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 َس٣ داٖع١ٜ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يتبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ

 يف املٓعُات ايتع١ًُٝٝ

 تؿهٝالت ١٦ٖٝ ايتعًِٝ ايتكينيف ع١ٓٝ َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ آلضا٤ اغتطالع١ٝ زضاغ١ 
  بػ١ُ إبطاِٖٝ خًٌٝ ايكطإ

 املٛصٌ ،املعٗس ايتكين ،َسضؽ
 

                                                                                                                                                                                                              .  

 طًدػتامل
كاسضات  تطّٚ ايكٝازات اإلزاض١ٜ اْتٗاز غبٌ َٚػايو تؤَٔ هلا ابتػا٤ َطاَٗا. ٚملاا ناْاا اي  

سس٣ ايكسضات ايفاعًا١ يف املٝاسإ ايتٓعُٝاٞ عًٝا٘ اغاتًعّ      إايتك١ٝٓ يتطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ 
األَط َٔ تًو ايكٝازات إٔ تغع يف سػااباتٗا ٖاصٙ ايتكاْا١ ٚتعاسٖا املاسخٌ ملٛادٗا١ أٜا١ ؼاسٜات         

   ٍ عاسز َأ    تعرتعٗا األَط ايصٟ أثاض اٖتُاّ ايباسج١ ٚسسا بٗا إىل عطض َؿه١ً زضاغاتٗا َأ خاال
 ايتػاؤالت أبطظٖا:

       إىل أٟ َااس٣ لتًااو ايكٝااازات اإلزاضٜاا١ إَهاْٝاا١ تفعٝااٌ املتطًبااات ايساعُاا١ يتطبٝكااات ايااصنا٤
 االصطٓاعٞ يف املٓعُات ع١ٓٝ ايسضاغ١؟

 

غاتبا١ْ بٛصافٗا أزا٠ ض٥ٝػا١ ؾُاع ايبٝاْاات بؿاإ ايعااٖط٠ قٝاس         ٚقس اعتُست ايباسجا١ اال 
ٔ األغايٝب اإلسضا١ٝ٥ )ايتهطاضات، ايٓػاب١ امل٦ٜٛا١، ايٛغا     ايسضاغ١ نُا لا االغتعا١ْ بعسز َ

 اؿػابٞ ، االمطاف املعٝاضٟ، ايتشًٌٝ ايعٓكٛزٟ(.
ياس٣ ايكٝاازات اإلزاضٜا١ يف املٓعُاات عٝٓا١ ايسضاغا١       اغتٓتذا ايباسج١ بطٚظ تٛد٘ فاعٌ ٚ

ملتطًباات  بؿإ عًُٝا١ تابين تطبٝكاات اياصنا٤ االصاطٓاعٞ إىل اؿاس اياصٟ أغاِٗ يف تفعٝاٌ ٖاصٙ ا          
ع٢ً تًاو االغاتٓتادات ع عاطض فُٛعا١      ٚعسٖا املٓطًكات ايفاع١ً يف املٝسإ ايتٓعُٝٞ، ٚبٓا٤ً

 َٔ املكرتسات أُٖٗا:
        ايعُااٌ عًاا٢ ت٦ٝٗاا١ ايعااطٚف املعااعظ٠ يعًُٝاا١ ايتفاعااٌ باا  املؤؾااطات املفػااط٠ يًعاااٖط٠ قٝااس

يٓػاب١ يًكٝااازات  يًتؿادٝط ٚايتشًٝاٌ با   ايسضاغا١ ٚعًا٢ ماٛ  عاٌ َأ ٖاصٙ ايعاطٚف َاسخال         
 اإلزاض١ٜ يف َٝسإ عًُٗا.

 

                                                           

() 20/3/2012 ٚسضٌ ع٢ً قبٍٛ ايٓؿط يف 16/6/2011 ع اغتالّ ايبشح يف. 
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Abstract 
 

Managerial Leaderships intend to make use of certain trends in 

order to achieve its goals. And the technical abilities of artificial 

intelligence are considered now very effective in the organizational 

fields. 

 

This case stimulated the researcher to ask the following question: 

 To what extent do the managerial leaderships have the ability to 

activate the requirements needed for the idea of artificial intelligence in 

the organizations selected as samples of the study? 

 The researcher has also conducted a questionnaire as a major tool for 

collecting the data. 

 

Furthermore, various statistical methods have also been 

implemented such as (percentages, average, means, standard deviation 

and Clustering analysis). 

 

Thus, the study has reached certain conclusions such as: 

 There is an effective interest towards adopting the idea of artificial 

intelligence in the managerial leaderships of the organization samples 

of the study. 
 

 

 



 / بػ١ُ إبطاِٖٝ
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 املكس١َ:
سٜات تػِٗ يف أعاقتٗا تعرتض ايكٝازات اإلزاض١ٜ يف املٓعُات املعاصط٠ ؼ

ٚؽًفٗا عٔ ايطنب اؿغاضٟ ٚبايتايٞ ٚقٛعٗا يف فذ االْػالم ٚايتكٛقع األَط ايصٟ سسا بٗا  
ايٛاقع املٝساْٞ الستغإ  إىل َؿاطط٠ ايتشسٜات ٚقاٚي١ بٓا٤ املتطًبات األغاؽ غعٝا 

كات قطاض ٖصٙ املتطًبات فكس أغتًعّ اؿاٍ عطٚض٠ اعتُاز تطبٝيًُٓعُات. ٚألدٌ إ
شيو  ايصنا٤ االصطٓاعٞ يف َٝسإ ايعٌُ ٚعسٖا ْكط١ ايٛثٛب ػاٙ اؾاٖع١ٜ يسٜٗا َكرتْا 

بػعٝٗا يتاَ  املعاٚد١ ٚايتالقح ب  َا تٓبض ب٘ ٖصٙ ايتطبٝكات )ايصنا٤ االصطٓاعٞ( 
هٕٛ اؿض١ًٝ ايٓٗا١ٝ٥ استغإ عا١ً٥ ايصنا٤ فتعٓٗا َٔ غًٛنٝات،  َِٚا ٜٓذ

ا ٜالظَٗا َٔ تػٝري َٚا ٜٓبجل عٓٗا طغِ ممع٢ً ايٌ مبغاَٝٓٗا االصطٓاعٞ َٚٔ ثِ ايعُ
َٔ أسساخ ٚتٛقعات إىل سس ايٓعط إيٝٗا بٛصفٗا ستُٝات ٚادب١، األَط ايصٟ سسا 

 .بايباسج١ إىل عطض ٖصا املٛعٛع ع٢ً بػاط ايسضاغ١
 

يػٝام اٚفل ع٢ً ع٢ً شيو فكس عُست ايباسج١ إىل ٚعع َٓٗذ١ٝ يسضاغتٗا  ٚبٓا٤ً
 اآلتٞ:

 : َؿه١ً ايسضاغ١أٚال 
 لجًا َؿه١ً ايسضاغ١ يف إثاض٠ ايتػاؤالت اآلت١ٝ:

ٌٖ لتًو ايكٝازات اإلزاض١ٜ ع١ٓٝ ايسضاغ١ فُٛع١ َٔ املتطًبات ايساع١ُ يتطبٝكات  -1
 ايصنا٤ االصطٓاعٞ؟ 

إىل أٟ َس٣ لتًو ايكٝازات اإلزاض١ٜ ايكسض٠ ع٢ً تفعٌٝ ٖصٙ املتطًبات َع ايب١٦ٝ  -2
غتًٗاّ تطبٝكات ايصنا٤ ال َٔ ػاٚظ أ١ٜ َعغالت غعٝا ٚع٢ً مٛ ميهٓٗا 

 ؟االصطٓاعٞ

إىل أٟ َس٣ تفطض ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚقعٗا يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ بؿإ ايتعاٌَ َٚٔ  -3
 ثِ قبٍٛ تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ؟

ٌٖ ميهٔ يًكٝازات اإلزاض١ٜ ع١ٓٝ ايسضاغ١ إٔ تػتشغط اإلَهاْات ٚػٓس ايكسضات  -4
 َٔ ايتعاٌَ َع أ١ٜ تكاْات يف املٝسإ ايتٓعُٝٞ؟ ٚمبا ميهٓٗا
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  : أ١ُٖٝ ايسضاغ١ثاْٝا 
تٓطًل أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ استغاْٗا ملٛعٛع سٟٝٛ تٓؿس إيٝ٘ ايكٝازات اإلزاض١ٜ 

ٕ ٖاصا ايٛاقع ٜعخط بهجري َٔ أ ٚع٢ً مٛ ميهٓٗا َٔ خطم اؿٛادع ٚايٓفاش إىل ايٛاقع عًُا 
، ٚقس ناْا اعتُاز عسز َٔ ايتطبٝكاتمما ٜػتًعّ  املعطٝات َجًُا تهتٓف٘ صعٛبات

عا١ً٥ ايصنا٤ االصطٓاعٞ املسخٌ األغاؽ يصيو عًٝ٘ عُست تًو ايكٝازات إىل ػٓٝسٖا يف 
فغا٤ عًُٗا بػ١ٝ نؿف َهأَ ٚاقعٗا َٚٔ ثِ االغتذاب١ ملتطًبات ب٦ٝتٗا يف أطاض املتاح 

 .يسٜٗا َٔ َٛاضز ٚقسضات
  

 : أٖساف ايسضاغ١ثايجا 
 ع٢ ايسضاغ١ إىل ؼكٝل فُٛع١ َٔ األٖساف ميهٔ إزضادٗا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:تػ

بٝإ َا١ٖٝ ايصنا٤ االصطٓاعٞ َٚٔ ثِ ايٛقٛف ع٢ً َػت٣ٛ تكبً٘ يس٣ تًو  -1
 ايكٝازات.

عٔ َػت٣ٛ اؾاٖع١ٜ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ بؿإ تبين تطبٝكات  ايهؿف َٝساْٝا  -2
 اغ١.ايصنا٤ االصطٓاعٞ يف املٓعُات ع١ٓٝ ايسض

 
 : فطع١ٝ ايسضاغ١ضابعا 

١ًُٝ تبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ يف إٔ )عتهُٔ فطع١ٝ ايسضاغ١ يف 
س٣ داٖع١ٜ ايكٝازات اإلزاض١ٜ الَتالى املتطًبات مبتتشسز املٓعُات ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

 .(ايالظ١َ هلا
 

  : فتُع  ايسضاغ١ ٚعٝٓتٗا ٚأغباب االختٝاضخاَػا 
َٔ تؿهٝالت ١٦ٖٝ ايتعًِٝ ايتكين ممج١ً با)ايه١ًٝ ؼسز فتُع ايسضاغ١ بعسز 

( 50) ايبايػ١ٚ ٚقس ع اختٝاض ايع١ٓٝ عؿٛا٥ٝا  املٛصٌ(. /ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ، ٚاملعٗس ايتكين
عُسا٤، ضؤغا٤ أقػاّ،  ٞ( يتًو ايكٝازات )عُسا٤، َعا74َْٚٔ سذِ املالى ايفعًٞ ايبايؼ )

 .تكطٜبا  (%68تُع ايسضاغ١ بًؼ )ٕ ْػب١ لجٌٝ ايع١ٓٝ جملإأٟ  ،ٚسسات(ٚيٞ ؤَػ
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غتبا١ْ األزا٠ ايط٥ٝػ١ يف مجع ايبٝاْات غضٛظ ايعاٖط٠ قٝس ٚقس عست اال
بػ١ٝ ايتانس َٔ َس٣ ( )غتبا١ْ ع عطعٗا ع٢ً عسز َٔ احملهُ إٔ ٖصٙ اال ايسضاغ١ عًُا 

ٕ  ٛهُت اييت أؾاض إيٝٗا ايػاز٠ احملٚقس أدطٜا ايتعسٜالت يف ع٤ٛ املكرتسا ،صالسٝتٗا
ٕ ايباسج١ قاَا أ عًُا  .إىل إٔ اغتكطت ع٢ً صٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ٚأصبشا صاؿ١ يًسضاغ١

بتطٜٛع عسز َٔ املفاِٖٝ ٚاملؤؾطات اييت ططسٗا عسز َٔ ايباسج  ٚنُا َؤؾط يف 
غتبا١ْ ٚمبا خيسّ زضاغتٗا ( ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ أغعفٗا يف بٓا٤ اال1)شٟ ايطقِ اؾسٍٚ 

إش ع تٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ  ،الختباضٟ ايضسم ٚايجبات غتبا١ْاؿاي١ٝ، ٚقس خغعا اال
عؿٛا١ٝ٥ َٔ املبشٛث  َٚٔ ثِ مجعٗا ٚإعاز٠ ايتٛظٜع َط٠ أخط٣ ع٢ً شات ايع١ٓٝ ٚقس 

ؿإ ايعاٖط٠ ب تطابل اإلدابات ٔاؿايت  تعهؼ ساي١ َ تاتب  إٔ ايٓتا٥ر يف نً
 .املسضٚغ١

 
 ايسضاغ١ٚاألغايٝب املػتدس١َ يف : األزٚات غازغا 

غتبا١ْ األزا٠ ايط٥ٝػ١ يف مجع ايبٝاْات اـاص١ باملٛعٛع قٝس ايسضاغ١ ت االعّس 
 ٚقس غطا عسز َٔ املتػريات اييت ميهٔ عطعٗا يف اؾسٍٚ اآلتٞ:

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( )أغتاش َػاعس، ْٛاٍ ْٜٛؼ قُسنتٛض٠ زٚ أغتاش َػاعسكٝػٞ، بس ايػتاض دباض ْاصط ايع نتٛضز 
َضطف٢ قُس َسضؽ ٚ، ْباٍ ْٜٛؼ قُسنتٛض٠ زٚ أغتاش َػاعس، غًطإ أمحس سًٝف نتٛضزٚ

 ، َسضؽ.صسٜل
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 (1دسٍٚ )
 ١غتبا١ْ يًعاٖط٠ قٝس ايسضاغاملفاِٖٝ ٚاملؤؾطات املعتُس٠ يف تضُِٝ اال

 املؤؾطاتاملفاِٖٝ ٚ املتػريات املبشٛث١ ت

 .Brokner, J. & Wiesen feld, B.M., 1996, 198-208 ق٠ٛ ايسافع١ٝ ػاٙ ايتطٛضات ايتك١ٝٓ 1

 .)ايباسج١( األغتبا١ْ

 ايطغب١ يف ايتُٝع ايتكين  2

Gregory. Mentzos, 1999, 397-410. 

 .31-11، 1998ايؿطع١، 
 .294-290، 2000فتشٞ ،

Lynch, Richard, 2000, 22. 

 .ايباسج١() األغتبا١ْ

 تٛافط ايسعِ َٔ قبٌ صٓاع ايكطاض 3
Michel, Crozier, 1963, 220. 

 .27-4، 2008خايس٠، 
 .)ايباسج١( األغتبا١ْ

 .121، 2000ايٓفٝعٞ،  اـٛف َٔ ايتدًف عٔ اآلخطٜٔ 4
 .)ايباسج١( األغتبا١ْ

 ايتشسٜات ايب١ٝ٦ٝ ايساع١ٝ الغتٓاّ فطظ ايتكا١ْ 5

 .166، 2008 عبس ايفتاح،
 .14-1، 2009ضاٟٚ، اي

Robert, Filttes, 1983, 8. 

 .)ايباسج١( األغتبا١ْ

 
 ؾ١ًُ َػٛغات َٓٗا: ٚقس دا٤ اختٝاض املٓعُات ع١ٓٝ ايسضاغ١ تبعا 

ايكٓاع١ ايتا١َ يس٣ ايباسج١ أل١ُٖٝ تبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ يف املٓعُات  -1
 ايتع١ًُٝٝ.

اطالع ايباسج١ املتٛاعع ع٢ً ٚفل مل تؿٗس املٓعُات املدتاض٠ زضاغات مماث١ً  -2
 األَط ايصٟ سسا بٗا إىل اختٝاض تًو املٓعُات.

 تٛافط َتطًبات تبين ايصنا٤ االصطٓاعٞ فٝٗا. -3

 
 سسٚز ايسضاغ١  :غابعا 

  ١ْٝ:ااؿسٚز ايعَ -أ

 .1/6/2011يػا١ٜ  ١ْٝ1/12/2010 يًسضاغ١ ب  ايفرت٠ َٔ امضطت اؿسٚز ايعَا
 اؿسٚز املها١ْٝ: -ب

 .املٛصٌ /ا يف ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ، ٚاملعٗس ايتكينلجً



 / بػ١ُ إبطاِٖٝ
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فكس ؾات ايباسج١ إىل  ٚبػ١ٝ ؼكٝل أٖساف ايسضاغ١ ٚاختباض فطعٝتٗا ؼًًٝٝا 
 اعتُاز اإلطاضٜ  اآلتٝ :

 
 : اإلطاض ايٓعطٟأٚال 

 داٖع١ٜ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يتبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ
ع ٚاملغططز يف تك١ٝٓ املعًَٛات إىل ٚالز٠ تطبٝكات أغِٗ ايتطٛض ايٓٛعٞ املتػاض

دسٜس٠ شات فعٌ ٚتاثري يف أْؿط١ املٓعُات قاطب١ ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ قاز إىل إَها١ْٝ 
٠ هلصٙ ايتكٓٝات َٓٗا َا ميؼ اإلزاض٠ بؿهٌ َباؾط ٚآخط شات ٜس٠بًٛض٠ تػُٝات عس

 ْعِ َػاعس٠ ايكطاضات اضتباط بايعبا٥ٔ ٚثايح شات ص١ً بٛضش ايعٌُ ٚيف شيو إؾاض٠ إىل
هلصٙ األْع١ُ  س أْٗا عباض٠ عٔ  ٔايصن١ٝ ْٚعِ زعِ ايعُال٤ ْٚعِ ايسعِ ايؿبهٞ ٚاملتُع

 تكٓٝات ػًا يف َا بعس عضط ايضٓاع١.
ع٢ً َا تكسّ ميهٓٓا ايكٍٛ إٕ ْعِ ايسعِ املعًَٛات١ٝ قس أصبشا َٓسف١   ٚبٓا٤ً

٣ ايعتاز، ايربفٝات، ايؿبهات، ٚع٢ً بٜٓٝٛا َع تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ ع٢ً َػتٛ
ا األغاؽ ميهٓٓا ايكٍٛ إٕ ْعِ َػاعس٠ ايكطاضات اؿسٜج١ ْٚعِ زعِ اإلزاض٠ ٖٞ ْعِ  اٖص

شن١ٝ ٚالبس إٔ ؼتٟٛ ع٢ً َهْٛات شن١ٝ ع٢ً أز٢ْ سس ٚبايتايٞ ؽسّ قٛاعس املعطف١، ٚيف 
َربف١ ملؿانٌ  خغِ شيو ٜتغح يٓا إٔ تك١ٝٓ املعًَٛات اؿسٜج١ ال تبتػٞ سًٛال 

األعُاٍ بٌ أْٗا تعُس إىل تٛظٝف ايتكٓٝات اإلزاض١ٜ َٚٔ ثِ ايتفهري االغتهؿايف يًٛصٍٛ 
إىل فِٗ عُٝل يًُؿهالت َٛعٛع ايسضاغ١ بٗسف إقطاض أفغٌ اؿًٍٛ يتًو املؿانٌ 

 .(164-163، ٕٚ غ١ٓ ْؿطَٔ ز)ٜاغ ، 
ٕ تطبٝكات ايصنا٤ قطب إىل َا مٔ بضسزٙ البس َٔ اإلؾاض٠ إىل أٚيهٞ ْهٕٛ أ

االصطٓاعٞ لجٌ قاٚي١ داز٠ ٚدٗٛز َبصٚي١ يف تطٜٛط ْعِ قٛغب١ عٔ ططٜل تٛظٝف 
عٔ ايربفٝات ٚع٢ً مٛ ٜؤؾط قٝاّ ٖصٙ ايتكاْات باعُاٍ  َهْٛات ٖصٙ ايٓعِ فغال 

ٕ تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ ٖٞ إٚتضطفات تؿاب٘ ٚؼانٞ تضطفات اإلْػإ أٟ 
، 2005 اؾٓابٞ،ٚ )قٓسًٜذٞ يصنا٤ ايبؿطٟ عٔ ططٜل اؿاغبتاؾري إلعاز٠ لجٌٝ ا

360). 
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يإلؾاض٠ عٔ داٖع١ٜ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يتبين تطبٝكات  ميجٌ َٓطًكا  َّٚا تكس
ايصنا٤ االصطٓاعٞ إش ؼسز ٖصٙ اؾاٖع١ٜ يس٣ تًو ايكٝازات ع٢ً مٛ عاّ بطبٝع١ 

تفضح عٔ خًٝ  ايكسضات َٚػت٣ٛ االغتعسازات اييت لتًهٗا تًو ايكٝازات ٚاييت 
يٛصٍٛ ايها١َٓ يف ايصات ايبؿط١ٜ اييت ٜػتًعّ اؿاٍ تعًُٗا ٚاإلفاز٠ َٔ َعطٝاتٗا بػ١ٝ ا

يتبين  َٔ املٗاضات ٚاملعاضف ٖٚٓا اْطالق١ ٚتانٝس بإ األنجط اغتعسازا  إىل َػت٣ٛ َطٍض
٘ ٜٚػطع تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ َٔ ايكاز٠ اإلزاضٜ  ٖٛ َٔ اغتطاع إٔ ٜتكٔ عًُ

سس ألاظٙ باقٌ ٚقا ٚدٗس يف إطاض ايتكا١ْ، إٕ تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ لجٌ إ
األٚد٘ املعرب٠ عٔ ايتكا١ْ مبفَٗٛٗا املعاصط، يصا اقتغ٢ اؿاٍ ت١٦ٝٗ، َٚٔ ثِ  
اغتشغاض نٌ َا ميا بض١ً هلا غٛا٤ نإ شيو ع٢ً َػت٣ٛ ايصات ايبؿط١ٜ أّ األْطك١ 

ٕ االغتعسازات يتبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ قس ايكٍٛ إ ، ٖٚٓا إؾاض٠ إىلايب١ٝ٦ٝ
ْٗا اؾٖٛط يف ؼسٜس إَها١ْٝ ايكٝاز٠ إتتٓٛع َجًُا تتعسز تفطعاتٗا يف اجملاٍ ايتكين أٟ 

يف اغتًٗاّ تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ ٚع٢ً مٛ ميهٔ املٓعُات َٔ ايػعٞ يتضُِٝ 
 ا٤ اإلْػاْٞ.ْٚؿاطات ٚمبا ٜٛاظٟ ايصن عُاال أآالت تٓفص 

َٔ ٖصا املٓطًل لس إٔ داٖع١ٜ ايكٝازات اإلزاض١ٜ َٔ ايضعب سضطٖا عُٔ 
َٔ ايتدطٝ  َجًُا ؼتاز إىل ايتشٛط َٚٔ ثِ ايتفهري يف  سسٚز قسز٠ ألْٗا تػتًعّ قسضا 

عٔ أْٗا قس تهٕٛ ثط١ٜ يف  إٔ األخري٠ َتػري٠ يف َالقٗا فغال  االْفتاح ع٢ً ايب١٦ٝ عًُا 
ٚ فكري٠ يف عا٥ساتٗا ٚبايصات عٓسَا تتِ إزاضتٗا بؿهٌ غري صشٝح األَط ايصٟ عطا٤اتٗا أ

َاّ سػابات ال ميهٔ سضطٖا أٚ ايتهٗٔ بٗا َٚطز شيو طبٝع١ أٜغع ايكٝازات اإلزاض١ٜ 
 :سق١ بٗا ٖٚٓا ٜجاض تػاؤٍ َفازٙايتػٝريات احمل

 
١ ٚست٢ ب١ٝ٦ٝ ٌٖ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ قازض٠ ع٢ً استٛا٤ أ١ٜ أظَات ْفػ١ٝ أٚ تٓعُٝٝ

 عٓس إقطاض ايعٌُ بتطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ يسٜٗا؟
َٔ إٔ تبين ٖصٙ  داب١ ؼٌُ أنجط َٔ استُاٍ ٚتفضح عٔ أنجط َٔ َع٢ٓ اْطالقا إلا

ايتطبٝكات ٜػتًعّ ايرتنٝع ع٢ً َفطزاتٗا َٚٔ ثِ زضاغ١ َكطضاتٗا ٚاألنجط َٔ شيو ايٓعط 
ألٕ إُٖاٍ أ١ٜ َفطز٠ ٜعين اإلغا٠٤ إىل  إيٝٗا بٛصفٗا عا١ً٥ عُٔ اجملُٛع١ ايتك١ٝٓ
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ا  تعٗط ٕ عا١ً٥ ايصنا٤ االصطٓاعٞ لجٌ ْػٝذإتطبٝكات ايتبين ٖٚصا ٜكٛزْا إىل ايكٍٛ 
 عين ٖٓا َهْٛات عا١ً٥ ايصنا٤ االصطٓاعٞ.قٛت٘ برتاب  خٝٛط٘ ٚأ

 
ٚيهٞ تتاطط اؾاٖع١ٜ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يتبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ 

ٖتست ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل تٛظٝف فُٛع١ َٔ املؤؾطات اييت ميهٔ عسٖا َٓطًكات فكس ا
ٕ ؼسٜس أ َٚٔ ثِ َطتهعات ميهٔ اإلفاز٠ َٓٗا يتٓؿٝ  ع١ًُٝ ايتبين ٚإقطاض لاسٗا، عًُا 

ٖصٙ املؤؾطات دا٤ ْتٝذ١ ٚدٛز زضد١ َٔ االتفام ب  ايباسج  املؿاض هلِ يف اؾسٍٚ 
غٝاز٠ تضٛض ٚاْطباع يس٣ ايباسج١ بإ ٖصٙ املؤؾطات أنجط عٔ  ( فغال 1طقِ )شٟ اي

 يف ايتعبري عٔ ايعاٖط٠ قٝس ايسضاغ١، ٚقس لجًا ٖصٙ املؤؾطات  باآلتٞ: أغٗاَا 
 

اييت ؼطى ٚتجري ايفطز ايعاٌَ  يسافع١ٝ ٖٞ ايك٠٠ٛ ايسافع١ٝ ػاٙ ايتطٛضات ايتك١ٝٓ: اقٛ .1
١ اؿادات ٚتاَ  ايطغبات املاز١ٜ لاظ املُٗات ع٢ً ايٛد٘ األفغٌ عٔ ططٜل تًبٝإل

  .(Hodgetts, R., 1980, 30)ٚاملع١ٜٛٓ 

ٚبٗصا ايضسز ٜتغح يٓا إٔ ايسافع١ٝ تتذ٢ً َٔ خالٍ مماضغ١ ايكا٥س يٛظٝف١ 
بػ١ٝ إؾباعٗا  ايتاثري يف اؿادات ٚايطغبات ٚايتُٓٝات ناف١ اييت ميتًهٗا املطؤٚغ 

. ٚتتاطط ق٠ٛ ايسافع١ٝ ػاٙ ايتطٛضات غ إٔ ساي١ اإلؾباع تتبأٜ ب  املطؤٚ عًُا 
ايتك١ٝٓ َٔ خالٍ ايػعٞ املتٛاصٌ يهٌ َا لدغا عٓ٘ ايتكا١ْ ٖٚٓا إؾاض٠ إىل 
تػدري ايك٣ٛ ايها١َٓ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚمبا حيسٚ بٗا إىل إقطاض ٖصٙ ايك٠ٛ َٚٔ 

  ب مماضغت٘ ٚايتُػو بهٌ َا ٜٓذِ عٓ٘.  َٚٓٗذا  ٖا غًٛنا ثِ عّس

 
: إٕ ٖصٙ ايطغب١ ٖٞ ٚيٝس٠ إلغرتاتٝذ١ٝ تٓتٗذٗا املٓعُات غب١ يف ايتُٝع ايتكينايط .2

يتاَ  ايتُٝع،  املعاصط٠ ٚع٢ً مٛ ٜؤَٔ هلا ايفطاز٠ غضا٥ط تك١ٝٓ َع١ٓٝ غعٝا 
ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات ٚمبا أغِٗ يف ؼبب َٓتذاتٗا يس٣  ٖ٘صا َا اْتٗذت

 (.160، 1998يسٜٗا )ٜاغ ، املػتفٝسٜٔ يف ظٌ بٓا٤ خٝاٍ فهطٟ دصاب 
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دٌ ايتُٝع يف َٓتذاتٗا ٚخسَاتٗا األَط ٗس املٓعُات املعاصط٠ شاتٗا َٔ أٚػ  
ايصٟ حيسٚ بٗا إىل تطمج١ ضغباتٗا إىل ٚاقع عٌُ سٝع ايتطبٝل ألٕ ايطغبات إشا مل 
ٜهتٓفٗا ايتطبٝل تبك٢ عايك١ يف إطاض ايطُٛسات ٖٚصا َاال تطتغٝ٘ املٓعُات  يصاتٗا 

 بػريٖا.  ْٗا تتؿاطط َع َٓافػٝٗا ٚتػع٢ إٔ تهٕٛ ٖٞ ايطا٥س٠ قٝاغا يهٛ
 

 (Skinner, 1969) أدطاٖا يتتؿري ايسضاغات إي تٛافط ايسعِ َٔ قبٌ صٓاع ايكطاض: .3
ٙ  ابٞ ٜؤزٟ إىل ؼٜٛط ايػًٛى يًفطز ايعاٌَ ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ حيفعىل إٔ ايتسعِٝ اإلإ

ب ٖصا ؼًٌٝ َٛقف ايعٌُ ٚؼسٜس األغباب ٜٚتطً يًعٌُ ٚبايتايٞ ضفع َػت٣ٛ أزا٥٘
ٕ ايكٝازٜ   ب إٔ ٜضٓعٛا املعاْٞ يف املٓع١ُ إٖٚٓا عطٚض٠ يًكٍٛ  .ٚاملػببات

 نُا ٜػعٕٛ إىل صٓع املاٍ ٚع٢ً مٛ ٜسعِ أ١ٜ أفهاض دسٜس٠ )ايؿُاع ٚمحٛز،
1989 ،361 .) 

١ فٝٗا عًٝ٘ ٚملا ناْا ايكٝازات اإلزاض١ٜ لجٌ ايطأؽ بايٓػب١ يًُٓع١َٛ ايعاًَ
تتذ٢ً أ١ُٖٝ ٚفاع١ًٝ ٚغال١َ ٖصا ايعغٛ اؿٟٝٛ يف تًو املٓع١َٛ ٚع٢ً مٛ ميٗس 

إىل إَها١ْٝ اغتٓاّ ايفطظ بؿإ  ي٘ ايػبٌٝ يتبين ايتٛدٗات ٚإقطاض ايتضٛضات ٚصٛال 
سس األٚد٘ املعرب٠ عٔ ٖصٙ أايتعاٌَ َع ايتكاْات ٚملا نإ ايصنا٤ االصطٓاعٞ 

اؿاٍ ايتعاٌَ ٚتبين ٖصا ايتٛد٘ ع٢ً مٛ ٜتٝح يتًو  ايتكاْات عًٝ٘ اغتٛدب
 املٓعُات اخرتام ايػٛم ايعامل١ٝ َٚٔ ثِ إقطاض ايطغاي١ اييت ؼًُٗا تًو املٓعُات.

ٚقس تتدص أٚد٘ ايسعِ فاالت عس٠ َٓٗا َا ميهٔ ؼسٜسٙ بايسعِ املعٟٓٛ 
يغطٚض٠ االعتباضٟ ٚآخط قس ٜٓطًل َٔ اؾاْب املازٟ ٚع٢ً مٛ ميٗس ايػبٌٝ 

 يتبين فهط٠ ايصنا٤ االصطٓاعٞ. املفاع١ً ب  أْٛاع ايسعِ غعٝا 
 
إٕ دس١ٜ االػاٖات ايتٓع١ُٝٝ ملٛاد١ٗ أ١ٜ ؼسٜات  اـٛف َٔ ايتدًف عٔ اآلخطٜٔ: .4

ؿاالت  قس ٜجري كاٚف يس٣ اإلزاضات مما حيسٚ بٗا إىل َٛانب١ املػتذسات ػٓبا 
ٚايتشٛط فٗٞ  طيالستٝا َجًُا تهٕٛ َسخال إٔ ٖصٙ املداٚف  ايتاخط عٔ ايطنب، عًُا 

ميهٓٓا  يًفٛع٢ ٚاالْعالم ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜؤزٟ إىل اإلسباط، ٚعًٝ٘ قس تهٕٛ غببا 
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ٕ املٓعُات ايغعٝف١ تتذاٌٖ َٓافػٝٗا، بُٝٓا لس إٔ املٓعُات ايك١ٜٛ ٖٞ ايكٍٛ إ
 .(204، 2003 اييت تتدٛف َٔ َٓافػٝٗا ٚتتشػب ؿطناتِٗ )لِ،

 ا٤( إٕ املسضJohnson & Scholes,1993:40-50 Johnson) نُا ٜكٍٛ
كٕٛ ظطٚفا ٜػتطٝعٕٛ َٔ خالهلا إؾباع اؿادات َٔ خالٍ عًُِٗ ثِ ٔ خيًٜاؾٝس

 ايعٌُ ع٢ً إظاي١ ايٓٛاقط اييت تعٝل ع١ًُٝ إؾباع اؿادات .
 ٠إش إٕ املػاٜط٠ يًتطٛضات ايتك١ٝٓ ٚاألْؿساز إىل اؿطن١ ايب١ٝ٦ٝ تػتًعّ عطٚض 

شػب أل١ٜ ادٗاعات تفطعٗا ايب١٦ٝ ٖٚٓا إؾاض٠ إْصاض يًكٝازات اإلزاض١ٜ عًُا إٔ ايت
تًو اإلؾاض٠ قس تتُجٌ عاالت اـٛف َٔ ع١ًُٝ ايتدًف  عٔ املٓافػ  ٖٚٓا َٓطًكا 
يتشفٝع املٓعُات إىل عطٚض٠ ايتدطٝ  يف َٝسإ عًُٗا إش إٔ اـٛف ال ٜعين ايرتادع 

كسض َا ٜعين االغتعساز ٚايتشٛط َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً ٚاالْػشاب بايٓػب١ يًُٓعَٛات ب
 ٚالز٠ املبتهطات. 

 
إٕ تٓٛع األغٛام ٚاختالف َٓعُات  :١ٝ٦ ايساع١ٝ الغتٓاّ فطظ ايتكا١ْايتشسٜات ايبٝ.5

األعُاٍ خًل ؼسٜات عسٜس٠ األَط ايصٟ اغتًعّ َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ قسضا فاعال َٔ 
ايٛقٛف أَاّ تٝاض املٓافػ١ يف ايػٛم ايعامل١ٝ  إالَهاْٝات ٚايك٠ٛ  ٚمبا ميهٓٗا َٔ

ٚبايتايٞ دصب ايعبا٥ٔ ٖٚصا ٜتطًب َطاعا٠ طبٝع١ ايتٗسٜسات ٚتاثري ق٣ٛ املٓافػ١ 
 (.79 :1999)ايؿهطدٞ، 

 
ٚعًٝ٘ تتُجٌ ايتشسٜات ايب١ٝ٦ٝ يف فُٛع١ ايتٗسٜسات ٚاملداطط اييت تٛاد٘ 

ص بٓعط ١ تًو ايتٗسٜسات َع األخاملٓعُات األَط ايصٟ ٜػتًعّ إعساز اـط  ملٛادٗ
إٔ ٖصٙ ايتٗسٜسات َتٓٛع١ ٜتعصض  عًُا  ،االعتباض نٌ َا ٖٛ َتاح َٚتٝػط َٔ ايفطظ

 ع٢ً ايباسح ٚعع َعٝاض  قسز يتضٓٝفٗا يهْٛٗا ٚيٝس٠ غًػ١ً َٔ ايتفاعالت فغال 
عٔ فُٛع١ َٔ ايتػٝريات اييت تالظَٗا أسساخ ٚتٛقعات ٖٚٓا تتغح َعامل ايصنا٤ 

صطٓاعٞ ٚع٢ً عسٖا ايعاٌَ املػاعس يتًو ايكٝازات يف فاٍ فاب١ٗ ايتشسٜات، اال
صشٝح إٔ ايكسضات ايبؿط١ٜ ال ميهٔ إٔ ٜػتٗإ بٗا ٚقس تفٛم ايكسضات اآلي١ٝ ألٕ اآلي١ 
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ٚع٢ً ٖٞ صٓٝع١ ايكسض٠ ايبؿط١ٜ عًٝ٘ اغتًعّ اؿاٍ إدطا٤ املفاعً٘ ب  تًو ايكسضات 
، ٚقس تطز ٖصٙ ؼا إطاض فُٛع١ َٔ املػُٝات اييت مٛ ٜػِٗ يف تاؾري ايتشسٜات

عٔ  ؼٌُ َغاَ  ٚتؤنس زالالت فٗٓاى ايٓسض٠ ٚغ٤ٛ االغتدساّ يف املٛاضز، فغال 
 ١نٌ شيو ببعض احملاٚالت اهلازف١ إىل ايتٓضٌ َٔ املػؤٚيٝ غٝاب ايٛعٞ َكرتْا 

يًب١٦ٝ فشػب  ايب١ٝ٦ٝ األَط ايصٟ  عٌ تًو ايتشسٜات ْكاط تٗسٜس ٚعٛاٌَ ععف يٝؼ
ٚإمنا يًكا٥ُ  ع٢ً إزاضتٗا، ٚعًٝ٘ تتذ٢ً أ١ُٖٝ ايػعٞ الغتٓاّ ايفطظ ٚايعٌُ ع٢ً 

َال١ُ٥ تتٝح ملٔ ٜكتٓضٗا اإلفاز٠ َٔ َطزٚزاتٗا ٚيف  ا اإلفاز٠ َٔ َعطٝاتٗا نْٛٗا ظطٚف
ْٗا خًػ١ ٚبا عٓس ضأؽ إبٔ ايفطا٤ )اْتٗع ايفطص١ فَكٛي١ ال شيو إؾاض٠ يإلفاز٠ َٔ

األَط ايصٟ ٜؤؾط يٓا عطٚض٠ قٝاّ ايكٝازات ، (119 :1947دي ايفطا٤، اتشْب٘( ) األَط ال
اإلزاض١ٜ بع١ًُٝ ايطصس ٚاملطادع١ ايب١ٝ٦ٝ باغتُطاض ٚع٢ً مٛ ٜؿدط االمطافات 

 ٜٚغعٗا يف زاي١ املعاؾات.
 

لجٌ زالالت فاع١ً يف إقطاض َػت٣ٛ  ٚخالص١ ايكٍٛ إٕ املؤؾطات املؿاض هلا غًفا 
ٕ نٌ إ١ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ بؿإ تبين تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ، إش اؾاٖعٜ

َؤؾط عس شات٘ ميجٌ سًك١ َٚفطز٠ يف عا١ً٥ ايصنا٤ االصطٓاعٞ فُا دس٣ٚ تبين 
ٚاستٛا٤ تطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ بػٝاب ايسافع١ٝ ٚتطادع ايطغب١ ٚغٝاز٠ ساالت 

صض ٚعع املعاؾات َُٗا ناْا ق٣ٛ اـٛف َٔ اجملٍٗٛ عٓس٥ص تعٗط ايتشسٜات ٜٚتع
يصا ميهٓٓا ايكٍٛ إٕ االغتجُاض األفغٌ هلصٙ املؤؾطات ٚدعًٗا زا٥ط٠ يف إطاض زٚض٠  .ايسعِ

ٜػِٗ يف لاح تطبٝكات ايتبين فاملػاي١ يٝػا فطز إقطاض  األعُاٍ املٓع١ُٝ أَطا 
ط ايتٛظٝف تٛصٝات أٚ تبين أفهاض ٚاعتُازٖا بٛصفٗا َٓطًكات بكسض َا ٜػتًعّ األَ

 ٚايتعب١٦ اؾاز٠ يتشكٝل ساالت ايتفاعٌ ب  تًو املؤؾطات.
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 : اإلطاض املٝساْٞ يًبشحثاْٝا 
ب  املبشٛث   ا إٔ ٖٓاى اتفاقإىل ( 2)شٟ ايطقِ  ضت املعطٝات ايٛاضز٠ يف اؾسٍٚاأؾ

بؿإ ساد١ َٓعُاتِٗ الستغإ ايتكاْات املعاصط٠، َٚٔ ثِ ْسض٠ اعتُازٖا يف 
%( َٔ املبشٛث ، مما ٜعين إٔ 100ت املبشٛث١، ٖٚصا َا أفضشا عٓ٘ إدابات )املٓعُا

َٔ ايٛعٞ يس٣ ايع١ٓٝ املسضٚغ١ غضٛظ أ١ُٖٝ ايتكا١ْ  ٖٓاى زضد١ َطع١ٝ دسا 
ٚعطٚض٠ تبٓٝٗا ٚعسٖا َطًبا ال ميهٓٗا ايرتادع عٓ٘، َٔ ٖٓا بسأت املؿاطط٠ ٚاْؿساز 

ت٘ اؾٖٛط بٌ َٔ ايغطٚضات األغاغ١ٝ يف ٚعّسايكٝازات ايتٓع١ُٝٝ ػاٙ ايعاٌَ ايتكين 
 اؿٝا٠.

ٚمما الؾو فٝ٘ إٔ َجٌ ٖصٙ اؿاد١ إىل ايتكا١ْ تػتًعّ ؽضٝط دع٤ ٜػري َٔ 
%( َٔ 94ايٛقا ملتابع١ أ١ٜ َػتذسات تسٚض يف اجملاٍ ايتكين ٖصا َا عربت عٓ٘ إدابات )

ؾاض إىل اغتجُاض (، ٖٚٓا أ1,120( ٚامطاف َعٝاضٟ )4,3املبشٛث  ٚبٛغ  سػابٞ )
إٔ ٖصا االغتجُاض ٜػتًعّ تغافط اؾٗٛز  املٛاضز املٓع١ُٝ خس١َ يًتٛدٗات ايتك١ٝٓ عًُا 

%( َٔ 82شيو بايسعِ املازٟ ٖصا َا أفضشا عٓ٘ إدابات ) ٚاعتُاز قِٝ َٚبازئ َكرتْا 
 (.0,958( ٚامطاف َعٝاضٟ )4,1املبشٛث  ٚبٛغ  سػابٞ )

 

االغتعساز يس٣ ايكٝازات ٚع٢ً مٛ ميهٓٗا َٔ  َا تكسّ ٜتطًب زضد١ عاي١ٝ َٔ
إَها١ْٝ ايتعاٌَ َع أ١ٜ أفهاض ٚتضٛضات بؿإ تًو ايتكاْات ٖصا َا دػست٘ إدابات 

%( َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١، أٟ ٚدٛز تٛد٘ فاعٌ يهٌ َا ٖٛ دسٜس يف َٝسإ ايتكا١ْ َٚجٌ 80)
ٚايتػًب ع٢ً اـضّٛ ٖصا ايتٛد٘ ٜٓصض ايكٝازات اإلزاض١ٜ بغطٚض٠ املطا١ٖٓ ع٢ً ايفٛظ 

ٚعس ايتكا١ْ إسس٣ األغًش١ ايفاع١ً اييت ميهٔ َٔ خالهلا اقتشاّ ايك٠ٛ ايتٓافػ١ٝ 
 Cut thoughtاملغاز٠ ألٕ املٓافػ١ ٚصًا إىل َطس١ً تػ٢ُ باملٓافػ١ ايصاع١ )

competitive ٚيف ظٌ  َا تكسّ ٜتغح يٓا إٔ َؤؾط ايسافع١ٝ ػاٙ ايتطٛضات ايتك١ٝٓ ،)
يف شات١ٝ ايع١ٓٝ املسضٚغ١ إىل سس عسٙ دع٤ا أغاغٝا َٔ نٝاْٗا ٚبٓا٤  فاعال  ا قس اؾػٌ سٝع

 ؾدضٝتٗا.
َٔ َؤؾطات اؾاٖع١ٜ يس٣  ا خيط ايطغب١ يف ايتُٝع ايتكين بٛصف٘ َؤؾطَا َا أ

( 3,5%( َٔ املبشٛث  ٚبٛغ  سػابٞ )56) ايكٝازات اإلزاض١ٜ فكس أٚعشا إدابات
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ِ يططح أفهاض خاضز ْطام ايػٝاقات ايتكًٝس١ٜ يس٣ ( عٔ غع0,635ٗٝٚامطاف َعٝاضٟ )
ايعاًَ  ٖٚصا ٜعين غعٞ ايع١ٓٝ إىل اْتعاع املبازضات ايتك١ٝٓ َٔ أصشابٗا ٖصا َا عربت 

%( َٔ ايع١ٓٝ املسضٚغ١ ٚالظّ شيو ٚدٛز ػاٙ يس٣ ايكٝازات املبشٛث١ 42عٓ٘ إدابات )
 ٝط١ باملٓع١ُ ع١ٓٝ ايسضاغ١.ايب١٦ٝ احمل إلقا١َ دػٛض ايتٛاصٌ َع صٝازٟ ايعكٍٛ يف

يتُٗٝس ايػبٌ يًكٝاز٠ ع١ٓٝ ايسضاغ١ الغتٓاّ خربات املٓافػ   َٚا تكسّ نإ غببا 
%( َٔ املبشٛث  ٚبٛغ  سػابٞ 70يتاَ  ايتفٛم ٖصا َا فػطت٘ إدابات ) ٚعسٖا َسخال 

 (.0,766) ( ٚامطاف َعٝاض3,9ٟ)
  

طاض فكس تب  بإ ٖٓاى تٛدٗا  ايك ٚفُٝا خيط َؤؾط تٛافط ايسعِ َٔ قبٌ صٓاع
غٛا٤ َا تعًل األَط بكبٍٛ تطبٝكات ايتكا١ْ يف ظٌ اغتشغاض ايكسضات ايصات١ٝ   ابٝا إ

ٚػٓٝس اإلَهاْٝات إىل زضد١ استٛا٤ املؿهالت َٚٔ ثِ ايػعٞ إىل اخرتام أ١ٜ فٗٛالت 
%( 96ٗا ب  )إٔ إدابات املبشٛث  امضطت َسٜات تعرتض تطبٝكات اقتٓا٤ ايتكا١ْ، عًُا 

يس٣ ايع١ٓٝ بؿإ ايتعاٌَ َع  َطغٛبا  %( ٚتهاز تًو ايٓػب َعرب٠ ٚتفػط اػاٖا 62إىل )
سس ايػبٌ يسمي١َٛ ٚلاح املٓعُات، ٚمما ال ٜػٝب عٔ ايصٖٔ إٔ َػاي١ أٖا ايتكا١ْ ٚعّس

ايتعاٌَ َع االيهرتْٚٝات قس تٛاد٘ كاطط ٜٚرتتب عًٝٗا خػا٥ط إىل سس ايتسخٌ بٌ 
ٕ ناِْٗ ٜعٝؿٕٛ يف َٓار َػًل ؼطى ٛزا٥ط٠ ايعالقات اإلْػا١ْٝ أٟ ٜضبح ايعاًَاقتشاّ 

يٛد٘ ٚنٌ شيو  ٖٛادػ٘ أظضاض ٚتػتبٝح إْػاْٝت٘ ضغا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ ٜٚػٝب االتضاٍ ٚدٗا 
يًتدًف عٔ  بٌ عاٌَ خٛف َجًُا ٜؿس ايعاًَ  إىل عطٚض٠ اَتالنٗا ػٓبا  ٜؿهٌ إْصاضا 

َٔ ٖٓا بسأت اؿاد١ قا١ُ٥ إىل تٛظٝف  ا شاتٝ ا ؿهٌ خٛفاآلخطٜٔ فٗٛ بصات ايٛقا ٜ
%( ٚبٛغ  سػابٞ 94ٖصا َا دػست٘ إدابات ) اإلَهاْٝات بكضس ايًشام باملتفٛق  تكٓٝا 

(. نُا إٔ ع١ًُٝ ايًشام باملتفٛق  ٜعين قاٚي١ نػب 1,224( ٚامطاف َعٝاضٟ )4,4)
املرتمج١ هلصٙ احملاٚي١ ٚايساع١ُ اؾٛي١ َع اـضّٛ يف ظٌ اعتُاز فُٛع١ َٔ اآليٝات 

%( ٚبٛغ  80يكبٍٛ أ١ٜ تػريات تططأ يف اجملاٍ ايتكين، ٖصا َا عربت عٓ٘ إدابات )
 (.0,9( ٚامطاف َعٝاضٟ )4,2) سػابٞ
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إٔ ٚدٛز ٖصٙ ايتشسٜات  ٜٚكابٌ شيو ٚدٛز فُٛع١ َٔ ايتشسٜات ايب١ٝ٦ٝ عًُا 
٢ مٛ ميهٓٗا َٔ اقتٓاظ ايفطظ َع ٜعين إ از زضد١ َٔ ايسافع١ٝ يس٣ ايكٝازات ٚعً

األخص بٓعط االعتباض زضد١ املداطط٠ ايكا١ُ٥ إىل سس إٔ ايكٝاز٠ املبشٛث١ عست ايضطاعات 
ايػًب١ٝ َع املٓافػ  يف ؾت٢ اجملاالت ق٣ٛ َععظ٠ يٌٓٝ ايتكا١ْ ٚتتبع أثاضٖا ٚاإلفاز٠ 

 َٔ ْتا٥ذٗا ٖصا َا عربت عٓ٘ إدابات املبشٛث .
 (2دسٍٚ )

 ٌ اإلسضا٥ٞ ملتػريات ايبشحايتشًٝ

 
 0,5668 3,92 املعسٍ ايهًٞ:

 SPSSْعاّ  اغتدساّ
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( 2)شٟ ايطقِ ضت َعطٝات ايتشًٌٝ ايعٓكٛزٟ نُا يف ايؿهٌ املا تكسّ فكس أؾ ٚزعُا 
ٕ ع١ًُٝ عٓكس٠ املتػريات املسضٚغ١ قس أخصت عس٠ تػًػالت إش لس إٔ َؤؾط ق٠ٛ إىل أ

َع َؤؾط اـٛف َٔ ايتدًف عٔ  قس ؾهٌ عٓكٛزا  ايسافع١ٝ ػاٙ ايتطٛضات ايتك١ٝٓ
ٕ اـٛف َٔ ايتدًف عٔ اآلخطٜٔ ٜػتًعّ ٚيف شيو إفضاح يًكٍٛ إ (X1-X4)اآلخطٜٔ 

َٔ ايسافع١ٝ ٚاؿافع ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜتطًب ايتفاعٌ َع ايتطٛضات  اغتشغاض قسض
١ لجٌ ايطازع ٕ ايتكاْإإلدٗاض أ١ٜ كاٚف أٚ ساالت تٛدؼ )أٟ  ٖا غبٝال ايتك١ٝٓ ٚعّس

 .أل١ٜ ؽٛفات( ٚع٢ً افرتاض إٔ ٖصٙ ايتكاْات تٛظف مبسٜاتٗا ايضشٝش١
 

ٖٚٓا تانٝس أل١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ مياضغ٘ صٓاع ايكطاض يف ع١ًُٝ ايتفعٌٝ ب  ايتكا١ْ 
ٜهٕٛ ، أٟ إٔ ايكا٥س اإلزاضٟ  ب إٔ املٛقف َٓٗا ممجال عاالت ايتدٛفَٚعطٝاتٗا ٚب  

إٔ ٖصا اؿغٛض ي٘ َٛدبات٘ اييت تطغِ األزٚاض ٚؼسز  ، عًُا ايتفعٌٝي٘ اؿغٛض يف َػاي١ 
ايصٟ عرب عٔ زٚض  (X1-X4-X3)املٓطًكات ٖٚصا َا ػػس يف تؿه١ًٝ ايعٓكٛز ايجاْٞ 

املفاعٌ ب  ايسافع١ٝ ػاٙ ايتطٛضات ايتك١ٝٓ ٚب  ساي١  صٓاع ايكطاض يف تاَ  ع١ًُٝ
ايتدٛف( بٛدٛز ضغب١ عاض١َ يف ايتُٝع ايتكين اـٛف َٔ ايتدًف، ٚاقرتْا ٖصٙ اؿاي١ )

 يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يف املٓعُات ع١ٓٝ ايسضاغ١.
 

ٚع١ًُٝ ايتُٝع ايٓامج١ عٔ اْتعاع املبازضات ، (X4-X2)ٖٚصا َا ػ٢ً يف ايعٓكس٠ 
َٔ كايبٗا ٚبايتايٞ إدٗاز ايصات يف فاٍ ايتفاعٌ َع صٝازٟ ايعكٍٛ يف تًو املٓعُات 

يكٝازات إىل اغتٓاّ أ١ٜ فطظ ٚعسٖا مبجاب١ اـًؼ اييت  ب ع٢ً املٓعُات قازت تًو ا
يسمي١َٛ األْؿط١ ٚتانٝس ساي١ ايتبين  ال ميهٔ ايبٛح بٗا غعٝا  ٖا أغطاضا إٔ تػتُٓٗا ٚعّس

  .(X2-X5)يتطبٝكات ايصنا٤ االصطٓاعٞ ٖٚصا َا ػ٢ً يف ايعٓكس٠ 
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 SPSSْعاّ  اغتدساّ

 (1ؾهٌ )
 ٓكس٠ املتػريات املسضٚغ١عايتؿذط ي

 
 

 
 
 
 
 

يع١ٓٝ ايبشح املسضٚغ١ ٚع٢ً َػت٣ٛ املتػرياتايتشًٌٝ ايعٓكٛزٟ ايؿذطٟ   

* H I E R A R C H I C A L C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * * 

 

 

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

Rescaled Distance Cluster Combine 

 تػًػٌ ايبعس اجملُع يًعٓاقٝس
 

 
C A S E          0         5        10        15        20        25 

Label  Num  +------+------+-------+------+------+ 

 

  X1          1    

  X4          4                                         

    

  X3          3                                               

 

  X2          2    

 

 

  X5          5    
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 االغتٓتادات ٚايتٛصٝات
 االغتٓتادات: أٚال  

 لدغا ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ عٔ مج١ً اغتٓتادات أبطظٖا:
صنا٤  اااابٞ بااا  املبشاااٛث  بؿاااإ اؿادااا١ الستغاااإ تطبٝكاااات ايااا       إٖٓااااى اػااااٙ   .1

ٚدٛز إىل ض أَ االتفام ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ أؾ مما ٜفضح عٔ ٚدٛز زضد١ االصطٓاعٞ،
 زضد١ ايٓسض٠ يف اعتُاز ٖصٙ ايتطبٝكات يف املٓع١ُ ع١ٓٝ ايسضاغ١.

 
ٕ ٖٓاى ساي١ َأ ايتساؤبٝا١ با  َؤؾاطات ايعااٖط٠      أأظٗطت َعطٝات ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ  .2

يطغبا١  قٝس ايسضاغ١ ٚمبا أغِٗ يف تاؾري ساي١ ايتععٜاع بٝٓٗاا، إش اقرتْاا قا٠ٛ ايسافعٝا١ با     
ٚاملٛقف ايفاعٌ يضٓاع ايكطاض ٚع٢ً ايٓشاٛ اياصٟ أغاِٗ يف اقتشااّ ايتشاسٜات ٚبايتاايٞ       
ايتشػااب ألٜاا١ كٝفااات ٚعااسٖا َٓطًكااات إلقااطاض ساااالت ايٛثااٛب غضااٛظ تطبٝكااات   

 ايصنا٤ االصطٓاعٞ.

 

ٚلدغا ايسضاغا١ عأ اغاتٓتاز ميجاٌ خالصا١ االغاتٓتاد  ايػاابك  مماجال بٛداٛز           .3
ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ ع١ٓٝ ايسضاغ١ إىل سس عسٙ ٖاسفا َكضاٛزا َٚطًباا     ساي١ َٔ ايٛعٞ يس٣

٘ ال ميهاأ ايتػافااٌ عٓاا٘ إىل سااس اغتشغاااضٙ يف    يف أٜاا١ خًذااات  إداباااتِٗ ٚاإلؾاااض٠  ايٝاا
 صازض٠ عِٓٗ.

 
 ايتٛصٝات :ثاْٝا 

 لجًا:ع٢ً َا ٚضز َٔ اغتٓتادات فكس تكسَا ايسضاغ١ بعسز َٔ ايتٛصٝات  بٓا٤ً
صنا٤ الػاٖااات اال ابٝاا١ يااس٣ املبشااٛث  يف فاااٍ تطبٝكااات اياا      ايعُااٌ عًاا٢ تععٜااع ا   .1

االصطٓاعٞ ٚع٢ً مٛ ٜؤَٔ املفاعًا١ با  ايكاسضات ايعكًٝا١ يًُبشاٛث  َٚاا َتااح هلاِ         
َاأ َااتػريات تعاارب عاأ تطبٝكااات ايااصنا٤ االصااطٓاعٞ يف أطاااض ضؤٜاا١ َػااتكب١ًٝ تااط٣ إٔ 

 ايتكا١ْ أَط ستُٞ الَٓاظ َٓ٘.
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بض١ً يف املٓعُاات عٝٓا١ ايسضاغا١ بؿاإ تطبٝكاات اياصنا٤        عطٚض٠ األخص بهٌ َا ميا .2
باا٘ تٓااافؼ املٓعُاا١ َجٝالتٗااا َجًُااا  ا َطًٛباا ا ٚعًاا٢ مااٛ  عااٌ َٓاا٘ أَااطاالصااطٓاعٞ 

تهاإٛ قااازض٠ عًاا٢ ايتٗٝااؤ ٚاالستٝاااط يهااٌ َااا ٜعاارتض َػاااضٖا َاأ ؼااسٜات أٟ دعااٌ     
 ت.صنا٤ االصطٓاعٞ ٖٞ أغاؽ زمي١َٛ ٚاغتُطاض١ٜ تًو املٓعُاتطبٝكات اي

 
ايعُااٌ عًاا٢ خًاال تضااٛض ٚاعااح يااس٣ ايكٝااازات يف املٓعُااات عٝٓاا١ ايسضاغاا١ إىل سااس         .3

صنا٤ االصاطٓاعٞ َاع   ايكٓاع١ ايتا١َ با١ٜ َػتذسات تكع يف أطاض َا ٜػ٢ُ بتطبٝكات اي
األخااص بٓعااط االعتباااض أَهاْٝاا١ اإلفاااز٠ َاأ ػاااضب اآلخااطٜٔ يف أطاااض َااا ٜػاا٢ُ بتبااازٍ   

 ايتذاضب ٚاـربات.
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 قا١ُ٥ املضازض
 املضازض ايعطب١ٝ

 أٚال : ايطغا٥ٌ ٚاالطاضٜح اؾاَع١ٝ
يتتاابعٞ يًػاًٛى ايػٝاغاٞ ٚاالْاسَاز اياٛظٝفٞ      (، األثط ا2008ايس٠ نطٜٔ )َضطف٢، خ.1

ضغاااي١ َادػااتري َكسَاا١ إىل نًٝاا١ اإلزاض٠ ٚاالقتضاااز،   يف غااًٛى املٛاطٓاا١ ايتٓعُٝٝاا١،  
 .4-2 داَع١ زٖٛى، ظ

 
 ٚاجملالت ثاْٝا : ايسٚضٜات

"عالق١ ايطُٛح ٚاؾٓؼ بايٓغر املٗين يس٣ طًب١ ايضف (، 1998) ايؿطع١، سػ  .1
، ف١ً َؤلط يًبشٛخ ٚايسضاغات، اجملًس ايجايح عؿط، ايعسز "ايجاْٞ ايجاْٟٛ

 .31-11 ظ اـاَؼ،

ف١ً ن١ًٝ  ،""َسٜطٚ ايك١ُ ٚايتشسٜات املعاصط٠ ، (1999) ْع١ُ دٛاز ايؿهطدٞ، .2
 .79 ظ بػساز، ايعسز األٍٚ، ايرتاخ اؾاَع١،

"َا١ٖٝ املػا٤ي١ ٚايؿفاف١ٝ ٚزٚضٖا يف تععٜع ايت١ُٝٓ (، 2009عًٞ ) ايضاٟٚ، .3
 َاضؽ. 22-21، املؤلط ايجايح يًذُع١ٝ االقتضاز١ٜ ايعُا١ْٝ، "اإلْػا١ْٝ

"ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ َٚتطًبات تطبٝل (، 2008إميإ صاحل سػٔ )  عبس ايفتاح، .4
، "ظٌ اختالف طبٝع١ املٓعُات ٚاملػتٜٛات ايتٓع١ُٝٝ هلااإلزاض٠ االيهرت١ْٝٚ يف 

 .166 ظ، 1، ايعسز 28اجمل١ً ايعطب١ٝ يإلزاض٠، اجملًس 

، ""ْفذ ايضافط٠ ٚاغرتاتٝذٝات ايتعاٌَ َعٗا (،2000) عٝف اهلل عبس اهلل ايٓفٝعٞ، .5
 .121 ظ ،82ف١ً اإلزاضٟ، ايعسز 

 
 ثايجا : ايهتب

نتاب ضغٌ املًٛى َٚٔ ٜضًح يًطغاي١  ،(1947) اؿػ  بٔ قُس ايفطا٤، بٔا -1
 .119يتايٝف ٚايرتمج١، ايكاٖط٠، ظ ، َطبع١ ؾ١ٓ اٚايػفاض٠
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 ، 1 ، طْعط١ٜ املٓع١ُ، (1989خغري ناظِ ) خًٌٝ قُس سػٔ ٚمحٛز، ايؿُاع، -2
 .361 ظ بػساز،

زاض ايٓؿط ٚايتٛظٜع اإلغال١َٝ،  ،أظسٜات ايتفٛم اإلزاضٟ(، 2000) قُس فتشٞ،  -3
 .294-290ظ ،ايػعٛز١ٜ

ْعِ املعًَٛات (، 2005عال٤ ايسٜٔ عبس ايكازض )اؾٓابٞ، قٓسًٜذٞ، عاَط إبطاِٖٝ ٚ -4
 .360 ظ زاض٠ املػري٠، األضزٕ، ،اإلزاض١ٜ

 ظ األضزٕ، ،يًٓؿط ٚايتٛظٜع زاض ٚا٥ٌ ،إزاض٠ االبتهاض (،2003عبٛز لِ ) لِ، -5
204. 

 زاض ايٝاظٚضٟ، تٝذَٞسخٌ اغرتا -اإلزاض٠ ايسٚي١ٝ، (1998) غعس غايب ٜاغ ، -6
 .160 ظ األضزٕ،يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

زاض املٓاٖر يًٓؿط،  ،ْعِ َػاْس٠ ايكطاضاتزٕٚ غ١ٓ ْؿط(، َٔ غعس غايب ) ٜاغ ، -7
 .164-163 ظ، األضزٕ
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