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 المستخلص:
يهدد ه اددلا الإلددم رلددا معربددة ا تددإاب ورال نععددر لعددم الصدد اواد المعتمدد ة ولددا مطاداددا ال ددا  مدد  دا دد  م   ددة 

الطصدي  التلليلد  ونلليد  اتدتمارة االتدتإيا ، ال مس، وم  أج  الطصطل رلا الا اله ه نم االوتمداد ولدا المد ه  
وق  نم ن سديم  رلدا مإلعدي ، ا ول يطندذ  إدلة ود  المصدا ا وي دة ال راتدة مد   دال رجدرال م دالاد   صدية مدا 
لعدم المسدديولي  لالمصدا ا، أمددا المإلدم العددا   بيت دداول التلليد  اياصدداق  لاتدتإيا ، وقدد  نطصد  الإلددم رلددا أ  

لايدارة وال طى العاملدة والؤديو  الي يدة وأً داا ا داك أتدإاب اقتصدادًة وماليدة ونمطوليدة ونسدطو ية، ا اك أتإاب نتعلق 
وكددللت نطجدد  أتددإاب نتعلددق لالم دداو والإي ددة والمطقددا وال  دد  والمددطاد ال ددا  ورال نععددر لعددم الصدد اواد المعتمدد ة ولددا 

 مطاداا ال ا  دا   م   ة ال مس.
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 ـ المقدمة: 1
ال مس الع ي  م  الص اواد م ها ما ًعتم  ولا مطاده ال ا  م  ال ارج كمص ع  ا الًة والصداوط  يطج  لم   ة 

وق  نطقيت اله المصا ا لسإب و   ق رنها ولا م ابسة السلا المستطردة م  ايم الجطدة والتكليدة، وم هدا مدا ًعتمد  
ب ا تدماك، وادله المصدا ا الدإعم م هدا ولا مطاده ال ا  م  دا د  الم   دة كمصدا ا ايتدم ت ورب التمدطر ونعليد

مسددتمر بدد  اي تدداج كمصددا ا ايتددم ت والددإعم ام ددر متطقددف، ومدد  ا ددا جددالد بكددرة اددلا الإلددم بدد  كط دد  ًسددل  
ال دطل ولدا أتدإاب بؤد  الصدد اواد المعتمد ة ولدا مطادادا ال ددا  مد  دا د  م   دة ال مددس، لعل دا مد   دال  تدداق  

صدددام رميا يدددة وددداج ادددله ا تدددإاب وا  ددداد ادددله المصدددا ا مددد  ج يددد  ادددلا الإلدددم أ    دددا أمدددا  جهددداد اال ت
واالتددتيادة م هددا بدد  الت ليدد  مدد  اتددتيراد م تجدداد ًمي  ددا أ   صدد عها ملليدداا وكددللت نددطبير بددرم العمدد  للدد با لعجلددة 

 االقتصاد الطط  .

 ـ مشكلة البحث: 2
عدرد لدالر م مد  وجدطد المدادة ال دا  دا د  نكم  مؤيلة الإلم ب  كط  الص اواد المطجطدة ب  ول ًة ال مدس قد  نع

 الإل ًة.

 وومي  صيا ة المؤيلة ب :

 س/ لماذا نععرد اله الص اواد ولا الر م م  نطبر المطاد ال ا ؟

 ـ أهمية البحث: 3
نعتإددر الصدد اوة مدد  ال  اودداد التدد  نلدداول ليإيددا ن ميتهددا، ملاولددة م هددا لت طوددا مصددادر الدد   ، ولكدد  لددالر م مدد  

ال  مة الت  صربت لهلا ال  اع رال أ   لم ًل ق المرجط م   بيؤلت لعم الص اواد ونععدرد لع دها  الميزا ياد
ام در، ومد   ددال ادله ال راتددة التد  ن ددت  لالمصدا ا لم   ددة ال مدس والتدد  نعتمد  ولددا مطادادا ال ددا  مد  دا دد  

واد مددد   ددد    أ  ًيدددط  لددد  الم ظمدددة تددد لاول التعدددره ولدددا أتدددإاب نععدددر ادددله المصدددا ا    اتدددتمرار ادددله الصددد ا
المددردود ايًجددداو  للم   ددة وأ  ًسددداام بدد  ندددطبير لعددم الم تجددداد التدد  ًلتاجهدددا المسددتهلت والتددد  يت لددب وجطدادددا 

 اتت زاه الكعير م  العملة الصعإة.

 ـ أهداف البحث: 4
ال ددا  مدد   يهدد ه اددلا الإلددم رلددا نسددلي  ال ددطل ولددا ا تددإاب ورال نععددر لعددم الصدد اواد المعتمدد ة ولددا مطاداددا

 دا   م   ة ال مس.

 ـ فرضيات البحث: 5
نطجدد  أتدإاب نلد  مدد  اتدتمرار لعدم الصد اواد التدد  نعتمد  ولدا المددطاد ال دا  الملليدة لم ي ددة الفرضـية الرييسـية: 

 ال مس.

 وومي  صيا ة برنياد بروية م  اليرنية الرقيسية كالتال :

والؤدديو  الي يدة ورال نععددر لعددم الصدد اواد المعتمدد ة ولددا المددطاد ال نطجد  أتددإاب نتعلددق لددايدارة وال ددطى العاملددة  -1
 ال ا  المللية لم   ة ال مس.
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ال نطجدد  أتدددإاب اقتصدددادًة وماليدددة ونمطوليددة ونسدددطو ية ورال نععدددر لعدددم الصدد اواد المعتمددد ة ولدددا المدددطاد ال دددا   -2
 المللية لم   ة ال مس.

والمددطاد ال ددا  ورال نععددر لعددم الصدد اواد المعتمدد ة ولددا ال نطجدد  أتددإاب نتعلددق لالم دداو والإي ددة والمطقددا وال  دد   -3
 المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس.

 ـ المنهج البحثي: 6
ًعتمددد  ادددلا الإلدددم ولدددا المددد ه  الطصدددي  التلليلددد  مددد   دددال نلليددد  الإيا ددداد واياصدددالاد الدددطاردة بددد  الت دددارور 

معدد ة لضددرق نل يددق أادد اه ال راتددة وا تإددار برندديانها وال ؤددراد اياصدداقية الم ؤددطرة ونلليدد  اتددتمارة االتددتإيا  ال
 واتت ام ال تاق  ون  ًم التطصياد.

 ـ الدراسات السابقة: 7
 (:2004. )إبراهيم الدقداق 1

ونه ه اله ال راتة رلا التعره ولا أثر العطام  ال إيعية والإؤروة ب  قيدا  الصد اواد الضلاقيدة بد  م ي دة ال مدس 
ولددا الصدد اواد التلطوليددة و اصددة الضلاقيددة ودراتددة ايميا يدداد ال إيعيددة والإؤددروة بدد   ونددطاايها، وكددللت التعددره

م   ددددة ال مددددس ومدددد ى االتددددتيادة م هددددا بدددد  قيددددا  الصدددد اواد الضلاقيددددة، وأً دددداا التعددددره ولددددا ا اميددددة االقتصددددادًة 
 للص اواد التلطولية ومردوداا المادي، وم ى نل ي ها لألا اه الت  أ ؤ ت م  أجلها.

 لصت ادله ال راتدة رلدا ود ة  تداق  م هدا أ  التطقدف بد  اي تداج يرجدا رلدا   د  ق دا الضيدار لسدإب اللصدار وق  
 الميروق ولا ليإيا، وكللت     وارنياع أتعار مستلزماد الصي  الإلري و اصة لع  نطاي  تعر الصره.

 (:2009. )محمد خلف هللا 2

االتدددتعمار  –ل ددد راد الت ابسدددية المسدددت إلية لاقتصددداد الليإددد  ونهددد ه ادددله ال راتدددة رلدددا التعدددره ولدددا ايميا يددداد وا
وتللي  أام المطارد ال إيعية  ير ال ي يدة بد  ليإيدا، وكدللت مؤدت انها المتاادة لاتدت  ا ، وكدللت دراتدة  –الص او  

( ودد  طروددق 2006 – 1981 ددال اليتددرة   –الصدد اواد التلطوليددة  –ونلليدد  ن ددطر واجددم االتددتعمار الصدد او  
اتددة كدد  مدد  قيمددة العاقدد اد ال ي يددة واي يدداد االتددتعمار اليعلدد  ل  دداع الصدد اواد التلطوليددة ومعدد الد  مددطه، وقدد  در 

 لصدددت ادددله ال راتدددة رلدددا  تيجتدددي  امدددا: أ  ندددعف الصددد اوة ك تيجدددة الرنيددداع التكددداليف رندددب ندددعياا بددد  اللدددطابز 
ل ي ية للعاملي  ب  ال  اع الصد او  لصدية اي تاجية ب  مجال االتتعمار الص او  مما أدى رلا نعف ال  طل ال

وامددة، وأً دداا نددعف وجددطد تياتدداد اتددتعماروة اتددترانيجية ندديدي رلددا نددططي  الصدد اوة بدد  م دداطق نددطابر المددطارد 
 ال إيعية وال عف الكإير ب  دراتة الج وى االقتصادًة.

 (:2000. )أحمد جالله 3

وة والص اواد المرنإ ة ل  م  أ  ًيدط  أثعدر كيدالة بد  وي دة ونه ه اله ال راتة رلا نكطو  رؤوا نمي  ق اع الزرا 
والمية ج ي ة و أد نتؤي  أام صيانها ب  الس طاد ا  يرة م  ال ر  العؤرو ، وكللت م اقؤة ما ًميد  لليإيدا وملد  

االقتصدادًة ب  المرالة ال ادمة ب  مجاالد الت مية الزراوية والص اواد المرنإ ة وها ب  ظ  االميا يداد ال إيعيدة و 
المتااة، وما اط متطقا لها، وقد   لصدت ادله ال راتدة رلدا أ  نطنودا صد اواد  لاقيدة صدضيرة ولدا م داطق اي تداج 
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يطبر ق ر كإير م  نكاليف     السلعة الم تجة م  المزرودة رلدا المصد ا وندطبر كعيدر مد  بدرم العمد  للتؤداركياد 
 العاملة ب  مجال ا تر الم تجة.

 (: 2010قدارة  . )مصطفى رمضان4

نه ه اله ال راتة رلا ن ييم وملية ال ص صة وأامية     ملكيدة الؤدركاد والطاد اد االقتصدادًة مد  ال  داع العدا  
رلدددا ال  ددداع ال دددام وال دددرد وايجدددرالاد التددد  لمطجإهدددا ندددم ن يددديم ادددله الؤدددركاد، وقددد  نطصدددلت ادددله ال راتدددة رلدددا 

 اد اه التمليدت ووؤدطاقية ال درار أدد رلدا ند    اي تداج، وكدللت مجمطوة م  ال تاق  م ها و   وجطد ميهدط  واندذ 
أ  ا دداك ب ددة اتددتيادد مدد  اددلا التلددطل ولددم نددتم أي رنددابة لل ددان  ال ددطم ، وأً دداا ودد   وجددطد قددطا ي  كابيددة للماًددة 

 الم ت  الليإ  أدى رلا نياع برصة ثمي ة لت طر الص اوة الليإية.

 (:2010. )علي فرج 5

لة رلددا التعددره ولددا أاددم المؤدداث  والصددعطراد التدد  نعتددرق رودد اد ون ييددل اتددترانيجياد نسددعيروة ونهدد ه اددله الرتددا
ندديدي رلددا نعظدديم أرردداع المصددا ا قيدد  ال راتددة، وقدد   لصددت اددله ال راتددة رلددا  تدداق  م هددا: أ  المصددا ا نعتمدد  بدد  

الملابظددة ولددا ونددعها  نسددعير م تجانهددا ودد  طروددق التكليددة ناقدد  اددام  ررددذ، وبدد   يددس الطقددت رلددا نل يددق ادد ه
اللال  وذلت لسإب الم ابسة الؤ ي ة ب  السطد، ورالتال  بإ  انإاع المصا ا لهله ال رو ة ال ًمي ها م  ولدط  اد ه 

 الملابظة ولا الطنا اللال  لها ب  مع  اله الظروه.

( ونددم ن ددطور 2004 اد، ون تيسدداا ولددا ال راتدداد السددال ة ب دد  نإ ددا الإااعددا  االتددتإيا  المسددت    بدد  دراتددة  ال قدد
 صليية االتتإيا  لمعربة ا تإاب ورال نععر لعم الص اواد المعتم ة ولا مطاداا ال ا  المللية لم   ة ال مس.

 المبحث األول: نبذة عن المصانع عينة الدراسة:
 أواًل: مصنع رب التمور والمربى الخمس:

  وي  ك  م  الؤركة الطط ية للم اوالد الت  قامدت وت ييدل ا ومدال 1973ل   نم التعاق  ب  ت ة  إنشاء المصنع: –
 1.5الم  ية و ركة ج رال امإديانا ايً الية الت  قامدت وتطرود  امالد ونركيإهدا، وقد  قد رد قيمدة التعاقد اد للدطال  

 .*( مليط  دي ار ليإ .  م اولة   صية ما م ير المص ا(
طدد  تدد طوا  مدد  التمددطر ي تدداج  1500ل اقددة ر تاجيددة نصدد  رلددا  1977ودد أ نؤددضي  المصدد ا بعليددا  تدد ة ـاج: اإلنتـــ –

 1977 تداج لليتدرة مد  اي( يطندذ ن دطر 1%. والجد ول رقدم  75ط  م  الرُّب و سإة اتت ام نص  رلدا  900
 .2001رلا 

 ( يوضح تطور اإلنتاج من رب التمور1الجدول رقم )
 .2001إلى  1977للفترة من  

 الكمية بالطن                                                                                                   
 اإلنتاج السنة اإلنتاج السنة اإلنتاج السنة
1977 432 1988 208 1999 255 
1978 533 1989 542 2000 201 
1979 390 1990 380 2001 212 
1980 703 1991 515   

                                                           
*
 مقابلة شخصية مع نوري المهر مدير مصنع رب التمور الخمس. 
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 ( يوضح تطور اإلنتاج من رب التمور1الجدول رقم )
 .2001إلى  1977للفترة من  

 الكمية بالطن                                                                                                   
 اإلنتاج السنة اإلنتاج السنة اإلنتاج السنة
1981 955 1992 299   
1982 873 1993 283   
1983 602 1994 269   
1984 845 1995 154   
1985 280 1996 40   
1986 214 1997 65   
1987 261 1998 153   

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثان استنادًا إلى إحصاييات من مصنع رب التمور.          

 إنتاج المربى:. 

طد  تد طوا . والجد ول  3900  ل اقة ر تاجية نص  رلدا 1985و أ ر تاج المررا ب  مص ا رب التمطر ال مس ت ة 
  .2001  رلا 1985( يطنذ ن طر ر تاج المررا لمص ا رب التمطر ال مس لليترة م  2رقم  

 ( يوضح تطور إنتاج المربى بمصنع رب التمور الخمس2الجدول رقم )
 م2001م إلى 1985ترة من للف 

 الكمية لال                                                                                     
 اإلنتاج السنة اإلنتاج السنة
1985 2391 1994 685 
1986 739 95 1006 
1987 1201 1996 865 
1988 1823 97 1118 
1989 1287 1998 937 
1990 1283 1999 814 
1991 851 2000 956 
1992 1162 2001 26 
1993 796   

 المصدر: من إعداد الباحثان استنادًا إلى إحصاييات من مصنع رب التمور.                    

( أ  اي تددداج بددد  السددد طاد ا  يدددرة قددد  ا  يدددم كعيدددراا رلدددا أ  نطقدددف المصددد ا بددد  2(،  1ًاادددن مددد  الجددد ولي   
 وت لاول م   ال التساؤالد الطاردة لاتتمارة االتتإيا  معربة ا تإاب ورال نععر الا المص ا. ، 01/01/2002

 ثانيًا: مصنع تعليب األسماك:

 . 1974المصددد ا بددد  اي تددداج تددد ة  ، ورددد أ 1970ل دد  ندددم ر ؤدددال مصددد ا نعليدددب ا تدددماك بددد  م ي دددة ال مدددس تددد ة 
  (.2004 .  ال ق اد 2000  رلا 1974م  ( يطنذ ن طر ر تاج السردي  لليترة 3والج ول رقم  
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 ( يوضح تطور إنتاج السردين3الجدول رقم )

 م(2004م. )الدقداق 2000م إلى 1974للفترة من  

 الكمية لال  

 المسحوق  اإلنتاج بالمصنع المادة الخام السنة
1974 180.2 100.3 79.9 
1975 220.4 117.1 103.3 
1276 193.7 80.6 113.1 
1980 273.1 142.3 130.8 
1981 213.4 192.4 121 
1982 329.1 195.6 133.5 
1990 286.5 162.1 124.4 
1991 297.9 165.6 132.3 
1992 322.3 190.1 132.2 
1993 165.5 137.4 28.08 
1994 259.2 223.3 35.9 
1995 128.2 107.1 21.2 
1996 139.6 94.6 45.8 
1997 325.3 207.2 118.1 
1998 44.4 24.4 20.0 
1999 100.7 67.5 33.2 
2000 112.3 80.4 31.9 

 المصدر: من إعداد الباحثان استنادًا إلى إحصاييات بالمصنع.   

وواادن مدد  الجدد ول السدداوق أ  اي تدداج مت ودد ب    المصدد ا ًعتمدد  ولددا المددادة ال ددا  المتمعلددة بدد  السددردي  والددلي 
 واللي يإ أ م   هر يط يط رلا  هاًة  هر اثتطرر م  ك  ت ة.يتطبر ليعرة ب  مطتم اص ياده 

( يطندددذ ن دددطر ر تددداج التط دددة لمصددد ا نعليدددب 4  ندددم رندددابة  ددد  نعليدددب التط دددة. والجددد ول رقدددم  1982وبددد  العدددا  
  .2000 – 1992ا تماك ال مس لليترة م  
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 ( يوضح تطور إنتاج التونة بمصنع تعليب األسماك الخمس 4الجدول رقم )
 م.2000 – 1992للفترة من 

 الكمية لال                                                                

 اإلنتاج لمصنع السنة
1992 617.7 
1993 544.8 
1994 424.7 
1995 256.7 
1996 185.1 
1997 61.3 
1998 162.2 
1999 291.2 
2000 555.7 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثان استنادًا إلى إحصاييات بالمصنع.                             

( ًاان أ  ر تاج السردي  أقد  مد  ر تداج التط دة، لسدإب أ  صدي  السدردي  4(،  3وم   ال ال ظر رلا الج ولي   
  ارج.ً تلف م  مطتم م ر، ب  اي  أ  ر تاج التط ة ب  اليترة ا  يرة ًعتم  ولا اتتيراد التط ة م  ال

 ثالثًا: مصنع األلبان بالخمـس:

ألددف لتددر يطميددا   84 ، ونإلددا ال اقددة اي تاجيددة للمصدد ا  اددطال  1982ودد أ مصدد ا ا لإددا  لددال مس بدد  اي تدداج تدد ة 
، م   ال نؤضي  ورديتي  رلا ثاثة بد  اليدط ، وودتم اللصدطل ولدا اللليدب *(   م اولة   صية ما م ير المص ا(

ا ل دار المطجدطد لدال رب مد  المصد ا، وقد  اوتمد  المصد ا بد  اصدطل  ولدا اللليدب مد  المؤدروع م  مؤروع نرريدة 
( 5وليس م  المرري  لألل دار، وذلدت ااتمدا  المدزاروي  لدال طاا  الصدلية واوتمدادام ال درد الت لي ًدة. والجد ول رقدم  

 يطنذ ن طر اي تاج لمص ا ألإا  ال مس لس طاد ممتانة.
 ضح تطور اإلنتاج بمصنع ألبان الخمس لسنوات ممتازة.( يو 5الجدول رقم )

 زبادي عادي زبادي فاكهة لبن حامض باللتر حليب معقم باللتر حليب مبستر باللتر السنة
1988 63000 22536000 28341 1101527 671461 
1989 1921944 6240255 29900 1128970 734340 
1993 5622391 23080434 31452 2318891 1221511 
1994 7432548 24516171 33281 4912322 3851797 
1997 4437659 18312115 32141 1387910 1275411 
1999 3050394 17790514 26212 - - 
2000 1818514 14417101 14502 - - 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثان استنادًا إلى إحصاييات بالمصنع.       

                                                           
*
 مقابلة شخصية مع مصطفى المرابط مدير مصنع ألبان الخمس. 
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السدداوق أ  اجددم اي تدداج ً تلددف مدد  تدد ة رلددا أ ددرى وذلددت يرجددا رلددا ندد  ر لعددم مسددتلزماد و ااددن مدد  الجدد ول 
 اي تاج كالعإطاد والمطاد ال ا  وكللت ا و ال الي ية.

 المبحث الثاني: التحليل اإلحصايي لالستبيان:
 ل   نم ن سيم االتتإيا  رلا قسمي  كالتال :

  :الطظييددة  –الميادد  العلمدد   –لعي ددة ال راتددة   ددطع الجدد س ا ددتم  ولددا المعلطمدداد الؤ صددية القســم األول– 
 ت طاد ال إرة(

   :ا تملت ولا اتتجالة وي ة ال راتة ولا ب راد االتتإيا  وكا ت كالتال :، ثاثة ملاور وومعل القسم الثاني 

 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: أتإاب نتعلق لايدارة وال طى العاملة والؤيو  الي ية، ونمعلها العإاراد  المحور األول.) 

 :ـــاني ، 13، 12، 11، 10، 9، 8أتدددإاب اقتصدددادًة وماليدددة ونمطوليدددة ونسدددطو ية، ونمعلهدددا العإددداراد   المحـــور الث
14.) 

 :21، 20، 19، 18، 17، 16، 15 ، أتإاب نتعلق لالم او والإي ة والمطقا وال    والمطاد ال ا  المحور الثالث ،
22 ،23.) 

( يطندذ الد رجاد 6م  االتتإيا  لاالوتماد ولا م ياس لييرد العاثد ، والجد ول رقدم   ل   نم صيا ة ال سم العا  
 الت  أو يت يجالاد الم ياس والمتطت  المرجذ والطن  ال سإ .

 ( الدرجات التي أعطيت إلجابات المقياس والمتوسط المرجح والوزن النسبي6الجدول رقم )

 النسبـيالوزن  المتوسط المرجــح الدرجة الــرأي ت
 (33.33 –55.33) (1.66رلا  1 م   1  ير مطابق 1
 (55.66 –77.66) (2.33رلا  1.67 م   2 ملاي  2
 (78  - 100) (3رلا  2.34 م   3 مطابق 3

 ( يطنذ و د االتتإيا اد الت  نم نطنوعها والت  نم اتتامها م  وي ة ال راتة و سإة االتتجالة.7والج ول رقم  
 ( عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة ونسبة االستجابة7)الجدول رقم 

 القياس
االستبيانات 

 الموزعة
 االستبيانات
 المفقودة

 االستبيانات المستلمة
االستبيانات الغير غير 

 الصالحة
االستبيانات الصالحة 

 للتحليل
 94 0 94 6 100 الع د
 %94 % 0 % 94 % 6 %100 ال سإة

 % وا   سب م إطلة.94( يت ذ أ   سب االتتجالة ولا االتتإيا  7م  الج ول رقم  

 أساليب التحليل اإلحصايي:

 ت إيق ا تاليب اياصاقية التالية:ل SPSSلتل يق أا اه ال راتة وال تإار برنيانها نم اتت  ا  ور ام  

 الؤ صية ال اصة لعي ة ال راتة.اساب التكراراد وال سب الم طوة وذلت للمعلطماد  -1

 لعي ة ال راتة.للمعلطماد الؤ صية ال اصة الرتم الإيا   لتطنيذ ال سب الم طوة  -2
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 ال سإ  لك  وإارة م  وإاراد االتتإيا .اساب المتطت  المرجذ واال لراه المعياري والطن   -3

 ال تإار برنياد ال راتة نم ن إيق اال تإاراد اياصاقية التالية: -4

  معام  أليا كرو إاو  اسابCronbach's Alpha. للساب معامل  العإاد والص د ال ا ليي ) 

   ا تإارT – test.لعي ة واا ة، ال تإار صلة برنياد ال راتة ) 

 تحليل إجابات االستبيان واختبار الفرضيات:

 لاالوتماد ولا أا اه ال راتة وبرنيانها نم نللي  الإيا اد والتطص  رلا ما يل : 

 :Validity and Reliabilityاختباري الثبات والصدق  أواًل:

 ( يطنذ معام  العإاد والص د لإيا اد االتتإيا .8ج ول رقم  
 (8الجدول رقم )

 معامالت الثبات والصدق لبيانات االستبيان

 معامل الثبات الداخلي االستبيان
Cronbach's Alpha 

 معامل الصدق

 0.707 0.500 .لايدارة وال طى العاملة والؤيو  الي يةأتإاب نتعلق المحور األول: 
 0.775 0.600 أتإاب اقتصادًة ومالية ونمطولية ونسطو ية. المحور الثاني:
 0.840 0.700 أتإاب نتعلق لالم او والإي ة والمطقا وال    والمطاد ال ا  المحور الثالث:

 0.707 0.500 االستبيان ككل

  يت ذ أ  أداة ال راتة المتمعلة ب  االتتإيا  نتمتا لما يل :( 8م  الج ول رقم   

( واددلا 0.500، 0.700، 0.600، 0.500لصددية العإدداد الدد ا ل  كط دد  اصدد  ولددا معدداماد ثإدداد قدد راا   .1
 ًع   أ   تاقجها ثاوتة ر  أوي  اتت  امها مراد أ رى ولا  يس العي ة وب   يس الظروه.  

( 0.707، 0.840، 0.775،  0.707ت ولدددا معدداماد صددد د قددد راا  لصددية الصددد د الددد ا ل  كط هددا اصدددل .2
 صاللة ل ياس ما صممت بعلياا ل يات .   به  وللت

 ثانيًا المعلومات الشخصية لعينة الدراسة:

للتعره ولا المعلطماد الؤ صية لعي ة ال راتدة والتد  ندم اللصدطل وليهدا مد  اتدتجالاد وي دة ال راتدة ولدا الجدزل 
  ة، نم اساب التكراراد وال سب الم طوة والت  ًمي  نل يصها بيما يل :ا ول م  االتتإا

 نوع الجنس: .1

 %. 100( أ  اللكطر ام وي ة ال راتة، ايم ولضت  سإتهم 1( والؤي  رقم  9يت ذ م  الج ول رقم  
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 ( التكرارات والنسب المئوية لنوع جنس عينة الدراسة9الجدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرار نوع الجنس ت
 % 100 94 ذكطر  1
 % 00 00 ر اث  2

 %100 94 المجموع
 

 
 ( النسب المئوية لعينة لنوع جنس عينة الدراسة1شكل رقم )

 العمــر: .2

رلدا  51( أ  أولا  سإة للي اد العمروة لعي ة ال راتة ام م  ب ة  مد  2( والؤي  رقم  10يت ذ م  الج ول رقم  
 41% مد  وي دة ال راتددة، يلديهم ذوي ا ومددار الطاقعدة ندم  الي ددة العمرودة،  مدد   56.38تد ة( كدط هم ًمعلددط   60

 61ر الطاقعة نم  الي ة العمروة،  أثعدر مد  %، يليهم ذوي ا وما30.85ت ة( ايم وصلت  سإتهم رلا  50رلا 
تد ة(  30رلدا  20ذوي ا ومدار الطاقعدة ندم  الي دة العمرودة،  مد   أما%، 10.64ت ة( ايم وصلت  سإتهم رلا 

% م  وي ة ال راتة ام م  الي اد العمروة التد  وملدت بد  مجدال 100لم ًي  لهم نمعي  ب  وي ة ال راتة، أي أ  
 لإلجالة ولا أت لة االتتإيا . الص اوة، والا ييالهم

 ( التكرارات والنسب المئوية للفئات العمرية لعينة الدراسة10الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر ت
 % 00 0 ت ة 30رلا  20م    1
 % 2.13 2 ت ة 40رلا  31م    2
 %30.85 29 ت ة 50رلا  41م    3
 %56.38 53 ت ة 60رلا  51م    4
 % 10.64 10 ب ثعرت ة  61م    5

 %100 94 المجموع
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 ( النسب المئوية للفئات العمرية لعينة الدراسة3شكل رقم )

 المؤهل العلمي: .3

( أ  ذوي الميادد  العلمدد  دولددط  متطتدد  اددم ا ولددا  سددإة مدد  وي ددة 3( والؤددي  رقددم  11يت ددذ مدد  الجدد ول رقددم  
%، يليهم 21.21العلم  دولط  وال  ايم ولضت  سإتهم %، يليها ذوي الميا  60.64ال راتة، ايم ولضت  سإتهم 

%، يلدديهم ذوي الميادد  العلمدد  ا ولددا  ماجسددتير ودكتددطراه(، 9.57ذوي المدديااد الجامعيددة، ايددم ولضددت  سددإتهم 
اتدة ادم مد  ذوي المديااد % م  وي دة ال ر 98.94% أي أ  1.06يليهم  ير الميالي  ولمياا ايم ولضت  سإتهم 

 ل ولددا أ  أ لإيددة وي ددة ال راتددة مدديالي  لإلجالددة ولددا أتدد لة االتددتإيا  و قددة وث ددة، لاالوتمدداد ولددا واددلا يدد، العلميددة
 مياانهم العلمية.

 ( التكرارات والنسب المئوية المؤهل العلمي لعينة الدراسة11الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي ت
 %8.51 8 ميا  أولا  ماجستير أو دكتطراه( 1
 %9.57 9 ميا  جامع   2
 %20.21  19 دولط  وال  3
 %60.64 57 دولط  متطت  4
 %1.06  1 ال يطج  5

 %100 94 المجموع

 
 ( النسب المئوية للمستويات التعليمية لعينة الدراسة3شكل رقم )
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 الوظيفـة: .4

ام ا ولا  سإة م  وي ة ال راتة ، ( أ  المطظيي  لمص ا رب التمطر 4( والؤي  رقم  12يت ذ م  الج ول رقم  
يليهم المدطظيي   %(،19.15%(، يليهم المطظيي  لمص ا ا لإا ، ايم ولضت  سإتها  23.40ايم ولضت  سإتهم  

يلددديهم ا ثدددادًميي  المهتمدددي  لالصددد اوة، ايدددم ولضدددت  %(20.21لمصددد ا نعليدددب ا تدددماك، ايدددم ولضدددت  سدددإتها  
 اوة والمددطردي  لمصدد ا رب التمددطر ، ايددم ولضددت  سددإة كدد  م همددا ولددا %( يلدديهم المددطظيي  لالصدد8.51 سددإته   

%( يلدديهم المددطردي  لمصدد ا نعليددب ا تددماك والمددطردي  لمصدد ا ا لإددا ، وأو ددال   الددة الصدد اوة ،  6.38ادد ى  
%(، وادددلا قددد  ًع ددد  ا  إاوددداا لمصددد اقية اتدددتجالاد وي دددة ال راتدددة 5.32ايدددم ولضدددت  سدددإة كددد  مددد هم ولدددا اددد ه  

 د ولا ن طوهم مه ياا.  لاالتت ا
 ( التكرارات  والنسب المئوية لوظايف عينة الدراسة12الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الوظايف ت
 % 23.40 22 مطظف لمص ا رب التمطر 1
 % 19.15 18 مطظف لمص ا نعليب ا تماك 2
 % 20.21 19 مطظف لمص ا ا لإا  3
 %6.38 6 مطرد لمص ا رب التمطر 4
 %5.32 5 مطرد لمص ا نعليب ا تماك 5
 %5.32 5 مطرد لمص ا ا لإا  6
 %6.38 6 مطظف لالص اوة 7
 %5.32 5 و ط   الة لالص اوة 8
 8.51 8 أثادًم  مهتم لالص اوة 9

 %100 94 المجموع

 

 
 ( النسب المئوية لوظايف عينة الدراسة4الشكل رقم )
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 سنوات الخبرة: .5

تدد ة  21( أ  أولددا  سددإة تدد طاد ال إددرة لعي ددة ال راتددة اددم مدد  ب ددة  5( والؤددي  رقددم  13 يت ددذ مدد  الجدد ول رقددم 
تدد ة(  20رلددا  16% مدد  وي ددة ال راتددة، يلدديهم ذوي تدد طاد ال إددرة، مدد  الي ددة  مدد  76.60بدد ثعر( كددط هم ًمعلددط  

وصدددلت  تددد ة بددد ثعر( ايدددم 21يلددديهم ذوي تددد طاد ال إدددرة، مددد  الي دددة  مددد   %،22.34ايدددم وصدددلت  سدددإتهم رلدددا 
تد طاد(  5رلدا  1ت طاد( وم  ب دة  مد   10رلا  6ذوي ت طاد ال إرة م  الي ة،  م   أما%، 76.60 سإتهم رلا 

رلددا  11% مدد  وي ددة ال راتددة اددم مدد  ذوي تدد طاد ال إددرة   مدد  100لددم ًيدد  لهددم نمعيدد  بدد  وي ددة ال راتددة، أي أ  
 ت ة( والا ييالهم لإلجالة ولا أت لة االتتإيا . 21أثعر م  

 ( التكرارات والنسب المئوية لفئات سنوات الخبرة لعينة الدراسة13الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة ت
 % 00 0 ت ة 5رلا  1م    1
 % 00 0 ت ة 10رلا  6م    2
 %1.06 1 ت ة 15رلا  11م    3
 %22.34 21 ت ة 20رلا  16م    4
 % 76.60 72 ت ة ب ثعر 21م    5

 %100 94 المجموع
 

 
 ( النسب المئوية للفئات سنوات الخبرة لعينة الدراسة5شكل رقم )

 ثالثًا: اختبار فرضية الدراسة:

 الفرضية األولى:
  :الع مية ا ولااليرنية 

H01تؤثر األسباب المتعلقة باإلدارة والقوى العاملة والشؤون الفنية، على تعثر بعض الصناعات المعتمدة  : ال
 على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 ≤ 3: H01 
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 اليرنية ا ولا الإ يلة

Ha1 :المعتمدة على  تؤثر األسباب المتعلقة باإلدارة والقوى العاملة والشؤون الفنية، على تعثر بعض الصناعات
 المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 >3: Ha1 

( لمستطى داللة One sample T-testوال تإار صلة اليرنية نم ن إيق ا تإار   05.0   طره وم
 ( يطنذ  تاق  الا اال تإار وال رار اياصاق  ال ام لاليرنية.14، والج ول رقم  واا 

 نتايج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصايي الخاص بها (14الجدول رقم )

T 
 المحسوبة

قيمة احتمال 
 المعنوية
Sig 

df  درجات
االنحراف  المتوسط الحرية

 المعياري 
الداللة 
 القرار اإلحصايي اإلحصايية

دالة راصاقياا و    0.0.148 2.905 93 0.000 6.133-
 (0.05مستطى  

نربم اليرنية 
 الع مية ا ولا 

( واد  أثإدر مد  2.905(  يت ذ أ  قيمدة متطتد  اتدتجالاد وي دة ال راتدة نسداوي  14م  الج ول رقم   
( 0.05أصددضر مدد    Sig(، وأ  قيمددة ااتمددال المع طوددة 2المتطتدد  االبتراندد  لمجتمددا ال راتددة والددلي نإلددا قيمتدد   

 والت  ن   ولا ما يل : ولي ، نربم اليرنية الع مية ا ولا، ونل  مللها اليرنية الإ يلة ا ولا

Ha1 : تؤثر األسباب المتعلقة باإلدارة والقوى العاملة والشؤون الفنية، على تعثر بعض الصناعات المعتمدة على
 المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 >3: Ha1 

وادلا ًؤدير رلدا وجددطد أتدإاب متعل دة لدايدارة وال ددطى العاملدة والؤديو  الي يدة، ولددا نععدر لعدم الصد اواد المعتمدد ة 
 ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس. 

وق  نم رجرال لعم وملياد االاصال الطصي  التتجالاد وي ة ال راتدة ولدا وإداراد الملدطر ا ول مد  االتدتإيا  
المتعل ة لايدارة وال طى العاملة والؤيو  الي ية، ولا نععر لعم الصد اواد المعتمد ة ولدا المدطاد  لا تإابال ام 

التعدره ولدا المتطتد اد المرجلدة واال لرابداد المعيارودة وا ونا  ال سدإية،  ، م  أج ال ا  المللية لم   ة ال مس
 ( يإي  ذلت.15ونرنيإها م  ايم ا امية، والج ول  
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( إحصاءات آراء عينة الدراسة حول باألسباب المتعلقة باإلدارة والقوى العاملة والشؤون الفنية، على تعثر 15) الجدول رقم
 بعض الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

سل
سل

م
 

 عبارات المحور األول

س
مقيا
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فق
موا
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فق 
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1 
نكليف المسيولي  ب  

المصا ا يتم و  طروق 
 الملسطرية

 - 4 90 التكرار
2.96 0.203 98.67 2 

.95 ال سإة %
7 4.3 - 

2 
ا اك رجرالاد  رداروة مع  ة 

نلطل دو  وجطد مستعمر 
 أج إ 

 4 19 71 التكرار
2.71 0.541 90.33 5 

.75 ال سإة %
5 

20.
2 4.3 

3 
نوادة العاملي  ب  المصا ا 
أثعر م  ااجتها مما تإب 
 ب  ررراك العملية اي تاجية.

 - - 94 التكرار
3.00 0.000 100 1 

 - - 100 ال سإة %

ا اك اجرالاد رداروة مع  ة  4
 نلط دو  مستعمر ملل .

 2 21 71 التكرار
2.73 0.490 91 4 

.75 ال سإة %
5 

22.
3 2.1 

 و   وجطد الصيا ة ال وروة 5
 - - 94 التكرار

3.00 0.000 100 
 1 

 - - 100 ال سإة %

قلة نطبر ق ا الضيار الت   6
 نستطرد م  ال ارج

 - - 94 التكرار
3.00 0.000 100 1 

 - - 100 ال سإة %

لعم امالد نعتإر ق ًمة  7
 ونعرق  تير العملية اي تاجية

 1 4 89 التكرار
2.94 0.286 98 3 

.94 ال سإة %
7 4.3 1.1 

( يطنذ الترنيب م  ايم ا اميدة المتعل دة لدايدارة وال دطى العاملدة والؤديو  الي يدة، ولدا نععدر لعدم 15والج ول  
 الص اواد المعتم ة ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس، وا  كالتال :

 أثعر م  ااجتها مما تإب ب  ررراك العملية اي تاجية.نوادة العاملي  ب  المصا ا  -1

 .و   وجطد الصيا ة ال وروة -1

 قلة نطبر ق ا الضيار الت  نستطرد م  ال ارج. -1

 نكليف المسيولي  ب  المصا ا يتم و  طروق الملسطرية. -2

 لعم امالد نعتإر ق ًمة ونعرق  تير العملية اي تاجية. -3

 ة مع  ة نلطل دو  مستعمر ملل .ا اك اجرالاد ردارو -4

 ا اك رجرالاد  رداروة مع  ة نلطل دو  وجطد مستعمر أج إ . -5
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 الفرضية الثانية:

  :الع مية العا يةاليرنية 

H02تــؤثر األســباب االقتصــادمة والماليــة والتمويليــة والتســويقية، علــى تعثــر بعــض الصــناعات المعتمــدة علــى  : ال
 المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 ≤ 3: H02 

 العا ية الإ يلةاليرنية 

Ha2 : علـى المـواد تؤثر األسباب االقتصادمة والمالية والتمويلية والتسويقية، على تعثر بعض الصناعات المعتمـدة
 الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 >3: Ha2 

لمسدتطى داللدة  One sample T-test)وال تإدار صدلة اليرندية ندم ن إيددق ا تإدار   05.0   طددره ومد
 ( يطنذ  تاق  الا اال تإار وال رار اياصاق  ال ام لاليرنية.16، والج ول رقم  واا 

 اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصايي الخاص بها( نتايج 16الجدول رقم )

T قيمة احتمال المعنوية المحسوبة 
Sig 

df  درجات
االنحراف  المتوسط الحرية

 المعياري 
الداللة 
 القرار اإلحصايي اإلحصايية

11.227 0.000 94 2.296 0.255 
دالة راصاقياا 
و   مستطى 

 0.05) 

نربم اليرنية 
 الع مية العا ية 

( واد  أثإدر مد  المتطتد  2.296(  يت دذ أ  قيمدة متطتد  اتدتجالاد وي دة ال راتدة نسداوي  16م  الج ول رقم  
( وليددد ، 0.05أصدددضر مددد    Sig(، وأ  قيمدددة ااتمدددال المع طودددة 2االبترانددد  لمجتمدددا ال راتدددة والدددلي نإلدددا قيمتددد   

 والت  ن   ولا ما يل : نربم اليرنية الع مية العا ية، ونل  مللها اليرنية الإ يلة العا ية

Ha2 : تؤثر األسباب االقتصادمة والمالية والتمويلية والتسويقية، على تعثر بعض الصناعات المعتمـدة علـى المـواد
 الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 >3: Ha2 

الصدد اواد  وجددطد ندد ثير مدد  ا تددإاب االقتصددادًة والماليددة والتمطوليددة والتسددطو ية، ولددا نععددر لعددمواددلا ًؤددير رلددا 
 المعتم ة ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس.

وق  نم رجرال لعم وملياد االاصال الطصي  التتجالاد وي ة ال راتة ولا وإاراد الملدطر العدا   مد  االتدتإيا  
المدطاد  ال ام وت ثير ا تإاب االقتصادًة والمالية والتمطولية والتسطو ية، ولا نععر لعم الصد اواد المعتمد ة ولدا

التعدره ولدا المتطتد اد المرجلدة واال لرابداد المعيارودة وا ونا  ال سدإية،  ال ا  المللية لم   ة ال مس، م  أج 
 ( يإي  ذلت.17ونرنيإها م  ايم ا امية، والج ول  
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والتسويقية، على تعثر ( إحصاءات آراء عينة الدراسة حول تأثير األسباب االقتصادمة والمالية والتمويلية 17الجدول رقم )
 بعض الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس

سل
سل

م
 

 عبارات المحور
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قيا
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ق  
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8 
نعف اللطابز المم طاة 

 للعاملي  لالمصا ا

 - - 94 التكرار
3.00 0.000 100 1 

 - - 100 ال سإة %

9 

ودددد   وجددددطد نمطودددد  مدددد  
ال ولدددددددددددددددددددة التدددددددددددددددددددتمرار 

 المؤاروا لع  التمليت

 - - 94 التكرار

3.00 0.000 100 1 
 - - 100 ال سإة %

10 

نددعف االتددتعماراد بدد  
 الترال اد ال لييدة( معد  

 مصا ا لص ا العلب

 - 2 92 التكرار

2.98 0.145 99.33 2 
 - 2.1 97.9 ال سإة %

11 

 دددددددذ ا مدددددددطال الانمدددددددة 
لتمطوددد  ومليددداد اي تددداج 
والتصدددد يا والؤددددرال لهددددله 

 المصا ا.

 - - 94 التكرار

3.00 0.000 100 1 
 - - 100 ال سإة %

12 

وجددددطد م تجددددداد م ابسدددددة 
يدددتم ر تاجهدددا بددد  السددددطد 
الملل  أثعر  جطدة واق  

 تعر

 67 1 26 التكرار

1.56 0.899 52 3 
 71.3 1.1 27.7 ال سإة %

13 

وجددددددددددطد م تجدددددددددداد يددددددددددتم 
نطرو اا م  ال دارج أثعدر 

 جطدة واق  تعر.

 - 70 24 التكرار

1.51 0.877 50.33 4 
 - 74.5 25.5 ال سإة %

14 

ندددددديق السددددددطد المللدددددد  
وندددددددعف ق رنددددددد  ولددددددددا 
اتدددددددددددددددتيعاب م تجددددددددددددددداد 

 المصا ا.

 - 93 1 التكرار

1.02 0.206 34 5 
 - - 1.1 ال سإة %

( يطندددذ الترنيدددب مددد  ايدددم ا اميدددة لألتدددإاب االقتصدددادًة والماليدددة والتسدددطو ية، ولدددا نععدددر لعدددم 17والجددد ول  
 الص اواد المعتم ة ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس، وا  كالتال :

 نعف اللطابز المم طاة للعاملي  لالمصا ا -1
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 التتمرار المؤاروا لع  التمليتو   وجطد نمطو  م  ال ولة  -1

  ذ ا مطال الانمة لتمطو  وملياد اي تاج والتص يا والؤرال لهله المصا ا. -1

 نعف االتتعماراد ب   الترال اد ال ليية( مع  مصا ا لص ا العلب -2

 وجطد م تجاد م ابسة يتم ر تاجها ب  السطد الملل  أثعر  جطدة واق  تعر. -3

 م نطرو اا م  ال ارج أثعر جطدة وأق  تعر.وجطد م تجاد يت -4

 نيق السطد الملل  ونعف ق رن  ولا اتتيعاب م تجاد المصا ا. -5

 الفرضية الثالثة

  :الع مية العالعةاليرنية 

H03تــؤثر األســباب المتعلقــة بالمنــاة والبيئــة والموقــع والنقــل والمــواد الخــام، علــى تعثــر بعــض الصــناعات  : ال
 المعتمدة على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 ≤ 3: H03 

 اليرنية الإ لية العالعة 

Ha3 : تعثـر بعـض الصـناعات المعتمـدة تؤثر األسباب المتعلقة بالمناة والبيئة والموقع والنقل والمواد الخام، علـى
 على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 >3: Ha3 

لمسددتطى داللددة  One sample T-test)وال تإددار صددلة اليرنددية نددم ن إيددق ا تإددار  05.0   طددره ومدد
 ( يطنذ  تاق  الا اال تإار وال رار اياصاق  ال ام لاليرنية.18، والج ول رقم  واا 

 ( نتايج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصايي الخاص بها18الجدول رقم )

T 
 المحسوبة

 قيمة احتمال المعنوية
Sig 

df  درجات
 المتوسط الحرية

االنحراف 
 القرار اإلحصايي الداللة اإلحصايية المعياري 

8.262 0.000 93 2.09 0.106 
اليرود دالة 

راصاقياا و   
 0.05مستطى 

نربم اليرنية الع مية 
 العالعة 

( وادد  أثإددر مدد  المتطتدد  2.09(  يت ددذ أ  قيمددة متطتدد  اتددتجالاد وي ددة ال راتددة نسدداوي  18مدد  الجدد ول رقددم  
( وليددد ، 0.05أصدددضر مددد    Sig(، وأ  قيمدددة ااتمدددال المع طودددة 2االبترانددد  لمجتمدددا ال راتدددة والدددلي نإلدددا قيمتددد   

 مللها اليرنية الإ يلة العالعة والت  ن   ولا ما يل : نربم اليرنية الع مية العالعة، ونل 

Ha3 تؤثر األسباب المتعلقة بالمناة والبيئة والموقع والنقل والمواد الخام، علـى تعثـر بعـض الصـناعات المعتمـدة :
 على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.

u0 >3: Ha3 
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والإي ددة والمطقددا وال  دد  والمددطاد ال ددا ، ولددا نععددر لعددم الصدد اواد واددلا ًؤددير رلددا ندد ثير ا تددإاب المتعل ددة لالم دداو 
 المعتم ة ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس.

وق  نم رجرال لعم وملياد االاصال الطصي  التتجالاد وي ة ال راتة ولا وإاراد الملطر العالدم مد  االتدتإيا  
طقدا وال  د  والمدطاد ال دا ، ولدا نععدر لعدم الصد اواد المعتمد ة ال ام نيثر ا تدإاب المتعل دة لالم داو والإي دة والم

التعدددره ولدددا المتطتددد اد المرجلدددة واال لرابددداد المعيارودددة  ولدددا المدددطاد ال دددا  الملليدددة لم   دددة ال مدددس، مددد  أجددد 
 ( يإي  ذلت.19وا ونا  ال سإية، ونرنيإها م  ايم ا امية، والج ول  

 (19الجدول رقم )

دراسة حول تؤثر األسباب المتعلقة بالمناة والبيئة والموقع والنقل والمواد الخام، على تعثر بعض إحصاءات آراء عينة ال
 الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية بمنطقة الخمس.
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15 
ُلعددددددد  المصددددددد ا وددددددد  
أمددددددددددددددددددددداث  رقامدددددددددددددددددددددة 

 العاملي .

 94 - - التكرار

1.00 0.000 33.33 6 
 100 - - ال سإة %

16 
ُلعدددددددد  مطاقددددددددا المددددددددطاد 

 ال ا  و  المصا ا

 94 - - التكرار
1.00 0.000 33.33 6 

 100 - - ال سإة %

17 
ُلعدددددد  المصددددددا ا ودددددد  

 ا تطاد

 94 - - التكرار
1.00 0.000 33.33 6 

 100 - - ال سإة %

18 

ُلعدددددد  المصددددددا ا ودددددد  
أماث  ن  ًم ال د ماد 
ا تاتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية 
ثالمطاصددددداد وال  ددددد  

 واالنصاالد و يراا.

 94 - - التكرار

1.00 0.000 33.33 6 
 100 - - ال سإة %

19 

ودددددد   نددددددطبر رميا يددددددة 
نددددددددددددددد وور م ليدددددددددددددددداد 
المصدددددددددددددا ا و ودددددددددددددادة 
نصد يعها بد  ا ددراق 

 أ رى 

 - 2 92 التكرار

2.96 0.290 98.67 3 
 - 2.1 97.9 ال سإة %

20 

وددددد   وجدددددطد ا جهدددددزة 
الم اتدإة لليددن المددطاد 
ال ددددا  اتددددا ال نتدددد ثر 

 لالم او

 - - 94 التكرار

3.00 0.000 100 1 
 - - 100 ال سإة %
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21 

ن ددددددددددددددرر الم   ددددددددددددددة 
الطاقعددددددددددة وهددددددددددا اددددددددددله 
المصددددددددددددددا ا  تيجددددددددددددددة 
نصدددددددددددددداو  ا ل ددددددددددددددرة 

والددددددددددرواقذ والضدددددددددداناد 
 الكروهة

 - 1 93 التكرار

2.98 0.206 99.33 2 
 - 1.1 98.9 ال سإة %

22 

وددددددد   كياًدددددددة المددددددددطاد 
ال ددددا  المطجدددددطدة بددددد  
الم   دددددددددددددة لتؤدددددددددددددضي  

 المصا ا

 - 3 91 التكرار

2.94 0.353 98 5 
 - 3.2 96.8 ال سإة %

23 

اتدددتيراد لعدددم المدددطاد 
ال دددددددا  مددددددد  ال دددددددارج 
لتض يددددددة العجددددددز بدددددد  
المدددددددددطاد ال دددددددددا  مددددددددد  

 ال ا  .

 2 1 91 التكرار

2.95 0.306 98.33 4 
 2.1 1.1 96.8 ال سإة %

( يطنذ الترنيب م  ايم ا امية لألتإاب المتعل ة لالم او والإي ة والمطقا وال    والمطاد ال ا ، ولا 19والج ول  
 ال مس، وا  كالتال :نععر لعم الص اواد المعتم ة ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة 

 و   وجطد ا جهزة الم اتإة للين المطاد ال ا  اتا ال نت ثر لالم او. - 1

 ن رر الم   ة الطاقعة وها اله المصا ا  تيجة نصاو  ا ل رة والضاناد والرواقذ الكروهة. -2

 و   نطبر رميا ية ن وور م لياد المصا ا و وادة نص يعها ب  ا راق أ رى. -3

 اتتيراد لعم المطاد ال ا  م  ال ارج لتض ية العجز ب  المطاد ال ا  م  ال ا  . -4

 و   كياًة المطاد ال ا  المطجطدة ب  الم   ة لتؤضي  المصا ا. -5

 ُلع  المص ا و  أماث  رقامة العاملي . -6

 ُلع  مطاقا المطاد ال ا  و  المصا ا. -6

 ُلع  المصا ا و  ا تطاد. -6

 المصا ا و  أماث  ن  ًم ال  ماد ا تاتية كالمطاصاد وال    واالنصاالد و يراا.ُلع  -6

 خالصة التحليل اإلحصايي:

م   ال التللي  اياصاق  التتجالاد وي ة ال راتدة ولدا أتد لة االتدتإيا ، ومد   دال ا تإدار برندياد ال راتدة 
 نم التطص  رلا ما يل :

 ة وال طى العاملة والؤيو  الي ية، ولا نععر لعم الص اواد المعتم ة ولا متعل ة لايدار  يطج  ن ثير لألتإاب
 المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس.
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   يطج  ن ثير لألتإاب االقتصادًة والمالية والتمطولية والتسطو ية، ولا نععر لعم الص اواد المعتم ة ولا المطاد
 ال ا  المللية لم   ة ال مس.

 لمتعل ة لالم او والإي ة والمطقا وال    والمطاد ال ا ، ولا نععر لعم الص اواد المعتم ة يطج  ن ثير لألتإاب ا
 ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس.

م   ال  تاق  التللي  االاصاق  ليرنياد ال راتة يتإي  أ  أتدإاب نععدر الصد اواد المطجدطدة بد  ول ًدة ال مدس 
العاملددددة والؤدددديو  الي يددددة، لاينددددابة لألتددددإاب االقتصددددادًة والماليددددة والتمطوليددددة ادددد  أتددددإاب متعل ددددة لددددايدارة وال ددددطى 

 والتسطو ية، وا تإاب المتعل ة لالم او والإي ة والمطقا وال    والمطاد ال ا .

 ونع  اله ال تيجة اجالة ولا السيال الرقيس لل راتة، واللي ي   ولا: 

 المللية لم   ة ال مس؟ ما أتإاب نععر الص اواد المعتم ة ولا المطاد

 النتايج والتوصيات:
 أواًل: النتايج:

وي ت ال راتة أ  ا اك أتإاب نتعلق لايدارة وال طى العاملة والؤيو  الي ية ورال نععدر الصد اواد المعتمد ة ولدا  -1
 المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس وم ها:

 ب  ررراك العملية اي تاجية.نوادة العاملي  ب  المصا ا أثعر م  ااجتها مما تإب  .أ 
 و   وجطد الصيا ة ال وروة. .ب 
 قلة نطبر ق ا الضيار الت  نستطرد م  ال ارج. .ج 
 نكليف المسيولي  ب  المصا ا يتم و  طروق الملسطرية. .د 
 لعم امالد نعتإر ق ًمة ونعرق  تير العملية اي تاجية. .ه 
 ا اك اجرالاد رداروة مع  ة نلطل دو  مستعمر ملل . .و 
 رجرالاد  رداروة مع  ة نلطل دو  وجطد مستعمر أج إ .ا اك  .ن 

نععددر الصدد اواد المعتمدد ة ولددا المددطاد وي ددت ال راتددة أ  ا دداك أتددإاب اقتصددادًة وماليددة ونمطوليددة ونسددطو ية ورال  -2
 ال ا  المللية لم   ة ال مس وم ها:

 نعف اللطابز المم طاة للعاملي  لالمصا ا. .أ 
 التتمرار المؤاروا لع  التمليت.و   وجطد نمطو  م  ال ولة  .ب 
  ذ ا مطال الانمة لتمطو  وملياد اي تاج والتص يا والؤرال لهله المصا ا. .ج 
 نعف االتتعماراد ب   الترال اد ال ليية( مع  مصا ا لص ا العلب .د 
 وجطد م تجاد م ابسة يتم ر تاجها ب  السطد الملل  أثعر  جطدة واق  تعر. .ه 
   ال ارج أثعر جطدة واق  تعر.وجطد م تجاد يتم نطرو اا م .و 

نععدر الصد اواد المعتمد ة ورال وي ت ال راتة أ  ا اك أتإاب نتعلق لالم او والإي ة والمطقا وال    والمدطاد ال دا   -3
 ولا المطاد ال ا  المللية لم   ة ال مس وم ها:

 و   وجطد ا جهزة الم اتإة للين المطاد ال ا  اتا ال نت ثر لالم او .أ 
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    ة الطاقعة وها اله المصا ا  تيجة نصاو  ا ل رة والضاناد والرواقذ الكروهة.ن رر الم .ب 
 و   نطبر رميا ية ن وور م لياد المصا ا و وادة نص يعها ب  ا راق أ رى. .ج 
 و   كياًة المطاد ال ا  المطجطدة ب  الم   ة لتؤضي  المصا ا. .د 

 ثانيًا: التوصيات:

 للمستعمرو  الملليي  وا جا ب لاتتعمار ب  اله المصا ا.نسهي  ايجرالاد ايداروة  -1

 ا تيار المسيولي  ب  المصا ا ًجب أ  ًيط  لمعيار ا ب   وا ثي . -2
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 المراجـع:
(: "اقتصدددادًاد المطاقدددا الصددد اوية ون يددديم المؤدددروواد ودراتدددة الجددد وى"، دار 1998ملمددد  أنادددر تدددعي    -1

 الزارا ، وما ، ا رد .
(: "نللي  أتإاب نعف اي تاجية لصد اوة ايتدم ت، دراتدة ن إي يدة ولدا 2006تعي  ملم   وز ال ي   -2

 ("، رتالة ماجستير  ير م ؤطرة، أثادًمية ال راتاد العليا، طراولس.2008-1998مص ا لإ ة للم ة  
زودطد (: "ن ييم كيالة ا دال االقتصدادي للؤدركة العامدة لصد اوة ال2012بيص  أثر  الم صطري وآ رو    -3

 .69("، مجلة العلط  االقتصادًة وايداروة، جامعة لض اد، العراد، الع د 2007-2003ال إانية ب  العراد للم ة  
االتددتعمار  –(: "ايميا يدداد وال دد راد الت ابسددية المسددت إلية لاقتصدداد الليإدد  2009ملمدد  أامدد   لددف     -4

 ع د العالم.الص او "، مجلة الت  ي  والت مية، طراولس، ليإيا، ال
(: "الصد اوة وأثرادا ولدا ال مدط االقتصدادي بد  م   دة الزاوودة"، رتدالة ماجسدتير 1999الهادي المضيررد    -5

  ير م ؤطرة، جامعة السالا م  أورو ، الزاووة، ليإيا.
(: "أثددر العطامدد  ال إيعيددة والإؤددروة بدد  قيددا  الصدد اواد الضلاقيددة بدد  م ي ددة 2004روددراايم ميتدداع ال قدد اد   -6

 س ونطاايها"، رتالة ماجستير  ير م ؤطرة، جامعة المرقب، ال مس، ليإيا.ال م
 


