات أك معيشة حقائق

 محاكر ىي: بشاء صحيفة االستقراء الخاصة بالجراسة مغ ستة 
 الخاتب،الجشذ،  الشػع، :مثل العامة لمسبحػثيغ السحػر األكؿ: يذتسل عمى الدسات -

 سشػات الخبخة. السيشة،
مى كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة كيتكػف مغ كيذتسل ع الثاني:السحػر  -

 اًل.اسؤ ( 20)
بيجؼ  التجريب الرحفي عمى األداء السيشي انعكاسكيذتسل عمى  الثالث:السحػر  -

في  الفمدصيشييغالتجريب الرحفي عمى األداء السيشي لمرحفييغ  انعكاسالتعخؼ عمى 
 سؤااًل.( 11محافطات غدة كيتكػف مغ )

 بيجؼكذلظ  معيقات التجريب الرحفي كسبل الشيػض بوكيذتسل عمى  الخابع:السحػر  -
التعخؼ عمى أىع السعيقات التي تػاجو عسمية التجريب ككيفية كضح حمػؿ كمقتخحات 

 أسئمة.( 3ليا كيتكػف مغ )
مرادرىا، كتتع بيغ شخفيغ  : كىي إحجػ كسائل جسع البيانات مغأداة السقابمة .ب 

حػؿ مػضػع محجد، مشصمقة مغ أسباب كمحققة غايات، كتيجؼ السقابمة العمسية 

                                           
 (.321)ص ، بحػث اإلعبلـ: األسذ كالسبادغحديغ (1)

 (.311ص)دابق، السخجع ال (2)
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مى الطاىخة أك السػضػع، بالبحث عغ العمل كاألسباب، كتصخح فييا ى التعخؼ علإ
 .(1)أسئمة تيجؼ إلى استيزاح الحقائق مغ ذكؼ العبلقة بالحالة أك الطاىخة

الباحث السقابمة السقششة، كىي السقابمة التي يتع إعجاد أسئمتيا بصخيقة محجدة كمقششة  كاستخجـ
 .(2)مغ خبلؿ ىحه األسئمة  عقبل السقابمة، كتدتيجؼ التعخؼ عمى آراء السبحػث ككجيات نطخى

 :مجتسع الجراسة كعيشتيا: عذخ ثاني
 :مجتسع الجراسة .2

الفمدصيشييغ، كالحيغ يعسمػف مع مؤسدات يتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع الرحفييغ 
 صحفياً  (735) صحفية في محافطات غدة كالعجد اإلجسالي الحؼ كصل اليو الباحث ىػ

كالرحفييغ  (3)عمى قائسة جسعت بيغ الرحفييغ السدجميغ في الشقابة كصحفية كاعتسج الباحث
بأف الرحفييغ سًا ، عم(4)السسارسيغ السدجميغ في السكتب اإلعبلمي الحكػمي في غدة

كككاالت  : صحفيػف يعسمػف في الرحف كالسجبلت السحمية كاإلقميسية كالجكلية،السسارسيغ ىع
، كمحصات التمفدة يات السحمية كاإلقميسية كالجكليةاألنباء السحمية كاإلقميسية كالجكلية، كالفزائ

بلمية ، كدكائخ السحمية كاإلذاعات السحمية، كالسكاتب كالسخاكد الرحفية، كالسؤسدات اإلع
  .اإلعبلـ الخسسية كالحدبية، كمشيع مغ يتستع برفة صحفي حخ

 عيشة الجراسة: .3
استشادا الى السعاييخ اإلحرائية ك جراسة شاممة لجسيع أفخاد السجتسع، نطخًا لرعػبة القياـ ب

فييا كىي تمظ التي يتع ، بديصة عذػائيةعيشة  اريختا تع ،العمسية الستبعة في اختيار العيشات
حرخ جسيع مفخدات مجتسع البحث، كتحجيج حجع العيشة السصمػبة، ثع سحب كحجات السعايشة 

 322عيشة الجراسة اإلجسالية بػ كبمغ عجد  ،(5)بصخيقة عذػائية باستخجاـ ججاكؿ األرقاـ العذػائية
ؿ ، أؼ بسا يعادصحيفة استقراء 262 تع تػزيع أداة الجراسة عمييع كتع استخدادحيث مفخدة، 
كيعتبخ ىحه الحجع مشاسب إلجخاء التصبيق اإلحرائي ك استخجاـ االختبارات %، 8616

 اإلحرائية السشاسبة كالفخكؽ كالعبلقات االرتباشية.

                                           
 (.391)ص عقيل، فمدفة مشاىج البحث العمسي (1)

 (.18)صتحميل السحتػػ في بحػث األعبلـ ، عبج الحسيج (2)
 .http://www.pjs.ps، غ، مػقع نقابة الرحفييغ الفمدصيشييغاألسصل، نائب نقيب الرحفييغ الفمدصيشيي )3(

 (.11/5/2017معخكؼ، مدئػؿ السكتب اإلعبلمي الحكػمي في محافطة غدة، )اتراؿ ىاتفي  (4)
 .(251ص)حديغ، بحػث اإلعبلـ: األسذ كالسبادغ  (5)

http://www.pjs.ps/
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 :الخرائز كالدسات الذخرية لعيشة الجراسةغ يّ كالججكؿ اآلتي يب

 حدب الشؽع االجتساعي السبحؽثيؼتؽزيع  .1

 تؽزيع السبحؽثيؼ حدب الشؽع االجتساعي ؼيبيّ  (1.1)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار الشؽع
 7318 192 ذكخ
 2612 68 أنثى

 211.1 371 السجسؽع
 العسخحدب  السبحؽثيؼتؽزيع  .2

 العسخ حدب تؽزيع السبحؽثيؼيبّيؼ ( 2.1)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار العسخ
 3319 88 عاـ 32أقل مغ 

 5111 133 42أقل  32مغ 
 1512 39 فأكثخ 42

 211.1 371 السجسؽع
 مكاف الدكؼحدب  السبحؽثيؼتؽزيع  .3

 حدب الدكؼ تؽزيع السبحؽثيؼيبّيؼ  (3.1)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار مكاف الدكؼ
 3213 84 محافطة غدة
 2112 55 غدةمحافطة شساؿ 

 1912 52 محافطة خاف يػنذ
 1412 37 محافطة الػسصى

 1311 24 محافطة رفح
 211.1 371 السجسؽع
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 لسدتؽى التعميسياحدب  السبحؽثيؼتؽزيع  .4

 السدتؽى التعميسي تؽزيع السبحؽثيؼيبّيؼ ( 4.1)ججكؿ رقػ 

 السئؽيةالشدبة  التكخار السدتؽى التعميسي
 1713 45 دبمػـ فأقل
 7112 185 بكالػريػس
 1115 32 دراسات عميا

 211.1 371 السجسؽع

 الخاتب الذيخي تؽزيع السبحؽثيؼ حدب  .5

 حدب الخاتب تؽزيع السبحؽثيؼيبّيؼ ( 5.1)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار الخاتب الذيخي 
 2514 66 شيكل 2222أقل مغ 

 3713 97 شيكل 3222إلى أقل  2222مغ 
 2119 57 شيكل 4222إلى أقل  3222مغ 

 1514 42 شيكل فأكثخ 4222
 211.1 371 السجسؽع

 

 سشؽات الخبخةتؽزيع السبحؽثيؼ حدب  .6

 سشؽات الخبخة تؽزيع السبحؽثيؼيبّيؼ  (6.1)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار سشؽات الخبخة
 1615 43 سشػات 5أقل مغ 

 2912 76 سشػات 12إلى أقل مغ  5مغ 
 3217 85 سشػات 15إلى أقل مغ  12مغ 

 2115 56 سشة فأكثخ 15
 211.1 371 السجسؽع
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 : إجخاءات الرجؽ كالثبات:عذخ ثالث
صحيفة أداة الجراسة ) التحقق مغ صجؽ كثباتيا صحيفة االستقراء يقرج برجؽ

 :اآلتي، كذلظ عمى الشحػ كثباتيا (االستقراء
 أكاًل: إجخاءات الرجؽ:

 :صحيفة االستقراءصجؽ  .2

لكل العشاصخ التي يجب أف تجخل في التحميل  صحيفة االستقراءيقرج بالرجؽ شسػؿ 
مغ ناحية، ككضػح فقخاتيا كمفخداتيا مغ ناحية ثانية، بحيث تكػف مفيػمة لكل مغ يدتخجميا، 

ضعت لقياسو كال تقيذ شيئًا آخخ، كُتعج الجراسة بالرجؽ أف أداة القياس تقيذ ما كُ كسا يقرج 
 ػ صادقة إذا حجدت مجػ صبلحية درجاتيا، كمغ أجل التحقق مغ صجؽ أداة الجراسة، أجخ 

 .الباحث اختبار الرجؽ الطاىخؼ 

 صجؽ السحكسيؼ "الرجؽ العاىخي": .3

ية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ أعزاء قاـ الباحث بعخض أداة الجراسة في صػرتيا األكل
كالستخرريغ  األقرى،مغ الييئة التجريدية في الجامعة اإلسبلمية، كجامعة األزىخ، كجامعة 

( أسساء السحكسيغ الحيغ قامػا مذكػريغ بتحكيع أداة 1في مجاؿ اإلعبلـ. كيػضح السمحق رقع )
 الجراسة.

مبلئسة العبارات لقياس ما كضعت كقج شمب الباحث مغ السحكسيغ إبجاء آرائيع في مجػ 
ألجمو، كمجػ كضػح صياغة العبارات كمجػ مشاسبتيا، كمجػ كفاية العبارات لتغصية محاكر 
الجراسة األساسية ىحا باإلضافة إلى اقتخاح ما يخكنو ضخكريا مغ تعجيل صياغة العبارات أك 

فيسا يتعمق بالبيانات األكلية  ححفيا، أك إضافة عبارات ججيجة ألداة الجراسة، ككحلظ إبجاء آرائيع
السبحػثيغ، إلى جانب مقياس ليكخت السدتخجـ  )الخرائز الذخرية كالػضيفية( السصمػبة مغ

، كسا أف بعس السحكسيغ نرحػا بزخكرة تقميز بعس العبارات صحيفة االستقراءفي 
 كإضافة بعس العبارات إلى مجاالت أخخػ.

تي أبجاىا السحكسػف قاـ الباحث بإجخاء التعجيبلت كاستشادا إلى السبلحطات كالتػجييات ال
التي اتفق عمييا معطع السحكسيغ، حيث تع تعجيل صياغة العبارات كححؼ أك إضافة البعس 

 اآلخخ مشيا. كعمى ضػء تمظ اآلراء تع استبعاد بعس الفقخات كتعجيل بعزيا اآلخخ.
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 رجؽ البشائي:ال .4
الجرجة الكمية لكل مجاؿ مغ مجاالت  ( يبيغ معامبلت االرتباط بيغ1.7ججكؿ رقع )

ككل كالحؼ يبيغ أف معامبلت  صحيفة االستقراءمع الجرجة الكمية لفقخات  صحيفة االستقراء
(، حيث إف مدتػػ الجاللة لكل فقخة اقل مغ 0.05االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة )

 لقياسو. صادقة لسا كضعت صحيفة االستقراءكبحلظ تعتبخ مجاالت  ،(0.05)

مع الجرجة الكمية صحيفة االستقراء كل مجاؿ مؼ مجاالت يؽضح معامل االرتباط بيؼ 
 .رحيفة االستقراءل

مع الجرجة صحيفة االستقراء معامل االرتباط بيؼ كل مجاؿ مؼ مجاالت ( 7.1)ججكؿ رقػ 
 لرحيفة االستقراءالكمية 

 السجاؿ
معامل 
 االرتباط

القيسة 
االحتسالية 

(Sig). 

 0.000* 0.849 كاقع التجريب الرحفي 

 0.000* 21887 انعكاس التجريب عمى األداء السيشي

 0.000* 21876 معيقات التجريب كمقتخحات التصػيخ

 (05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتؽي داللة ) *

 .رحيفة االستقراءل: ثبات فقخات نياً ثا

أما ثبات أداة الجراسة فيعشي التأكج مغ أف اإلجابة ستكػف كاحجة تقخيبا لػ تكخر تصبيقيا 
كقج أجخػ الباحث خصػات الثبات عمى العيشة االستصبلعية  أكقات،عمى األشخاص ذاتيع في 

 .الشرفية كشخيقة التجدئةنفديا بصخيقتيغ ىسا: معامل ألفا كخكنباخ 

 :Cronbach's Alphaكخكنباخ طخيقة ألفا  .1

أكلى  كصخيقة لرحيفة االستقراءاستخجـ الباحث شخيقة ألفا كخكنباخ لقياس ثبات 
 ( أف معامبلت الثبات مختفعة.1.8لقياس الثبات كقج يبيغ ججكؿ رقع )
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 .رحيفة االستقراءلألفا كخكنباخ(  )طخيقةمعامل الثبات 

 لرحيفة االستقراءمعامل الثبات طخيقة ألفا كخكنباخ  (8.1)ججكؿ رقػ 

معامل ألفا  السجاؿ ـ
 كخكنباخ

 21899 كاقع التجريب الرحفي .1

 21927 انعكاس التجريب عمى األداء السيشي .2

 21932 معيقات التجريب كمقتخحات التصػيخ .3

 22:.1 رحيفة االستقراءلالجرجة الكمية 

( 0.930 -0.899قيسة معامل الثبات تتخاكح ما بيغ )أف ( 1.8)يتزح مغ الججكؿ  
تتستع بجرجة  صحيفة االستقراء( كىحا يجؿ عمى أف 0.912كمعامل الثبات الكمي تداكؼ )

 .عالية مغ الثبات تصسئغ الباحث إلى تصبيقيا عمى عيشة الجراسة
 : Split-Half Coefficientطخيقة التجدئة الشرفية  .2

الدكجية تع إيجاد معامل ارتباط بيخسػف بيغ معجؿ األسئمة الفخدية الختبة كمعجؿ األسئمة  
معامل ارتباط سبيخماف بخاكف  االرتباط باستخجاـترحيح معامبلت  كقج تعلكل بعج  الختبة

 : السعادلة التالية( حدب Spearman-Brown Coefficient)لمترحيح 

معامل الثبات = 
1

2

ر

 حيث ر معامل االرتباط كالججكؿ التالي يبيغ الشتائج:ر

 رحيفة االستقراءلخيقة التجدئة الشرفية( معامل الثبات )ط (9.1)ججكؿ رقػ 

م

 السجاؿ  
 التجدئة الشرفية

 معامل االرتباط
معامل االرتباط 

 السرحح

القيسة االحتسالية 
(Sig) 

1
. 

 0.000* 35:.1 :1.96 كاقع التجريب الرحفي 

2
. 

 0.000* 47:.1 1.992 انعكاس التجريب عمى األداء السيشي

3
. 

 0.000* 43:.1 1.984 معيقات التجريب كمقتخحات التطؽيخ

 0.000* 42:.1 1.982 رحيفة االستقراءلالجرجة الكمية 

 ( 05.0االرتباط داؿ إحرائيًا عشج مدتؽي داللة) 
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( أف قيسة معامل االرتباط السعجؿ 1.9)كاضح مغ الشتائج السػضحة في ججكؿ  
صحيفة كبحلظ تكػف  إحرائًيا،( مختفع كداؿ Spearman Brown)سبيخماف بخاكف( )

قابمة لمتػزيع، كبحلظ يكػف الباحث قج  (3) في صػرتيا الشيائية كسا ىي في السمحق االستقراء
صحيفة الجراسة، مسا يجعميع عمى ثقة تامة برحة  صحيفة االستقراءتأكجت مغ صجؽ كثبات 

 .، كصبلحيتيا لتحميل الشتائج، كاإلجابة عغ أسئمة الجراسة، كاختبار فخضياتيااالستقراء

 :الجراسة في السدتخجمة اإلحرائية السعالجات: ثالثاً 

 Statistical" اإلحرائي التحميل بخنامج خبلؿ مغ صحيفة االستقراء كتحميل تفخيغ تع

Package for the Social Sciences (SPSS)". 

 :اآلتية اإلحرائية األدكات استخجاـ تػ

الشدب السئػية، كالتكخارات، كالػزف الشدبي: يدتخجـ ىحا األمخ بذكل أساسي ألغخاض  .1
 .االستفادة مشيا في كصف عيشة الجراسة السبحػثةمعخفة تكخار فئات متغيخ ما، كيتع 

( (Split-Half Coefficient كشخيقة (Cronbach's Alpha) كخكنباخشخيقة ألفا  .2
 .(Coefficient Spearman Brownلمتحقق مغ الثبات كمعامل الترحيح )

درجة  لقياس (Pearson Correlation Coefficient) معامل ارتباط بيخسػف  .3
االرتباط، كيقػـ ىحا االختبار عمى دراسة العبلقة بيغ متغيخيغ، كقج تع استخجامو 

 .كالعبلقة بيغ الستغيخات كاالرتباشية لمسقياس،لحداب الرجؽ البشائي 
ما إذا كاف  لسعخفة (Independent Samples T-Test)حالة عيشتيغ  في Tر اختبا .4

 .عتيغ مغ البيانات السدتقمةىشاؾ فخكقات ذات داللة إحرائية بيغ مجسػ 
 (One Way Analysis of Variance - ANOVA) اختبار تحميل التبايغ األحادؼ .5

لسعخفة ما إذا كاف ىشاؾ فخكقات ذات داللة إحرائية بيغ ثبلث مجسػعات، أك أكثخ 
 .مغ البيانات

  
  



42 

 

 مفاىيػ الجراسة:عذخ:  رابع

السسارسػف لمعسل الرحفي داخل فمدصيغ، في مختمف  ىع :يؽف الفمدطيش يؽف الرحف .1
 كل بأنو األكلى، مادتو في ـ، 1995 لعاـ الفمدصيشي كالشذخ السصبػعات قانػف  يعخفو

 الجراسة، كألغخاض ،(1)القانػف  ىحا ألحكاـ كفقاً  رزؽ  مػرد أك ميشة الرحافة اتخح مغ
لمعسل الرحفي داخل فمدصيغ، في  بأنو السسارس الفمدصيشي الرحفي الباحث حجد

مختمف كسائل اإلعبلـ السقخكءة كالسدسػعة كالسخئية كلجيو عزػية بشقابة الرحفييغ 
 الفمدصيشييغ أك مدجل في سجبلت مكتب اإلعبلـ الحكػمي في غدة.

السؤسدات كالسخصط لو لتدكيج القػػ البذخية في  السشطعالجيج  ػى :التجريب الرحفي .2
كتغييخ سمػكيا كاتجاىاتيا  كقجراتيا،بسعارؼ معيشة، كتحديغ كتصػيخ مياراتيا  الرحفية

 .(2)ءبذكل إيجابي بشا
العسمية التي يقػـ بيا أفخاد ميشة كاحجة، كتزسغ تحجيج مجاؿ  ىي :األداء السيشي .3

الجساعية، كصياغة رمػز تبلئع الدمػؾ السيشي داخل  كزيادة الحيػيةالخبخة السيشية، 
 (3) .إلعبلميةالسؤسدة ا

كيأتي  ،صحفية مؤسدة في عسل فخيق ضسغ العامل الذخز ىػ القائػ باالتراؿ:  .4
تعخيف القائع باالتراؿ كفقًا ليحه الجراسة بأنو الذخز الحؼ يمتحق بالجكرات التجريبية 

 (4) الجكرات.الرحفية كيتأثخ بيا كيعسل عمى رفع أدائو السيشي كتصػيخه مغ خبلؿ ىحه 
االنعكاس في المُّغة مغ الفعل انعكذ أّؼ ارتّج، كفي الِعمع تعخيف االنعكاس  :االنعكاس .5

(5) .يختمف مغ ِعمٍع آلخخ
 

كتقجيع  الذيء،عمى معاف متعجدة مشيا: بقية  يصمق) تعخيف األثخ في المغة األثخ:  .6
عغ  لمفع أثخيخخج استعساؿ الفقياء  )ال اصصبلحاكتعخيفو  الذيء(كذكخ  الذيء،

أك ما يتختب عمى  الذيء،كأكثخ ما يدتعسمو الفقياء لمجاللة عمى بقية  المغػية،السعاني 
 (6) .(الذيء

                                           
 .) إلكتخكني ( مػقعـ 1995ؿ عاـ كالشذخ السصبػعات قانػف  الفمدصيشي، التذخيعي السجمذ (1)
 (.8صالخميفات، مخجع سابق ) (2)
 (23)ص األقرى انتفاضة في السيشي كاألداء الفمدصيشي اإلعبلـكافي،  (3)
 (228الفػاؿ، مخجع سابق )ص (4)

 ـ25/12/2017، تاريخ الديارة  http://mawdoo3.comمػقع مجكنة،  )5(
 السخجع الدابق نفدو (6)

http://mawdoo3.com/
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 :تقديػ الجراسةعذخ:  خامذ
مشيا لئلشار العاـ  الفرل األكؿىحه الجراسة إلى ثبلثة فرػؿ، ُخرز  ُقدست 

لمجراسة، كيتزسغ، أىع الجراسات الدابقة، التعميق عمى الجراسات الدابقة، مذكمة الجراسة، أىسية 
الجراسة، أىجاؼ الجراسة، تداؤالت الجراسة، فخكض الجراسة، اإلشار الشطخؼ لمجراسة، نػع 

ية لمبيانات، كالسفاىيع الجراسة كمشيجيا كأدكاتيا، إجخاءات الرجؽ كالثبات، السعالجة اإلحرائ
 األساسية لمجراسة.

كيتزّسغ ثبلثة مباحث، يتشاكؿ السبحث  التجريب الرحفي،فيػ بعشػاف:  الفرل الثانيأما 
 كإمكانياتو كفػائجه كأساليبو كأنػاعو كمبادئو كأىجافو كأىسيتو ومفيػمك  أىسية التجريب األكؿ

األداء السيشي تصخؽ السبحث الثاني إلى كيتصػيخه،  كسبل التجريب مذكبلتك  التجريب مخخجاتك 
انعكاس أما السبحث الثالث فيتحجث عغ  كتحجيج مفيػمو كأىسيتو كمعػقاتو كأساليب تصػيخه،

داء السيشي لمرحفييغ الفمدصيشييغ، أما السبحث الخابع فيتحجث عغ التجريب الرحفي عمى األ
عمى قصاع التجريب الرحفي في  أىع التحجيات التي تؤثخ، ك التجريب الرحفي في فمدصيغكاقع 

 .أثخ التصػر التكشػلػجي عمى التجريب الرحفي، ك أىع مخاكد تجريب الرحفييغ، ك محافطات غدة
فيتزسغ ثبلثة مباحث، يتشاكؿ السبحث األكؿ مشاقذة نتائج الجراسة،  الفرل الثالثأما 

 .ػصيات كالسقتخحاتالشتائج كالت كالسبحث الثاني نتائج فخكض الجراسة، كالسبحث الثالث أىع
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 الفرل الثاني 

 التجريب الرحفي
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 السبحث األكؿ:

 أىسية التجريب
كتعخيفاتو السختمفة، كمفيػمو،  التجريبييجؼ ىحا السبحث إلى تدميط الزػء عمى  
ث ة، حيعشاكيغ رئيد أربعةحا السبحث إلى كتع تقديع ى كأىجافو كمبادئو، ،كأىسيتو، كماىيتو
، في التجريب أىسيةفيذتسل عمى أما العشػاف الثاني  التجريب، العشػاف األكؿ عمى تعخيفيذتسل 

 ، كالعشػاف الخابع يتشاكؿ مبادغ التجريب.التجريب أىجاؼحيغ يتشاكؿ العشػاف الثالث 

 كمفيؽمو: التجريب تعخيفأكاًل: 

 تعخيف التجريب: .2

رؤية السيتسيغ كالجارسيغ ليحا  نجج أف مفيـػ التجريب يختمف في كثيخ مغ الكتب باختبلؼ
 السجاؿ كإف كانت جسيع ىحه التعاريف تديخ في أتجاه كاحج.

 .(1) كمخنوالتجريب لغة: يقاؿ )دّرب( فبلنا بالذيء، كعميو كفيو: عػده التجريب في المغة: 

ىػ نقل السعمػمات كالسعخفة لمسػضفيغ، كتجريبيع عمى تخجسة ىحه التجريب اصطالحًا: 
السعمػمات كالسعخفة إلى تصبيق عسمي، في إشار رؤية لديادة تأثيخ السؤسدة كانتاجيتيا، كتحديغ 

كاألنطسة األساسية في تصػيخ  التعميسية،كعادة ما يعتبخ التجريب مغ الدياسات  الخجمة،كفاءة 
 ( 2)السػارد البذخية 

يعج التجريب أيزا "استكساال لسديخة التعميع كالتجريذ في تحقيق ميسة عطيسة، كىي نقل ك 
التجخبة اإلندانية كتػارث الخبخة البذخية، كلػالىا لتػقف العمع اإلنداني كلتجسجت الحياة، كلسا 

 .(3) اليػـ إلىكصل البذخ إلى السدتػػ الستقجـ مغ التقشية كالخفاىية كالسجنية التي يشعسػف بيا 

كلقج تعجد التعاريف حػؿ مفيػـ التجريب اال أنيا متفقة عمى الخكائد األساسية لعسمية 
 االستسخاريةجيػد إدارية كتشطيسية مختبصة بحالة  أنو:التجريب فقج عخؼ الييتي التجريب عمى 

                                           
 ب.مادة درّ  بجكف سشة نذخ، ،ة، القاىخ 2جالػسيط،  السعجع، العخبيةمجسع المغة  (1)
 1997سخياف دؼ سيمفا، نذخة بسشطسة العسل الجكلية عمى مػقعيا اإللكتخكني، يشايخ  (2)
 (.1ص) يذ اإلبجاعيالتجريب كالتجر  ،سػيجافشارؽ  (3)
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تدتيجؼ إجخاء تغييخ ميارؼ كمعخفي كسمػكي في خرائز الفخد الحالي أك السدتقبمية لكي 
 مغ الػفاء بستصمبات عسمو أك أف يصػر أداءه العسمي كالدمػكي بذكل أفزل. يتسكغ

عسمية تدكيج األفخاد أك الجساعات بالسعمػمات  بأنو:كلقج عخؼ عبج الجميل التجريب 
كالخبخات كالسيارات كشخؽ األداء كالدمػؾ بحيث يكػف ىؤالء األفخاد أك الجساعات قادريغ عمى 

 ككفاءة.القياـ بػضائفيع بفاعمية 

فيػ نذاط متعسج تسارسو  خاص،نذاط تعميسي تعميع مغ نػع  بأنو:كعخفت بخنػشي التجريب 
 يذغميا.السشطسة بيجؼ تحديغ أداء الفخد في الػضيفة التي 

عسمية مخصصة  غمغ خبلؿ التعخيفات الدابقة يسكششا القػؿ بأف التجريب ىػ عبارة ع
كمشطسة كمدتسخة تيجؼ الي تشسية ميارات كقجرات الفخد كزيادة معمػماتو كتحديغ سمػكو 

 .(1) كفعاليةكاتجاىو بسا يسكشو مغ أداء كضيفتو بكاءة 

كيسكغ أيزا أف نعخؼ التجريب أنو عسمية مشطسة كمدتسخة لتشسية مجاالت كاتجاىات الفخد 
خ في الدمػؾ مغ خبلؿ تػسيع السعخفة يالسشاسبة لمتغي كخمق الفخص الخبخة،لتحديغ كاكداب 

عمى التجريب كتعمع كاستخجاـ األساليب  السدتسخكصقل السيارات كالقجرات عغ شخيق التحفيد 
تخصصيا اإلدارة مخاعية فييا  بخامجمع الصسػح الذخري لمفخد كذلظ ضسغ  لبلتفاؽالحجيثة 

 (2) دتقبل.السحاجاتيع كحاجات السشطسة كحاجات الجكؿ في 

تختمف باختبلؼ السفاىيع لجػ قائميا  لمتجريب،كال بج أف نعمع أف ىشاؾ العجيج مغ التعخيفات 
كمغ السيع في محاكلة الكذف عغ تعخيف كاضح لمتجريب أف نشصمق مغ  كأىجافو،كبشػع التجريب 

 التالية:الحقائق 

ث األىجاؼ الػاضح بيغ كل مغ مفيػـ التجريب كمفيػـ التعمع مغ حي االختبلؼ .أ 
 كالصخؽ.كاألساليب 

فيشاؾ تجريب فشي كتجريب إدارؼ تجريب  السجاؿ،أف التجريب يتشػع مغ حيث  .ب 
 ليا.ككل ىحه األنػاع تشقدع الى تقديسات خاصة  أنػاع،الى غيخ ذلظ مغ  عدكخؼ،

فميذ ىشاؾ  الشطخؼ،أف التجريب كاف اختمف عغ التعميع فبل يسكغ أف يمغى التقجيع  .ج 
 السعخفة.مسارسة أك تصبيق ال تدتشج الى 

                                           
 (.17 - 16الدكارنة، الحقائب التجريبية )ص(1)

 (.18 – 17محيخؽ، أساسيات تجريب السػارد البذخية )ص (2) 
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نقل أثخ التجريب كتخجستو الى تصبيق أك سمػؾ ىػ السعيار الحقيقي لقياس مجػ  .د 
فالسػضف الحؼ يمتحق بجرة تجريبية يطل بعج انتياء البخنامج  التجريب،تحقيق أىجاؼ 

ؼ التجريب الى السيجاف العسمي حتى نتسكغ مغ معخفة ججكػ التجريب ألف أىجا
قبل  كتقييسو،الدمػكية السحجدة تيشي أىسية كجػد معاييخ لقياس أداء السػضف 

 (1) الفذل.ك أى البخنامج التجريبي بالشجاح معف أك الحكع عمى السػض

 ماىية التجريب .3

حيث  ،و في أؼ مؤسدةي السقرػد كالسخصط لب نػعًا مغ أنػاع الشذاط اإلندانيعتبخ التجري
، لحا ، بيجؼ تحديغ أداء كل مشيعخبخات معيشة أعجاد مغ العامميغ بيا الىيعسل عمى تعخيس 

فبل بج عشج الذخكع في تخصيط ثع تشفيح عسمية التجريب أف تأخح بعيغ االعتبار جسيع العشاصخ 
، كبعبارة ، إذا ما أردنا أف نحقق األىجاؼ السخجػةتؤثخ في تمظ العسمية التيكالقػػ كالعػامل 

، مغ ف نعخؼ أكال شبيعة عسمية التجريبعشجما نخصط لمتجريب كعشجنا نشفحه أف عميشا إأخخػ ف
نقـد عمييا مغ جية، ثع القػاعج كالسسارسات العسمية التي  التيحيث األسذ العمسية ، كالشطخية 

 يسكغ لمستجربيغ اتباعيا عشج التصبيق مغ جية أخخػ.

لظ ال بج لو مغ األسذ الشطخية فاذا أمكغ أف نرف التجريب بأنو عمع كفغ في آف كاحج فح
تبجك عشج  التيكسا أف لو مغ الستغيخات الذخرية  أخخ،التي يدتشج الييا كأؼ مجاؿ عمسي 

فغ كانت السؤسدة اك  كذاؾ،دكف أؼ تعارض بيغ ىحا  الفشػف السسارسة كالتصبيق كأؼ فغ مغ 
 يتعمسػف فخص تعميسية ليع الييئة تقـػ بتجريب العامميغ فاف ذلظ يعشي ببداشة أنيا تقـػ بتػفيخ 

 لؤلداء.فييا شخقا أفزل 

فالتجريب ىػ نذاط مشطع مدتسخ يخكد عمى الغخد لتحقيق تغييخ معارفو كمياراتو كقجراتو 
العسل الحؼ  متصمباتلسقابمة احتياجات محجدة في الػضع الخاىغ كالسدتقبمي، في ضػء  الفشية،
 (2)يا. التي يعسل ببمية في إشار السؤسدة كتصمعاتو السدتق بو،قػـ 

                                           
 (.17 -15ص)أبػ الشرخ، مخاحل العسمية التجريبية، تخصيط كتشفيح كتقػيع البخامج التجريبية  (1)
 (.20السعاصخ )صالصعاني، التجريب اإلدارؼ  (2)
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 مشيا:كىشاؾ تعخيفات عجيجة لمتجريب نحكخ 

التجريب ىػ عسمية إعجاد الفخد لمعسل السثسخ كاالحتفاظ بع عمى مدتػػ الخجمة  .أ 
 آخخ.فيػ نػع مغ التػجيو صادر مغ إنداف كمػجو الى انداف  السصمػبة،

مغ  لمستجربيغالتجريب عبارة عغ نذاط مخصط ييجؼ الى إحجاث تغييخات إيجابية  .ب 
مدتػػ األداء يسا يجعل  كسمػكياتيع،كمعمػماتيع كأدائيع كمياراتيع  اتجاىاتيعناحية 

 .لجييع أفزل مسا ىػ عميو
التجريب عسمية مدتسخة خبلؿ حياة الفخد تبجأ مشح كالدتو كتدتسخ حتى آخخ حياتو  .ج 

 تسع.السجككعزػ في  السشذآت،كفقا الحتياجاتو كفخد ككأحج العامميغ في إحجػ 
التجريب ىػ الشطاـ الحؼ يتبع في دراسة فغ مغ الفشػف أك ميشة مغ السيغ اك  .د 

 معيشة.أك كضيفة  األعساؿ،
أك  التجريب،التجريب عسمية تصػيخ كتشسية سمػؾ الفخد بػسيمة أك أكثخ مغ كسائل  .ق 

كسائل نقل الخبخة في مجاؿ السعخفة اك السيارة اك االتجاىات بغس تحقيق معيار 
 بو.ب أداء مخغػ 

خاصة تتشاكؿ سمػؾ الفخد مغ الشاحية  اتجاىاتذات  إيجابي،التجريب عسمية تعجيل  .ك 
يحتاج الييا  التيكذلظ الكتداب السيارات كالسعارؼ كالخبخات  الػضيفية،السيشية اك 

 الفخد.

كفي ضػء ما سبق يسكغ تعخؼ التجريب بأنو عسمية مخصصة كمدتسخة تيجؼ الى تمبية 
 اتجاىاتومغ خبلؿ زيادة السعخفة كتجعيع  الفخد،ية الحالية كالسدتقبمية لجػ التجريب االحتياجات

 (1) يسا يداىع في تحديغ أدائو في العسل كزيادة اإلنتاجية لمسشطسة. مياراتو،كتخديغ 

الباحثيغ في الشتائج السدتيجفة مغ  اتفاؽمسا سبق أنو عمى الخغع مغ  ندتشتجكيسكغ أف 
التجريب الى أف ىشاؾ خمصًا لجػ البعس مشيع ما بيغ التجريب بسعشاه السصبق كما يغ التجريب 

 التجريبية(.بسعشاه الخاص )العسمية 

ك ميارات اك أىػ العسمية التي يكدب الفخد مغ خبلليا معمػمات  السصمق:فالتجريب بالسعشي 
عسل  ألداءكيشتج عشيا ارتفاع مدتػػ استعجاه  مشيا،أك تصػيخ ما لجيو  ةجيججاتجاىات سمػكية 

                                           
 (.17 -15)ص أبػ الشرخ، مخجع سابق(1) 
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معيغ، دكف أف يكػف ىشاؾ تخصيط أك تشطيع مدبق ليو العسمية، أك معجؿ أداء محجد يجب 
الػصػؿ إليو، كدكف أف تكتدب ىحه العسمية الرفة االلدامية لمفخد، فسغ السسكغ أف يكتدب الفخد 

 لآلخخيغكاالتجاىات مغ خبلؿ قخاءتو أك مغ خبلؿ احتكاكو مبلحطتو تمظ السعمػمات كالسيارات 
 أخخػ.، أك مغ أؼ شخز أك كسيمة لسػاء رؤساءه أك زمبلءه في العس

 السجربػف،الشذاط الخسسي السشطع كالسخصط لو كالحؼ يقػـ بو  التجريبية: فييأما العسمية 
اىات الدمػكية التي تسثل احتياجا كييجؼ الى اكداب الستجربيغ السعمػمات كالسيارات كاالتج

بعج  اك سيذغمػنيا مدتقببلً  التي يذغمػنيا حالياً  لػضائفيعتجريبيا لمستجربيغ لسقابمة األداء الشيائي 
 العسمية التجريبية.

كيجب أف نعتخؼ أف مفيػـ التجريب لع يعج مفيػما تقميجيا يقترخ عمى تشطيع الجكرات 
كتشسية السػارد  استثساربل أصبح خيارًا استخاتيجياً  في مشطسة  ،االجتيازالتقميجية كمشح شيادات 

 اسعالعامل اك السػضف، بل أصبح يصمق عمى  اسعالبذخية، كإف اإلنداف لع يعج شمق عمى 
ية كالبشاء سالسػرد البذخؼ، كلحلظ يعتبخ اإلنداف مغ أىع السػارد التي تقػـ عمييا صخكح التش

 ف فػؽ كػكب األرض.كالتشػيخ في أؼ دكلة أك أؼ مكا
 ف:أفسؼ خالؿ التعخض لتعخيف التجريب ندتطيع إدراؾ 

 التجريب نذاط إنداني  -
 كمقرػد.التجريب نذاط مخصط لو  -
 التجريب ييجؼ الى إحجاث تغيخات في جػانب مختارة لجػ الستجربيغ. -
كانسا ىػ عسمية مشطسة تدتيجؼ تحديغ كتشسية  ذاتو،التجريب ليذ ىجافا في حج  -

 السحققة.، بسا يشعكذ عمى زيادة أىجاؼ السشطسة استعجادات األفخادقجرات 
تؤدؼ الى تشسية كتحديغ الكفاية اإلنتاجية  التيأف التجريب ىػ الػسيمة األىع  -

 لمسشطسات.
 .االستثسار في اإلندافأف التجريب مغ أفزل مجاالت  -
 (1) مدتقبمية.أف التجريب عسمية  -

 العسمية ىحه بيا مخت التي الدمشية الفتخات تبايغ تعكذ متعجدة تعخيفات لمتجريب كقج أعصيت
 لمفكخ كفقاً  مزاميشيا في التبايغ بعس كلحلظ ُيبلحع خبلليا، ساد الحؼ لمتجريب اإلدارؼ  كالفكخ

                                           
 (.23 – 22ص )محيخؽ، مخجع سابق  (1)
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شيػع  إثخ السعاصخة بالتعخيفات مقارنة العذخيغ القخف  مغ األكؿ في الشرف ساد الحؼ التقميجؼ
 .الدمػكي الفكخ

 السسارسات مع لسقارنتيا ذات ججكػ  السصخكحة التعخيفات تطل التبايغ ىحا مغ الخغع كعمى
 متفاكتة. كلػ بشدب كالسعاصخة التقميج تعكذ التي الحالية

 أف بو كلمسيتسيغ لو يسكغ لمجارس كالتي التجريب حػؿ السصخكحة التعخيفات أىع أدناه كفي
 نقجىا يتع ضػئيا كفي ذاؾ أك الفكخ بيحا تأثخىا مجػ كيحجدكا مزاميشيا بيغ فيقارنػا عشجىا يقفػا

 التي يعسمػف  السؤسدات في بو كمعسػؿ مصبق ىػ ما مع تصابقيا مبلءمتيا أك مجػ كمشاقذة
 .معيا يتعاممػف  أك فييا

 :ىؽ كأدبياتو مخاجعو تؤكج كسا فالتجريب

  .محجد عسل ألداء كالسيارات القجرات تحديغ إلى ييجؼ عسمي نذاط -
  .بكفاءة كضائفيع ألداء كلمسيارات لمسعارؼ األفخاد إكداب نحػ مػجية عسمية -
  .عسميع لستصمبات كفقاً  العامميغ لجػ كالشقز القرػر لسعالجة ُترسع بخامج -
 لستصمبات كفقاً  الدمػؾ لتعجيل اليادفة كالبخامج كالعسميات الخصػات مغ نطاـ -

 السدتقبل.
 ألداء تؤىميع التعميسية البخامج لتكسل البذخية السػارد تشسية نحػ مػجية استخاتيجية -

 السدتقبمي. الػضيفي لسدارىع كفقاً  ليع السػكمة الػضائف
 مع تتصابق محجدة ألىجاؼ مرسسة بخامج خبلؿ مغ يتع جساعي أك ذاتي تعمع -

 كالسدتقبمية. الحالية كالسجتسعات كالسشطسات األفخاد احتياجات
 رأس لتشسية كالسشاسبات لفخصا لتػفيخ كالسشطسات األفخاد يبحلو كىادؼ مخصط جيج -

 في ليا األىجاؼ السحجدة تحقيق في السذاركة مغ كتسكيشو كالفكخؼ  البذخؼ  الساؿ
 سة.كالسدتجي الذاممة التشسية كخصط استخاتيجيات إشار

 ييجؼ تعبخ عسا، ألنيا جسيعاً  لكػنيا مشيا أؼ رفس يسكشو ال التعخيفات ىحه في الستأمل إف
 كتمتقي كلمسشطسات، لؤلفخاد كبخامج مػجية كعسميات أنذصة مغ يتزسشو عسا أك التجريب لو

 .(1)تالدمػكيا كفي السيارات كفي السعارؼ في التغييخ إحجاث عشج جسيعيا

                                           
 (.13 -12)ص كالعذخيغ الحادؼ لمقخف  معاصخة رؤية كاألمشي اإلدارؼ  الكبيدي، التجريب(1) 
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 :التجريب الرحفي .4

الػسائل  مشيا استفادت التي التكشػلػجيا، بطيػر ىائبل تصػرا الرحافة مجاؿ شيج لقج
 ىحا لسػاكبة الرحفية السؤسدات سارعت كقج العالع ، في انتذارىاالرحفية السختمفة في تػسيع 

 مغ تجريبية دكرات بإعجاد األخيخة ىحه فقامت ، السشافدة التعامل معو خرػصًا لزساف التصػر
 عمى باالشبلع مشيع السبتجئيغ خاصة الجكرات ىحه تدسح ليع حيث البذخية شاقتيا تجريب أجل

 يػسعػا لكي ك محجد مجاؿ في الرحفي تقشيات العسل المتبلؾ كتػجيييع السحتخفيغ، تجارب
 عمييع عسل كل في إتباعيا الػاجب األساسية الذاممة بالخصػات كيمسػا جية مغ معخفتيع آفاؽ
الرحفي  فالتجريب عسمو في الرحفي ليشجح تكفي كحجىا ال أصبحت الرحافة فذيادة بو القياـ

 كمشيا: الرحفي التجريب تعخيفات تبايشت الرحفية، كقج السسارسة في الحق لمرحفي يزسغ

 الرحفية باختبلؼ السؤسدة في كالزخكريةاليامة  األنذصة أحج ىػ الرحفي التجريب
 كزيادة معارفيع كتػسيع مػضفػىا قجرات بتصػيخ السؤسدات ىحه تقـػ بحيث كتػجياتيا، أنػاعيا

 ،الرحفييغ ميارات صقل شخيقو عغ يتع بحيث لمرحفييغ تأىيل بسثابة يعتبخ مياراتيع، كسا
 .الرحفي لمعسل السيشية السسارسة تجاه مدؤكلياتيع تحسل عمى كتعػيجىع قجراتيع كتػسيع

 التكشػلػجية التصػرات يػاكب كمدتسخ، متججد نذاط الرحفي التجريب فبأ القػؿ يسكغ كسا
 ،التكشػلػجيا ىحه مغ الرحفييغ تسكيغ إلى ييجؼ حيث، يالرحف السجاؿ في الحجيثة

 .(1) الرحفييغ أىجاؼ كيحقق الرحفية السؤسدة أىجاؼ يخجـبسا  األمثل كاستغبلليا

 نذاط الرحفي التجريب إف فيو شظ ال مسا انو إال كتعجدت التعخيفات تبايشت كميسا
، كال يسكغ لمرحفي االرتقاء بسدتػاه السدتػيات اعمي إلى بالعسل الرحفي لبلرتقاء ضخكرؼ 
 أدائو في ميشتو بجكف أف يتجرب كيتعمع كل ما ىػ ججيج في ميشتو الرحفية.كتحديغ 

 :أىسية التجريبثانيًا: 

إف لمتجريب أىسية كبيخة ألؼ مؤسدة صحفية أيًا كاف نػع ىحه السؤسدة كنػع الخجمة التي 
 مدتػاىا.تقجميا أك مجاؿ عسميا أك 

                                           
 (.33)ص مخجع سابقزيشب ممحاني، كمثػـ مازكني،  (1)
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 كفاءاتيعكتصػيخ  البذخية،مغ مرادر إعجاد الكػادر  ميساً  كيعج التجريب مرجراً  .أ 
استثسارؼ يحقق عائجا ممسػسا لتمبية  إنفاؽكزيادة االنتاجية فيػ  كزيادة،كأداء عسميع 

 التكشػلػجي،ككسيمة ميسة في التقجـ  كاالجتساعي، االقترادؼالشسػ  احتياجات
حيث أصبح ضخكرة ممحة  الحجيث،في العرخ  دداد أىسية التجريب أثشاء الخجمةكت

 كافة.لمتصػر الدخيع في السجاالت كالسيغ 

إف عسمية التجريب ال يسكغ أف تخمق اإلنداف الػاعي الستفتح كلكشيا فخصة ذىبية تتاح 
لجػ الستجرب  بذخط أف تتػافخ أفزل،لؤلفخاد لبلنتقاؿ بيع مغ مدتػاىع الحالي الى مدتػػ 

نحرل عمييا مغ التجريب  التيلتجريب الى السدايا العجيجة ، كتخجع أىسية اةبعشاصخ القجرة كالخغ
 السثاؿ:كىحه السدايا عمى سبيل 

 الخبخات.إتاحة الفخصة لرقل السيارات كاكتداب  .ب 
 بالعسل.التدكد بالسعمػمات كالبيانات الستعمقة  .ج 
 العامميغ.إمكانية اكتذاؼ خبخات كشاقات  .د 
 العامميغ.لخفع مدتػػ كفاءة كفاعمية  .ق 
 السشطسة.يق اتجاىات العامميغ لتحقيق أىجاؼ تػحيج كتشد .ك 
 (1) االنتاجية. الكفاءةرفع مدتػػ  .ز 

كالفخد  األىسية،كيعتبخ التجريب أحج الصخؽ الخئيدية في رفع األداء كىػ عشرخ حيػؼ بالغ 
كالػاثق مغ نتائجو كالبعيج عغ  لشاصيتو،السالظ  عسمو،الُسجرب السؤىل ىػ القادر دائسًا عمى 

التجريب ىػ أحج السحاكر الخئيدية لتحديغ العشرخ البذخؼ حتى يربح أكثخ معخفة ك ، مخاشخه
 كبابتكار.كاستعجادًا كقجرة عمى أداء السياـ السصمػبة مشو بالذكل السصمػب كالسشاسب 

كيذيخ أحسج الديج مرصفى الى اف تدارع الستغيخات في بيئة السشطسة السعاصخة سيحتاج 
يخ الستيعاب ميارات كمعارؼ ججيجة، بستػسط ثسانية مخات الى كل عامل أك مػضف أك مج

اإلدارة اليابانية مبجأ التجريب الستدسخ كسخادؼ  اعتسجتكقج  الػضيفي،عمى األقل خبلؿ عسخه 
أك إىجارًا لمسػارد  استيبلكافيػ استثسار كليذ  غاية،لمتحديغ السدتسخ، كالتجريب كسيمة كليذ 

 (2) لمسشطسة.السالية 

                                           
 (.22ص – 21حدغ أحسج الصعاني، مخجع سابق )ص (1)
 (.19)ص أبػ الشرخ، مخجع سابق (2)
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 يمي:ليػ تخيدي عجة زكايا كأبعاد تتزح مؼ خالليا أىسية التجريب كىي كسا كقج حجد ك 

إف التجريب صفة مغ صفات السشطسة الحجيثة التي تحخص عمى مػاكبة تغييخ في  .أ 
 كبجكف أف تكػف ىشاؾ قػة بذخية مصػرة اإلدارة،مجاؿ استخجامات التكشػلػجيا اك 
ال السشطسة كال األفخاد تحقيق أىجاؼ الشسػ  عتصيتدقادرة عمى استيعاب التغييخ فمغ 

 السدتقبل.كالخخاء في 
حيث أف التجريب يحدغ مغ قجرات الفخد كيشسي مياراتو فانو كمغ ىحا السشصمق  .ب 

كيديج مغ درجة  كاالجتساعي االقترادؼيداىع مباشخة في تحديغ مدتػػ الفخد 
 لمفخد.األماف الػضيفي 

فالسػضف الججيج يحتاج اليو في  تجريب،الى  إف كل العامميغ بالسشطسات يحتاجػف  .ج 
مخجمة التييئة كسا يحتاج لو السػضفػف عمى رأس عسميع لديادة مياراتيع اك لسعالجة 

 ججيجة.ات سالقرػر السمحػظ في ىحه السيارات أك التدكد بسي

 يمي:أما يعقؽب الخفاعي فيخى أىسية التجريب فيسا 

لسػارد البذخية القادرة عمى تشفي بخامج يعتبخ التجريب عشرخا رئيديا في بشاء ا .أ 
 كاالجتساعية. االقتراديةالتشسية 

يعتبخ التجريب أساسًا ألؼ تغيخ أك تصػيخ تدعى لو السشطسات أك الجكؿ  .ب 
 كالسجتسعات.

يعج التجريب مجخل حاسع في اإلنجازات الحزارية التي تست في الببلد الستقجمة اك  .ج 
 الحزارؼ.في الجكؿ الدائخة في ركب التقجـ 

يسكغ لمسشطسة أف  التييعتبخ التجريب كسيمة كأداة مغ أدكات االستثسار السختمف  .د 
، أك اؼ الى قائسة األرباح كليذ عبثاً تتبشاىا كتحقق مغ خبلليا مكدبًا ماديا يز

 السالية.مرخكفا يكبج ميدانية السشطسة خدائخ أك يقمل مغ مػاردىا 
كييجؼ الى تعديد قجرة السػضف اإلبجاعية كتحفيد  كالتصػيخ،يعشي التجريب التججيج  .ق 

يذ كسا يعتقج البعس بأنو كسائل لمتخمز مغ السػضف لك  لجيو،عشاصخ السبادرة 
 الدمغ.عغ مػقع العسل لفتخة مغ  بعيجاً  قائوابك 

كالستجاكلة في مجاؿ تسشية السػارد  الفاعمة تاالستخاتيجيايعج التجريب مغ أكثخ  .ك 
 ا.أدائيالبذخية كتحديغ 
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عشجما يكػف مبشيًا عمى أساس التتابع  يةيربح التجريب أكثخ ججكػ كفاعم .ز 
لتشسية كتصػيخ قجرات العامميغ تعتسج عمى  استخاتيجيةمغ خبلؿ تبشي  كاالستسخارية

في األداء اك لتحجيث معمػمات أك  اعػجاجإعجاد البخامج التجريبية لتقػيع أؼ 
 استسخاريةارؼ ككميا أمػر تتصمب لترحيح أخصاء أك لرقل ميارات أك تشسية مع

 (1) دائع.كمتابعة بذكل 

 كاف ثيح األخيخة الدشػات خبلؿ قج زاد بالتجريب االىتساـ أف إلى ديدمخ جارؼ  كيذيخ
 كيفية عمى التجريب مثل الفشية بالسيارات العامميغ تدكيج في أساسية برفة دتخجـي التجريب

 سميع. بذكلميدانية  أك خصة إعجاد

 التغيخات مع السشطسةتتكيف  أف ضخكرة بدببكافيًا  يعج لع الفشي التجريب أف إال 
 في كالخغبة السشتجات، جػدة مدتػيات بتحديغ االىتساـ كزيادة كالستبلحقة، الدخيعة التكشػلػجية

  .السشافدة تحجيات لسػاجية اإلنتاجية زيادة

 ةيفيبك الفخد تعميسًا، يتزسغ قياـ تجريباً  إجخاء الجػدة غيتحد عمى التجريب كيتصمب ىحا
 الػقت في السػضفيغ فإف الػقت نفذ كفي ،البيانية كاألشكاؿالخخائط  كرسع البيانات تحميل
 القخارات كإجخاء كاتخاذ كصشع العسل فخؽ  ذكيل، تفي مجاالت ميارات إلى بحاجة الحالي

 .اآللية الحاسبات مجاؿ استخجاـ في تكشػلػجية مياراتلظ ككح االتراالت،

 بحاجة إلى السػضفيغ فإف الخجمة مدتػػ  غيتحد تتصمب السشافدة درجة زيادة ألف كنطخا
 خجمة أفزل لتقجيع البلزمة كالقجرات األساليب أىع حػؿ السدتيمظ خجمة مجاؿ في تجريب

 .لمعسبلء

التجريبة  البخامج مغ العجيج بتقجيع السشطسة قياـ أىسية مغ تدبج التحجيات ىحه مثل أف شظ كال
 .(2) بيا لمعامميغ

                                           
 (.18 – 17محيخؽ، مخجع سابق )ص  (1)
 (.19 -17الشرخ، مخجع سابق )ص أبػ  (2)
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كتتسثل أيزا أىسية التجريب في الجؽانب اآلتية بالشدبة لمسؤسدة الرحفية كاألفخاد 
 بيا:العامميؼ 

 السؤسدة:أىسية التجريب لمسشعسة أك  . أ

يحجد شبيعة الػضائف كتػصيفيا كتحجيج  ألنولمتجريب أىسية كبيخة لمسشطسات كالسؤسدات 
العشاصخ األساسية ليا لػضع خصط استخاتيجية قريخة السجػ تحجد عسمية اإلعجاد كالتأىيل مغ 
خبلؿ التجريب كفقًا ألكلػيات احتياجات العامميغ كالسدتججات كالتصػرات الدخيعة في ذلظ 

امل اإلدارؼ قجرات كميارات ججيجة العرخ، كسا لو أىسية اقترادية كاجتساعية كبيخة يكتدب الع
ذكخ الكبيدي أيزًا ما يتعمق ، ك (1) معاً تشعكذ بالتأكيج عمى إنتاجيتو كتخجـ مشذأتو كمجتسعو 

 :إلىبالسشطسات كالسؤسدات أنو ييجؼ 

 معالجة القرػر كالخمل في األداء الكمي أك في السخخجات الشيائية لمسشطسات.  .أ 
 التي تشجع عغ األزمات أك الحاالت الصارئة. سج االحتياجات األمشية كالسفاجئة .ب 
 تقميل معجالت الجكراف كالتدخب كتخؾ العسل بدبب عجـ التكيف كالسػاءمة.  .ج 
الحفاظ عمى السعجات كاألجيدة كحدغ أدائيا كالتعامل معيا كتقميل العصل كاليجر  .د 

 فييا.
 كالفاعميةاءة كالتحجيث مسا يحقق التسيد كيخفع الكف كاالبتكارتشذيط ميارات األبجاع  .ق 

(2). 
 السؤسدة:أىسية التجريب لألفخاد العامميؼ داخل  . ب

 التي:ذكخ الكبيدي إلى أف األىسية التي يحققيا التجريب لؤلفخاد العامميغ أنو يديع في 

 تػسيع كزيادة فخص التخقية الػضيفية كما يتختب عمييا مغ مكتدبات مادية كمعشػية. .1
 اإلندانية.رفع الخكح السعشػية كالخضا عغ األداء كتحديغ العبلقات  .2
 .تقميل األخصاء كاالنحخافات كاإلصابات كاحتساالت التعخض لمعقػبات التأديبية .3
 تحجيث السعمػمات كإثخاء السعارؼ ذات العبلقة بالػضائف الحالية كالسدتقبمية. .4

                                           
 (.78)ص  العالسية كالسحمية اإلدارؼ في ضػء التحجياتالجافعية لمتجريب مػسى،  (1)
 (.19مخجع سابق )ص  ي،الكبيد (2)
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 لمعسل كلمعبلقات.زيادة الفيع لمقػانيغ كالشطع كالمػائح السشطسة  .5
 إتقاف استخجاـ األجيدة كالسعجات كالتقشيات الحجيثة ذات العبلقة بالػضيفة. .6
 مؤقت.التأىيل لذغل كضائف ججيجة تتع التخقية ليا أك كضائف تذغل  .7
إثخاء الخبخات كالتجارب كتبادليا كالتعخؼ عمى السدتججات الفكخية كالعسمية ذات  .8

 العبلقة.
خشاقة البجنية كاالنفتاح الفكخؼ كالحيمػلة دكف التخىل الحفاظ عمى المياقة كال  .9

 كالتزخع.
 التخفيس مغ الرخاعات كالشداعات كالزغػط الشفدية الشاجسة عغ نقز الكفاءة. .10
 غخس القيع االيجابية كأخبلقيات الػضيفة العامة كاجتشاب العادات الدمبية. .11
سرالح خاصة بتعسيق التحريغ كالػقاية مغ االنحخاؼ كالفداد كاستغبلؿ الػضيفة ل .12

 الحذ السيشي كالػضيفي.
 يداعج األفخاد في تحديغ قخاراتيع كحل مذاكميع في العسل. .13
 فييا.يداعج األفخاد في تحديغ فيسيع لمسشطسة كاستيعابيع لجكرىع  .14
 يداعج األفخاد في تصػيخ ميارات االتراالت كالتفاعبلت بسا يحقق األداء األمثل. .15
 (1) األداء.الشاتج عغ عجـ السعخفة بالعسل كضعف يداعج في التقميل مغ القمق  .16

 

 التجريب:أىجاؼ  ثالثًا:

 التجريب، عسمية في قبل البجء كإقخارىا ترسيسيا يجخؼ  التي الشتائج التجريب بأىجاؼ يقرج
 الغايات في كتتسثل التجريب، نجاح في خصػة ميسة ُيعج التجريب مغ اليجؼ تحجيج فإف ليحا

بيغ  الثغخة لدج التشطيع ألفخاد الدمػكي الشسط تذكيل كإعادة في تذكيل التجريب مغ األساسية
 في الفخد بيا يسخ عسمية تعمعبلؿ خ مغ كذلظ تحقيقو، السصمػب األداء كمدتػػ  الفعمي األداء
 نطاـ بيغ القائسة الفجػة تزييق عمى العسل مغ التجريب األساسي اليجؼ التجريب كيعج مػاقع
اختبلؼ  عمى الخخيجػف  يحتاج حيث السصمػبة؛ العسل كمجاالت السختمفةبأنػاعو  التعميع

 يحتاجػف  كسا مغ التجريب، معيغ قجر إلى العمسية درجاتيع كانت كميسا تحريميع، مدتػيات

                                           
 (.17مخجع سابق )ص ي،الكبيد(1) 
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 ىػ ما بكل اإللساـ مغ األفخاد يسكغ ألف التجريب آلخخ؛ كقت مغ التجريب إعادة إلى أيًزا
بالخبخات  األفخاد يدكد كسا الحياة، مجاالت معطع في اليائل التقجـ التكشػلػجي ضل في ججيج،

 .(1) لجييع الخكح السعشػية كرفع أنفديع كعغ عسميع عغ رضاىع إلى يؤدؼ ما السختمفة؛

لقج كصفت ىيئة ريادة التجريب كالتصػيخ في بخيصانيا اليجؼ الخئيدي مغ التجريب بأنو 
 أىجافيع.كالسشطسات في تحقيق تصػيخ االمكانيات البذخية لسداعجة األفخاد 

كفي معجع مرصمحات التجريب نجج أنو يحجد أىجاؼ التجريب في محيط العسل في تصػيخ 
 السشطسة الحالية كالسدتقبمية مغ القػػ العاممة. احتياجاتقجرات الفخد كتحقيق 

كفي ضػء ذلظ يسكغ تحجيج اليجؼ الخئيدي مغ التجريب بأنو كسيمة فعالة لديادة كفاءة 
كلتحقيق ىحا  مشيا،كفاعمية السؤسدة في تأدية األدكار التي تقـػ بيا كتحقيق األىجاؼ السصمػبة 

 التالية:اليجؼ يجب عمى السؤسدة أف تعسل جاىجة عمى تحقيق األىجاؼ الفخعية 

العامميغ عمى استسخارىع في عسميات التعمع كتجريبيع عمى كيفية تحفيد  فيالسداعجة  .1
 التعمع.

 الخصأ.حساية العامميغ كالسؤسدة مغ الػقػع في  .2
 عسميع.بأفكار كمعمػمات كخبخات يحتاجػنيا في  الستجربيغإمجاد  .3
 عسمو.اكداب الستجرب بالسيارات التي يحتاجيا في  .4
 بكفاءة كفاعميةالسصمػبة مشيع  ػاجباتكالمداعجة العامميغ عمى تأدية السدئػليات  .5

 أكثخ.
ال يقػمػف  كالتي مشيعالسصمػبة  كالػاجباتمداعجة العامميغ عمى تأدية السدئػليات  .6

 بتأديتيا.
مداعجة العامميغ عمى تقػية عبلقاتيع باآلخخيغ سػاء داخل السؤسدة أك مع العسبلء  .7

 (2) السجتسع.أك مع القيادات الخسسية كالغيخ الخسسية في 

 يمي:الذقاكي الى أف أىجاؼ التجريب ما  ؼعبج الخحسكيذيخ 
                                           

 (30العخبية )ص الجكؿ بعس في السجني ككميات الجفاع بسعاىج التجريب الحخبي، الذيخؼ، كاقع(1) 
 (.23 – 22مخجع سابق )ص ، مجحت أبػ الشرخ (2)
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 .اإلنتاج نػعية كتحديغ العسل بجػدة الشيػض .1
 .الحػادث كتخفيف السذكبلت تقميز .2
 .السباشخ اإلشخاؼ إلى الحاجة مغ التخفيف .3
 .التكيف عمى كالقجرة كالسخكنة االستقخار زيادة .4
 .كالخبخة بالشفذ الثقة األفخاد إكداب .5
 .األىجاؼ كتحقيق كالتػفيخ كاالرتقاء االكتفاء السجتسع إكداب .6
 .الحجيثة التصػرات لسػاكبة كالسجتسعات األفخاد تشسية .7
 .الجخيسة مػاجية في بجكرىا القياـ عمى األمشية السشطسات مداعجة .8
 .اآللية كالصاقة البذخية الصاقة استثسار .9

 .كرفعيا لمفخد اإلنتاجية الكفاية تشسية .10
 مػاقع كأدكار في كالعسل أكبخ مدؤكليات تحسل عمى قادرة بذخية مػارد تػفيخ .11

 .متعجدة كضيفية
 .العسل تجاه اإليجابية ميػليع كتشسية األفخاد أداء تحديغ .12
 العسل. أداء في الجػدة بسدتػػ  االرتقاء .13
 (1) .مسكشة فتخة ألشػؿ البذخية بالكفايات االحتفاظ في السداىسة .14

كآخخكف أىجاؼ التجريب الى أربعة أنؽاع رئيدية ىي  الؽىابعبج بيشسا يقدػ عمى دمحم 
 كالتالي:

الخئيدية  الػاجباتىي األىجاؼ التي تشذق مغ  لمػضيفة:األىجاؼ اليػمية السعتادة  .1
كتحفع لمػضيفة تػازنيا مع بقية  األداء، كفاءةلمػضيفة كتحقق القجر السصمػب مغ 

 الػضائف.
 عغ السشطسة تعانييا لسذكبلت محجدة حمػؿ تختز بإيجاد السذكبلت: حل أىجاؼ .2

 السذكبلت مع التعامل عمى ليكػنػا قادريغ فييا، العامميغ كتجريب إعجاد شخيق
كتداعج ىحه األىجاؼ األفخاد كالسشطسات عمى  متصػرة، عمسية أساليب كاستخجاـ
 في اإلنجاز كالتغمب عمى الرعػبات التي ترادؼ العسل. االستسخار

                                           
 (.55العخبية )ص الجكؿ بعس في السجني ككميات الجفاع بسعاىج التجريب الذيخؼ، كاقعالحخبي، (1) 
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: تتعمق بالتصػيخ كاالكتذاؼ كالتججيج كيقػـ التجريب ىشا ريةاالبتكااألىجاؼ  .3
ججيجة في أعساليع كحمػؿ مبتكخة  ألفكاربسداعجة الستجربيغ عمى الػصػؿ 

 أىجافيع.لسذكبلتيع كقخارات أكثخ فعالية لتحقيق 
كىي التي يخيج األفخاد تحقيقيا ألنفديع مغ تشسية ذاتية كتخقية  الذخرية:األىجاؼ  .4

التجريب ىشا بسداعجة الذخز عمى أف  كيعسل الحات،خخيغ كتأكيج األ كاحتخاـ
قيقيا مغ خبلؿ يزع لشفدو أىجافا كيكذف الصخؽ السبلئسة لبمػغيا كيدعى الى تح

 مرالح العسل أيزًا.

كتعسل األىجاؼ األربعة في تشاسق كتكامل بحيث يسيج بعزيا لبعس كيكسل بعزيا 
 (1) األخخ.البعس 

فيحه األىجاؼ تسثل شابع  األىجاؼ، ىحه مجسل عغ يخخج الرحافة المجاؿ  كالتجريب في
كزيادة ميارتيع،  الرحفييغ كخبخات ككفاءات قجرات تشسيةالتجريب الرحفي التي تتسثل في 
 تأدية عمى قادريغ صحفييغ الرحفي كإعجاد العسل تصػيخ كاكدابيع ميارات تجعميع يدتصيعػف 

 الرحفية. السؤسدة داخل مختمف األماكغ الرحفية في الخسالة
 التجريب:رابعًا: مبادئ 

الكتاب في تحجيج مبادغ التجريب مشيع مغ يعتبخىا مبادغ خاصة لكل بخنامج تجريبي  اختمف
 التجريب:كمغ أىع السبادغ األساسية في  ،(2) التجريبيةكمشيع مغ يعتبخىا عامة لجسيع البخامج 

ب نذػػاشًا رئيدػػيًا مدػػتسخًا مػػغ مشصمػػق حيػػث يعتبػػخ التػػجري :مدتسخالتجريب نذاط  .1
شػػسػلو لمسدػػتػيات الػضيفية السختمفة كمغ زاكية تكخار حجكثو عمػى مػجػ الحيػاة 

  .متعجدةلمفػخد عمػى مشاسػبات 
حيػث يعتبػخ التػجريب كيانػًا متكػامبًل يتكػػف مػغ أجػداء  :متكاملالتجريب نطاـ  .2

يا عبلقات تبادلية مػغ أجػل أداء مجسػعػة مػغ الػضػائف، كعشاصػخ متجاخمػة تقػـػ بيش
تكػػف محرػمتيا رفػع كفاية اإلنتاجية لمعامميغ، كسا تفيج الشطخة الذسػلية لمتجريب 
لتػضػيح العبلقػة التػي تقـػ بيشو كبػيغ البيئػة التشطيسيػة الشذػصة السحيصػة بػو، ككػحلظ 

 لتجريبي.االسشػاخ العػاـ الػحؼ يتع فيو العسل 

                                           
 (.24 – 23ص )مخجع سابق مجحت أبػ الشرخ،  (1)
 (.19العداكؼ، التجريب اإلدارؼ )ص  (2)
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كذلػظ مػغ حيػث كػنػو يتعامػل مػع مجسػعػة مػغ العشاصػخ متججد: التجريب نذاط  .3
 كتتسثل:التػي تتسيػد بالحخكػة 

 ميارات.الستجرب كىػ عخضو لمتشفيخ في عادتو كسمػكياتو كمدتػػ  .أ 
الػضػائف التػي يذػغميا الستػجرب كىػي عخضػو لمتشفيػخ كشتيجػة لمتغيػخ فػي نطػع  .ب 

  .السشذأةكسياسات كأىجاؼ 
 السجربػف يتغيخكف كمسا تتغيخ األكضاع الفشية كاإلدارية بالسشطسة .ج 
كضػح األىجاؼ  تتػفخ بيا مقػمات العسل اإلدارؼ تتسثل فيإدارية: التجريب عسمية  .4

كتػػافخ الخبػخات التخررػية فػي مجػاالت  لسػارد السادية كالبذخيةكتػفخ ا كالدياسات
تحجيػج االحتياجػات التجريبيػة كترسيع البخامج كتشفيحىا كاختيار األسػاليب 

 (1) التجريب.كالسدػاعجات التجريبيػة لستابعػة كتقيػيع فعالية 
أك إدارة تشسية السػارد كيػجج لمتجريب عجة مبادغ يتعيغ عمى العامميغ في إدارات التجريب 

 كإذا التجريبية،بيا كمخاعاة تصبيقيا في جسيع مخاحل العسمية  االلتداـالبذخية كعمى السجربيغ 
فإنيا سػؼ تؤدؼ الى اإلدارة الدميسة لمتجريب كسػؼ تداىع  سميسا،شبقت ىحه السبادغ تصبيقًا 

 التجريب:لعسمية  كمغ أىع السبادغ الخئيدية (2) التجريب،في زيادة كتعطيع عائج 
 التجريب نجاح لزساف الزخكرؼ  مغ :التجريب لجيػد السشطسة في العميا اإلدارة دعع .1

 دعسيا خبلؿ مغ كذلظ العامميغ تجريب بأىسية بالسشطسة العميا اإلدارة تؤمغ أف
 لمجيات الذأف بيحا التػجيياتإصجار  كبالتالي التجريب استخاتيجية بتصبيق كالتداميا
إدارة  جيػد لجعع اإلدارات مغ كغيخىا بذخية مػارد كدائخة مالية إدارة مغ السعشية
 إنجاحيا. عمى كالعسل السشطسة في التجريبية العسمية

 السشطسة بالػضػح كمذاركة التجريب في سياسة تتدع أف كالػضػح: يجب الذفافية .2
 سياسات عمى العامميغ جسيع إشبلع يجب بحيث ،التجريبية بالعسمية السعشييغ كافة

 .لمجسيع إعبلنيا ثع كمغ التجريب
 كأىجافيا التجريبية الدياسة تختبط أف لمسشطسة: يجب العامة األىجاؼ مع التشاغع .3

 إدارة التجريبية مع سياسة الدياسة كتتشاغع تشبثق بحيثلمسشطسة  العامة بالدياسة
 ككل. لمسشطسة العامة كالدياسة البذخية السػارد

                                           
 (.8)ص  البحث العمسي الجليل التصبيقي لمباحثيغالريخفي، (1) 
 (.50أبػ الشرخ، مخجع سابق )ص (2) 
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 السعشييغ أفكار مغ االستفادة الزخكرؼ  مغالسشطسة:  في العامميغ كافة مذاركة .4
 بيجؼ التجريبية لمبخامج كالفاعمية الكفاءة لتحقيق كذلظ في السشطسة التجريبية بالعسمية
 .التجريب مغ السخجػة األىجاؼ كافة إلى الػصػؿ

 لؤلنطسة بكافة مخاحميا كفقاً  التجريبية العسمية تتع أف الزخكرؼ  الذخعية: مغ .5
 .السشطسة السصبقة في كالقػانيغ كالتعميسات

 مخصصة برػرة يشجرج ثع البديصة كالقزايا السػاضيع التجريب بسعالجة يبجأ :التجرج .6
 .كتعقيجاً  األكثخ صعػبة إلى كمجركسة

 العمسي التحجيج خبلؿ مغ ذلظ كيتع لمسشطسة: الفعالة التجريبية االحتياجات تمبية .7
العسل  رؤسائيع فيخبلؿ  بالسشطسة مغ لمعامميغ التجريبية لبلحتياجات كالجقيق

 األداء. تقييع كبصاقات
التجريبية  األىجاؼ السشطسة بػاقعية في التجريب سياسة تتدع أف الػاقعية: يجب .8

 الزخكرؼ  فسغ كلحلظ الفعمي، لمتصبيق كقابميتيا كاقعيتيااالعتبار  بعيغ يؤخح بحيث
 لمتصبيق كقابمة كاقعيةمخاحميا  بكافة التجريبية العسمية أىجاؼ تكػف  بأف االنتباه
 االحتياجات التجريب يعالج أف كحلظ الزخكرؼ  كمغ تعقيجات، أية كدكف  بديػلة
 كبيغ مشطساتيع في الستجربيغ ليؤالء الفعمي األداء بيغ الفجػة لدج لمستجربيغ الفعمية

 كمدؤكليات.كاجبات  مغ مشيع مصمػب ىػ ما
أف يدعى القائسيغ عمى العسمية التجريبية في السشطسة إلى مغ الزخكرؼ  ة:السخكن .9

كضع خصط كأىجاؼ تجريبية مخنة، بحيث يجب أف يترف نذاط التجريب في كافة 
مخاحمو بعجـ الجسػد كقابمية التعجيل في الخصط كالبخامج كالػسائل كاألدكات 

 السدتخجمة مع كل ما ىػ مدتجج مغ تصػرات كتغيخات في ىحا السجاؿ.
سػلية: كىػ مبجأ ىاـ كرئيدي في التجريب بحيث يذسل التجريب كافة الذ .10

 السدتػيات اإلدارية، كنزيف ىشا بأف بعس السشطسات ال تعصي أىسية كبيخة
لتجريب فئة القادة كالسخاء في فئة اإلدارة العميا كذلظ النذغاليع بأعساؿ اإلدارة 

ـ كجػد كقت كافي ليحه كترخيف األعساؿ في السشطسة، كقج يكػف ىحا السبخر بعج
كلكغ مغ الزخكرؼ مغ أجل االشبلع عمى السدتججات  الفئة لمتجريب صحيح

 كآخخ ما تػصل لو العمع في مجاؿ عسل السشطسة أف تمتـد ىحه الفئة الحجيثة
كزيادة معارفيا،  قجراتيا بالسذاركة في بعس البخامج التجريبية السخررة ليا لتشسية
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مغ الزخكرؼ أف يذسل نذاط التجريب في السشطسة كسا يقرج بالذسػلية بأنو 
 أنذصة متعجدة كمختمفة في مجاؿ عسل السشطسة.

 في السػضف لعسل األكؿ اليـػ مشح التجريب يبجأ أف بحلظ كيقرج: االستسخارية .11
 بذكل كتدكيجه أدائو لتصػيخ الػضيفية حياتو مخاحل في كافة معو كيدتسخ السشطسة
 في السدتججة األعساؿ لتأدية يحتاجيا التي كالدمػكيات كالسعارؼ بالسيارات مدتسخ
كعجـ  لمسػضف الػضيفي السدار أىسية عمى التخكيد مغ البج كىشا السشطسة ، عسل

 السشطسة احتياجات بيغ التػازف  مغ نػع تحقيق كمحاكلة السشطسات قبل مغ إىسالو
 كبقاء لمعامميغ السعشػية الخكح رفع بيجؼ كذلظ لمسػضف الػضيفي السدار كببغ

 بالسشطسة التجريبية الدياسة تتدع أف الزخكرؼ  مغ لمسشطسة ، كحلظ كالئيع كاستسخار
 معيشة. فتخة عمى يقترخ كال دائع بذكل التجريب يكػف  بحيث باستسخارية

 ىػ ما بكل السشطسات في التجريب ييتع أف تعشيك الججيجة:  التصػرات مػاكبة  .12
 يخاعي كأف كالستصػرة الحجيثة العسل أساليب عمى يخكد كأف كمعخفة مغ تصػر ججيج

 مجاؿ عسل في السثمى كالسسارساتالعالسية السشطسات  أعساؿ عمى االشبلع
 كل عمى العامميغ الشبلع الججيجة التصػرات بسػاكبة التجريب يتدع كبحلظ السشطسة،

 .(1) السشطسة عسل مجاؿ في ججيج ىػ ما
 كالتالي:أما مبادئ التجريب التي ذكخىا عمى ربايعة فيي 

 .لمتصبيق كقابل كاضح، ىجؼ كضع .1
 .السشطسة في اإلدارية السدتػيات مختمف في السػضفيغ فئات لجسيع شامبلً  يكػف  أف .2
 .السػضػعة األىجاؼ مع يتػافق بسا كاضحة أسذ عمى السجربيغ اختيار يتع .3
 .بالتجريب لبللتداـ لمستجربيغ دافعية إيجاد .4
 .األصعب ثع الديمة بالسخاحل يبجأ أؼ كاضحة مخاحل حدب التجريب في التجرج .5
 .العسمية التصبيقات استخجاـ .6
 .السجربيغ فئات بيغ الفخدية الفخكؽ  مخاعاة .7
 .السػضػعة األىجاؼ حقق قج التجريب أف مغ التأكج .8
يتشاسب  بسا لمعامميغ التجريبية االحتياجات إلشباع كالفشي العمسي التصػر مػاكبة .9

 ( .2) الػضيفية. كمدتػياتيع
                                           

 (.30 – 28ص )العسمية التجريبية،  إدارةالذخعة،  (1) 
 (.54ص) خرز نطع معمػمات اإلداريةعمي ربايعة، إدارة السػارد البذخية ت(2) 



63 

 

 :الثانيالسبحث 

 تشعيػ عسمية التجريب

عمى عشاصخ كأساليب كأنػاع كخصػات التجريب التي تعتسج ييجؼ ىحا السبحث إلى تدميط 
عمييا السؤسدات الرحفية كذلظ مغ أجل االرتقاء بالسدتػػ كاألداء لجػ العامميغ داخميا ككحلظ 

ة، حيث عشاكيغ رئيد أربعةىحا السبحث إلى  كُقدع، كاىسية السؤسدة كاالرتقاء بيارفع مدتػػ 
أنػاع العشػاف الثاني  يعخض، في حيغ عشاصخ عسمية التجريبيتصخؽ العشػاف األكؿ إلى 

مخاحل عسمية ، فيسا يتشاكؿ العشػاف الخابع أساليب التجريبيتشاكؿ العشػاف الثالث ، بيشسا التجريب
 .التجريب

 :عشاصخ عسمية التجريباًل: أك 

تتكػف عسمية التجريب مغ عجة عشاصخ تشتطع في حمقة كاحجة، ك إذا عخضشا أحج تعخيفات 
التجريب ندتصيع مغ خبللو تحجيج عشاصخ عسمية التجريب ، فالتجريب ىػ عسمية مشطسة مدتسخة 

ة لتصػيخ أدائيع ترسع لسداعجة األفخاد عمى اكتداب السعخفة ك السيارة ك االتجاىات الزخكري
إذف فيػ "عسمية مشطسة" كليدت متخككة لبلجتياد كالسبادرات، .لػاجبات الػضائف التي يذغمػنيا

"يرسع" مغ قبل مختريغ يقػمػف بتحجيج االحتياجات التجريبية "لؤلفخاد"  ،ألنو جيج "مدتسخ"
الحيغ يدتيجفيع التجريب، بيجؼ تدكيجىع بالسعخفة ك السيارة ك االتجاه االيجابي، كىحا يبخر 
الحاجة "لمسجرب" كيكػف اليجؼ مغ التجريب بالشدبة لمسشطسة ىػ تصػيخ األداء لػاجبات الػضيفة 

فشحغ ىشا أماـ عجة عشاصخ، ىي الستجرب ك السجرب ك السادة العمسية ك .ضفالتي يذغميا السػ 
 (1).مغ متابعة ك تقييع تتصمبوما لتجريب ك عسمية إدارة التجريب، ك أساليب التجريب ك بيئة ا

إذا فعسمية التجريب تتكػف مغ عجة عشاصخ متفاعمة حيث أف كل عشرخ يتأثخ بالعشاصخ 
 اصخ ىي:األخخػ كيؤثخ فييا كىحه العش

                                           
 .15/6/2017، تاريخ الديارة https://www.bayt.comمػقع بيت،  )1(

https://www.bayt.com/
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 :الستجرب .1

ف كجػد متجرب مقتشع بأىجاؼ التجريب كبحاجتو اليو يعشبخ مغ العػامل التي تؤدؼ الى إ
 كمحػرىا.نجاح التجريب حيث يعتبخ الستجرب أساس العسمية التجريبية 

  :السجرب .2

 التجريب،عغ اعجاد كاختيار السادة العمسية السشاسبة لتمبية أىجاؼ  السدئػؿىػ الذخز 
السجرب السشاسب القادر عمى استخجاـ كسائل التجريب  اختياركلحلظ فإنو مغ السيع أف يتع 

 (1) التجريب.الستشػعة بسا يتفق مع شبيعة الستجرب كأىجافو كمدتػػ 

 الكبيخة كيعتبخ الخبخة كصاحب الكفء السجرب كجػد عمى يعتسج التجريبية العسمية نجاح كإف
 لعسميةا كالسػجو كالقائج السشطع بسثابة كىػ التجريبية العسمية عمييا تتػقف التي الخكائد أىع مغ

 قسشا إنشا تترػر كعشجما عالية بكفاءة التجريبية البخامج بتسيد عمييع يعتسج الحيغ كىع التجريبية
 في كلع نػفق التجريبية االحتياجات كفق البخنامج ككاف سميسة، أسذ عمى تجريبية خصة بػضع
 السعخفة كإكداب بشقل السجرب يقـػ حيث تفذل التجريبية العسمية فإف الكفء السجرب اختيار

 عاتق كيمقي عمى كعمسو خبختو خبلؿ مغ آخخيغ أفخاد إلى كالدمػؾ السػقف تغييخ أك السيارات
  : مشيا كثيخة أمػر السجرب

 .التخصيط .أ 
 .التشطيع .ب 
 .كعبلجيا السذكبلت تحجيج .ج 
 .(2) اإلدارؼ  الشفذ عمع تقشيات استخجاـ .د 

 :السادة العمسية  .3

ف السادة العسمية لمتجريب تكػف عادة مخترخة تحتػؼ عمى تصبيقات كتساريغ كحاالت إ
دراسية كتكػف ضسغ محتػيات حقيبة التجريب فبعزيا يؤديو الستجرب كحجه كبعزيا يؤديو 

  .بذكل جساعي مغ خبلؿ تقديع الستجربيغ الى مجسػعات
                                           

 .(56ص 55الدكارنة، مخجع سابق )ص (1)
 (.42– 41)ص أثخ التجريب عمى تصػيخ الكادر البذخؼ الفمدصيشي مغ كجية نطخ الستجربيغ  ،عجكاف(2) 
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 :بيئة التجريب .4

كمكاف التجريب كقاعاتو كالػسائل الدسعية كالبرخية كالتجييدات كتذسل بيئة التجريب 
كيقرج ببيئة التجريب مجسػعة مغ األشياء خارج الشطاـ كالتي  التجريب،السدتخجمة في عسمية 

 (1) .الشطاـتؤثخ التغيخات في صفاتيا عمى الشطاـ كتتأثخ بالسثل صفاتيا السسيدة بدمػؾ 

 :أساليب التجريب .5

 كالثاني ىػالػسيمة، فاألكؿ ىػ شخيقة السجرب في تشفيح البخنامج التجريبي،  كاألسمػب غيخ
السجرب  كمتشػعة كعمى، كشخؽ التجريب كثيخة كاألفبلـما أشخنا إليو في الفقخة الدابقة كالشساذج 

الستجربيغ مغ الشاحيتيغ العمسية  كنػعية كمدتػػ أف يختار مشيا ما يتشاسب مع شبيعة التجريب 
 .كالعسمية

كالسجرب إف شخيقة أك أسمػب التجريب ىي بسثابة الصخيق السػصل إلى ىجؼ التجريب، 
 .(2) الصخؽ كأسخع أفزل  يختار

 أنؽاع التجريبثانيًا: 

يسكغ أف نسيد بيغ أنػاع عجيجة لمتجريب تبعًا لبعس الجػانب التي تختبط بيا عسمية 
 كىي:الترشيف ىحه 

 جريب قريخ األجل(ت –شػيل األجل  )تجريبالتجريب حدب مجتو  .1
 التجريب الجساعي( –الفخدؼ  )التجريبالتجريب مغ حيث عجد الستجربيغ  .2
 التجريب خارج السشطسة( –داخل السشطسة  )التجريبالتجريب كفقًا لسكاف التجريب  .3
 العسل(التجريب أثشاء  –بالعسل  االلتحاؽقبل  )التجريبالتجريب كفقًا لػقت التشفيح  .4
 (3)التخرري( –اإلشخافي  –السيشي  – )اإلدارؼ التجريب مغ حيث السزسػف  .5

 الػضائف حدب لمتجريب أنػاع عجة ضيػر استػجب السؤسدات في الػضائف كلعل تعجد
 :التالية لمسخاحل كفقا التجريب تقديع كيسكغ كالكفاءات، الختب حدب ككحلظ ،اإلدارية كالسدتػيات

                                           
 (.56 – 55الدكارنة، مخجع سابق )صببلؿ خمف  (1)

 .1/10/2017، تاريخ الديارة   https://hrdiscussion.com، البذخيةالسػارد  إلدارةمػقع السشتجػ العخبي  )2(
 (.89البذخية )ص دمحم إبخاىيع السجىػف، إدارة كتشسية السػارد  (3)

https://hrdiscussion.com/
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 :التؽظيف مؼ األكلى السخاحل في التجريب . أ
 إلى: التػضيف مغ األكلى السخاحل في التجريب تقديع يسكغ

 السشذأة كمدؤكليات كأىجاؼ العسل، بقػاعج السػضف تعخيف إلى ييجؼك العاـ:  التػجيو -
 اإلجابة يتزسغ كسا لمسشذأة، العاـ التشطيسي الييكل في مكانو كعغ بيا، يعسل التي
 كاضحة إجابات عمى الحرػؿ في الججيج السػضف يخغب التي األسئمة جسيع عمى
 .عشيا

 العاـ، التػجييي التجريب بعج التجريب ىحا كيأتي االبتجائي: التخرري التجريب  -
 .السػضفسيسارسيا  التي الػضيفة كخرائز كمدؤكليات كتعميساتكاجبات  كيتزسغ

 في الخؤساء مغ السػضف عميو يحرل الحؼ التجريب كىػالخجمة:  تأدية أثشاء التجريب -
 تأدية العسل. أثشاء السخؤكسيغ إلى الخؤساء مغ السدتسخ بالتػجيو ذلظ كيتع العسل،

 :التؽظيف مؼ الستقجمة السخاحل في التجريب . ب
 :التالية األنػاع يتزسغ فإنو العسل مغ الستقجمة السخاحل في لمتجريب بالشدبة أما
 السعمػمات التجريب مغ الشػع ىحا كيتزسغ :السعمػمات تججيج بغخض التجريب  .1

 الحاجة كتجعػ ،يسارسو الحؼ التخرز في لمسػضف أف تقجـ يشبغي التي الججيجة
 أدت كمسا التخررات، أنػاع في كافة التجريب مغ الشػع ىحا تعسيع إلى دائسا

 كالتججيجات التغيخاتبعس  إجخاء إلى الحجيثة كالتقشية العمـػ في الحجيثة التصػرات
 .آلخخ كقت مغ بيا األساسية

 يمـد الحؼ التجريب كىػ :أخخػ  كضيفة إلى االنتقاؿ أك التخقية بغخض التجريب .2
 يسكغ كسا ججيجة، مدؤكلياتك  بػاجبات لمقياـ أك ججيجة كضيفةلتػلي  الفخد إلعجاد
 التالية: األنػاع إلى السختمفة لمػضائف تبعا التجريب تقديع

 ميشة لسداكلة الستخررة كالسيارات الخبخات التجريب ىحا كيذسل :التخرري التجريب -
 بغية السخترة كالخبخات السيارات تشسية إلى التجريب ىحا كييجؼ عسل متخرز، أك

 مذاكل. لسػاجية اإلمكانات تػفيخ
األعساؿ إف الصابع الستساثل مثل أعساؿ  عمى التجريب بو اإلدارؼ: كيقرج التجريب -

 ىحه كتسثل كالسحفػضات الدجبلت كاعساؿ السالية كالذؤكف  كالسذتخيات السدتػدعات
 في العسل انتطاـ عمى السشذأة كفاءة كتتػقف ،اإلدارية األعساؿ مغ ىاما األعساؿ جانبا

 .السجاالت ىحه
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 التجريب احتياجات يغصي الحؼ التجريب ذلظ كىػالقيادؼ:  اإلدارؼ  التجريب .3
 التالية: السدتػيات في أك الخؤساء لمقادة إجخاؤه السصمػب

 مدؤكلية عاتقيع عمى تقع الحيغ العامميغ مغ السدتػػ  ذاؾ كىػ ؿ:األك  اإلشخاؼ مدتػػ   -
 عسل عمى باإلشخاؼ بجكرىع يقػمػف  ال آخخكف  عاممػف  يسارسو الحؼ العسل كإدارة قيادة

 .لمسشذأة التشطيسي الييكل أسفل في السذخفػف  يكػف  كعادة ،اآلخخيغ
 األكؿ، اإلشخاؼ مدتػػ  فػؽ  مباشخة يبجأ الحؼ السدتػػ  ذلظ كىػالػسصى:  اإلدارة مدتػػ   -

 كفاءة زيادة في بالغة أىسية السدتػػ  كليحا ،العميا اإلدارة مدتػػ  مغ مباشخة أقل مدتػػ  كإلى
 السختمفة األقداـ مغ عجد بإدارة السدتػػ  ىحا بحيث يقـػ السختمفة، في األجيدة العسل

 بيشيا. كالتشديق
 مغ تكػف  التي الخئيدية الػضائف يتزسغ الحؼ السدتػػ  ذلظ كىػ العميا: اإلدارة مدتػػ  -

 القرػػ  كلؤلىسية ،األساسية القخارات كاتخاذ لمسشذأة، العامة الدياسات كضع مدؤكلياتيا
 .(1) لمعسل كتأىيميع السجيخيغ لتجريب

كانت فػائج التجريب كمشافعو قج تعجدت كأىسيتو كأكلػياتو قج تشػعت فسغ الصبيعي أف  كإذا
كنػجد أدناه أىع ما قيل  لحلظ،شكالو كمػضػعاتو كمدتػياتو تبعًا أتتعج كتتشػع أنػاع التجريب ك 

 التجريب.حػؿ السعاييخ كالسؤشخات التي يتع بسػجبيا ترشيف أنػاع 

 :لدمؼا لعامل كفقاً  التجريب أنؽاع .1
  بالخجمة االلتحاؽ قبل التجريب  -
  الخجمة أثشاء التجريب  -

 ف:السكا لعامل كفقاً  التجريب أنؽاع .2
  العسل رأس كعمى السشطسة داخل التجريب  -
  العسل عغ كبعيجاً  السشطسة خارج التجريب  -

 :كآجالو لسجده كفقاً  التجريب أنؽاع  .3
  األجل قريخ تجريب  -
  األجل متػسط تجريب  -
  األجل بعيج تجريب  -

                                           
 (.220 -218ص، إدارة السػارد البذخية )يعبج الباق (1)
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 :لسدتؽياتو كفقاً  التجريب أنؽاع .4
 كالسيشية(. الحخفية (الجنيا لمسدتػيات تجريب  -
 اإلشخافية(. (الػسصى لمسدتػيات تجريب  -
 العميا )القيادية(. لمسدتػيات تجريب  -

 :الجغخافي لشطاقو كفقاً  التجريب أنؽاع  .5
 ككششي محمي تجريب  -
  إقميسي تجريب -
 دكؿ تجريب  -

 :كأساليبو لتقشياتو كفقاً  التجريب أنؽاع .6
 تقميجؼ(. (السجربيغ عبخ تجريب  -
 سمػكي )ذاتي(. تجريب  -
 )إلكتخكني(.بعج  عغ تجريب  -
 .(افتخاضي (كالسختبخات الػرش داخل بالسحاكاة تجريب  -

 :كمجاالتو لقطاعاتو كفقاً  التجريب أنؽاع  .7
 كاالجتساعية التخبػية كالرحية االقترادية التشسػية القصاعات يذسل مجني التجريب -

 ة.كاإلداري
 كالزباط لؤلفخاد كالديادية كالجفاعية الػقائية القصاعات يذسل كعدكخؼ  أمشي تجريب -

 .(1) السجني السجتسع شخائح كبعس

 أساليب التجريبثالثًا: 

لى إلشقل السادة التجريبية مغ السجرب  تدتخجـأسمػب التجريب ىػ الػسيمة الػحيجة التي 
كاألساليب التجريبية تختمف تبعا لسجسػعة مغ العػامل  السصمػب،الستجربيغ برػرة تشتج األثخ 

 أىسيا:

 .السجربيغنػعية  . أ
 التجريب.كمػضػع  . ب
 السػضػعات.كمجػ العسق كالذسػؿ في عخض  . ت

                                           
 (.13 -12الكبيدي، مخجع سابق )ص(1) 
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 التجريب.فتخة  . ث
ارات كتعخؼ الػسائل التجريبية بأنيا كل ما يداعج عمى انتقاؿ السعخفة كالسعمػمات كالسي

 لمستجرب.السختمفة 

 التجريب:أسمؽب  اختيارىػ السعاييخ الؽاجب مخاعاتيا عشج أكمؼ 

 تحقيقو.ما ىػ اليجؼ الحؼ يدعى التجريب الى  . أ
 التجريب.شبيعة العمع اك الػضيفة محل  . ب
 لمستجرب.السدتػػ الػضيفي  . ت
 التجريبية.السادة  . ث
 التجريب.فتخة  . ج
 السػضػعات.مدتػػ العسق كالذسػؿ في عخض  . ح
 لمستجربيغ.الخمفية الدابقة  . خ
 كمياراتيع.السجربػف الستاحػف كيتع ذلظ مغ خبلؿ خبخاتيع  . د

  التجريبية:أنؽاع األساليب  .2

السبلئػع  ػج أسػػاليب عػػجة يػػتع اسػػتخجاميا فػػي العسميػػة التجريبيػػة، كتحجيػػج األسػػمػبجتػ 
كليذ  ػة البخنػامج كأىجافػو كمحتػػاه كبيئتػو،عمػى شبيع أسمػػب التجريػب يعتسػج، التػجريبي لمبخنػامج

كاحجا أك أكثخ ىػ  لجسيػع بػخامج التػجريب بػل إف لكػل بخنػامج أسػمػبا ىشاؾ أسمػب كاحػج مبلئػع
 .(1) األكثخ مبلئسة

  يمي:كمؼ أىػ أساليب التجريب الذائعة ما 

كفييا تعخض الحقائق  لمتجريب،تعتبخ السحاضخة الصخيقة التقميجية  السحاضخات: .1
كتدداد فاعمية ىحه  الستجربيغ،كالسعمػمات عغ مػضػع معيغ عمى عجد كبيخ مغ 

بالخبخاء ككسائل إيزاح كالخسـػ كالرػر كالخخائط  االحتكاؾصاحبيا  إذاالصخيقة 
الحخة، بسا يكفل زيادة  اإلضافيةكاألفبلـ كغيخىا ىحا الى جانب االستعانة بالقخاءات 

 أثارىا.التي  اطضخ لمتػسع في الشقفاعمية السحا
تتسثل الحالة في مجسػعة معمػمات جسعت مغ الػاقع عغ مذكمة  الحالة:دراسة  .2

تػاجو مشطسة مغ السشطسات يخاد اتخاذ قخار بذأنيا كيصمب مغ السحاضخيغ مشاقذة 
                                           

 (.112التشطيسي )صالتصػيخ الغامجؼ،  (1)
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كتزع الحالة  الجراسة،ىحه البيانات كتحجيج تػصياتيع بالشدبة لمسذكمة مػضػع 
في محيط الػاقع العسمي لسذكمة أك مذاكل معيشة كتجفعيع بسداعجة  الستجربيغ

السجرب/السذخؼ عمى التجريب التفكيخ العسيق في جػانبيا كاستعخاض كجيات 
 العسمية.مغ كاقع خبخاتيع  لمستجربيغبيغ الشطخ السختمفة في إشار مغ التبلحع 

يغ لبحث مػضػع يذتخؾ في السشاقذة مجسػعة مغ الستجرب كالسشاقذات:الشجكات  .3
كلو جػانب متعجدة، كيقػـ كل مذتخؾ في الشجكة بجراسة  عاؿ،معيغ عمى مدتػػ 

جانب نعيغ مغ السػضػع كاعجاد تقخيخ عشو كلحلظ فالسذتخكػف يكػف ليع خبخات 
كيعج أسمػب السشاقذات تجريبا ذىشيا لؤلفخاد  العسمي،كبيخة في مجاؿ الجراسة كالبحث 

كىع  كيقشعػف،اقذػف الحجج كيؤيجكف كيعارضػف كيجافعػف حيث يتبادلػف اآلراء كيش
 يحػزكنيا. التيفي مل ذلظ يدتعسمػف خبخاتيع كيتعيشػف بالسعمػمات 

كفيو تعخض مذكمة عمى مجسػعة مغ الستجربيغ كيصمب مشيا  الحىشي:العرف  .4
عمى أف يثيخكا أية فكخة  حميا،لسجرب أف يأتػا بأكبخ قجر مغ األفكار التي تتشاكؿ 

كالبعج  الستجربيغميسا بمغت مغ ججة كغخابة كيفيج ىحا األسمػب في تججيج أفكار 
 فكارىع.اإللساـ بيا كحرخ أ لمستجربيغبيع عغ ركتيشية التفكيخ حتى يسكغ 

كفيو يعير الستجرب  الصبيعي،ىي مسارسة نذاط يساثل الشذاط  اإلدارية:السباريات  .5
كعمى ىحا فإنو كمسا  التفكيخ،ىحا الشذاط سػاء في جانب السعمػمات أك أساليب 

يا أكثخ ككاف بكانت السباراة مذابية كمساثمة لمػاقع كمسا كاف اىتساـ الستجربيغ 
كبسػجب ىحا األسمػب تقدع مجسػعة  مشيا،إفادتيع  كبالتاليانجماجيع فييا أقػػ 

عمى أف يتخاكح عجد  فقط،سػعتيغ أك أكثخ كغاليا الى مجسػعتيغ الستجربيغ الى مج
 .(1) ( أفخاد7-5كل مجسػعة ما بيغ )

 كفقا األفخاد تعقج مغ خةيصغ لسجسػعة مقابمة السؤتسخ ىػ عبارة عغ: السؤتسخات .6
 السذاركة خبلؿ مغ كذلظ يايف لمسذتخكيغ السعخفة تصػيخبيجؼ  كذلظ مشطسة لخصة

 ألف كذلظ السحاضخات عيػببعس  عمى تتغمب بحلظ كىي ،لمستجربيغ الذفػية
 غييسمب خيغ فإنيع كبالتالي السقاببلت ىحه في فعاؿ دكر ليع كػف ي الستجربيغ بعس

 يعتسج إنسا مؤتسخ أؼ نجاح فإف حاؿ أية كعمى لمسحاضخات بالشدبة الحاؿ ىػ كسا
 كتحميل دراسة خبلؿ مغ التجريب يتعحيث  ،فيو الستجربيغ مداىسة مجػ عمى

                                           
 (.64 – 60، مخجع سابق )صشاىخ محسػد الكبللجه (1)
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 مغ تعمسػف ي كبيخحج  إلى ، فاألفخادالحاضخيغ قبل مغ لمسشاقذة تصخح التي األفكار
 .البعس  بعزيع

 كبحلظ مختمفاً  دكر شخز كل معبي أف األدكار شخيقة تسثيل تيجؼ تسثيل األدكار: .7

 كسا دمظي أف حاكؿي األب دكر لعب الحؼ فالصفل ذلظ مغ كراء يتعمعأف  لو يتدشى

 الزغػط ةيماى تعمعي الخئيذ دكر عبيمالحؼ  كالسخؤكس ، تعمعي كبحلظ األب دمظي

 مجػ أيزاً  يتعمع األستاذ دكر معبي الحؼ كالصالب رؤسائو مغ عميو تقع التي

 يتع ما عادة التجريب مجاؿ كفي الخ...التعميع عسمية عميو تشصػؼ  التي صعػبات

 كبحؿ كره د متجرب كل أجاد فاذا محجدا دكراً  متجرب كل معبي ثيبح ما مػقف ارياخت

 بو ىحا يؤدؼ كقج أمامو، تتزح مغ الحقائق خيالكث فإف مػقفو، عغ الجفاع في جيجه

 .خيالكث تعمعي أف إلى

 أك لؤلفكار، الحخ التحخيظ أيزاً  تدسى كالتي األفكار تيييج قةيشخ  في ر:األفكا تيييج .8

 مختارة خةيصغ لسجسػعة يعصي فإنو اإلبجاعي السذكبلت أك حل األفكار إشبلؽ

 السجسػعة أفخاد مغ يصمب ثع أك مذكمة مػقف في الترخؼ كيفية عغ سؤاؿ بعشاية

 السذكمة السػقف أك ػلجىاي أف يسكغ التي الحمػؿ أك األفكار مغ مسكغ عجد أكبخ تػليج

 األفكار ةيكس فإف قةيالصخ  ىحه السجسػع كفي أفخاد أفكار غيب الحخ التزافخ عيتذج مع

 معتسج بذكل ؤجلي نػعية عمى الحكع إف ثيح ،نػعيتيا عمى أسبقية الستػلجة تعصى

 خخكج بيا يتع التي بالدخعة قبلب لػح أك سبػرة األفكار عمى كتكتب الحق، كقت إلى

 .األفكار ىحه
( تحت تػجيو مشدق 12 -3 (مغ األفخاد مغ عجد قـػي الصخيقة ىحه: في الحػار فخؽ  .9

 مغ معيشة نقاط في أك مذكمة، أك مػضػع في نطخىع فخيق الحػار بتقجيع كجيات

 كالخبخات التخررات مغ أنػاعا مختمفة السقجمػف  سثلي ما كعادة كاسع، مػضػع

أك  التشفيحييغ السػضفيغ مغ السقجميغ اختيار يتع ما كعادة ،الفكخية كاالتجاىات
 قج أخخػ  أحياف كفي لمسذاركة، السشطسة خبخاء دعػة يتع األحياف بعس كفي اإلدارييغ

 عمى الستجربيغ تذجيع التقجيع مييك  كسقجميغ أنفديع بالسذاركة الستجربػف  قـػي

 .متقجـ لكل أسئمة تػجبو قيشخ  عغ السذاركة
 السعارؼ اكتداب في الستجرب تقجـكفييا ي الحاتي لمتعمع شخيقة ػكى: السبخمج التعميع .12

 تع التي الخصػات مغ سمدمة خبلؿ مغ التجريبية األىجاؼ لتحقيقالبلزمة  كالسيارات

 البخنامج في بالتقجـ لمستجربيغ الصخيقةىحه  كتدسحمدبقا،  كاختبارىا بعشاية تختيبيا
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 سمدمة خصػة مغ لكل جابييإ بذكل بػف يدتجي أنيع كسا تعمسيع، سخعة لسعجالت شبقا

 االنتقاؿ قبل استجاباتيع صحة عغ ةيفػر  مختجة معمػمات عمى كيحرمػف  الخصػات،

 التسكغ حتى الستجربيغ تعمع إلى ليؤدؼ عادة البخنامج ترسيعكب التالية،الخصػة  إلى

 .(1) السصمػبة كالسيارات لمسعارؼ

 مخاحل كخطؽات العسمية التجريبيةرابعًا: 

السخاحل  تتكػف نطخية التػجريب أك خصػاتػو مػغ أربػع مخاحػل مشصقيػة متتابعػة كتبػجأ ىػحه
كأفخاد  داراتإلجػ  رفعيػا كالتي تعشي تحجيج السيػارات السصمػػب التجريبية،بتحجيج االحتياجات 

بشيايػػة التػػجريب، كىػػي تحقيقيا كالتي يػتع تفرػيميا فػي مجسػعػة مػغ األىػجاؼ السصمػػب  معيشة،
السعارؼ، كتصػيخ في السيارات في مجاالت  عبػػارة عػػغ تغييػػخ فػػي االتجاىػػات، كزيػػادة فػػي

 .حجدةكضيفية م

ى إل يشتقل األمخ بعج دلظ إلى ترسيع لبخنامج التجريب، كالحؼ يعشػي تخجسػة األىػجاؼ
الػػحؼ سػػيتع اسػػتخجامو  كتحجيػج األسػمػب كتػجريبي،مػضػػعات تجريبيػة أك مػادة كمحتػػػ تعميسػي 

لسحاضػخة، كالحػاالت، ا الستػجربيغ مثػل بػاسػػصة السػػجربيغ فػػي تػصػػيل مػضػػػعات التػػجريب إلػػى
 .األقبلـ كالدبػرة السعيشات التجريبية مثلالسداعجات أك  كسػا يػتع تحجيػج كالسشاقذػة،كالتسػاريغ 

تحجيج تكمفة  ككجدء مغ ترسيع بخنػامج التػجريب يجػب تحجيػج السػجربيغ فػي البخنػامج، كأيزػاً 
 إلػػى مخحمػػة تشفيػػح بخنػػامج التػػجريب، كالتػػي تتزػػسغيشتقػػل األمػػخ بعػػج ذلػػظ ك  ميدانية التجريب أك

 كاعػػجاد مػغ حيػث مػاعيػج الجمدػات، لمبخنامج،أنذصة ميسة مثل تحجيج الججكؿ التشفيحؼ 
كالستابعة  تجييداتو، كتختيبػػو كسػػا يتزػػسغ ذلػػظ تحجيػػج مكػػاف التػػجريب كأزمشتيػػا،كالخاحػػات 

 تشفيح البخنامج خصػة بخصػة.اليػمية إلجخاءات 

كيػتع ذلػظ مػغ خػبلؿ تقيػيع  تقييسػو،يحتاج األمػخ إلػى  التجريب،انتياء بخنامج  كأخيػخا كبعػج
 أداء

                                           
 (.19 - 17، كمية العمـػ االقترادية كالتجارية )صسكداؼ(1) 
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نشدى أف  الستجربيغ محل التػجريب، أك تقيػيع رأييػع حػػؿ إجػخاءات البخنػامج. كسػا ال يجػب أف
 ( 1) ككل.نذاط التجريب  محاكلػة السشطسػة إلػى تقيػيعتجسيع نتائج التقييع في كل البخامج قج يعشي 

األساسية لمتجريب سشعخض السخاحل كالخطؽات التي تسخ بيا عسمية  ئالسبادالى  استشاداً 
 أساسية:التجريب كالتي تتكؽف مؼ خسذ مخاحل 

 السعمػمات كتحميل جسعاألكلى:  السخحمة .1
 التجريبة االحتياجات الثانية: تحجيج السخحمة .2

 التجريبة البخامج : ترسيعالثالثة السخحمة .3
 (2) التجريبة البخامج شفيحالخابعة: ت السخحمة .4

 السعمؽمات:  تحميلك  جسع: األكلى السخحمة

 مغ مجسػعة بجسع بالسشذأة التجريب خصة إعجاد عشج السدؤكؿيقػـ  أف الزخكرؼ  مغ
 ضخكؼ مع كتتشاسب ،العامميغ باحتياجات تفي سميسة خصة إعجاد مغ التي تسكشو البيانات

 تأثيخاتيا ليا التي السعمػمات ىحه في السؤشخات بعس استخبلص كيسكغ ،السشذأة كإمكانيات
 في مذاكل كجػد التشطيسي، الييكل في السجسمة التعجيبلت مثل: التجريبية الخصة عمى

 الفعمية. األداء معجالت انخفاض لمعامميغ، السعشػيةالخكح  انخفاض ،التشطيع كفي االتراالت

 :التجريبية االحتياجات تحجيجالثانية:  السخحمة

 قج التي السذاكل لسػاجية تجريبيع السصمػب األفخاد تحجيج عغ تعبخ التجريبية االحتياجات إف
 خيغيالسج أك كالخؤساء التجريب مدؤكؿ بيغ بالتعاكف  االحتياجات ىحه كتحجد السشذأة،تعتخض 
 كاآلتي: االحتياجات بمػرة كيسكغ بالسشذأة،

 العامميغ. بعس لجػ كالسعارؼ السعمػمات بتصػيخ تتعمق احتياجات -
 العامميغ. بعس لجػ كالقجرات السيارات بتصػيخ تتعمق احتياجات -
 .الخؤساء مع تعامميع كشخيقة ،العامميغ بعس سمػؾ بتصػيخ تتعمق احتياجات -

 التجريبية: البخامج ترسيػ :الثالثة السخحمة
 :أىسيا عشاصخ عجة التجريبية البخامج ترسيع عسمية تتزسغ

                                           
 (.321)ص إدارة السػارد البذخيةماىخ، (1) 
 (.89السجىػف، إدارة كتشسية السػارد البذخية )ص   (2)
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 التجريب مػضػعات تحجيج -
 الشجكات( العسمية، الحاالت السحاضخات، (مثل التجريب أساليب تحجيج -
 كالبرخية( الدسعية اإليزاح )كسائل مثل التجريبية كالسدتمدمات السعجات تجييد -
  رئيدة كمقػمات خرائز فييع تتػافخ كالحيغ السشاسبيغ السجربيغ إعجاد -

 التجريبية: البخامج تشفيح :الخابعة السخحمة

 عمى: السخحمة ىحه كتذسل

 لمبخامج كالسػضػعات  الدمشي التتابع كتشديق لمبخامج الدمشي الججكؿ إعجاد -
 التجريب مكاف كإعجاد تجييد -
  كالسجربيغ الستجربيغ متابعة -

 التجريبية: البخامج تقييػ :الخامدة السخحمة

 ثسة كمغ التشفيح، دقة عمى تعتسج كإنسا فقط، التخصيط بحدغ تتحقق ال التجريب فعالية إف
التجريب  تقييع مذكمة كتعتبخ السشذأة، في عاـ بذكل التجريبي البخنامج بتقييع مغ القياـ البج

 إلى: ذلظ كيخجع الػضيفة، ليحه السسارسيغ تػاجو التي السذاكل أىع مغ فعاليتو كقياس

 التحجيج. كجو عمى قياسو يجب ما عمى االتفاؽ عجـ -
 قياسيا. السصمػب العػامل مغ الكثيخ لػجػد نتيجة القياس عسمية تعقج -
 .لمقياس الجقيقة اإلحرائية األساليب تػافخ عجـ -
 نية كجػد التجريب، عمى الفخدؼ الجافع مثل عػامل تػفخت إذا التجريب فاعمية كتتحقق -

 (1) بكفاءة. البخامج تشفيح يتعأف  السشاسبة، العسل

 الشرخ:مخاحل التجريب كسا حجدىا الجكتؽر مجحت أبؽ 

 تحجيج كتحميل االحتياجات التجريبية .1

                                           
 (.227 -225، إدارة السػارد البذخية )صيعبج الباق (1)
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 تخصيط التجريب  .2
 التجريب مػازناتكضع  .3
 تشفيح التجريب كتذسل: .4

 اختيار الستجربػف  -
 اختيار السجرب  -
 إعجاد السادة التجريبية  -
 اختيار أسمػب التجريب -
 اختيار كسائل التجريب السداعجة  -
 تحجيج زماف التجريب  -
 تحجيج مكاف التجريب -
 إعجاد قاعة التجريب  -

 تقييع البخنامج التجريبي .5
 (1) التجريبيختاـ البخنامج  .6

 

  

                                           
 (.17 -15مجحت أبػ الشرخ، مخجع سابق )ص (1)
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 الثالثالسبحث 

 التجريب كاألداء السيشي
عمى الخغع مغ أىسية األداء كاالىتساـ بو في السشطسات كالسؤسدات الرحفية إال أف ىحا 
السػضػع ال يداؿ مغ أكثخ السػضػعات غسػضًا كتذعبًا سػاء فيسا يتعمق بالتعخيف أك العشاصخ 

كفي ىحا السبحث سشقػـ  لؤلداء،التي يتزسشيا مفيـػ األداء، لحا قج تعجدت تعخيفات الباحثيغ 
كقج تع تقديع ىحا  السيشي،خؼ عمى أىع تعخيفات األداء كعشاصخه كعبلقة التجريب باألداء بالتع

األداء السيشي في السؤسدات حيث يذسل العشػاف األكؿ رئيدية،  عشاكيغإلى أربعة السبحث 
، لعػامل السؤثخة في األداء السيشياأما العشػاف الثاني فيتصخؽ إلى ، الرحفية كأىسيتو كعشاصخه

، بيشسا يتزسغ العشػاف ساليب قياس األداء كمؤشخات تحدشوأيغ تشاكؿ العشػاف الثالث في ح
 .األداء السيشيالتجريب كعبلقتو بالخابع 

 :األداء السيشي كأىسيتو كعشاصخهأكاًل: 

 مفيـؽ األداء: .1
 الشذاط السبحكؿ أك الفعل ىػ كاألداء تشفيح، أك أنجاز أك عسل أؼ " بأنو عخؼ لغػياً  األداء

 السيشي كاألداء عسل معيغ، إلنجاز فخد ببحلو قاـ معيغ جيج نتاج ىػ :فاألداءإنجازه،  تع الحؼ
 الكفء العامل مغ السصمػب كفقا لمسعجؿ ككاجبات مدؤكليات مغ الػضيفة بأعباء القياـ ىػ

 السجرب

 مدئػليات مغ بأعباء الػضيفة لقياـ: ابأنو األداء اإلدارية العمـػ مرصمحات معجع كعخؼ
 (1) "الكفء السجرب العامل مغ أداؤه السفخكض لمسعجؿ كفقاً  ككاجبات

 بيا. كالػاجبات السكمف باألعساؿقياـ الذخز  إصبلحيًا: بأنواألداء 

حريمة  كىػسمػكيو تعكذ ما تع تعمسو أك التجريب عمية  استجاباتأيزا بأنو  األداءخؼ كعُ 
ما تشتجو القجرات العقمية كالشفدية كالحخكية كيتع قياسو عادة بسؤثخات كسية أك نػعية كيكاد يكػف 

الرحفيػف كل ما يقػـ بو ـ السيسة السباشخة كالػسيصة لعسميات التجريب بػجو عا ءاألداتحديغ 

                                           
 .(38ص )الدعػدية  العخبية الخاصة بالسسمكة الصػارغ  بقػات غأداء العاممي بكفاءة كعبلقتيا األمشي التجريب بخامجالبخاؾ، (1) 



77 

 

يعسمػف بيا  مغ خبلؿ السؤسدات التيتكميفيع بيا  سػاء تع محجدة مغ مياـ كأنذصة كمسارسات
 ليع. اعتيادهأك أنذصة كمسارسات 

 ."كاآللية الفخد مغ إنتاجية أقرى تحقيق " :بأنو األداء "تايمػر " يعخؼ كسا

 السػضف كفاءة أىسيا كثيخة عػامل تفاعل محرمة" بأنو األداء بػياتديذ دريتذار  كعخؼ
 التشطيع. كبيئة الػضيفية كمتصمباتو

 الدمػؾ الخمط بيغ يجػز ال بأنو كيقػؿ األداء مرصمح عمى الزػء جيمبخ ثػماس كيمقي
 التي السشطسة في مغ أعساؿ األفخاد بو يقـػ ما ىػ الدمػؾ أف ذلظ كاألداء، اإلنجاز كبيغ

 معًا.كاإلنجاز  الدمػؾ بيغ التفاعل فيػ األداء أما بيا، يعسمػف 

 أف أؼ مدتػػ األداء تحجيج في معاً  يتفاعبلف العسل في كالخغبة السقجرة أف الدمسي كيخػ 
 القياـ عمى مقجرة الذخز مجػ عمى يتػقف األداء مدتػػ  عمى العسل عمى السقجرة تأثيخ

 :التالية السعادلة خبلؿ مغ بالعسل

 (1) العسل في الخغبة× العسل  عمى السقجرة = األداء مدتػػ 

 كىػ عميو التجريب أك تعمسو تع ما تعكذ سمػكية استجابات بأنو :األداءكيعخؼ الكبيدي 
 نػعية أك كسية بسؤشخات عادة قياسو كيتع كالحخكية، العقمية كالشفدية تراالقج تشتجو ما حريمة
 (2) عاـ. بػجو التجريب لعسميات كالػسيصة السباشخة السيسة األداء تحديغ يكػف  كيكاد

كل التعخيفات الدابقة فاف الباحث يعخؼ األداء إجخائيا كفقًا ليحه الجراسة بأنو قجرة  كمغ
أما األداء  السختمفة،الرحفييغ عمى تأدية كاجباتيع كمياميع السصمػبة مشيع في كضائفيع  كدافعية

نذخ الحقيقة لمجسيػر برخؼ الشطخ عغ العػاقب التي  نعخفو بأنوالسيشي الرحفي فيسكغ أف 
 خػؼ أكتشتج عشيا، إذا كاف الرحفي حارسًا لمحقيقة فيػ مصالب بشقميا لمشاس دكف  أفغ يسك

 .تيجيج اآلخخيغ

                                           
 (.40ص -39السخجع الدابق نفدو، )ص(1) 
 (.15الكبيدي مخجع سابق )ص(2) 
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 السيشي:أىسية األداء 

 :يمي فيسااألداء  أىسيةتتسثل 

 تحقيقواليجؼ الحؼ تدعى اإلدارة إلى  أىسيةدعع  .1
 السدتػيات جسيعاتخاذىػا عمػى  تعيلكػل القػخارات التػي  العسميةفػي التخجسػة  يداعج .2

كالشداىػة  بالججيةاألداء  ترفيأف  يشبغياألداء الفعػاؿ  يتحققكحتػى  السؤسدػة، فػي
 .السداجيةالقخارات كاالبتعاد عغ القخارات  اتخاذ عشػػج

 عمى فتخات كمخضية إيجابيةنتائج  تقجيعاإلسياـ في القجرة الجائسة عمى  .3
 فػػػي مقػػػجمتيا كأكالىػػا يأتيلػػػئلدارة بػػل  سػكمةال الخئيدةاألداء قائسػػػة السيػػػاـ  يجعع .4

استثسار القجرة لجػ الفخد عمى العسل، كالتي تتػلج  أىجافيا لتحقيق كالعشاية باالىتساـ
 (1) عسمو. ألداء كاكتداب السيارة البلزمة التجريبمغ 

  األداء:عشاصخ 

 جيج،تتشػع العشاصخ السختبصة باألداء كالتي يفتخض بالعامميغ معخفتيا كالتسكغ مشيا بذكل 
 ما يمي:كيذيخ كثيخ مغ الباحثيغ إلى أف أىسيا 

كتذسل السيارة السيشية كالسعخفة الفشية كالخمفية العامة  - :الػضيفةلسعخفة بستصمبات ا .1
  .بستصمبات الػضيفة

 كالشطاـ كاإلتقاف كالبخاعة كالتسكغ الفشي كالقجرة عمى تشطيعكتذسل الجقة  :العسلنػعية  .2
 العسل.كتشفيح 

 .اإلنجازكتذسل العسل السشجد في الطخكؼ العادية كسخعة  :العسلكسية  .3
 يجخل فييا التفاني كالججية في العسل كالقجرة عمى تحسل السدؤكلية :كالػثػؽ السثابخة  .4

 (2) .ئلشخاؼ كالتػجيوكإنجاز األعساؿ في مػاعيجىا كمجػ الحاجة ل

                                           
 (3الجشجلي، ماىية األداء )ص(1) 
 (46ص)الػششيعبلقة العػامل التشطيسية باألداء الػضيفي لمعامميغ في مجيشة السمظ عبج العديد الصبية لمحخس  العساج،(2) 
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 -:اآلتيبأف عشاصخ األداء تتكؽف مؼ  عبجالباري درة بيشسا يخى 

كىي تعشي ما لجػ السػضف مغ معمػمات كميارات كاتجاىات  :السػضفكفايات  .1
 كقيع كىي تسثل خرائرو األساسية التي تشتج أداء فعاؿ يقػـ بو ذلظ السػضف

تذسل السياـ كالسدؤكليات أك األدكار كالسيارات  كىحه الػضيفية:متصمبات العسل  .2
 عسل مغ األعساؿ أك كضيفة مغ الػضائف يتصمبياكالخبخات التي 

كتتزسغ العػامل  خارجية،كىي تتكػف مغ عػامل داخمية كعػامل التشطيع: بيئة  .3
كاإلجخاءات السدتخجمة  االستخاتيجيالجاخمية التشطيع كىيكمو كأىجافو كمػارده كمخكده 

 التكشػلػجية، االجتساعية، االقترادية،العػامل الخارجية ىي )العػامل  أما
 (1) كالقانػنية( الدياسية الحزارية،

أف لؤلداء عشاصخ كمكػنات أساسية بجكنيا ال يسكغ التحجث عغ كجػد أداء  كيخػ أخخكف 
 :مشيافعاؿ كذلظ يعػد ألىسيتيا في قياس كتحجيج مدتػػ األداء لمعامميغ في السشطسات 

  كىي أف يدتصيع العامل أداء العسل السػكل إليو بالجرجة السصمػبة مغ اإلتقاف القجرة: .1
 كتتعمق بجكافع الفخد الخغبة: .2
 (2) .التكشػلػجيا ىي نذاط إنداني يذسل الجانب العمسي كالجانب التصبيقي  .3

 العؽامل السؤثخة في األداء السيشي الرحفي ثانيًا:

 حيث العػامل، ىحه كل تحجيج يرعب اذ كالستذابكة السختمفة املالعػ  مغ بالعجيج األداء يتأثخ

 في تؤثخ ال عسػما الحياة اك االجتساعية الحياة اك االقترادية الحياة في ضاىخة تػجج ال تكاد

 العػامل ككحا كالسكاف الدماف يؤثخ االداء عمى السؤثخة العػامل كاختبلؼ تعجد جانب كالى ،االداء

 تؤدؼ كاخخػ  داءاأل رفع الى تؤدؼ عػامل تػجج انو يتزح ىشا كمغ كادائو، الفخد عمى الفيديائية

.خفزو الى
 (3) 

                                           
 (.96ص) لتيا في البيئة العخبية السعاصخةالشطخية كدال السشطسات األسذتكشػلػجيا األداء البذخؼ في  درة،(1) 
 (.35)صالسجرع، التجكيخ الػضيفي كعبلقتو بأداء العامميغ (2) 
 (.85 - 84ص) البذخيةادارة السػارد  ،الجفنػر  (3) 
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 ىػ ما مشيا كمؤثخة، كمتذابكة مختمفة عػامل عجة عمى يتػقف العسل أداء أف فيو الشظكمسا 

 باختبلؼ تأثيخىا درجة حيث مغ تختمف العػامل كىحه كنفدي، كبيئي كاجتساعي كثقافي تشطيسي

 كحاجات رغبات كاختبلؼ كاإلدارية كاالجتساعية التعميسية السدتػيات باختبلؼ كالسكاف، الدماف

 كسا خفزو، إلى األخخ البعس يؤدؼ حيغ في األداء رفع إلى يؤدؼ العػامل ىحه كبعس، األفخاد

 التأثيخ إلى ،باإلضافة مباشخ غيخ تأثيخ لو األخخ البعس بيشسا مباشخ تأثيخ لو البعس أف

 كىي نػعيغ في حرخىا يسكغ عػامل بعجة يتأثخ السيشي األداء فإف كبالتالي،  كالدمبي االيجابي

  .الخارجية كالعػامل الجاخمية العػامل

 متعجدة كىي كالسؤسدة، اإلدارة لديصخة تخزع التي مجسػعة ىي: الجاخمية العػامل .1

 مغ:كىي تتكػف  ،كمتشػعة
 السؤثخ الجيشاميكي العامل باعتباره السشطسة في مػرد أىع يعج كىػ :البذخؼ  العشرخ .أ 

 التي فالقخارات األخخػ، العػامل جسيع في الستحكع كىػ اإلدارية، العسميات جسيع في

 .كتكمفتو ككسيتو اإلنتاج جػدة تحجيج في األساس ىي ،السؤسدة في الفخد يتخحىا

اتيا ميار  في متسيدة بذخية عشاصخ كاستقصاب تخغيب عمى تياقجر  بسجػ مختبط السؤسدة فشسػ
 التي األساليب أحج يعج الحؼ البذخؼ  العشرخ تشسية بسجػ مختبط ككحا كاتجاىاتيا، كمعارفيا

 الكامشة، الصاقات معخفة شخيق عغ كذلظ ،السدتقبمي لشجاحيا تعج أف بػاسصتيا السؤسدات تدتصيع

 عمى العسل أىسيا مطاىخ عجة ليا البذخؼ  العشرخ كتشسية العسل، في مداىستيع زيادة كبالتالي

 كإعجادىع الحالية، مخاكدىع في األفخاد لتشسية الخسسية، كغيخ الخسسية كالبخامج الدياسات إنجاح

 أكبخ. مدؤكليات ذات لسخاكد

 كالتخقية التجريب مثل الفخد تشسية أجل مغ كالػسائل األساليب مغ اإلدارؼ  الجياز يتخح كسا
 العسل تأدية محػر مجسػعيا في تكػف  التي الصخؽ  مغ ذلظ كغيخ اإلندانية، العبلقات كتشسية

 السعشػية. الخكح كرفع كالتذجيع الكفاية كتحقيق العامميغ األفخاد كتصػر

 تحت تقع التي السػارد لجسيع الفعاؿ االستخجاـ عغ السدؤكلة ىي اإلدارة إف :اإلدارة .ب 

 يعتسج األداء معجالت زيادة مغ %75 مغ أكثخ إف يقاؿ أنو حتى السؤسدة، سيصخة

 سمػكيات عجة مغ يتألف مخكب عغ عبارة ىػ اإلدارة كأسمػب اإلدارة، أساليب عمى
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 العامميغ األفخاد ترػر بسجػ يقاس كىػ التشطيع، أىجاؼ بإنجاز لمقياـ كإجخاءات

 كتؤثخ ،العميا اإلدارة قبل مغ عمييع السسارسة كالزغػشات ليع، السسشػحة لمدمصات

 لحلظ ،كالخقابة كالقيادة كالتشديق التخصيط مثل األنذصة، جسيع عمى اإلدارة أساليب

 كفعالية كفاءة عجد في سببا سيكػف  إدارية دعامة ألؼ تقريخ أك ضعف أؼ فاف

 عغ اإلدارية األجيدة بعس في فعبل مسارسة التي اإلدارة تختمف كقج،  ككل األداء

 الباحثيغ اىتساـ عجـ عغ ناتج كىحا ، نطخيات تذسميا التي كالسفاىيع السبادغ

 األجيدة كإمكانية بيئة مع يتشاسب لئلدارة نسػذج كإيجاد اإلدارة، بجراسة كالسختريغ

 الجكلة بعس في عميو أصبح الحؼ السدتػػ  إلى مدتػاىا في ترل لع التي اإلدارية

(1) .الستصػرة
 

 كفقا العسل كتقديع كالسدؤكليات السياـ كتحجيج تػزيع عمى يذتسل كىػ :التشطيع .ج 

 التغيخات كأحجث التشطيع في السػازنة درجة إفك  كالتشديق، كالديصخة لمتخررات

 كمشطػمة كالتػضيف العسل، كأساليب نطع في الججيجة لمسدتججات كفقا البلزمة

 بكفاءة األىجاؼ كتحقيق أداء عمى كثيخا يؤثخ أف شأنو مغ كالتجريب كالتشسية ،الحػافد

 الطخكؼ جسيع تحت عالية بكفاءة تعسل جيجة نطع أك تشطيع كجػد لعجـ كنطخا
 لمتغيخ قابل يجعمو بذكل تشطيع أؼ في ةكالجيشاميكي السخكنة إدخاؿ كجب كالستغيخات

.السدتججة لمستصمبات كفقا
 (2)

 

 الشسػ فخص الفخد كمقجار يؤدييا التي الػضيفة أىسية مجػ إلى كتذيخ :العسل شبيعة .د 

 زادت كمسا حيث الػضيفة، عغ الستختبة االشباعات كمدتػػ  لذاغميا الستاح كالتخقي

 ،أداؤه كبالتالي ككالئو دافعتيو زادت الفخد يؤديو الحؼ كالعسل الفخد بيغ التػافق درجة
 كمياـ بػاجبات الحقيقية السعخفة عجـ نتيجة العسل بصبيعة الكامل اإللساـ عجـ بيغ كقج

 .العسل أداء عمى سمبا التأثيخ إلى السػضف، كمياـ ككاجبات الػضيفة كصبلحياتو
 تحيط التي الجاخمية البيئة بسكػنات يعخؼ ما أك :التشطيسي السشاخأك  العسل بيئة .ق 

 كنطاـ اتراالت مغ كتشطيسية اجتساعية عبلقات مغ لػضيفتو، أدائو أثشاء بالفخد

 عمى األىسية بالغ ليا كالتي التشطيسي، السشاخ ابتعاد مغ كغيخىا كالحػافد لؤلجػر

 .كسمبا إيجابا البذخؼ  لمعشرخ األدائي الدمػؾ

                                           
 (.66صالخقابة في السؤسدات الرحفية كأثخىا عمى األداء السيشي) نايمي،(1) 
 (.31ىالة، كسيمة، دكر التجريب في تصػيخ أداء العامميغ بالسؤسدة )ص (2) 
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 التأثيخ في مخكدؼ  دكر ليا التي السادية كالسعجات اإلمكانيات كل أؼ :الفشية العػامل .ك 

 الغيار قصع تػفخ كمجػ السعجات التذغيل كضخكؼ الريانة فسجاؿ األداء، عمى

 اإلنتاجية الصاقة كمدتػػ  لحجع محجدة كميا كالزػضاء اإلضاءة األدائية كالسعخفة

 .السدتخجمة

 لو تكػف  فقج الجساعات، بيغ أك كالفخد اإلدارة بيغ يحجث قج كالحؼ :التشطيسي الرخاع .ز 

 يخاد التي الصخيقة ككحا الرخاع شجة حدب سمبية، نتائج لو يكػف  قج كسا ايجابية، نتائج
 صخاع اعتباره يسكغ كالحؼ لمرخاع أقرى حج يػجج مؤسدة كل عغ الحقيقة كفي ،ابي

 الرخاع مدتػػ  يكػف  كعشجما األداء عمى االيجابي التأثيخ تحقيق في يداىع ايجابي،

 أف السحتسل غيخ حيث ممسػس، بذكل سمبا تتأثخ قج األداء، مدتػيات لمغاية مشخفزا

  .السحيصة البيئة مع التكيف عمى كالقجرة كالتغييخ كاالبتكار التصػيخ محاكالت تبخز

 ة عجيج جػانب كيجدج يزع كاسع مرصمح "الثقافة" مرصمح فأ :التشطيسية الثقافة .ح 
 األفخاد مع كالتعامل االجتساعي كالتػافق كااللتداـ الخقابة عمى يذتسل فيػ السؤسدة في

 .كاألداء السيشي كالييكل كالجساعات

 التي الدمػؾ أنساط ككحلظ بالقبػؿ تحطى التي كالتقاليج القيع مغ مجسػعةنيا أ عمى تعخؼ فيي

 ،ككفاءتو كتحديشو األداء عمى تػثخ التشطيسية كالثقافة مؤسدة أؼ في كالسجراء األفخاد يعتسجىا
 كمغ كغيخىا، كإمكانيات كعبلقات نطع مغ الجاخمية البيئة تػفخه بسا ناحية مغ مختبط الفخد فأداء

 كارتفاع انخفاض في تتحكع بجكرىا فيي كبالتالي التشطيسية الفخد لثقافة انعكاس ىػ أخخػ  ناحية

  .األداء مدتػػ 

 سيصخة خارج تقع التي العػامل تمظ ىي الخارجية العػامل إف :الخارجية العؽامل .2

 كتتشبأ سمبية أـ كانت ايجابية متغيخات مغ حػليا لسا تشتبو أف اإلدارة كعمى السؤسدة

 السؤثخة الخارجية العػامل مغ العجيج معا كىشاؾ كالتكيف مػجيتيا عمى كتعسل بتأثيخىا

 :مشيا األداء عمى

 كالصبقاتلسجتسع ا تخكيب تتزسغ االجتساعية البيئة إف :كالثقافية االجتساعية البيئة . أ

 االجتساعي، التشطيع كشبيعة االجتساعية األدكار كتعخيف الصبقي الرعػد كإمكانية

 التاريخية تسعلسجا خمفية فتذتسل الثقافية البيئة أما االجتساعية السؤسداتخ كتصػي

 حػؿ السختمفة الشطخ كجيات الثقافية السكػنات كتػضح فيو، الدمػؾ كقيسة كمعتقجاتو
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 كالتقشية كالسعخفة كالعقبلنية األفخاد بيغ كالعبلقة القيادة، كأنساط الدمصة عبلقات

 .االجتساعية السؤسدات كشبيعة

 كتكػيشيا عجدىا يختمف متغيخات أك عشاصخ عجة عمى تذتسل كالثقافية االجتساعية العػامل إف
 أداء عمى تؤثخ أساسية متغيخات ىشاؾ أف الباحثػف  أجسع لكغ ألخخ، مجتسع مغ كتأثيخىا

 الذخرية سساتك  التعميسي كالبشاء االجتساعي كالبشاء القػمية الذخرية سسات كىي السؤسدات

 حهى كتتأثخبيا أنساط الدمػؾ التفكيخ التي يترف بيا معطع أفخاد السجتسع  يقرج القػمية

 التعامل في األفخاد سمػؾ تحكع التي الثقافية الستغيخات مجسػعة،  العػامل مغ بسجسػعتيغ األنساط

 في الفخد أداء مع شخديا تتشاسب العػامل كىحه،  بيشيع فيسا الدائجة االتراؿ كأشكاؿ السػاقف مع

 األداء عمى ايجابيا أثخ ليا األفخاد لجػ االنجاز دافع مثبل الجكافع زادت كمسا أؼ السؤسدات

 .كالعكذ

 كأىجافو لمسجتسع الفخعية التشطيسات تخكيب كشبيعة شكل أؼ :االجتساعي البشاء . ب

 .أفخاده بيغ العبلقات كنسط كحجكده، كنصاقو

 كىػ الفخد، أداء عمى السؤثخة العػامل مغ رئيديا عامبل يعج الحؼ :التعميسي البشاء . ت

 األمية كندبة التعميع فسدتػػ  التعميع، كأساليب كمحتػؼ  التعميع ىيكل عمى يذتسل

 األداء عمى تؤثخ العػامل ىحه كل لو، األفخاد تقجيخ كمجػ العمسي، بالبحث كاالىتساـ

 الشطاـ عمى كاضح تأثيخ مغ ليا لسا كبيخة بأىسية تحطى الثقافية فالستغيخات الفخد،

 مؤىمة بذخية عشاصخ عشو نتج كالخبخات كالثقافة التعميع مدتػػ  ارتفع فكمسا اإلدارؼ 

  .اإلدارية الػضائف لتػلي

لسجتسع ا في العاـ الدياسي السشاخ أؼ الدياسية البيئة تعشي: كالقانػنية الدياسية البيئة . ث
 القانػنية البيئة عغ كأما ،الدياسي التشطيع كشبيعة الدياسية الدمصة تخكيدكدرجة 

 الزخائب كفخض السؤسدات بإنذاء تترل التي كاألنطسة، الجستػرية الجػانب فتعشي

 الشطاـ شبيعة حيث مغ البيئة، حهبي يتأثخ اإلدارية السؤسدات كأداء، عمييا كالخقابة

  .الدياسي كاالستقخار الدياسي

 فسثبل العامة أك الخاصة كالسمكية االقترادؼ التشطيع نػع كتذسل: االقترادية البيئة . ج

 كبالتالي الستصػرة التقشيات كإتباع لمسشافدة جكببة لبلقتراد الحخ يفتح السجاؿال إتباع

 .أدائو عمى إيجابا يؤثخ كىحا اإلبجاع نحػ الفخد تقجـ بجػدة االىتساـ
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 أف يجب كالتي السؤسدات معيا تتعامل التي الخارجية العػامل أىع مغ العػامل ىحه تعبخ إذف
.الفخد مدتػػ  عمى أك ككل السؤسدة مدتػػ  عمى سػاء الجيج األداء لتزسغ معيا تتكيف

 (1) 

 بيشسا حجد بعس الباحثيغ األداء عغ شخيق تحجيج العػامل السؤثخة فيو كالتي تتسثل في ثبلثة
  :كىيمتغيخات رئيدية 

 الجيج السبحكؿ .1
  .الفخديةالقجرات كالخرائز  .2

(2) إدراؾ الفخد لجكره الػضيفي. .3
 

 :يميفيسا السؤثخة في األداء تتسثل  عػاملالأىع  كيخػ أخخكف أف مغ

أف السدؤكؿ عغ األداء لع يرسسو بذكل  أؼ :األداءعجـ تػفخ شخكط مشاسبة في  .1
 كعشاصخه.جيج كلع يخاِع شخكشو 

 السعاييخ.عجـ كضع معاييخ مشاسبة أك حتى مقاييذ ليحه  .2

عجـ قجرة عجد كبيخ مغ السدؤكليغ في السشطسات عمى تعخيف كتحجيج األداء   .3
(3) كاإلنجاز.كالتفخيق بيشو كبيغ الدمػؾ 

 

نتاج ىحا التفاعل ىػ  كيكػف  ،بيشيا فيساإف العػامل التي تع التصخؽ ليا سابقا تتفاعل 
 تأثيخىاإضافة إلى  األداء،عمى  تأثيخىاكسا أف ليحه السحجدات أكزاف مختمفة في  األداء،مدتػػ 

كسا أف  العسل، يأك رغبة الفخد ف دافعيةمغ  يديجفارتفاع القجرات مثبل قج  البعس،في بعزيا 
مشا أف نشطخ إلى ىحه  يتصمبمسا  قجراتو، كتشسية لتصػيخ يدعىقج تجعل الفخد  الجافعية

 السحجدات نطخة شاممة. 

  

                                           
 (.71نايمي، مخجع سابق )ص(1) 
 (51ص)أثخ العبلقات اإلندانية عمى أداء العامميغ في األجيدة األمشية  الحخبي،(2) 
 (.100صمخجع سابق ) درة،(3) 
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 الرحفي:العؽامل السؤثخة عمى األداء السيشي 

 عامل الخغبة كالسؽىبة كالجراسة الستخررة  .2

 عسمو،لرحفي في مجاؿ كالجراسة الستخررة عامبلف رئيدياف لشجاح ا كالسػىبة الخغبة
فقط كبيغ مغ يقػؿ  كمػىبةكعمى الخغع مغ أف ىشاؾ خبلؼ دائع بيغ مغ يخػ أف الرحافة رغبة 

بزخكرة الجراسة الستخررة إال أف كل مغ العامميغ مكسبًل لؤلخخ كال ندتصيع الجـد بأف األكؿ 
تػجيو مغ خبلؿ أخع مغ االخخ أك العسذ كيخػ ركبخت ديسػف أف الرحافة تحتاج الى تثقيف ك 

 الجراسة الستخررة.

 عامل التجريب .3

 كفاءتيععسمية إكداب السعارؼ كالسيارات لسجسػعة مغ الفخاد بغية رفع  ىػالتجريب 
التجريب الرحفي مغ أىع أنػاع التجريب فيػ يعسل  كيعتبخ إنتاجية،السيشية لمحرػؿ عمى أقرى 

 ججيج.كل ما ىػ  لسػاكبةارات عمى تثقيف الرحفي مديجا مغ السعمػمات كالسعارؼ كالسي

 عامل الثقافة العامة .4

تتعجد السعاني المغػية التي تذيخ الييا مرصمح الثقافة كتعػد الكمسة في المغة العخبية الى 
 بو.كقاـ  يحػيو كضبط ماأؼ ححؽ كفيع  القاؼ،الفعل ثقف بفتح الفاء ككدخ 

 عامل الخبخة .5

يقرج بالخبخة الرحفية عجد الدشػات التي يقزييا الرحفي في مجاؿ عسمو ، كيعج 
اكتداب الخبخ أىسية كبيخة لمرحفي ، خاصة عشجما تتع عسمية مفاضمة بيغ شخريغ لجييسا 
نفذ السؤىل كيديج أحجىسا عغ األخخ في خبختو ، كغالبا ما يجيل الكثيخكف بأف الخبخة في 

عجد الدشػات التي قزاىا الرحفي في مجاؿ عسمو فقط ، ألف ىشاؾ السجاؿ الرحفي ال تقاس ب
تمظ الدشػات في  يدتثسخكاعجد كبيخ مغ المحيغ قزػا في مجاؿ الرحافة سشػات عجيجة لع 

تصػيخ أنفديع كالتعمع مغ أخصائيع كفي السقابل ىشاؾ صحفييغ قزػا سشػات قميمة في السجاؿ 
زمبلئيع المحيغ قزػا أضعاؼ سشػات الخبخة التي  فادةاستالرحفي كاستفادكا مغ الدشػات بحجع 

 قزػىا ، ألنيع عسمػا باستسخار في تصػيخ أنفديع كتفادؼ األخصاء المحيغ يقعػف بيا باستسخار.
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 التفخغ التاـ لمعسل الرحفي  .6

تؤثخ شبيعة عسل الرحفي كػنو متفخغ أك متعاكنا عمى التحخيخ الرحفي لمسادة 
الستعاكنيغ سػاء كانػا شبلب اك مجرسػف يزعف العسمية التحخيخية الرحفية فاالعتساد عمى 

 السحخريغ.نطخًا لغياب الخبخات ككثخة التبجيل كالتغييخ في 
 الزغؽط التي تسارس عمى الرحفي .7

فيشاؾ الزغػط السيشية كالدياسية  الرحفي،تتعجد الزغػط السؤثخة في األداء التحخيخؼ 
ع مغ أف كل نػع مغ أنػاع لو تأثيخ عمى الرحفي السيشي اال كعمى الخغ كاالجتساعية،كاإلدارية 

التي تؤثخ ميشيا عمى األداء السيشي لو فيي التي تؤثخ  أبخز الزغػطأف الزغػط اإلدارية مغ 
كتأثيخىا يفػؽ تأثيخ القيػد السيشية بسخاحل عجيجة فيي تحج مغ  باالتراؿتأثيخا حاسسا عمى القائع 

 (1) .لمزغػطو أكثخ مغ األنػاع األخخػ استقبللية الرحفي كفاعميت

 عمى السؤثخة كالتشطيسية اإلدارية العػامل مجسػعة األخيخة دراستو في DEMERS كيخصج

 الرحفي: األداء كفاءة
الجائسيغ  كالسحخريغالسشجكبيغ  كعجد الجائسيغ لعامميغا عجد كتعشي التشعيػ:درجة  .2

 بيا.التخقي  بالرحيفة كأساليبكعجد األقداـ 

ممكية  ءالسداىسة سػاكيذيخ الى أنساط الدبلسل الكبخػ كالذخكات  السمكية: نسط .3
 غيخىا.عائمية أك فخدية أك 

كتذيخ الى مجػ كجػد قػاعج كلػائح مشطسة  :العسل تحكػ التي كالقؽانيؼ المؽائح .4
كمجػ كجػد مػاثيق شخؼ معسػؿ بيا في ميشة  الرحفي،لجػانب إدارة السذخكع 

 .احتخامياالرحافة كدرجة 

كتعشي مجػ إدراؾ العامميغ بالسؤسدة  القخار:صشاعة  في كالخشج الكفاءة درجة .5
السذاركة في صشع  كدرجة العسل،الرحفية أىسية كجػد اإلدارة في تدييخ شئػف 

مجػ اداراؾ العامميغ في السؤسدة الرحفية أىسية  كتعشي :الدياساتالقخارات كتػجيو 
كدرجة السذاركة في صشع القخارات كتػجيو  لعسل،اكجػد اإلدارة في تدييخ شئػف 

 العسل.الدياسات كقجرة اإلدارة عمى مػاجية السذكبلت كأزمات 

                                           
 (.70 - 52تأثيخ السادة اإلعبلنية في الرحف الدعػدية عمى األداء السيشي لمرحفييغ )ص ،مخيذج(1) 
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يث تؤثخ ح :فييا التؽظيف كشخكط الرحفية بالسؤسدة العامميؼ كتجريب تأىيل درجة .6
ىحه العػامل عمى قجرة السؤسدة كالعامميغ بيا كقجرة السجيخيغ في السدتػيات السختمفة 

(1) األىجاؼ.تشطيع العسل كتحقيق  في
 

 حرخىا في اآلتي: يسكغتػجج ثبلثة عػامل مؤثخة في األداء كيخػ مفتاج الجشجلي أنو 

 مغ معخفة كميارات. يستمكوالسػضف: ما  .1
 .كتحجيات: ما تترف بو مغ متصمبات الػضيفة .2
(2) .التشطيسية البيئةالسػقف: ما تترف بو  .3

 

كالباحثيغ حػػؿ العػامل  تابكجػد اتفاؽ مػحج بيغ الكُ كيدتشتج الباحث مسا سبق عجـ 
 مشيا:التي تحجد األداء كيعػد ذلظ إلى عجة أسباب 

 عدكخية(. – ربحية – )صحفية خجميةالسؤسدات ختبلؼ أعساؿ ا  .1

 أمشي(. -عامل -تقشي -شبيب -صحفي )العامميغ تشػع فئات   .2

اختبلؼ درجة األىسية لكل باحث كيخػ الباحث أف ىحا التفاكت بيغ الباحثيغ يعػد إلى  
فسا قج يكػف مغ كجية نطخ البعس مشاسب قج يخاه اآلخخكف غيخ ذلظ كسا أف األىسية التي قج 
يشطخ إلييا بأنيا مؤثخة عمى أداء العامميغ في مجاؿ معيغ قج ال يكػف ليا ذلظ التأثيخ في مجاؿ 

 .آخخ

 تحدشو:أساليب قياس األداء كمؤشخات  ثالثًا:

 األداء:اس ماىية قي

مػػجػ قػػجرتيا عمػػى إنجػػاز  تقييعبغػػخض  السؤسديةالتػي تقػػػـ بيػػا الػحػػجات  العسميةىػ 
 كمعاييخاألداء مؤشػػخات  قياسنطػػاـ  كيتزسغ كفعػػاؿ،األىػػجاؼ السحػػجدة بذػػكل مػضػػػعي 

حاجػات  تحقيقكالسبلحطة كالخقابػة عمػى السػػارد بيػػجؼ  التخصيط عمىلؤلداء تعسل  كمقاييذ
 .كانجاز أىجاؼ السؤسدة العسيل

 

                                           
 (.62ص ) السعاصخإدارة السؤسدات الرحفية كاالقترادية في العالع  غالي،(1) 
 (.4الجشجلي، مخجع سابق )ص (2) 
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 األداء: قياس أىسية

 األداء في اآلتي: قياس أىسيةحرخ  يسكغ 

 اتخاذ القخار. عسميةأداة مداعجة في  .1
 التي تقـػ بيا. العسمياتاألداء السؤسدة في فيع  قياس يداعج .2
 .كالتصػيخ التحديغأؼ األماكغ أك القصاعات في السؤسدة تحتاج إلى إجخاء  تػضيح .3
 السسارسات كالبخامج الشاجحة كالفاشمة. بيغ التسييد .4
 التعمع كالشسػ السؤسدي. تشذيط عسميةتداعج في  .5
 كرفع كفاءة األداء السالي كاالستثسارؼ. تقشيغ .6
 اإلدارؼ. لمتغيخبسثابة أداة محفد ة  يعتبخ .7
 قػج بػو لمقياـ التخصيطالػحؼ تػع  كالتصػيخ التحديغاألداء فػي التأكػج مػغ أف  سقيا يداىع .8

 .حجث بالفعل

 األداء. قياس أساليب

 :كىسا قدسيغاألداء عادة إلى  قياس أساليب تقديع يتع

 كىي: التقميجية األساليب .1
 دراسة الػقت. . أ
 دراسة األداء. . ب
 دراسة السػازنات. . ت

 كىي: الحجيثة األساليب .2
 جػدة الخجمة مغ مشطػر العسبلء. قياس . أ
 السدتسخ لؤلداء مغ خبلؿ إدارة الجػدة الذاممة. التحديغ . ب
 جػائد األداء الحكػمي. . ت
 .السخجعيةالسقارنات  . ث
 .قيسةأفزل  معيار . ج
 (1) بصاقة األداء الستػازف. . ح

                                           
 (.10 - 8السخجع الدابق نفدو )ص(1) 
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 - :الصخؽ كيخػ " القاضي " أف ىشاؾ شخؽ لقياس كفاءة أداة العامميغ كفيسا يمي أىع ىحه 
 :األكلىالطخيقة 

مقارنة اإلنتاج الحؼ يقػـ بو العامل لدجبلت أداء نسػذجية كتػضع ىحه السعجالت عمى 
أساس دراسة العسل بالشدبة لمسشتجات القابمة لمقياس الكسي بسدتػػ معيغ مغ الجػدة في كحجة 

شكل  زمشية معيشة، أما األعساؿ الحىشية أك التشطيسية فيرعب معيا تحجيج معجالت أداء في
كحجات قابمة لمقياس السػضػعي لحلظ تتغيخ فكخة معجؿ األداء في ىحه الحالة إلى أىجاؼ أك 

كتتخح األىجاؼ أشكاالً  مختمفة كسعجؿ نسػ معيغ أك أف يرل مدتػػ  تحقيقيا،إنجازات يشبغي 
 .الجػدةالخجمة إلى درجة معيشة مغ 

 :الثانيةالطخيقة 

ل ىحه الصخيقة االختبارات الخاصة بالسعخفة إجخاء اختبارات دكرية لمعامميغ كتذس
 كميػلو، العامل،األساسية لسكػنات الػضيفة كاالختبارات الشفدية بيجؼ التعخؼ عمى شخرية 

كاختبارات األداء ىحه تيجؼ إلى تحجيج قجرات كميارات  شخريتو،كأبعاد  كاستعجاده،كاتجاىاتو 
كيعاب عمى ىحه االختبارات الجكرية بأنيا تكمف أمػاالً   بو،الفخد في أدائو لمعسل الحؼ يكمف 

شائمة كخبخات متخررة إلمكانية القياـ بيا إضافة إلى الػقت الكبيخ الحؼ تدتغخقو لطيػر 
 .نتائجيا

 :الثالثةالطخيقة 

تقاريخ الكفاءة كىي الصخؽ األكثخ شيػًعا كيتع إعجاد ىحه التقاريخ عمى نساذج معيشة 
يخ الكفاءة بالشدبة لمصخيقة التي تتبع في تقجيخىا، فبعزيا يأخح الصخيقة العجدية كتختمف نطع تقار 

أؼ تقجيخ درجة الكفاءة باألرقاـ كالجرجات الحدابية ذات الشياية القرػػ عمى مختمف عشاصخ 
التقجيخ كالبعس اآلخخ يأخح بصخيقة السخاتب حيث يتع التقجيخ بأكصاؼ األداء كحاالتو كبعس 

بيغ الصخيقتيغ ، كتتعجد الشساذج تبًعا لتعجد اختبلؼ األنذصة بسعشى آخخ إف كضع الشطع تجسع 
نطاـ كاحج لقياس كفاءة نػعيات األعساؿ كالػضائف السختمفة ال يؤدؼ إلى تحقيق اليجؼ السشذػد 
مغ تقخيخ الكفاءة ألنيا سػؼ تفتقخ إلى السػضػعية كتغفل متصمبات أساسية في الػضائف 

 قيذ كفاءة القياـ بأعبائيا .كاألعساؿ التي ت

كىشاؾ كسائل أخخػ لقياس األداء حيث تػجج فئتاف مغ مقاييذ األداء كىسا :مقاييذ 
األداء الحكسية )التقجيخية( ، كمقاييذ األداء غيخ الحكسية )السػضػعية( ، كتسثل تقجيخات األداء 

تػػ أداء شخز نػًعا مغ السقاييذ الحكسية حيث تتصمب قياـ شخز بإصجار حكع حػؿ مد
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آخخ ، كتتزسغ جسع معمػمات ككزف أىسيتيا كاستخجاميا في إعجاد بياف عغ أداء الذخز 
 . الخاضع لمتقػيع كىكحا فإف تقجيخات األداء تعتبخ في بعس جػانبيا نػًعا مغ التجخيج
بل أما مقاييذ األداء غيخ الحكسية فيي مقاييذ ال تتصمب تجخيًجا أك تجسيًعا أك استشتاجات مغ ق

الذخز الحؼ يقػـ بتجسيع القياسات عمى األقل, كتتألف ىحه البيانات مغ أشياء يسكغ عجىا 
كمذاىجتيا أك مقارنتيا مباشخة مغ مػضف آلخخ كتذسل السقاييذ غيخ الحكسية عادة عمى 
مؤشخات كشدبة التالف، كمعجؿ اإلنتاج كالسػقف السدتغخؽ في إنجاز السيسة ، كىحه كاضحة إلى 

كتحجد في مجاالت كثيخة قيسة أداء الفخد بالشدبة لمسشطسة , كىشاؾ مقاييذ أخخػ غيخ حج كبيخ 
حكسية كال تسثل األداء بذكل مباشخ كلكشيا تجخل بذكل كاضح في أؼ تعخيف لمفعالية الكمية 

 كسعجؿ الغياب ، كتخؾ العسل ، كالحػادث كالذكاكؼ .

ت اإلدارة إال أف ذلظ ال يمغي حقيقة كعمى الخغع مغ أىسية مػضػع األداء بالشدبة لشطخيا
صعػبة قياس األداء فعسمية قياس األداء تعج مغ الدياسات اليامة في السشطسات اإلدارية فيي 
ميسة ألنيا الػسيمة التي تجفع اإلدارات لمعسل بحيػية كنذاط حيث تجبخ الخؤساء عمى متابعة 

سخؤكسيغ لمعسل بشذاط ككفاءة ليطيخكا كمبلحطة أداء مخؤكسييع بذكل مدتسخ ، كسا أنيا تجفع ال
بسطيخ السشتجيغ أماـ رؤسائيع ، كسا أنيا معقجة الف أداء بعس العامميغ صعب قياسو لصبيعة 
العسل الحؼ يتدع باإلنتاجية غيخ السمسػسة كالتي يرعب قياسيا كخاصة تمظ األعساؿ التي تعتسج 

أعساؿ السذخفيغ كغيخىا حيث يكػف االعتساد عمى الصاقة الحىشية كالعقمية مثل األعساؿ اإلدارية ك 
األساسي في عسمية قياس األداء عمى مبلحطة الخئيذ السباشخ كرأيو الذخري في بعس 

 .الرفات التي يتستع بيا الفخد 

كيتزح مسا سبق تعجد اآلراء في نساذج قياس األداء نتيجة اختبلؼ الباحثيغ كتعجد 
القياس، كقج ارتبصت نساذج قياس األداء ارتباًشا قػًيا  آرائيع في العشاصخ التي تتزسشيا نساذج

 .بالسػضف كالػضيفة كذلظ عمى اعتبار أنيسا مرجراف لؤلداء أك مجاؿ العسل
 - :مشياكيحجد " عدكخ " كسائل مختمفة لقياس األداء 

كىي التي تحتػؼ عمى البيانات الخاصة كالتي تع تدجيميا عغ  األداء:سجبلت  .1
 السبيعات،كأرقاـ  كالسخدكف،األداء كاإلنتاج الفعمي مثل سجبلت العسميات اإلنتاجية 

كاستخخاج البيانات مغ ىحه الدجبلت كمقارنتيا بالسعاييخ الخقابية  الذخاء،كأكامخ 
 بديػلة.حيث ُيسكغ ذلظ مغ اكتذاؼ االنحخاؼ 



91 

 

يقرج بيا مخاقبة العسل كاألفخاد بػاسصة السجيخ أك السذخؼ  الذخرية:بلحطة الس .2
 لمتأكج مغ أف مدتػػ األداء يصابق السعاييخ السػضػعة. 

يعتبخ مدتػػ الخضا مغ كسائل قياس األداء كذلظ مغ خبلؿ  الخضا:مدتػػ  .3
لشذاط السعمػمات التي تأتي مغ تعميقات السدتيمكيغ أك العامميغ الحؼ يتأثخكف با

مػضع القياس فسثبًل إذا كثخت شكػػ العسبلء حػؿ الترشيع الخدؼء لمسشتج فيعشي 
 (1) السصمػب.ذلظ أف جدًءا مغ السشتجات أقل مغ السدتػػ أك السعيار 

 الحاتية: كاألساليب السػضػعية األساليب بيغ التسييد كيسكغ

 األداء سقيا في مػضػعية أسذ عمى تعتسج التي كىي :السػضػعية األساليب . أ
  :مشيا

 عجد مثل .القياس بػحجات عشيا معبخ العسل مخخجات حجع كىػ :اإلنتاج كسية .1
 لدمصاف تخزع ال خارجية بعػامل تأثخه السقياس عمى ىحا كيعاب السشتجة، الػحجات

 .الفخد كتحكع
 لمسػاصفات السخخجات مصابقة مجػ عمى لمحكع يدتخجـ معيار ىػ :اإلنتاج جػدة .2

  كأىجافو. العسل شبيعة حدب مقياس يتفاكت كىػ ،إذا السعسػؿ
 كأحكاـ تقجيخات عمى تعتسج التي األساليب كىي :الحاتية أك التقجيخية األساليب . ب

 استخجاـ صعػبة عشج األساليب مغ ىحا الشػع إلى كيمجأ األفخاد، أداء عمى اآلخخيغ
 .األداء قياس في السػضػعية األساليب

 :رئيدية مجسؽعات ثالثة إلى الحاتية السقاييذ كتشقدػ

 أك )السدؤكؿ بالقياس القائع تقجيخ عمى تعتسج :الدمسية أك التجريجية السقاييذ .1
 الفخد. أداء لجرجة السجيخ(

 كفاءتيع بحدب التقييع محل األفخاد تختيب عمى تعتسج :السقارنة أك التختيبية السقاييذ .2
 .تشازليا تختيبا إلييع السػكمة السياـ أداء في

 العسل، في الفخد بو يقـػ الحؼ الدمػؾ عغ تقجيخ إعصاء عمى تعتسج :الدمػكية القػائع .3
 (2) .الفخد يؤدييا التي التفريمية األنذصة الدمػكية عمى تختكد الصخيقة فيحه

                                           
 1/7/2018، تاريخ الديارة   https://hrdiscussion.com، البذخيةالسػارد  إلدارةمػقع السشتجػ العخبي  )1(

السيشي لمعامل، السؤتسخ العمسي الجكلي حػؿ األداء الستسيد لمسشطسات، بغ زاىي مشرػر، عبلقات ميارات االتراؿ باألداء (2) 
 368- 367، ص 2005جامعة كرقة، الجدائخ، 

https://hrdiscussion.com/
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 مشيا يتكػف  التي السختمفة كالسياـ باألنذصة الفخد قياـ كمغ خبلؿ تعخيفشا لؤلداء بأنو
 كسية :كىي عمييا، الفخد أداء يقاس أف يسكغ جدئية، أبعاد ثبلثة بيغ نسيد أف فيسكششا ،عسمو
 األداء. كنسط الجيج، كنػعية السبحكؿ، الجيج

 في الفخد يبحليا التي العقمية أك الجدسانية الصاقة مقجار عغ تعبخ :السبحكؿ الجيج كسية .1

 زمشية. فتخة خبلؿ العامل

 السبحكؿ الجيج مصابقة كدرجة كالجػدة، الجقة مدتػػ  فيي :السبحكؿ الجيج نػعية .2

 تقيذ التي السقاييذ مغ السعيار الكثيخ ىحا تحت كتشجرج معيشة، نػعية لسػصفات

 كاالبتكار اإلبجاع كدرجة األخصاء، مغ األداء كخمػ لمسػاصفات، اإلنتاج تصابق درجة

 .األداء في

 في األنذصة أداء شخيقة أؼ العسل، في الجيج بحؿ شخيقة أك أسمػب فيسثل :األداء نسط .3

.العسل
 (1) 

 السيشي:ثانيا: مؤشخات تحدؼ األداء 
 مدبقا محجدة كمعاييخبسؤشخات  الفعمي األداء مقارنة ىػ األداءتحديغ  عسمية جػىخ إف
 كمغ السؤشخات ليا البلزمة الترحيحية الخصػات اتخاذ ثع مدبباتيا كبياف االنحخافات لتذخيز

 برفتيا االقترادية الػحجة نجاح مفتاح تسثل كالتي البذخية السػارد أداء تحديغ عسمية في السيسة
 األداء: قياس في األساسية الجعائع

 قيقياتح مجػ قياس في السيسة اتخ السؤش مغ السشطسة فاعمية معيار تعج: الفاعمية . أ
 السػارد استثسار حيث مغ بيا تعسل التي البيئة مع تكيفاً أك  اندجاما ألىجافيا
 السشطسة فييا تحقق الجرجة التي ىي الفاعمية بأف القػؿ كيسكغ ،لجييا الستاحة
 نذاشاتيا في الشادرة بيئتيا لسػارد السشطسة استثسار عمى القجرة أنيا أك أىجافيا

 السختمفة.
 في السشطسة نجاح مجػ لبياف كمؤشخ أداة  ىي الفاعمية قياسإف  القػؿ يسكششا سبق مسا 

 بيشيا العبلقة تعديد عمى السشطسة قجرة ىي الفاعمية ألف كذلظ ليا السقخر الػضيفيالجكر  أداء
 .إلييا تشتسي التي البيئة كبيغ

 كالسادية البذخية السػارد استخجاـ في كالعقبلنية الخشج السؤشخ ىحا : يسثلالكفاءة . ب
 كالسعمػماتية كالسالية

                                           
 (.368- 367السخجع الدابق نفدو، )ص (1) 
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 كالسادؼ البذخؼ  التجفقتسخار اس إمكانية تؤمغ أف البج لمشسػ اليادفة السشطسة ألف كذلظ
 يتدع السعاصخ البيئة كاقع أف السيسا كمدتسخ فاعل بذكل لكي تعسل كالسعمػماتي كالسالي

 تصػيخ بالكفاءة كيقرج أنذصتيا ألداء البلزمة كالشػعية كالكسيات السحكػرة السػارد بسحجكدية
 الػحجة سمع كتػزيع تسكغ اإلنتاج التي الججيجة التكشػلػجيات باستخجاـ العرخية اإلنتاج كسائل

 إدارة مثل حجيثة تقشيات إدخاؿ يعشي كسا كالكمفة التػقيت حيث مغ مشاسبة بصخيقة االقترادية
 .اإلنتاجية لتحديغ اآلني اإلنتاج كأنطسة الذاممة الجػدة

 األىجاؼ لتحقيق مباشخة بعبلقة ارتباشيا ىػ كالكفاءة الفاعمية بيغ العبلقة مرجر إف
 عمى السػارد استخجاـ تعشي كالكفاءة السصمػب بالذكل األىجاؼ تحقيق تعشي فالفاعمية،  التشطيسية

 أؼ في العامميغ أداء بأف القػؿ كيسكغ كمفة بأقل لؤلىجاؼ السحققة إلنجاز األنذصة األمثل الشحػ
 السخكد ىحا بيا يحقق التي كالفاعمية الكفاءة عغ يعبخالخ ...كحجة ، قدع مشطسة، مدؤكلية مخكد

 السجخبلت تجني قيج تحت السخخجات تعطيع بكػنو يتخجع األداء ألف كنطخا حجدىا التي األىجاؼ
 تجني ىي كالكفاءة األىجاؼ السدصخة ، تحقيق أك السخخجات تعطيع ىي الفاعمية أف أؼ

 : التالية بالعبلقة األداء عغ التعبيخ يسكغ لحا السػارد استخجاـ تخشيج أك السجخبلت
 الكفاءة + الفاعمية =األداء . ت

 أؼ العسل في السػارد مغ قجر بأقل السدصخة األىجاؼ تحقيق يعشي السختفع فاألداء
 .كاحج آف في الطاىختيغ يتخجع فيػ معا لحلظ كالفاعمية الكفاءة

 مغ معيغ قجر باستخجاـ الشاتج مقجار لحداب مقياس اإلنتاجية تعشي: اإلنتاجية . ث
 = اإلنتاجية :أف عمى الباحثيغ أغمب كيتفق اإلنتاجيةفي  تدتخجـ التي القػػ 

 .السجخبلت /السخخجات
 بيغ كاضحاً  كتجاخبل تخابصاً  ىشاؾ أف :كالفاعمية كالكفاءة اإلنتاجية بيؼ العالقة: رابعاً 

 السشطسة كنجاح تحديغ عسمية في السيسة األساسية األركاف تسثل أحج التي السؤشخات ىحه
 الحمػؿ كضع خبلؿ مغ تقػيسيا بعج كمعالجة االنحخافات السحجدة أىجافيا إلى لمػصػؿ
 الستاحة السػارد مغ إنتاجيةمقجرة  أعمى تحقيق يعشي الكفاءة تحقيق إف كالرحيحة، السشاسبة
 زيادةخبلؿ  مغ السحجدة األىجاؼ إلى الػصػؿ في كتشجح تشفح أف يعشي الفاعمية كتحقيق
  .اإلنتاجية كمعجالت اإلنتاج مؤشخات في الػاضح التحدغ تعشي التي الكفاءة
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 أمثل استغبلؿ إلى كالػصػؿ اإلنتاجية لتصػر تعػد الفاعمية كزيادة الستسيدة الكفاءة تحقيق إذف
 (1) .الستاحة لمسػارد

 :- مجاخل لتحديغ األداء كىي ثبلثة ىاند يحجد
 :، تحديغ السػقف كذلظ عمى الشحػ التاليتحديغ السػضف، تحديغ الػضيفة 

 تحديغ السػضف .1
يخػ " ىايشد " أف تحديغ السػضف أكثخ العػامل صعػبة في التغييخ مغ بيغ العػامل 

 السحكػرة.الثبلثة 
كإذا تع التأكج بعج تحميل األداء كامبًل بأف السػضف بحاجة إلى تغييخ أك تحديغ في 

 :- األداء فيشاؾ عجة كسائل ألحجاث التحديغ في أداء السػضف كىي
التخكيد عمى نػاحي القػة كما يجب عسمو أكاًل كاتخاذ اتجاه إيجابي  كتتسثل في األكلى:الػسيمة 

عغ السػضف بسا في ذلظ مذاكل األداء التي يعاني مشيا كاالعتخاؼ بأنو ليذ ىشاؾ فخد كامل 
كإدراؾ حقيقة بأنو ال يسكغ القزاء عمى جسيع نػاحي القرػر كالزعف لجػ السػضف كتخكيد 

ؿ أساليب االستفادة ما لجػ السػضف مغ مػاىب ججيجة أك جيػد التحديغ في األداء مغ خبل
 .كتشسيتياضعيفة 

الػسيمة الثانية : تتسثل في التخكيد عمى السخغػب بيغ ما يخغب الفخد في عسمو كبيغ ما 
يؤديو الفخد بامتياز كأف كجػد العبلقة الدببية بيغ الخغبة كاألداء تؤدؼ إلى زيادة احتساالت األداء 

ؿ الدساح لؤلفخاد بأداء األعساؿ التي يخغبػف أك يبحثػف عغ أدائيا كىحا يعشي السستاز مغ خبل
 . تػفيخ االندجاـ بيغ األفخاد كاىتساماتيع كالعسل الحؼ يؤدػ في السشطسة أك في اإلدارة

الػسيمة الثالثة : الخبط باألىجاؼ الذخرية حيث يجب أف تكػف مجيػدات تحديغ األداء  
سامات كأىجاؼ السػضف كاالستفادة مشيا مغ خبلؿ إضيار أف التحديغ مختبصة مشدجسة مع اىت

السخغػب في األداء سػؼ يداىع في تحقيق ىحه االىتسامات مسا يديج مغ تحقيق التحديشات 
 . السخغػبة لمسػضف

 تحديغ الػضيفة .2
يؤكج " ىايشد " أف التغييخ في مياـ الػضيفة يػفخ فخًصا لتحديغ األداء حيث تداىع 

ت الػضيفة إذا كانت مسمة أك مثبصة لميسع أك إذا كانت تفػؽ ميارات السػضف أك احتػائيا محتػيا
عمى مياـ غيخ مشاسبة أك غيخ ضخكرية فإنيا تؤدؼ إلى تجني مدتػػ األداء ، كيعتبخ " ىايشد " 

                                           
 (.38 -36ص )ىيجاف، دكر بخامج تجريب الحاسب اآللي في تحديغ أداء مدتخجميو (1) 
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أف نقصة البجاية في دراسة كسائل تحديغ األداء في كضيفة معيشة ىي معخفة مجػ ضخكرة كل 
مياـ الػضيفة خرػًصا مع االستسخار في أداء بعس السياـ حتى بعج زكاؿ مشفعتيا  ميسة مغ

كتكخار أداء مياـ خاصة بإدارة بأخخػ بيغ إدارات أك أقداـ داخل السشطسة بدبب عجـ ثقة 
اإلدارات كاألقداـ فيسا بيشيا في أداء السياـ عمى كجو صحيح كعمى ذلظ يجب تقميز الػضيفة 

  .سية فقطإلى عشاصخىا األسا
 تحديغ السػقف .3

 :البذخيةتشطيع تدييخ السػارد 
يخػ " ىايشد " أف السػقف أك البيئة التي تؤدػ فييا الػضيفة تعصي فخًصا لمتغييخ الحؼ 
قج يؤدؼ إلى تحديغ األداء مغ خبلؿ معخفة مجػ مشاسبة عجد السدتػيات التشطيسية كالصخيقة 

كمجػ مشاسبة ككضػح خصػط االتراؿ كالسدئػلية التي تع بيا تشطيع السجسػعة )فخيق العسل( 
كفعالية التفاعل الستبادؿ مع اإلدارات األخخػ كمع العسيل السدتفيج مغ الخجمة ك يزيف أف 
عسل ججاكؿ لمعسل كتغييخىا بسا يشاسب خجمة كمرمحة العسل باإلضافة إلى إيجاد أسمػب 

بيغ األسمػب اإلشخافي كبيغ  اإلشخاؼ السشاسب مغ خبلؿ تحقيق درجة مشاسبة مغ التشاسق
مدتػػ الخشج الحؼ يتستع بو السػضفيغ , فإذا أنحخؼ األسمػب اإلشخافي عسا ىػ مألػؼ أك 
مشاسب أك كاف ىشاؾ قرػر في التػجيو فإف ذلظ سيؤدؼ إلى تثبيط ىسة السػضف , كمغ األمػر 

الػضيفي درجة اىتساـ  التي يجب مخاعاتيا في اإلشخاؼ اإلدارؼ كليا دكر فعاؿ في تحديغ األداء
السذخؼ باالتراالت كمقجار تفػيزو لمدمصة كمعاييخ األداء التي يزعيا كمجػ متابعتو 
لؤلعساؿ أثشاء اإلنجاز كإلى أؼ مجػ يدسح أك يذجع السذخؼ مػضفيو عمى تحسل السخاشخ، 

ؤدؼ إلى كيخػ ىايشد إنو إذا أريج التخصيط لتحديغ األداء بشجاح فيجب أف يعالج بأساليب ال ت
 (1) تحصيع نفدية السػضف .

 التجريب كعالقتو باألداء السيشي لمرحفييؼ  :رابعاً 

كانت الديادة في التجريب ال يسكغ تػقع زيادة  تجاىميا، فسيساإف لمتجريب حجكدا ال يسكغ 
نتيجة إضافية في األداء فػؽ ما ىػ مصمػب كىحا ما أكجتو دراسة دجمخ حػؿ الصخؽ األنفع في 

فاتزح أف الصخيقة الكمية ىي األندب كاألفزل في  الجدئية،الصخيقة الكمية أـ الصخيقة  ،التجريب
كأف زيادة فتخات  األداء،كدراسة أبػ الشيل حػؿ األداء بأف التجريب أثخ فعبل عمى  التجريب،عسمية 

                                           
 1/5/2017، تاريخ الديارة   https://hrdiscussion.com السػارد البذخية إلدارةمػقع السشتجػ العخبي  )1(

https://hrdiscussion.com/
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التجريب فػؽ نذاط العامميغ ال يؤدؼ إلى مزاعفة األداء، كسا أف األداء يتأثخ ببعس 
 (1) تبارات خاصة اختبارؼ تذتت االنتباه كقػة اإلبرار.االخ

حيث أف التجريب كشذاط ككضيفة رئيدة مغ  السيشي،كىشاؾ عبلقة بيغ التجريب كاألداء 
كضائف السؤسدات الرحفية يدعى الى تحديغ كتصػيخ أداء الرحفييغ داخل السؤسدة 
الرحفية كاكداب الرحفييغ السيارات البلزمة التي تسكشيع مغ مػاجية التغيخات السختمفة في 

 كالخارجية.البيئة الجاخمية 

نقاط القػة كالزعف في أداء كسمػؾ بحيث يجب أف يخكد التجريب عمى تحميل 
مغ  الفعالة،التجريبية البلزمة كمغ ثع كضع البخامج التجريبية  االحتياجاتالرحفييغ الحالي كتجيج 

بأفزل كفاءة  ألعساليعأجل الػصػؿ الى سمػؾ كأداء متػقع يداىع في تحديغ أداء الرحفييغ 
ية عمى شخؽ كأساليب العسل كارتفاع كفاءة كفاعمية كىحا بالتالي يؤدؼ الى إدخاؿ تغيخات تكشػلػج

لسيارات فشية كعمسية ججيجة تتشاسب مع التغيخات  امتبلكيعالرحفييغ في أداء أعساليع نتيجة 
 السختمفة.

 االتراالتإف التصػر اليائل في مجاؿ التكشػلػجيا كاالنفتاح كالتصػر في نطع 
مغ الػسائل التقميجية  االنتقاؿي حتست كالسعمػمات كشبكات االنتخنت كالبخامج مغ العػامل الت

لمعسل الى تشفيح السياـ كالسعامبلت بالػسائل الخقسية كمػاكبة التصػر التقشي في شتى مجاالت 
كلكي يدتصيع الرحفيػف مػاكبة ىحا التصػر البج مغ كجػد تجريب يتع مغ  الرحفي،العسل 

 لمرحفييغ.يشي خبللو بمػغ مدتػػ تعميسي كعسمي مستاز كتصػيخ لؤلداء الس

 

كييجؼ التجريب الى تحديغ أداء الرحفييغ مغ خبلؿ تصػيخ مياراتيع كقجراتيع كتبلفي 
فالتجريب الجيج يؤدؼ الى فػائج لمرحفييغ الحيغ يتمقػف التجريب  العسل،العيػب كتصػيخ قجرات 

في  فيسكغ تمخيز دكر التجريب سػاء،كلمسؤسدات الرحفية التي يعسل بيا الرحفيػف عمى حج 
  التالية:تحديغ أداء الرحفييغ مغ خبلؿ العشاصخ 

                                           
 (.25)ص ثخه عمى األداءفعالية التجريب السيشي كأ، مجاىجؼ(1) 
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مغ خبلؿ تػفيخ األساليب العمسية السشاسبة التي تسكغ الرحفي مغ  األساليب: .1
كل مغ السعارؼ كالسيارات التي يتعخض ليا في تصػيخ أدائو لعسمو الحالي  استخجاـ

 الفعالية.أك السدتقبمي أك تحديغ إدراكو لسعصيات كضخكؼ العسل كمحجدات 
تعشي تدكيج الرحفي بالخبخات ذات العبلقة بتشسية أدائو الحالي كالسدتقبمي  الخبخة: .2

أعزاء ىيئة التجريب كالخؤساء في العسل  السذاركيغ،مغ خبلؿ نقل تجارب كخبخات 
 بيا.لتكثيف عسمية التعمع كاالسخاع 

دانية لمرحفي كالسيػؿ الدمػكية كاالن تكاالفتخاضا االتجاىاتتعجيل  االتجاىات: .3
 الديكػلػجي.الرحفي كدرجة نزجو  رغبةكتجعيع االتجاىات السصمػبة بيجؼ زيادة 

مغ خبلؿ إكداب الرحفي ميارات عسل ججيجة سػاء كانت ميارات  السيارات: .4
بسخكر الػقت  تجاعتعسمية أك فكخية أك فشية ككحلظ تشذيط السيارات القجيسة التي 

 الػضيفي.بيجؼ زيادة قجرة الرحفي كدرجة نزجو 
السعارؼ كاألسذ العمسية  اكتدابمغ خبلؿ مداعجة الرحفي عمى  السعخفة: .5

كالشطخية كالفمدفية بسا يسكشو مغ معخفة الججيج في أداء كضيفتو الحالية كيعجه لمقياـ 
 مقبمة.بأداء مشاسب ألؼ كضيفة 

 ية:الرحفأما بالشدبة لمسؤسدة 

 السيشي.يؤدؼ الي زيادة اإلنتاجية كالسخخجات مغ خبلؿ تحديغ السيارات كاألداء  .1
 العسبلء.زيادة جػدة األعساؿ مسا يديج مغ إشباع حاجات  .2
 العسبلء.تحديغ صػرة السؤسدة مسا يؤدؼ الى جحب السديج مغ  .3
 الرحفية.تقميل التكاليف كبالتالي زيادة أرباح السؤسدة  .4
 الرحفية.بلحيات لمعامميغ داخل السؤسدة تحجيج األدكار كالر .5

 قجرات تشسية إلى ييجؼ حيث كبيخا، اىتساما السشطسة تػليو الحؼ الشذاط ىػ التجريب إف
 السصمػبة الججيجة كالسيارات بالسعمػمات كل صحفي يدكد خبللو كمغ لجييا،الرحفييغ العامميغ 

 سػاء الحاضخ الػقت في نعيذيا التي التغيخات شبيعة السؤسدة الرحفية إذا أف أىجاؼ لتحقيق
 تػافق قجرات ضخكرة عمى السؤسدات الرحفية أصبحت تفخض تشطيسية أك تكشػلػجية كانت



98 

 

 أف عمييا لداماً  كأصبح إليو، تربػ ما تحقيق بغية التصػرات ىحه مغ يدتجج ما الرحفييغ مع
 .السختمفة التجريبمخاكد  السشاسبة لمرحفييغ في التجريب بخامج عغ تفتر

 تقـػ أف يكفي فبل ،لمتعييغ السكسمة الػضيفة أنيا عمى التجريب كضيفة إلى يشطخ كسا
 قجراتيع كتشسيةالرحفييغ  ىؤالء إعجاد يجب كإنسا ،كتعييشيع السػضفيغ باختبار السؤسدة الرحفية

 كالسعارؼ السعمػمات مغ الججيج في اكتداب كمداعجتيع إلييع السدتشجة األعساؿ أداء عمى
عمى  متعجدة تأثيخات كلمتجريب مياراتيع، كصقل األعساؿ ألداء الججيجة باألساليب كتدكيجىع

 أىسيا: الرحفييغ كمغ أداء تحديغ

 كالشػعية الكسية الشاحية مغ كتحديشو األداء مدتػػ  رفع .1
 اتجاىاتيع كتصػيخ األفخاد بيغ اإلندانية العبلقات تقػية .2
 لمسؤسدة الرحفية كالػالء باالنتساء العامميغ شعػر تشسية .3
 الججيج عغ البحث عغ القجرة كإكدابيع ،التجريب بأىسية البذخية السػارد تػعية .4

 (1) كالسدتحجث.

كيداعج التجريب العامميغ عمى تحديغ شخيقة تعامميع مع كافة السػارد الستاحة بيغ 
أيجييع، فالعامل الحؼ لع يشل حطًا كافخًا مغ التجريب الجّيج، سييجر جدءًا كبيخًا مغ السػارد الستػافخة 

ض في سبيل إنجاز السيسة السصمػبة مشو. يرقل التجريب ميارات العامميغ، كيداعج عمى الشيػ 
بأداء السؤسدة مغ خبلؿ تحديغ نػعية السشتجات، أك الخجمات السقجمة لمعسبلء، بحيث يشعكذ 
ذلظ عمى عائجات السؤسدة، كبالتالي عمى األكضاع السالية لمعامميغ، كعمى نفدياتيع. تداعج 
فتخات التجريب عمى تعارؼ العامميغ عمى بعزيع البعس، كتكػيغ عبلقات متيشة بيشيع، مسا 

قادريغ عمى العسل بخكح الفخيق الػاحج، كبالتالي تجاكز الخبلفات، كالسآزؽ السحتسمة بيشيع  يجعميع
بكل سيػلة كيدخ في السدتقبل. يداعج العامميغ عمى إنجاز مياميع بأقل كقت مسكغ، كسا 
كيجعميع أيزًا مييئيغ نفديًا لمعسل الحؼ ىع مقبمػف عميو في السدتقبل؛ ذلظ أف التجريب يعسل 

رئيدي عمى كضع الستجرب أماـ كافة االحتساالت الستػقعة التي قج تػاجيو أثشاء العسل.  بذكل
                                           

عمى ميا، صبلح شيخ ديب، سالع الذامدي، قياس أثخ التجريب في أداء العامميغ، مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث كالجراسات، (1) 
  31السجمج 
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يداعج عمى تحقيق أىجاؼ السشطسة كغاياتيا، كسا كيداعج في الػقت ذاتو عمى نذخ الدسعة 
الحدشة عغ السؤسدة، فالكادر الجيج أساس العسل الستقغ، كاالرتقاء نحػ األفزل. يديج مغ 

ابي كالفعاؿ ما بيغ اإلدارة، كالسػضفيغ مسا يخمق بيئة عسل خالية مغ الحداسيات التػاصل اإليج
التي قج تشذأ بيغ الصخفيغ، فالتجريب يداىع بذكل فعاؿ في زيادة رضا العامميغ عغ اإلدارة، 
كزيادة رضا اإلدارة عغ العامميغ، مسا يشعكذ إيجابًا عمى كافة األشخاؼ. يداعج األقداـ السيتسة 

يب عمى تحديغ خصصيا السدتقبمية، كتصػيخىا، كتجشب األخصاء الساضية، مسا يديج أكثخ بالتجر 
 العسل في مشخفزةكأكثخ مغ كفاءة العامميغ، كمغ كفاءة الخصط التجريبية السػضػعة كالسشفحة 

(1) 

  

                                           
 18/7/2017الديارة  تاريخ /http://mawdoo3.comمػضػع كػـمػقع  )1(
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 الخابعالسبحث 

 التجريب الرحفي في فمدطيؼ

 فمدطيؼ:كاقع التجريب الرحفي في  أكاًل:

يكذف الػاقع الفمدصيشي بأف بخامج التجريب الرحفي تعتخييا مذكمة تبعثخ الجيػد 
ما قج يؤدؼ الى تذتت الجيج السبحكؿ في  الرحفي،كالخصط بيغ السؤسدات التي تقجـ التجريب 

 االىتساـمع  تجريبية،كيبلحع تكخار مػضػع التجريب في أكثخ مغ كرشة  الرحفي،التجريب 
، كإىساؿ مجاالت أخخػ ، مثل ميارات الكتابة كالتحخيخبسجاالت تجريب معيشة في قصاع الرحافة

، كالتجريب كأخبلقيات الرحافة كالسػضػعية، ليدت أقل أىسية مثل التجريب عمى القػاعج السيشية
 (1) الستخرز في قػانيغ الرحافة.

ل التجريبي في القصاع )الحؼ قصاع غدة أنو يتع إسشاد العس الرحفييغ فيكيؤكج عجد مغ 
يعتسج في األساس عمى التسػيل الخارجي( إلى مؤسدات غيخ مؤىمة كمذكػؾ في نداىتيا، 
كاختبلؿ آلية تػزيع السذاريع بيغ الزفة كغدة، كأف يجب عمى ىحه السخاكد أف تأخح في الحدباف 

كشف بيئة أكاديسية حتى األىسية في التقجيع الشػعي كليذ الكسي، كأف يكػف التجريب العسمي في 
 الرحفي.يتحقق التكامل السشذػد في شخرية 

كيذيخ عجد أخخ مغ الرحفييغ أف األمخ ال يتعمق بعجد السخاكد الرحفية التجريبية بقجر 
تقجميا، حيث إف ىشاؾ الكثيخ مغ السؤسدات األىمية أك التي تدسي  التيما يتعمق بشػعية السادة 

 الرحفي.إلى احتياجات نفديا مخاكد تجريبية ال ترل 

كغياب عشرخ التجريب عغ ججكؿ أكلػيات مؤسدات العسل الرحفي كاإلعبلمي ككحلظ 
عدكؼ السؤسدات الرحفية عغ إفخاد السيدانيات لمتجريب كإىساؿ العسل عمى رفع كفاءة الكػادر 

كأف ما صخؼ عمى تجريب الرحفييغ لع يعج بأؼ فائجة عمى  ،احتخافيالرحافية عمى أساس 
إلعبلـ الفمدصيشي، بالخغع مغ صخؼ عذخات السبلييغ مغ الجكالرات، مذجديغ عمى أىسية ا

                                           
 ( .111أبػ عخقػب ،  تقييع جػدة اإلعبلـ في فمدصيغ ، مشطسة األمع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة )ص (1)
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مغ خبلؿ تثقيف كافة كػادر العسل  الرحفي كذلظعشرخ التجريب في رفع مدتػػ الُسشتَػج 
 (1) .اإلعبلمي كل في تخررو

أف  ،عبج هللا ععبج الخحيكفي ىحه الرجد يكتب الباحث الستخرز في شئػف اإلعبلـ 
بل  مأمػؿ،تجريب الرحفييغ في فمدصيغ لع يعكذ سياسة كاضحة تقػده كأداة نحػ كاقع صحفي 

كسا لع يبشى تجريب الرحفييغ عمى دراسات كاقعية  الخؤػ،بتذػير عطيع عمى صعيج  اتدعأنو 
زػع كالخ عميو،مغ السؤسدات التجريبية القائسة  باالنتيازية اتدعبل  التجريبية، لبلحتياجاتكدقيقة 

 السسػليغ.شبو الكامل ألجشجات 

التي تقػؿ إف التقجـ  ثػابتة،ككفقا لسجيخة مخكد تصػيخ اإلعبلـ في جامعة بيخزيت نباؿ 
كيعػد الدبب في  الفمدصيشي،الحؼ تع في مجاؿ تعميع الرحافة ال يتخجع بالزخكرة في اإلعبلـ 

الى السذاكل التي تذػب اضافة  الببلد،ذلظ الى ضعف الػضع السالي لػسائل اإلعبلـ في 
اإلشار القانػني حيث ال يداؿ مغ الرعب كضع الجركس السدتفادة مغ التجريب الرحفي مػضع 

 التصبيق.

كتػفخ مؤسدات تصػيخ اإلعبلـ العجيج مغ البخامج التجريبية لجعع كسائل اإلعبلـ 
بية التي تقػـ بيا الفمدصيشية، كتعتبخ الدبلمة السيشية مغ السػاضيع الخئيدية لمجكرات التجري

الذسػلية لمتجريب يؤدؼ إال  االستخاتيجيةالسشطسات السحمية كالجكلية. كمع ذلظ، فإف غياب 
 (2) التجريبية.كالقرػر في مجاؿ الجكرات  االزدكاجية

 متفقػف  الفمدصيشييغ الرحفييغ مغ %(85بأف ) التخؾ،كتكذف دراسة لمجكتػر أحسج 
 مشيع (91 %) كيتفق شػيمة، كلفتخات متخررا تجريًبا عسميًّا تتصمب الرحافة ميشة أف عمى

 مغ قمة كأف الرحافة، ميشة في أثشاء عسميع ميع أمخ تصػيخية بجكرات الرحفييغ إشخاؾ عمى أف
 (3) .كاحتخاؼ الرحفي بسيشية عسميع ألداء كالسشاسب الكافي التجريب تمقػا الرحفييغ ىؤالء

                                           
  http://felesteen.psرمانة ، كاقع التجريب اإلعبلمي استخاتيجية غائبة ككاقع مأساكؼ ، مقاؿ مشذػر عمى مػقع  (1)
 ( .115أبػ عخقػب ،  مخجع سابق، )صدمحم حديغ  (2)
 ( .80)صى اتجاىاتيع نحػ االحتخاؼ السيشيلمرحافييغ الفمدصيشييغ عم تساعيةية كاالجالتخؾ ، أثخ الخرائز السيشية كالشفد (3)

http://felesteen.ps/
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كأكصى صحفيػف خبلؿ نجكة أسبػعية عقجت بسقخ نقابة الرحفييغ الفمدصيشييغ بسجيشة 
غدة ، بزخكرة إنذاء مخكد تجريب مختز في السجاؿ الرحفي تذخؼ عميو الشقابة ، كذلظ 
بيجؼ ضبط عسمية التجريب ، كضساف مخخجات عسمية ميشية ، كصػاًل إلى كادر صحفي متسيد 

، كشجد السذاركػف في الشجكة التي كانت  ؼ كفعاؿ في سػؽ العسلبذكل جج االنخخاطقادر عمى 
بعشػاف دكر السؤسدات الرحفية في التجريب كالتصػيخ، عمى أىسية ضبط عسمية التجريب , 
كتذكيل لجشة لمستابعة ، لػقف حالة التجريب العذػائي كالتي في بعزيا تفتقج إلى الذخكط 

جيغ عمى ضخكرة إخزاع أقداـ الرحافة كاإلعبلـ في األساسية لمتجريب اإلعبلمي الجيج ، مؤك
الجامعات الفمدصيشية لمستابعة كالتعاكف الحثيث مع تمظ الجامعات بيجؼ تصػيخ السشاىج كإيجاد 

 (1) .آلية لمتجريب كالتكامل في الجػانب كافة

إف نقابة الرحفييغ عسمت خبلؿ الفتخة الساضية عمى تػقيع عجد مغ االتفاقيات مع أقداـ 
اإلعبلـ في الجامعات الفمدصيشية مغ أجل تدكد تمظ األقداـ بقائسة االحتياجات التجريبية 

لتتسكغ الشقابة مغ مداعجتيع في تمبية الجػانب العسمية جشبا إلى جشب مع األسذ  كالعسمية،
د الشطخية التي تجرسيا الجامعات كأف ىشاؾ قخارًا مغ االمانة العامة لشقابة الرحفييغ بإنذاء مخك

لجكر الشقابة الياـ في كافة السجاالت اإلشخاقية  الفمدصيشييغ،تجريب كششي يتبع نقابة الرحفييغ 
 (2) .كالخقابية إضافة إلى تأىيل كتجريب الرحفييغ كصقل مياراتيع

السحاضخ بقدع الرحافة كاإلعبلـ بالجامعة اإلسبلمية األستاذ محدغ اإلفخنجي  كاعتبخ
بل حيث انو يرشع أجياال مؤىمة لخػض غسار التجخبة بسيشية ، أف التجريب استثسار لمسدتق

معتبخًا أف الرحافة ميشة السيارات فيي ال تتقيج بعمع كال دراسة حيث ال تكفي الجراسة األكاديسية 
بل ال بج مغ التجريب ، كأشار إلى أف أىع السذاكل أماـ التجريب في محافطات قصاع غدة ىي 

تقميجية ككجػد فجػة بيغ األكاديسية كالسيشية كضعف العبلقة بيغ  عمى أساليب تجريب االعتساد

                                           
 3/1/2018بتاريخ  http://www.alhaya.ps مػقع جخيجة الحياة  (1)
 أكـخ المػحمقابمة مع الجكتػر تحديغ األسصل ، نائب نقيب الرحفييغ ، قابمو   (2)
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الجامعة كالسؤسدات الرحفية كاستغبلؿ بعس السؤسدات لمرحفييغ كالصمبة كعجـ كجػد أقداـ 
 (1) لمتجريب بالسؤسدات الرحفية .

الرحفي كالسجرب الرحفي مفيج أبػ شسالة أكج أف الػاقع التجريبي الرحفي في قصاع 
كأكضح أف السؤسدات التجريبية كاألىمية التي تشطع كرش عسل كدكرات تجريبية  ،ججاً اكؼ غدة مأس

ال يعشييا االرتقاء بسيشية اإلعبلـ الفمدصيشي بقجر ما يعشييا إثبات نفديا في السجتسع كلجػ 
مذيخًا في ذات الػقت إلى أف ىحه السخاكد التجريبية ال تذخؼ بذكل  ما،السسػؿ أنيا قجمت شيئًا 

دقيق كعسمي عمى كيفية إدارة مثل ىحه الجكرات، كسا أف الكثيخ مغ األمػاؿ ترب في جيػب 
 (2) .بعس السدتفيجيغ

 فمدطيؼ:القؽانيؼ كالمؽائح السشعسة لقطاع التجريب الرحفي في ثانيًا: 

 كما ىػ فمدصيغ، التجريب الرحفي في قصاع عسل تشطع داخمية لػائح أك قانػف  يػجج ال
 األساسي القانػف  يشز حيث متخرز، كغيخ فزفاضا يعتبخ كأنطسة قػانيغ مغ متػفخ

 ما مع يتصابق ما كىحا لمجسيع، حق اإلعبلـ ككسائل الرحف تأسيذ أف الفمدصيشي عمى
 في العاممة التجريبية اإلعبلمية السؤسدات كمسثمي مدؤكلي السعسقة مع السقاببلت أضيختو
 التخخيز نػعية حيث مغ التجريبية بيغ السؤسدات كاختبلفات تبايشات كجػد في فمدصيغ

 كشخيقة بعسميا االختراص أك ذات العامة الخسسية الجيات مع كالعبلقة القانػنية كالسخجعية
 (3) عمييا. كالخقابة اإلشخاؼ

كيخػ الجكتػر كائل ثابت كالحؼ يعسل في مجاؿ التجريب الرحفي أف األكضاع 
السيسا أف العالع أصبح  رزؽ،االقترادية كارتفاع معجالت البصالة دفعا باتجاه البحث عغ مػرد 

كأكج ضخكرة  ،السعيارمفتخًضا أف تخزع ميشة التجريب ليحا  العسل،يقـػ عمى التخرز كتقديع 

                                           
 2009نػفسبخ   04بتاريخ  https://paltoday.psمقاؿ مشذػر عمى مػقع  (1)
 . http://felesteen.psعمى مػقع  رامي رمانة ، كاقع التجريب اإلعبلمي استخاتيجية غائبة ككاقع مأساكؼ ، مقاؿ مشذػر (2)
 18الذعيبي ، مخجع سابق ، ص( 3)
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محجدات لسشح مخاكد التجريب كالسجربيغ التخاخيز، كربط ىحه التخاخيز إيجاد أشخ ثابتة ك 
 (1) التجريب.بالسؤىبلت العمسية كسشػات الخبخة في مجاؿ 

أما مجيخ مخكد الخسالة لمتجريب اإلعبلمي زاىخ البيظ فيقػؿ إف مشح التخاخيز مػضػع 
ميشة التجريب أصبحت ميشة ججلي، كىشاؾ أسباب دعت إلى انتذار مخاكد التجريب ، كأىسيا أف 

مغ ال ميشة لو ، كشجد عمى أىسية ضبط ميشة التجريب بسعاييخ معيشة، مشيا: األساليب كالخبخات 
التجريبية، كتػافخ اإلمكانيات المػجدتية كالفشية لجػ مخاكدىا، ككجػد أىجاؼ كاضحة إلقامة أؼ 

يجاد بيئة تحتزغ ىحه مخكد، كتذجيج اإلجخاءات قبل إعصاء التخاخيز، مؤكًجا ضخكرة إ
 (2).السخاكد

فمدصيغ كعجـ  في السجاؿ الرحفي في التجريب قصاع عغ مدؤكؿ أك غياب السشطعإف 
، يعكذ الحاجة الساسة لتعديد إمكانيات أىسيتو كمجػ الرحفي التجريب تحجيج نػع القجرة عمى

كالعسل عمى  القانػف،كما يتعمق باإلشخاؼ كالتأكج مغ تصبيق  بالتجريب،جسيع الجيات الستعمقة 
كالستعمقة لستابعة األمػر كاممة  بالسجربيغ،أك نقابة خاصة  التجريب،تذكيل اتحاد لسخاكد 

 التجريب، كضػابط لسخاكدككضع معاييخ  كالستجربيغ،تكػف بسثابة حاضشة لمسجربيغ  بالتجريب،
 (3) الذيادات.كمعاييخ العتساد  التجريبية،كترشيف لمسجربيغ كالسادة 

جيتو أشار السجرب دمحم الدػيخكي إلى أف إجخاءات مشح التخاخيز مذجدة، كتتحكع  كمغ
فييا أكثخ مغ جية، كليذ ذلظ ما يحتاج إليو قصاع التجريب، كلكغ ما يحتاج إليو ىػ إيجاد 

 .كىحه مدئػلية اتحاد السجربيغ الفمدصيشييغ لمعسل،معاييخ 

دصيشييغ الجكتػر نبيل المػح أنو شكمت كفي الدياؽ نفدو بيغ رئيذ اتحاد السجربيغ الفم
لجشة مغ كزارة التخبية كالتعميع كالرحة كالذباب كالخياضة كالجاخمية بالتعاكف مع اتحاد السجربيغ؛ 
لػضع معاييخ لسشح مخاكد التجريب التخاخيز، مغ حيث: التخرز كالتحقق مغ صبلحية 

                                           
 http://felesteen.psمقاؿ مشذػر عمى مػقع مخكد فمدصيغ لمتجريب كالتصػيخ اإلعبلمي ،  (1)
 السخجع الدابق نفدو . (2)
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تذجيج عمى ضخكرة إلغاء التجاخل في مشح السخكد لمتجريب كتػافخ اإلمكانيات المػجدتية فيو، مع ال
 .التخاخيز مغ عجة جيات حكػمية، ككضع معاييخ لتعخيف مغ ىػ السجرب السؤىل ليحه السيشة

كفي السحػر نفدو تحجث السيشجس عبلء المػح عغ الشطاـ الحؼ تتبعو الكمية الجامعية 
ة ال يحتاج مخكد التجريب في اإلشخاؼ عمى مخكد التجريب التابع ليا: في السؤسدات األكاديسي

كنّػه إلى أف السذكمة  التجريب،إلى تخاخيز مغ الحكػمة؛ ألف بيا نطاـ جػدة يذخؼ عمى مخكد 
التي يعاني مشيا قصاع التجريب ال تكسغ في افتتاح مخاكد، بل في إغبلؽ عجد مشيا، كذلظ ألف 

 (1) .لسخاكد، حدب رأيوبشفدو عغ االلتحاؽ بيحه ا يشأالتجريب أصبح مجانيًّا، كبات الذخز 

 غدة:أىػ التحجيات التي تؤثخ عمى قطاع التجريب الرحفي في محافعات ثالثا: 

 اآلراء كتتبايغ ،أجشجاتوك  كأسبابو التسػيل في فػضى كاممة ىشاؾ التسؽيل: فؽضى .1
 األحياف. بعس مشيا في اإلعبلـ قصاع إشباع مجػ حػؿ

عالسية  كأسذ نطخيات مغ الستجرب يتمقاه ما بيغ الػاسع الفخؽ  :كاألنعسة القؽانيؼ .2
 .األرض عمى الػاقع كبيغ حخيات صحفية، مغ يتاح سافي كدكلية

 كالخبخات بالسيارات االىتساـ عجـ إف القػؿ يسكششا :الفمدطيشية الخبخات نقص .3
 بيغ الفجػة التداع نطًخا التجريب اإلعبلمي مدتقبل في ميًسا تحجًيا يذكل الفمدصيشية
 .الفمدصيشية الكفاءات تدخب عغ ناىيظ كاألجشبية، السحمية السيارات

 كتفاقعالرحافة  في الخاص القصاع استثسار غياب :الرحفي القطاع سؽؽ  ضعف .4
 القصاع سػؽ  ضعف زيادة في بآخخ أك بذكل ساىع حػلشا الدياسي مغ الذأف

 .الرحفي
 الزعف ىحا أسباب أكجو مغ: الحجيثة كالتكشؽلؽجيا السيارات اإلبجاعية ضعف  .5

 كالسشع الحجيثة، التكشػلػجيا في الخبخات الفمدصيشية كقمة االنتخنت، أسعار ارتفاع
 .الستصػرة إدخاؿ األجيدة كمشع 4gأك 3gالخقسي  التحػؿ مغ اإلسخائيمي

إدارة  تشطيع شخؽ  تتبايغ: كالعالسية الفمدطيشية السؤسدات بيؼ العالقة ضعف .6
 التسػيل يجعل ما كالعالسية، الفمدصيشية السؤسدات بيغ كاضح بذكل الرحفي العسل

                                           
 ـ18/6/2017، تاريخ الديارة  http://felesteen.psالتجريب في غدة بيغ اليػاية كالتجارة كاالحتخاؼ ، (1)
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 قمة عغ ناىيظبالعكذ،  كليذالفمدصيشية  السؤسدات كإلى مغ كاحج باتجاه يديخ
 .الفمدصيشييغ لمسجربيغاألجشبية  السؤسدات تجريب

 :الرحفية السؤسدات تخخيص فيبالسخكدية كالالمخكدية  عالقة ليا تحجيات  .7
 كإصجار التخاخيز في مخكدية ىشاؾ يكػف  أف البعس تفزيل في اآلراء تتبايغ
 .التجريب يخز فيسا البلمخكديةمع  أنيع البعس يخػ  بيشساالتجريبية،  األدلة

 مػضػع في مقمقة سسات تطيخ :الرحفيالتجريب  بأخالقيات عالقة تحجيات ليا .8
 تجريب في الرحفية السذغمة السؤسدات تيتع ال حيث الرحفي التجريب أخبلقيات
دكف في( صح مػاد )كإنتاج شاقاتيع تدتشج السؤسدات كبعس الججد، الخخيجيغ

 اسع كشذخ السيشية الجػانب مع التعامل الرحفية السؤسدات تخفس كسا مقابل،
 أك الدفخ مثل مشافع أؼ مغ كتحخمو الستجرب أعجىا الرحفية التي السادة مشتج

 التجريب يكػف  ما ككثيًخا السؤسدة،حداب  مغ حػافد عمى الحرػؿ أك التجرب
 الرحفية.السؤسدات  إلى الحزػر لتدجيل فقط شكمًيا

 خخيج قجرات بتجني عبلقة ليا إجساالً  كلكشيا عجيجة تحجيات كىحه :تحجيات أخخى  .9
 الخقسي، كاإلعبلـ السدتقبل في تصبيقيا يسكغ ال قج تجريبات حجيثة كتكخار الرحافة،
 كسا .كغدة الزفة بيغ كالفجػة كالدمع األىمي باالنقداـ عبلقة ليا سياسية كتحجيات

 أىع أحج الحكػمية الحكػمية كغيخ السؤسدات بيغ العبلقة شخرشة الشجية العبلقة أف
 (1) التحجيات.

كيػصي مخترػف كباحثػف بزخكرة إنذاء مخكد حكػمي لمتجريب الرحفي كمخاجعة 
كتحقيق مرمحة العسل كتحجيج األكلػيات في الػزارات  الكفاءة،شاممة لمعسمية التجريبية بيجؼ رفع 

كمتابعة مخاكد التجريب السخخرة كالفخؽ الذبابية لمتأكج  التجريبية،كالسؤسدات السختمفة كالسخاكد 
 .مغ أدائيا كتشفيحىا لمبخامج التجريبية كفق األصػؿ الستفق عمييا

ؼ كالعمػـ لمصبلب لتداىع كالسؤسدات التعميسية بزخكرة تصػيخ أساليب إيراؿ السعار  
في تزييق الفجػة بيغ اإلشاريغ السعخفي كالعسمي، ككحلظ السخاكد التجريبية بأف تكػف بخامجيا 

 .كدكراتيا التجريبية معجة بسيشية عالية، بعيًجا عغ معيار الخبح كالسشفعة الخاصة
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صط االستخاتيجية كدعػا ألف تكػف بخامج تمظ السخاكد مكسمة لمبخامج التجريبية السحققة لمخ
في كزارة اإلعبلـ، كأف تقػـ بعسل مدح الحتياجات اإلعبلمييغ الججد كالعامميغ في مجاؿ اإلعبلـ 

 (1) .لمدػؽ اإلعبلمية في مجاؿ اإلعبلـ الججيج كمدح

إف ضخكرة العسل عمى إعجاد دليل إجخاءات يزع كافة السكػنات الرحيحة كالسؤىبلت 
التجريبية في السجاؿ الرحفي، كيزع حبًل لكافة اإلشكاليات التي تقف السصمػبة إلنجاح العسمية 

 (2) في شخيق تصػيخ كتحديغ التجريب الرحفي في قصاع غدة.

كال بج مغ إعادة الشطخ في مشيجية تحجيج االحتياجات التجريبية لتتبلءـ كىجؼ رفع 
 (3).الكفاءة في الػزارات كالجكائخ كالسؤسدات كفق مخخجات تقييع األداء

 السؤسدات التجريبية في محافعات غدة :رابعاً 

رغع انتذار عجد ال بأس بو مغ السخاكد التجريبية الرحفية في قصاع غدة إال أف الػسط 
شمبة الرحافة كالرحفييغ يخػ أف ىحه السخاكد ال  مفيػمو،الرحفي كالحؼ يجسع في إشار 

بأحجث السدتججات عمى الرعيج  كال تذبع تصمعاتيع خاصة فيسا يتعمق بخفجىع عصذيع،تخكؼ 
 (4).الرحفي سػاء مغ أساليب التشاكؿ أك التقشيات أك السيارات السختمفة التي يحتاجػنيا

كلمتعخؼ أكثخ عمى كاقع السخاكد التجريبية اإلعبلمية في قصاع غدة، تحجثشا مع عادؿ 
بعة محاكر تجريبية الغػؿ مجيخ مخكد الذيخ حسج لمتجريب كالتصػيخ الحؼ قاؿ: إف مخكده يزع أر 

مغ بيشيا محػر مخرز لتجريب الرحفييغ بالتعاكف مع مخكد الجديخة القصخؼ لمتجريب 
 .كاإلعبلـ

كَأضاؼ إف اليجؼ مغ كجػد السخكد التجريبي الرحفي ىػ تصػيخ القجرات اإلعبلمية 
ستفادة كصقل مػاىبيا كإتاحة السجاؿ لمسشتدبيغ سػاء مغ الصمبة أك اإلعبلمييغ كالرحفييغ لبل

                                           
 ـ1/1/2018، تاريخ الديارة  http://safa.ps/postمػقع ككالة صفا ،  (1)
 1/7/2017تاريخ الديارة  http://safa.ps/postسبلمة معخكؼ ، مجيخ السكتب اإلعبلمي الحكػمي  ،مقابمة عمى مػقع  (2)
 1/5/2017تاريخ الديارة  http://safa.ps/post، مقابمة عمى مػقع  جريب بػزارة اإلعبلـدائخة الترئيذ  ، عبجالػاحج، مؤمغ (3)

 ـ16/2017تاريخ الديارة  http://felesteen.ps مػقع فمدصيغ، مقاؿ بعشػاف كاقع التجريب اإلعبلمي،(4) 
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سشػات تخخيج نحػ  3مذيخًا إلى أف السخكد استصاع خبلؿ  كالشػعية،مغ الجكرات الستخررة 
صحفي مغ مختمف االنتساءات الدياسية، كِأشار إلى أف السخكد يدعى لتػسيع عسمو  120

التجريبي ليذسل الزفة أيزا كابتعاث عجد مغ اإلعبلمييغ إلى قصخ كسػريا لمتجرب في مخكد 
 (1) .لقصخؼ، عبلكة عمى ذلظ التخصيط إلنذاء معيج لمتجريبالجديخة ا

السؤسدات  ىحه إف حيث خاصة، حالة غدة قصاع في التجريبية كلمسؤسدات الرحفية
 السؤسدات ىحه فاف ،2006عاـ كبعج السالية، كالذؤكف  كاإلدارة في التشطيع أزمة مغ تعاني

 استخاتيجيةخصًصا  بالزخكرة تستمظ كال حساس، حخكة التي شكمتيا الجاخمية كزارة لخقابة تخزع
 االقترادؼ الػضع باستقخار مختبط كنذاشيا عسميا عامة، كلكغ كىيئة مجالذ إدارة لجييا كيتػفخ

 كاالجتساعي. كالدياسي

 :التجريبية كبخامجيا الرحفي التجريب مؤسدات كاقعخامدًا: 

 قصاع غدة خاصة مغفمدصيغ عامة كفي محافطات  في الرحفي التجريب قصاع يعاني
 :التالي الشحػ عمى كىي عجيجة، أزمات

 في السصبقة اإلعبلـ نطخية ،فمدصيغ في الدائجة اإلعبلمية الشطخية في أزمة  .1
 كالحؼ الجاخمي كاالنقداـ االسخائيمي االحتبلؿ عغ الشطخ الفمدصيشية كبغس األراضي
 نطخيات بيغ كالخمط الجمج إف حيث القصاع، ىحا تشطيع في ميع أثخ ليسا سيكػف 

 األزمة يجعل ما كالفعل، القػؿ بيغ كالفخكقات الستعجدة السداجات اإلعبلـ أساسو
 القانػف. سيادة كمجػ الحخية مفيـػ عغ الحجيث عشج تخاكسية

 لغاية أنو يؤكج الشتائج تطيخه ما الرحفي التجريب عغ السدؤكؿ أك السشطع غياب .2
 السجاؿ في التجريب قصاع عغ مدؤكلة أك مشطسة تػجج جية ال الحالي العاـ

 .أىسيتو كمجػ الرحفي التجريب تحجيج نػع يدتصيع أحج فبل فمدصيغ، في الرحفي
 تحجيج مبجأ كيدتشج التجريبي، األثخ كقياس االحتياج تحجيج في االجتيادات .3

 كشخؽ  السؤسدات خبخاء معخفة إلى التجريبي األثخ التجريبية كقياس االحتياجات
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 ال السؤسدات أف يؤكج ما التسػيل، الدعي كراء األساس يكػف  ما كغالبا تفكيخىع
 .احتياجاتيا تحجيج في عمسية مشاىج عمى تعتسج

 غياب مع بقػة مختبط الشاضع الدياسي اإلشار كىيكمية كغياب كإدارية قانػنية أزمة .4
 لمرحفييغ السجاؿ يتيح ما الرحفي، بالتجريب يتعمق إدارؼ  ىيكميي بشاء أك قانػف 

 .رادع أك كازع الحقل دكف  ىحا في ُيجربػا أف كلغيخىع
 رقابة شجة مغ الخغع عمى كاإلشخاؼ، التخاخيز مشح عمى الخقابة درجات تبايغ .5

 الفمدصيشي التخخيريغ ذات كبخاصة الرحفية التجريبية عمى السؤسدات االحتبلؿ
 الرحفية السؤسدات عمى الخقابة اشتجاد يطيخ الػاقع الفمدصيشي أف إال كاإلسخائيمي

 تحطى بيشسا التعميسي، ذات التخخيز السؤسدات عمى أقل نحػ كعمى األىمية
 .أقل بخقابة األجشبية التجريبية السؤسدات

 تبايشات عمى بطبللو يمقي التجريب مشيجيات اختبلؼ التجريب فإف مشيجيات اختبلؼ .6
 كاختيار التجريب، ساعات كعجد التجريبية، البخامج عشاكيغ تتعمق بتحجيج عجيجة

 مع مقارنة العخبي /الفمدصيشي السجرب ساعة كسعخ كقجراتو، كمياراتو السجرب
 .األجشبي

 الرحفية التجريبية البخامج تستاز حيث ،الرحفية التجريبية البخامج شبيعة في أزمة  .7
 تكخار كعجـ الشقاط؛ مغ العجيج إلى تفتقخ كلكشيا الشقاط اإليجابية، مغ بالعجيج

 ضيق التجريب كقت أف كسا العامة، تكخار لمتجريبات مقابل الستخررة التجريبات
 التعميسية السداقات كقجًما في ضعًفا أيزا التجريبية البخامج كُتطيخ كقريخ،
 البلزمة لمتجريب التقشيات تػفخ عجـ عغ ناىيظ ،) البكالػريػس أك الجبمـػ (الجراسية
 ككل. الرحفي القصاع كضعف

 رسالتيا أداء عمى التجريبية السؤسدات قجرة بسجػ مختبط ىحا :التجريبية البخامج فعالية .8
 كقج تػاجييا، التي التحجيات ضل كفي السقجمة بخامجيا خبلؿ مغ كتحقيق أىجافيا

 (1) رسالتيا.أداء  في السؤسدات نجحت
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 غدة:مخاكد تجريب الرحفييؼ في محافعات  أىػسادسًا: 

 اإلعالمي:مخكد فمدطيؼ لمتجريب كالتطؽيخ  .1

الكػادر الرحفية كيعسل عمى تجريبيا  اكتذاؼكىػ مخكد تجريب صحفي يدعى الى 
كتصػيخىا لخجمة الػاقع الفمدصيشي كتسكيغ السؤسدات العامة كالخاصة مغ مػاجية التحجيات 

ػعي العاـ بالقزية الجديسة داخميا كخارجيا كىػ يتبع لرحفية فمدصيغ ، التي تدعى لشذخ ال
الفمدصيشية خاصة كالعخبية عامة ، كتصسح ألف تكػف جدخا بيغ مختمف اآلراء كالتػجيات 

السداىسة , الفمدصيشية ، انصبلقا مغ السشيج الفمدصيشي السعتجؿ كالجيسقخاشي لدياستيا التحخيخية
ػ الثقافي كالتخبػؼ ، في تحقيق الشيزة السجتسعية الذاممة عمى كافة األصعجة، كاالرتقاء بالسدتػ 

كتدميط الزػء عمى القزية الفمدصيشية مغ حيث جحكرىا التاريخية لتعػد حية نابزة في قمػب 
 كالعخب كالسدمسيغ.  غالفمدصيشيي

 السخكد:أىجاؼ 

 .اكتذاؼ الكػادر االعبلمية كالعسل عمى تجريبيا بأحجث األساليب الشػعية .أ 
 .بلميةتصػيخ قجرات االعبلمييغ في السؤسدات االع .ب 
خجمة مؤسدات السجتسع اعبلميا مغ خبلؿ تقجيع االستذارات كتجريب الكػادر  .ج 

 .كالتعاكف مع صحيفة فمدصيغ لشذخ أخبارىا كالتخكيج ألنذصتيا السجتسعية
خجمة القزية الفمدصيشية بكل أبعادىا كتصػراتيا مغ خبلؿ صشاعة كتصػيخ  .د 

لفمدصيشية كاالرتقاء بسدتػػ اعبلمييغ ذكؼ كفاءة قادريغ عمى الجفاع عغ الحقػؽ ا
 .الػعي الفمدصيشي في مػاجية اآللة االعبلمية السحتمة

 :ػ الجكرات التجريبية التي يقجمياكمؼ أى

 كتابة الخبخ الرحفي .أ 
 كتابة الحػار الرحفي .ب 
 كتابة التقخيخ الرحفي .ج 
 تصػيخ الحات  .د 
 مذخكع تجريب كتأىيل الخخيجيغ  .ق 
 مرصمحات كميارات إعبلمية بالمغة اإلنجميدية .ك 

http://felesteen.ps/training/sub/details/69688
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 كالسبتجغ التحخيخ الرحفي الستقجـ .ز 
 تقجيع البخامج التمفديػنية .ح 
 .تشسية السيارات اإلشخافية لخؤساء األقداـ .ط 

تشبع أىسية إنذاء مخكد تجريب إعبلمي في قصاع غدة مغ الحاجة لتجريب كتصػيخ 
عل التصػرات التي أحجثتيا انتفاضة اإلعبلمييغ في ضل االنتذار الػاسع لػسائل اإلعبلـ بف

 ـ.2000األقرى التي انجلعت نياية عاـ 

كال تداؿ أغمب السؤسدات اإلعبلمية ككحلظ دكائخ اإلعبلـ كالعبلقات العامة في الػزارات 
 تعاني األمخيغ مغ نقز الكػادر البذخية القادرة عمى أداء الخسالة اإلعبلمية بالذكل السصمػب.

بذخية العاممة في السؤسدات اإلعبلمية، كالتي تحسمت عبئا كبيخا بدبب كسا أف الكػادر ال
ضخامة العسل السصمػب مشيا، تحتاج إلى تجريب كتصػيخ متػاصل كي تػاكب التصػرات 

 الستبلحقة في مجاؿ اإلعبلـ.

كبشاء عمى ما سبق يسكششا القػؿ إف السذكمة األساسية التي تعاني مشيا كسائل اإلعبلـ 
"ضعف مدتػػ العامميغ في السؤسدات اإلعبلمية، بدبب  في:ة بذكل عاـ، تتسثل في قصاع غد 

 قمة التجخبة كضعف التجريب". 

ليحا فإف تأسيذ مخكد تجريب، شسػح، كعالي السدتػػ، متخرز في مجاؿ اإلعبلـ، 
 (1) يسثل ضخكرة كششية كإعبلمية ال غشي عشيا.

 مخكد تطؽيخ اإلعالـ .2

تحت مدسى "مخكد اإلعبلـ" في إشار كمية  1996اـ تأسذ مخكد تصػيخ اإلعبلـ ع
، ُسَسي "معيج تصػيخ اإلعبلـ"، كأصبح جدًءا مغ السخاكد كالسعاىج 1999اآلداب. كفي عاـ 

 اإلعبلـ.، أُعيجت تدسيتو ليربح مخكد تصػيخ 2006السجتسعية في الجامعة. كفي عاـ 

تعتسج رؤية السخكد عمى أف حخية الخأؼ كالتعبيخ كالشقاش السفتػح تذّكل أساًسا لمعجالة 
كالسذاركة كالسداكاة كالجيسقخاشية لجسيع الفمدصيشييغ. كُيداىع السخكد في تحقيق ىحه الخؤية مغ 

                                           
 ـ1/2/2018تاريخ الديارة  http://www.felesteen.ps/trainingمػقع مخكد فمدصيغ لمتجريب كالتصػيخ اإلعبلمي ،  (1)

http://felesteen.ps/training/sub/details/69674
http://felesteen.ps/training/sub/details/69674
http://felesteen.ps/training/sub/details/69670
http://felesteen.ps/training/sub/details/69670
http://felesteen.ps/training/sub/details/69552
http://felesteen.ps/training/sub/details/69552
http://www.felesteen.ps/training
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خبلؿ تصػيخ قجرات الرحافييغ السيشية كمياراتيع، لمػصػؿ إلى صحافة حخة كذات مرجاقية 
فية، مشصمقيغ مغ قشاعة بأف الجيسقخاشية الحقيقية السدتشجة عمى التعجدية كالفكخ الشاقج كشفا

 كالبحث عغ الحقيقة، تحتاج إلى صحافة حخة تشسػ فييا.

تقػـ رسالة السخكد عمى تعديد كنذخ القيع الجيسقخاشية كالتعجدية كالتدامح كحخية الخأؼ 
د مغ األنذصة الستخابصة: اإلنتاج اإلعبلمي، كالتعبيخ في السجتسع الفمدصيشي، مغ خبلؿ عج

 كالتجريب، كالتعميع.

 :أىجاؼ السخكد

 نذخ ثقافة حخية اإلعبلـ. .أ 
 .ميشيتيابشاء القجرات اإلعبلمية كالحفاظ عمى ديسػمتيا كتعديد  .ب 
 رفع مدتػػ كقيسة حخية الخأؼ كالتعبيخ كسشصمق لمحخيات األكسع. .ج 
ع ككاجباتيع في مجتسع تدػده الحخية زيادة كعي الرحافييغ كالسػاششيغ بحقػقي .د 

 كالسداكاة.
 تذجيع تشسية كإنتاج اإلعبلـ الشسػذجي. .ق 
التذبيظ مع الذخكاء السحمييغ كاإلقميسييغ كالجكلييغ لبلرتقاء بسدتػػ اإلعبلـ  .ك 

 الفمدصيشي.
 إنتاج مػاد خاصة بتصػيخ اإلعبلـ الجيسقخاشي. .ز 
مية، كتقجيع السذػرة كالسدانجة السذاركة في الشقاشات الستعمقة بالدياسات اإلعبل .ح 

 لمسؤسدات الحكػمية كمشطسات السجتسع السجني.

 الشذاطات الخئيدية لمسخكد:

يػفخ السخكد فخص التجريب السيشي لبلختراصييغ اإلعبلمييغ، حيث يقجـ فخيق 
متخرز مغ السجربيغ كالسدتذاريغ ذكؼ الخبخات في التخررات اإلعبلمية السختمفة عجًدا مغ 

ت التجريبية القريخة كالصػيمة السجػ في كحجات السخكد الخسذ: التمفديػف، كاإلذاعة، السداقا
 كالرحافة السكتػبة كاإلعبلـ الججيج، كالشػع االجتساعي، كاألبحاث كالدياسات اإلعبلمية.
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كيقػد السخكد مبادرة تصػيخ اإلعبلـ الفمدصيشي، السكػنة مغ تدعة محاكر، كمجتيا ثبلث 
 مؤسدة حكػمية كخاصة كأىمية. 50ة مع فخيق كششي مغ سشػات، بالذخاك

كسا يقجـ السخكد، بالتعاكف مع دائخة اإلعبلـ، دكرات تجريبية لصمبة البكالػريػس، كيشذخ 
% مغ السػاد. كسا 80لصبلب اإلعبلـ في جخيجة الحاؿ الذيخية الرادرة عغ السخكد بشدبة 

يذخؼ عمييا السخكد. كيػفخ السخكد مشًحا يقجـ شبلب بخامج إذاعية في إذاعة الجامعة التي 
 قريخة األمج لمصبلب بالتعاكف مع شخكاء أكركبييغ.

كيزع السخكد االستػديػ التمفديػني األكبخ مغ نػعو في فمدصيغ، حيث تبمغ مداحتو 
، كىي أعمى HDمقعًجا لمجسيػر. كاالستػديػ مجيد بتقشيات  140متًخا مخبًعا، يتدع لػ  160

محميًّا مغ ناحية جػدة الرػرة كسخعة الشقل. كيتسيد االستػديػ بإضاءة فعالة تع كفاءة مػجػدة 
تخكيبيا بالدقف مع إمكانية رفعيا أك خفزيا مغ مدتػػ الدصح حدب االحتياج، كىي مختبصة 

( الػاقعة فػؽ االستػديػ، التي تحتػؼ أيًزا Control Roomبجياز تحكع في غخفة التحكع )
ؼ، كيذخؼ السخكد عمى خسدة أجشحة لمتحخيخ الخقسي، كأربعة عمى جياز مػنتاج فػر 

استػديػىات إذاعة مجيدة، ككحلظ مخافق كحجة الرحافة التي تذتسل عمى أجيدة حاسػب مختبصة 
 يػجج عمييا بخامج حاسػب لمترسيع الجخافيكي كترسيع السجبلت كالرحف. باإلنتخنت

إذاعة بيخزيت، ببث تجخيبي داخل  2014/2015كأشمق السخكد بجاية العاـ األكاديسي 
محيط الجامعة، تػسع الحًقا ليغصي مختمف األراضي الفمدصيشية. كاإلذاعة مجتسعية، ُتعشى 

 بالقزايا اليػمية كاالقترادية كاإلعبلمية كالثقافية السختمفة.

كقج تعدزت عبلقة السخكد بالسجتسع في الدشػات األخيخة، بفزل تشػع مذاريعو كتعجد 
ئسة الجيات السدتفيجة مغ خجماتو، بجًءا مغ الرحافييغ، مخكًرا بخخيجي اإلعبلـ كشمبة كتػسع قا

اإلعبلـ كمػضفي اإلعبلـ كالعبلقات العامة في الػزارات كالييئات الخسسية، كالشاشصيغ السجتسعييغ 
كالسشطسات غيخ الحكػمية، كأصبح السخكد عشػاًنا لصمب الخجمات االستذارية في مجاؿ اإلعبلـ 

 (1) مغ قبل الػزارات كالييئات الخسسية كاألجيدة األمشية كالسشطسات غيخ الحكػمية.

                                           
 ـ1/2/2018تاريخ الديارة  http://mdc.birzeit.eduمػقع مخكد تصػيخ اإلعبلـ ، (1)

http://mdc.birzeit.edu/
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 االعالـ:مخكد غدة لحخية  .3

في تشسية كتصػيخ  لئلسياـالحؼ يتستع باالستقبللية ييجؼ  مخكد غدة لحخية االعبلـ
قجرات كامكانيات الرحفييغ الفمدصيشييغ كالسؤسدات الرحفية كاالعبلمية السحمية في فمدصيغ 
مغ خبلؿ التجريب كالتصػيخ كتقجيع السداعجات السالية كالمػجدتية كالقانػنية بيجؼ تػفيخ بيئة 

 تعديد حخية االعبلـ. ألجلمشاسبة 

بعج الحخب االسخائيمية عمى قصاع  2008اني عاـ تع تأسيدو في نياية ديدسبخ كانػف الث
غدة حيث كاف يحسل اسع مخكد غدة لمرحافة كحخية االعبلـ فخع مخكد الجكحة لحخية االعبلـ 

 في فمدصيًغ.

 :أىجاؼ السخكد

مغ اإلعبلف  19الحخ كالسدتقل شبقًا لمسادة  باإلعبلـييجؼ السخكد لتعديد الحق  .أ 
لكل شخز الحق في حخية الخأؼ »عمى ما يمي:  العالسي لحقػؽ اإلنداف التي تشز

كالتعبيخ، كيذسل ىحا الحق حخية اعتشاؽ اآلراء دكف أؼ تجخل، كاستقاء األنباء 
 الجغخافية.كاألفكار كتمقييا كإذاعتيا بأؼ كسيمة كانت دكف تقيج بالحجكد 

ـ حيث يقػـ السخكد بالجفاع عغ حقػؽ الرحفييغ كالى االسياـ في تعديد حخية االعبل
 في االراضي الفمدصيشية.

يدعى السخكد إلى تقجيع العػف لتشسية السؤسدات الرحفية السحمية كقجرات   .ب 
الرحفييغ السيشية عبخ تقجيع السداعجات السباشخة كتػفيخ أدكات تجريب كتأىيل 

 متقجمة.
 أنذطة السخكد: 

 يزع السخكد اربعة اقداـ ىي:

 قدػ التجريب كالتطؽيخ:  .أ 

حيث  ،كالدبلمة كالحقػؽ  لئلعبلـيقػـ السخكد بتجريب الرحفييغ عمى السعاييخ السيشية 
جياز حاسػب مدكدة بذبكة انتخنت عمى مجار الداعة، أستػديػ  15يتػفخ: صالة مجيدة بػ 

اذاعة مجتسعية تدتخجـ  إلنذاءكيدعى السخكد  االذاعي،اذاعة مجيد بأحجث األجيدة لمتجريب 
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كبث السػاد التي يشتجيا الستجربػف حيث يعسل السخكد عمى تجريب عامميغ في ألغخاض التجريب 
 االذاعات السحمية ليربحػا محتخفيغ.

 :كمدكد بدت كاميخات حجيثة يالفؽتؽغخافقدػ الترؽيخ  .ب 

الفمدصيشي السحمي كعقج  لئلعبلـيعسل السخكد عمى تشطيع بخامج تجريبية كتصػيخية  -
 كااللكتخكنية.سكتػبة كالسدسػعة كالسخئية دكرات تجريبية في الرحافة ال

يدعى السخكد مغ خبلؿ تعديد العبلقة كالتذبيظ مع السؤسدات كالسشطسات كالسخاكد  -
العخبية كاألجشبية التي تعشي بجعع كسائل االعبلـ السحمية في فمدصيغ بسا يخجـ التشسية السجتسعية 

يشفح السخكد  اإلشاركفي ىحا  ذجىا السخكدكتعديد حخية الخأؼ كالتعبيخ كحخية االعبلـ التي يش
كرش عسل كدكرات تجريبية في مجاؿ الدبلمة السيشية لمرحفييغ في قصاع غدة اك الزفة الغخبية 
كالقجس حيث تع حخص السخكد مشح تأسيدو عمى تشفيح سمدمة دكرات تجريبية في فمدصيغ كمجيشة 

 شـخ الذيخ بسرخ.

 قدػ السداعجات: .ج 

اعجة ما أمكغ كفقًا لمجعع الدخي مغ جيات عخبية أك اجشبية يتػلى ىحا القدع مد
لمرحفييغ السحمييغ عمى السدتػػ السيشي كالتصػيخؼ كالفشي، كسا يعشى القدع بسداعجة ما 

أك  48أمكغ مغ الرحفييغ الػافجيغ )الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ الزفة الغخبية كأراضي 
مكاتب في غدة( باستخجاـ معجات كأجيدة الرحافييغ العخب كاألجانب الحؼ ال تػجج ليع 

 السخكد كاألستػديػ االذاعي، كالتمفديػني حاؿ انذائو لتدييل أداء مياميع كعسميع السيشي.

 االنتياكات:قدػ رصج كمتابعة  .د 

يتػلى ىحا القدع رصج كمتابعة كافة االنتياكات التي يتعخض ليا الرحفيػف كالسؤسدات 
الفمدصيشية كاسخائيل بسا في ذلظ تقجيع مداعجة ما أمكغ لحكؼ الرحفية كاالعبلمية في األراضي 

الزحايا مغ الرحفييغ كالسداعجة أيزا في السدائل القانػنية مثل اإلسياـ في تغصية تكاليف 
 كمتصمبات السحامي كاالستذارات القانػنية في حالة التػقيف أك الحجد.

فمدصيغ كيتع االعبلف عشو  يرجر السخكد تقخيخا سشػيا حػؿ اكضاع حخية االعبلـ في
في مؤتسخ يعقج في نياية كل عاـ كتذارؾ فيو مخاكد كمشطسات خرػصا حقػقية كاعبلمية 
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محمية كدكلية حيث يدبق التقخيخ الدشػؼ اصجار تقاريخ شيخيا كفرمية حػؿ االنتياكات التي 
 يتعخض ليا الرحفيػف كمؤسدات االعبلمية في فمدصيغ.

ات الدمسية كالحسبلت االعبلمية السحمية أك الجكلية لرالح كيديع السخكد في التطاىخ 
 الرحفييغ الفمدصيشييغ أك مؤسداتيع التي تتعخض لبلنتياكات.

 السػقع االلكتخكني:

www.gc4mf.org  كالحؼ يحتػؼ عمى أخبار يػمية تخز الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ
في مدعى  يا السخكد كغيخ ذلظرصج لبلنتياكات، كتقاريخ مغ اعجادىع كالشذاشات التي يقػـ ب

لتحػيل ىحا السػقع الى ككالة انباء الكتخكنية متخررة في مجاؿ الحخيات االعبلمية كسخجع 
كالرحفييغ كالباحثيغ كذكؼ االختراص كالعامة الى جانب نذخ كتعديد ثقافة  لئلعبلمييغرئيدي 

 حخية االعبلـ.

 السخكد:نذاطات 

كالتمفديػف كاالعبلـ االلكتخكني كمػاقع التػاصل دكرات الرحافة السكتػبة كالخاديػ  .أ 
 االجتساعي.

 السيشية.سمدمة كرش كدكرات تجريبية كتفاعمية حػؿ الدبلمة  .ب 
 الفعاليات كالشذاشات الثقافية كالسجتسعية كالمقاءات كالسؤتسخات الستشػعة. .ج 
 ـ.2013صػر لحخية االعبلـ بجاية  ألفزلنطع السخكد معخض لمرػر كمدابقة  .د 
 .2012لسخكد بتشفيح السؤتسخ االكؿ لخصج انتياكات الرحفييغ خبلؿ عاـ قاـ ا  .ق 
" 2" كالثاني "عيػف الحقيقة 1فيمسيغ االكؿ بشػاف "عيػف الحقيقة  بإنتاجقاـ السخكد   .ك 

لمتخكيد عمى حياة الرحفي الفمدصيشي كما يػاجو مغ صعػبات كتحجيات ككحلظ ما 
 2008االسخائيميتيغ االكلى نياية يتعخض لو مغ انتياكات خرػصا خبلؿ الحخبيغ 

 (1) ـ في قصاع غدة.2012كالثانية نياية 
 فمدطيؼ -بيت الرحافة  .4

ال تحسل  ربحية،فمدصيغ ىي مؤسدة إعبلمية فمدصيشية مدتقمة غيخ  -بيت الرحافة 
 –تأسذ بيت الرحافة  ،كالتعبيخُتعشى بقزايا اإلعبلـ كحخية الخأؼ  نقابية،صفة تسثيمية أك 

                                           
 ـ1/2/2018تاريخ الديارة   gc4mf.orgمػقع غدة لحخية اإلعبلـ ،  (1)
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بسبادرة مغ مجسػعة مغ الرحفييغ كالسيتسيغ بالذأف اإلعبلمي  2013فمدصيغ في يشايخ 
الفمدصيشي مغ أجل تحقيق إعبلـ أكثخ تصػرا كحخية، كصػال إلى مجتسع أكثخ ديسقخاشية ُيؤسذ 
لشسػذج فخيج مغ التعاكف كالتبادؿ مع قصاعات السجتسع السختمفة الخسسية كاألىمية عمى أسذ 

 .تكاملكالالذخاكة 

لو عمى أف تفتتح فخكع لو في شتى أنحاء  فمدصيغ مغ غدة مقخاً  –يتخح بيت الرحافة 
 . الػشغ مدتقببلً 

  السخكد:أىجاؼ 

تتصمع مؤسدة بيت الرحافة إلى تسكيغ اإلعبلـ الفمدصيشي مغ مػاكبة الشيزة  
فمدصيشي يخجـ اإلعبلمية العالسية كالتذبيظ مع مؤسدات إعبلمية كبحثية دكلية، كخمق إعبلـ 

قزايا السجتسع الفمدصيشي كيمبي رغباتو بخؤية مدتقمة، تعتسج الذفافيَة كالسيشية مبجأ لخجمة 
القزايا الػششية عمى السدتػػ السحمي كالجكلي مغ خبلؿ تصػيخ كػادره كتعديد مبجأ حخية الكمسة 

 .كثقافة الدمع األىمي في السجتسع الفمدصيشي

جرات اإلعبلمية كتعديدىا ميشيًا مغ خبلؿ تصػيخ أداء كتدعى السؤسدة إلى بشاء الق
تيجؼ مؤسدة  -االعبلمييغ الفمدصيشييغ بسا يخفع كفاءاتيع كيػاكب الشيزة اإلعبلمية دكليا. 

بيت الرحافة إلى خمق شبكة مغ اإلعبلمييغ الذباف كالسفكخيغ الحيغ يؤمشػف بحخية التعبيخ 
ادلة محميًا كدكليًا بالتعاكف كالتشديق الكامل مع كيعسمػف عمى تخكيج كنذخ قزايا شعبشا الع

 .الييئات الخسسية كاألىمية

  الخؤية:

كصشاع مؤسدة بيت الرحافة تتصمع ألف تربح ممتقى لكافة اإلعبلمييغ كالسثقفيغ 
 .الخأؼ

 األنذطة:

فمدصيغ عمى بشاء شبكة إعبلمية معمػماتية  –تقػـ مؤسدة بيت الرحافة بيت الرحافة 
لتدييل التػاصل بيغ اإلعبلمييغ كتدكيجىع بالسعمػمات البلزمة مغ خبلؿ آليات االتراؿ 
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كالتػاصل العرخية كالتقميجية كإصجار الشذخات عبخ السػقع اإللكتخكني ككافة كسائل االتراؿ 
  كاإلعبلـ.

فمدصيغ يعسل عمى استزافة دكرية لمشخب كالذخريات اإلعبلمية  - الرحافة بيت 
 .كاالعتبارية كالسدئػليغ لمتػاصل مع مسثمي كسائل االعبلـ السحمية كالعالسية

فمدصيغ سيعسل عمى تقجيع التدييبلت البلزمة مثل خجمات الشفاذ  - بيت الرحافة
خة مغ أبخز السصبػعات السحمية كاإلقميسية كمجسػعة كبي تمفديػنية،شاشات  اإلنتخنت،لذبكة 

يػفخ  -كالجكلية فزبل عغ أف السكاف سيذكل ممتقى اجتساعي لكافة اإلعبلمييغ الفمدصيشييغ. 
 كالعالسييغ كالعسلالرحافييغ السحمييغ  كالتذبيظ بيغفمدصيغ فخص التعارؼ  –بيت الرحافة 

 .الجكليةالسؤسدات  كمتػازنة مععمى خمق شخاكة متكاممة 

فمدصيغ عمى تأىيل كتجريب الكػادر اإلعبلمية كالخخيجيغ مغ  -كسيعسل بيت الرحافة
يتبلءـ كالشيزة اإلعبلمية العالسية كصػال إلى إعبلـ ميشي يخجـ  كالرحافة بساكميات اإلعبلـ 

 الفمدصيشي.السجتسع 

 السخكد:كمؼ أىػ مبادئ كقيػ 

 .الحيادية كالشداىة كالذفافية .أ 
 .الخأؼ كالقخاراستقبللية  .ب 
 .السؤسدةتعديد التسػيل الػششي في تشفيح بخامج  .ج 
 .الدياسةالحيادية في مشاقذة القزايا  .د 
 .فكاراألك  اآلراء كالتشػع فيالتعجدية  .ق 
 .كصشاع الخأؼبيت الرحافة بيت لكل االعبلمييغ  .ك 

كتتصمع مؤسدة بيت الرحافة إلى تسكيغ اإلعبلـ الفمدصيشي مغ مػاكبة الشيزة 
العالسية كالتذبيظ مع مؤسدات إعبلمية كبحثية دكلية، كخمق إعبلـ فمدصيشي يخجـ  اإلعبلمية

السجتسع الفمدصيشي كيمبي رغباتو بخؤية مدتقمة، تعتسج الذفافيَة كالسيشية مبجأ لخجمة  قزايا
القزايا الػششية عمى السدتػػ السحمي كالجكلي مغ خبلؿ تصػيخ كػادره كتعديد مبجأ حخية الكمسة 

 .الدمع األىمي في السجتسع الفمدصيشي كثقافة
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كتدعى السؤسدة إلى بشاء القجرات اإلعبلمية كتعديدىا ميشيًا مغ خبلؿ تصػيخ أداء 
 .االعبلمييغ الفمدصيشييغ بسا يخفع كفاءاتيع كيػاكب الشيزة اإلعبلمية دكليا

غ يؤمشػف كتيجؼ مؤسدة بيت الرحافة إلى خمق شبكة مغ اإلعبلمييغ الذباف كالسفكخيغ الحي
بحخية التعبيخ كيعسمػف عمى تخكيج كنذخ قزايا شعبشا العادلة محميًا كدكليًا بالتعاكف كالتشديق 

 (1) .الكامل مع الييئات الخسسية كاألىمية

 اإلعالمية: كالحخيات مجى لمتشسية مخكد .5

مخكد "مجػ" مؤسدة إعبلمية حقػقية فمدصيشية مدتقمة غيخ حكػمية كغيخ ربحية، 
 ، مقخىا الخئيدي راـ هللا، كيعسل السخكد في كافة أنحاء األراضي الفمدصيشية.2006 تأسدت عاـ

 السخكد:رؤية 

مؤسدو تجعع الرحفي كتقف إلى جانب الرحفي حيغ تشتيظ حقػقو مغ أؼ شخؼ  
كلتػعي كتجعع السجتسع الرحفي  ،كميشيتوكاف، بعج أف كاف يشاضل فخديًا في الجفاع عغ رأيو 

الخقابة الحاتية ليشصمق بإبجاعو دكف خػؼ، مغ أجل تكخيذ الرحافة كدمصة في تفتيت صخػر 
 رابعة في السجتسع تداىع في تصػره كالترالح مع ذاتو.

تأسذ مخكد "مجػ" لحلظ كمو مغ قبل مجسػعة مغ الرحفييغ كالذخريات السيتسة 
ق بعجىا كسخكد الحيغ شعخكا أف كقت التغييخ قج حاف، ليعسمػا بذكل شػعي لسجة سشتيغ، ليشصم

فاعل في الجفاع عغ حقػؽ الرحفييغ مغ خبلؿ تقجيع االستذارات القانػنية ليع، كفزح 
في حخية التعبيخ كبحقػؽ الرحفييغ، كلمسداىسة بذكل ججؼ  االنتياكات بحقيع، كالتػعية بالحق

لمحخية  في تشسية اإلعبلـ الفمدصيشي ليقػـ بجكره الحقيقي في حياة السجتسع الفمدصيشي التّػاؽ
 كالجيسقخاشية كالتقجـ.

يخصط السخكد كيعسل بذكل عمسي مسشيج متػاصل حتى يحجث التغييخ، إذ يتع التخصيط 
بشاء عمى دراسات تذخز الػاقع كالتحجيات التي يجب العسل عمييا في ىحا السزسار. كيتع 
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ت الذخيكة، كال يقبل اشتقاؽ البخامج كاألنذصة بشاًء عمييا، حيث تشفح الحقًا بالتعاكف مع السؤسدا
  السخكد أؼ تسػيل مذخكط ال يتساشى مع رؤيتو كخصصو.

 السخكد:أىجاؼ 

 السداىسة في الحج مغ انتياكات الحخيات اإلعبلمية. .أ 
 تعديد ثقافة حخية الخأؼ كالتعبيخ كالحخيات اإلعبلمية. .ب 
ضساف استشاد التذخيعات الستعمقة باإلعبلـ كحخية التعبيخ كحق الػصػؿ الى  .ج 

 مػمات لمسػاثيق الجكلية لحقػؽ اإلنداف كحخية التعبيخ.السع
 .في السجتسع تعديد كتشسية دكر االعبلـ .د 

 :االستخاتيجيةالقزايا 

كحياديتو  كمػضػعيتويػاجو اإلعبلـ الفمدصيشي إشكاالت تتعمق بسيشيتو كاستقبللو  .أ 
 كتخررو.

 استسخار االنتياكات ضج اإلعبلمييغ ككسائل اإلعبلـ.  .ب 
 حخية التعبيخ كقيسة مجتسعية محتخمة كمرانة. تخسخ عجـ  .ج 

كيخػ الباحث أف ىحه السخاكد التي تقجـ التجريب الرحفي لمرحفييغ في قصاع غدة ال 
تكفي لتغصية متصمبات الرحفييغ في ضل التقجـ كالتصػر التكشػلػجي السدتسخ كالحاجة الساسة 

ججيجة تحافع عمى أداء الرحفي كتختقي بو، الى التجريب في تصػيخ كتعمع ميارات كامكانيات 
 كاالقترادؼكبالخغع مغ كجػد مخاكد أخخػ غيخ مخخرة أك مخاكد أغمقت بدبب الػضع السادؼ 

، إال أف محافطات غدة بحاجة الى كجػد السديج مغ السخاكد التي تعيذو محافطات قصاع غدة
غ بالسعمػمات كالسيارات حتى تدتصيع تغصية كتدكيج كامل الرحفيي التجريبية الرحفية،

 (1) .يع كدكرىع الرحفي بالذكل السصمػبكاإلمكانيات البلزمة كالتي تجعميع يؤدكف ميام
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 :الرحفيأثخ التطؽر التكشؽلؽجي عمى التجريب  سابعًا:

أثخت التكشػلػجيا الحجيثة بذكل كبيخ كمباشخ عمى جسيع مجاالت العسل الرحفي كلقج 
كما زالت التكشػلػجيا كالتصػيخ  ،الرحفييغأحجث ىحه التكشػلػجيا نقبلت نػعيو في مجاؿ تجريب 

،يديج يػمًا بعج  مسا يعسل عمى تذكيل آليات كأساليب ججيجة في مسارسة الرحفييغ لػضائفيع  يـػ
كمسا ال شظ فيو أف ىحه الػسائل كاألساليب بحاجة الى آليات تجريب  الرحفية،داتيع في مؤس

 الحجيثة.مسا سيجعل التجريب يتغيخ كفقا لمتغيخات التكشػلػجية  معيا،مشاسبة تتػافق 
 :السعمؽمات تكشؽلؽجيا مفيـؽ .1

ـ مفيػ تحجيج في الخؤػ  تعجدت ذلظ كرغع تجاكال األلفاظ أكثخ مغ التكشػلػجيا لفع يعتبخ 
 بتصبيق تدسح التي العسميات مغ مجسػعة أك عسمية" أنيا عمى عخفيا مغ فيشاؾ ليا، دقيق

 معيشة تقشية تصبيق" بأنيا عخفيا مغ الرشاعي كىشاؾ اإلنتاج تصػيخ أجل مغ العمسية السعارؼ
 جسع في تدتعسل تقشية ىي السعمػمات تكشػلػجياإف  القػؿ كيسكغ معيغ مشتػج كإنتاج ترسيع في

 االتراؿ شبكات الحػاسب، مغ االستعساالت التكشػلػجيا ىحه كتتزسغ كمعالجتيا، السعمػمات
 .كالبلسمكية الدمكية السعمػمة تجاكؿ كأجيدة
 السعمؽمات:كمؼ أىػ السدايا التي تتستع بيا تكشؽلؽجيا  .2
 السعالجة مجة بتخفيس سسح ما كىحا بدخعة السعمػمة معالجة خبلؿ مغ :الدخعة .أ 

 .كبيخ بذكل
 .العالع مغ نقصتيغ أؼ بيغ لمسعمػمات الفػرؼ  الشقل باإلمكاف أصبح :السدافة تقخيب .ب 
 تخديغ في السدتعسمة االلكتخكنية الػسائط في الحاصل التصػر بفزل :القجرة .ج 

 كاف ميسا السعمػمات مغ كبيخة كتمة إلى كبدخعة فائقة الػصػؿ يسكغ السعمػمات
 .تخديشيا مكاف

  .كاسعة جج مجاالت في استعساليا إمكانية بسعشى :االستعساؿ مخكنة .د 
 الرحفي:التكشؽلؽجيا عمى التجريب  أثخ .3

يحتل مػضػع التجريب في السؤسدات الرحفية مػقعا محػريا كأصبح يذكل العسػد 
الفقخؼ ألية مجيػدات تبحليا ىحه السؤسدات نحػ التصػيخ كالتحجيث ، فالغاية األساسية مغ 
عسمية التجريب ىي إكداب السعخفة كالسيارة كإعادة تذكيل األنساط الدمػكية لمرحفييغ ، كعمى 

عسمية مدتسخة كمتغيخة مغ حيث الذكل كالسحتػػ لسػاكبة التغيخات السدتسخة  اعتبار أف التجريب
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كالستتابعة في مختمف نػاحي الحياة ، لحلظ فيشاؾ ضخكرة ممحة لمتجريب في رؤيتو السدتقبمية أف 
ييتع بتمظ التحػالت العالسية السعاصخة في مجالي العمع كالتكشػلػجيا كتصبيقاتيا في الحياة العسمية 

عل في مقجمة ذلظ ضيػر الحاسػب كتقشياتو العجيجة ذات اإلمكانات اليائمة، كىحا ما دفع ، كل
بعس السيتسيغ في مجاؿ التجريب عمى تػضيف ىحه التقشيات في تصػيخ البخامج التجريبية ، كمع 
ضيػر شبكة االنتخنت ازداد االىتساـ باستخجاـ ىحه الذبكة في تصػيخ بخامج التجريب ، كضيخ 

لحلظ ما يعخؼ بالتجريب اإللكتخكني ، فالتجريب اإللكتخكني يعتبخ أحج البجائل ألكلئظ نتيجة 
العامميغ الحيغ يتصمعػف إلى تحديغ كتصػيخ معارفيع كأدائيع بصخيقة مخنة تتشاسب مع ضخكؼ 

 العسل كحاجة السؤسدة .

 يمي:كمؼ أىػ تأثيخات التكشؽلؽجيا عمى البخامج التجريبية ما  .4
 ببخامج التجريب مجيخؼ  تعخيف في االنتخنت دكر يبخز :التجريبية جاتاالحتيا تخطيط .أ 

 خصصا يزع أف يسكغ فإنو كبالتالي األخخػ، لكافة اإلدارات كاإلنتاج العسل كخط
 إمكانيات الخاصة بالتخصيط الحدابات بخامج تتيح كسا البخامج، ىحه لتشفيح كاقعية
 .لمتجريب خصط لػضع

 االنتخنيت الخارجية السعمػمات شبكة خبلؿ مغ :التشفيح كمتطمبات أسمؽب تحجيج .ب 
 .عالسيا التجريبية الستاحة البخامج عمى التعخؼ يسكغ

 التجريب يكػف  حيث السدتسخ، لتجريب، اخبلؿ مغ كذلظ: التجريبية العسمية تشفيح .ج 
 االنتخنت، شبكة خبلؿ مغ فالتجريب جسيع األكقات، في الخاغبيغ لكافة متاحا

 األياـ. جسيع كفي اليػـ، في ساعة كعذخكف  أربع مفتػح كاالنتخنت
 شعػر كدكف  العسل مع بالتػازؼ  التجريب بخامج تشفيح خبلؿ مغسل: الع أثشاء التجريب .د 

 (1) .بالفارؽ  الستجرب
 اإللكتخكني:التجريب  .5

يعج التجريب اإللكتخكني مرصمحا ججيجا يػضح مجػ التصػر الحاصل في مجاؿ التجريب 
األسمػب يذتسل عمى جسيع أنػاع  كسائل االتراؿ كالتقشية الحجيثة، كىػ بيحاعشج استخجاـ 

                                           
 ( . 4 – 3)ص البذخية، السػارد تشسية عمى كانعكاساتيا السعمػمات تكشػلػجيايحياكؼ، أـ الدعج، (1) 
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التجريب التي ال تحتاج إلى مجرب يجيخىا أك إلى مباف لمتجرب فييا، كإنسا يكتفي ىحا الشػع مغ 
كجيات تجريبية تجيخ كتذخؼ عمى البخامج التجريبية في أماكغ  كيػجو،التجريب بػجػد مجرب يخشج 

كسا أف ىحا الشػع مغ التجريب يشطخ لو عمى أنو تججيج كإصبلح لمتجريب  الستجرب،بعيجة عغ 
 عشو.التقميجؼ كليذ بجيبل 

 اإللكتخكني:خرائص التجريب  .6

 يمي:كمؼ الخرائص التي يستاز التجريب اإللكتخكني ما 

حيث تعتسج أساليب مغايخة لتمظ السدتخجمة في  التجريب،يعتبخ شخيقة ججيجة في   .أ 
 التقميجية.نطع التجريب 

تعجد الػسائل السدتخجمة في نقل السعمػمات لمستجربيغ كذلظ بجاًل مغ االعتساد عمى  .ب 
 التقميجؼ.مرجر كاحج كسا ىػ الحاؿ في التجريب 

السخكنة في القبػؿ كالتجرب حيث أصبح بإمكاف الستجرب استقباؿ السعمػمات   .ج 
 مكاف.كالسعارؼ في أؼ كقت كفي أؼ 

االقتراد في الشفقات حيث يعتبخ ىحا الشػع مغ التجريب أقل تكمفة عغ غيخه مغ نطع  .د 
 التقميجية.التجريب 

 الحاتي.التذجيع عمى التجريب  .ق 
 ى الشتائج كترحيح األخصاء.التقييع الفػرؼ كالدخيع كالتعخؼ عم .ك 

تحػيميا مغ  ف تذجيع استخجاـ التكشػلػجيا في مؤسدات التجريب الرحفي ييجؼ الىإ
شخيقة  الػسيمةلحل السذكبلت بحيث تػفخ ىحه  ككسيمةالى نسط ّتفكيخ،  كآالتمجخد ادكات 

ة قجرات بيجؼ زياد كاآلالتتفكيخ في استخجاـ السعارؼ، كالسعمػمات، كالسيارات كالتقشيات 
تعج بكل انػاع التكشػلػجيا التجريب  الرحفييغ كتعسيق فيسيع، كأسػاؽ العسل اليػـ التي أصبحت

 :مغ خبلؿ التكشػلػجيةيذجع عمى معخفة التصػرات 

في مؤسدات التعميع السيشي الى مذاغل  التجريبيةتحػيل السذاغل كالسختبخات  .أ 
 التكشػلػجيةالػسائل  أحجثكمختبخات تعتسج عمى 
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 الى مؤسدات التجريب الرحفي الحجيثةخاؿ التكشػلػجيا اد .ب 

 .الحجيثة اآلالتعمى استخجاـ كتذغيل ىحه  الصمبةتعميع كتجريب  .ج 

كمتابعة كل ججيج يخجـ مجاؿ  الحجيثةتذجيع الرحفييغ عمى استخجاـ التكشػلػجيا  .د 
 .تجريبيع

 الى كافة التخررات الرحفية. التكشػلػجيةادخاؿ التصبيقات  .ق 

 ات كسبيػتخ حجيثوكجػد مختبخ  .ك 

 بالكتابة كالتحخيخ. الخاصةالبخمجيات  أحجث ـاستخجا .ز 

 .بيا الخاصةدمج التكشػلػجيا في خصط التجريب كالتعميع كتػفيخ كافة السدتمدمات  .ح 

كعجـ اعتساد السشيج كسرجر  في ايراؿ السعمػمات لمرحفي التكشػلػجيةالػسائل  .ط 
 لمتجريب.اساسي 

كبخامج الػسائط  كاالنتخنت في عسمية التجريب الحكيةكااللػاح  LCD استخجاـ تقشيات .ؼ 
 .الستعجدة

 الحجيثةمغ خبلؿ مختبخات الكسبيػتخ  لمصمبةاستخجاـ التكشػلػجيا في االعجاد الشطخؼ  .ؾ 

 كالفيجيػ كاستخجاـالسرغخ كمغ خبلؿ االستعانة باليػتيػب  التعميع استخجاـ أسمػب  .ؿ 
 لمرحفييغ.السحاكاة لتحديغ األداء السيشي 

 كالتجريب: أىػ التطبيقات السمسؽسة لتكشؽلؽجيا السعمؽمات في .7
أساسيا في عسمية التجريب في كل مخحمة مغ  كاالتراؿ دكراً تمعب تقشيات السعمػمات  .أ 

 السخاحل التالية:
 مخحمة تحجيج االحتياجات. -
 السشاسبة. كترسيع البخامجمخحمة تخصيط  -
 مخحمة تشفيح البخامج. -
 .كالسخاجعةمخحمة التقييع  -
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 مخحمة التحديغ كالتصػيخ. -
 كتحميل البيانات.ىحا باإلضافة إلى اتخاذ القخارات  -

أف تتع  كمغ السسكغ، كتحميمياإف أثخ التكشػلػجيا عمى ىحه السخاحل يكسغ في دقة تحجيجىا 
كبتكمفة االستفادة مغ الخبخات في أماكغ أخخػ  ككحلظ إمكانية كبجقة كسخعة عاليةعغ بعج 

 إلشارة ىشا إلى التصبيقات السمسػسة التالية:، كمغ السسكغ اأقل

 On-lineاالتراؿ السباشخ  .ب 
 .On line formsتعبئة مختمف الشساذج إلكتخكنيا  .ج 
  كاإلنتخنت.االنتذار الدخيع باستخجاـ البخيج اإللكتخكني  .د 
 .كالبخامج كالسعمػماتالسخكنة في تعجيل الخصط  .ق 
 E-Learningالتعمع عغ بعج  .ك 
، كسخعة تحييشيا مسا يشعكذ إيجابا عمى ككفاءة عاليةتحميل مختمف البيانات بجقة  .ز 

 (1) .اتخاذ القخار السشاسب في التػقيت السشاسب

 
 
 

  

                                           
 ( .130-123، )ص السشطسات الحجيثة أثخ تصبيق تكشػلػجيا السعمػمات في تحقيق ريادةشعيب ، عػاشف ، (1) 
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 الفرل الثالث

 اإلطار التطبيقي لمجراسة
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 الفرل الثالث
 اإلطار التطبيقي لمجراسة

الرحفي في محافطات غدة كانعكاسو كاقع التجريب ييجؼ ىحا الفرل إلى التعخؼ عمى 
األىجاؼ التي يدعى الرحفييغ الفمدصيشييغ ك  ،عمى األداء السيشي لمرحفييغ الفمدصيشييغ

مجػ استفادة الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ الجكرات ، كرصج لتحقيقيا مغ خبلؿ التجريب الرحفي
السقجمة لمرحفييغ الفمدصيشييغ  شبيعة البخامج التجريبية كاىسياك ، التجريبية لتصػيخ أدائيع السيشي

، أبخز أسباب عجـ التحاؽ الرحفييغ الفمدصيشييغ بالجكرات التجريبية، كبياف محافطات غدةفي 
السعيقات التي يػاجييا الرحفيػف الفمدصيشيػف في محافطات غدة في التجريب  إلى باإلضافة
 .الفمدصيشييغلمشيػض بالتجريب الرحفي مغ كجية نطخ الرحفييغ ، الرحفي

مباحث، حيث يتشاكؿ السبحث األكؿ، الشتائج العامة  ةثبلثإلى  الفرل ىحاكتع تقديع 
كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة كانعكاسو عمى األداء السيشي لمجراسة السيجانية حػؿ 
 أجخيت كقج الجراسة، فخكض اختبار نتائجفيسا يعخض السبحث الثاني  ،لمرحفييغ الفمدصيشييغ

 ،في األراضي الفمدصيشيةالرحفييغ الفمدصيشييغ  مغبديصة  عذػائية عيشة عمى السيجانية الجراسة
ًا، كيختع الفرل بالسبحث الثالث الحؼ يعخض خبلصة أىع الشتائج التي مبحػث( 260) قػاميا

 تػصمت ليا الجراسة، كتػصيات الجراسة.
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 األكؿ: السبحث

 كمشاقذتيا السيجانية الجراسة نتائج

 :السدتؽى الترشيفي السعتسج في الجراسة: أكالً 

 :السدتؽى الترشيفي الجراسة يتشاكؿ الججكؿ اآلتي .1
 السدتؽى الترشيفي الجراسة (.13) ججكؿ رقػ

 السؽافقة درجة لو السقابل الشدبي الؽزف  الخمية طؽؿ

 ججا قميمة 20% -36% مغ 1 – 1.80 مغ

 قميمة 36% - 52% مغ أكبخ 1.80 - 2.60مغ  أكبخ

 متػسصة % 52%- 68 مغ أكبخ 2.60 – 3.40 مغ أكبخ

 كثيخة 68%- 84% مغ أكبخ 3.40 – 4.20 مغ أكبخ

 كثيخة ججاً  84 %-100%مغ  أكبخ 5 - 4.20 مغ أكبخ

كلتفديخ نتائج الجراسة كالحكع عمى مدتػػ االستجابة، اعتسج الباحث عمى تختيب 
الستػسصات الحدابية عمى مدتػػ السجاالت لؤلداة ككل، كمدتػػ الفقخات في كل مجاؿ، كقج 

 حجد الباحث درجة السػافقة حدب السدتػػ الترشيفي السعتسج لمجراسة.

 :كاقع التجريب الرحفي في محافعات غدةثانيًا: 

 التجريبيةأىػ أسباب عجـ االلتحاؽ في الجكرات ي نتائج تعيخ يتشاكؿ الججكؿ اآلت .2
 أىػ أسباب عجـ اإللتحاؽ بالجكرات التجريبية( .23) ججكؿ رقػ

 ( اختيار متعجدn=26) 

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار أسباب عجـ االلتحاؽ في الجكرات التجريبية
 1 84.6 22 ضغط العسل كعجـ التفخغ لمتجريب

 2 76.9 20 الجكرات التي تعقج ال تشاسبشي

 3 38.5 10 اختراصي ال تشاسب

 4 34.6 9 ال تفيجني في عسمي الرحفي

 5 15.4 4 أخخػ 
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سبب عجـ التحاقيع كاف ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 84.6)%أضيخت الشتائج أف 
( بدبب عجـ 76.9بجكرات التجريبية يخجع إلى ضغط العسل كعجـ التفخغ لمتجريب، كما ندبتو )%

( بدبب عجـ مشاسبتيا تخرراتيع، كما 38.5تشاسب الجكرات التي تعقج معيع، كما ندبتو )%
 .أخخػ ( ألسباب 15.4%( بدبب عجـ االستفادة في عسميع، كما ندبتو )%34.6ندبتو )

 احتياجات مع يتبلءـ بسا التجريبية الجكرات ترسيع في الشطخ إعادة يجب أنو الباحث كيخػ 

 األساليب كفق التجريبية الجكرات ترسيع يتع كاف نفديا الجكرات ىحه تكخر كأالالعسل الرحفي 

ة بالجكرات أثشاء قياميع بعسميع دكف الحاجة الى مغادر  االلتحاؽالحجيثة التي تسكغ الرحفييغ مغ 
 بسا التجريبية الجكرة أثشاء كتحفيدىع لمعسل البلزمة الججيجة السيارات الرحفييغ إلكداب العسل،

 كتحقيق الرحفي العسل في التصػرات كمػاكبة السػائسة لتحقيق الحجيثة مع التصػرات يتبلءـ

 .مشيا األىجاؼ السخجػة

 
 :غدةكاقع التجريب الرحفي في محافعات نتائج  يتشاكؿ الججكؿ اآلتي .3

 ندبة اإللتحاؽ بالجكرات التجريبية( .33)ججكؿ رقػ 

 

 

 
 ( اختيار متعجدn=260) 

قج حرمػا عمى دكرات مغ السبحػثيغ ( 90.0)%أف  إلى تذيخ نتائج الججكؿ الدابق
( لع يحرمػا عمى أؼ نػع 10.0تجريبية في السجاؿ الرحفي أك مجاالت أخخػ، كما ندبتو )%

كسميساف( كالتي خمرت الى أف معجالت  )الصػيدي دراسةكتتفق ىحه الجراسة مع  الجكرات،مغ 
 .تجريباً %( مغ مجتسع الجراسة تمقػا  74في التجريب اإلعبلمي جيجة، كأف ) االنخخاط

كيخػ الباحث أف ىحه الشتائج تكذف كعي الرحفييغ الفمدصيشييغ بأىسية التجريب 
بيحه  االلتحاؽكاقتشاعيع بججكػ  أدائيع،الرحفي كقجرتو عمى تصػيخ كتدييل عسميع كتحديغ 

بيجؼ إكدابيع  الرحافيييالسؤسدات الرحفية بتقجيع الجكرات التجريبية  اىتساـكمجػ  الجكرات،
كأف ىشاؾ ندبة قميمة  ليع،زمة لتحديغ مدتػػ أدائيع كالػاجبات السختمفة السػكمة لمسيارات البل

 .بيحه الجكرات التجريبية اللتحاؽامغ الرحفييغ ما زالػا بحاجة الى 

 الشدبة السئؽية التكخار بالجكرة االلتحاؽ
 9212 234 نعع

 1212 26 ال

 211.1 371 السجسؽع
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 التحق بيا السبحؽثيؼ:عجد الجكرات التجريبية الرحفية التي ي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .4
 عجد الجكرات التجريبية السمتحق بيا( .43)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار عجد الجكرات
 44.9 125 دكرات 9إلى  6

 37.2 87 دكرات فأقل 5

 17.9 42 دكرات فأكثخ 12

 211.1 345 السجسؽع
 (n=234) 

إلى  6التحقػا بػ ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 44.9أف )%ائج الججكؿ الدابق نت تذيخ
دكرات فأقل، كما  5عجد الجكرات التي حرمػا أقل مغ كانت ( 37.2دكرات، كما ندبتو )% 9

دكرات فأكثخ، كتتفق ىحه الجراسة مع  10عجد الجكرات التي حرمػا كانت ( 17.9ندبتو )%
بجكرة  التحقػا%( مغ أفخاد عيشة الجراسة 90كالتي خمرت الى أف ) (1) ـ(2008دراسة نعساف )

دكرات، كيخجع ذلظ الى أىسية ىحه الجكرات كاىتساـ جامعة تعد بتػفيخ الجكرات  ثثبلالى 
 أدائيع.بيجؼ اكدابيع السيارات كرفع مدتػػ  ألفخادىاالتجريبية 

( كالحؼ كذف أىسية الجكرات 3.2كيخػ الباحث أنو بالعػدة الى الججكؿ الدابق رقع )
تعتبخ  السبحػثيغفإف عجد الجكرات التي التحق بيا  بيا،التجريبية كالشدبة الكبيخة لعجد السمتحقيغ 

مشاسبة بالشدبة ألىسية ىحه الجكرات التجريبية كدكرىا في تججيج السعمػمات كنقل الخبخات مغ 
 الرحفي.الكفاءات كرفع أداء الرحفييغ في مجاؿ عسميع 

 
 :التداـ السبحؽثيؼ بحزؽر الجكرات التي تػ االلتحاؽ بيا درجةي نتائج يتشاكؿ الججكؿ اآلت .5

 لتداـ بحزؽر الجكرات السمتحق بيااال  درجة( .53)ججكؿ رقػ 

الستؽسط  صغيخ ججاً  صغيخ متؽسط كبيخ كبيخ ججاً  درجة االلتداـ
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 االلتداـ

 15 17 22 115 65 التكخار
 كبيخة 76.8 3.84

 614 713 914 4911 2718 الشدبة السئػية

 ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ27.8ما ندبتو )%أف تذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى 
التداميع كبيخة، كما ندبتو كانت درجة ( 49.1)%ك بحزػر الجكرات بجرجة كبيخة ججًا، ممتدميغ 

                                           
 (1ص)نعساف، عبلقة التجريب بأداء األفخاد.  )1)
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التداميع صغيخة، كما كانت درجة ( 7.3التداميع متػسصة، كما ندبتو )% كانت درجة (9.4)%
أؼ  3.84كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ  ججًا،التداميع صغيخة كانت درجة ( 6.4ندبتو )%

االلتداـ بحزػر الجكرات التي تع االلتحاؽ بيا  درجة% مسا يجلل عمى أف 76.8بػزف ندبي قجره 
 جاء بجرجة كبيخة.

بحزػر الجكرات التجريبية  الفمدصيشييغ الكبيخ مغ قبل الرحفييغ االلتداـالباحث  كيعدك
 أدائيع،كالفخؽ الحؼ تحجثو ىحه الجكرات في مدتػػ  عمييع،تعػد بو  الشفع التيالرحفية الى 

 الجكرات.ككحلظ الخبخات الججيجة التي يحرمػف عمييا مغ ىحه 

 
 :بياحقؽا مؼ الجكرات التي التالسبحؽثيؼ  استفادةدرجة  ي نتائج تعيختيتشاكؿ الججكؿ اآل .6

 مؼ الجكرات السمتحق بيا ستفادةدرجة اال( .63)ججكؿ رقػ 

 درجة االستفادة
كبيخة 

 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 
 ججاً  

الستؽسط 
 الحدابي 

الؽزف 
 الشدبي 

درجة 
 االستفادة

 9 15 35 95 82 التكخار
 كبيخة 7912 3195

 318 614 1512 4216 3412 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 34.2ما ندبتو )%تذيخ الشتائج في الججكؿ الدابق أف 
استفادتيع بجرجة كبيخة، كما كانت ( 40.6مغ الجكرات بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )% كااستفاد

( استفادتيع بجرجة 6.4بجرجة متػسصة، كما ندبتو )% كانت ( استفادتيع15.0ندبتو )%
استفادتيع بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي كانت ( 3.8صغيخة، كما ندبتو )%

% مسا يجلل عمى أف درجة االستفادة مغ الجكرات التي 79.0أؼ بػزف ندبي قجره  3.95يداكؼ 
 بجرجة كبيخة. كانتتع االلتحاؽ بيا 

الرحفية الى أف ىشاؾ  الجكراتالرحفييغ مغ  استفادةقجر  اختبلؼحث كيعدك البا
كىػ  الرحفية،تأثيخات مثل السذكبلت السادية كالسذاكل التقشية التي تعاني مشيا السؤسدات 

 الخارج،كابتعاث الرحفييغ لتمقي دكرات تجريبية في  أكفاء،يعيق تػفيخ مجربيغ  الحؼاألمخ 
 ف كالػسائل السبلئسة لمتجريب ليكػف عمى أكسل كجو.عغ صعػبة تػفيخ السكا فزبلً 

الرحفييغ مغ الجكرات التجريبية تتزح مغ خبلؿ التغييخ الحؼ  استفادةكيخػ الباحث أف 
فالجكرات تقـػ بتجريب الرحفييغ  الرحفية،يحجث في أعساليع السػكمة إلييع في مؤسداتيع 

ككسا كتجعميع يختقػف  إلييع،عساؿ السػكمة كاكدابيع خبخات تػفخ كقتيع كجيجىع كسخعة تشفيح األ
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الى األفزل في مجاؿ عسميع ككحلظ القجرة عمى تػلي مشاصب ججيجة كأعساؿ لع تكغ لجييع 
 تػلييا.السعخفة كالقجرة سابقا عمى 

درجة تؽفخ األجيدة الحجيثة كالتكشؽلؽجية في الجكرات  ي نتائج تعيخيتشاكؿ الججكؿ اآلت .7
 التي تػ االلتحاؽ بيا

 تؽفخ األجيدة الحجيثة كالتكشؽلؽجيا بالجكرات السمتحق بيا( .73)جكؿ رقػ ج

 درجة التؽفخ
كبيخة 

 ججاً 
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 التؽفخ

 5 12 22 67 132 التكخار
 كبيخة 8614 4132

 212 413 815 2816 5614 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف درجة تػفخ 56.4أف )% الدابقتبيغ مغ الججكؿ 
( 28.6األجيدة الحجيثة كالتكشػلػجية في الجكرات التي تع االلتحاؽ بيا بجرجة كبيخة ججًا، ك)%

( يعتبخكف 4.3( يعتبخكف تػفخىا بجرجة متػسصة، ك)%8.5)%كيعتبخكف تػفخىا بجرجة كبيخة، 
( يعتبخكف تػفخىا بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط 2.2)%كتػفخىا بجرجة صغيخة، 

% مسا يجلل عمى أف درجة تػفخ األجيدة 86.4أؼ بػزف ندبي قجره  4.32الحدابي يداكؼ 
بيا جاءت بجرجة كبيخة، كتتفق ىحه الجراسة مع الحجيثة كالتكشػلػجية في الجكرات التي تع االلتحاؽ 

)  كبيخبذكل  الحجيثةلتكشػلػجيا ا كاستعساؿكالتي أكجت بأف ىشاؾ تػفخ  (1)دراسة )ممحاني، كمثـػ
تعتبخ متػسصة بشدبة  التكشػلػجياأف ىحه  يخػ كأف ىشاؾ مغ  % 71,66بمغت الشدبة  حيث

أضيخت أف  كالتي (2)مع دراسة )نعساف( ، كتختمف ىحه الجراسةالستجربيغ%، حدب رأؼ  28,33
باألساليب التجريبية الحجيثة كالتخكيد عمى األساليب التقميجية في تقجيع  االىتساـىشاؾ ضعف في 
 الجكرات التجريبية.

كتػفيخ  الحجيثة،كتؤكج ىحه الشتائج متابعة السؤسدات التجريبية كمػاكبتيا لمتكشػلػجيا 
كيخجع ذلظ الى أىسية ىحه األجيدة كالسعجات في  الرحفييغ،ريب األجيدة كالسعجات الستصػرة لتج

في تجريب الكادر الرحفي، كتحقيق حالة مغ التػافق بيغ التجريب كالتصػر التكشػلػجي الحادث 
الػسائل كاألساليب كالسعجات التي تفخضيا التكشػلػجيا تحتاج  اختبلؼالرحفي، حيث أف  السجاؿ

التجريبية مع ىحه التصػرات كتػاجج كل ما ىػ ججيج مغ أساليب كأجيدة بالتأكيج الى تػافق الجكرات 
 كمعجات الكتخكنية حجيثة.

                                           
،ممحاني، 1))  (.122)ص دكر التجريب اإلعبلمي في تشسية أداء الرحفييغ كمثـػ
 .(1)ص نعساف، عبلقة التجريب بأداء األفخاد)2)
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 الجكرات التجريبيةبااللتحاؽ أسباب ي نتائج تعيخ يتشاكؿ الججكؿ اآلت .8
 أسباب اإللتحاؽ بالجكرات التجريبية( .83)ججكؿ رقػ 

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار التجريبيةأسباب االلتحاؽ الجكرات 
 1 79.9 187 مػضػع الجكرة 

 2 65.8 154 تػقيت الجكرة 

 3 61.1 143 نػعية السجرب

 4 54.7 128 الجية السشطسة

 5 47.4 111 الجية الخاعية

 6 40.6 95 حػافد مالية لمسذاركة

 7 37.2 87 شيادات لمسذاركيغ

 8 29.5 69 مكاف الجكرة

 9 24.8 58 أكلػيات كأجشجة الجكرة

 12 20.9 49 السجة الدمشية

 11 6.4 15 أخخػ 

   21:7 السجسؽع
 ( اختيار متعجدn=234) 

أسباب  أىعقالػا إف ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 79.9أف )% الدابقتبيغ مغ الججكؿ 
( لتػقيت الجكرة، كما ندبتو 65.8يخجع إلى مػضػع الجكرة، كما ندبتو )% بالجكرات االلتحاؽ

( لمجية 47.4( لمجية السشطسة، كما ندبتو )%54.7( لشػعية السجرب، كما ندبتو )61.1%)%
( لذيادات 37.2ندبتو )% ( لمحػافد السالية لمسذاركة، كما40.6)% الخاعية، كما ندبتو

( لؤلكلػيات كاألجشجات 24.8سكاف الجكرة، كما ندبتو )%( ل29.5السذاركيغ، كما ندبتو )%
 ( ألسباب أخخػ.6.4( لمسجة الدمشية، كما ندبتو )%20.9كما ندبتو )% الجكرة،

كيعدك الباحث األىسية الكبيخة لسػضػع الجكرة الرحفية كالتي حازت عمى السختبة األكلى في 
يػف يختاركف السػضػعات التي تقييع الرحفييغ لدبب التحاقيع بالجكرات الى أف الرحف

الرحفية، كدكف  لػضائفيعفي مسارستيع  عكتفييجىتتصابق كتتػافق مع مجاالتيع الرحفية 
 غ يدتفيجكا مغ الجكرة التجريبية.ذلظ فانيع ل
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 حرل عمييا السبحؽثيؼمجاؿ الجكرات التجريبية التي تػ يتشاكؿ الججكؿ التالي نتائج تعيخ  .9
 مجاؿ الجكرات التجريبية التي تػ الحرؽؿ عمييا( .93)ججكؿ رقػ 

 ( اختيار متعجدn=234) 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ حرمػا عمى 70.1)%تذيخ نتائج الججكؿ الدابق أف 
( حرمػا عمى دكرات في الترػيخ 67.1دكرات في مجاؿ التحخيخ الرحفي، كما ندبتو )%

( 57.7%( حرمػا عمى دكرات في اإلدارة الرحفية، كما ندبتو )%63.2كاالخخاج، كما ندبتو )
في عمى مشرات التػاصل االجتساعي، كما ندبتو حرمػا عمى دكرات في الشذخ الرح

( حرمػا عمى 41.0( حرمػا عمى دكرات في استخجاـ االنتخنت، كما ندبتو )52.1%)%
( حرمػا عمى التذخيعات الرحفية، كما ندبتو 36.3السيارات االترالية، كما ندبتو )%

عمى دكرات في  ( حرمػا29.9( حرمػا عمى دكرات في ميارات المغة، كما ندبتو )34.2%)%
( 19.2( حرمػا عمى دكرات في االلقاء كالتقجيع، كما ندبتو )%27.8الترسيع، كما ندبتو )%

، كتتفق ىحه الجراسة مع ( ألسباب أخخػ 5.1حرمػا عمى دكرات في إدارة الػقت، كما ندبتو )%
يا دراسة )ناجيا( كالحؼ جاء التحخيخ الرحفي مغ أىع الجكرات التجريبية التي يحرل عمي

 .(1) %48الرحفيػف بشدبة 

                                           
 (107ص)الػاقع السيشي لئلعبلمييغ في األردف.  ناجيا، )1)

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار مجاؿ الجكرات التجريبية التي حرمت عمييا
 1 70.1 164 التحخيخ الرحفي 

 2 67.1 157 الترػيخ كاالخخاج 

 3 63.2 148 اإلدارة الرحفية 

 4 57.7 135 التػاصل االجتساعيالشذخ الرحفي عمى مشرات 

 5 52.1 122 استخجاـ االنتخنت

 6 41.0 96 ميارات االترالية

 7 36.3 85 التذخيعات الرحفية

 8 34.2 80 ميارات المغة

 9 29.9 70 الترسيع

 12 27.8 65 ميارات االلقاء كالتقجيع

 11 19.2 45 إدارة الػقت

 12 5.1 12 أخخػ 
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 في التخكيد معطع كأف التجريبة السقجمة لمرحفييغ، البخامج فيتشػع  أف ىشاؾ الباحث كيخػ 

 كاإلخخاج.مجاالت ميارات التحخيخ الرحفي كالترػيخ 

كيعدك الباحث ترجر مجاؿ التحخيخ الرحفي كالحؼ حاز عمى السختبة األكلى في مجاؿ 
 األخخػ.التي يمتحق بيا الرحفيػف الى أىسية ىحا السػضػع مقارنو بالسػضػعات  الجكرات

 
بأف التجريب عشرخ أساسي في تطؽيخ  السبحؽثيؼ درجة اعتقاديتشاكؿ الججكؿ التالي  .10

 .السيشة الرحفية
جريب عشرخ أساسي في تطؽيخ السيشة اإلعتقاد بأف الت درجة( .103ججكؿ رقػ )

 الرحفية

كبيخة  درجة االعتقاد
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 االعتقاد

 12 32 45 125 52 التكخار
 كبيخة 7314 3167

 319 1115 1713 4811 1912 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بأف 19.2)%أف تذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى 
( 48.1التجريب عشرخ أساسي في تصػيخ السيشة الرحفية بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

( 11.5( يعتقجكف بجرجة متػسصة، كما ندبتو )%17.3يعتقجكف بجرجة كبيخة، كما ندبتو )%
يخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط %( يعتقجكف بجرجة صغ3.9يعتقجكف بجرجة صغيخة، كما ندبتو )

% مسا يجلل عمى أف االعتقاد بأف التجريب 73.4أؼ بػزف ندبي قجره  3.67الحدابي يداكؼ 
عشرخ أساسي في تصػيخ السيشة الرحفية جاءت بجرجة كبيخة، كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة 

شاجح يكدب الستجربيغ فالتجريب ال في أىسية التجريب كدكره في تصػيخ السيشة الرحفية، (1))باشا(
 السرالح كسا تخقى إلى تصػيخ ميارات مجراء، ميارات عسمية تبجؿ مغ شخيقة عسميع في السيجاف

 كالسشافدة الذخسةفي ضل نطاـ العػلسة  احتخافيةلى إنجاز أعساؿ كمذاريع كالتي ترل إالسختمفة 
 التجريب أف اإلعبلمييغ % مغ90 مغ أكثخ حيث يخػ  (2)، كسا كتتفق الجراسة مع دراسة )ناجيا(

 غيخ التجريب أف فقط %5 نحػ يخػ  بيسشا متػسصة، أك كبيخة بجرجة اإلعبلمية بالسيشة لمتقجـ ميع
 .اإلعبلمية بالسيشة التقجـ في ميع

                                           
 .دراسة ميجانية :التجريب كعبلقتو بأداء الرحفييغ في السؤسدة الػششية لمتمفديػف  الباشا،1))
 (131ص)الػاقع السيشي لئلعبلمييغ في األردف.  ناجيا،)2)
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كيعدك الباحث ىحا التفاكت في تقجيخ كػف التجريب عشرخ أساسي لتصػيخ السيشة 
كمسا ال شظ فيو فإف  الرحفية،السيارات الرحفية الى قمة الجكرات الستخررة في تصػيخ 

التجريب الرحفي يعتبخ عشرخًا أساسًيا في تقجـ كتصػر السيشة الرحفية، لجكره في تعديد كتقػية 
الرحفييغ بيحه  اىتساـمجػ  الحاليكيبخز في الػقت  الرحفي،كتججيج مختمف نػاحي العسل 

كالتي أصبح بعس الرحفيػف يقػمػف بااللتحاؽ  عمييا،الجكرات كمجػ اإلقباؿ في الفتخة الحالية 
 الرحفية.بيا لتقػية كتعديد بعس القجرات الخاصة في عسميع مع مؤسداتيع 

 
بأف التجريب يعسل عمى  السبحؽثيؼ اعتقاد درجة ي نتائج تعيخيتشاكؿ الججكؿ اآلت .11

 تدكيؼ الستجرب في السكاف السشاسب لقجراتو
درجة االعتقاد بأف التجريب يعسل عمى تدكيؼ الستجرب في السكاف ( .113)ججكؿ رقػ 

 السشاسب

كبيخة  درجة االعتقاد
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 االعتقاد

 14 27 69 87 63 التكخار
 كبيخة 7212 3162

 514 1214 2615 3315 2412 الشدبة السئػية

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف 24.2أف ما ندبتو )%ق تذيخ نتائج الججكؿ الداب
بأف التجريب يعسل عمى تدكيغ الستجرب في السكاف السشاسب لقجراتو بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو 

( يعتقجكف بجرجة متػسصة، كما ندبتو 26.5( يعتقجكف بجرجة كبيخة، كما ندبتو )33.5%)%
( يعتقجكف بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف 5.4( يعتقجكف بجرجة صغيخة، كما ندبتو )10.4%)%

% مسا يجلل عمى أف االعتقاد بأف 72.0أؼ بػزف ندبي قجره  3.60الستػسط الحدابي يداكؼ 
 التجريب يعسل عمى تدكيغ الستجرب في السكاف السشاسب لقجراتو جاءت بجرجة كبيخة.

تصيع القياـ بو عمى أكسل كجو كفقا لقجراتو، كبالتالي فاف التجريب كما ىػ العسل الحؼ يد
سيجعل الرحفي يتعخؼ عمى أىع األعساؿ التي سيبجع بيا كسيكػف لو القجرة عمى تشفيحىا بجقة 

كبالتالي فإف الرحفي الحاصل عمى الجكرات التجريبية  السصمػب،كحخفية كانجازىا بالذكل 
كستقػـ السؤسدة باالعتساد عميو كتػكل لو األعساؿ  سدتو،مؤ سيحرل عمى مكاف مشاسب داخل 

 سيا بأنو أفزل مغ سيقػـ بإنجازىا.مع عم
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 درجة اىتساـ السؤسدة الرحفية بعقج البخامج التجريبيةي الججكؿ اآلتيتشاكؿ  .12
 ىتساـ السؤسدة الرحفية بعقج الجكراتادرجة ( .123)ججكؿ رقػ 

كبيخة  االىتساـدرجة 
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 االىتساـ

 18 25 32 118 67 التكخار
 كبيخة 7416 3173

 619 916 1213 4514 2518 الشدبة السئػية

 ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ25.8ما ندبتو )% تذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى أف
( 45.4جريب بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%ميتسة بعقج بخامج تمؤسدتيع الرحفية يخكف أف 

بجرجة  كانت مؤسداتيع ميتسة( 12.3بجرجة كبيخة، كما ندبتو )% كانت مؤسداتيع ميتسة
كانت ( 6.9بجرجة صغيخة، كما ندبتو )% كانت مؤسداتيع ميتسة( 9.6متػسصة، كما ندبتو )%

أؼ بػزف  (3.73)بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ  مؤسداتيع ميتسة
خامج التجريبية جاءت مسا يجلل عمى أف اىتساـ السؤسدة الرحفية بعقج الب (%74.6)ندبي قجره 
مغ قبل  اىتساـالتي بيشت كجػد  (1)، كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة )عبجالحسيج(بجرجة كبيخة

 .الجكرات التجريبية لمسحخريغ العامميغ بيا السؤسدات الرحفية لتشطيع

السؤسدات الرحفية بعقج الجكرات التجريبية،  اىتساـيعدك الباحث كجػد تبايغ في ندبة ك 
ىحه  اىتساـ، ككحلظ مجػ لكبيخة لمتجريب لجػ ىحه السؤسداتلى تفاكت ندبة تقجيخ األىسية اإ

رفع مدتػػ كمكانة ىحه السؤسدة ، كيعػد  يكبالتالالسؤسدات بخفع الكفاءة كاألداء لجػ شاقسيا ، 
تدعى ليا السؤسدة ، فالسؤسدة التي تػلى الكدب السادؼ  التيكل ذلظ الى األىجاؼ الخئيدية 

األكبخ ستججىا غيخ ميتسة بعقج بخامج تجريبية لصاقسيا لخفع مدتػاه ، بيشسا ستجج  االىتساـ
 االىتساـتقجميا تػلي التجريب الرحفي  التيالسؤسدات التي تػلي العسل كرفع مدتػػ الخجمة 

 األكبخ.

 

 
                                           

 أشخكحةمعتد أحسج عبج الحسيج، تأثيخ التأىيل كالتجريب في السؤسدات الرحفية كعبلقتو باألداء السيشي لمرحفييغ السرخييغ،  1))
  ماجدتيخ جامعة بشي سػيف كمية اآلداب
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 .كجؽد قدػ خاص بالتجريب في السؤسدة الرحفيةي نتائج تعيخ يتشاكؿ الججكؿ اآلت .13
 كجؽد قدػ خاص بالتجريب في السؤسدة الرحفية (.133)ججكؿ رقػ 

 الشدبة السئؽية التكخار كجؽد قدػ خاص بالتجريب في السؤسدة الرحفية
 6615 173 نعع
 3315 87 ال

 211.1 371 السجسؽع

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ في 66.5ما ندبتو )%تذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى أف 
( ال يػجج لجييع أقداـ تجريب 33.5مؤسداتيع الرحفية أقداـ خاص بالتجريب، كما ندبتو )%

 خاصة في مؤسداتيع. 

كيخػ الباحث أف كجػد قدع خاص لمتجريب داخل السؤسدة الرحفية يعتبخ أمخًا ىامًا 
كيعتبخ كجػد مخكد  التجريبية،ججا في ضل التصػر الحادث في السجاؿ الرحفي كأىسية الجكرات 

تجريبي أمخًا ىامًا ججا لسػاكبة كل ما ىػ ججيج كإشبلع الرحفييغ داخل السؤسدة عمى التصػرات 
كمدتسخ، كسا أف السخكد يػفخ عمى الرحفييغ الجيج كالتكاليف كمغادرة العسل بذكل دكرؼ 

 العسل.لبللتحاؽ بالجكرات خارج 

 
تأثيخ عجـ كجؽد قدػ خاص لمتجريب عمى العسل ي نتائج تعيخ يتشاكؿ الججكؿ اآلت .14

 الرحفي
 عمى العسل الرحفييب ر تأثيخ عجـ كجؽد قدػ خاص لمتج (.143)ججكؿ رقػ 

 ( اختيار متعجدn=87) 

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار تأثيخ عجـ كجؽد قدػ خاص لمتجريب عمى العسل الرحفي
 1 74.7 65 تكميفي بسياـ ال تتشاسب مع شبيعة عسمي

 2 57.5 50 غياب االحتكاؾ بخبخات ججيجة كنقل خبخاتيا

 3 49.4 43 تكاليف باىطة لبللتحاؽ بجكرات خارجية

 4 33.3 29 القجرات الفخدية كتصػيخىاغياب تعديد 

 5 19.5 17 غياب التصػيخ االحتخافي كتعجيل الدمػؾ

 6 17.2 15 عجـ االلتحاؽ بجكرات خارجية لزيق كقتي

 7 4.6 4 أخخػ 

  211.1 334 السجسؽع
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( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 74.7ما ندبتو )% أفتذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى 
تأثيخ عجـ كجػد قدع خاص لمتجريب في مؤسدتيع يشتج عشو تكميفيع بسياـ ال تتشاسب مع شبيعة 

( يشتج عشو غياب االحتكاؾ بخبخات ججيجة كنقل خبخاتيا، كما ندبتو 57.5عسميع، كما ندبتو )%
( يشتج 33.3كرات خارجية، كما ندبتو )%( يشتج عشو دفع تكاليف باىطة لبللتحاؽ بج49.4)%

( يشتج عشو غياب التصػيخ 19.5عشو غياب تعديد القجرات الفخدية كتصػيخىا، كما ندبتو )%
%( يشتج عشو عجـ االلتحاؽ بجكرات خارجية لزيق 17.2االحتخافي كتعجيل الدمػؾ، كما ندبتو )

 ( يشتج عشو تأثيخات أخخػ.4.6الػقت، كما ندبتو )%

احث أف ىشاؾ حاجة ماسة الى إنذاء مخكد تجريب صحفي لكل مؤسدة كيخػ الب
صحفية، كأنو لغ يكػف ىشاؾ محتػػ تجريب صحفي مشطع اال بسثل ىحه السخاكد التي ستػفخ 

 كالسؤسدة.ضافية لمفخد ف مغ ىجر الػقت كالجيج كالتكاليف اإلتجريبًا مشطسا يعسل عمى التخفي

 
 لرحافييياسدة الرحفية دكرات تجريبية سبب عقج السؤ ي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .15

 سبب عقج السؤسدة الرحفية دكرات تجريبية لسشتدبييا( .153)ججكؿ رقػ 

 ( اختيار متعجدn=173) 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بأف 77.5)%أف تذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى 
( 70.5عقج الجكرات مغ قبل السؤسدة يشتج عشو رفع شأف السؤسدة كالشيػض بيا، كما ندبتو )%

( يشتج عشو 63.0يشتج عشو تجريب كادرىا عمى استخجاـ األجيدة داخل السؤسدة، كما ندبتو )%
يل مجربيغ أكفاء تابعيغ لمسؤسدة، ( يشتج عشو تأى56.6تصػيخ كفاءات كادرىا ، كما ندبتو )%

( يشتج عشو مػاكبة كل ججيج في السجاؿ الرحفي كتصبيقو داخل السؤسدة، 40.5كما ندبتو )%

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار لرحافييياسبب عقج السؤسدة الرحفية دكرات تجريبية 
 1 77.5 134 رفع شأف السؤسدة كالشيػض بيا

 2 70.5 122 كادرىا عمى استخجاـ األجيدة داخل السؤسدةتجريب 
 3 63.0 109 لتصػيخ كفاءات كادرىا

 4 56.6 98 تأىيل مجربيغ أكفاء تابعيغ لمسؤسدة
 5 40.5 70 لسػاكبة كل ججيج في السجاؿ الرحفي كتصبيقو داخل السؤسدة

 6 37.6 65 زيادة الخغبة في التعمع لجػ الستجربيغ
 7 26.0 45 الكدب السادؼالحرػؿ عمى 

 8 8.1 14 أخخػ 

   657 السجسؽع
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( 26.0%( يشتج عشو زيادة الخغبة في التعمع لجػ الستجربيغ، كما ندبتو )%37.6كما ندبتو )
 تأثيخات أخخػ.( يشتج عشو 8.1يشتج عشو الحرػؿ عمى الكدب السادؼ، كما ندبتو )%

يخػ الباحث أف الشتائج الدابقة تسثل كاقع السؤسدات التجريبية الرحفية السػجػدة في 
أسباب عقج السؤسدات الرحفية لمجكرات التجريبية  اختبلؼمحافطات غدة، كيعدك الباحث 

أف لكل مؤسدة صحفية أك مؤسدة تجريبية أىجاؼ محجدة مغ كراء ىحه الجكرات ، لسشتدبييا الى 
الخئيدي  اليجؼبعس السؤسدات تدعى لتصػيخ نفيدييا أك تصػيخ كادرىا كالبعس األخخ يكػف ف

كجػدة ىحه الجكرات ، فالسؤسدة التي  محتػػ مغ ىحه الجكرات الكدب السادؼ دكف الشطخ الى 
تكػف أىجافيا الكدب السادؼ ستدعى الى تقجيع بخامج تجريبية ستكػف مخخجاتيا تختمف عغ 

تقجـ بيجؼ تصػيخ كتخقية األداء السيشي لمرحفييغ أك رفع شأف السؤسدة كالشيػض البخامج التي 
 بيا .

درجة االستفادة مؼ التجريب في تخفيف الجيج كالتكاليف السادية ي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .16
 كالبذخية داخل السؤسدة الرحفية.

 التجريب في تخفيف الجيج كالتكاليفدرجة االستفادة مؼ ( .163)ججكؿ رقػ 
كبيخة  السؤشخات

 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 
 ججاً  

الستؽسط 
 الحدابي 

الؽزف 
 الشدبي 

درجة 
 االستفادة

 18 37 53 95 57 التكخار
 كبيخة 7214 3152

 619 1412 2214 3616 2119 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف 21.9)%أف ما ندبتو تذيخ نتائج الججكؿ الدابق 
بأف االستفادة مغ التجريب في تخفيف الجيج كالتكاليف السادية كالبذخية نتيجة لبلستخجاـ األمثل 

( بجرجة كبيخة، كما ندبتو 36.6لمسػارد داخل السؤسدة الرحفية بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%
( بجرجة 6.9( بجرجة صغيخة، كما ندبتو )%14.2( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )20.4%)%

% مسا يجلل 70.4أؼ بػزف ندبي قجره  3.52صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 
عمى أف درجة االستفادة مغ التجريب في تخفيف الجيج كالتكاليف السادية كالبذخية نتيجة 

 كبيخة. لبلستخجاـ األمثل لمسػارد داخل السؤسدة الرحفية جاءت بجرجة

كيخػ الباحث الى أف التجريب يقجـ لمرحفييغ العجيج مغ السيارات كالخبخات كاإلمكانيات 
كاالستفادة مغ اإلمكانيات كالتصػرات  الػاقع،كاألساليب الستعجدة كالتي تسكغ الرحفي مغ مجاراة 

 استخجاميا.اليائمة التي تػفخ الجيج كالتكاليف في حاؿ تع التجرب كالتعمع عمى 
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درجة كجؽد تقجيخ معشؽي أك مادي لمرحفييؼ الحيؼ يطبقؽف ما ي اكؿ الججكؿ اآلتيتش .17
 تعمسؽه في الجكرات التي تعقجىا السؤسدة.

 درجة كجؽد تقجيخ معشؽي أك مادي لمرحفييؼ (.173)ججكؿ رقػ 

كبيخة  السؤشخات
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 التقجيخ

 11 18 68 88 75 التكخار
 كبيخة 7512 3176

 412 619 2612 3318 2819 الشدبة السئػية 

 كججكا( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 28.9أف ما ندبتو )%تذيخ نتائج الججكؿ الدابق 
( بجرجة 33.8معشػيًا أك ماديًا نتيجة تصبيق ما تعمسػه بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )% اً تقجيخ 

( بجرجة صغيخة، كما ندبتو 6.9( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )%26.2كبيخة، كما ندبتو )%
أؼ بػزف ندبي قجره  3.76( بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 4.2)%

عمى أف كجػد تقجيخ معشػؼ أك مادؼ لمرحفييغ الحيغ يصبقػف ما تعمسػه في % مسا يجلل 75.2
الجكرات التي تعقجىا السؤسدة جاءت بجرجة كبيخة ، كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة ) السجمذ 

بأف ىشاؾ حػافد تقجميا السؤسدات اإلعبلمية لمعامميغ فييا مغ أجل  (1) األعمى لئلعبلـ (
االنخخاط في الجكرات التجريبية، فقج كضع رؤساء كمجراء السؤسدات اإلعبلمية الحػافد السالية في 

%، ثع اإلعفاء مغ الجكاـ 24.24%، ثع التخقية الػضيفية بشدبة 39.39السختبة األكلى بشدبة 
 كالتي أكجت بأف (2) مف ىحه الجراسة مع دراسة )الصػيدي كسميساف(% ، كتخت18.18بشدبة 

 لئلعبلمييغ الحيغ يمتحقػف بالجكرات . فاعل نطاـ حػافد تػفخ ال السؤسدات

كيخػ الباحث أف الشتائج الدابقة تكذف كجػد تذجيع يحرل عميو الرحفيػف 
 التجريبية،ػه في الجكرات الفمدصيشيػف مغ مؤسداتيع مادؼ كمعشػؼ مغ خبلؿ تصبيقيع لسا تعمس

كاىتساـ السؤسدات الرحفية بتصبيق  لمرحفييغ،كتعكذ الشتائج أىسية ىحه الجكرات كما ُتقجمو 
 داخميا.مخخجات ىحا التجريب 

 

                                           
 يبية في القطاع اإلعالمي األردنياالحتياجات التدرالسجمذ األعمى لئلعبلـ، ( 1)

 ( 324. )صجػدة التجريب اإلعبلمي في األردفالصػيدي ، سميساف، (2)
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 أىػ الجيات التي تقجـ التجريب الرحفي في محافعات غدةي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .18
 تقجـ التجريب الرحفي يالجيات الت أىػ( .183)ججكؿ رقػ 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف 72.7أف ما ندبتو )%الججكؿ الدابق تذيخ نتائج 
( ىي 63.5أىع الجيات التي تقجـ التجريب ىي مؤسدات أكاديسية متخررة، كما ندبتو )%

( ىي 50.0كما ندبتو )%( ىي مؤسدات تجارية، 61.2مؤسدات صحفية، كما ندبتو )%
( ىي 32.7( ىي مؤسدات أجشبية، كما ندبتو )%45.0مؤسدات حدبية خاصة، كما ندبتو )%

 %( ىي مؤسدات أىمية ،،كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة16.2مؤسدات رسسية، كما ندبتو )
 التجريب اإلعبلمي في األردف يعتسج بجرجة تقجـ التيالجيات إف بأف  (1)(كسميساف الصػيدي)

كتسػيل السؤسدات  %(، 43.8)  ما ندبتو أساسية عمى مرجريغ ىسا السؤسدات اإلعبلمية
 .%( 39.8بشدبة ) األجشبية  الجكليةكالبخامج 

كيتزح مغ الشتائج الدابقة كجػد أكثخ مغ جية تقجـ التجريب الرحفي لمرحفييغ 
كيعكذ تعجد الجيات أىسية التجريب الرحفي كالتي تػلي جسيع ىحه السؤسدات  الفمدصيشييغ،

األىجاؼ كاألسباب التي تقجـ مغ أجمو ىحه السؤسدات التجريب  اختبلؼمع  لمرحفييغ،تقجيسو 
ككحلظ  ججيج،يخمق نػعًا مغ التشافذ في تقجيع كل ما ىػ  االىتساـكلكغ كجػد ىحا  الرحفي،

ث الػسائل كالتقشيات السقجمة في مجاؿ التجريب الرحفي بالشدبة ليحه العسل عمى تججيج كتحجي
 السؤسدات.

 

 

                                           
 ( 324. )صجػدة التجريب اإلعبلمي في األردفالصػيدي ، سميساف، (1)

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار أىػ الجيات التي تقجـ التجريب الرحفي في محافعات غدة
 1 72.7 189 مؤسدات أكاديسية متخررة

 2 63.5 165 مؤسدات صحفية 

 3 61.2 159 مؤسدات تجارية 

 4 50.0 130 مؤسدات حدبية خاصة

 5 45.0 117 مؤسدات أجشبية

 6 32.7 85 مؤسدات رسسية

 7 16.2 42 مؤسدات أىمية
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 .درجة مداىسة العؽامل االتية في نجاح الجكرات التجريبية ياكؿ الججكؿ اآلتيتش .19
 درجة مداىسة العؽامل في نجاح الجكرات التجريبية( .193)ججكؿ رقػ 

أف أىع العػامل التي تديع في نجاح الجكرات التجريبية  تذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى
 حدب الػزف الشدبي عمى الشحػ التالي:

 % أؼ بسداىسة كبيخة.85.8قجره  ندبيالسشطسة أك الخاعية كقج جاءت بػزف  الجية  .1
 % أؼ بسداىسة كبيخة.8118مقجـ الجكرة كقج جاء بػزف ندبي قجره   .2

 % أؼ بسداىسة كبيخة.7814تػقيت الجكرة كقج جاء بػزف ندبي  .3

 % أؼ بسداىسة كبيخة.7414مجة الجكرة كقج جاء بػزف ندبي  .4

 % أؼ بسداىسة كبيخة.7218كأخيخًا مكاف الجكرة كقج جاء بػزف ندبي قجره  .5

كيعدك الباحث تقجـ الجية السشطسة أك الخاعية عمى جسيع العػامل السداىسة في نجاح 
دية فالجية التي يكػف لجييا قجرة ما الجية،الجكرة الى عجة عػامل أىسيا اإلمكانيات السادية ليحه 

 أيزا،عالية ستكػف دكراتيا مسيدة كستكػف العػامل األخخػ مغ مقجـ كتػقيت كمكاف كمجة مسيدة 
 كستكػف جاذبة بذكل رئيدي لمرحفييغ 

كفي الػقت الحاضخ سشجج أف معطع الرحفييغ يختاركف السػافقة عمى حزػر أك عجـ  
لسا يسثمو ىحا العامل مغ حزػر الجكرة بعج معخفة الجية السقجمة أك الخاعية ليحه الجكرة 

 الجكرة.إسياـ في نجاح أك فذل 

 
 
 
 

 التختيب الؽزف الشدبي الستؽسط الحدابي عؽامل الشجاح
 1 85.8 4.29 الجية السشطسة أك الخاعية

 2 81.8 4.09 مقجـ الجكرة

 3 78.4 3.92 تػقيت الجكرة

 4 74.4 3.72 مجة الجكرة

 6 70.8 3.54 مكاف الجكرة
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 أىجاؼ السذاركة في أي دكرة تجريبية.ي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .20
 أىجاؼ السذاركة في أي دكرة تجريبية( .203)ججكؿ رقػ 

 ( اختيار متعجدn=260) 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 74.2ندبتو )% ماتذيخ الشتائج في الججكؿ الدابق أف 
يعتبخكف ىجفيع مغ السذاركة في الجكرات التجريبية لخفع مدتػػ قجراتيع الذخرية، كما ندبتو 

( بيجؼ زيادة ميارات 61.5( بيجؼ تػلي مياـ كمدئػليات ججيجة، كما ندبتو )71.9%)%
السعخفة بالػسائط الستعجدة، كما %( بيجؼ زيادة 58.5التحخيخ كاإلخخاج كالترسيع، كما ندبتو )

( بيجؼ 46.5( بيجؼ تعمع فشػف الترػيخ كاستخجاـ الكاميخا، كما ندبتو )%53.5ندبتو )%
%( بيجؼ زيادة االتراؿ كالتػاصل، 37.7زيادة ميارات االنتخنت كاالعبلـ الججيج، كما ندبتو )

( 21.2كما ندبتو )%( بيجؼ زيادة الػعي القانػني بالسجاؿ الرحفي، 25.8كما ندبتو )%
( بيجؼ تعمع إدارة الػقت، كما ندبتو 16.5بيجؼ تعمع فشػف المغة كااللقاء كالتقجيع، كما ندبتو )%

بأف أسباب التحاؽ  (1) ( بيجؼ ألىجاؼ أخخػ كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة )السقػشي(6.5)%
غبتيع في رفع مدتػػ الرحفييغ الدعػدييغ في الجكرات ىػ الجافع الحاتي كالخضا عغ العسل كر 

 قجراتيع الذخرية كالتسيد كالتخقي في سمع العسل الػضيفي .

                                           
 (468ص)اتجاه الرحفييغ الدعػدييغ نحػ التجريب عمى رأس العسل.  السقػشي، 1))

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار أىجاؼ السذاركة في أي دكرة تجريبية
 1 74.2 193 رفع مدتػػ قجراتظ الذخرية

 2 71.9 187 تػلي مياـ كمدئػليات ججيجة

 3 61.5 160 زيادة ميارات التحخيخ كاإلخخاج كالترسيع

 4 58.5 152  زيادة السعخفة بالػسائط الستعجدة

 5 53.5 139 تعمع فشػف الترػيخ كاستخجاـ الكاميخا

 6 46.5 121 زيادة ميارات االنتخنت كاالعبلـ الججيج

 7 37.7 98 زيادة االتراؿ كالتػاصل

 8 25.8 67 زيادة الػعي القانػني بالسجاؿ الرحفي
 9 21.2 55 تعمع فشػف المغة كااللقاء كالتقجيع

 12 16.5 43 تعمع إدارة الػقت
 11 615 17 أخخػ 

   2382 السجسؽع
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أىجاؼ كتػجيات الرحفييغ لمسذاركة في الجكرات الرحفية الى  اختبلؼيعدك الباحث ك 
فكل صحفي مغ ىؤالء  الرحفية،اختبلؼ تخرراتيع كمجاؿ عسميع ككحلظ إمكانياتيع 

كسيكػف ىجفو  عسميع،الو تخررو الرحفي أك مجاؿ إما مع مج ما يتشاسبالرحفييغ سيختار 
أك  السجاؿ،بالجكرة إما لتقػية إمكانياتو في تخررو كزيادة معمػماتو في ىحا  االلتحاؽمغ 

 الرحفي.الحرػؿ عمى خبخة كامكانيات تسكشو مغ االستفادة مشيا في مجاؿ عسمو 

 
 اتباعيا أندب الطخؽ كأساليب التجريب التي يسكؼي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .21

 أندب طخؽ التجريب التي يسكؼ اتباعيا( .213)ججكؿ رقػ 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 71.9ما ندبتو )% أفتذيخ نتائج الججكؿ الدابق إلى 
أندب شخؽ كأساليب التجريب التي يسكغ اتباعيا ىي العرف الحىشي، كما ندبتو يعتبخكف مغ 

( ألسمػب تسثيل األدكار، كما ندبتو 59.2( ألسمػب فخؽ الحػار، كما ندبتو )63.5%)%
( ألسمػب الػاجبات الجراسية، كما 45.8( ألسمػب الديارات السيجانية، كما ندبتو )51.5%)%

%( ألسمػب األداء كالسسارسة، كما 33.5ت الحالة، كما ندبتو )( ألسمػب دراسا36.5ندبتو )%
 .%( ألساليب كشخؽ أخخػ 9.6( ألسمػب االلقاء السباشخ، كما ندبتو )24.2ندبتو )%

 

 

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار أندب الطخؽ كأساليب التجريب التي يسكؼ اتباعيا
 1 71.9 187 العرف الحىشي )تيييج األفكار(

 2 63.5 165 فخؽ الحػار
 3 59.2 154 تسثيل األدكار

 4 51.5 134 الديارات السيجانية
 5 45.8 119 الػاجبات الجراسية
 6 36.5 95 دراسات الحالة
 7 33.5 87 األداء كالسسارسة
 8 24.2 63 االلقاء السباشخ

 9 9.6 25 أخخػ 

   1029 السجسؽع
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 :انعكاس التجريب الرحفي عمى األداء السيشيثالثًا: 

 لسيشيةدرجة تأثيخ التجريب في تعمػ ميارات ججيجة كرفع الكفاءة اي يتشاكؿ الججكؿ اآلت .22
 تأثيخ التجريب في تعمػ ميارات ججيجة كرفع الكفائة السيشية( .223)ججكؿ رقػ 

 السؤشخات
كبيخة 

 صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 
 صغيخة
 ججاً 

الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 التأثيخ

 9 14 35 87 115 التكخار
 كبيخة 8212 4112

 315 513 1315 3315 4412 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ 44.2ما ندبتو )% الدابق أفتبيغ مغ الججكؿ 
التجريب في تعمع ميارات ججيجة كرفع الكفاءة السيشية لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو 

( بجرجة 5.3( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )%13.5( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )33.5%)%
أؼ  4.10أف الستػسط الحدابي يداكؼ ( بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ 3.5صغيخة، كما ندبتو )%

% مسا يجلل عمى أف تأثيخ التجريب في تعمع ميارات ججيجة كرفع الكفاءة 82.0بػزف ندبي قجره 
جاء تقييع حيث  (1) السيشية جاء بجرجة كبيخة ، كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة )عبجالغفار(

% مغ السبحػثيغ أف 50إذ رأػ ، ًتافي تصػيخ أدائيع اإلعبلمي متفاك  التجريب الستجربيغ لتأثيخ
حيث أكجت بأف  (2) دراسة )الصػيدي كسميساف(، ككسا تتفق ىحه الجراسة مع  التصػيخ كاف كبيًخا

كسا كتتفق ىحه الجراسة أيزا  السيشي اإلعبلمييغ أداء عمى لمتجريب اإلعبلمي أثخ كأىسية كبيخة
بذكل  الرحافييغأداء  تصػيخفي  التجريب يداىعكالتي تخػ بأف  (3)مع دراسة )ممحاني ، كمثػـ(

بذكل متػسط  يداىعأنو  يخػ ىشاؾ مغ  حيغ % في 65بشدبة بمغت  الستجربيغحدب رأؼ  كبيخ
 % .35بشدبة 

 ذلظ إلى أدػ كمسا الرحفييغ عشج التجريب زاد فكمسا كاقعية الشتيجة ىحه أف كيخػ الباحث

 لجييع.كتعمع ميارات ججيجة كرفع مدتػػ الكفاءة السيشية  لجييع، السيشي األداء تحديغ زيادة
رئيدي  السيشي بذكلكتبايغ ندبة تأثيخ التجريب عمى األداء  اختبلؼكسا كيعدك الباحث 

فبعس الرحفيػف يمتحقػف  الجكرات،بيحه  لبللتحاؽالى الدبب الخئيذ الحؼ دفع الرحفي 
 شيء.بجكرات كثيخة دكف أف يدتفيجكا مشيا بأؼ 

                                           
ص  دراسة حالة عمى مخكد الجديخة اإلعبلمي لمتجريب كالتصػيخ اإلعبلمي:تأثيخ التجريب عمى تصػيخ األداء  عبج الغفار، 1))
(107.) 
 (.324. )صجػدة التجريب اإلعبلمي في األردفالصػيدي، سميساف،  (2)
، ممحاني،)3)  (.126ص)الرحفييغ. عبلمي في تشسية أداء دكر التجريب اإل كمثـػ
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 درجة تأثيخ التجريب في تعمػ ميارات ججيجة كرفع الكفاءة السيشيةي شاكؿ الججكؿ اآلتيت .23

 تأثيخ التجريب في رفع القجرات الفخدية كمدتؽى الفيػ كاالدراؾ (.233)ججكؿ رقػ 

كبيخة  السؤشخات
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 التأثيخ

 16 21 55 79 89 التكخار
 كبيخة 7516 3178

 611 811 2112 3214 3412 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ 34.2أف ما ندبتو )% الدابق تبيغ مغ الججكؿ
التجريب في رفع القجرات الفخدية كمدتػػ الفيع كاإلدراؾ في األداء السيشي لجييع بجرجة كبيخة 

( بجرجة متػسصة، كما ندبتو 21.2( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )%30.4ججًا، كما ندبتو )%
جرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي ( ب6.1( بجرجة صغيخة، كما ندبتو )8.1%)%

% مسا يجلل عمى أف تأثيخ التجريب في رفع القجرات 75.6أؼ بػزف ندبي قجره  3.78يداكؼ 
كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة  ، الفخدية كمدتػػ الفيع كاإلدراؾ في األداء السيشي جاء بجرجة كبيخة

أك  احتخافيالجييع تصػيًخا أنتج السبحػثيغ رأكا أف التجريب  % مغ92حيث أف  (1) )عبجالغفار(
 . في سمػكيع إلى األفزل أثشاء عسميع اإلعبلمييبًل تعج

يخػ الباحث أف التحاؽ الرحفي بالجكرات التجريبية يجعمو أكال يختمط بفئة مغ الرحفييغ 
بسعمػمات كأفكار كثانيا تدكيجه  الفخدؼ،يسكغ أف يكتدب مشيع بعس الخبخات عمى السدتػػ 

 لجيو.تػسع الفيع كاإلدراؾ  كبالتالي الفخدية،ججيجة يسكغ أف يقػؼ بيا قجراتو 

 

درجة تأثيخ االستفادة مؼ التجريب في القجرة عمى قخاءة األحجاث يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .24
 كالؽصؽؿ لمسرادر

 درجة تأثيخ التجريب عمى قخاءة األحجاث كالؽصؽؿ لمسرادر (.243)ججكؿ رقػ 

كبيخة  السؤشخات
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 التأثيخ

 7 11 33 87 122 التكخار
 كبيخة 8314 4117

 217 412 1217 3315 4619 الشدبة السئػية 

                                           
 (.109)ص دراسة حالة عمى مخكد الجديخة اإلعبلمي لمتجريب كالتصػيخ اإلعبلمي:تأثيخ التجريب عمى تصػيخ األداء  عبج الغفار، 1))
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( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ 46.9ما ندبتو )%( أف 3.24تبيغ مغ الججكؿ )
االستفادة مغ التجريب في القجرة عمى قخاءة األحجاث كالػصػؿ لمسرادر لجييع بجرجة كبيخة ججًا، 

( 4.2( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )%12.7( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )%33.5كما ندبتو )%
ة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ ( بجرجة صغيخ 2.7بجرجة صغيخة، كما ندبتو )%

% مسا يجلل عمى أف تأثيخ االستفادة مغ التجريب في القجرة 83.4أؼ بػزف ندبي قجره  4.17
 .عمى قخاءة األحجاث كالػصػؿ لمسرادر جاءت بجرجة كبيخة

بالخبخات كالكفاءات  باالحتكاؾيخػ الباحث أف الجكرات التجريبية تجعل الرحفي يقـػ 
الستخرريغ في مجاؿ الرحافة كالحيغ  كاألساتحةية كالسجربيغ ذكؼ اإلمكانيات العالية العمس

لجييع رؤية متفتحة كقجرات عالية في فيع كترػر األحجاث كالتي يسكغ لمرحفي االستفادة مشيا 
كبالتالي ستربح لجيو القجرة عمى قخاءة  لجيو،بذكل كبيخ في رفع مدتػػ السيشية كالخؤية 

بخبخات ىؤالء  االستعانةلػصػؿ لمسرادر كالسعمػمات بذكل أسيل كأيدخ مغ خبلؿ األحجاث كا
 الخبخاء.

 

درجة مداعجة التجريب في السحافعة عمى مدتؽى أداء متسيد يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .25
 بالعسل الرحفي 

 أداء متسيددرجة مداعجة التجريب في الحفاظ عمى مدتؽى  (.253)ججكؿ رقػ 

 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة كبيخة ججاً  السؤشخات
 ججاً 

الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 السداعجة

 16 31 65 83 65 التكخار
 كبيخة 7114 3157

 612 1119 2512 3119 2512 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ مداعجة 25.0( أف ما ندبتو )%3.25تبيغ مغ الججكؿ )
التجريب في السحافطة عمى مدتػػ أداء متسيد بالعسل الرحفي لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما 

( 11.9( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )%25.0( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )%31.9ندبتو )%
( بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 6.2)%بجرجة صغيخة، كما ندبتو 

% مسا يجلل عمى أف درجة مداعجة التجريب في السحافطة 71.4أؼ بػزف ندبي قجره  3.57
بأف  (1) ، كتتفق مع دراسة )باشا(عمى مدتػػ أداء متسيد بالعسل الرحفي جاءت بجرجة كبيخة 

                                           
 .لمتمفديػف التجريب كعبلقتو بأداء الرحفييغ في السؤسدة الػششية  الباشا،1))
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داء العالي مشػط بسجػ تسكغ تحقيق األكأف  تصػره ،ك داء رضية التي تحقق األالتجريب يذكل األ
 مػقع .فخاد في السؤسدة بزخكرة التكػيغ السدتسخ في كل كل األ

يخػ الباحث أنو مغ خبلؿ التجرب السدتسخ يسكغ الحفاظ عمى مدتػػ أداء متسيد كىػ ما 
حيث كمغ خبلؿ التجريب السدتسخ سيتسكغ الرحفي مغ  الدابق،تؤكجه نتائج الججكؿ 

الحفاظ  كبالتاليالحفاظ عمى السعمػمات الدابقة التي حرل عمييا كمغ ثع تصػيخىا كتشسيتيا 
 لو.دائسا عمى مدتػػ أداء متسيد 

 

درجة انعكاس التجريب في استخجاـ األجيدة الحجيثة كالتكشؽلؽجية  يتشاكؿ الججكؿ اآلتي .26
 أثشاء العسل 

درجة انعكاس التجريب في استخجاـ اجيدة حجيثة كتكشؽلؽجية أثشاء  (.263)ججكؿ رقػ 
 العسل

 السؤشخات
كبيخة 

 صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 
 صغيخة
 ججاً 

الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 االنعكاس

 15 25 59 75 86 التكخار
 كبيخة 7416 3173

 517 916 2217 2819 3311 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ انعكاس 33.1( أف ما ندبتو )%3.26تبيغ مغ الججكؿ )
التجريب في استخجاـ األجيدة الحجيثة كالتكشػلػجية أثشاء العسل لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو 

( بجرجة 9.6متػسصة، كما ندبتو )%( بجرجة 22.7( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )28.9%)%
أؼ  3.73( بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 5.7صغيخة، كما ندبتو )%

% مسا يجلل عمى أف درجة انعكاس التجريب في استخجاـ األجيدة الحجيثة 74.6بػزف ندبي قجره 
 كالتكشػلػجية أثشاء العسل جاء بجرجة كبيخة.

ػاكبة الرحفييغ الفمدصيشييغ محل الجراسة لمتصػرات التي يذيجىا تػضح ىحه الشتائج م
العرخ الحالي في مجاؿ العسل الرحفي ، فالتصػر التكشػلػجي يذكل تحجيا حقيقيا لمعامميغ في 
الرحافة ، سػاء عمى مدتػػ مػاكبة ىحا التصػر كالجخػؿ في عالسو كالتفاعل معو كاالستفادة 

تجريب كالتأىيل لمكػادر الرحفية لمتعامل بحخفية مع كسائل مغ كسائمو ، أك عمى مدتػػ ال
الحجيثة كتدخيخىا فيسا يخجـ السيشة الرحفية ، فاصبح مغ السيع لمرحفي  االتراؿتكشػلػجيا 
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الى جانب امتبلكو لؤلدكات التقميجية كالقجرة عمى تغصية األحجاث كاجخاء السقاببلت ، كامتبلؾ 
 باإلضافةتيا لمرحفي ، بل يجب عمى الرحفي أف يتقغ فشػف الكتابة الرحفية رغع أىسي

التكشػلػجيا ككسائل االتراؿ الحجيثة ، كالػسائط الستعجدة ، كالتي  استخجاـلمسيارات التالية 
 .  االحتخافيأصبحت جسيعيا اليـػ مغ ضخكريات العسل الرحفي 

ى أداء درجة كجؽد تقاريخ بيا مجى قؽة كضعف التجريب عميتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .27
 الرحفييؼ داخل السؤسدة

 درجة كجؽد تقاريخ بيا مجى قؽة كضعف التجريب (.273)ججكؿ رقػ 

 السؤشخات
كبيخة 

 ججاً 
 صغيخة متؽسطة كبيخة

 صغيخة

 ججاً 

الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 الؽجؽد

 26 42 55 64 73 التكخار

 كبيخة 6912 3145

 1212 1612 2112 2416 2812 السئػيةالشدبة 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ كجػد 28.0( أف ما ندبتو )%3.27تبيغ مغ الججكؿ )
تقاريخ بيا مجػ قػة كضعف التجريب عمى أداء الرحفييغ داخل مؤسدتيع بجرجة كبيخة ججًا، كما 

( 16.2ندبتو )%( بجرجة متػسصة، كما 21.2( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )%24.6ندبتو )%
( بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 10.0بجرجة صغيخة، كما ندبتو )%

% مسا يجلل عمى أف درجة كجػد تقاريخ بيا مجػ قػة كضعف 69.0أؼ بػزف ندبي قجره  3.45
 التجريب عمى أداء الرحفييغ داخل السؤسدة جاء بجرجة كبيخة.

 تقـػ أف الجية السذخفة عمى التجريب الرحفي تائجكيخػ الباحث مغ خبلؿ ىحه الش
ككضع تقاريخ بيا مػاضع القػة كالزعف في  مدتسخ بذكل البخنامج التجريبية بسبلحطة سيخ

تأثيخ التجريب عمى األداء السيشي الرحفي مسا يجعل ىحه البخامج تتحدغ كتتصػر باستسخار 
 خبلليا.عائج السخجػ مغ كبالتالي الػصػؿ لتحقق ال أجمو،كتبلئع ما كضعت مغ 
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درجة كجؽد فخؽ في األداء السيشي بيؼ الرحفييؼ الحاصميؼ عمى يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .28
 دكرات كغيخ حاصميؼ

كغيخ  الحاصميؼدرجة كجؽد فخؽ في األداء بيؼ الرحفييؼ  (.283)ججكؿ رقػ 
 الحاصميؼ عمى الجكرات

كبيخة  السؤشخات
 صغيخة صغيخة متؽسطة كبيخة ججاً 

 ججاً 
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 الؽجؽد

 19 32 45 72 96 التكخار
 كبيخة 7418 3174

 713 1116 1713 2619 3619 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف 36.9أف ما ندبتو )%الدابق تبيغ مغ الججكؿ 
بيغ الرحفييغ الحاصميغ عمى دكرات كغيخ حاصميغ بجرجة كبيخة  بػجػد فخؽ في األداء السيشي

( بجرجة متػسصة، كما ندبتو 17.3( بجرجة كبيخة، كما ندبتو )%26.9ججًا، كما ندبتو )%
( بجرجة صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي 7.3( بجرجة صغيخة، كما ندبتو )11.6%)%

يجلل عمى أف درجة كجػد فخؽ في األداء % مسا 74.8أؼ بػزف ندبي قجره  3.74يداكؼ 
 السيشي بيغ الرحفييغ الحاصميغ عمى دكرات كغيخ حاصميغ جاء بجرجة كبيخة.

حقيقي في أداء  اختبلؼفإنو يػجج  الدابقة،كيخػ الباحث أنو كمغ خبلؿ الشتائج 
 بجكرة قجمت لو معمػمات التحقفالرحفي الحؼ  حاصل،الرحفي الحاصل عمى الجكرات كالغيخ 

أما الرحفي الحؼ ال  كاألفكار،كأفكار ججيجة ستجعل أدائو يتقجـ مغ خبلؿ ىحه السعمػمات 
يمتحق بجكرات تجريبية كال يحرل عمى ىحه السعمػمات كاألفكار الستججدة سيبقى تحريمو متػقف 

 يختفع.أدائو بجؿ أف  سيشخفس كبالتاليكلغ يدتصيع تعجيل سمػكو أك معخفة ما ىػ ججيج 

 
الرحفييؼ الستجربيؼ في السؤسدة اتجاه  دافعية عاليةكجؽد درجة  يالججكؿ اآلتيتشاكؿ  .29

 عسميػ
 كجؽد دافعية لجى الرحفييؼ الستجربيؼ اتجاه عسميػدرجة  (.293)ججكؿ رقػ 

أكافق  السؤشخات
أخالف  أخالف محايجة أكافق بذجة

 بذجة
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 الجافعية

 25 42 52 69 76 التكخار
 كبيخة 7212 3152

 916 1514 1912 2616 2912 الشدبة السئػية
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( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف 29.2أف ما ندبتو )% الدابقتبيغ مغ الججكؿ 
( 19.2%( يػافقػف، كما ندبتو )%26.6بذجة لمستجربيغ دافعية عالية اتجاه، كما ندبتو )

( يخالفػف بذجة، كتبيغ أف 9.6( يخالفػف، كما ندبتو )%15.4محايجكف، كما ندبتو )%
% مسا يجلل عمى أف لمرحفييغ 70.0أؼ بػزف ندبي قجره  3.50الستػسط الحدابي يداكؼ 

 الستجربيغ في السؤسدة دافعية عالية اتجاه عسميع جاء بجرجة كبيخة.

في كجػد  يخػ الباحث أف الشتائج الدابقة تؤكج أف الجكرات التجريبية تؤثخ بذكل كبيخ
 بسا تقجمو ليع مغ خبخات كمعارؼ ججيجة كامكانيات تخمق عسميع، اتجاهالجافعية لجػ الرحفييغ 

 كانجازىا.ليع الجافعية كالحساس لمقياـ بأعساليع 

 
كأكلئغ الحيؼ  ةالرحفييؼ الحيؼ التحقؽا بجكرات تجريبيدرجة التداـ يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .30

 أداء عسميػب ،لػ يمتحقؽا
 عسميػدرجة التداـ الرحفييؼ الستجربيؼ كالغيخ متجربيؼ بأداء  (.303)ججكؿ رقػ 

 السؤشخات
أكافق 
 أخالف محايجة أكافق بذجة

أخالف 
 بذجة

الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 الجافعية

 27 28 43 75 87 التكرار
 كبيرة 7218 3164

 1214 1218 1615 2818 3315 الىسبت المئويت

يػافقػف ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ 33.5( أف ما ندبتو )%3.30تبيغ مغ الججكؿ )
بذجة السمتحقيغ بجكرات تجريبية أكثخ التداما في أداء عسميع مسغ لع يمتحقػا، كما ندبتو 

( يخالفػف، كما ندبتو 10.8%( محايجكف، كما ندبتو )%16.5( يػافقػف، كما ندبتو )28.8)%
أؼ بػزف ندبي قجره  3.64( يخالفػف بذجة، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 10.4)%

ا يجلل عمى أف الرحفييغ الحيغ التحقػا بجكرات تجريبية أكثخ التدامًا في أداء عسميع % مس72.8
 مسغ لع يمتحقػا جاء بجرجة كبيخة.

كيخػ الباحث أف الجكرات الرحفية تسكغ الرحفييغ مغ التعخؼ كالتعمع عمى جسيع 
قاـ بالتجرب  مدتػيات العسل كتعصيو القجرة عمى إنجاز كافة األعساؿ التي تصمب مشو حيث أنو

كذلظ خبلفًا لمرحفي الحؼ  كبيخًا،سيكػف التدامو بأدائو ألعسالو  كبالتالي يشجدىا،كالتعخؼ كيف 
 كافي،سيكػف لجيو قرػر في معخفة جسيع جػانب عسمو كاإللساـ بيا ألنو لع يحرل عمى تجريب 

 مشيا.سيشتج عشو عجـ التداـ بأدائو ليا كالتيخب 
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الرحفي الستجرب في السؤسدة الرحفية بالسبادرة اتراؼ  درجةيتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .31
 في أداء العسل

 في السؤسدة الرحفية بالسبادرة الستجربدرجة اتراؼ الرحفي  (.313)ججكؿ رقػ 

أكافق  السؤشخات
أخالف  أخالف محايجة أكافق بذجة

 بذجة
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 بالسبادرة

 8 17 48 94 93 التكخار
 كبيخة 7912 3195

 311 615 1815 3612 3517 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف 35.7( أف ما ندبتو )%3.32تبيغ مغ الججكؿ )
بذجة الرحفي الستجرب في السؤسدة الرحفية يترف بالسبادرة في أداء العسل، كما ندبتو 

( يخالفػف، كما ندبتو 6.5%( محايجكف، كما ندبتو )%18.5يػافقػف، كما ندبتو )( 36.2)%
أؼ بػزف ندبي قجره  3.95( يخالفػف بذجة، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداكؼ 3.1)%

% مسا يجلل عمى أف اتراؼ الرحفي الستجرب في السؤسدة الرحفية بالسبادرة في أداء 79.0
 العسل جاء بجرجة كبيخة.

باحث أنو كمغ خبلؿ الشتائج الدابقة التي تعكذ كجػد مبادرة لجػ الرحفي يخػ ال
 الجكرات،بأف ىحه الشتيجة تأتي كاقعية لسا ستفخضو نتائج ىحه  التجريبية،الحاصل عمى الجكرات 

حيث أنو كمغ خبلؿ الجكرات التجريبية تديج إمكانيات الرحفي كقجرتو عمى القياـ باألعساؿ 
كبالتالي سيكػف لجيو الجافعية كالسبادرة داخل  عمييا،كيدخ لسعخفتو كتجربو  السصمػب مشو بديػلة

 بيا.السؤسدة الرحفية التي يعسل 

كجؽد آليو كاضحة لتقييػ مجى تأثيخ التجريب عمى أداء درجة يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .32
 الرحفييؼ داخل السؤسدة

 آلية لتقييػ مجى تأثيخ التجريب عمى األداءدرجة كجؽدة  (.323)ججكؿ رقػ 

أكافق  السؤشخات
أخالف  أخالف  محايجة أكافق بذجة

 بذجة
الستؽسط 
 الحدابي 

الؽزف 
 الشدبي 

درجة 
 التأثيخ

 11 29 52 83 87 التكخار

 412 1112 1912 3119 3315 الشدبة السئػية  كبيخة 7518 3179
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( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف 33.5)%( أف ما ندبتو 3.32تبيغ مغ الججكؿ )
بذجة عمى كجػد آلية كاضحة لتقييع مجػ تأثيخ التجريب عمى أداء الرحفييغ داخل السؤسدة، 

( يخالفػف، 11.2%( محايجكف، كما ندبتو )%19.2( يػافقػف، كما ندبتو )31.9كما ندبتو )%
أؼ بػزف ندبي  3.79بي يداكؼ ( يخالفػف بذجة، كتبيغ أف الستػسط الحدا4.2كما ندبتو )%

% مسا يجلل عمى أف كجػد آليو كاضحة لتقييع مجػ تأثيخ التجريب عمى أداء 75.8قجره 
الرحفييغ داخل السؤسدة جاء بجرجة كبيخة ، كتختمف ىحه الجراسة مع دراسة )الصػيدي 

بالجكرات  يمتحقػف  الحيغ أداء اإلعبلمييغ تقييع في ضعف كالتي أكجت أف ىشاؾ ( 1) كسميساف(
 التجريبية .

 بذكل التجريبية كالعسمية لمستجربيغ األداء تقييع عسمية أنو يجب أف تتع كيخػ الباحث
 العسل كبالتالي التجريبية العسمية لسخاحل السراحبة كالدمبيات االنحخافات يتع ترحيح حتى دكرؼ 
 سمبياتيا.معالجة  عمى
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 الشيؽض بومعيقات التجريب الرحفي كسبل رابعًا: 

السعيقات السؽجؽدة أماـ عسمية التجريب الرحفي في محافعات يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .33
 غدة.

 معيقات التجريب الرحفي في محافعات غدة (.333)ججكؿ رقػ 

 ( اختيار متعجدn=260) 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف 69.2( أف ما ندبتو )%3.33تبيغ مغ الججكؿ )
مغ السعيقات التي تػاجو التجريب ىي عجـ دراية الرحفييغ بأىسية التجريب ، كما ندبتو 

( اختيار 58.8( عجـ إشخاؾ الستجربيغ في تحجيج احتياجاتيع التجريبية ، كما ندبتو )63.5%)%
%( عجـ كجػد عبلقة بيغ الجكرة التجريبية كتخرز 54.6، كما ندبتو )مجربيغ غيخ أكفاء 

( 44.2( االعتساد عمى الجانب الشطخؼ في التجريب، كما ندبتو )%50.4العسل، كما ندبتو )%
( الػقت غيخ مشاسب، كما ندبتو 40.0عجـ كجػد تقييع لمعسمية التجريبية، كما ندبتو )%

( التخكيد عمى أسمػب كاحج في 28.8ندبتو )% ( ضعف التذجيع كالحػافد، كما36.5)%
( التخكيد في الجكرات التجريبية عمى مجاالت محجدة، كما ندبتو 25.0التجريب، كما ندبتو )%

%( عجـ 16.5( الخجمات السقجمة غيخ كافية مع كقت البخنامج التجريبي كما ندبتو )21.2)%

 التختيب الشدبة السئؽية التكخار السعيقات السؽجؽدة أماـ عسمية التجريب الرحفي في محافعات غدة
 1 69.2 180 عجـ دراية الرحفييغ بأىسية التجريب 

 2 63.5 165 عجـ إشخاؾ الستجربيغ في تحجيج احتياجاتيع التجريبية

 3 58.8 153 اختيار مجربيغ غيخ أكفاء

 4 54.6 142 عجـ كجػد عبلقة بيغ الجكرة التجريبية كتخرز العسل

 5 50.4 131 االعتساد عمى الجانب الشطخؼ في التجريب 

 6 44.2 115 عجـ كجػد تقييع لمعسمية التجريبية 

 7 40.0 104 الػقت غيخ مشاسب 

 8 36.5 95 ضعف التذجيع كالحػافد
 9 28.8 75 التخكيد عمى أسمػب كاحج في التجريب 

 12 25.0 65 التخكيد في الجكرات التجريبية عمى مجاالت محجدة
 11 21.2 55 البخنامج التجريبيالخجمات السقجمة غيخ كافية مع كقت 

 12 16.5 43 عجـ اىتساـ السؤسدة كدعسيا لمتجريب
 13 13.8 36 السكاف غيخ السشاسب

 14 7.7 20 ميل الرحفييغ إلى الخاحة
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لسكاف الغيخ مشاسب، كما ندبتو ( ا13.8اىتساـ السؤسدة كدعسيا لمتجريب، كما ندبتو )%
 ( ميل الرحفييغ إلى الخاحة.7.7)%

يخػ الباحث مغ خبلؿ الشتائج الدابقة تعجد السعيقات التي تػاجو العسمية التجريبية بذكل 
عاـ في محافطات القصاع ، كيعدك الباحث حرػؿ فقخة عجـ دراية الرحفييغ بأىسية التجريب 

 أف ىحه السذكمة تذكل سببًا رئيديا في عجـ التحاؽ عمى أعمى مدتػػ مغ السعيقات ، اال
الرحفييغ بالجكرات ، فكيف يمتحق الرحفي بجكرة تجريبية ال يعخؼ مجػ أىسيتيا لو ، كيعكذ 
تفاكت الشدب في درجة السعػقات الى أىسية الػقػؼ عمى ىحه السعػقات كإفخاغ أىسية أكبخ لتقجيع 

شي لمرحفييغ ، كبالتالي تديج ندبة السيتسيغ في الحرػؿ عمى األداء السي كانعكاسودكر التجريب 
عمى ىحه الجكرات ، كمغ ثع الػقػؼ عمى باقي السعػقات ككضع حمػؿ ليا تتػافق مع ما يخيجه 

 . الرحفيػف 

 درجة تقييج عسمية التجريب الرحفي في محافعات غدةيتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .34

 درجة تقييج عسمية التجريب الرحفي في محافعات غدة (.343)ججكؿ رقػ 

أكافق  السؤشخات
أخالف  أخالف محايجة أكافق بذجة

 بذجة
الستؽسط 
 الحدابي

الؽزف 
 الشدبي

درجة 
 التقييج

 25 49 75 66 45 التكخار
 متػسصة 6412 3121

 916 1819 2818 2514 1713 الشدبة السئػية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف 17.3ندبتو )%( أف ما 3.34تبيغ مغ الججكؿ )
( 25.4بأف تقييج عسمية التجريب الرحفي في محافطات غدة بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

( صغيخة، كما ندبتو 18.9%( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )%28.8بجرجة كبيخة، كما ندبتو )
% 64.2أؼ بػزف ندبي قجره  3.21ؼ ( صغيخة ججًا، كتبيغ أف الستػسط الحدابي يداك 9.6)%

 مسا يجلل عمى أف درجة تقييج عسمية التجريب الرحفي في محافطات غدة جاء بجرجة متػسصة.

في ندبة التقييج التي تػاجيو السؤسدات الرحفية  االختبلؼتعكذ نتائج الججكؿ الدابق 
ستبايشة بدبب الحالة كتأتي ىحه الشتائج السختمفة كال الرحفي،كالرحفييغ في عسمية التجريب 

 االنقداـ. ضاىخةأك كجػد  احتبلؿالخاصة التي يعيذيا قصاع غدة مغ كجػد 
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مقتخحات لتطؽيخ كتحديؼ أكضاع البخامج التجريبية لمرحفييؼ في يتشاكؿ الججكؿ اآلتي  .35
 محافعات غدة.

 محافعات غدةمقتخحات تطؽيخ كتحديؼ التجريب في  (.353)ججكؿ رقػ 

 ( اختيار متعجدn=260) 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف 82.7( أف ما ندبتو )%3.35تبيغ مغ الججكؿ )
مغ بأف السقتخحات لتصػيخ كتحديغ أكضاع البخامج التجريبية لمرحفييغ في محافطات غدة مغ 

( تحجيج 76.2خبلؿ كضع خصة تجريبية محجدة ككاضحة لمجكرات التجريبة، كما ندبتو )%
%( تحجيج أىجاؼ كل بخنامج تجريبي، 68.8ات كتجييدىا، كما ندبتو )االحتياجات البلزمة لمجكر 

( اعجاد 58.1( اختيار مجربيغ متسكشيغ مغ السػاد التجريبية، كما ندبتو )%61.5كما ندبتو )%
( دمج عشاصخ برخية كاستخجاـ 53.8قائسة بسػاد التجريب الزخكرية ، كما ندبتو )%

( تحجيج زماف 50.8ية لتعديد السفاىيع، كما ندبتو )%الجخافيكذ كالفيجيػ كججاكؿ ككسائل برخ 
( تقييع فاعمية مػاد التجريب مغ خبلؿ السذاركيغ، 34.6كمكاف مشاسبيغ لكل دكرة، كما ندبتو )%

مقتخحات لتطؽيخ كتحديؼ أكضاع البخامج التجريبية لمرحفييؼ في 
 التكخار محافعات غدة

 الشدبة 
 السئؽية

 التختيب

 1 82.7 215 كضع خصة تجريبية محجدة ككاضحة لمجكرات التجريبة

 2 76.2 198 تحجيج االحتياجات البلزمة لمجكرات كتجييدىا

 3 68.8 179 تحجيج أىجاؼ كل بخنامج تجريبي

 4 61.5 160 اختيار مجربيغ متسكشيغ مغ السػاد التجريبية

 5 58.1 151 اعجاد قائسة بسػاد التجريب الزخكرية

دمج عشاصخ برخية كاستخجاـ الجخافيكذ كالفيجيػ كججاكؿ ككسائل 
 برخية لتعديد السفاىيع

140 53.8 6 

 7 50.8 132 تحجيج زماف كمكاف مشاسبيغ لكل دكرة 

 8 34.6 90 تقييع فاعمية مػاد التجريب مغ خبلؿ السذاركيغ 

 9 22.7 59 دعع البحػث الجراسية في مجاؿ التجريب

 12 15.4 40 أخخػ.
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( لسقتخحات 15.4( دعع البحػث الجراسية في مجاؿ التجريب، كما ندبتو )%22.7كما ندبتو )%
تصػيخ جػدة التجريب بأف  (1) ػيدي ك سميساف()الصأخخػ ، كتتفق ىحه الجراسة مع دراسة 

ضعف كفاءة السجربيغ كالستجربيغ، كتػاضع حجع اإلنفاؽ عمى التجريب، كضعف  يعيقواإلعبلمي 
 اإلعبلمي.التشديق بيغ الجيات السعشية بالتجريب 

كيخػ الباحث الى أنو مغ الزخكرؼ كضع خصة محجدة ككاضحة لمجكرات التجريبة 
 لجييع ىجؼ كاضح مغ ىحه الجكرات حتى يتع استغبلليا يكػف  ألف الفمدصيشييغ الرحفييغ لتجريب

كتحجيج أكقات كأماكغ  الجكرات،عمى ىحه تقييع فاعمية ىحه  القائسيغعمى  يتػجب كسا لسرمحتيع،
  .تتشاسب مع الرحفييغ

                                           
 ( 324. )صجػدة التجريب اإلعبلمي في األردفالصػيدي ، سميساف، (1)
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 السبحث الثاني

 السيجانية الجراسة فخكض اختبار
التي تسثمت في ىحا السبحث إلى التعخؼ عمى نتائج اختبار فخكض الجراسة  ييجؼ

 اآلتي:

  الفخضية األكلى:

تػجج عبلقة ارتباشية بيغ مدتػػ حرػؿ الرحفييغ الفمدصيشييغ عمى التجريب كأدائيع 
 .السيشي

قاـ الباحث باستخجاـ معامل بيخسػف لسعخفة درجة العبلقة كلتحقيق تمظ الفخضية 
حرػؿ الرحفييغ الفمدصيشييغ عمى التجريب كأدائيع السيشي فكانت  ية بيغ مدتػػ االرتباش

 (.3.36الشتائج كسا في ججكؿ )

العالقة بيؼ  لبياف يؽضح نتائج معامل االرتباط باستخجاـ بيخسؽف  (.363)ججكؿ رقػ 
 مدتؽى حرؽؿ الرحفييؼ عمى التجريب كأدائيػ السيشي

 الحرؽؿ عمى التجريب مدتؽى 

 األداء السيشي

 (sigالقيسة االحتسالية ) معامل االرتباط

1.867 1.111 

 0.000( تداكؼ sigتبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف القيسة االحتسالية )
حرػؿ  مسا يذيخ عمى كجػد عبلقة ارتباشية بيغ مدتػػ  0.05كىي أقل مغ مدتػػ الجاللة 

الفمدصيشييغ عمى التجريب كأدائيع السيشي كقج كاف معامل االرتباط بيخسػف يداكؼ  الرحفييغ
مسا يجلل عمى أف العبلقية بيشيع عبلقة إيجابية أؼ يعشي زيادة مدتػػ الحرػؿ عمى  0.756

  .التجريب يديج مغ األداء السيشي
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 :الثانيةالفخضية 

 .عمييا الرحفييغ كأدائيع السيشيتػجج عبلقة ارتباشية بيغ عجد الجكرات التي حرل 

قاـ الباحث باستخجاـ معامل بيخسػف لسعخفة درجة العبلقة كلتحقيق تمظ الفخضية 
فكانت الشتائج كسا في  عجد الجكرات التي حرل عمييا الرحفييغ كأدائيع السيشياالرتباشية بيغ 

 (3.37ججكؿ )
العالقة بيؼ عجد لبياف  نتائج معامل االرتباط باستخجاـ بيخسؽف يؽضح  (.373)ججكؿ رقػ 

 الجكرات التي حرل عمييا الرحفييؼ كأدائيػ السيشي

عجد الجكرات التي تػ حرؽؿ 
 عمييا 

 األداء السيشي

 (sigالقيسة االحتسالية ) معامل االرتباط

1.883 1.111 

 0.000( تداكؼ sigالقيسة االحتسالية )تبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف 
عجد الجكرات التي مسا يذيخ عمى كجػد عبلقة ارتباشية بيغ  0.05كىي أقل مغ مدتػػ الجاللة 

مسا  0.772كقج كاف معامل االرتباط بيخسػف يداكؼ  حرل عمييا الرحفييغ كأدائيع السيشي
يجلل عمى أف العبلقة بيشيع عبلقة إيجابية أؼ يعشي زيادة عجد الجكرات التي يحرل عمييا 

 .الرحفييغ يديج مغ األداء السيشي
 

 الفخضية الثالثة: 
فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ التجريب الرحفي تعدػ لمجيات التي تقجـ تػجج 

 .تجريب الرحفيال

كلئلجابة عغ ىحا الفخض قاـ الباحث باستخجاـ تحميل التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ 
لمجيات التي تقجـ التجريب الرحفي فكانت الشتائج تعدػ  التجريب الرحفيإحرائية في مدتػػ 

 .(3.38)كسا في ججكؿ 
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لفخكؽ اإلحرائية لبياف ايؽضح نتائج تحميل التبايؼ األحادي لمفخكؽ  (.383)ججكؿ رقػ 
 الجيات التي تقجـ التجريب - اإلحرائية بيؼ محاكر الجراسة

مجسؽع  مرجر االختالؼ
 السخبعات

 درجة

 الحخية

 معجؿ

 السخبعات

قيسة 
 االختبار

(f) 

 القيسة

 االحتسالية

(sig) 5.041 6 30.243 بيؼ السجسؽعات 
 0.993 253 251.214 داخل السجسؽعات 0.000 5.076

  259 281.457 السجسؽع الكمي
 2.13تداكي  0.05( كمدتؽى الجاللة 253,  6الججكلية عشج درجة حخية ) F* قيسة 

 0.000( تداكؼ sigتبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف القيسة االحتسالية )
كىي أكبخ مغ القيسة  5.076( السحدػبة تداكؼ f)قيسة  0.05كىي أقل مغ مدتػػ الجاللة 

فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ مسا يذيخ عمى كجػد  2.13الججكلية كالتي تداكؼ 
لمجيات التي تقجـ التجريب الرحفي. كلسعخفة الفخكؽ اإلحرائية تع تعدػ  التجريب الرحفي

 كؿ التالي.استخجاـ شقيو لمسقارنة البعجية فكانت الشتائج كسا في الجج
الفخكؽ يؽضح الفخكؽ اإلحرائية باستخجاـ اختبار شفيو لبياف  (.393ججكؿ رقػ )

 الجية التي تقجـ التجريب - الجراسةاإلحرائية بيؼ محاكر 

الجية / 
 مؤسدة

 أجشبية رسسية حدبية تجارية أىمية صحفية

       صحفية

      0.12434 أىمية

     0.85432 0.13122 تجارية

    0.87553 0.97750 0.10123 حدبية

   0.97853 0.13249 0.13985 0.92453 رسسية

  0.17532 0.16422 0.12995 0.10015 0.85472 أجشبية

- أكاديسية
0.24321* 

-
0.24321* 

0.27541 -
0.25436* 

-
0.26221* 

-
 * تجلل عمى كجؽد فخكؽ احرائية 0.14213
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الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية في مدتػػ تبيغ مغ 
التجريب كالجيات التي تقجـ التجريب فكانت الفخكؽ لرالح السؤسدات األكاديسية الستخررة 
مقارنة بالجيات األخخػ السختمفة كعجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ التجريب بيغ 

 .يشياالجيات األخخػ فيسا ب
 : الخابعةالفخضية 

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة، تعدػ 
 لمستغيخات الجيسػغخافية )الشػع، العسخ، السدتػػ التعميسي، سشػات الخبخة(

 .بالتحقق مغ أربع فخكض كلئلجابة عغ ىحا الفخض قاـ الباحث

تقييػ كاقع التجريب الرحفي في محافعات غدة، تؽجج فخكؽ ذات داللة إحرائية  .1
 الشؽع تعدى 

كلئلجابة عغ ىحا الفخض قاـ الباحث باستخجاـ اختبار ت لمعيشتيغ السدتقمتيغ لسعخفة 
 (3.40الشػع فكانت الشتائج كسا في ججكؿ )تعدػ  التجريب الرحفيإحرائية في مدتػػ الفخكؽ 

الفخكؽ اإلحرائية لبياف يؽضح نتائج لمعيشتيؼ السدتقمتيؼ لمفخكؽ  (.403)ججكؿ رقػ 
 الشؽع - اإلحرائية بيؼ محاكر الجراسة

 العجد الجشذ
الستؽسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

قيسة االختبار 
(t) 

 القيسة 

 االحتسالية

 (sig) 

 0.524 3.72 192 ذكخ

1.254 0.085 

 0.554 3.68 68 أنثى

 1.96تداكي  0.05( كمدتؽى الجاللة 258الججكلية عشج درجة حخية ) F* قيسة 

 0.085( تداكؼ sigتبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف القيسة االحتسالية )
كىي أقل مغ القيسة  1.254( السحدػبة تداكؼ tقيسة ) 0.05كىي أقل مغ مدتػػ الجاللة 

تقييع كاقع  فيفخكؽ ذات داللة إحرائية ى عجـ كجػد مسا يذيخ عم 1.96الججكلية كالتي تداكؼ 
 الشػع تعدػ التجريب الرحفي في محافطات غدة، 
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في تقييػ كاقع التجريب الرحفي في محافعات تؽجج فخكؽ ذات داللة إحرائية  .2
 العسخ تعدى غدة، 

كلئلجابة عغ ىحا الفخض قاـ الباحث باستخجاـ تحميل التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ 
فكانت الشتائج كسا في العسخ  تعدػ في تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة، إحرائية 

 (3.41ججكؿ )

 العسخ - الفخكؽ اإلحرائية بيؼ محاكر الجراسة (.413)ججكؿ رقػ 

مرجر 
 االختالؼ

مجسؽع 
 السخبعات

 درجة 

 الحخية

 معجؿ

 السخبعات 

 قيسة

 (fاالختبار)

 القيسة 

 (sigاالحتسالية)

بيؼ 
 السجسؽعات

1.223 2 0.612 

1.363 

 

0.845 

 
داخل 

 السجسؽعات
115.221 257 0.448 

  259 116.444 السجسؽع الكمي

 3.03تداكي  0.05( كمدتؽى الجاللة 257,  2الججكلية عشج درجة حخية ) F* قيسة 

 0.845( تداكؼ sigالقيسة االحتسالية )تبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف 
كىي أقل مغ القيسة  1.363( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05كىي أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

في تقييع كاقع فخكؽ ذات داللة إحرائية مسا يذيخ عمى عجـ كجػد  3.03الججكلية كالتي تداكؼ 
 .العسخ تعدػ التجريب الرحفي في محافطات غدة، 
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في تقييػ كاقع التجريب الرحفي في محافعات ذات داللة إحرائية تؽجج فخكؽ  .3
 مسدتؽى التعميسيل تعدى غدة، 

كلئلجابة عغ ىحا الفخض قاـ الباحث باستخجاـ تحميل التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ 
فكانت السدتػػ التعميسي  تعدػ في تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة، إحرائية 

 (3.42في ججكؿ )الشتائج كسا 

بيؼ محاكر  يؽضح نتائج تحميل التبايؼ األحادي لمفخكؽ االحرائية (.423)ججكؿ رقػ 
 السدتؽى التعميسي -الجراسة 

 مرجر االختالؼ
مجسؽع 
 السخبعات

 درجة 

 الحخية

 معجؿ

 السخبعات 

قيسة 
 االختبار

 (f) 

 القيسة 

 االحتسالية

 (sig) 

 0.727 2 11454 السجسؽعاتبيؼ 

1.624 

 

0.095 

 
 21447 257 1141992 داخل السجسؽعات

  259 116.444 السجسؽع الكمي

 3.03تداكي  0.05( كمدتؽى الجاللة 257,  2الججكلية عشج درجة حخية ) F* قيسة 

 0.095( تداكؼ sigتبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف القيسة االحتسالية )
كىي أقل مغ القيسة  1.624( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05كىي أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

في تقييع كاقع فخكؽ ذات داللة إحرائية مسا يذيخ عمى عجـ كجػد  3.03الججكلية كالتي تداكؼ 
 .السدتػػ التعميسي تعدػ التجريب الرحفي في محافطات غدة، 
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ي تقييػ كاقع التجريب الرحفي في محافعات فتؽجج فخكؽ ذات داللة إحرائية  .4
 سشؽات الخبخة تعدى غدة، 

كلئلجابة عغ ىحا الفخض قاـ الباحث باستخجاـ تحميل التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ 
فكانت الشتائج سشػات الخبخة  تعدػ في تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة، إحرائية 

 (.3.43كسا في ججكؿ )

بيؼ محاكر اإلحرائية يؽضح نتائج تحميل التبايؼ األحادي لمفخكؽ  (.433)ججكؿ رقػ 
 سشؽات الخبخة - الجراسة

 مرجر االختالؼ
مجسؽع 
 السخبعات

 درجة 

 الحخية

 معجؿ

 السخبعات 

 قيسة

 
 االختبار

 (f) 

 القيسة 

 االحتسالية

 (sig) 

 0.018 3 0.055 بيؼ السجسؽعات

0.286 

 

0.989 

 
 0.064 256 16.389 داخل السجسؽعات

  259 116.444 السجسؽع الكمي

 2.63تداكي  0.05( كمدتؽى الجاللة 256,  3الججكلية عشج درجة حخية ) F* قيسة 

 0.989( تداكؼ sigتبيغ مغ الشتائج السػجػد في الججكؿ أعبله بأف القيسة االحتسالية )
كىي أقل مغ القيسة  0.286( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05كىي أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

في تقييع كاقع فخكؽ ذات داللة إحرائية مسا يذيخ عمى عجـ كجػد  2.63الججكلية كالتي تداكؼ 
 سشػات الخبخة. تعدػ التجريب الرحفي في محافطات غدة، 
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 السبحث الثالث

 خالصة نتائج الجراسة كتؽصياتيا
كذلظ مغ خبلؿ  ث خبلصة نتائج الجراسة كالتػصيات،يدتعخض الباحث في ىحا السبح

، كتػصيات الجراسة فخكض اختبار نتائجة، ىي الشتائج العامة لمجراسة، أربعة عشاكيغ رئيد
 الجراسة، كمقتخحات الجراسة.

 أكاًل: الشتائج العامة لمجراسة:

أىع  كمغ ،السيجانية الجراسة إلييا خمرت التي الشتائج ألىع خبلصة الباحث يدتعخض
 أف: الجراسة نتائج

%( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ قج حرمػا عمى دكرات تجريبية في السجاؿ 90.0)  .1
%( لع يحرمػا عمى أؼ نػع مغ 10.0الرحفي أك مجاالت أخخػ، كما ندبتو )

 الجكرات.
 9إلى  6( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ عجد الجكرات التي حرمػا عمييا مغ 44.9)% .2

دكرات فأقل، كما  5( عجد الجكرات التي حرمػا أقل مغ 37.2تو )%دكرات، كما ندب
 دكرات فأكثخ. 10( عجد الجكرات التي حرمػا 17.9ندبتو )%

كما ندبتو  الجكرات،( بجرجة كبيخة ججًا بحزػر 27.8بشدبة )%التداـ الرحفييغ جاء  .3
 .متػسصة( التداميع بجرجة 9.4( التداميع بجرجة كبيخة، كما ندبتو )49.1%)%

 ججًا.( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ درجة استفادتيع مغ الجكرات بجرجة كبيخة 34.2)% .4
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف درجة تػفخ األجيدة الحجيثة كالتكشػلػجية 56.4)% .5

( يعتبخكف 28.6في الجكرات التي تع االلتحاؽ بيا بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%
 تػفخىا بجرجة كبيخة.

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ مغ أىع األسباب االلتحاؽ بالجكرات يخجع إلى 79.9)% .6
( لشػعية 61.1( لتػقيت الجكرة، كما ندبتو )%65.8مػضػع الجكرة، كما ندبتو )%

( لمجية الخاعية، 47.4( لمجية السشطسة، كما ندبتو )%54.7السجرب، كما ندبتو )%
 ركة.لمسذا( لمحػافد السالية 40.6كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ حرمػا عمى دكرات في مجاؿ التحخيخ الرحفي، 70.1)% .7
 كاالخخاج.( حرمػا عمى دكرات في الترػيخ 67.1كما ندبتو )%
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( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ سبب عجـ التحاقيع بالجكرات التجريبية يخجع إلى 84.6)% .8
( بدبب عجـ تشاسب الجكرات 76.9ضغط العسل كعجـ التفخغ لمتجريب، كما ندبتو )%

 تخرراتيع.( بدبب عجـ مشاسبتيا 38.5التي تعقج معيع، كما ندبتو )%

لتجريب عشرخ أساسي في تصػيخ ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بأف ا19.2)% .9
 كبيخة.( يعتقجكف بجرجة 48.1السيشة الرحفية بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بأف التجريب يعسل عمى تدكيغ 24.2)% .10
( يعتقجكف 33.5الستجرب في السكاف السشاسب لقجراتو بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

 كبيخة.بجرجة 
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ اىتساـ مؤسدتيع الرحفية بعقج البخامج التجريب 25.8)% .11

 كبيخة.( اىتساميع بجرجة 45.4بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ في مؤسداتيع الرحفية أقداـ خاص بالتجريب، 66.5)% .12
 ( ال يػجج لجييع أقداـ تجريب خاصة في مؤسداتيع. 33.5كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ عجـ كجػد قدع خاص لمتجريب في 74.7)% .13
 .عسميعمؤسدتيع يشتج عشو تكميفيع بسياـ ال تتشاسب مع شبيعة 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بأف عقج الجكرات مغ قبل السؤسدة 77.5)% .14
( يشتج عشو تجريب 70.5يشتج عشو رفع شأف السؤسدة كالشيػض بيا، كما ندبتو )%

 السؤسدة.كادرىا عمى استخجاـ األجيدة داخل 
يف ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بأف االستفادة مغ التجريب في تخف21.9)% .15

الجيج كالتكاليف السادية كالبذخية نتيجة لبلستخجاـ األمثل لمسػارد داخل السؤسدة 
 كبيخة.( بجرجة 36.6الرحفية بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يجيجكف تقجيخ معشػيًا أك ماديًا نتيجة تصبيق ما 28.9)% .16
 .كبيخة( بجرجة 33.8تعمسػه بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف أىع الجيات التي تقجـ التجريب ىي 72.7)% .17
 صحفية.( ىي مؤسدات 63.5مؤسدات أكاديسية متخررة، كما ندبتو )%

عمى  كانت أىع العػامل التي تديع في نجاح الجكرات التجريبية حدب الػزف الشدبي .18
 الشحػ التالي:

 % أؼ بسداىسة كبيخة.85.8قجره  ندبيية كقج جاءت بػزف الجية السشطسة أك الخاع -
 % أؼ بسداىسة كبيخة.81.8مقجـ الجكرة كقج جاء بػزف ندبي قجره   -
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 % أؼ بسداىسة كبيخة.78.4تػقيت الجكرة كقج جاء بػزف ندبي  -
 % أؼ بسداىسة كبيخة.74.4مجة الجكرة كقج جاء بػزف ندبي  -
 % أؼ بسداىسة كبيخة.70.8قجره  كأخيخًا مكاف الجكرة كقج جاء بػزف ندبي -
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف ىجفيع مغ السذاركة في الجكرات 74.2)% .19

( بيجؼ تػلي مياـ 71.9التجريبية لخفع مدتػػ قجراتيع الذخرية، كما ندبتو )%
 ججيجة.كمدئػليات 

لتي ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف مغ أندب شخؽ كأساليب التجريب ا71.9)% .20
 ( ألسمػب فخؽ الحػار.63.5يسكغ اتباعيا ىي العرف الحىشي، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ التجريب في تعمع ميارات ججيجة كرفع 44.2)%  .21
 كبيخة.( بجرجة 33.5الكفاءة السيشية لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

جريب في رفع القجرات الفخدية كمدتػػ ( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ الت34.2)% .22
( بجرجة 30.4الفيع كاإلدراؾ في األداء السيشي لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%

 كبيخة.
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ تأثيخ االستفادة مغ التجريب في القجرة عمى قخاءة 46.9)% .23

 كبيخة.( بجرجة 33.5تو )%األحجاث كالػصػؿ لمسرادر لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندب
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ مداعجة التجريب في السحافطة عمى مدتػػ 25.0)% .24

 ( بجرجة كبيخة.31.9أداء متسيد بالعسل الرحفي لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ انعكاس التجريب في استخجاـ األجيدة الحجيثة 33.1)% .25

 كبيخة.( بجرجة 28.9كالتكشػلػجية أثشاء العسل لجييع بجرجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ كجػد تقاريخ بيا مجػ قػة كضعف التجريب عمى 28.0)% .26

 كبيخة.( بجرجة 24.6رجة كبيخة ججًا، كما ندبتو )%أداء الرحفييغ داخل مؤسدتيع بج
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتقجكف بػجػد فخؽ في األداء السيشي بيغ 36.9)% .27

 ججًا.الرحفييغ الحاصميغ عمى دكرات كغيخ حاصميغ بجرجة كبيخة 
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف بذجة لمستجربيغ دافعية عالية اتجاه، كما 29.2)% .28

 يػافقػف.%( 26.6ندبتو )
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف بذجة السمتحقيغ بجكرات تجريبية أكثخ 33.5)% .29

 يػافقػف.( 28.8التداما في أداء عسميع مسغ لع يمتحقػا، كما ندبتو )%
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حفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف بذجة الرحفي الستجرب في السؤسدة ( مغ الر35.7)% .30
 يػافقػف.( 36.2الرحفية يترف بالسبادرة في أداء العسل، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يػافقػف بذجة عمى كجػد آلية كاضحة لتقييع 33.5)% .31
 يػافقػف.( 31.9مجػ تأثيخ التجريب عمى أداء الرحفييغ داخل السؤسدة، كما ندبتو )%

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف مغ السعيقات التي تػاجو التجريب ىي 69.2)% .32
( عجـ إشخاؾ الستجربيغ في 63.5عجـ دراية الرحفييغ بأىسية التجريب، كما ندبتو )%

كما ندبتو  أكفاء،( اختيار مجربيغ غيخ 58.8تحجيج احتياجاتيع التجريبية، كما ندبتو )%
ـ كجػد عبلقة بيغ الجكرة التجريبية كتخرز العسل، كما ندبتو %( عج54.6)

( عجـ كجػد 44.2( االعتساد عمى الجانب الشطخؼ في التجريب، كما ندبتو )50.4%)%
 التجريبية.تقييع لمعسمية 

( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف بأف تقييج عسمية التجريب الرحفي في 17.3)% .33
( بجرجة كبيخة، كما ندبتو 25.4ًا، كما ندبتو )%محافطات غدة بجرجة كبيخة جج

 صغيخة.( 18.9%( بجرجة متػسصة، كما ندبتو )28.8%)
( مغ الرحفييغ الفمدصيشييغ يعتبخكف مغ بأف السقتخحات لتصػيخ كتحديغ 82.7)% .34

أكضاع البخامج التجريبية لمرحفييغ في محافطات غدة مغ خبلؿ كضع خصة تجريبية 
( تحجيج االحتياجات البلزمة 76.2التجريبة، كما ندبتو )%محجدة ككاضحة لمجكرات 

 لمجكرات كتجييدىا.

 :الجراسة فخكض اختبار نتائجثانيًا: 

كجػد عبلقة ارتباشية بيغ مدتػػ حرػؿ الرحفييغ الفمدصيشييغ عمى التجريب كأدائيع  .1
لة الجالكىي أقل مغ مدتػػ  0.000( تداكؼ sigالسيشي فقج كانت القيسة االحتسالية )

مسا يجلل عمى أف العبلقة بيشيع  0.756كقج كاف معامل االرتباط بيخسػف يداكؼ  0.05
 السيشي.عبلقة إيجابية أؼ يعشي زيادة مدتػػ الحرػؿ عمى التجريب يديج مغ األداء 

كجػد عبلقة ارتباشية بيغ عجد الجكرات التي حرل عمييا الرحفييغ كأدائيع السيشي كقج  .2
مسا يجلل عمى أف العبلقة بيشيع عبلقة إيجابية  0.772خسػف يداكؼ كاف معامل االرتباط بي

كلقج  السيشي،أؼ يعشي زيادة عجد الجكرات التي يحرل عمييا الرحفييغ يديج مغ األداء 
 .0.05كىي أقل مغ مدتػػ الجاللة  0.000( تداكؼ sigكانت القيسة االحتسالية )
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الرحفي تعدػ لمجيات التي تقجـ  كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ التجريب .3
كىي أقل مغ مدتػػ  0.000( تداكؼ sigالتجريب الرحفي كلقج كانت القيسة االحتسالية )

كىي أكبخ مغ القيسة الججكلية كالتي  5.076( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05الجاللة 
انت الشتائج كلسعخفة الفخكؽ اإلحرائية تع استخجاـ شقيو لمسقارنة البعجية فك 2.13تداكؼ 

كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية في مدتػػ التجريب كالجيات التي تقجـ التجريب فكانت 
الفخكؽ لرالح السؤسدات األكاديسية الستخررة مقارنة بالجيات األخخػ السختمفة كعجـ 

 كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ التجريب بيغ الجيات األخخػ فيسا بيشيا.
 غدة تعدػ ات داللة إحرائية في تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات ال يػجج فخكؽ ذ .4

كىي أقل مغ مدتػػ الجاللة  0.085( تداكؼ sigالجشذ فمقج كانت القيسة االحتسالية )
كىي أقل مغ القيسة الججكلية كالتي تداكؼ  1.254( السحدػبة تداكؼ tقيسة ) 0.05
1.96. 

تقييع كاقع التجريب الرحفي في محافطات غدة،  ال يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في .5
كىي أكبخ مغ مدتػػ  0.845( تداكؼ sigتعدػ العسخ فمقج كانت القيسة االحتسالية )

كىي أقل مغ القيسة الججكلية كالتي تداكؼ  1.363( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05الجاللة 
3.03. 

يب الرحفي في محافطات غدة، ال يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في تقييع كاقع التجر  .6
كىي أكبخ مغ  0.095( تداكؼ sigفمقج كانت القيسة االحتسالية ) التعميسي،تعدػ السدتػػ 
كىي أقل مغ القيسة الججكلية  1.624( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05مدتػػ الجاللة 

 .3.03كالتي تداكؼ 
رحفي في محافطات غدة، ال يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في تقييع كاقع التجريب ال .7

كىي أكبخ مغ  0.989( تداكؼ sigفمقج كانت القيسة االحتسالية ) الخبخة،تعدػ سشػات 
كىي أقل مغ القيسة الججكلية  0.286( السحدػبة تداكؼ fقيسة ) 0.05مدتػػ الجاللة 

 .2.63كالتي تداكؼ 
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 ثالثًا: تؽصيات الجراسة:

يسكػػغ الخػػخكج  السيجانيػػة،مػػغ خػػبلؿ اسػػتعخاض الباحػػث ألىػػع الشتػػائج التػػي تػصػػمت إلييػػا الجراسػػة 
التي مغ شأنيا العسل عمى تعديد كتصػيخ كاقع التجريب في محافطات غػدة  ،بعجد مغ التػصيات

 ، كىحه التػصيات ىي:كدكره كتأثيخه عمى األداء السيشي لمرحفييغ
االىتساـ السؤسدي بتقييع التجريب اإلعبلمي كتصػيخ أدكات لقياس أثخ التجريب عمى  ةضخكر  .1

 األداء السيشي لئلعبلمييغ.
ضخكرة أف يتع تػعية القائسيغ عمى السؤسدات اإلعبلمية في فمدصيغ بأىسية التجريب في  .2

ـ عمى مجاؿ اإلعبلـ، كأف تػفخ السؤسدات اإلعبلمية نطاـ حػافد فعاؿ لئلعبلمييغ، كتقػ 
 متابعة كتقييع أداء اإلعبلمييغ الحيغ يحرمػف عمى فخص تجريبية.

كعقج  بيا، كاالىتساـالعسل عمى عقج كدعع الجكرات التجريبية الرحفية التي تقجـ لمرحفييغ  .3
  تخررو.كالتي تديج مغ خبخة الرحفي كثقافتو في مجاؿ  الستخررة،الجكرات 

أك الدمػكي  االتجاىيى السدتػػ السعخفي أك العسل عمى قياس العائج التجريبي سػاء عم .4
لمرحفييغ كذلظ لمتعخؼ عمى الفائجة الستحققة مغ التجريب كمتابعة أثاره في تصػيخ األداء 

 ليع.السيشي 
 بالجكرات، االلتحاؽإنذاء مخاكد تجريبية داخل السؤسدات الرحفية تداعج الرحفييغ عمى   .5

 العسل.كتخؾ دكف دفع تكاليف إضافية أك الحاجة لمتفخغ 
مغ الجكرة  االستفادةيدتصيع الرحفي  حتىعقج دكرات تتشاسب مع تخررات الرحفييغ  .6

 عسمو.مسا يعػد عميو بالشفع في  مدتػاه،في تصػيخ أدائو كتحديغ 
تػفيخ األجيدة الحجيثة كالتكشػلػجية في الجكرات التي تعقج لمرحفييغ كالتي تداعجىع في  .7

ليحه  استخجاميعككحلظ تحديغ مدتػػ أدائيع مغ خبلؿ  ا،استخجاميالتجرب عمييا كمعخفة 
 عسميع.األجيدة في 

 لمتجريب،بالجانب العسمي  كاالىتساـكالتخكيد  الشطخؼ،الجمج بيغ التجريب العسمي كالتجريب  .8
 لمرحفييغ.حيث أف ىحا الجانب يؤثخ بذكل مباشخ عمى األداء السيشي 

 التجريبية.جكرات التػقيت كالدماف السشاسبيغ لعقج ال اختيار .9
 مشاسب تتيحبالشدبة لمرحفييغ كشخحيا بأسمػب  التجريبية اليامةالسػضػعات  اختيار .10

 كالستجرب.التفاعل بيغ السجرب 
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 الجراسة: مقتخحات: رابعاً 

 غدة كحػؿمحافطات  الرحفي فيكفخت ىحه الجراسة قاعجة بيانات ثخية حػؿ كاقع التجريب  .1
سػاء عغ العامميغ أك مدتػيات التجريب أك السيارات السختمفة أك  التجريبية،السؤسدات 

لحا قج يكػف مغ السفيج نذخ ىحه  التجريب،األعسار أك الجشذ أك المغات أك تقديسات 
إذ يسكغ تػضيف ىحه البيانات كالشتائج السختمفة  الرحفية؛البيانات أك تػفيخىا لمسؤسدات 

 ختمفة.مالتي تػصمت ليا ىحه الجراسة ألغخاض 
في التجريب اإلعبلمي مغ جانب البخامج التجريبية األساسية كالتقميجية  االنتقاؿالحاجة إلى  .2

في مجاالت السيشية إلى البخامج التجريبية الستخررة كالشػعية التي تشقل اإلعبلـ مغ مجخد 
 .اإلعبلمي الى الجػدة كالتسييد باألداءالتجريب عمى االساسيات إلى التجريب الحؼ يرل 

تػفيخ ىيئة أك مخكد تحجد اكلػيات كاىجاؼ التجريب كأىع بخامج التجريب التي تعقج كتكػف  .3
 الرحفي.لكي يتع ضبط عسمية التجريب  غدة،تابعة لشقابة اك ىيئة تذخؼ عمييا في 
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 القخآف الكخيع -

 أكاًل: السخاجع العخبية:

كاقع تعميع اإلعبلـ في الجامعات الفمدصيشية في ضػء  (.ـ2009أحسج ) الدعيج،أبػ  .1
 غدة،تصبيق مبادغ الجػدة الذاممة بالتصبيق عمى أقداـ اإلعبلـ عمى جامعات قصاع 

 الثالث.العجد  العخبي،السجمة العخبية لزساف جػدة التعميع 
تخصيط كتشفيح كتقػيع البخامج  التجريبية،العسمية  (. مخاحلـ2010)مجحت.  الشرخ،أبػ  .2

 السجسػعة العخبية لمتجريب كالشذخ. مرخ: القاىخة، األكلى.الصبعة  التجريبية،
مشطسة األمع الستحجة  فمدصيغ،تقييع جػدة اإلعبلـ في  (.2014)دمحم.  عخقػب،أبػ  .3

 شخكة ديل لئلعبلـ كتشطيع الحجث. يغ،فمدص )اليػندكػ(،لمتخبية كالعمع كالثقافة 
العػامل السؤثخة عمى األداء السيشي لمقائع باالتراؿ في  (.ـ2014)سسية. أبػ ماضي،  .4

 اإلسبلمية،الجامعة  (.)رسالة ماجدتيخ مدحية.: دراسة الفمدصيشيتغصية قزية االنقداـ 
 غدة.

لمرحافييغ أثخ الخرائز السيشية كالشفذ اجتساعية  (.ـ2009التخؾ، أحسج. ) .5
غيخ مشذػرة(. كمية  دكتػراه )رسالة  السيشي.الفمدصيشييغ عمى اتجاىاتيع نحػ االحتخاؼ 

 .القاىخةاإلعبلـ، جامعة 
 السرالحة.ـ(. الخصاب الرحفي الفمدصيشي نحػ قزية 2013)رجاء.  مديج،أبػ  .6

 غدة. اإلسبلمية،. الجامعة مشذػرة(ماجدتيخ غيخ  )رسالة
 الفمدصيشييغ،مػقع نقابة الرحفييغ  الفمدصيشييغ،األسصل، تحديغ. نائب نقيب الرحفييغ  .7

 مقابمة.
التجريب كعبلقتو بأداء الرحفييغ في السؤسدة الػششية  (.ـ2011باشا، جساؿ ) .8

 الجدائخ. الجدائخ،جامعة  مشذػرة(.دراسة كصفية )رسالة ماجدتيخ غيخ  لمتمفديػف:
 بقػات أداء العامميغ بكفاءة كعبلقتيا األمشي التجريب خامج(. ب2010)دمحم.  البخاؾ، .9

جامعة نايف العخبية  (.ماجدتيخ الدعػدية. )رسالة العخبية الخاصة بالسسمكة الصػارغ 
 الخياض. األمشية،لمعمـػ 

 ـ(3/5/2017زقػت ) عبج هللا مقابمة، بخكات: .10
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 كاإلعبلـ كالعمـػ السعمػمات كمية شبلب ـ(. اتجاىات2011). عبج هللا التسيسي، .11
 بالكمية، اإلعبلمي التجريب حػؿ كالتكشػلػجيا لمعمـػ عجساف جامعة بذبكة اإلندانية
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 ( أسساء السحكسيؼ1ممحق )

 التؽصيف االسػ ـ

 غدةب أستاذ الرحافة السداعج بالجامعة اإلسبلمية د. أحسج التخؾ  .1

 غدةب أستاذ اإلعبلـ السداعج بجامعة األقرى أحسج حساد د.  .2

 غدةب األقرىأستاذ اإلعبلـ السداعج بجامعة  د. أحسج مغارؼ   .3

 غدةب أستاذ الرحافة السداعج بالجامعة اإلسبلمية د. أيسغ أبػ نقيخة  .4

 مجيخ التحخيخ في صحيفة الحياة الججيجة بغدة حدغ دكحاف د.  .5

 غدةب اإلسبلميةأستاذ الرحافة السداعج بالجامعة  د. حدغ أبػ حذير  .6

 غدةب أستاذ الرحافة السداعج بالجامعة اإلسبلمية شمعت عيدى د.  .7

 غدةب أستاذ اإلعبلـ السداعج بجامعة األقرى د. غداف حخب  .8

 غدةب أستاذ اإلعبلـ السداعج بجامعة األقرى نبيل الصيخاكؼ  د.  .9

 غدةبمخاسل قشاة الجديخة  أ. ىذاـ سسيخ زقػت  .10

 غدةبمجيخ مخئية األقرى  أ. سائج رضػاف  .11

 غدةب مجرس الرحافة بالجامعة اإلسبلمية محدغ اإلفخنجي . أ  .12

 غدةب محاضخ قدع اإلحراء بالجامعة اإلسبلمية أ. دمحم بخبخ  .13
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 ( السؤسدات الرحفية التجريبية في محافعات غدة2ممحق )

 

 العشؽاف صاحب السخكد / مخخص باسػ اسػ السؤسدة التجريبية
 شارع جساؿ عبجالشاصخػػػػ بخج الباشا دمحم عبج العاؿ أىاليشا لمتجريب اإلعبلمي

 بخج الجبلء–الجبلء ش  عادؿ الدعشػف  لمتجريبالجكحة 
 بشاية العجخمي -ش عد الجيغ القداـ  كساـ عفيفة كالتصػيخالخسالة لمتجريب 
 تل اليػا -قخب الدفارة التػندية  دمحم أبػ شخخ مكتب غدة – شبكة أميغ اإلعبلمية

 فمدصيغبخج –الخماؿ دمحم صبحي ششاعة الذييج فزل ششاعة
 عسارة كحيل -ش الجامعة سميساف الجيخاكؼ  صجػ ميجيا

 بخج الجػىخة–ش الػحجة سامي عكيمة كالتصػيخ لمتجريب فمدصيغ
 عسارة أبػ جسيدة–الخماؿ صشع هللا أحسج مخكد التصػيخ لئلنتاج اإلعبلمي

 بشاية جػاؿ –ش الجبلء عمياء األغا بيخزيت - مخكد تصػيخ اإلعبلـ
 مفتخؽ الدخايا–ش الجبلء  الخيخ عػض أبػ ميساس لمتجريب اإلعبلمي
 تقاشع شارع الشرخ مع الثػرة عسارة الرفا ىاني األغا ياردـ لمتجريب اإلعبلمي
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 ( صحيفة االستقراء3ممحق )

 

 

 

 
 

 

 :صحيفة استقراء بعشؽاف

كاقع التجريب الرحفي في محافعات غدة كانعكاسو عمى 
 األداء السيشي لمرحفييؼ الفمدطيشييؼ

 ) ميجانية ةدراس (

 :السبحؽثةأختي  / أخي السبحؽث
( أماـ ×برجؽ، بػضع إشارة )ىحه  صحيفة االستقراءأرجػ مشكع اإلجابة عغ جسيع أسئمة 

 الػاقع، عمساً آمبًل في الػصػؿ إلى نتائج دقيقة تعكذ  نطخكع،اإلجابة التي تتػافق مع كجية 
 فقط.بأف نتائج ىحه الجراسة ستدتخجـ لغخض البحث العمسي 

 كالتقجيخكلكػ جديل الذكخ 

 الباحث

 زقؽت سسيخ عبج هللا

 إشخاؼ

 د. أميؼ مشرؽر كافي
 
 

 زةــغ –تــالميــــــت اإلســـــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراساث العليا عمادة

 اآلدابت ليــــــك

 افتـصحماجستير 

 

The Islamic University–Gaza 

Deanship of Research and Postgraduate  

Faculty of Arts 

Master of Journalism 
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  العامة:السحؽر األكؿ / الدسات 
 -في السكاف السشاسب إلجابتغ: )×( ضع إشارة 

 الشؽع: .1
 أنثى   ذكخ  
 العسخ: .2

 عاـ  42إلى أقل مغ  32 مغ عاـ 32إلى أقل مغ  22مغ  عاـ  22أقل مغ  

 عاـ فأكثخ 52 عاـ 52إلى أقل مغ  40مغ 
 مكاف الدكؼ: .3

 خانيػنذمحافطة  محافطة الػسصى  محافطة شساؿ غدة   محافطة غدة
 محافطة رفح 

 السدتؽى التعميسي: .4
 دراسات عميا      بكالػريػس     دبمػـ  ثانػية عامة  

 الخاتب الذيخي: .5
 شيكل 2222إلى أقل مغ  1522   فأقل شيكل 1222 
  شيكل 3222إلى أقل مغ  2522 شيكل 2522إلى أقل مغ 2222 

 4222شيقل   4222إلى أقل مغ 3522 شيقل3522إلى أقل مغ 3222 
 فأكثخ شيكل

 الرحفي؟سشؽات الخبخة في السجاؿ  .6
سشػات إلى أقل مغ  12 مغ سشػات  12سشػات إلى أقل مغ  5مغ  سشػات  5أقل مغ  
سشة  25مغ  سشة  25سشة إلى أقل مغ  22مغ   22 سشة إلى أقل مغ سشة  15

 .فأكثخ
 عسمغ: ............................ميشتغ أك مجاؿ   .7
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 -غدة: / كاقع التجريب الرحفي في محافعات  يالسحؽر الثان

إذا كانت   أخخى؟ىل التحقت بجكرات تجريبية في مجاؿ عسمغ الرحفي أك في مجاالت  .9
 -(: 26اإلجابة ال فانتقل مباشخة لمدؤاؿ رقػ )

 ال  نعع 

 بيا؟عجد الجكرات التجريبية الرحفية التي التحقت  .:

دكرات فأكثخ    أخخػ أذكخىا  12 دكرات     9إلى  6دكرات فأقل        5 
.......... 

 بيا؟مجى التدامغ بحزؽر الجكرات التي التحقت  .21

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  بيخة ككبيخة ججًا  

 بيا؟ما درجة استفادتغ مؼ الجكرات التجريبية التي التحقت  .22

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
الجكرات التجريبية التي  في كالتكشؽلؽجياإلى أي درجة تتؽفخ األجيدة الحجيثة  .23

  بيا؟التحقت 

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججا  
 إجابة.يدسح باختيار أكثخ مؼ   التجريبية؟ما أىػ أسباب التحاقغ بالجكرات  .24

 الخاعية الجيةالسشطسة الجيةمػضػع الجكرة
    لمسذاركيغ شيادات لمسذاركة مالية حػافدالسجرب  نػعية 

    مكاف الجكرةالدمشية السجة  الجكرة    تػقيت 
 أخخػ يخجى ذكخىا / ...............................ة    الجكر  أجشجة ك أكلػيات 
 إجابة.يدسح باختيار أكثخ مؼ  عمييا؟ما مجاؿ الجكرات التجريبية التي حرمت  .25

 اإلدارة الرحفية   التحخيخ الرحفي 
  اإلنتخنتاستخجاـ    السيارات االترالية 

 ميارات اإللقاء كالتقجيع    الترسيع 
 الترػيخ كاإلخخاج    الػقت إدارة 
  االجتساعيالرحفي عمى مشرات التػاصل  الشذخ   الرحفية التذخيعات 
 أخخػ يخجى ذكخىا ...................    ميارات المغة 
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يدسح باختيار أكثخ مؼ  التجريبية؟ما أىػ أسباب عجـ االلتحاؽ في الجكرات  .26
 إجابة.

 ضغط العسل كعجـ التفخغ لمتجريب   الجكرات التجريبية التي تعقج ال تشاسبشي 

   نجرة عقج الجكرات التجريبية   تشاسب اختراصي ال 

 ال تيتع بخفع الكفاءة السيشية لجؼ  اإلمكانيات السادية في مؤسدتي  قمة 

 ال تفيجني في عسمي الرحفي  بخامج التجريب تيتع بالكدب السادؼ فقط 

  أخخػ يخجى ذكخىا / ..................................... 

  الرحفية؟لتطؽيخ ميشتغ  ساسي  أ عشرخٌ  التجريب ف  أ تخى  درجة يأ لىإ .27

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
إلى أي درجة تخى أف التجريب يعسل عمى تدكيؼ الستجرب في السكاف السشاسب  .28

 لقجراتو؟

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
 لطاقسيا؟ تجريبية بخامج بعقجالرحفية  مؤسدتغما درجة اىتساـ  .29

 صغيخة ججاً     صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

إذا كانت إجابتغ نعػ فانتقل مباشخة لمدؤاؿ  ؟ىل يؽجج قدػ خاص بالتجريب في مؤسدتغ .:2
(32.) 

 ال          نعع
يسكؼ اختيار أكثخ  الرحفي؟ما تأثيخ عجـ كجؽد قدػ خاص لمتجريب عمى عسمغ  .31

 مؼ إجابة:

 كتعجيل الدمػؾغياب التصػيخ االحتخافي كقتي عجـ االلتحاؽ بجكرات خارجية لزيق 
 غياب االحتكاؾ بخبخات ججيجة كنقل خبخاتيا غياب تعديد القجرات الفخدية كتصػيخىا

 لبللتحاؽ بجكرات خارجية باىطةتكاليف  تكميفي بسياـ ال تتشاسب مع شبيعة عسمي 

 أخخػ يخجى ذكخىا .................................................. 
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؟ يسكؼ اختيار أكثخ الرحافييي تجريبية دكراتمؤسدتغ الرحفية  تعقج لساذابخأيغ  .32
 مؼ إجابة:

تجريب كادرىا عمى استخجاـ األجيدة داخل  شأف السؤسدة كالشيػض بيا  رفع 
 السؤسدة

 زيادة الخغبة في التعمع لجػ الستجربيغ  اكادرى اتءكفا تصػيخ

 حرػؿ عمى الكدب السادؼال  مجربيغ أكفاء تابعيغ لمسؤسدة تأىيل 

 مػاكبة كل ججيج في السجاؿ الرحفي كتصبيقو داخل السؤسدة 

 أخخػ /...................................... 
بخأيغ ما مجى االستفادة مؼ التجريب في تخفيف الجيج كالتكاليف السادية كالبذخية  .33

   مؤسدتغ؟نتيجة االستخجاـ األمثل لمسؽارد داخل 

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

إلى أي درجة يؽجج تقجيخ معشؽي أك مادي لمرحفييؼ الحيؼ يطبقؽف ما تعمسؽه في  .34
  السؤسدة؟الجكرات التي تعقجىا 

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

أكثخ  اختياريسكؼ  غدة؟الرحفي في محافعات  ما أىػ الجيات التي تقجـ التجريب .35
 مؼ إجابة 

 مؤسدات تجاريةمؤسدات أىمية صحفية مؤسدات

 أجشبيةمؤسدات رسسية مؤسداتمؤسدات حدبية خاصة

  مؤسدات أكاديسية متخررة
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 التجريبية؟بتقجيخؾ ما الجرجة التي تديػ فييا العؽامل اآلتية في نجاح الجكرات  .36

 

 إجابة:يسكؼ اختيار أكثخ مؼ  تجريبية؟ما أىجافغ لمسذاركة في أي دكرة  .37

 كالتػاصل تراؿاال ميارات زيادة   رفع مدتػػ قجراتظ الذخرية 

   تعمع فشػف الترػيخ كاستخجاـ الكاميخا ججيجة تػلي مياـ كمدئػليات  

 تعمع إدارة الػقت اإلنتخنت كاإلعبلـ الججيج ميارات زيادة

 الرحفيزيادة الػعي القانػني بالسجاؿ  ميارات التحخيخ كاإلخخاج كالترسيع زيادة 

 تعمع فشػف المغة كاإللقاء كالتقجيع  السعخفة بالػسائط الستعجدة  زيادة 

 أخخػ يخجى ذكخىا ...............................................................

 

 

 

 

 

 متجنية ججا متجنية متؽسطة كبيخة كبيخة ججا العامل ـ

      أك الخاعيةالجية السشعسة   .2

      مكاف الجكرة  .3

      تؽقيت الجكرة  .4

      مجة الجكرة  .5

      مقجـ الجكرة )السجرب(  .6
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يسكؼ اختيار أكثخ مؼ  اتباعيا؟بخأيغ ما أندب طخؽ كأساليب التجريب التي يسكؼ  .38
 إجابة:

األحجاث كالسػاقف بذكل  )لسذاىجةالديارات السيجانية    األداء كالسسارسة 
 مباشخ(

 العرف الحىشي )تيييج األفكار(   دراسات الحالة 

 مؤتسخات(-نقاش مػجو -نجكات -اإللقاء السباشخ )محاضخات 
 مذكمة(كجيات نطخ في مػضػع أك  )تقجيعفخؽ الحػار  

 (فخديغ أك أكثخ ساشةلمتجريب تتزسغ التسثيل التمقائي لسػقف بػ شخيقة ) تسثيل األدكار

الػاجبات الجراسية )تكميفات بقخاءة كتب أك إعجاد مذخكع أك بحث أك التجرب عمى أشياء  
 معيشة(        

 أخخػ يخجى ذكخىا ...............................................................
 كاس التجريب الرحفي عمى األداء السيشي السحؽر الثالث / انع

  لجيغ؟ما درجة تأثيخ التجريب في تعمػ ميارات ججيجة كرفع الكفاءة السيشية  .39

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

ئغ أدا في كاإلدراؾفيػ ال كمدتؽى  الفخدية القجراتما درجة تأثيخ التجريب في رفع 
 لسيشتغ؟

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
 ما درجة استفادتغ مؼ التجريب في القجرة عمى قخاءة األحجاث كالؽصؽؿ لمسرادر؟ .:3

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
ما الجرجة التي يداعجؾ فييا التجريب في الحفاظ عمى مدتؽى أداء متسيد بعسمغ  .41

 الرحفي؟

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
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ما درجة انعكاس التجريب في استخجامغ لألجيدة الحجيثة كالتكشؽلؽجيا أثشاء  .42
 عسمغ؟

 صغيخة ججاً  صغيخة    متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

ما درجة كجؽد تقاريخ بيا مجى قؽة كضعف التجريب بالتأثيخ عمى أداء الرحفييؼ داخل  .43
 مؤسدتغ؟

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

الى أي درجة يؽجج فخؽ في األداء السيشي بيؼ الرحفييؼ الحاصميؼ عمى دكرات كغيخ  .44
 حاصميؼ؟

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  

 

 عسميػ؟تؽجج لجى الرحفييؼ الستجربيؼ في السؤسدة دافعية عالية في  .45

 أخالف بذجة أخالف     محايج       أكافق بذجة أكافق  

الرحفيؽف الحيؼ التحقؽا بجكرات تجريبية أكثخ التدامًا في أداء عسميػ مسؼ لػ  .46
 متحقؽا؟ي

 أخالف بذجة أخالف     محايج       أكافق بذجة أكافق  

 عسمو؟يترف الرحفي الستجرب في مؤسدتو الرحفية بالسبادرة في أداء  .47

 أخالف بذجة أخالف    محايج       أكافق بذجة أكافق  

 مؤسدتغ؟مجى تأثيخ التجريب عمى أداء الرحفييؼ داخل  كاضحة لتقييػتؽجج آلية  .48

 أخالف بذجة أخالف    محايج       أكافق بذجة أكافق  
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 السحؽر الخابع / معيقات التجريب الرحفي كسبل الشيؽض بو

  غدة؟ما السعيقات التي تخاىا مؽجؽدة أماـ عسمية التجريب الرحفي في محافعات  .49

 يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجابة:

 )  ( عجـ اىتساـ السؤسدة كدعسيا لمتجريب  .2
 )  ( عجـ دراية الرحفييؼ بأىسية التجريب  .3
 )  ( التخكيد في الجكرات التجريبية عمى مجاالت محجدة  .4
 )  ( عجـ كجؽد عالقة بيؼ الجكرة التجريبية كتخرص العسل  .5

 )  ( االعتساد عمى الجانب الشعخي في التجريب  .6

 )  ( عجـ كجؽد تقييػ لمعسمية التجريبية  .7

 ()   السكاف غيخ السشاسب  .8

 )  ( الؽقت غيخ السشاسب  .9
 )  ( الخجمات السقجمة غيخ كافية مع كقت البخنامج التجريبي  .:

 )  ( التخكيد عمى أسمؽب كاحج في التجريب  .21

 )  ( عجـ إشخاؾ الستجرب في تحجيج احتياجاتيػ التجريبية  .22

 )  ( اختيار مجربيؼ غيخ أكفاء  .23

 )  ( ميل الرحفييؼ إلى الخاحة  .24

 )  ( كالحؽافد ضعف التذجيع  .25

 

 غدة؟ما درجة تقييج عسمية التجريب الرحفي في محافعات  .51

 صغيخة ججاً  صغيخة  متػسصة  كبيخة كبيخة ججًا  
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في محافعات البخامج التجريبية لمرحفييؼ  كتحديؼ أكضاع ما مقتخحاتغ لتطؽيخ .52
 غدة؟

 يسكؼ اختبار أكثخ مؼ إجابة:

ية محجدة ككاضحة لمجكرات كضع خصة تجريب   تجريبي كل بخنامجتحجيج أىجاؼ 
 التجريبية 

تحجيج االحتياجات البلزمة لمجكرات   سػاد التجريب الزخكريةبإعجاد قائسة 
 كتجييدىا

دعع البحػث الجراسية في مجاؿ  مجربيغ متسكشيغ مغ السػاد التجريبية  اختيار 
 التجريب 

 السذاركيغمغ خبلؿ  تقييع فاعمية مػاد التجريب ة دكر زماف كمكاف مشاسبيغ لكل  تحجيج 

ككسائل برخية لتعديد  كججاكؿ الفيجيػ ك تخجاـ الجخافيكذكاس دمج عشاصخ برخية
 السفاىيع اليامة

ذكخىا يخجى أخخػ 
...................................................................... 

 

 لدعة صجرؾ كحدؼ تعاكنغ كشكخاً 

 

 الباحث 


