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ٓ ٧خً ٛب ٢عك٢كب اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘سب٧ًٛج ا٘ؼؿبئل ٜٛ اً٘غ٧غ ي٤ٙ اناليٝب عالل ٜٛ  ٙق
 ؤٜ ؤ٥ ٢اضغ، اخسبٞ ػاح تبإلسٛبل ؤ١ٝب ٢سغٝب ١ٝٛب، ا٧ٛ٘غا٧ٝج ا٘غؼاؿبح ؤ٢ ا٘خنت٦ٕ٧ تب٘سبٝة
 يٙق٤  تب٘ت٧بٝبح ٢ٛغٞ ٔت٢ٟ٘ ١ٝٛب نب٘تب تب٘خنت٧ٓ ا٧ًٝٛ٘ج ا٘ٛٝهٛج ا٤٘ ٧خ٢سٟ ا٘ػ٥ ٢٠ ا٘تبضد

 إ٘نقبو  ؤ٢ ا٘ٛٝهٛقج  ٢أقى  ي٤ٙ ا٘تبضد انالو عالل ٜٛ ٛغؼ٢ؿج ٛفٗٙج ٢س٢غ اّخؼال
ٓ  ٧خٚ ٠ل: ا٘ؿئال ٧نؼش ٢خنت٧ٕبخ١ب اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ٢ .ا٦ًٝٛ٘  ٢خ٢كق٧بح  ٝخقبئز  خنت٧ق
 ي٤ٙ تضذٝب ؼٗؽ ا٘خؿبئل، ٠ػا ٜٛ ٢اٝنالٔب ا٘تضد؟ ٢ٛمى ا٘ٛئؿؿبح ٦ّ اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د
ٜ  يقغغ  ٦ّ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د ٜٛ ٛس٢ٛيج ًٛب٧ٝج  ا٘ٛئؿؿقبح  ٛق

 ٛضق٢ؼ  فقٗٙح  ا٘خق٦  ا٘ٛئؿؿبح، خنت٧ٓ ٛغ٣ ي٤ٙ ا٘خًؼِ ٘ٛضب٢٘ج ا٘ؿ٢ؼ٧ج األٗبغ٧ٛ٧ج
 ٘ضقل  ايخٛقغخ١ب  ا٘خ٦ ٢ا٘خ٢ك٧بح ١٘ب خ٢كٙح ا٘خ٦ ٘ٙٝخبئز ا٘تض٢د، ٘خٖٙ ا٧ٛ٘غا٧ٝج ا٘غؼاؿج

 .ت١ب ٢االؼخٕبء خن٧٢ؼ٠ب ٧ْ٧ٗ٢ج ا٘ٛئؿؿبح خٖٙ خًب١٧ٝب ا٘خ٦ ا٘ٛفٗالح
  خٛىتب٘ٛس ا٘سبًٛج ؼتن اإلغاؼ٧ج، ا٘ٛفٗالح ا٘خنت٧ٕ٧ج، ا٘تض٢د: هفخبديه كمهبح

  Summary 
By us on many of the theses in the field of management, especially as regards the 

aspect of applied or field studies them, and found it generally a one-way, meaning 

that the researcher is heading to the organization concerned the application requesting 

acceptance of and extending the data on the assumption that the problem of deliberate 

During the researcher to inform the reality of the organization or the sector concerned. 

In the area of management and applications raises the question: Is there a real 

application of our research management on the ground? In other words, do not apply 

research findings and recommendations of the administrative institutions in question? 

Based on these questions, and will focus our search to preview a range of scientific 

research carried out in the field of management in a number of academic institutions 

in Syria to try to identify the extent to which institutions. 

Keywords: applied research, management problems, linking the university 

community 
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 خههيد
 س١قج  ٜٛ ا٘ض٢٧ٛ٢ٜٗ ٢ا٘ٛؿئ٢٘٢ٜ س١ج ٜٛ ا٘سبًٛبح ٢ؤؿبخػث ٢اْ٘ٛٗؼ٢ٜ ؼ٢ٜا٘ٛٝه ّخإ ٛب

 ٘ضقل  ا٧ًٛٙ٘قج  األتضبد خ٢س٧ٟ ٢مؼ٢ؼث تب٘ٛسخٛى، ا٘سبًٛج ؼتن ؤ٧ٛ٠ج يٜ ٧خضغذ٢ٜ ذب٧ٝج
 ا٘خنت٦ٕ٧ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد تإ٧ٛ٠ج ا٢ٕ٘ل سغ٧غا ٧٘٢ؾ. ٢ا٘عبكج ١ٝٛب اً٘بٛج ا٘ٛئؿؿبح ٛفبٗل

ٜ  ٢مؼ٢ؼث تضذٝب، ٢ٛم٢و ثاإلغاؼ ٛسبل ٦ّ٢ ا٘ٛسبالح ٗل ٦ّ ٜ  ا٘خًقب٢  ا٘ٛٝهٛقبح  تق٧
 ا٘قغ٢ل  ٛئؿؿبح ٦ّ ا٘ٛخن٢ؼ ا٘ضبل ٢أى ي٤ٙ ؿؼ٧ًج ٝهؼث إ٘بء ٦ْٗ٧٢ ا٘تضذ٧ج، ٢ا٘ٛؼاٗؽ
 ؤ٧ٛ٠قج  األٛؼ ٧ًن٦ ٠٢ػا ٛئؿؿبخٝب، خًب٧ٟٝ تٛب ٕٛبؼٝج س٧ٙج اْ٘ؼ٢ٓ ك٢ؼث ٘خخمص ا٘ٛخٕغٛج

ٜ ". ا٘ٛخؼاٗٛقج  ٘ٛفب١ٙٗب ٘ضل٢ا اْ٘ٛخبش ألٟٝ" ا٘ٝب٧ٛج ا٘غ٢ل ٛئؿؿبح ٦ّ ؤعؼ ٢ٝو ٜٛ  ٢٘ٗق
 يٜ ؿ٢ؼ٧ج ٦ّ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٢خنت٧ٕبح ٢ٛام٧ى ختب٧ٜ ا٤٘ اإلفبؼث ٧سة
 ضق٢ل  األع٧قؼث  ّق٦  خخؼٗقؽ  ّت٧ٝٛب ٢ا١٘غِ، ا٢ٛ٘م٢و ض٧د ٜٛ ا٘ٛخٕغٛج ا٘غ٢ل ٦ّ خٖٙ

 ٦ّ ـًٝب٧ اإلغاؼث، ٛسبل ٦ّ ٛخٕغٛج ٢خ٧ٕٝبح تل سغ٧غث ٢خنت٧ٕبح ٝهؼ٧بح خن٧٢ؼ ٢ٛام٧ى
 ؤؿق٢ٙة  ض٢ل خخٛض٢ؼ ٛعخْٙج، نت٧ًج ٜٛ ٛفٗالح ا٘ٝب٧ٛج ا٘غ٢ل ؤَٙة ٛذل ا٘ؿ٢ؼ٥ ٢أًٝب

 تٛقب ( خض٧٢ؼ٠قب  ؤ٢) خ١ْ٧٧ٗب ؤ٢ ا٘ٛؿخ٢ؼغث، ا٘خ٧ٕٝبح ٛى ا٘خًبٛل ٧ْ٧ٗ٢ج ا٘ٝهؼ٧بح ٠ػٞ ٕٝل
 ٕٝل ٦ّ ؤؿبؿ٧ج تك٢ؼث خخٛذل ا٧ًٛٙ٘ج تض٢ذٝب ّبٜ ٢تػٖ٘. ٘ٛٝهٛبخٝب ا٘ٛض٧ٙج ا٘ت٧ئج ٛى ٧خٛبف٤

 ٦ّ ٧٢ُؼ١ٔب األكب٘ج يٜ ٧تًغ٠ب ٛب ٠٢ػا ا٘ٛض٧ٙج، ٘ٙٛفٗالح ٢ا٘تبؿ١ب َؼت٧ب ا٘ٛنتٕج ٢ٙلا٘ض
 ٠٢ػا ؤكال، ا٘تض٢د اسؼاء غ٢ٜ ا١٧٘ب ا٢٘ك٢ل ٢اٛٗب٧ٝج ٢ي٧ٛ٢ٛخ١ب ا٘ٝخبئز ٢مًِ ا٘خٗؼاؼ

 أخكقؼ  ّٕقغ . ا٘ٛخٕغٛج تب٘غ٢ل تٛذ٧الخ١ب ٕٛبؼٝج اإلغاؼ٧ج ٘تض٢ذٝب اً٘بٚ تب٘ٛؿخ٣٢ ٝٙضهٟ ٛب
 ا٘ضسٚ ٢ٛضغ٢غث ك٧ُؼث تضذ٧ج ٔمب٧ب ي٤ٙ ؿ٢ؼ٧ج، ١ٝٛ٢ب اً٘ؼت٧ج، ا٘غ٢ل ٦ّ ٦ًٛٙا٘ ا٘تضد
 ٢ا٠خٛبٛقبح  ؤ٧٢٘٢قبح  ا٦ًٛٙ٘ ٘ٙتضد" ّبٜ( 6002 ٢آعؼ٢ٜ، غ٧بة) ٘ٙتبضذ٧ٜ ٢٢ّٕب. ٢األذؼ
 ٔغ ا٘ٛخٕغٛج ا٘تٙغاٜ خٝفغٞ ا٘ػ٥ ا٦ًٛٙ٘ ّب٘تضد ا٘ٛٝف٢غ، ا٘خٕغٚ ٘خض٧ٕٓ تٙغ ٗل ٢خنًٙبح خًخٛغ

 ا٘كقٝبيج  خ١قخٚ  ت٧ٝٛقب  اً٘ٛؼّج، كٝى ا٘تضد َب٧ج ؤٜ ٢تٛب". ٝب٧ٛج ٘غ٢ل ٛٝبؿتًب ٢ٗ٧ٜ ال
 آ٧٘قج  ٢سق٢غ " ٘ؽاٛقب  ٗبٜ ٢٘ػٖ٘ ا٘ؼتص، ٛؼاٗٛج ٦ّ ؼَتج اً٘ٛؼّج ١٘ػٞ ا٘خسبؼ٥ تب٘خنت٧ٓ
 يٟٝ يتؼ ٗٛب" ت١ٝ٧ٛب ٢ؤ٢ذٓ ؤ٢ؿى خًب٢ٜ ؤسل ٜٛ ا٘خْبيل، ٜٛ يب٧٘ج غؼسج ٘خض٧ٕٓ ٛٝبؿقتج

 ٠قػا  ٧َقبة  ؤٜ ت٧قغ  ٘ٙخن٢ؼ، ا٘كض٧ص ا٘ٛٝبط خ٧ّ٢ؼ ا٤٘ ٢ٕ٧غ ٠٢ػا(. 8991 ،إ٘ضنب٦ٝ)
 ٘قغ٢ؼ٠ب  ٛضٕٕقج  ٧َ٢ؼ ا٘ٛسخٛى ٛخنٙتبح يٜ ًٛؽ٢٘ج ا٘سبًٛبح سًل ا٤٘ ٧ئغ٥ ٔغ ا٘خْبيل
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ًّبل ٜ  ٛس٢ٛيقج  ٢ا٘ٛٝهٛبح ا٘سبًٛبح ت٧ٜ ا٘خًب٢ٜ يالٔج خٝخز ؤٜ ٧٢ٜٛٗ. ٢ٛٝٞ ٦ّ اْ٘  ٛق
 ا٘ؿقًٛج  اٗخؿبت١ب ا٤٘ اً٘الٔج ٠ػٞ خ٧ًْل ٧ئغ٥ ا٘سبًٛبح ك٧ًغ ٤ًّٙ ا٘نؼ٧ّٜ، ٘ٗال ا٘ٛؽا٧ب
 ٢ٛاؼغ٠ب ٢ؽ٧بغث ا٘تضذ٧ج، ا٘ت٤ٝ غيٚ ا٤٘ ٧٢ئغ٥ ٢ا٘غ٧٘٢ج ا٘ٛض٧ٙج ٢ا٘ٛكغا٧ٔج ا٘ٛخٕغٛج ا٧ًٛٙ٘ج
 ا٘خ٢٘٢ٝٗس٧ج، ا٘خن٢ؼاح ٢ٛ٘اٗتج ٢ٗاغؼ٠ب ٢خإ٧٠ل ا٧ْٝ٘ج ٔغؼاخ١ب ؽ٧بغث ٜٛ ١ٝٗٛ٧ب ٛٛب ا٘ٛبغ٧ج
 ا٘خ٦ ا٘تضذ٧ج األ٧٢٘٢بح خضغ٧غ ٦ّ ؿبيغخ ا٘خ٦ اإلٝخبس٧ج إ٘نبيبح ٜٛ ا٘ؼاسًج ا٘خُػ٧ج ٢خ٧ّ٢ؼ

 ا٘ٛٝهٛقبح  ك٧ًغ ٢ي٤ٙ. ا٘ٛسخٛى تٛفٗالح ؼتن١ب ؿ٧بٓ ٦ّ ا٘خ٧ٛ٧ًٙج ا٧ًٙٛ٘ج خن٢ؼ خعغٚ
 ّق٦  ا٧ًٛٙ٘قج  ا٘تض٢د ٝخبئز ٜٛ االؿخْبغث األتضبد ٢ٛؼاٗؽ تب٘سبًٛبح اً٘الٔج ٘خن٧٢ؼ ٧ٜٛٗ

 اً٘قبسؽ، ) ؤ٢ؼغ ٗٛب ٢ي٧خٟٝ ٢خضؿ٧ٜ اإلٝخبر ٢خن٧٢ؼ ؤٗتؼ يبئغ ٘خض٧ٕٓ اإلٝخبس٧ج ا٘ٛسبالح
 تقغ٢ؼٞ  ٠ػا ٧٢ًٝٗؾ ٢ا٘غ٦٘٢، ا٘ٛض٦ٙ ا٘ك٧ًغ٧ٜ ي٤ٙ ا٘خٝبّؿ٧ج ٔغؼاخ١ب ٧غيٚ ٛٛب ،(6002

 سغ٧قغث  غعقل  ٢ٛكقبغؼ  يٛل ّؼق خعٙٓ ٢تب٘خب٦٘ ٘ٙغ٢٘ج، ا٘خ٧٢ٛٝج األ٠غاِ خض٧ٕٓ ي٤ٙ
  (.6001 يبٛؼ،)ل ٢ّٕب ١٧ّب ً٘ٙب٧ٜٙٛ

 فق٧١ة، )٢( 6002 ا٘ؿقتبي٦، )٢( 6009 ا٘ٗؿبؿقتج، ) ١ٝٛ٢ٚ ا٘تبضذ٧ٜ ٜٛ ا٘ٗذ٧ؼ ؤٗغ ٢ٔغ
 ٛضق٢ؼ  اإلغاؼث ٛسقبل  ٢ّق٦  ا٘ٛسبالح، س٧ٛى ٦ّ األتضبد خ٢س٧ٟ مؼ٢ؼث ي٤ٙ( 6000

 تٕمقب٧ب  ا٘تض٢د ٢ؼتن. ٢ا٘عبكج اً٘بٛج تٛئؿؿبخٟ ا٘ٛسخٛى ٛفٗالح عغٛج ي٤ٙ غؼاؿخٝب،
 مقب٧بٞ ٢ٔ تب٘ٛسخٛى ا٘سبًٛج ؤؿخبػ ٘ؼتن ٢ٛٝبؿتج ّؼكج" ٢ٛؿخ٧٢بخ١ب ؤ٢ٝاي١ب تٗبّج ا٘ٛسخٛى
 ا٘كق٢ؼث  إلسقالء  األٛذل اْ٘ؼكج ٦٠ تل، (Bok, 1982) ؤ٢ؼغ ٗٛب" ٢ٛفٗالخٟ ٢ٛ٠٢ٟٛ
 ا٘خٝه٧قؼ،  ٦ّ ٢ٔخٟ سل ٧٢ٕم٦ ٛسخًٟٛ يٜ يؽ٘ج ٦ّ ٧ً٧ـ تإٟٝ ا٘سبًٛج، ألؿخبػ ا٘ٛف٠٢ج

 يٙق٤  ا٘قؼتن  ٧٢ؿ١ٚ اْ٘ؼغ٥، ا٘ٛؿخ٣٢ ي٤ٙ ٢ا٦ًٛٙ٘ ا٘فعك٦ ٢مًٟ ٧ضّؿٜ ا٘ؼتن ٠٢ػا
 خٝقؽل  ٠٢ٝقب . ٧ّٟ كب٘ص ّؼغًا ا٘سب٦ًٛ األؿخبػ تبيختبؼ ٛسخٛىا٘ خ٧ٛٝج ٦ّ ا٢٘ن٦ٝ ا٘ٛؿخ٣٢
 . االسخٛبي٧ج ٛؿئ٧٘٢خ١ب ٘خخضٛل اً٘بس٦ تؼس١ب ٜٛ ا٘سبًٛج
 ّق٦  اإلغاؼث ٛسقبل  ّق٦  ا٘ٛٝف٢ؼث ٢ا٘غٗخ٢ؼاٞ ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٢ؼؿبئل ا٧ًٛٙ٘ج ٘ٙتض٢د ٢ا٘ٛخختى

 ٦ّ ؤ١ٝب ٧سغ تًبٛج، ٢اً٘ؼت٧ج تعبكج، ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٘سبًٛبح ٦ّ ا٧ًٙ٘ب ٢اً٘ٛب٠غ االٔخكبغ ٧ٙٗبح
 ّق٦  غؼؿق٢ا  ا٘ػ٧ٜ ا٢٧ًٜٝٛ٘ ا٘ٛفؼ٢ّٜ ضب٢ل اُ٘ؼت٧ج، ا٘غؼاؿبح يٜ ٕٝل ٦٠ ١ٝٛب اً٘غ٧غ
 اإلغاؼ٧قج  ا٘ٛفٗالح ٢٘أى اُ٘ؼت٧ج األتضبد ٝخبئز ؤٔٙٛج ٦ّ ؼَت٢ا ٢ض٧ٝٛب اؿخ٧ؼاغ٠ب، اُ٘ؼة

 عؼسبخ١قب ٛ سق٢غث  ي٤ٙ خضبّه ٢٘ٚ ؤكب٘خ١ب، ٢ٔٙح خف١١٧٢ب ؽاغ ا٘ٛض٧ٙج ا٘ت٧ئج ٦ّ ا٘ٛتض٢ذج
 اُ٘ب٧قج  خضٕٓ ٘ٚ ٢تب٘خب٦٘ ٘ٙٝخبئز ٢ا٘خْؿ٧ؼ ا٘خض٧ٙل ٢ٛؿظ اً٘ٛب٘سج ٢نؼ٧ٕج ا٘ت٧بٝبح العخالِ
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 تخٕغ٧ٚ ا٘ؼئ٧ؿ٦ ٘ٙتبضد ٛؿبيغ ٛسؼغ ا٤٘ ا٘ؼؿب٘ج ي٤ٙ ا٘ٛفؼِ غ٢ؼ ٢خض٢ل. ١ٝٛب ا٘ٛؼس٢ث
 ت١ب غؼؾ ا٘خ٦ اُ٘ٙج ٜٛ إْ٘ؼاح تًل خؼسٛج ٦ّ ٛؿبيغخٟ ٢ضخ٤ ا١ٝٛ٘ز متن ؤ٢ ا٘ٛؼاسى

 ٕٛب٘قج  ؤ٢ ٗخقبة  ٜٛ ٛتخ٢ؼث ا٘ٛنٙٓ، تف١ٙٗب ٘ٙنب٘ة ا٢ًٙٛ٘ٛج تًؼل ٢اٗخ٤ْ اُ٘ؼة، ٦ّ
 خقغيٚ  ٗبٝقح  ٢اٜ ٟ٘ ّبئغخ١ب ٜٛ ّٕٙٙح ١٧ٙ٧ب، ؤ٢ ؿت١ٕب يٛب ا٘نب٘ة ػ٠ٜ ٦ّ ًٛؽ٢٘ج ٘خت٤ٕ

ِ  ا٘غٗخ٢ؼاٞ ؤ٢ ا٘ٛبسؿخ٧ؼ غؼسج ي٤ٙ ا٘ضك٢ل ٢ؤكتص. ٘تضذٟ اً٘بٚ اإلنبؼ  ا٘نب٘قة  ٠قغ
 ّق٦  ض٧ٕ٧ٕقج  امقبّج  غ٢ٜ ٔٙخ١قب،  ؼَٚ ا٘ٛبغ٧ج، ا٧ٛ٘ؽث ٛى ٛفؼّٟ ٠غِ ٢إ٘ٝبن ا٘ؼئ٧ؾ

 ّق٦  ٢ا٘قغٗخ٢ؼاٞ  ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ؼؿبئل ٦ّ ا٘مًِ ٕٝبن س٧ٙج ختغ٢ ٠ٝب ٜٛ  . ا٘تضذ٧ج ا٘ٛسبالح
" ٢ا٘عبكقج  ا٘ض٧ٛ٢ٗج" ا٘ٛٝهٛبح ضبسبح خٙت٧ج ي٤ٙ ٔغؼخ١ب ٢يغٚ ؿ٢ؼ٧ج، ٦ّ اإلغاؼث ٛسبل

 ا٘ٛؼ٢ّيقج  ا٘فقًبؼاح  ؼَقٚ  ٛىتقب٘ٛسخ  ا٘سبًٛج ؼتن ٢مًِ اإلغاؼ٧ج ا٘ٛفبٗل ضل ٦ّ
 ذتبح ٜٛ ا٘ؼَٚ ٢ي٤ٙ. ا٘ٛبم٧ج ا٢ًٕ٘غ عالل ا٘فإٜ ت١ػا يٕغح ا٘خ٦ ٢ا٘ٛئخٛؼاح ٢ا٘ٝغ٢اح

 ٢ا٘خق٦  اً٘بفؼث، ا٘عٛؿ٧ج ا٘عنج ا٤٘ ٢ك٢ال خ١٧ٙب ا٘خ٦ ا٤٘ عٛؿ٧ج عنج ٜٛ اْ٘ٗؼث ٕٝل ؤ٢
 ٝضق٢  نٙتجا٘ ٔغؼاح خ٢س٧ٟ ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٘سبًٛبح ي٤ٙ" ؤٟٝ ؤفبؼح ض٧د ١ٝب٧خ١ب، ي٤ٙ فبؼّح
 ّق٦  ٛؿقب٠ٛج  ٛؿخٕت٧ٙج اسخٛبي٧ج ٧ٔبغاح تبيختبؼ٠ٚ ٢االسخٛبي٦ االٔخكبغ٥ ا٢٘أى عغٛبح
 اً٘بفقؼث،  ا٘عٛؿق٧ج  ا٘عنقج " )ا٘سغ٧قغ  ا٢٘أى ا٤٘ ا٘ؿ٢ؼ٥ ٢ا٘ٛسخٛى االٔخكبغ ٕٝل ي٧ٙٛج

 ٛنٙقة  ا٘ؿق٢ؼ٧ج  اإلٝخبس٧قج  ا٘ٛئؿؿبح ٦ّ ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٘تضد٢ض٧د ؤٜ (. 6002-6080
( 6002 ٢آعقؼ٢ٜ،  ٝبكقؼ ) ضؿة ؤٟٝ اال ا٘ٛسخٛى، ٢خن٧٢ؼ ٘خ٧ٛٝجا ؤ٠غاِ ٘خض٧ٕٓ ؤؿبؿ٦

 ا٘تضذ٧قج  ا٘ٛؼاٗقؽ  خمقى  ؤٜ ٜٛ تغ ال ٘ػا". ّبيٙج ٧َؼ ذب٧٢ٝج ي٧ٙٛج ؤ٢ َبئتج فتٟ ٛؿإ٘ج"
 يٙق٤  خت٦ٝ عبق، تفٗل ١ٝٛب ٢اإلغاؼ٧ج يبٚ تفٗل تض٢ذ١ب ٘ٛؿخٕتل ٢امضج ؼئ٧ج ا٘ؿ٢ؼ٧ج
 ٛالٛص خ٧٧ُؼ ي٤ٙ ٧ؿبيغ ٛٛب ٢ا٘خن٧٢ؼ ٘تضدا غ٢ؼ خ٧ًْل ٢تب٘خب٦٘ ا٘خ٧٢ٛٝج، عنخ١ب ؤؿبؿ١ب

 . ا٘ٛؼ٢ٛٓ ا٘ٛؿخ٣٢ ا٤٘ االؼخٕبء ا٤٘ ٧٢غ١ًّب ا٘ؿ٢ؼ٧ج اإلٝخبس٧ج ا٘ٛئؿؿبح
 :ا٨خ٧ج ٘ٙٛتبضد خٝب١٘٢ب عالل ٜٛ إ٘م٧ج ٠ػٞ ٛٝبٔفج خضب٢ل ا٘ضب٧٘ج ٢ا٘غؼاؿج

 تخدمالمس العلمً والمنهج وأهدافه وأهمٌته البحث مشكلة: وٌشمل للبحث العام اإلطار 
 .لمعالجته

 سورٌة فً اإلدارة مجال فً التطبٌقً العلمً البحث ودور ماهٌة. 

 لحل التصورات بعض وطرح المٌدانٌة الدراسة نتائج ومناقشة العلمٌة البحوث تحلٌل 

 .المشكلة
 



 حسن طاهر. د

   أبحاث اقتصادية وإدارية
 

170 

 
 للبحث العام اإلطار: األول المبحث
 البحث مشكلة

 اإلغاؼث ٛسقبل  ّق٦  ا٘سب٧ًٛج ئل٢ا٘ؼؿب ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د ٜٛ اً٘غ٧غ ي٤ٙ اناليٝب عالل ٜٛ
 تبإلسٛقبل  ؤ١ٝقب  ٢سغٝب ا٧ٛ٘غا٧ٝج، ا٘غؼاؿج ؤ٢ ا٘خنت٦ٕ٧ ا٘سبٝة ػاح ا٘ؼؿبئل خٖٙ ٢عك٢كب

 ١ٝٛقب  نب٘تقب  تب٘خنت٧ٓ ا٧ًٝٛ٘ج ا٘ٛٝهٛج ا٤٘ ٧خ٢سٟ ا٘ػ٥ ٢٠ ا٘تبضد ؤٜ ؤ٥ ٢اضغ، اخسبٞ ػاح
 يٙق٤  ا٘تبضقد  انالو عالل ٜٛ ٛغؼ٢ؿج ٛفٗٙج ٢س٢غ اّخؼال ي٤ٙ تب٘ت٧بٝبح ٢ٛغٞ ٔت٢ٟ٘
ٜ  ال ا٘ٛعخْٙقج،  تٛٝهٛبخقٟ  اً٘ٛقل،  ؿ٢ٓ ؤٜ ؤ٥. ا٦ًٝٛ٘ إ٘نبو ؤ٢ ا٘ٛٝهٛج ٢أى  ٧ؿقخ٧ً

 اإلغاؼ٧قج  ا٘ٛفقبٗل  ٘غؼاؿج ا٘تبضذ٧ٜ ٢خ٢س٧ٟ تخ٢ه٧ِ ؤٗبغ٧ٛ٧ج تغؼاؿج ا٧ٕ٘بٚ ي٤ٙ تب٘سبًٛج
. ١٘قب  ض٢ٙل ٢مى ت١غِ ٢نإخ١ب ٜٛ تإعؼ ؤ٢ تفٗل ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٘ٛئؿؿبح ؤَٙة خؼؽش ا٘خ٦
 ٛؼاٗقؽ  ٛى ٘ٙخًبٔغ ا٘ٛٝهٛبح خؿ٤ً ض٧د ا٘ٛخٕغٛج ا٘غ٢ل ٦ّ خٛبٛب ا٧ٕٝ٘ل ٤ٙي األٛؼ ٠ػا

ٖ  ٢ّٛؼث ٛفب١ٙٗب ٘ضل ا٘غؼاؿبح إلٝسبؽ ا٘ٛعخْٙج ا٘تضد  تفقْب٧ّج  ا٘الؽٛقج  ا٘ت٧بٝقبح  تقػ٘
 ٠قػٞ  غيقٚ  ٛى ١٘ب، ا٘ٛٝبؿتج ا٘ض٢ٙل أخؼاش ٦ّ إلتغاي١ٚ ْٛخ٢ضب ا٘ٛسبل خؼٖ ٛى ٘ٙتبضذ٧ٜ
 ٢ّق٦ . ٠غّٟ ا٤٘ ٢ك٢ٟ٘ اؿخٛؼاؼ٧ج ٘مٛبٜ ا٘تضد ؿ٧بٓ ٜمٛ ا٘الؽٛج تبأل٢ٛال ا٘ٛؼاٗؽ

ٜ  ّقبػا  ٛفقبٗٙٝب؟  ْٝؿ١ب ٦٠ ا٘ٛخٕغٚ اً٘ب٘ٚ غ٢ل ٛفبٗل ٠ل: ا٘ؿئال ٧نؼش ا٘ٛسبل ٠ػا  ٗقب
 تب٘ٝؿظ ٝٗخ٦ْ ال ٢٘ٛب اإلغاؼث ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٦ّ ا٘عؿبئؼ ٠ػٞ ٗل ّٙٛب ،"ًٝٚ" تق ا٘س٢اة

ٓ  ٠ٝبٖ ١ّل ،"ال" تق ا٘س٢اة ٗبٜ اػا ؤٛب ٛئؿؿبخٝب؟ ٦ّ ٢ٝنت١ٕب خسبؼت١ٚ ٜٛ  ًّٙق٦  خنت٧ق
 ا٘تضق٢د  ٢خ٢كق٧بح  ٝخبئز خنت٧ٓ ٧خٚ ٠ل ؤعؼ، ت٤ًٝٛ ا٢٘أى؟ ؤؼل ي٤ٙ اإلغاؼ٧ج ٘تض٢ذٝب
 يٙق٤  تضذٝقب  ؿ٧ؼٗؽ ا٘خؿبئالح، ٠ػٞ ٜٛ ٢اٝنالٔب ا٘تضد؟ ٢ٛمى ا٘ٛئؿؿبح ٦ّ اإلغاؼ٧ج
ٜ  يقغغ  ٦ّ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د ٜٛ ٛس٢ٛيج ًٛب٧ٝج  ا٘ٛئؿؿقبح  ٛق

 ا٘غؼاؿقج  ٛضق٢ؼ  فٗٙح ا٘خ٦ ا٘ٛٝهٛبح، خنت٧ٓ ٛغ٣ ي٤ٙ ٢ٔ٢ِٙ٘ ؿ٢ؼ٧ب، ٦ّ األٗبغ٧ٛ٧ج
 ا٘ٛفقٗالح  ٘ضل ايخٛغخ١ب ا٘خ٦ ٢ا٘خ٢ك٧بح ١٘ب خ٢كٙح ا٘خ٦ ٘ٙٝخبئز  ا٘تض٢د، ٘خٖٙ ا٧ٛ٘غا٧ٝج

 ٝخبئز خنت٧ٓ ٢١ْٛٚ ٧ؽال ٛب ض٧د. ت١ب ٢االؼخٕبء خن٧٢ؼ٠ب ٧ْ٧ٗ٢ج ا٘ٛٝهٛبح خٖٙ خًب١٧ٝب ا٘خ٦
 ٠قػٞ  ذٕج ً٘غٚ َبئتب، ٕٝل ٘ٚ اٜ ٛخًذؼا ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٘ٛٝهٛبح ٔتل ٜٛ ٢خت١٧ٝب ا٘سب٧ًٛج ٘ؼؿبئلا

 اؿخ٧ؼاغ ا٤٘ ا٘ضذ٧د ٢ؿ١٧ًٚ ١ٝٛب، ٔبغخ١ب ًٛهٚ خعؼر ؼَٚ ا٘ؿ٢ؼ٧ج، تبألٗبغ٧ٛ٧ج ا٘ٛٝهٛبح
 ا٘عقبق  إ٘نبو ت١ػا ٦ًٝٝ ٢ال ٛٝهٛبخ١ٚ، ٛفبٗل ٘ضل ا٘عتؼاء اؿخٕغاٚ يتؼ اُ٘ؼت٧ج األّٗبؼ

 .٧نؼة ال ا٘ض٦ ّٛؽٛبؼ ؤ٧مب، ٢اً٘بٚ تل ّٕن،
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 البحث أهمٌة

 ٢ٛغ٣ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ؼؿبئل ي٤ٙ ا٘م٢ء خؿ٧ٙن١ب ٦ّ ا٘غؼاؿج ٠ػٞ ؤ٧ٛ٠ج خٝتى
 ٜٛ ا٘تضد ؤ٧ٛ٠ج خخس٤ٙ ٢ت١ػا. ٧ًّٙب ٝخبئس١ب ٢خنت٧ٓ ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٘ٛٝهٛبح تٛفٗالح اؼختبن١ب
 :٦ّ ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ٝبض٧ج

 ٝخبئز ٜٛ اإلّبغث ٧ْ٧ٗ٢ج اإلغاؼث، ٛسبل ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ضدا٘ت عنن ٢٢أى آ٧٘ج يؼل .8
 . ا٘ٛسبل ٠ػا ٦ّ اُ٘ؼت٧ج ا٘غ٢ل ٦ّ اإلغاؼ٥ ا٘تضد عنن

 عالل ٜٛ ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘ٛفؼ٧ّٜ ا٘نٙتج اٛٗبٝبح خ٢ه٧ِ ٧ْ٧ٗ٘ج ا٘ٛخبضج األّبٓ خت٧بٜ .6
 ا٘ٛٝهٛبح ٦ّ ا٘ٛؿخٕت٦ٙ اً٘ٛل ت٢أى ا٘عؼ٧س٧ٜ تؼتن ٘ٙٛسخٛى ا٢٘ا٧ًٔج ا٘ٛفٗالح غؼاؿج
 . ١ًٛب ا٘خًبٛل ٧ْ٧ٗ٢ج

 ٢ٛالٛؿخ١ب ا٘ٛٝهٛبح ٘ٛفبٗل اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د ٕٛبؼتج ٢أى يؼل .3
 .ا٘ٛفٗٙج ٠ػٞ ٦ّ ا٘ٛٝهٛبح ٠ػٞ ٔبغث ؤؼاء اؿخًؼال عالل ٜٛ ٢ٙ٘أى
 :٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘ٝبض٧ج ٜٛ ا٘تضد ؤ٧ٛ٠ج ٢ختؼؽ

 ٢خن٧٢ًٟ اؿخ٧ؼاغٞ ٜٛ تغال ٢خن٧٢ؼٞ ا٘خنت٦ٕ٧ اإلغاؼ٥ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ّٗؼث اذبؼث .8
 ٛٝهٛبخٝب ضبسبح ٜٛ ٛإع٢ػث ؤ٢ ٛؿخ٢ضبث ٛفٗالح ٘ضل ا٘ؿ٦ً عالل ٜٛ تبإلٗؼاٞ
 . ا٘ؿ٢ؼ٧ج

 ؿ٢ِ إ٘ٛغٛج األ٢ٛال ٢ؤٜ ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د خ٧٢ٛل ٜٛ ا٧ًٙٛ٘ج اْ٘بئغث ّٗؼث خؼؿ٧ظ .6
 .خن٢ؼٞ يسٙج ٢غّى ا٘ٛسخٛى ٛفٗالح ضل ٦ّ ٢خؿ١ٚ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد خن٧٢ؼ ٦ّ خؿبيغ

 ا٢٘ن٧ٝج ٢ٗٙ٘اغؼ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ٢ا٧ًٙٛ٘ج ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا١ٛ٘بؼاح ٘عتؼاحا ٢ؼتن خ٢ذ٧ٓ .3
 . ا٘ٛض٧ٙج ا٘ٛٝهٛبح ٛفٗالح ٘ضل ا٘تضذ٧ج ٢ا٘ٛؼاٗؽ ا٘سبًٛج ٦ّ

 ٘خسؼ٧ة ا٘ٛالئٚ ا٘ٛٝبط تخ٧ّ٢ؼ ا٘ٛض٧ٙج ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘ٛئ٠الح ا٘عتؼاح ٝؽ٧ِ ٢ِٔ .2
 ٦ّ ا٢٘ن٧ٝج جا٧ًٛٙ٘ ا٘ٛئ٠الح ٢خ٢ه٧ِ ٢٢س٢غ٠ٚ، ي١ٙٛٚ تسغ٣٢ ٧٘فًؼ٢ا ؤّٗبؼ٠ٚ،

 .ا٘كض٧ص ا٘خعكك٦ ٛسب١٘ب
 البحث أهداف

 :ا٘خب٧٘ج األ٠غاِ ٘خض٧ٕٓ ا٘تضد ٧ؿ٦ً
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 ٢ؼّقى  ٢خ٧ٛٝخٟ ا٘ٛسخٛى ٘عغٛج ا٢ٛ٘سٟ ا٘خنت٦ٕ٧ اإلغاؼ٥ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ؤ٧ٛ٠ج اتؼاؽ .8
 .ٛؿخ٢اٞ

 ٢ا٘ٛٝهٛقبح  اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘تضذ٧ج ا٘ٛؼاٗؽ ت٧ٜ ا٘خًب٢ٜ ضبل ٢أى ي٤ٙ ا٘خًؼِ .6
 . ا٘ؿ٢ؼ٧ج

 ّق٦  ا٘تضذ٧قج  ٢ا٘ٛؼاٗؽ ا٘ٛٝهٛبح ت٧ٜ ٢ذ٧ٓ ٛئؿؿ٦ اؼختبن ٘خن٧٢ؼ ٢ٛٝػر شأخؼا .3
ٓ  يٜ ٘خن٧٢ؼ٠ب ا٘ٛئ٠ٙج ا٘نبٔبح ٜٛ ٘الؿخْبغث اإلغاؼث، ٛسبل  االؿخفقبؼاح  نؼ٧ق

 .ا٘خنت٦ٕ٧ ا٦ًٛٙ٘ ٢ا٘تضد
 البحث منهجٌة

 جاً٘ؼت٧ ٢ا٘ٛؼاسى ا٘ٗخة ٦ّ ٢ؼغ ٛب أل٠ٚ خٝب٢ٟ٘ ٦ّ ا٘خض٦ٙ٧ٙ ا٢٘ك٦ْ ا١ٝٛ٘ز ا٘تبضد ايخٛغ
 ٢ا٘قغ٢ؼ٧بح  ا٘خ٧ٛٝقج  ٢عنقن  ٢ا٘ٝفقؼاح  تقب٘ٛئخٛؼاح  ا٘عبكقج  ٢ا٘غؼاؿبح ٢األسٝت٧ج

ٜ  ا٘تضد تإغت٧بح ا٘ٛخًٕٙج ا٘ؼؿ٧ٛج ٢ا٘خٕبؼ٧ؼ ٢اإلضكبئ٧بح  ا٢ًٙٛ٘ٛقبح  سٛقى  عقالل  ٛق
 خْؿق٧ؼاً  خْؿق٧ؼ٠ب  ؤسل ٜٛ ا٘ٛعخْٙج ؤتًبغ٠ب ت٧ٜ اً٘الٔبح ٢ٗفِ خض١ٙ٧ٙب ذٚ ٢ٜٛ ٢خك١ْ٧ٝب

ٓ  ٧َبة ٢أى ٢خفع٧ق ١ّٚ ٦ّ خؿ١ٚ يبٛج ٝخبسبحاؿخ ا٤٘ ٢ا٢٘ك٢ل كض٧ضب ي٧ٛٙب  خنت٧ق
 تبؿقخعغاٚ  ا٘تضقد  ٝخبئز غيٚ ت١غِ ٝبٔغا خض٧ٙال اْ٘ٛب٧٠ٚ ٢خض٧ٙل ٢ؤؿتبت١ب اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د

 ا٘ٛؿقص  ١ٝٛ٢ز اإلغاؼث، ٛسبل ٦ّ ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ؼؿبئل ٜٛ ٧ً٘ٝج ا٘ٛم٢ٜٛ خض٧ٙل ١ٝٛز
 ّق٦  ا٘تبضذ٧ٜ ٗبّج ا٤٘ ٢ٛس١ج ٘تضدا ٢ٛ٘م٢و عبكج اؿخت٧بٝج خك٧ٛٚ خٚ ض٧د اإلضكبئ٦

ٓ  خعغٚ ا٘خ٦ ا٘الؽٛج ا٘ت٧بٝبح سٛى ت١غِ ١ٝٛٚ، األٗبغ٧٧ٛ٧ٜ ٢عبكج اإلغاؼث، ِ  خض٧ٕق  ؤ٠قغا
 . ا٘تضد
 الدراسة وعٌنة مجتمع

 ٦ّ ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘تض٢د( ٢غٗخ٢ؼاٞ ٛبسؿخ٧ؼ) ا٘ؼؿبئل س٧ٛى ٜٛ ا٘غؼاؿج ٛسخٛى ٧خ٢ٜٗ
 اً٘قب٦٘  ا١ًٛ٘غ ٛذل ا٧ًٙ٘ب اإلغاؼث ًٛب٠غ ا٤٘ تبإلمبّج ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٘سبًٛبح ٦ّ اإلغاؼث ٛسبل
 ٘قدغاؼث  ا٢٘ن٦ٝ ٢ا١ًٛ٘غ( HIBA) األيٛبل إلغاؼث اً٘ب٦٘ ٢ا١ًٛ٘غ( HIAD) اإلغاؼ٧ج ٘ٙخ٧ٛٝج

(INA .)ٛسبل ٦ّ ٛٝبٔفخ١ب خٚ ٢ا٘خ٦ ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ؼؿبئل ي٤ٙ ا٘غؼاؿج ي٧ٝج ٢أخكؼح 
 ٢61 ٛبسؿقخ٧ؼ  ؼؿقب٘ج  20 ١ٝٛب) ٛضٗٛج جؼؿب٘ 11 ٢خض٧ٙل اؿخًؼال خٚ ض٧د اإلغاؼث،
ِ  خٚ ض٧د يف٢ائ٧ج، تنؼ٧ٕج ا٧ً٘ٝج ٠ػٞ ؿضة سؼ٣ ٢ٔغ ،(غٗخ٢ؼاٞ ؼؿب٘ج  ا٘نقالة  خ٧ٙٗق
 ٘ٗقل  اإلغاؼ٧قج  اً٘ٙق٢ٚ  ٦ّ(  غٗخ٢ؼاٞ ؤ٢ ٛبسؿخ٧ؼ) ؼؿب٘خ٧ٜ تٕؼاءث ؤي٢اٚ ذالذج ٛغ٣ ي٤ٙ
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 ي٤ٙ ٧ٗؽ٢ا٘خؼ ،٢6080 6009-6001 األي٢اٚ عالل ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ؤك٢ل ٛبغث ٦ّ نب٘ة
 ا٘تضد خنت٧ٓ خٚ ا٘خ٦ تب٘ٛئؿؿبح تبالخكبل ا٘نٙتج خ٧ِٙٗ ذٚ ا٘خنت٦ٕ٧، ا٘سبٝة ػاح ا٘ؼؿبئل

 ٛم٢ٜٛ تٛٝبٔفج ؽٛالئ١ٚ ؤٛبٚ ا٘ٝخبئز ٢يؼل أخؼاضٟ خٚ تٛب األعػ ٛغ٣ ي٤ٙ ٢ٔ٢ِٙ٘ ١٧ّب
     . ا٘ٛغؼ٢ؿج ا٘ٛٝهٛبح ٢أى ٦ّ ٝخبئس١ب خنت٧ٓ ٢ٛغ٣ ٢خض١ٙ٧ٙب إ٘ٛؼ٢ءث ا٘ؼؿبئل
 المستخدمة اإلحصائٌة األدواتو ٌباألسال

 خالءٚ ا٘خ٦ اإلضكبئ٧ج األؿب٧٘ة ٜٛ ٛس٢ٛيج ا٘غؼاؿج ٠ػٞ ت٧بٝبح خض٧ٙل ٦ّ ا٘تبضد اؿخعغٚ
ِ  ا٘ضؿقبت٦  ٢ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ٛئ٧٢ج ا٘ٝؿة ضؿبة ّخٚ ا٘غؼاؿج، نت٧ًج  ا٧ًٛ٘قبؼ٥،  ٢االٝضقؼا

 تبؿقخعغاٚ  خًقغغ ٢ا٘ٛ األضبغ٥ ا٘ختب٧ٜ خض٧ٙل ٢اعختبؼ ؿت٧ؼٛبٜ، اؼختبن ًٛبٛل ٧ٔٛج ٢ضؿبة
 .SPSS v.17 تؼٝبٛز

 البحث فرضٌات

 اْ٘ؼمق٧بح  تبعختبؼ ا٘ؿبتٕج ا٘غؼاؿبح ي٤ٙ االنالو تًغ ا٘تبضد ٔبٚ ا٘غؼاؿج، ٠ػٞ ألَؼال
 :ا٘خب٧٘ج ا٘ذالد

ٜ  ٘ٙتضد ا٘ٛفؼِ األؿخبػ ؤ٢ ا٘ٛٝهٛج ؤ٢ ا٘نب٘ة اعخ٧بؼ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غال ّؼٓ ٢٧سغ ال  ٢تق٧
 . ا٘تضد ٝخبئز خنت٧ٓ

ٜ  اإلغاؼ٧قج  ا٘تضق٢د  ٢خ٢ك٧بح ٝخبئز خنت٧ٓ ت٧ٜ اضكبئ٧ج غال٘ج ػاح جيالٔ خ٢سغ ال  ٢تق٧
 .اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد خن٢ؼ

 غؼسج ي٤ٙ ا٘ضك٢ل ٢تٙغ ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘ٛؼختج ا٢٘ه٦ْ٧ ا٘ٛؼٗؽ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غال ّؼٓ ٢٧سغ ال
 .اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ خنت٧ٕ٧ج ي٧ٛٙج تض٢د ٢اسؼاء ٢اً٘ٛؼ اً٘ٛل ٦ّ ٢ا٘عتؼث ا٘غٗخ٢ؼاٞ

  الدراسة حدود

 :ا٘خب٧٘ج ا٘ضغ٢غ ي٤ٙ غؼاؿخٝب خٕخكؼ
 ٛبسؿخ٧ؼ) ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ؼؿبئل ي٤ٙ ا٘غؼاؿج أخكؼح: الهوضوعيج الددود 

 ا٧١٘ئج ؤيمبء ٔتل ٜٛ ا٘ٛٝسؽث األٗبغ٧ٛ٧ج ا٘تض٢د خخٝب٢ل ٢٘ٚ ،(٢غٗخ٢ؼاٞ
 . ا٘خغؼ٧ؿ٧ج

 ا٘ٛٝسؽث ٧ٛٙجاً٘ ٢ا٘تض٢د ا٘ؼؿبئل ٜٛ ي٧ٝج ي٤ٙ ا٘غؼاؿج ُؤسِؼ٧ح :الهكبىيج الددود 
 .ا٢٘ن٧ٝج األؿغ ٛٗختج ٜٛ يٛغ٧ج تنؼ٧ٕج ؿضتح اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ

 7000 ا٤٘ 7007 يبٚ ٜٛ ٛؼاضل ي٤ٙ ا٘غؼاؿج ُؤسِؼ٧ح :الزهىيج الددود. 
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 السابقة الدراسات

 ٛعخْٙقج،  ؽ٢ا٧ب ٜٛ ا٢ٛ٘م٢و ٔبؼتح ا٘خ٦ ٢اً٘ؼت٧ج ا٘ٛض٧ٙج ا٘غؼاؿبح ٜٛ يغغا ؿٝؿخًؼل
 ا٘غؼاؿقبح  ػٗقؼ  ٧ؿقٕن  ٢٘ٚ. اإلفٗب٧٘ج ١٘ػٞ ا٘خكغ٥ ٧ْ٧جٗ ٦ّ ا٘تبضذ٧ٜ ؼؤ٥ ٢اؿخًؼال

 ٛفقبت١ٟ  غؼاؿقبح  ٜٛ ا٢ٛ٘م٢و ٕٛبؼتج ي٤ٙ ٘ضؼكٝب ٢اٝٛب خ٢اّؼ٠ب، ً٘غٚ ؿ٢١ا األسٝت٧ج
 ّخقؼث  ّق٦  ا٢ٛ٘م٢و ٔبؼتح ٔغ األسٝت٧ج ا٘غؼاؿبح ٢ٜٗ٘ ؤعؼ٣ س١ج ٢ٜٛ س١ج، ٜٛ ٘ت٧ئخٝب

ٓ  ٧ْ٧ٗج ٤يٙ ضب٧٘ب ٢خؼٗؽ ا٘ٛبم٦ إ٘ؼٜ ٜٛ ٢ا٘ؿت٧ٝ٧ًبح ا٘ؿخ٧ٝ٧بح ٜ  خ٧ًٛق  ٛقى  ا٘خًقب٢
 غؼؿ٢ٞ ٘ٛب خٗؼاؼا تبيخٕبغٝب ٧٘ؾ ٠٢ػا. ٛعخْٙج ٢خ٧ٕٝبح ٝهؼ٧بح تخن٧٢ؼ ا٘ٛعخْٙج إ٘نبيبح

 ٢ا٘ٛٝهٛقبح  اإلغاؼ٧قج  ا٘تض٢د ٛؼاٗؽ ١٧ٚ ٢ٛ٘م٢و ا١٘ٛٚ اؿخ١ٝبل ٢اٝٛب اْ٘خؼث، خٖٙ ٛٝػ
 ٝٗخْق٦  ٛب٢اٝ ا٘ٛعخْٙج س٢اٝت١ب ؤ٧ٛ٠ج ؼَٚ ا٘غؼاؿبح يؼل ٦ّ ٝؿ١ة ٢ٜ٘. ؿ٢اء ضغ ي٤ٙ
 ٝهقؼث  خنق٢ؼ  ٧ْ٧ٗقج  ٘خت٧بٜ األضغد ا٤٘ األٔغٚ ٜٛ خؼخ٧ت١ب خٚ ٢ٔغ. ٘غؼاؿخٝب ١٧ّب ١٧ٛٝب تٛب

 .ا٢ٛ٘م٢و ٠ػا ا٤٘ ٢اً٘ؼة ا٘ؿ٢ؼ٧٧ٜ ا٘تبضذ٧ٜ

 . الصناعً القطاع مع التدرٌس هٌئة أعضاء تعاون: بعنوان( 7664 سعٌد، محمد) دراسة

 ٧ٛٗٝقٟ  ٢ا٘ػ٥ ا٘كٝبي٦ إ٘نبو ٧ٕغ١ٛب ا٘خ٦ ا٘ٛؿبٝغث اإلٛٗبٝبح اًٝغاٚ ٛفٗٙج ا٘تبضد خٝب٢ل
 ا٘فقؼٗبح  ٢اضخٗقبؼ  اً٘ٙٛق٦  ٘ٙتضد ٢ا٘الؽٛج ا٘مؼ٢ؼ٧ج ا٢ٛ٘اغ ٗبّج خ٧ّ٢ؼ ٦ّ ا٘ٛؿبيغث
 ا٘ٛؿخًٛٙج ا٢ٛ٘اغ ٜٛ ٘ٗذ٧ؼ االعخؼاو ٘تؼاءث اٛخال١ٗب عالل ٜٛ األؿبؿ٧ج ا٢ٛ٘اغ ١٘ػٞ األسٝت٧ج

 ا٘خٝهق٧ٚ  اًٝقغاٚ  تؿتة ١٘ب تغائل ٝخبرإل ا٘ٛخٗبٛٙج ا٘خ٧ٕٝج اإلٛٗبٝبح خ٢ّؼ ٢يغٚ ا٘تض٢د ٦ّ
 ا٘ق٤  ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد غيٚ ٦ّ ا٘عبق إ٘نبو خٕبيؾ ٛفٗٙج ا٘تبضد ٢ؤؼسى. ا٘عبق ٕ٘ٙنبو
. ضؿبتبخٟ ٦ّ ا٘ٛبغ٧ج ٢ا٘عؿبؼث ا٘ؼتص ٢ُ٘ٙتج اً٘ؼة ا٘تبضذ٧ٜ ٔغؼاح ٢ تْٗبءث ا٘ٛخغ٦ٝ ا٧ٛبٟٝ
 ا١ٛ٘قٚ  اً٘سؽ ٠ػا خؿغ بي٧جكٝ ٔبيغث ٘تٝبء ٛبؿج تضبسج اً٘ؼت٦ اً٘ب٘ٚ ؤٜ ي٤ٙ ا٘تبضد ٢ؤٗغ

 ا٘تضقد  ضبسقبح  خإ٧ٜٛ تمؼ٢ؼث ا٘تبضد ؤ٢ك٤ ٗٛب. ا٘خت٧ًج ٜٛ ا٘تضذ٧ج ٛئؿؿبخٝب ٘خضؼ٧ؼ
 ؤؼغٝب اػا خ٢ّؼ٠ب ٜٛ ٛٝبق ال ا٘خ٦ ا٧ْٝ٘ج ٢اإلٛٗبٝبح ا٘خ٧ٕٝج خٗبٛل ٢مؼ٢ؼث ٘ٝسبضٟ ا٦ًٛٙ٘

 . اإلٛٗبٝبح ٠ػٞ ٦ّ ا٘س٦ٙ ْٕ٘ٙؼ ا٘خكض٧ص تٛضب٢٘ج ٧٢خٕغٚ ٧٢ٝسص ٧ؿخٛؼ ؤٜ ا٘تضد ١٘ػا
 .العرتي الوطو في اإلداريج التدود هعوكبح: تعىواو( ن2002 الىبغي،) دراسج
 ا٘ٛب٧٘قج  ا٘ٛعككقبح  ٝؿقتج  ٗبٝعْبل اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ٢ًٛٔبح ٜٛ يغغًا ا٘تبضد خٝب٢ل

 ٢ٝاض٦ ٗبّج خ٢اسٟ ا٘خ٦ ا٘ٛفٗالح ٢ت٧ٜ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٛسبالح ت٧ٜ ا٘ؼتن ٢مًِ ا٘الؽٛج،
 ا٘خق٦  ٢ا٢ًٙٛ٘ٛبخ٧قج  ا٘ٛب٧٘ج ا٢ًٛ٘ٔبح ٜٛ يغغ ٢س٢غ ي٤ٙ ا٘غؼاؿج زٝخبئ ٢ؤٗغح. ا٘ٛسخٛى
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 ا٘تبضقد  ؤ٢كق٤  ٢ٔقغ . ا٘تض٢د تٛؼاٗؽ ا٘ٛخًٕٙج ٢ا٢ًٛ٘ٔبح اإلغاؼ٥ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد خ٢ًٓ
 ؤي٤ٙ ٧ضٕٓ تٛب ا٘ٛسخٛى ٢عغٛج ا٦ًٛٙ٘ ٢ا٘تضد ا٘خ٧ًٙٚ ٢ه٧ْج ت٧ٜ ا٘خ٢اؽٜ خض٧ٕٓ تمؼ٢ؼث

ِ  اً٘ٙٛق٦  ٘ٙتضد ٧٢ًٝٛ٢ج ٛبغ٧ج ض٢اّؽ خٕؼ٧ؼ ٢مؼ٢ؼث ا٘ذالد، ا٢٘هبئِ ٜٛ ّبئغث  ا١٘قبغ
ٜ  اً٘الٔقج  خن٧٢ؼ خ٧ًٓ ا٘خ٦ ا٘خفؼ٧ًبح ك٧بَج ايبغث ا٤٘ تبإلمبّج ٢ا٘سبغ،  ا٘تضق٢د  تق٧
 . ا٘ٛعخْٙج ا٘غ٢٘ج ٢ٔنبيبح ا٧ًٛٙ٘ج

 الخلابىي  والخطاوير  العمهاي  التداد  هخرجابح : تعىواو( 2003 وجترث، تشور،) دراسج
 .األداء وهؤشراح

 ا٘خٕب٦ٝ، ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد تٛعؼسبح ا٘ٛؼختنج األغاء ٛئفؼاح اؿجغؼ ا٘تبضذبٜ خٝب٢ل
 ً٘سٙقج  ا٘غاًّقج  إ٘ق٢ث  ٢٠٢ ا٘فبٛٙج ا٘خ٧ٛٝج ٢ٗٛٝبح ٜٛ ٠بٚ ٢ٜٗٛ ٢٠ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٢ٜٗ

 ؤٜ عال١٘ب ٜٛ ٧ت٢ُٜ ٢اً٘ٙٛبء ٘ٙتبضذ٧ٜ ٛذب٧٘ج ّؼكج ٦٠ ٢ا٘تض٢د. ا٘فبٛل ت١ٛ٢١ْٛب ا٘خ٧ٛٝج
 خ٢كقل  ا٘خق٦  االؿقخٝخبسبح  ٢ؤ٠قٚ . ؤّمل عغٛج ؤ٢ ؤس٢غ خزٛٝ ا٤٘ ؤتضبذ١ٚ ٝخبئز خخؼسٚ

 خنت٧ٕ٧قج  ؤتضقبد  تبخسبٞ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد غّج تخًغ٧ل ٢ٕٝٚ ؤٜ سغًا ا٘ٛٙص ٜٛ تبح ؤٟٝ: ا٘تبضذبٜ
 ٠قػٞ  اٝسقبؽ  ٦ّ ا٘س٢غث يٝكؼ ي٤ٙ ا٘خؼ٧ٗؽ مؼ٢ؼث ٛى ا٘ٛسخٛى ٦ّ ا٘خ٧ٛٝج عنن خعغٚ

  . ا٘ٛخٕغٚ اً٘ب٘ٚ ؤتضبد ٛؿخ٢ا٠ب ٦ّ ٘خمب٦٠ األتضبد
 فاي  العهال  آليابح  واإلدارث والخىظاين  الخخطيط: تعىواو( 2003 وآخروو، ديبة) دراسج

 خطويرهب وهخطمتبح التدذيج الهؤسسبح
 ٧ْ٧ٗ٢قج  ا٘ؿ٢ؼ٧ج، ا٘تضذ٧ج ٘ٙٛئؿؿبح ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٢ا٠خٛبٛبح ؤ٧٢٘٢بح ي٤ٙ ا٘تبضذ٢ٜ ؼٗؽ
ٜ  خ٢اس١١ب ا٘خ٦ ٢ا٢ًٛ٘ٔبح االٔخكبغ٧ج، تبٕ٘نبيبح اؼختبن١ب ٘خ٧ًْل آ٧٘بح ا٧سبغ ِ  ٛق  مقً

 ّق٦  ا٘خٕب٦ٝ ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ؤٜ ا٤٘ ا٘تبضذ٢ٜ ؤفبؼ ٢ٔغ. ٢ا٘خٝه٧ٚ ا٘خعن٧ن ي٧ٙٛبح
 ا٘خ٧٢ٛقل  ْٗب٧قج  ٢يقغٚ  ا٘خضخ٧قج  ا٘ت٧ٝقج  ٕٝق تؿتة األ٤٘٢، عن٢اخٟ ٦ّ ؽال ٛب ؿ٢ؼ٧ج

 إ٘نبيقبح  ٢ت٧ٜ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٛئؿؿبح ت٧ٜ االؼختبن ٢مًِ ا٘ٛئ٠ٙج، ا٘تفؼ٧ج ٢ا٘عتؼاح
 يٙق٤  ٢ا٘خٕبٝقج  اً٘ٙقٚ  ٛعؼسبح خنت٧ٓ ٦ّ ا٘س٢١غ تخؼ٧ٗؽ ا٘تبضذ٢ٜ ؤ٢ك٤ ٢ٔغ. بس٧جاإلٝخ

 ؿقبئؼ  ٢ؿقغ  ؿق٢ؼ٧ج  ّق٦  ا٘خ٧ٛٝج ٛٝه٢ٛج خ٧ًْل ٦ّ خؿبيغ ٦ٗ ٛٝخٕبث أخكبغ٧ج ٔنبيبح
 تمقؼ٢ؼث  ا٘تبضذبٜ ؤ٢ك٤ ٗٛب ا٘سغ٧غ، اً٘ب٦ٛ٘ االٔخكبغ ٛخ٧ُؼاح يٜ ٝخسح ا٘خ٦ اْ٘س٢اح

 ٘ٛفقبؼ٧ى  ا٘ٛعككقج  ا٘ض٧ٛ٢ٗج األ٢ٛال تخ٢ؽ٧ى خ٢ٕٚ ٦اً٘ٙٛ ا٘تضد ٘خ٧٢ٛل ٛئؿؿبح ٧ٔبٚ
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 ّق٦  اً٘ب٧ٛ٘ج ا٘خٝبّؾ ً٘ٛب٧٧ؼ ٢ًّٕب ا٘تضد ٢ٛؼاٗؽ ٢اً٘ٛب٠غ ا٘سبًٛبح ي٤ٙ ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٘تضد
 . ا٘ٛسبل ٠ػا

 العهل وسوق الجبهعج تيو العالكج: تعىواو( 2004 صبلخ، و سعيد) دراسج
. األٛؼ ٠ػا ٢خن٧٢ؼ خ٧ًْل ٧ْ٧ٗ٢ج ً٘ٛلا تؿ٢ٓ تؼتن١ب ٘ٙسبًٛبح اً٘بٚ ا١٘ٚ ا٘غؼاؿج يب٘سح

 نؼ١ٕ٧ب خإعػ ٘ٚ ا٘ٛخٕغٛج تب٘غ٢ل ٕٛبؼٝج ٝؿتخ١ب ٔٙج ٜٛ تب٘ؼَٚ ا٘تض٢د ًٛهٚ ؤٜ ه١ؼ ض٧د
 ؤه١قؼح  ٢ٔقغ . ا١٧٘قب  خ٢كقٙح  ا٘خ٦ ا٘ٝخبئز ٜٛ االؿخْبغث يغٚ ٢تب٘خب٦٘ اً٘ٛل، ٧ٛغاٜ ا٤٘

 ا٘ضؼ، اً٘ٛل ٢خْم٧ل ا٘غ٢٘ج ٛئؿؿبح ٦ّ اً٘ٛل ٜٛ ا٘عؼ٧س٧ٜ ٘خع٢ِ يب٧٘ج غؼسج ا٘غؼاؿج
 ٢سق٢غ  يقغٚ  ي٤ٙ خخْٓ ا٧ٙٗ٘بح ٜٛ% 60 ي٤ٙ خؽ٧غ ٝؿتج ؤٜ: ا٘غؼاؿج ٝخبئز ؤ٠ٚ ٜٛ ٢ٗبٜ
 ا٘ق٢ؽاؼاح  ؿ٧بؿقج  ّق٦  ا٘خإذ٧ؼ ي٤ٙ ا٘سبًٛج ٔغؼث ٢يغٚ ٢ا٘سبًٛج، ا٢٘ؽاؼاح ت٧ٜ خٝؿ٧ٓ

 . ا٘ٛن٢ٙتج تبْ٘ٗبءث تعؼ٧س٧ٜ ٢ؼّغ٠ب
 كميابح  أزهاج  لدال  خكفي هل: بدواالعخه الجودث ضهبو: "تعىواو( 2006 غىين،) دراسج

 "اإلدارث؟
 ٦ّ ٢االيخٛبغ ا٘س٢غث ًٛب٧٧ؼ ي٤ٙ األيٛبل اغاؼث ٧ٙٗبح ضك٢ل سغ٣٢ ض٢ل ا٘تبضد خؿبءل

 ٠٢قل . ي٧ٙقٟ  ضك١٘٢ب يغٚ ٜٛ ا٘ٝبسٛج ٢األمؼاؼ ؤ٠غا١ّب ٢خض٧ٕٓ خن٧٢ؼ٠ب ٦ّ ا٘ٛؿب٠ٛج
 ا٘خًٙق٧ٚ  ٧هقل  بغ٢االيخٛ ا٘س٢غث تًغ ٠٢ل اإلغاؼث؟ ٧ٙٗبح ؤؽٛج ٘ضل ٦ْٗ٧ -خضٕٓ ٢٘ –٠ػا

 ؿ٢اء ضب٧ً٘ب، خٕغٟٛ ٢تٛب ا٘ؼا٠ٜ تف١ٙٗب اإلغاؼث ٧ٙٗبح تإٜ ا٘تبضد ٧٢ؼ٣ ؤؽٛج؟ ٦ّ اإلغاؼ٥
 ٧ضخبس١قب  ١ٛٗٝقج  اإلغاؼث خن٧٢ؼ ا٤٘ خ٢ٕغ ال اإلغاؼ٧ج، ا٘تض٢د ؤ٢ اإلغاؼ٥ ا٘خ٧ًٙٚ ٛسبل ٦ّ

ٓ  ا٤٘ ٧ئغ٥ ٔغ ٢االيخٛبغ ا٘س٢غث مٛبٜ ؤٜ ا٤٘ ا٘تبضد ٢عٙق. تفغث ا٘ٛسخٛى  ٛقب  خض٧ٕق
ٓ  ا٤٘ إ٘غؼ ٢تْٝؾ ٧ئغ٥ ؤٜ ٧ٜٛٗ ٠ل ٢خؿبءل ُ٘ٙب٧ج، ٠بٚ ؤٛؼ ٢٠٢" اْ٘ٗبءث" ٧ؿ٤ٛ  خض٧ٕق
 ٢امقضج  ّٙؿقْج  ا٤٘ ٧ْخٕؼ ا٘خ٧ًٙٚ ؤٜ ا٤٘ ا٘تبضد عٙق ٢ٔغ". اْ٘بي٧ٙج"٧ؿ٤ٛ ٛب ٢٠٢ األ٠ٚ
ٜ  ؤ٢ ا٘فٗل ض٧د ٜٛ ؿ٢اء ا٘غؼاؿ٧ج ا٘عنن ٛؿب٧ؼث يغٚ ا٤٘ ؤغ٣ ٛٛب  ٘ٙٛفقبٗل  ا٘ٛمق٢ٛ

 ٢هقل  ا٧ًٙٛ٘ج ّبئغخٟ اإلغاؼ٥ ا٘خ٧ًٙٚ ّٕغ ٢تب٘خب٦٘ ٘دغاؼث ا٘ٛٛبؼؿ٢ٜ اس١١ب٢٧ ا٘خ٦ ا٢٘ا٧ًٔج
 تإ٧ٛ٠قج  ا٘س٧ٛقى  إلٔٝقبو  تإتضبد اٝف٢ُٙا اإلغاؼث، ؤؿبخػث ٢ؤٜ ا٘ٛضغ٢غ، ا٘ٝهؼ٥ انبؼٞ ٦ّ

 اإلغاؼث ٧ٙٗبح غ٢ؼ ؤٜ ا٤٘ ا٘تبضد ٢عٙق. ١ٛٗٝج اإلغاؼث خن٧٢ؼ ؤ٧ٛ٠ج ٢ٝؿ٢ا ًٗٙٚ، اإلغاؼث
 ٛقب  تٕقغؼ  ا٘ٛسخٛى ٦ّ ٘ٙخ٧ٛٝج ض٧ٕٕب غ٢ؼًا ٧ٕغ٢ٜٛ ال ا٘نٙتج ٜٛ ارؤ٢ّ خعؼ٧ز ي٤ٙ أخكؼ
 . ا٘تنب٘ج ؤ٢ّاش ٜٛ ٧ؽ٧غ٢ٜ
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  السبتلج الدراسبح عمى خعلية
 ا٘تضد خ٢اسٟ ا٘خ٦ ٢اً٘ؼا٧ٔل ا٢ًٛ٘ٔبح خًغغ ي٤ٙ ٛؼاسًخ١ب خٚ ا٘خ٦ ا٘ؿبتٕج ا٘غؼاؿبح اخْٕح
ًّب٘قج  ا٘ضٙق٢ل  ٢مقى  ج٢ؤ٧ٛ٠ق  ا٘ٛسبالح ٜٛ ٧ُٗؼث اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘خنت٦ٕ٧ ا٦ًٛٙ٘  اْ٘

 يقبٚ  تفقٗل  ا٦ًٛٙ٘ ٘ٙتضد ا٘ٛؼ٧ؼ ا٢٘أى ٘عكح ١ٙٗ٢ب غ٢٘ج، ٗل ٘هؼ٢ِ ٢ّٕب ٘خسب٢ؽ٠ب
 ٢٘أًٝقب  ٕٛبؼتقج  ت٧ئقبح  ٦ّ ا٘غؼاؿبح خٖٙ ايغاغ خٚ ٢ٔغ. عبق تفٗل اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ٢

 ؤٜ ٛقى  ٢ٝخبئس١قب  ١ٝٛس١قب  ٜٛ اإلّبغث ٧ٜٛٗ ٢تب٘خب٦٘ ٢االسخٛبي٧ج االٔخكبغ٧ج ٢عكبئكٟ
ٜ  آؼاء تبؿقخنالو  االخسب٠بح خض٧ٙل ي٤ٙ ٧ٝكة َب٘ت٧خ١ب ٦ّ ؼ٧ٗؽا٘خ ٜ  ا٧ًٝٛ٘ق٧  عقالل  ٛق

ٓ  ٛغ٣ ي٤ٙ ٧ؼٗؽ ٢١ّ ا٘ضب٦٘ ا٘تضد ؤٛب. ا٘غؼاؿج ٛخ٧ُؼاح ٧ٕ٘بؾ اً٘ٛغث االؿخت٧بٝبح  خنت٧ق
 اإلغاؼث ٛسقبل  ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٛؼاٗؽ ٦ّ ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘تض٢د ٘ٙغؼاؿبح ا٘ٛٝهٛبح

 ا٘تضق٢د  ٜٛ اً٘غ٧غ خض٧ٙل عالل ٜٛ ا٘خنت٧ٓ ٛغ٣ ي٤ٙ ٧ؼٗؽ أل٢لا: سبٝت٧ٜ ٜٛ ؿ٢ؼ٧ج ٦ّ
 تخض٧ٙقل  ا٠قخٚ  ٢ا٘ذقب٦ٝ  ١٧ّب، نتٕح ا٘خ٦ تب٘ٛٝهٛبح ٢االخكبل( ا٘ٛٝسؽث ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ؼؿبئل)

 األؿئٙج ٜٛ ٛس٢ٛيج عالل ٜٛ ؿ٢ؼ٧ج ٦ّ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ تب٘تضد ا٧٧ًٜٝٛ٘ اسبتبح
 ٢َٛق٢ل  ٢ؤؽٛقج  ٢خنت٧ٕبخٟ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٦ّ اإلغاؼث يٙٚ ٦ّ ا٘تبضد غ٢ؼ ض٢ل ا٘ٛؼٗؽث

 ٛٗبٝج ٢خٝتى. ا٘تض٢د ٠ػٞ خنت٧ٓ ٢ًٛٔبح ا٤٘ تبإلمبّج اإلغاؼث ؤٔؿبٚ ٦ّ ا٘تضد ٢ّٙؿْج غ٢ؼ

ٜ  خخٝقب٢ل  ا٘خق٦  - ا٘تبضد يٙٚ ضغ ي٤ٙ – ا٘غؼاؿبح ؤ٢ائل ٜٛ ١ٝ٢ٗب ٦ّ ا٘ضب٧٘ج ا٘غؼاؿج  ٠قػ٧
 .ا٘سبٝت٧ٜ

تطبٌقً فً مجال اإلدارة فً ماهٌة ودور البحث العلمً ال: المبحث الثانً

 .سورٌة

 ا٘ٛسخٛقى  ٛٝهٛقبح  ٛفقبٗل  ا٤٘ ا٘خ٢سٟ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘خنت٧ٕ٧ج تب٘تض٢د ٕٝكغ تغا٧ج
 ٝؿقخًؼل  ٢ؿ٢ِ. ا٘ٝخبئز ٜٛ ا٘ٛؿخعٙكج ا٘خ٢ك٧بح خنت٧ٓ ٢ٛخبتًج ١٧ّب ا٘تض٢د ألسؼاء

ٜ ْٛ اإلغاؼث ٛسقبل  ّق٦  ا٘خنت٦ٕ٧ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٢غ٢ؼ ٛب٧٠ج ا٘خب٧٘ج إْ٘ؼاح ٦ّ  ٠قػٞ  ٝقغ٧
 .اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ٛسبل ٦ّ ا٘خ٢س١بح

 المجتمع بقطاعات اإلدارٌة العلمٌة البحوث عالقة

 ٛسقبل  ّق٦  ً٘ٙٛؼّقج  ا٘ٛٝخز غ٢ؼ سبًٛبخٝب خٛخٖٙ ٘ٚ ٢ؤٗذؼ ؿٝج 500 ٛٝػ ؤٟٝ اغيبءا ٧٘ؾ
 خْٕقغ  ٦ٗ٘ ا٘ٛسخٛى ٛٝهٛبح ٛى يالٔخ١ب خ٧ِٗ ؤٜ خؿخنى ٢٘ٚ اً٘ب٦ٛ٘، ا٘ك٧ًغ ي٤ٙ اإلغاؼث

 ٗٝقب  ٢اٜ ا٘ٝفقإث،  َؼت٦ ٧٘ؾ اإلغاؼ٥ اً٘ٙٚ تإٜ أخٝبيٝب ٜٛ ا٘ؼَٚ ي٤ٙ ؤؿبؿب، ؼا٘غ٢ ٠ػا
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 ي٤ٙ غ٧٘ل اال ٢ٛكؼ ٢ؿ٢ؼ٧ج ا٘ؼاّغ٧ٜ ٘تالغ ا٘ضمبؼ٧ج ا٨ذبؼ ٢ٛب ٠ٝبٖ، خن٢ؼٞ ي٤ٙ ٝخْٓ
ِ  ٘ٝقب  ٧ضٓ األعؼ٣ ا٘س١ج ٢ٜٛ س١ج، ٜٛ ٠ػا ٧ّٟ، ا٘ٛٝنٕج ٠ػٞ ؤتٝبء ٢اتغاو تؼايج  ا٢٘ٔق٢
 ّبٝٝب ٢ي٧ٟٙ،. ٛذال ؤؿ٧ب فؼٓ ٗتٙغاٜ تالغٝب ٜٛ فإٝب ؤٔل ٗبٝح تٙغاٜ ٦ّ ا١٘بئل ا٘خن٢ؼ ي٤ٙ

 ّق٦  ا٘خضغ٥ ٛؿخ٣٢ ي٤ٙ ٢ٜٗٝ ٢ؤٜ ي٧ٙٝب اْ٘ٛؼ٢ل ا٘ضمبؼ٥ ا٘خٝبّؾ خٕتل ا٤٘ ٛغي٧٢ٜ
 نت٧ًقج  ت٧ًغ ؤٛغ ٛٝػ ٢ُ٢مضح ُتضذح ٔغ٢. ٢خنت٧ٕبخ١ب اإلغاؼ٧ج ؤتضبذٝب تخن٧٢ؼ ٟ٘ ٢ٛاس١خٝب
ٜ  يقغغ  ت١قب  ٔبٚ ٘ٛسخًٛبخ١ب ا٘سبًٛج ١بخٕغٛ ؤٜ ٧ٜٛٗ ا٘خ٦ ا٘تض٢د خنت٧ٕبح ٜ  ٛق  اْ٘ٛٗقؼ٧
 ٝفقبن " ؤ١ٝقب  ت١٘٢ٕٚ ي١ٝب يتؼا ٢ا٘ٙػاٜ (,Shannon & Shoefeld (1965 ٛذل ا٘تبضذ٧ٜ
 اضغاد تُؼل ٢ػٖ٘ عبؼس١ب اً٘ٛؼّج ٝفؼ ٧٢ٜٛٗ ا٘سبًٛج، نالة ا٤٘ ٢ٛسٟ خ٦ٛ٧ًٙ ٢ٝهبٚ

 ,Siune et al) ٧فق٧ؼ  ٖ،ػ٘ يٜ ٢ّمال". ت١ب ا٘ٛض٧نج ا٘ت٧ئج ٦ّ ٢خ٧٢ٛٝج ؿ٧ٗ٢ٙج خ٧ُؼاح

 اسخٛقبي٦  ٛٝهق٢ؼ  خ٧٢ٜٗ ي٤ٙ ؿبيغ٠ب االسخٛبي٦ تب٢٘أى ا٘سبًٛج اؼختبن ؤٜ ا٤٘ (2004
 ٢ٜ٘ٗ. ا٘ٛسخٛى عغٛج ٦ّ ٢غ٢ؼ٠ب ا٘تضذ٦ ٘غ٢ؼ٠ب ؤغائ١ب ٦ّ ٢٧س١١ب ١٘ب ٢ؿ٧بؿ٦ ٢أخكبغ٥

 إلٝفقبء  غًّقٟ  ٛٛب ا٘ٛسخٛى ٛنب٘ة خٙت٦ ؤٜ ا٘سبًٛبح خؿخنى ٘ٚ( Eurab, 2007) ضؿة
ٜ  اً٘غ٧غ ٔبغ األٛؼ ٠٢ػا. ٢هبئِ ٜٛ ا٘سبًٛج تٟ خ٢ٕٚ ؤٜ ٧ٝت٦ُ ٛب خئغ٥ تغ٧ٙج ؿبحٛئؿ  ٛق

 ٢اً٘ق٢غث  ا٢٘مى ٠ػا تخكض٧ص ا٘ٛٝبغاث ا٤٘( Shauna & Harper, 2006) ٛذل اْ٘ٛٗؼ٧ٜ
 اً٘ؼة ا٘تبضذ٧ٜ تًل ٧٢ؼ٣. ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٧ٔبغث ٦ّ ا٘نت٦ً٧ ٘غ٢ؼ٠ب ا٘سبًٛج ٛٛبؼؿج ا٤٘
 ٢ا٘تضد ا٘تفؼ٧ج، ا٣٢ٕ٘ إليغاغ ٛؼٗؽا خت٤ٕ ا٘سبًٛج ؤٜ ي٤ٙ( 2005 ٧٢بؿ٧ٜ، اتؼا٧٠ٚ) ٛذل

 ٛسقبل  ّق٦  ٢عبكقج  ا٧ًٛٙ٘ج ٘ٙتض٢د ٛخ٧ٛؽ ٛؿخ٣٢ خض٧ٕٓ ا٢ٜ. ا٘ٛسخٛى ٢عغٛج ا٦ًٛٙ٘
 ٢ٛفقبؼٗج  ا٧ًٝٛ٘قج  ا٧ٙٗ٘بح ٦ّ ا٘تبضذ٧ٜ س٧ٛى س٢١غ تخمبّؼ اال ٧خضٕٓ ؤٜ ٧ٜٛٗ ال اإلغاؼث
 خٜٗ ٘ٚ ٛب َب٧ج ٧٘٢ؾ ٦ْٗ٧ ال خنت٧ٕ٧ج اغاؼ٧ج تتض٢د ا٧ٕ٘بٚ ألٜ. ا٘ٛسخٛى ٛٝهٛبح ٜٛ ّبيٙج
 خؼاسقى  ٢اٜ. ١٘ب خكغح ا٘خ٦ ا٘ٛفٗالح ضل ي٤ٙ ٢ٔبغؼث ٛخ٧ٛؽث ي٧ٛٙج تؿ٧٢ج ا٘تض٢د ٠ػٞ
 ٧َقبة  ا٘ق٤  ٔبغ ٛٛب ٢اٝخبس٧خٟ، ؤغاءٞ خؼاسى ا٤٘ ؤغ٣ ٛسخًٟٛ عغٛج ٦ّ اً٘ب٦٘ ا٘خ٧ًٙٚ غ٢ؼ

 ٛق٢اؼغ  خٕٙق ا٤٘ ؤغ٣ تغ٢ؼٞ ٢٥ا٘ػ ا٘ٛسخٛى، ٦ّ ٢اإلٝخبس٦ ا٘كٝبي٦ إ٘نبو ٛى ا٘خْبيل
 تخ٢ك٧ِ اٗخْبئ١ب ؤ٢ ا١ٛ٘ٛج ا٘خنت٧ٕ٧ج األتضبد خ٧٢ٛل ي٤ٙ ٔغؼخ١ب مًِ ٢تب٘خب٦٘ ا٘سبًٛبح
 ٢خٕغٚ خن٢ؼ ٦ّ ا٘خنت٦ٕ٧ ا٦ًٛٙ٘ ٘ٙتضد ا٘ٛخ٧ٛؽ ا٘غ٢ؼ ؿب٠ٚ ٢ٔغ. ١٧ّب ا٢ُ٘ق غ٢ٜ ا٘هب٠ؼث

 ا٘خ٢اكل خ٧ًْل ؼث٢مؼ٢ اً٘ب٘ٚ، غ٢ل ٗبّج ٦ّ ا٘ٛؿخ٧٢بح ٛعخِٙ ي٤ٙ ٢خ٧ٛٝخ١ب ا٘ٛسخًٛبح
ٜ  اً٘غ٧غ ٔبٛح ا٘كغغ، ٠ػا ٦ّ٢. ٢ا٘خ٧ٕٝج اً٘ٙٚ ٢يكؼ ٛسخٛى ٦ّ اْ٘ؼغ ضبسبح ٢ٛ٘اٗتج  ٛق
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 اً٘ٙٛق٦  ا٘تضقد  ٧٘كتص ا٘ٛسخٛى تٛٝهٛبح يالٔخ١ب تخ٢ذ٧ٓ ٢األ٢ؼ٢ت٧ج األٛؼ٧ٗ٧ج ا٘سبًٛبح
 عقالل  ٜٛ ا٘خ٧ٛٝج ا٤٘ ا٧ًٛٙ٘ج ا٘نبٔبح خ٢س٧ٟ ا٤٘ ٘سإح ض٧د ١٧ّب، ٘ٙخن٢ؼ ٢اًٝٗبؿب ٛٝنٕٙب

 ؿقت٧ل  ّق٦  ا٘كٝبي٧ج تب٘خنت٧ٕبح ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ٛئؿؿبح ؤتضبد ٘ؼتن كٝبي٧ج ي٧ٛٙج خسًٛبح
 . فبٛٙج ٢اسخٛبي٧ج ٢أخكبغ٧ج ذٕب٧ّج خ٧ٛٝج اضغاد
 اإلغاؼ٧ج األتضبد خخض٢ل ألٜ مؼ٢ؼث ٠ٝبٖ ؤٜ ي٤ٙ ا٘ٛخؼ٠ل اإلغاؼ٥ ٛئؿؿبخٝب ٢أى ٧٢ئٗغ

 ٧خضقخٚ  ض٧قد . ا٘تضذ٧ج ا٘ت٧ئج ٦ّ ؿبؿ٧جؤ خ٧ُؼاح اضغاد ؤ٧ٛ٠ج ٛى ا٘خنت٧ٓ، ا٤٘ ا٘خٝه٧ؼ ٜٛ
 ٢ٛخنٙتقبح  ا٘تضد ٢أى ت٧ٜ ا٢١٘ث سؿؼ ي٤ٙ ا٘ؿ٦ً مؼ٢ؼث اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ٛؼاٗؽ ي٤ٙ
 ا٘غؼاؿقبح  ٢ؤ٢مقضح . ١ٝٛقب  ا٘ٛؼخس٤ ٢ا٘غ٢ؼ خٝؿسٚ ٛخن٢ؼث ؼئ٧ج ت٢مى اً٘ٛل ؿ٢ٓ

 ال دض٧ق  ٘ٙخ٧ٕق٧ٚ،  ًٛب٧٧ؼ ٢س٢غ ً٘غٚ اإلغاؼ٥ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد خن٧٢ؼ ٛضب٢الح ّفل ا٘ضغ٧ذج
 ا٘ٛسخٛقى  ٕ٘نبيبح ٢ا٘مؼ٢ؼ٥ اْ٘بيل اإلؿ١بٚ غ٢ٜ ٢خ١ٙ٧ًْب ا٘تضذ٧ج ا٘ٛٝه٢ٛج خ٧ٛٝج ٧ٜٛٗ
 ي٤ٙ ٢ضذ١ب ا٘تض٢د ٛؼاٗؽ ٢ت٧ٜ ت١ٝ٧ب ٘ٙخٝؿ٧ٓ آ٧٘بح ٢ا٧سبغ ا٘تض٢د، ؤٝفنج خ٧٢ٛل ٦ّ ٗبّج

 (. 1998 اً٘ب٦٘، اً٘تغ) ػٗؼ ٗٛب ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٘تضد ؤٝفنج ٦ّ االؿخذٛبؼ
 ٛفقبت١ج  ٗبٝقح  ا٘خ٦ ا٘ذب٘د اً٘ب٘ٚ تٙغاٜ ٦ّ إ٘بئٚ ا٢٘مى ت٧ٜ ٝج٢إ٘ٛبؼ ا٘تضد عالل ٢ٜٛ

ٜ  اؿقخْبغخ١ب  يٜ ا٘ٛبم٦، إ٘ؼٜ ٛٝخكِ ٦ّ ٢ا٘تؼاؽ٧ل ٢ا٧ؼاٜ ٢خؼ٧ٗب ٗب١٘ٝغ ٢٘أًٝب،  ٛق
 ٢٠ ي١ٝب خؼاسًٝب ٦ّ ا٘ؿتة ٠ل: ٝخؿبءل. اإلغاؼ٧ج ١ٝٛ٢ب ا٘ٛسبالح ٗل ٦ّ ا٘خنت٧ٕ٧ج تض٢ذ١ب

 تؿقتة  ا٘خ٧ًٙٚ ي٤ٙ ا٘ٛخؽا٧غ االسخٛبي٦ ا٘نٙة إلفتبو سٟا٘خ٢ ؤٚ ا٧ِٗ٘؟ غ٢ٜ تب٘ٗٚ اال٠خٛبٚ
 ا٘تبضقد  ٔقغؼاح  مًِ ٢٠ ا٘ؿتة ؤٜ ؤٚ اً٘ؼت٧ج؟ ا٘تالغ ًٛهٚ ٦ّ ا٘ؿؼ٧ى ا٘ؿٗب٦ٝ ا٢ٛٝ٘

 اؿخضمقبؼ  يٙق٤  خؼ٧ٗؽٝقب  ا٘ق٤  ا٘ؿتة ٢ً٧غ ؤٚ. ي٧ٛٙج غؼاؿج ؤ٧ج خذتخٟ ٘ٚ ٠٢ػا اً٘ؼت٦؟
 ٢ً٧غ ٠٢ػا .ٟٛٝ ٢ا٘خ١ؼة ٗالخ٢ٟٛف ا٘ضبمؼ ٜٛ ع٢ّب ٢ا٘ٛؿخٕتل ا٘ضبمؼ ٜٛ ؤٗذؼ ا٘ٛبم٦

 ٝخقبئز  خسغ ٘ٚ ض٧د األعؼ٣، ا٘ٛسخٛى ٢ٔنبيبح ا٘تضذ٧ج ا٘ٛؼاٗؽ ت٧ٜ ّس٢ث ٢س٢غ ا٤٘ تؼؤ٧ٝب
ٜ  ا٢ًٙٛ٘ٛبح خ٢ّؼ ً٘غٚ ا٘ٛن٢ٙة تب٘فٗل ٘الؿخعغاٚ نؼ١ٕ٧ب ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد  يٛقل  آ٧٘قج  يق

 ٦ا٘ٛضٙق  اً٘ٙٛق٦  ا٘تضقد  ٛؼاٗقؽ  تٛعؼسقبح  إ٘نبيبح ٠ػٞ ٛٝهٛبح ذٕج ٢يغٚ ا٘ؿ٢ٓ،
 ا٢ٛ٘اؼغ ٔٙج ١٘ب ٧مبِ األسبٝة، ا٘عتؼاء اؿخٕغاٚ عالل ٜٛ األسٝت٦ تًٕغث خإذؼ٠ب ٢اؿخٛؼاؼ

  .ا٘مؼ٢ؼ٧ج ٢ا٘خٕب٧ٝج ا٘ٛب٧٘ج
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 ّق٦  اً٘ب٧٘قج  ٢ٛئ٠الخ١ب ا٧ًٛٙ٘ج ٢ٗاغؼٝب ٢عتؼث ْٗبءث ٦ّ اً٘سؽ ٝغي٦ ٠ل آعؼ، سبٝة ٜٛ
 ّق٦  ؤٚ ٢ْٗبءاخ١قب  ٢اغؼا٘ٗ ٦ّ ٠ل ا٘عٙل؟ ٧ٜٗٛ ؤ٧ٜ ا٘خؿبئل ٘ٝب ٧٢ضٓ. ال تب٘نتى اإلتغاو؟

 اإلغاؼث ٢ًٛب٠قغ  ؤٔؿبٚ ٦ّ ا٘تضذ٦ ا٘ٝهبٚ ؤٜ ا٘س٦ٙ ٢ا٢٘امص ٧ّٟ؟ خ٧ًـ ا٘ػ٥ ا٘تضذ٦ ا٘ٝهبٚ
ِ  ٛس٢ٛيج ٜٛ ٧ًب٦ٝ ا٘ٝب٧ٛج، ا٘غ٢ل ؤَٙة فإٜ ػٖ٘ ٦ّ فإ١ٝب ؿ٢ؼ٧ج، ٦ّ  ٛذتنقج  هقؼ٢

 ٗخْبء٢اال ا٘تضذ٧ج ا١٘ٛج مًِ ٢اٝٛب ا٘ٛبغ٧ج، اإلٛٗبٝبح مًِ ؤتؼؽ٠ب ٧٘ؾ ا٘تضذ٦، ٘دتغاو
 ا٘خ٧ُقؼ  ٢ٛ٢اٗتج األك٧ٙج األّٗبؼ يٜ ا٘تضد غ٢ٜ ا٘ٛن٢ٙة ا٘ضغ ي٤ٙ ا٘خؼ٦ٔ تض٢د تبسؼاء
. ا٘ٛسقبل  ٠ػا ٦ّ اُ٘ؼت٧٧ٜ ا٘تبضذ٧ٜ ٢ٛٝبّؿج خنت١ٕ٧ب ي٤ٙ ٢اً٘ٛل ا٧ًٛٙ٘ج ا٘خ٧ٕٝبح ٦ّ ا١٘بئل

 ا٘تضذق٦،  اً٘ٛل ؿ٣٢ اإلغاؼ٧ج ا٘ٝبض٧ج ٜٛ ا٘ٛسخٛى ٛٝهٛبح ٘خن٧٢ؼ ؤعؼ ع٧بؼ ٘غ٧ٝب ٠ل ذٚ
 اً٘ٛقل  اؿخٕالل ٠٢ٚ ٜٛ ا٘خعٙق تمؼ٢ؼث ؤْٝؿٝب ٢ٕٝٝى ا٘خنت٦ٕ٧ سبٝتٟ ٦ّ األعق ي٢٤ٙ

 ا٘خنق٧٢ؼ  يٜ ا٘غ٧٘٢ج ا٘ٛخ٧ُؼاح هل ٦ّ تغ٧اًل ٠ٝبٖ ٧٘٢ؾ ا٘ٛسخٛى، يٜ األٗبغ٦ٛ٧ ا٘تضذ٦
 ؤٜ خضقب٢ل  ا٘خ٦ ا٘ضغ٧ذج ا٧ًٛٙ٘ج اإلغاؼث ْٛب٧٠ٚ خنت٧ٓ ٝض٢ ٘الٝخٕبل ا٘عن٤ ا٘ؿؼ٧ى اإلغاؼ٥

 خ٢٘٢ٝٗس٧قب  ١٧ّب تٛب ا٘خ٧ٕٝج ٢ا٢ًٙ٘ٚ ٢االٔخكبغ٧ج االسخٛبي٧ج ا٢ًٙ٘ٚ ت٧ٜ ا٦ًْٙ٘ االٝغٛبر خضٕٓ
 ًٛب٘سقج  ا٘ق٤  ا٘تضذق٦  اً٘ٛل ٕٝل مؼ٢ؼث ا٤٘ اإلغاؼ٧٧ٜ ا٘تبضذ٧ٜ ٝغي٢ ٠٢ٝب .ا٢ًٙٛ٘ٛبح
ٓ  ٛخبتًج ي٤ٙ ٢اً٘ٛل ا٘ٛعخْٙج ا٢٘ؽاؼاح ٦ّ ا٘ٛٝهٛبح ٛفٗالح  ا٘خق٦  االٔخؼاضقبح  خنت٧ق
ٜ  ؤّبٓ خن٧٢ؼ ٦ّ ا٘خ٧ْٗؼ عالل ٜٛ ٧ٛؽثا٘ٛ ا٘تض٢د تًل ي١ٝب خٛعمح  ٢آ٧٘قبح  ا٘خًقب٢

 خٝكقة  تض٧د ا٘ٛسخٛى، تٛٝهٛبح اإلغاؼ٧ج ا٢ًٙ٘ٚ ٦ّ ا٘تض٢د ٛؼاٗؽ يالٔج ٘خ٧ًْل خنت٧ٕٟ
 . تإ٧٢٘٢بخ١ب ٛٝهٛبخٟ ٛفٗالح ي٤ٙ تخؼ٧ٗؽ٠ب عغٛخٟ ي٤ٙ
 ٧سة ؤٚ ا٘ٗٚ؟ ٦ّ اُ٘ؼت٧ج ا٘تضد ٛؼاٗؽ ٘ٛمب٠بث  اإلغاؼ٧ج األتضبد تبٝسبؽ ٝٗخ٦ْ ٠ل ٢ٜ٘ٗ

 اً٘ٙٛق٦  اٝخبسٝقب  ّق٦  األؼٔقبٚ  ٘خضن٧ٚ ٝؿ٤ً ال تب٘خإ٧ٗغ ؤ٧مب؟ ا٢ٝ٘ي٧ج ٛى ٠ػا ٧خؼآّ ؤٜ
 ٢ا٘تضق٢د  ا٧ًٛٙ٘قج  ا٘ؼؿبئل اٝخبر ٧ٕغٚ ّٙٚ ٧ّٟ، ا٘خ٧ٛؽ ا٤٘ ٝؿ٤ً ؤٜ ٧سة ٛب تٕغؼ اإلغاؼ٥
 سلأل ا٘ٗٚ اٝخبر ي٤ٙ األٛؼ أخكؼ ٢اٝٛب خؼخ٧تب، ٧ًن٧ٝب ؤ٢ خ٧ٛؽا، تض٢ذٝب ٛؼاٗؽ ٦ّ اإلغاؼ٧ج

 ّق٦  ا٢ٝ٘ي٧قج  ٛؿقإ٘ج  ا٤٘ ٛب تفٗل ٧ض٧ٙٝب ٠٢ػا. ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘غؼسبح ا٘ف١بغاح ٢اينبء ا٘ٗٚ
 ٢ٗٛقب . ٛؼخًْقج  تس٢غث خ٧ّ٢ؼٞ ٧٢سة ا٘خٕغٚ ٔبنؼث ٢٠ اً٘ب٦٘ ا٘خ٧ًٙٚ ألٜ ا٘ٛٝسؽث، ا٘تض٢د

 ٠ق٢  تٛب األض٧بٜ ًٛهٚ ٦ّ خؼختن ا٢ٝ٘ي٧ج تإٜ (Harvey & others, 1993) ٜٛ ٗل ؤفبؼ
 ٛضقغغث  ٢ٛؿقخ٧٢بح  ًٛقب٧٧ؼ  يٙق٤  ٢ا٘ضك٢ل ٢االخؿبٓ ا٘خ٧ٛؽ يتؼ ٧٘جيب ٧ٔٛج ٢ػ٢ س٧غ

 ا٢ٝ٘ي٧قج  تإٜ( 2001، ا٧ٗ٘ال٦ٝ)، ٢(Green, 1998) ٛذل ا٘تبضذ٧ٜ ًٛهٚ ٧٢خت٤ٝ. ٛؿقتًٕب
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 خٙت٧قج  يقغٚ  ايختقؼ  ّٕغ ( Evans, 1993) ؤٛب". ُ٘ٙؼل ا٘ٛالئٛج" خ٦ًٝ اً٘ب٦٘ ا٘خ٧ًٙٚ ٦ّ
 ٝسقبش  ي٤ٙ خضبّه ا٘خ٦ ٦٠ ا٢ٝ٘ي٧ج ٠٢ػٞ. خٛى٘ٙٛس ّبغضج عؿبئؼ ٧ؿتة ا٘ٛؿخ٧ْغ٧ٜ خ٢ًٔبح
 ا٘نٙتقج  ؿسبالح ي٤ٙ ا٘غ٢ؼ ٠ػا ٧ٕخكؼ ؤٜ ال. اً٘ب٦٘ ٘ٙخ٧ًٙٚ ٢ا٦ْٝ٘ ا٦ًٛٙ٘ ا٘ٛؿخ٣٢ ٢ؼ٦ٔ

 ا٘خؼ٧ٔقج "٢" اإلغاؼ٧قج  تب٘ٛٝبكة" تغ٢ؼ٠ٚ ١٧خ٢ٜٛ ٢ا٘ػ٧ٜ ؤؿبخػخ١ٚ، ٢ؤؼاء ٢ٛأِ خت٦ٝ ٦ّ
ٜ  اً٘الٔقج  خ٢مقص  ا٘خ٦ ْٗبءثا٘ اؿخؼاخ٧س٧بح ت٢مى اال٠خٛبٚ ٧سة ٢ي٧ٟٙ. "األٗبغ٧ٛ٧ج  تق٧
 ا٘خق٦ " اْ٘بي٧ٙقج " تختٝق٦ ( Brown, 1999) ٛى ٢ٝخْٓ اً٘ب٦٘، ا٘خ٧ًٙٚ ٢ٛغعالح ٛعؼسبح

 ٛسخًٛبخ١قب  ٘عغٛج ا٘سبًٛبح ٛعؼسبح ٢خ٢ه٧ِ ٢األ٠غاِ، ا٘ٛعؼسبح ت٧ٜ اً٘الٔج خ٢مص
 ٠٢قػا . ٢االؽغ٠قبؼ  ٘ٙخٕقغٚ  ٢ٛضؼٗج ٢ضمبؼ٥ ي٦ٛٙ افًبو ٗٛؼاٗؽ خ٧ٛؽ٠ب يتؼ ا٘ٛض٧ٙج

 ؤٜ ٧سقة  ٢ت١ػا. ا٘ٛؼس٢ث ؤ٠غا١ّب خضٕٓ ي٧ٙٛج اً٘ب٦٘ ا٘خ٧ًٙٚ ٛئؿؿبح ٦ّ االؿخذٛبؼ ل٧سً
 يٙق٤  خٝكقة  ؤٜ ٧سة ٢اٝٛب" تؼؿخ٧ز" ٧٘ؿح اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ٢ؤتضبذٝب ؼؿبئٙٝب تإٜ ٝغؼٖ
 ا٘عْقبِ، ) ك٢ح ا٤٘ ك٢خٝب ٢ٝمٚ. ٛفب١ٙٗب تضؼ ٦ّ ١٘ب ٧ُٛذب خٝخهؼ ا٘خ٦ ٛٝهٛبخٝب عغٛج

 ض٧قبث  خن٢ؼ ٦ّ ا٘خنت٦ٕ٧ ا٘تضد أل٧ٛ٠ج اً٘ؼة ٢ا٘تبضذ٢ٜ ًٙٛبءا٘ اغؼاٖ تمؼ٢ؼث( 2007
 اٝٝقب  اال. اً٘ٙٛق٦  ا٘تضقد  ٦ّ ا١ٛ٘ٚ ا٘سؽء تبيختبؼ٠ب ا٧ًٙ٘ب ا٘غؼاؿبح ٢أى ٢خن٧٢ؼ األٛٚ

 ا٘ٛفقٗالح  ضقل  ّق٦  ٢خ٢ه١ْ٧قب  ا٘ٛتػ٢٘ج ا٘تضذ٧ج ا٘س٢١غ ٜٛ تب٧ٕٙ٘ل اال ٝؿخ٧ْغ ال ٘ألؿِ
ٜ  س٢١غ خ٢س١ح ١٘٢ػا. ٗت٧ؼا ا٘غؼاؿبح ٠ػٞ ٛؼغ٢غ ٢ٗ٧ٜ٘ ا٘ٛسخٛى ؤٛبٚ ا٘ٛنؼ٢ضج  ا٘تقبضذ٧

ِ  ٘خض٧ٕٓ" ٢خ١ٙ٧ًْب ا٘ٛسخ٧ًٛج ا٘فؼاٗج ٢غ٢ؼ ذؼ"ؤ خت٧بٜ ٦ّ  ضهق٦  ٢ٔقغ  ا٘ٛسخٛقى،  ؤ٠قغا
ٍ  تب٠خٛبٚ ا٘تضذ٧ج ٢ا٘ٛئؿؿبح ٢األ٧ٙ٠ج ا٘ض٧ٛ٢ٗج إ٘نبيبح ت٧ٜ ا٘فؼاٗج ٢ٛم٢و  ّق٦  تقب٘
 ا٘خ٦ ا٘ٛعخْٙج ا٢ْ٘ائغ ٢ٗػٖ٘ ج،ا٘خ٧ٛٝ ت٧ًٙٛج ا٘فؼاٗج ٠ػٞ الؼختبن ٢ػٖ٘ اً٘ب٘ٚ، ؤٝضبء ٛعخِٙ
ٜ  ا٧ًٝٛ٘ج األنؼاِ ٢خ٢اكل ٢خْبيل خؿٙؿل ا٘فؼاٗج ٢خخنٙة. ي١٧ٙب ا٘ضك٢ل ٧ٜٛٗ  ٘خقخٛٗ

ٜ  ّق٦  خإعػ ٢خ٢ك٧بح ٔؼاؼاح ا٤٘ ٧٢ئغ٥ ٢ا٘خؽاٛبخ١ٚ ؤ٠غا١ّٚ ٢خض٧ٕٓ خضغ٧غ ٜٛ  ا٘ضؿقتب
 ٢خٛذقل  ،((Barth Richard, 2008 ؤ٢ؼغٞ ٗٛقب  ا٧ًٝٛ٘قج  األنؼاِ ٗل ٢ٛخنٙتبح ؤؼاء

 تُقؼل  ٢اعخكبكقبخٟ  ٢ٛئ٠الخٟ تبٛٗبٝبخٟ نؼِ ٗل ٧ّٟ ٧ؿ١ٚ ٘ٙخ٢اكل انبؼًا ا٘فؼاٗج
ٓ  ٢ٝبسضج ّبيٟٙ فؼاٗج ٧ٔبٚ ؤٜ اال. ا٘ٛفبؼٗج األنؼاِ ت٧ٜ ا٘ٛضغغث األ٠غاِ خض٧ٕٓ  ٘خض٧ٕق
 ,Welsh) ٜٛ ٗل ضؿة ضكؼ٠ب ٧ٜٛٗ ٗذ٧ؼث ٢ًٛٔبح ٢٧اسٟ ا٘تض٢د ٝخبئز تخنت٧ٓ ا٘خ٧ٛٝج

2008 ) ٢(He & others, 2009) ا٢ًٙٛ٘ٛقبح  ٔٙج: ٦ٙ٧ تٛب  ٜ ِ  يق  ا٧ًٝٛ٘قج  األنقؼا
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 ا٘خًبٛل ٦ّ ا٘ض٢اؼ ذٕبّج ٧َ٢بة ا٘تضذ٧ج، ا٧ًٙٛ٘ج ٦ّ ا٘ٛسخٛى غ٢ؼ ٧َ٢بة ا٘تضذ٧ج، تب٧ًٙٛ٘بح
ِ  ا٘ٛعخْٙج، األنؼاِ ت٧ٜ ٢ا٘خْبيل  ٢ا٘خنق٧٢ؼ  ٘ٙتضقد  ا٘ٛعككقج  ا٧ٛ٘ؽا٧ٝقبح  ٢مقً

 االؼخْقبو  ٛقى  عبكقج  ٢ا٘خن٧٢ؼ ا٘تضد خْٗٙج اؼخْبو ا٤٘ تبإلمبّج اإلٝخبس٧ج، تبٕ٘نبيبح
 ا٘ٛض٧ٙج ا٘فؼٗبح ٘تًل ا٘ٛب٧٘ج إ٘ٛغؼث ٢يغٚ ٢ا٢ٛ٘اغ، ٢اً٘ٛغاح األس١ؽث ألؿًبؼ ا٘ٛؿخٛؼ
 الٝعْبل ا٘تضذ٦ ً٘ٙٛل ٘ٙخْؼٌ ا٘ٛئ٧ٙ٠ٜ ا٘تبضذ٧ٜ ٔٙج ٢ؤ٧مب، ٢ا٘خن٧٢ؼ، ا٘تضد ي٤ٙ ٘دْٝبٓ
 . ا٘ٛب٦٘ اً٘بئغ

ل ومناقشة نتائج الدراسة ال: المبحث الثالث ة وطرح بعض التصورات لحل تحٌل مٌداٌن
 المشكلة 

 ؤي٢اٚ ذالذج ٛغ٣ ي٤ٙ ا٘نالة خ٧ِٙٗ عالل ٜٛ ٛضٗٛج، ؼؿب٘ج 88 ٢خض٧ٙل اؿخًؼال يتؼ
 ا٘تضد ؤك٢ل ٛبغث ٦ّ نب٘ة ٘ٗل اإلغاؼ٧ج ا٢ًٙ٘ٚ ٦ّ( غٗخ٢ؼاٞ ؤ٢ ٛبسؿخ٧ؼ) ؼؿب٘خ٧ٜ تٕؼاءث
 ا٘سبٝة ػاح ا٘ؼؿبئل ي٤ٙ ٢ا٘خؼ٧ٗؽ، ٢2010 2009-2008 األي٢اٚ عالل ا٦ًٛٙ٘

 إ٘ٛؼ٢ءث ا٘ؼؿبئل ٛم٢ٜٛ تٛٝبٔفج ؽٛالئ١ٚ ؤٛبٚ ا٘ٝخبئز تًؼل ا٘نٙتج خ٧ِٙٗ ذٚ ا٘خنت٦ٕ٧،
 خؿ٧ٙن يتؼ ٘ٝب خت٧ٜ ٢ٔغ. ا٘ٛغؼ٢ؿج ا٘ٛٝهٛبح ٢أى ٦ّ ٝخبئس١ب خنت٧ٓ خٚ ٠٢ل ٢خض١ٙ٧ٙب
 ا٧ٛ٘غا٧ٝج تب٘ؽ٧بؼاح ا٘نالة خ٧ِٙٗ عالل ٜٛ ا٘ؼؿبئل ٠ػٞ ٦ّ ا٘خنت٧ٓ سبٝة ي٤ٙ ا٘م٢ء

 تب٘ٛئؿؿبح االخكبل ؤ٢ ١٧ّب ا٧ٛ٘غا٧ٝج ا٘غؼاؿج ٛض٢ؼ فٗٙح ا٘خ٦ ا٘ٛئؿؿبح تٛغؼاء ٕٙبء٢ا٘
 تٛب األعػ ٛغ٣ ي٤ٙ ٢ٔ٢ِٙ٘ ١٧ّب ا٘تضد خنت٧ٓ خٚ ٢ا٘خ٦ ا١٧٘ب ا٘ػ٠بة اٛٗب٧ٝج خًػؼ ضبل ٦ّ
 ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ؼؿبئل) ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د خ٢ؽو ٧ًؼل ا٘خب٦٘( 1) ؼٔٚ ٢ا٘سغ٢ل. ا١٧٘ب أخؼاضٟ خٚ

 . ا٘تضد ي٧ٝج ٦ّ ا٘ؿ٢ؼ٧ج اإلغاؼث ٢ًٛب٠غ ٧ٙٗبح ٦ّ ا٘ٛٝسؽث( ٢ٞا٘غٗخ٢ؼا

 األعوام 2007 2008 2007 0212

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 نوع الرسالة

14 10 12 8 18 6 16 4 

 العام حسب تحلٌلها تم التً العلمٌة الرسائل توزع(: 1) رقم الجدول

 ؼؿب٘ج ٢28  ؼؿب٘ج 60 تٍٙ ٘ٛبسؿخ٧ؼا ؼؿبئل يغغ ؤٜ ي٤ٙ( 1)ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٝخبئز غلخ ض٧د
 . غٗخ٢ؼاٞ

 
 

 .الرسالة إعداد فً المتبع العلمً المنهج( 2) رقم الجدول وٌبٌن
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.3 19.3 19.3 17 المنهج الوصفي

 62.5 43.2 43.2 38 المنهج اإلحصائي

 90.9 28.4 28.4 25 المنهج التحليلي

 100.0 9.1 9.1 8 منهج دراسة الحالة

Total 88 100.0 100.0  

 الرسالة إعداد فً المتبع العلمً المنهج(: 2) رقم الجدول

 تٝؿقتج  اإلضكقبئ٦  ٢ا١ٝٛ٘ز% 19.3 تٝؿتج ا٢٘ك٦ْ ا١ٝٛ٘ز ايخٛبغ ا٤٘ ا٘ٝخبئز خف٧ؼ ض٧د
 ٝؿتج ٧خسب٢ؽ ٘ٚ ا٘ضب٘ج غؼاؿج ١ٝٛز ؤٛب ،%28.4 تٝؿتج ا٘خض٦ٙ٧ٙ ا٢٘ك٦ْ ١ز٢ا٘ٛٝ 43.2%
 .ا٧ً٘ٝج ٦ّ% 9.1

 .ا٘ؼؿب٘ج خنت٧ٓ ٢فٗل ٧ْ٧ٗج ا٘خب٦٘( 3) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٧٢ه١ؼ 
% ٢38.6 ٧ٛغا٧ٝقج،  غؼاؿج ٦٠ ا٘ؼؿبئل ٜٛ %19.3 ؤٜ( 3) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ؤؼٔبٚ خت٧ٜ ض٧د

 ي٤ٙ ايخٛغح ١ٝٛب% 7711 ؤٜ ض٧ٜ ٦ّ ٘ضب٘جا غؼاؿج ايخٛغح ١ٝٛب% ٢30.7 خنت٧ٕ٧ج، غؼاؿج
 .إ٘ٛبؼٝج ا٧ٛ٘غا٧ٝج ا٘غؼاؿج

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.3 19.3 19.3 17 دراسة ميدانية

 57.9 38.6 38.6 34 تطبيقية دراسة

 88.6 30.7 30.7 27 دراسة حالة

 100.0 11.4 11.4 10 دراسة مقارنة

Total 88 100.0 100.0  

 الرسالة تطبٌق شكل(: 3) رقم الجدول

 يٙق٤  أخكؼح أل١ٝب ٧ٛغا٧ٝج ٗٙٛج ٦ّ ا٘خنت٦ٕ٧ ا٘تًغ ي٤ٙ ِٕٝ ؤٜ ٝؿخنى ٘ٚ خبؼ٧عٟ ٢ضخ٤
 ّق٦  ٛكقغا٧ٔخٟ  خٕقغ٧ؼ  ٧كًة ا٘ػ٥ ا٧ٛ٘غاٜ ٠٢ػا ٢خض١ٙ٧ٙب ا٢ًٙٛ٘ٛبح سٛى ٦ّ االؿخت٧بٜ

 األؿقخبػ  ٧نٙقة  ٔٙٛقب  ض٧د ٧ّٟ، االؿخت٧بٝبح غيغ ٢ٛذ٧ٔ٢ج ضخ٤ ؤ٢ ا٘غ٧ٕٔج ا٘ت٧بٝبح اينبء
 تب٘تبضذ٧ٜ خف٧ٗٗب ٧٘ؾ ٠٢ػا ا٘نب٘ة، ا٘تبضد ٔتل ٜٛ خْؼ١ُ٧ب ٔتل االؿخت٧بٝبح ؼئ٧ج ا٘ٛفؼِ

 . ؤٗذؼ ال ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘غٔج ا٢ٛ٘م٢ي٧ج ي٤ٙ ا٘ٛفؼِ ٔٙة ٧٘نٛئٜ ٢اٝٛب
 ا٘ٛئؿؿبح ٛى خٛح ا٘خ٦ ٢االخكبالح ا٧ٛ٘غا٧ٝج ا٘ؽ٧بؼاح ٝخبئز ا٘خب٦٘( 4) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٧٢ت٧ٜ

 .ا٘ٛٝسؽث ا٘ؼؿبئل ٢ض٢ٙل ٢ٕٛخؼضبح خ٢ك٧بح خنت٧ٓ ٝخبئز ض٢ل ا٘تضد ٧ٔغ
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 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ليش هنبك تطبيق فعلي 

 للبحج
84 95.5 95.5 95.5 

يتم االصتئنبس بنتبئج 

 البحج
4 4.5 4.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 المنجزة الرسائل وحلول ومقترحات توصٌات تطبٌق نتائج( : 4) رقم لجدولا

 ؤٜ ض٧قد  ٧َبتٟ، ٢ضخ٤ ا٘خنت٧ٓ ٠ؽا٧٘ج ا٤٘ ا٘ؿبتٓ( 4) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٦ّ ا٘ٝخبئز خف٧ؼ ض٧د
 ٧َ٢قؼ  ٢امقص  ٧َؼ االؿخئٝبؾ ٠٢ػا تٝخبئس١ب، االؿخئٝبؾ خٚ ٔغ ا٘ؼؿبئل ٜٛ%  4.5 ٝؿتج
 .  ا٘خنت٧ٓ ٧ٙٔٙج تضدا٘ ٝخبئز ٜٛ اإلّبغث ٧سًل ٛٛب ٛضغغ
 البحث فرضٌات اختبار نتائج

 ٔقبٚ  ا٘تضد ّؼم٧بح اعختبؼ ؤسل ٢ٜٛ ؤيالٞ ٢ا٘غٗخ٢ؼاٞ ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ؼؿبئل ٘خض٧ٙل اؿخٗٛبال
 ٛضقب٢ؼ  خُن٦ ؿئال 12 ٜٛ ٛئِ٘ اإلغاؼث ٦ّ ا٘تبضذ٧ٜ ا٤٘ ٢ٛسٟ اؿخت٧بٜ تخك٧ٛٚ ا٘تبضد
ٜ  غاؼث،اإل ٦ّ تبضد 62 ي٤ٙ خ٢ؽ١ً٧ب خٚ ٢ٔغ ا٘ؼئ٧ؿج، ا٘غؼاؿج  االؿقخٛبؼاح  يقغغ  ٢ٗقب

 % 0.91 تٝؿتج ً٘ٙٛب٘سج كب٘ضج اؿخٛبؼث 48 ١ٝٛب % 0.85 تٝؿتج اؿخٛبؼث 53 ا٘ٛؿخؼسًج
 تؼٝبٛز تبؿخعغاٚ تخض١ٙ٧ٙب ٢خْؼ١ُ٧ب ا٘ت٧بٝبح سٛى تًغ ا٘تبضد ٔبٚ ذٚ. اً٘ٛبغث االؿخٛبؼاح ٜٛ

SPSS v.17 ،تنؼ٧ٕج ٗؼ٢ٝتبط ْبؤ٘ اعختبؼ تبؿخعغاٚ االؿخت٧بٜ ّٕؼاح ذتبح اعختبؼ ٢اسؼاء 
 (.5) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٧ت٧ٟٝ ٗٛب ا٘ٝك٧ْج، ا٘خسؽئج

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE(ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Cases =     48.0                    N of Items = 12 

Correlation between forms =.1137  Equal-length Spearman-Brown   =.2041 

Guttman Split-half =.1631         Unequal-length Spearman-Brown =.2042 

6 Items in part1                  6 Items in part2 

Alpha for part1 =.8244     Alpha for part2 =.8648 

Alpha =    .8446 

 االستبانة فقرات ثبات لقٌاس كرونباخ ألفا اختبار(: 5) رقم الجدول

 ٧فق٧ؼ  ا٘ػ٥ األٛؼ( 0.8448) ا٘ذتبح ًٛبٛل تٍٙ ّٕغ ؤيالٞ( 5) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٜٛ ٧خمص ٢ٗٛب
 . ا٘ذتبح ٜٛ يب٧٘ج غؼسج ي٤ٙ االؿختبٝج ؤٜ ا٤٘

 (. 6) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٧ًؼم١ب ٗٛب ا٘غؼاؿج، ٧ً٘ٝج ا٢٘ك٧ْج اإلضكبءاح ًٝؼل ٢تغا٧ج
 ٧٢خق٢ؽو . ٛقغؼؾ  تٛؼختج ٠ٚ ا٧ً٘ٝج ؤّؼاغ ٜٛ% 4015 ٝؿتج ؤٜ( 6) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٧ت٧ٜ ض٧د
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ٜ % ٢22 ؿق٢ؼ٧ج  ٜٛ% 7515 ا٤٘ ا٘غٗخ٢ؼاٞ غؼسج ي٤ٙ ا٘ضك٢ل تٙغ ضؿة ا٧ً٘ٝج ؤّؼاغ  ٛق
ٜ % ٢112 ؤٛؼ٧ٗ٧قج  غ٢٘ج ٜٛ% .٢51 ؤ٢ؼت٧ج غ٢٘ج ٜٛ% 1.15 ٢ٝؿتج يؼت٧ج غ٢٘ج  غ٢٘قج  ٛق

 يٜ خٕل عتؼث ٘غ١٧ٚ ٜٛٛ% 211. ا٤٘ اً٘ٛل ٦ّ عتؼخ١ٚ ضؿة ا٧ً٘ٝج ؤّؼاغ ٧٢خ٢ؽو. ؤؿ٧٢٧ج
% 7314 ّٕن ت٧ٝٛب ؿ٢ٝاح 70 ا٤٘ 2 ت٧ٜ خخؼا٢ش اً٘ٛل ٦ّ عتؼث ٘غ١٧ٚ ٜٛٛ% ٢1416 ؿ٢ٝاح 2

 .ؿ٢ٝاح 70 ال اً٘ٛل ٦ّ عتؼخ١ٚ خخسب٢ؽ ٜٛٛ
 Value Label Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 المرتبت العلميت

 16.7 16.7 16.7 8 أستاذ

 29.2 12.5 12.5 6 أستاذ مساعد

 100.0 70.8 70.8 34 مدرس

 الحصول على بلذ

 الذكتوراه درجت

 18.8 18.8 18.8 9 سوريت

 43.8 25.0 25.0 12 دونت عربيت

 87.5 43.8 43.8 21 دونت أوربيت

 95.8 8.3 8.3 4 دونت أمريكيت

 100.0 4.2 4.2 2 دونت أسيويت

الخبرة في العمل 

 الجبمعي

 35.4 35.4 35.4 17 سنواث 5قم من 

 83.3 47.9 47.9 23 نواثس 10إنى  5من 

 100.0 16.7 16.7 8 10سنواث فأكثر 

 العمر

 6.3 6.3 6.3 3 سنت 30أقم من 

 39.6 33.3 33.3 16 سنت 40إنى  30من 

 79.2 39.6 39.6 19 سنت 50إنى  40من 

 100.0 20.8 20.8 10 سنت فأكثر 50

 الدراسة لعٌنة الوصفٌة اإلحصاءات(: 6) رقم الجدول

 يٜ ؤيٛبؼ٠ٚ خٕل ٜٛٛ %6.3 ا٤٘ ا٧ً٘ٝج ؤّؼاغ ت٧ٜ خ٢ؽيح ّٕغ ا٘تبضذ٧ٜ أليٛبؼ ٘ٝؿتجتب ؤٛب
 ا٧ً٘ٝج ؤّؼاغ ٜٛ %39.6 ت٧ٝٛب ؿٝج 40 ٢ 30 ت٧ٜ ؤيٛبؼ٠ٚ خخؼا٢ش ٜٛٛ %٢33.3 ؿٝج 30
 .ؿٝج 50 ؤيٛبؼ٠ٚ خخسب٢ؽ ٜٛٛ ١ٝٛٚ% ٢20.8 ؿٝج 50 ا٤٘ 40 ت٧ٜ ٧خؼا٢ش ؿٜ ٦ّ ٠ٚ

ِ  ا٧ً٘ٝقج  ؤّؼاغ اسبتبح خ٢ؿنٛ ٧ت٧ٜ ا٘خب٦٘( 7) ؼٔٚ ٢ا٘سغ٢ل  ١٘قػٞ  ا٧ًٛ٘قبؼ٥  ٢االٝضقؼا
 .اإلسبتبح
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 N Sum Mean Std. Deviation 

 95279. 3.3333 160.00 48 المركز الوظيفي

 37662. 1.1667 56.00 48 الجنش

 77070. 2.5417 122.00 48 المرتبت العلميت

 1.03056 2.5417 122.00 48 بلذ الحصول على درجت الذكتوراه

 70428. 1.8125 87.00 48 الخبرة في العمل الجبمعي

 86295. 2.7500 132.00 48 العمر

Valid N (list-wise) 48    

  لها المعٌاري واالنحراف العٌنة أفراد إجابات متوسط(: 7) رقم الجدول

 ؤكُؼ ٦٠( Std. Deviation) ا٧ًٛ٘بؼ٥ االٝضؼاِ ٧ٔٛج ؤٜ( 7) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٝخبئز ٜٛ ٧٢خمص
 ؤّقؼاغ  ؤؼاء ؤٜ ي٤ٙ ٧غل ٠٢ػا ا٘غؼاؿج ٛخ٧ُؼاح ٜٛ ٛخ٧ُؼ ٘ٗل اً٘بٚ ا٘ضؿبت٦ ا٘ٛخ٢ؿن ٜٛ

 .ا٘ٛخ٧ُؼ  ٠ػا ي٤ٙ ٛخسبٝؿج ا٧ً٘ٝج
   األولى الفرضٌة اختبار نتائج

ٜ  ٘ٙتضد ا٘ٛفؼِ األؿخبػ ؤ٢ ا٘ٛٝهٛج ؤ٢ ا٘نب٘ة اعخ٧بؼ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غال ّؼٓ ٢٧سغ ال  ٢تق٧
 . ٝخبئسٟ خنت٧ٓ

 Univariate Analysis of ا٘ٛخًغغ ا٘ختب٧ٜ خض٧ٙل تبسؼاء ا٘تبضد ٔبٚ جاْ٘ؼم٧ ٠ػٞ العختبؼ

Variance .٧ْ٧ٜ٘ اعختبؼ تبسؼاء ا٘تبضد ٔبٚ ا٘تغا٧ج ٦ّ٢ Levenes test ٘خسبٝؾ  ٜ  ا٘ختقب٧
 ؤ٢ ا٘نب٘ة اعخ٧بؼ) ا٘ذالذج ا٘تضد اعخ٧بؼ ٘نؼٓ ٢ّٓ ي٧ٝبح ذالد ا٤٘ ا٘تضد ي٧ٝج خٕؿ٧ٚ تًغ

  .االعختبؼ ٝخبئز( 8) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ٧٢ه١ؼ ،(ا٘ٛفؼِ األؿخبػ ؤ٢ ا٘ٛٝهٛج

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.638 2 45 .083 

 التباٌن لتجانس لٌفٌن إحصاء قٌمة(: 8) رقم الجدول

  0.05 <، ٧ٔ٢ٛقج  2.638ض٧د خف٧ؼ ٝخبئز ا٘سغ٢ل ؤٜ ٧ٔٛقج اضكقبء ٧ْ٘ق٧ٜ خؿقب٥٢     

Sig.=0.083ٜبئ٧ًب  ؤ٥ ٔت٢ل ّؼمق٧ج اً٘قغٚ   ٧َؼ غال اضك  ٠٢ػا ٧غل ي٤ٙ ؤٜ اعختبؼ ٧ْ٧٘
. إ٘بئٙج تخسبٝؾ ا٘ختب٧ٜ ٜٛ ٢س١ج ٝهؼ ا٘تبضذ٧ٜ اإلغاؼ٧٧ٜ ٘نؼٓ اعخ٧قبؼ ا٘تضقد ا٘ذالذقج   

٢ً٘ٛؼّج ؤ٧ٜ خٜٗٛ اْ٘ؼ٢ٓ ت٧ٜ ٛخ٢ؿنبح نقؼٓ اعخ٧قبؼ   . ٧٢ٛٗٝٝب ٛخبتًج ا٘خض٧ٙل ْ٘ٙؼ٢ٓ
ً٘ٛؼّقج   ٢Fضؿبة ٧ٔٛج  ANOVAا٘تضد ا٘ذالذج ٔبٚ ا٘تبضد تبسؼاء اعختبؼ خض٧ٙل ا٘ختب٧ٜ 

 (.9)٠ل ٠ٝبٖ ّؼًٔب ت٧ٜ ا٘نؼٓ ا٘ٛعخْٙج العخ٧بؼ ا٘تضد ٠٢ػا ٛب ٧ت٧ٟٝ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
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Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:  تطبيق انبحوث انعهميت في مجال اإلدارة 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1.494(a) 11 .136 2.017 .056 

Intercept 40.314 1 40.314 598.951 .000 

 2.698E-02 2 1.349E-02 .200 .819  للبحث الطالب اختٌار

 040. 3.452 280. 2 561.  للبحث المنظمة اختٌار

 8.190E-02 2 4.095E-02 .608 .550  للبحث المشرف األستاذ اختٌار

Error 2.423 36 6.731E-02   

Total 204.000 48    

Corrected Total 3.917 47    

a R Squared = .381 (Adjusted R Squared = .192)  

 السورٌة المنظمات فً اإلداري بالبحث القٌام طرق بٌن التباٌن تحلٌل نتائج(: 9) رقم الجدول

  0.05 >، إ٘ٛبتٙج ٘نؼ٧ٕج اعخ٧بؼ ا٘ٛٝهٛج ٘ٙتضقد ٧ٔ٢ٛقج  ٧F=3.452ت٧ٜ ا٘سغ٢ل ؤٜ ٧ٔٛج 
0Sig.=0.04     ٜإ٘ٛبتٙج ١٘ب، ٢تب٘خب٦٘ ٝؼّل ّؼم٧ج اً٘غٚ إ٘بئٙج تًغٚ ٢سق٢غ ّقؼ٢ٓ تق٧

٢ٝؿخٝخز ؤٜ ٠ٝبٖ ّؼًٔب ت٧ٜ ا٘نؼٓ ا٘ٛعخْٙج، ٢ػ٘قٖ  . ٛخ٢ؿنبح نؼٓ اعخ٧بؼ ا٘تضد ا٘ذالذج
٢يٝغ ؼّل ّؼم٧ج اً٘قغٚ ٢ا٘خق٦ خقٝق يٙق٤ خؿقب٥٢      . α=0.05يٝغ ٛؿخ٣٢ غال٘ج 

تغ٧ٙج تإٟٝ ٢٧سغ اذ٧ٜٝ ؤ٢ ؤٗذؼ ٜٛ ا٘ٛخ٢ؿنبح ٧َؼ ا٘ٛخؿب٧٢ج، ا٘ٛخ٢ؿنبح ٢ٔت٢ل اْ٘ؼم٧ج ا٘
٢٘ػٖ٘ ٔبٚ ا٘تبضد تبعختبؼ ؤ٥ ٜٛ ٠ػٞ ا٘ٛخ٢ؿنبح ٛخؿب٢ٍ ؤ٢ ٧َؼ ٛخؿب٢ٍ، ٢٘دسبتج ي٤ٙ ٠ػا 

ٕ٘ٙٛبؼٝبح ا٘تًغ٧ج ٠٢ػا ٛقب     Bonferroni testا٘خؿبئل اؿخعغٚ ا٘تبضد اعختبؼ ت٧ْٝ٢ؼ٦ٝ٢ 
ؼ ٝخبئز إ٘ٛبؼٝبح ا٘ٛخًغغث ت٧ٜ نؼٓ ا٧ٕ٘بٚ تب٘تضقد  ٢ا٘ػ٥ ٧ه١( 10)٢٧مضٟ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 

 .اإلغاؼ٥
 ا٘نب٘قة  خ٢سٟ نؼ٧ٕج ٛخ٢ؿن٦ ت٧ٜ ٥٢ًٝٛ ّؼٓ ٢س٢غ ي٤ٙ( 10) ؼٔٚ ا٘سغ٢ل ا٘ٝخبئز خغل
ٖ  تب٘تضد ٧ٕٙ٘بٚ ا٘ٛٝهٛج ٢نٙة تضذٟ ٘خنت٧ٓ ا٘ٛٝهٛج ا٤٘  >٧ٔSig.= 0.037ٛقج  ألٜ ٢ػ٘ق

 ؤّمل تب٘تضد ٧ٕٙ٘بٚ ا٘ٛٝهٛج نٙة ؤ٥ ٧ٝجا٘ذب ٢ا٘نؼ٧ٕج. ا٘غال٘ج ٛؿخ٣٢ ٜٛ ؤٔل ٦٠٢  0.05
 ١٘قب  إ٘ٛبتل ا٘ٛخ٢ؿن٧ٜ ت٧ٜ اْ٘ؼٓ ألٜ تضذٟ ٘خنت٧ٓ ا٘ٛٝهٛج ا٤٘ ا٘نب٘ة خ٢سٟ نؼ٧ٕج ٜٛ

 ّؼمق٧ج  ٝقؼّل ) اً٘قغٚ  ّؼم٧ج ٔت٢ل ٝؿخن٧ى ال ٢تب٘خب٦٘ .<3333.- 4103.- ؤ٥ ؤٗتؼ
ٜ  ٘ٙتضقد  ٛٝهٛجا٘ ؤ٢ ا٘نب٘ة اعخ٧بؼ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غال ّؼ٢ٓ ٢س٢غ تًغٚ إ٘بئٙج( اً٘غٚ  ٢تق٧
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 ؤ٢ ا٘نب٘قة  اعخ٧قبؼ  ت٧ٜ اضكبئ٧ب غال ّؼ٢ٓ ت٢س٢غ ا٘تغ٧ٙج اْ٘ؼم٧ج ٢ٔت٢ل ٝخبئسٟ، خنت٧ٓ
 .ٝخبئسٟ خنت٧ٓ ٢ت٧ٜ ٘ٙتضد ا٘ٛٝهٛج

Multiple Comparisons  

Dependent Variable:  تطبيق انبحوث انعهميت في مجال اإلدارة 

Bonferroni  

 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

(I) األصتبر المشرف (J) األصتبر المشرف 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

انمشرف  األستاذيحدد 

 مشكهت انبحج

يحدد انطانب مشكهت 

 انبحج
-.4103(*) .15544 .037 -.8006 -.0199 

تحدد انمنظمت مشكهت 

 انبحج
-.3333 .18345 .233 -.7940 .1273 

طانب مشكهت يحدد ان

 انبحج

انمشرف  األستاذيحدد 

 مشكهت انبحج
.4103(*) .15544 .021 .0199 .8006 

تحدد انمنظمت مشكهت 

 انبحج
.6769 .11377 1.000 -.2088 .9626 

تحدد انمنظمت مشكهت 

 انبحج

انمشرف  األستاذيحدد 

 مشكهت انبحج
.3333 .18345 .233 -.1273 .7940 

يحدد انطانب مشكهت 

 انبحج
-.0769 .11377 1.000 -.3626 .2088 

  اإلداري بالبحث القٌام طرق بٌن المتعددة المقارنات نتائج(: 11) رقم الجدول

 األؿقخبػ  ٧ضقغغ  ؤٜ نؼ٧ٕقج  ٛخ٢ؿن٦ ت٧ٜ ٥٢ًٝٛ ّؼٓ ٢٧سغ ؤٟٝ ا٘ٝخبئز ٜٛ ٧خمص ٢ٗػٖ٘
  ٧ٔSig.= 0.021< 0.05ٛج ألٜ ٢ػٖ٘ تب٘تضد ٧ٕٙ٘بٚ ا٘ٛٝهٛج ٢نٙة ا٘تضد ٛفٗٙج ا٘ٛفؼِ

 ١٘ب إ٘ٛبتل ا٘ٛخ٢ؿن٧ٜ ت٧ٜ اْ٘ؼٓ ألٜ ؤّمل ا٘ذب٧ٝج ٢ا٘نؼ٧ٕج. ا٘غال٘ج ٛؿخ٣٢ ٜٛ ؤٔل ٦٠٢
 اً٘غٚ ّؼم٧ج ٝؼّل ؤ٥ اً٘غٚ ّؼم٧ج ٔت٢ل ٝؿخن٧ى ال ٢تب٘خب٦٘  .  4103.<6769ؤ٥ ؤٗتؼ

 ا٘تضقد  ٛفقٗٙج  تخضغ٧قغ  ا٘ٛفؼِ األؿخبػ ٧ٔبٚ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غا٘ج ّؼ٢ٓ ٢س٢غ تًغٚ إ٘بئٙج
 ت٢سق٢غ  ا٘تغ٧ٙج اْ٘ؼم٧ج ٢ٔت٢ل ٝخبئسٟ، خنت٧ٓ ٢ت٧ٜ ا٘ٛٝهٛج ٔتل ٜٛ ا٘تضد ٛفٗٙج ٢خضغ٧غ
 ا٘تضقد  ٛفٗٙج ٢خضغ٧غ ا٘تضد ٛفٗٙج تخضغ٧غ ا٘ٛفؼِ األؿخبػ ٧ٔبٚ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غا٘ج ّؼ٢ٓ

 .ا٘ٛٝهٛج ٔتل ٜٛ
  الثانٌة الفرضٌة اختبار نتائج

 اً٘ٙٛق٦  ا٘تضقد  ٢ؼخن ٢ت٧ٜ اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ٢خ٢ك٧بح ٝخبئز خنت٧ٓ ت٧ٜ يالٔج خ٢سغ ال
 .اإلغاؼ٥
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 ٢خنق٢ؼ  اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د خنت٧ٓ ت٧ٜ االؼختبن ٢ٔث تب٧سبغ ا٘تبضد ٔبٚ اْ٘ؼم٧ج ٠ػٞ العختبؼ
( 11) ؼٔقٚ  ا٘سقغ٢ل  ّق٦  ٢اؼغ ٢٠ ٗٛب ؿت٧ؼٛبٜ اؼختبن ًٛبٛل تبؿخعغاٚ اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د

 .ا٘خب٦٘

Correlations تطبيق البحج 

Spearman's rho داريتتطور البحوث العلميت اإل 

Correlation Coefficient .710 

Sig. (2-tailed) .004 

N 22 

 اإلدارٌة البحوث وتطور اإلدارٌة البحوث تطبٌق بٌن سبٌرمان ارتباط معامل اختبار نتائج(: 11) رقم الجدول

  ٧ٔ٢Sig.=0.004< 0.05ٛج  0.710 ختٍٙ ؿت٧ؼٛبٜ اؼختبن ًٛبٛل ٧ٔٛج ؤٜ ٝسغ ا٘سغ٢ل ٜٛ
ٓ  ٝخبئز ت٧ٜ اؼختبن ٢س٢غ تًغٚ إ٘بئٙج اً٘غٚ ّؼم٧ج ؼّل ا٤٘ ٧غي٢ٝب ٛٛب  ا٘تضق٢د  خنت٧ق

ٜ  ٧٢ٔج يالٔج ت٢س٢غ ا٘تغ٧ٙج اْ٘ؼم٧ج ٢ٔت٢ل اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ٢خن٢ؼ اإلغاؼ٧ج ٓ  تق٧  خنت٧ق
 . اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘ؿ٢ؼ٧٧ٜ ا٘تبضذ٧ٜ ٝهؼ ٢س١ج ٜٛ اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ٢خن٢ؼ ا٘ٝخبئز
 الذبلذج الفرضيج اخختبر ىخبئج

 غؼسج ي٤ٙ ا٘ضك٢ل ٢تٙغ ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘ٛؼختج ا٢٘ه٦ْ٧ ا٘ٛؼٗؽ ت٧ٜ اضكبئ٧ب غال ّؼٓ ٢٧سغ ال
 .اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ خنت٧ٕ٧ج ي٧ٛٙج تض٢د ٢اسؼاء ٢اً٘ٛؼ اً٘ٛل ٦ّ ٢ا٘عتؼث ا٘غٗخ٢ؼاٞ

 ٢ا٘سقغ٢ل  ا٘ختقب٧ٜ،  ٘خسبٝؾ ٧ْ٧ٜ٘ اضكبءث ٧ٔٛج تضؿبة ا٘تبضد ٔبٚ اْ٘ؼم٧ج ٠ػٞ ٢العختبؼ
 .  Leveneاعختبؼ ٛؿخعغٛب ا٘ٛسخًٛبح ت٧ٜ ا٘خسبٝؾ اعختبؼ ؼل٧ً ا٘خب٦٘( 12) ؼٔٚ
 

Levene's Test of Equality of Error Variances(a)  

Dependent Variable: إجراء بحوث عهميت تطبيقيت في مجال اإلدارة  

F df1 df2 Sig. 

2.467 26 21 .116 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.  

   (Levene's Test) المجتمعات بٌن التجانس اختبار ( :12) رقم الجدول

 .Sig 0.05، ٧ٔ٢ٛقج  2.467ؤٜ ٧ٔٛج اضكبء ٧ْ٧ٜ٘ خؿب٥٢ ( 12)خف٧ؼ ٝخبئز ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 

٦ّ ختقب٧ٜ  ٠٢ػا ٧غي٢ٝب ا٤٘ ٔت٢ل ّؼم٧ج اً٘غٚ ا٘خ٦ خٝق ي٤ٙ ٢س٢غ خسبٝؾ   <0.116=
ٛخ٢ؿنبح ا٘ٛسخًٛبح ض٢ل اسؼاء تض٢د ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث، ٢تٛب ؤٜ اعختقبؼ  

ٜ٧ْ٧٘Levenes test  ٖ٘اؿخٗٛبل ٧ٜٛٗ ٧َؼ غال اضكبئ٧ًب ّبٜ ػٖ٘ ٦ًٝ٧ خسبٝؾ ا٘ختب٧ٜ، ٘ػ 
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٢االعختققبؼ ا٘ٛٝبؿققة ٕ٘ٙٛبؼٝققبح ا٘تًغ٧ققج ٠قق٢ اعختققبؼ  . ا٘ختققب٧ٜ خض٧ٙققل اعختققبؼ
 .ٗٛب ٧خمص ٦ّ ا٘سغا٢ل ا٘خب٧٘ج   Bonferroni testت٧ْٝ٢ؼ٦ٝ٢

٢٘خإ٧ٗغ ٝخبئز اعختبؼ اْ٘ؼم٧ج ٔبٚ ا٘تبضد تبسؼاء اعختبؼ خض٧ٙل ا٘ختب٧ٜ ا٘ٛخًغغ ٢ضؿبة ٧ٔٛج 
F   ً٘ٛؼّج ٠ل ٠ٝبٖ ّؼًٔب ت٧ٜ ا٘ٛؼٗؽ ا٢٘ه٦ْ٧ ٢ا٘ٛؼختج ا٧ًٛٙ٘ج ٢تٙغ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ غؼسقج

خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث، ٠٢قػا   ا٘غٗخ٢ؼاٞ ٢ا٘عتؼث ٦ّ اً٘ٛل ٢اً٘ٛؼ ٢اسؼاء تض٢د ي٧ٛٙج
 (.13)ٛب ٧ت٧ٟٝ ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 

Tests of Between-Subjects Effects  
Dependent Variable: إجراء بحوث عهميت تطبيقيت في مجال اإلدارة  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2.417(a) 26 9.295E-02 1.301 .271 

Intercept 94.047 1 94.047 1316.662 .000 

 5.093E-02 .713 .555 3 153. المركز الوظيفي

 1.000 000. 000. 1 000. المرتبة العلمية

 134. 2.215 158. 2 316. بلد الحصول على درجة الدكتوراه

 121. 2.072 148. 4 592. الخبرة في العمل 

 001. 000. 000. 1 000. العمر

 1.000 000. 000. 1 000. المركز الوظيفي * بت العلميتالمرت

 335. 5.091 364. 1 364. بلذ الحصول على درجت الذكتوراه * عمرال

Error 1.500 21 7.143E-02   

Total 204.000 48    

Corrected Total 3.917 47    

 درجة على الحصول وبلد العلمٌة بةوالمرت الوظٌفً المركز بٌن المتعدد التباٌن تحلٌل(: 13) رقم الجدول
 اإلدارة مجال فً تطبٌقٌة علمٌة بحوث وإجراء والعمر العمل فً والخبرة الدكتوراه

ا٘ٛؼٗقؽ ا٘ق٢ه٦ْ٧    ٘خقإذ٧ؼ  اخسب٧٠ٜ ٦ّ ا٘ختب٧ٜ خض٧ٙل اعختبؼ ٧ت٧ٜ ٝخبئز( 13)٢ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
اً٘ٛقؼ ٢اسقؼاء   ٢ا٘ٛؼختج ا٧ًٛٙ٘ج ٢تٙغ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ غؼسج ا٘غٗخ٢ؼاٞ ٢ا٘عتؼث ٦ّ اً٘ٛل ٢

٘ٗل ٜٛ   0.05 ٜٛ ؤٗتؼ .Sigؤٜ ٧ٔٛج  ض٧د ٝالضه. تض٢د ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث
 ّق٦  ٢ا٘عتقؼث  ا٘غٗخ٢ؼاٞ غؼسج ي٤ٙ ا٘ضك٢ل ٢تٙغ ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘ٛؼختج ا٢٘ه٦ْ٧ ا٘ٛؼٗؽ ٛخ٧ُؼ
٧٢ًٝٛج، ؤ٥ ال ٢٧سقغ ّقؼٓ غال    ٧َؼ ا٘خإذ٧ؼاح ؤٜ ٤٠٢ اً٘غٚ ّؼم٧ج ٕٝتل ؿ٢ِ ٘ػا اً٘ٛل
ئ٧ب ت٧ٜ ا٘ٛؼٗؽ ا٢٘ه٦ْ٧ ٢ا٘ٛؼختج ا٧ًٛٙ٘ج ٢تٙغ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ غؼسج ا٘غٗخ٢ؼاٞ ٢ا٘عتؼث اضكب
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 العختقبؼ  غاي٦ ٠ٝبٖ ٧٘ؾ ٖ٘٘ػ. ٦ّ اً٘ٛل ٢اسؼاء تض٢د ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث

 . ا٘ٛخًغغث ١٘ػٞ ا٘ٛخ٧ُؼاح إ٘ٛبؼٝبح
ٜ   ٘ٛخ٧ُؼ اً٘ٛؼ ٘ػٖ٘  0.05 ٜٛ ؤكُؼ .Sig=001.ؤٜ ٧ٔٛج  ت٧ٝٛب ٝالضه  ٕٝتقل  ؿق٢ِ ٘ق

٧٢ًٝٛج ؤ٥ خ٢سغ ّؼ٢ٓ ت١ٝ٧قب،   ا٘خإذ٧ؼاح ؤٜ ٦ًٝ٧٢( ؤ٥ ٝؼّل ّؼم٧ج اً٘غٚ) اً٘غٚ ّؼم٧ج
٢ٕٝتل اْ٘ؼم٧ج ا٘تغ٧ٙج ٢ا٘خ٦ خٝق ي٤ٙ ٢س٢غ ّؼ٢ٓ غا٘ج اضكبئ٧ب تق٧ٜ اً٘ٛقؼ ٢اسقؼاء    

 .تض٢د ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث

٢ا٘سغ٢ل ؼٔٚ  . ًغغث ١٘ػٞ ا٘ٛخ٧ُؼاحا٘ٛخ إ٘ٛبؼٝبح ٢ً٘ٛؼّج ٠ػٞ اْ٘ؼ٢ٓ ٔٛٝب تبسؼاء اعختبؼ
٧ت٧ٜ ٝخبئز إ٘ٛبؼٝبح ا٘ٛخًغغث ٘ٛؿخ٧٢بح ٛخ٧ُؼ اً٘ٛؼ اؽاء اسقؼاء تضق٢د ي٧ٛٙقج    ( 14)

 .خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons  
 Dependent Variable: إجراء بحوث عهميت تطبيقيت في مجال اإلدارة  

Bonferroni 

 

 Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

(I) العمر (J) العمر 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 صنت 03أقل من 

 03إلى  03من 

 صنت
.1625 .16815 1.000 -.4272 .5522 

 03إلى  03من 

 صنت
.1053 .16604 .000 -.5888 .3783 

 4123. 6123.- 1.000 17593. 1000.- صنت فأكثر 50

 03إلى  03من 

 صنت

 4272. 5522.- 1.000 16815. 0625.- صنت 03أقل من 

 03إلى  03من 

 صنت
.1678 .09068 1.000 -.4318 .0963 

 1512. 4762.- 878. 10774. 1625.- صنت فأكثر 50

 03إلى  03من 

 صنت

 5888. 3783.- 1.000 16604. 1053. صنت 03أقل من 

 03إلى  03من 

 صنت
.1678 .09068 .471 -.0963 .4318 

 3093. 2988.- 1.000 10441. 0053. صنت فأكثر 50

 صنت فأكثر 50

 6123. 4123.- 1.000 17593. 1000. صنت 03أقل من 

 03إلى  03من 

 صنت
.1625 .10774 .878 -.1512 .4762 

 03إلى  03من 

 صنت
.0687 .10441 .000 -.3093 .2988 



 حسن طاهر. د

   أبحاث اقتصادية وإدارية
 

012 

Based on observed means.  

 فً تطبٌقٌة علمٌة بحوث إجراء إزاء العمر متغٌر لمستوٌات المتعددة المقارنات نتائج(: 14) رقم الجدول
 اإلدارة مجال

يٛؼ ا٘تبضذ٧ٜ ي٤ٙ اسؼاء تضق٢د   ٘خإذ٧ؼ ا٘ختب٧ٜ خض٧ٙل اعختبؼ ٧ت٧ٜ ٝخبئز( 14)٢ا٘سغ٢ل ؼٔٚ 
ْ٘ئقج    0.05 ٜٛ ؤكُؼ.Sig =000.ؤٜ ٧ٔٛج  ض٧د ٝالضه. ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث

ؿٝج تب٘ٝؿتج ٘ت٧ٕج ّئقبح اً٘ٛقؼ األعقؼ٣     40ا٤٘  30ا٘تبضذ٧ٜ ا٘ػ٧ٜ خخؼا٢ش ؤيٛبؼ٠ٚ ت٧ٜ 
 ا٘خقإذ٧ؼ  ؤٜ ٧٢ًٝق٦ ( ؤ٥ ٝؼّل ّؼم٧ج اً٘غٚ) اً٘غٚ ّؼم٧ج ٕٝتل ؿ٢ِ ٜ٘ ٘ػٖ٘. ٘ٙتبضذ٧ٜ

ألٜ ؿقٝج   40ا٤٘  ٥٢ًٝٛ30 ؤ٥ خ٢سغ ّؼ٢ٓ ت١ٝ٧ب، ٠٢ػٞ اْ٘ؼ٢ٓ ٘ٛكٙضج ّئج اً٘ٛؼ ٜٛ 
٠٢ػٞ ا٘ٝخ٧سج نت٧ً٧ج ٜٛ ٢س١ج ٝهؼٝب ٦ّ ا٘ت٧ئج ا٘ؿق٢ؼ٧ج  . ّؼٓ ا٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ ٘كب٘ض١ب

ض٧د ٢ٗ٧ٜ ا٘تبضد ٔغ خسب٢ؽ يغغ ٜٛ ا٘ٛفبٗل ٢اخسٟ ٝض٢ االؿخٕؼاؼ ٢تب٘خب٦٘ ٧ٙخْقح ا٘ق٤   
 . ا٧ٕ٘بٚ تب٘تض٢د ا٧ًٛٙ٘ج الؿخٗٛبل اسؼاءاح خؼًّٟ ٢خؼ٧ٟٔ األٗبغ٦ٛ٧

 النتائج

ح ا٧ٛ٘غا٧ٝج ؤؿ٢ٙة االؿخت٧بٜ ٦ّ سٛى ا٢ًٙٛ٘ٛبح تٛب ٟ٘ ٜٛ ٛؽا٧ب ايخٛبغ ؤَٙة ا٘غؼاؿب .1
٢ؿٙت٧بح، ٢ايخٛبغ تًل ا٘غؼاؿبح ي٤ٙ ؤؿ٢ٙة غؼاؿج ا٘ضب٘ج ؼَٚ ٔٙخٟ ٢١ّ خ٧٢ٝى س٧غ 

 .٦ّ ا٘غؼاؿج

ؤَٙة ا٘ؼؿبئل ٦٠ غؼاؿج ٧ٛغا٧ٝج، ٧ٙٔ٢ٙج ٦٠ ا٘غؼاؿبح ا٘خنت٧ٕ٧ج، ؤ٢ غؼاؿج ا٘ضب٘قج،   .2
 .٧ؼ ٦ّ ؤَٙة ا٘ؼؿبئل ا٘ٛإع٢ػث ٦ّ ا٧ً٘ٝج٢ايخٛبغ ا١ٝٛ٘ز ا٢٘ك٦ْ تفٗل ٗت

٢٧سغ ّؼٓ غال اضكبئ٧ب ت٧ٜ اعخ٧بؼ ا٘نب٘ة ؤ٢ ا٘ٛٝهٛج ؤ٢ األؿخبػ ا٘ٛفقؼِ ٘ٙتضقد    .3
 . ٢ت٧ٜ خنت٧ٓ ٝخبئسٟ ٦ّ ا٘ٛٝهٛبح

خ٢سغ يالٔج ٧٢ٔج ت٧ٜ خنت٧ٓ ٝخبئز ٢خ٢ك٧بح ا٘تض٢د ٢ت٧ٜ خن٢ؼ ا٘تضد ا٦ًٛٙ٘ ّق٦   .4
 .ٛسبل اإلغاؼث

ا٢٘ه٦ْ٧ ٢ا٘ٛؼختج ا٧ًٛٙ٘ج ٢تٙقغ ا٘ضكق٢ل يٙق٤ غؼسقج     ال خ٢سغ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ ا٘ٛؼٗؽ  .5
 .ا٘غٗخ٢ؼاٞ ٢ا٘عتؼث ٦ّ اً٘ٛل ٘ٙتبضذ٧ٜ ٢اسؼاء تض٢د ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث

 .خ٢سغ ّؼ٢ٓ ت٧ٜ يٛؼ ا٘تبضذ٧ٜ ٢اسؼاء تض٢د ي٧ٛٙج خنت٧ٕ٧ج ٦ّ ٛسبل اإلغاؼث .6

دارة ومقارنتااه مااع واعتمااادا علااى المناقشااات العدٌاادة مااع الاازمالء الباااحثٌن فااً مجااال اإل
الدراساات والبحااوث السااابقة التااً تام االسااتناد إلٌهااا، ٌمكننااا إضاافة عاادة نتااائج أخاار  ماان 

 :  أهمها
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   ٧َبة ا٘خعن٧ن االؿخؼاخ٧س٦ ٢ا٘خٝؿ٧ٓ ٢ا٘خٗبٛل ٘ٛؼاٗؽ ا٘تض٢د اإلغاؼ٧ج، ٧ٔ٢بٚ ٗل
اإل٧ْبغ ا٤٘  ٛؼٗؽ تضذ٦ تخعن٧ن ْٛٝؼغ، ض٧د ٧ٙسإ ا٘تبضذ٧ٜ ي٤ٙ ٕٝل خسبؼت١ٚ ا٧ًٛٙ٘ج ٜٛ تٙغ

ٛئؿؿبخ١ٚ ا٘تضذ٧ج ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٧سبغ ا٘ؼاتن ٛى ٛئؿؿبح ا٘ٛسخٛى ا٘ٛعخْٙج تفٗل ٧َؼ ٛغؼ٢ؾ 
 .٧ُ٘بة عنج ١ٝٛس٧ج ٘ٙٛؼٗؽ ا٘تضذ٦

   ٓ٧َبة ا٘ؼتن ا٘ض٦ٕ٧ٕ ٘ٙسبًٛج تٛٝهٛبح ا٘ٛسخٛى ٦ّ ؤضغ ؤتؼؽ س٢اٝت١ب ٦٠٢ ا٘خنت٧
خ٢آّ ٛى ضبسبح ٛٝهٛبح ا٦ًْٙ٘ ٘ٙتض٢د، ٛٛب ٧ؿخٙؽٚ خًغ٧ل عنج ا٘تضد ا٦ًٛٙ٘ تٛب ٧

 . ا٘ٛسخٛى

   ي٤ٙ ٔبيغث ( ٛبسؿخ٧ؼ، غٗخ٢ؼاٞ)ايخٛبغ تض٢د ا٘نالة ٘ٙضك٢ل ي٤ٙ ا٘ٛئ٠ل ا٦ًٛٙ٘
اٝسبؽ ا٘تض٢د ي٤ٙ ك٢ؼث ا٘ٗٚ ي٤ٙ ضؿبة ا٢ٝ٘و ٛٛب ٧ضؼٚ نالتٝب ٜٛ ا٘خًبٛل اإل٧سبت٦ 

٧ج ٛفٗٙج ٛى ٛخنٙتبح اً٘كؼ، ٧ُ٧٢ة ١٧ّٚ ؼ٢ش ا٘ٛتبغؼث ٢اإلتغاو ٢ا٘عٙٓ يٝغ خٝب١٘٢ٚ أل
 .٦ّ ؤ٥ ٛئؿؿج

  اػ َب٘تب ٛب : ٛضغ٢غ٧ج ا٘خًب٢ٜ ٢االخكبل ت٧ٜ ا٘تبضذ٧ٜ ٢ا٘ٛؿخ٧ْغ٧ٜ ٜٛ ٝخبئز ا٘تض٢د
٢ٕ٧ٚ ا٘تبضد، ا٘ػ٥ ٧سؼ٥ ؤتضبذٟ يبغث ٦ّ سبًٛج ؤ٢ ١ًٛغ، تخضغ٧غ ٢ٛم٢و ا٘تضد غ٢ٝٛب 

ؽا٘ج خٝؿ٧ٓ ٛى ا٘س١ج ؤ٢ ا٘س١بح ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ ؤٜ خؿخ٧ْغ ٜٛ ٝخبئز ا٘تضد، ٠٢ػا ٧ًٝٗؾ ٦ّ ٠
 .  ا٘خنت٧ٓ ٢ضخ٤ ٧َبتٟ

 فاي  تبداد  08 إجبتبح) سوريج في اإلدارث في التبدذيو أراء هو هجهوعج ىورد وأخيرا
 لان  الخاي  اآلراء عمى اكخصرىب وكد ،(االسختيبو في جبءح كهب تدرفيخهب ىوردهب اإلدارث
 عبدثإ ويهكو لمتدد هبهج كىخبئج وخأخي تىود 03 في جهعهب خن والخي اإلجبتبح في خخكرر

 :وهي الخطتيق، ديز إلى العمهي التدد وىلل خفعيل في هههج كخوصيبح صيبغخهب

 غ٢ٜ ؼؽٟٔ ٢ؼاء ٢ا٘ؿ٦ً ؼ٢خ٧ٜ ٜٛ ؿتٓ ٛب تخنت٧ٓ ّٕن خ٢ٕٚ ٗأ٘ج ا٘سبًٛج ؤؿخبػ ؤكتص .0
 . ٢ا٧ٛ٘ؽاح اْ٘ؼق ٢ٔك٢ؼ ا٢٘ٔح ٘م٧ٓ ض٦ٕ٧ٕ ي٦ٛٙ اٝخبر

 غائٛب ٠ٝبٖ ٗبٜ ا٢ٜ ا٘فعك٧ج، ا٘ٛٗبؿة خض٧ٕٓ اإلغاؼث ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد َب٧ج .2
 . ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د اسؼاء ٜٛ 0 ؼٔٚ ا٘ضبّؽ ٧فٗل ا٘خؼ٧ّى ؤٜ ٧تغ٢ ٢ٜ٘ٗ اؿخذٝبءاح

 ي٤ٙ ا٘نب٘ة ضك٢ل ٢ؼاء ٢ا٘ؿ٦ً تب٘خ٧ٕٙٚ اإلغاؼث ٦ّ ٢ا٘خ٧ًٙٚ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٧ٝضكؼ .0
 .ا٘ف١بغث
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 تب٘غؼاؿبح ٢االؼخٕبء ا٘ٛسخٛى ٛفٗالح ضل ا٤٘ اإلغاؼث ٦ّ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد خ٢س٧ٟ ٧سة .0
 ٧ْٛغث خنت٧ٕبح عالل ٜٛ ٢ٝبّى ٧ْٛغ يٙٚ اإلغاؼث ؤٜ ٢اه١بؼ ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ٢خ٢س٧ٟ ٧ًٙب،ا٘

 .٢ٝبًّج

 ٘ٙتض٢د اإلتغاي٦ ا٘خنت٧ٓ يٜ تب٘ضغ٧د ٧ؿٛص ال ضغ ا٤٘ ٛخإعؼث ٛؼضٙج ٦ّ ؤٝٝب .0
 ال ٢ا٘خ٦ ا٘تؿ٧نج ا٘خنت٧ٕبح ؤ٢ال ٝخٕٜ ٜٝٗ ٘ٚ اٜ اتغاو يٜ ٝخضغد ؤٜ ٧ٜٛٗ ٧ِّٗ اإلغاؼ٧ج،

 .تغاوا ا٤٘ خضخبر

 ا٘خسؼتج ٜٛ ا٘تبضد اّبغث ٢اٝٛب اْ٘ٗؼ٥ ٢ا٘ٛؿظ االؿخٝؿبط ٦ًٝ٧ ال إ٘ٝل ؤٜ ي٤ٙ ا٘خؼ٧ٗؽ .6
 .  ٢ا٘خكؼِ اإلتغاو ي٤ٙ إ٘بغؼ ا٘خ٧ْٗؼ يتؼ ٢خن٧٢ؼ٠ب

. ؤعؼ٣ ا٤٘ ٧ٙٗج ؤ٢ ألعؼ ٔؿٚ ٜٛ ؿخعخِٙ األّم٧ٙبح تإٜ االيخٕبغ ا٤٘ ٧غّى ٛب ٢٧سغ ال .7
 ٜٛ ٧٘٢ؾ ا٧ًٛٙ٘ج ٢االعخكبكبح ا٘ٛغاؼؾ ّجٗب ٢خخٝب٢ل يبٛج ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد ؤؽٛج اٜ

 .االعخكبكبح تب٦ٔ يٜ اإلغاؼ٥ تب٘تضد ٧خًٙٓ ٛب يؽل ا٘ؿ١ل

 ٢ػٖ٘ خنت١ٕ٧ب، ٢ٛضب٢٘ج اإلغاؼث ٦ّ ا٘ضغ٧ذج ا٘خن٢ؼاح ٢ٛاٗتج ٦ّ األّم٧ٙبح خخٛض٢ؼ .8
 ٧٘٢ؾ ا٘ؿ٢ؼ٥ ا٘ؿ٧بٓ ٦ّ ا٢٘أى ؤؼل ي٤ٙ االضخ٧بسبح ٛى ٢ٛ٢اءٛخ١ب ا٘ٛٝب٠ز تخن٧٢ؼ
 . ٢ؤؿبؿ٧بح ٘ٛتبغة خ٧ٕٜٙ ٛسؼغ

 ٢خإ٧٠ل اإلغاؼ٥ ا٦ًٛٙ٘ ٘ٙتضد ض٧ٕ٧ٕج ٛؿخٙؽٛبح ٢ا٧سبغ اغاؼ٥ ي٦ٛٙ تضد ت٧ئج خ٢ّؼ .9
 ا٘تضد اغاؼث ي٤ٙ ٢إ٘غؼث ا٧ًٛٙ٘ج األتضبد ؤسؼاء ي٤ٙ ١ٝٛس٦ تفٗل اإلغاؼ٧٧ٜ ا٘تبضذ٧ٜ
 .اإلغاؼ٥ ا٦ًٛٙ٘

 ٘ٙتبضد ٢ّٝؼ ؤٜ ٧سة ٢اٝٛب ًْٝب ٧سغ٥ ال تب٘خؼ٦ٔ ّٕن ا٘ٛٝبن ا٦ًٛٙ٘ ا٘تضد اٜ .03
 تضد ي٤ٙ ٘ٙضك٢ل ا٘الؽٛج اإلٛٗب٧ٝبح اينبئٟ عالل ٜٛ ٢اإلتغاو اً٘ٛؼّج س٢ اإلغاؼث ٦ّ

 .س٧غ ٢ٝي٦
 التوصيبث

 إ٘بتقل  اإلغاؼ٥ اً٘ٙٛق٦  تب٘تضقد  ٧ٕٙ٘بٚ ا٘ٛالئٛج ا٘هؼ٢ِ خ٧ّ٢ؼ تمؼ٢ؼث ا٘غؼاؿج خ٢ك٦
 اً٘ٙق٢ٚ  ٦ّ ضذ٧ج٢ا٘ت ا٧ًٛٙ٘ج ا٘ك٧ُج ٘خ٧ًٛٓ ا٘خب٦٘ ا٢ٛٝ٘ػر ٕٝخؼش اإلنبؼ ٠ػا ٦ّ٢ ٘ٙخنت٧ٓ،
 : اإلغاؼ٧ج
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ايبغث ٧ٙٗ٧٠ج ا٘ٝهبٚ ا٘تضذ٦ ٦ّ ا٧ٙٗ٘بح اإلغاؼ٧ج تخ٢س٧ٟ ٔنبي٧ب ٢ّقٓ عنقج ١ٝٛس٧قج     .0
٧فبؼٖ ت١ب ٗل ؤيمبء إ٘ؿٚ خؼخٗؽ ا٤٘ ؼئ٧ج يٕال٧ٝج، ١ٝٛ٢س٧ج ي٧ٛٙج ٢امضج ٛت٧ٝج ي٤ٙ 

 .٢ٔايغ ٢ًٛب٧٧ؼ ٛؿخ١ٙٛج ٜٛ ٛذ٧الخ١ب ٦ّ ؤؼ٤ٔ ا٘ٛؼاٗؽ ا٘تضذ٧ج ا٧ًٛٙ٘ج اً٘ب٧ٛ٘ج
ا٘ٛؿص ا٧ٛ٘غا٦ٝ ٘خضغ٧غ اضخ٧بسبح ٛٝهٛبح ا٘ٛسخٛى ٢ضكؼ ا٘ٛفبٗل ٢٢مى األ٧٢٘٢قبح   .2

٘ٛس٢ٛيج ا٘ٛؿبئل ا٘تضذ٧ج ػاح ا٘نبتى ا٦ًٛٙ٘ اإلغاؼ٥ ٦ّ ٗل ٛٝهٛج ٛقٜ عقالل خ٧ٙٗقِ    
ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘عتؼاء تٛؼاسًج ا٘ٛفبٗل ا٘ٛؼٗؽ٧ج ا٘ٛنؼ٢ضج ٢ايخٛبغ٠قب ضؿقة ٔبت٧ٙخ١قب    

 .٘ٙخ٧ْٝػ
اء ا٘تضد ٢خنت٧ٕٟ ٢ٛسبالح اؿقخعغاٟٛ تًقغ غؼاؿقج ا٘سقغ٣٢     ا٘خذتح ٜٛ اٛٗب٧ٝج اسؼ .0

االٔخكبغ٧ج إلٛٗب٧ٝج خ٧٢ٟٛٙ، تخ٧ِٙٗ س١ج ي٧ٛٙج ؤ٢ تضذ٧ج ٔبغؼث ي٤ٙ ا٧ٕ٘بٚ تضقل ٛس٢ٛيقج   
ا٘ٛفبٗل ا٘ٛنؼ٢ضج ٢اْ٘خؼث ا٘ؽ٧ٝٛج ا٘غ٧ٝب ٢إ٘ك٣٢ ا٘الؽٛج إلسؼاء ا٘تضد، ضخ٤ ال خ٧ٛقى  

تؼاٚ يٕغ ت٧ٜ ا٘ٛٝهٛج ٢ا٘س١ج ا٘تضذ٧ج تت٢ٝغ ٢امضج ا٘ٛؿبئل تبٕ٘بء ا٢ٙ٘ٚ ا٘غائٚ ي٤ٙ ا٧ُ٘ؼ، ٢ا
 . ٢ٛٙؽٛج ٘ٙس١خ٧ٜ

 نبئقل،  غ٢ٜ خٗؼاؼ٠ب ٜٛ تغال ا٧ًٛٙ٘ج ٢ٛؿب٠ٛبخ١ب إ٘ٛغٛج ا٘تض٢د ؤكب٘ج ي٤ٙ ا٘خؼ٧ٗؽ .0
 ٢٢ؿقبئل  تٝهؼ٧قبح  ٢خًب٘ز خغؼؾ َؼت٧ج ت٧ئبح ٦ّ ٢٘غح ٛفٗالح ًٛب٘سج يٜ ٢االتخًبغ
ٜ  اعؼار ت٧ُج بي٧ج،٢االسخٛ االٔخكبغ٧ج ت٧ئخ١ب ٦ّ ٛن٢ؼث ٢نؼٓ ٜ  ا٘تقبضذ٧ ٜ   ا٘ٛض٧ٙق٧  ٛق

ٜ  ٢االؿقخْبغث  سغ٧غ خٕغ٧ٚ يغٚ ٦ّ ي١ٙٛٚ ٢يتذ٧ج ٢ا٘غ٧ٝ٢ج تبإلضتبن ف٢ًؼ٠ٚ  ٛعؼسقبح  ٛق
 .األغ٤ٝ ضغ٠ب ٦ّ اُ٘ؼت٧ج ا٘ضمبؼث

 تٝٛق٢ػر  ١ٝٛب ٘ٙعؼ٢ر اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘ٛؼ٢ٛٔج ا٘تضذ٧ج ا٘ٛؼاٗؽ ٜٛ ً٘غغ ٛؿص اسؼاء .0
 .   ؿ٢ؼ٧ج ٦ّ اؼ٥اإلغ ا٘تضد ٛؼاٗؽ س٧ٛى ي٤ٙ ٧ًٛٚ

 اإلغاؼث ٛسقبل  ٦ّ ا٘تضذ٧ج ا٘ٛؼاٗؽ اضغ٣ خؿخم٧ْٟ األٔل ي٤ٙ ٢اضغ ؿ٥٢ٝ ٛئخٛؼ أبٛج .6
 االٝسقبؽ  ٧ٔقغ  ؤ٢ ا٘ٛٝسقؽث  اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د ً٘ؼل ا٘خغؼ٧ؿ٧ج ا٧١٘ئج ؤيمبء ٛؿخ٣٢ ي٤ٙ

 .ٝخبئس١ب ٢ٛٝبٔفج

 ٛسقبل  ّق٦  ٢ا٘قغٗخ٢ؼاٞ  ا٘ٛبسؿخ٧ؼ ٢نٙتج ا٘تبضذ٧ٜ ٘س٧ٛى استبؼ٥ ؿ٥٢ٝ ٛئخٛؼ أبٛج .7
 ٛفقبؼٗج ت ١٘قب،  ا٘ٛؿقخٕت٦ٙ  ٢ا٘ٛٝه٢ؼ ؤتضبذ١ٚ ٝخبئز أل٠ٚ ٢ٛسؽ تًؼل ٢ا٘ؽا١ٛٚ اإلغاؼث

ٓ  آ٧٘قج  خ٧ًْل ٧ْ٧ٗج ض٢ل ض٢اؼ ٢ّخص ٢ا٘عبق اً٘بٚ إ٘نبي٧ٜ  اإلغاؼ٧قج  ا٘تضق٢د  خنت٧ق
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 عتقؼاح  ٧ّقٟ  ٘ٙٛفبؼٗج ٧غي٤ ٘ٛٝهٛبخٝب، تب٘ٝؿتج األ٧٢٘٢ج ػاح ا٘س٢اٝة ؤضغ ي٤ٙ ٢ا٘خؼ٧ٗؽ
  .١ٝٛب اإلّبغث اٛٗب٧ٝج ٢ٛٝبٔفج خسبؼت١ب ً٘ؼل ٛسبلا٘ ٠ػا ٦ّ يب٧ٛ٘ج

 عقبق،  تفقٗل  ١ٝٛب ٢ا٘خنت٧ٕ٧ج ا٧ًٛٙ٘ج ا٘تض٢د ٝخبئز ٝفؼ ي٤ٙ اً٘ٛل .8
 ٧َقؼ  ا٧ًٛٙ٘ج ٢ا٘غ٢ؼ٧بح ا٘ٛسالح خذ١ٕٙب ا٘خ٦ ا٘ٛٗختبح ؼ٢ِّ ضت٧ؿج خؼ١ٗب ٢يغٚ

 خؿخ٧ْغ ؤٜ اٜ٘ٛٛٗ ٜٛ ا٘خ٦ ا٘س١بح ٛى ٢االخكبل ٛضغ٢غ، ٝنبٓ ي٤ٙ اال إ٘ٛؼ٢ءث
 ٘خًؽ٧قؽ  آ٧٘قبح   ٢عٙٓ ٛٙعكبخ١ب ؤ٢ ا١ٝ٘بئ٧ج ا٘ٝخبئز ١٘ب ّخؼؿل ا٘تض٢د ٝخبئز ٜٛ

 . ا٘ٛعخْٙج اإليال٧ٛج ا٢٘ؿبئل ٗبّج عالل ٜٛ ٢ٝفؼ٠ب ا٘تض٢د ٝخبئز ٜٛ االؿخْبغث
 الخاتمة

 تفٗل اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ٢ يبٚ تفٗل ا٘تضذ٧ج ا٘ٛؼاٗؽ ٢خ٧ًْل خٝه٧ٚ ٢١ْٛٚ ٢٧اٗة ؤٜ ٧ؿخغي٦
 اً٘ٙٛق٦  ا٘تضقد  ٝٛقبػر  اؿخًؼال ٢يتؼ. اً٘ب٘ٚ ٧ً٧ف١ب ا٘خ٦ ٧ُؼاح٢ا٘خ ا٘خن٢ؼاح عبق
 خٗقغ٧ؾ  ا٤٘ ٧ٛ٧ل ٝسغٞ اإلغاؼث ٛسبل ٦ّ ا٘ؿ٢ؼ٧ج ا٧ًٙ٘ب ٢اً٘ٛب٠غ ا٧ٙٗ٘بح ؤَٙة ٦ّ ا٘ضب٦٘

 األس٧قبل  ٘قغ٣  ا٘تضذ٦ ا٦ًٛٙ٘ إً٘ل ٦ّ ّس٢ث ٧عٙٓ ٛٛب ا٢ٝ٘ي٧ج، ضؿبة ي٤ٙ ٧ٛٗب ا٘تض٢د
 ؤ٢ ا٘ؿ٢ؼ٧ج، ا٘ت٧ئج ٦ّ يالخ١ب ي٤ٙ اً٘ؼة ا٘تبضذ٧ٜ ةخسبؼ اؿٕبن ٢ٛضب٢٘ج ٢إ٘ٝل تبإلخٗب٧٘ج
 ٛضب٢٘قج  ٦ّ ا٘ٗت٧ؼ ا٘س١غ ٛى اُ٘ؼة ٦ّ ا٘ٛٝف٢ؼث ا٘تض٢د ٝٛن ي٤ٙ تض٢د اسؼاء ٛضب٢٘ج
ٜ  ال، ؤٚ ا٘ٛض٧ٙقج  ا٘ت٧ئج ٔتٙخ١ب ؿ٢اء اُ٘ؼت٧ج تفؼ٢ن١ب ٢ؤٔٙٛخ١ب نبئل غ٢ٜ ضفؼ٠ب  ٛخقػؼي٧
 ا٘ق٤  غًّٝقب  ٛب ٠٢ػا. ا٘خنت٧ٓ ٧ٛٝى ا٘ػ٥ ٢س٢غٞ، ٦ْٝٝ ال ٗٝب ٢اٜ ٢اْ٘ؿبغ، ا٘غاع٦ٙ تب٘عٙل
ٜ  ٢غؼاؿقخٟ  ا٘ٛسخٛى ٛٝهٛبح ٦ّ اإلغاؼ٧ج ا٘تض٢د خنت٧ٓ ٢أى ٘خٙٛؾ ا٘تضد ت١ػا ا٧ٕ٘بٚ  ٛق

ٜ  ؤؼاء ا٘ذب٦ٝ ٢خختى ا٘ٛٝسؽث ا٘ؼؿبئل ي٤ٙ ١ٝٛٛب األ٢ل ؼٗؽ: سبٝت٧ٜ  ٠قػٞ  ضق٢ل  ا٘تقبضذ٧
 .إ٘م٧ج
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