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  املستخلص
 ُيمثث  كلثثم جدثثب ألثث ع  الودثثبة للثث     لمثث   ألثثة عل لثث   ر للبحثثا علمل ثثه  ع  بثثة  تتثثل    ت بثث  لثثه  لتبثثة علحاألثثاة عالدثثالبة ع  لبثثة  ال      

علغذعء  خاصة عل حاصت  ع ساسبة جب  ع رز  علق ح طليق علبحا علمل ه ي ك   طويل علزرععة   ج  ثب س  عحتباألاة أللعد عل جت ع ج  
 علشمتل   ج  ثب  حقتق علكتفاء علذع ه  ع م علعت اد عل  علغتل    ذلم ي ك   حقتق لدضة صثوايبة   جاريثة مثاجلة   جثا  الثو علث    

  .لطالق لحو  حقتق    جا  لغب فبهعلكتلى علته  ز و   تفاخل حولوا لتقوم لدا قائ ة لول ألدا ع خذة ج  علبحا علمل ه جوصة لال
يدث    ثذع علبحثا علث   واثبح علث  ر علثلئبم  عل دثب للبحثا علمل ثه  الودثبة لل  لثة  عل جت ثع  صثور  عاجثة  يدث    ثذع علبحثا  ثذلم علث  

تلتبثة علحتباألثاة  وابح ع  بة علتخصبصاة عل البة  د ر ا له  مظبب علخطل عل  علبحا علمل ه له حثا  عث م  ولل ثا  الصثور  علكافبثة ل
عل اديثثة لتثثت ك  عل تسدثثاة علتملب بثثة جثث  عل ضثثه  علودثثوم  ال  لثثة  لثثه جختلثثم علقطاعثثاةا   ثثب  قدثثبب علبحثثا علثث  عر ثثع جباحثثا رئبدثثبة 
لضال عث  علسثتوتاألاة  علتوصثباة   ضث   عل بحثا عل    واثبح جفدثوم عل وعزلثة علماجثة لل  لثة  ع  تتدثا  جث  ثثب عل بحثا علبثاله  اثح 

م علبحا علمل ه  ع  تته  عل بحثا علبالثا عسثتملم عثثل خطثل جح  ديثة علتخصبصثاة عل البثة لثه عل وعزلثة  عثثل  علث  علبحثا علمل ثها  جفدو 
 عجا عل بحا عللع ع  عستملم علجالب علم له للبحا  علوتائج علحصائبة  علده علبحا   ج وعة ج  علستوتاألاة  علتوصباةا

 لماجة  علخطل  علبحا علمل هعل وعزلة عالكلمات المفتاحية:  
Abstract 
      Scientific research is of great importance in meeting the primary human needs in the first place. This 

is very important for countries. Dependence on others, as well as the achievement of a comprehensive 

industrial and commercial renaissance. This research aims at clarifying the main and important role of 

scientific research for the state and society in general. . The research was divided into four main topics as 

well as conclusions and recommendations. The first section included the clarification of the concept of the 

general budget of the state and its importance, and then the second section clarified the concept of scientific 

research and its importance. The third section reviewed the impact of the risk of limited financial 

allocations in the budget and its impact on scientific research. The fourth section reviewed the practical 

side of the research and statistical results. The research ended with a set of conclusions and 

recommendations.                                                                                   

key words: General budget, risk, scientific research 

  املقدمة
حا لوثا علوقثو  عوث  علجالثب  قورن  المثال ه  ذكع يماله علبحا علمل ه له عل    علمل بة  امًا صعبًا للغاية  ألم  علفجو   تتل  إكع جا     

  عل اله ل مللة جا يتب صلله  لج    أي حا  ل  يص  إل  جلباري د لر سوويًا له ألض  عل    علمل بة حاًل  إن لب يك  أق     و جتلغ ق
حثثوا علمل بثثة  جثث  ألدثثة عخثثلى حجثثب علبحثثوا علمل بثثة علمل بثثة مثثحبحة ألثث ًع جقارلثثة  حجثثب علب.يمثثاد  جثثا  صثثلله ألاجمثثة  عحثث   لثثه أجتل ثثا

  علمال بة  عك عن جمالا  علوط  علمل ه له ججا  علبحا علمل ثه ل  جث  ع ت اجثًا  تتثلًع جث  قتث  عل دثت لت   علحكوجثاة  جثا علمكثم سثلبًا علث
 صثثوبا علجاجمثثاة علمل بثثة جقارلثثة  غتل ثثا   ج ثثا ل يخفثث  علثث  عحثث  عن علبحثثا علمل ثثه جثث  ع ثثب عل مثثايتل علتثثه يثثتب علثث  اثثوئدا  صثثوبا 

لجاجمثاة   علمثثلعق لثبم   مثثز  عث  علثث    علمل بثة لثثه  ث له  مثثحة علبحثا علمل ثثه  جث  ع ثثب علسثبا  علتثثه  ثتدي علثث  كلثم  ثثه جح  ديثثة  ع
علتخصبصاة عل البة عل لص   له عل وعزلة عل حادية علدووية  غلعم علبحا علمل ه   ج ا يتطلب ععاد  علوظثل جث  قتث  علحكوجثة لثه  ثذع 

 ل   ل وعكبة علتطور علمال ه له جختلم عل جالة  علقطاعاة اعلجالب للودوم  الت
  اهمية البحث

 ك   ع  بة علبحا  اعتبار عن عل عب عل ثاله  ثو علث علع  عل حثلر علثلئبم للبحثا علمل ثه   عك جث  علصثمب ألث ع علسثت لعر  عل ضثه  ا جثا  
ون علبحا علمل ثه لثه خطثل يجثب عدعر ثه   دبثأة علتث عئ  علالزجثة  طويل   حدت  علبحا علمل ه ب  ن عل عب عل اله لت  ن عل عب عل اله يك

ل وعألدة  ذع علخطل    ج  علطتبمه عن  ذع  علخطل يومكم  سثلبا علث  علليثع عل طلثو  جث  علبحثا علمل ثه علث  عل جت ثع  علث  عل  لثة لثه 
 ك  ججال داا

  مشكلة البحث
 لمل ه    واًء عل  كلم ي ك   لخبص جشكلة عل رعسة له علتداؤ  عآل ه: متتل جح  دية علتخصبصاة عل البة خطل يملق  عجلة علبحا ع
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 جا و عثل خطل جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة عل حادية علدووية عل  علبحا علمل ه له ألاجمة ديال  ؟
 عل حادية علدووية  الملعق للبحا علمل هايد   علبحا عل  عبلعز ع  بة  ولل علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  هدف البحث

 ألود عالقة عر باط جمووية بت  جح  ديثة علتخصبصثاة عل البثة لثه عل وعزلثة  علماجثة  خطل ثا الفرضية الرئيسية االولى  :  فرضيات البحث
 عل  علبحا علمل ها

 علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل ها  ألود أثل ك  دللة جمووية بت  جح  دية  الفرضية الرئيسية الثانية :  
 م   علبحا عر مة جباحا لضال ع  علستوتاألاة  علتوصباة خطة البحث

  : جفدوم عل وعزلة علماجة لل  لة  ع  تتداالمبحث االول
  : جفدوم علبحا علمل ه  أ  تتهالمبحث الثاني
  خطل جح  دية علتخصبصاة عل البة عل  علبحا علمل ه :  عثلالمبحث الثالث
  : علجالب علم له  علوتائج علحصائبةالمبحث الرابع

 مفهوم املوازنة العامة للدولة واهميتها األولاملبحث 
 مفهوم الموازنة -1

فقثاة علماجثة  عليثلعدعة علماجثة عث   م دة علتمليفاة علته  واح جفدوم عل وعزلة علماجة:جودب ج  عللدا عل  علدا  ق يل جفص   جمت ث  للو
لتثثل  زجوبثثة جدثثتقتلبة غالبثثا جثثا كون سثثوةا  عللدثثا عخثثل علثث  علدثثا بللثثاجج ع ثث  جثثاله يتتلثثور لثثه مثثك   ثبقثثة جمت ثث   جثث  علدثثلطة علتشثثليعبة 

 دثتخ جدا علدباسثة عل البثة  يوطوي عل   ق يلعة جفصلة لكث  جث  علوفقثاة علماجثة  عليثلعدعة علماجثة لدثوة قادجثة    ثه علدع  عللئبدثبة علتثه 
قع لتحقتق جج وعة ج  عل  ع  علقتصادية  علألت ايبة  عل البةا  عللو  الدا  ثبقة جحاستبة  قالولبة  جالبة  سباسبة  متل ع  لكل  علتو 

 علألت ثاعه لل  لثةبجتل ر  علعت اد للوفقثاة  عليثلعدعة علماجثة لفتثل  جقتلثة   علتثه  متثل لثه صثبغة عرقثام عث  علوشثاط علدعري  علقتصثادي 
 2015 :744) 

 (3:  2018 ت ب  أ  بة عل وعزلة علماجة لل  لة  ال ه:بدعيش  اهمية الموازنة العامة للدولة -2
  ستلة لمالة  أساسبة له  حقتق عللجازعة علته  ط ح عل  لة إل   حقبقدا له علدوة عل البة علقادجةا -أ

 علتشليعبة للتحقق ج  ج ى  فاء  أألدز  عل  لةاأدع   اجة  دتمت  بدا علدلطة  - 
جوح علدلطة علتشليعبة علق ر  عل   قتبب عل  خالة  عل خلألاة علواأل ة ع  عل وعزلة  ج ى لاعلتتدثا لثه  حقتثق ع  ث ع  علتو ويثة علث   -ج

 علصمت  علألت اعه  علقتصاديا
 علقتصادية  علألت ايبة له عل وطقة علجغلعفبة علخاصة بداا وسبع لطاق د ر عل  لة  ج ى   خلدا له  الِة أ أله علحبا   -ه
 أدع   اجة له  لسبخ ألذ ر علدباسة عل البة علته  وتدجدا علحكوجاة له إدخا  ع   ع  علدباسبة علقتصادية حتز علتحقتقا - 
  وثتق  الة جا  ب عستالجه أ  إلفاقه ج  أجوع  له علخ جاةا -ز
 علدووية ج  إيلعدعة  جصل لاةا  حقتق علتوعزن بت  مّقه عل تزعلبة -ح
 . اع علتوعزن علمام له علقتصاد علقوجه له جواع ع ت ام -ط

 مفهوم البحث العلمي واهميته املبحث الثاني
أ لو عل    عل تق جة علبحا علمل ه أ  بًة  تتلً   خصصو له ق رًع  تتلًع ج  عل وعزلة إي الًا جودا  أ  تته له    مفهوم البحث العلمي -1

 طويل ا    تت  دعاجتدا   عل حالظة عل  جكالتدا بت  د   علمالب   ق  عزدعدة أ  بة عل رعساة  علبحوا له علمصل علح يا  دتب  ّب  
عل ملوجاة علدائ  علذي  ص  إلبه عالدان   لك  لبدو  ّ   ذ  عل ملوجاة صحبحًة لذلم  ان ل بّ   ألود طليقٍة لتح ي  جدتوى صحة جا  

الدان    و جا يوتج ع  علبحا علم له  لق  ألاء له  تا  بجوطق علبحا علمل ه( لثكار  بو ل قوله: لمظ ة ع جب  ك   له  يتوص  إلبه ع
 ( 1:  2007ق رعة أبوائدا علمل بة  علفكلية  علدلو بة   علبحا علمل ه جت عٌن خصٌب   دعاجٌة أساسبٌة لكّ   ق ٍم  رلاهبةبعل طتلي  

يتدب  إ باع قوعع   عاحة  جوظ ة  يد   إل  ح  جشكلة أ  عستقصاء ع   اع جمت  أ   صحبح للابة   لشاط إلداله و   علمل ه علبحا
أ  علتحقق ج  صحة لتائج  وصلو إلتدا درعسة سا قة    علستفاد  ج  عل رعساة علدا قة  عل  ععتبار أن عل مللة جتلعك ة   أن يت أ ج  

 حتا علتد  إلبه عآلخل نا 
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يتكون جصطلح علبحا علمل ثه جث  جقطمثت  ع    بعلبحثاب   ثو  ل ثة جشثتقة جث  جصث ر علفمث  عل ااثه  حثا   بحث العلميتعريف ال •
سثم    حثثلى اااعلثخ   عل قطثع علبثثاله بعلمل ثهب   ثو  ل ثة جشثثتقة جث   ل ثة علملثثب  جموثا : علحقبقثة  عل مللثثة    جموثا : حثا     تبثع   حثثا 

علتجليب ااا علخ علبه ي ك   مليا علبحا علمل ه   ا يله:ع   لكلي جوظب يقثوم  ثه مثخص جث ر    ثو علباحثا جث  أألث  أل ثع علحقثائق 
دثث   علتوصثث  إلثث  حثث  جشثثكلة أ  لااثثالة إلثث  عل مللثثة لثثه حقثث  جثث  حقثثو  عل مللثثةا   وظب دثثا   فدثثتل ا  ر طدثثا  الوظليثثاة  علحقثثائق ب

(  يمثثل  علبحثثا علمل ثثه  ثثو  سثثتلة لالسثثتمالم  علستقصثثاء عل ثثوظب  علثث قتق علثثذي يقثثوم  ثثه علباحثثا  غثثلم عكتشثثا  3:  2012بحثثال،  
ماًل  عل  أن يتبع له  ذع علفحص  علسثتمالم علث قتق  جملوجاة أ  عالقاة أل ي    اااالة إل   طويل أ   صحبح عل ملوجاة عل وألود  ل

خطثثوعة عل ثثودج علمل ثثه   عختبثثار علطليقثثة  ع د عة علالزجثثة للبحثثا  أل ثثع علتبالثثاة  عل ملوجثثاة علثثوعرد  لثثه علمثثلم  حجثثج  أدلثثة   ثثلع ت  
 .(3: 2012 جصادر  افبةبقاسب   

د ثثت     ثثا علجالثثب علألت ثثاعه  علجالثثب علقتصثثادي  لفثثه علجالثثب  تتثثت  ع  بثثة علبحثثا علمل ثثه لثثه ألثثالتت  ج اهميةةة البحةةث العلمةةي -2
علألت ثثاعه  لدثثو  سثثتلة للتو بثثة لإعثث عد علتثثلعجج علألت ايبثثة  رسثثب علدباسثثة علألت ايبثثة ل  تحقثثق لاعلتتدثثا إل علثث  قاعثث   جثث  عل مطبثثاة 

أللثلعد  عل جت مثاة لثذلم لثان علوتثائج علتثه  دث   إلتدثا عللق بة  علبحواا ج ا ستق لالح، أن علبحوا عل  عختاللدا   رس علحبا  علوعقعبة ل
  و ح  عل شكالة عالدالبة  علألت ايبة   طويل ست  حبا  ع للعد   و بة عل جت ماة  رقتداا   يبق  علتدثاؤ  عل طثل ح جثا طتبمثة علمالقثة

ملثثب  علبحثا علمل ثثه   د ر  ثثا لثه علتو بثثة  علتقثث م  بثت  علبحثثا علمل ثه  علتو بثثة علألت ايبثثة  علقتصثادية لل جت ثثع ؟إن علحثث يا عث  أ  بثثة عل
ح يا ق يب يضل   جذ ر  جوذ  اريخ علملب  علبحا علمل ه   له لفم علوقو ح يا أل يث  جتجث د عتثل علزجثان  عل كثان لل رألثة علتثه أصثبح 

  سثلب علتقث م  علحضثار  جل ثون   ث ى ج  علت يدباة علته ل دععه لتكلعر ا   علتأكت  علتدا   لبم أد  عل  كلثم جث  أن جوقثع أي د لثه علث
 درألثثة  قثث جدا لثثه جختلثثم ججثثالة علملثثب  علبحثثا علمل ثثه  شثثقة علطتبمثثه  علألت ثثاعهس ل ثثا لشثثد   علتثثوم  لل ثثم  ثثثار  علثث   الثثة ع صثثم   

ه مت  جوثاحه علحبثا ا  عل دتوياة  ل  جختلم ع لشطة  عل جالة  لت  علبور  علمل بة   علته  تلألب ل وجزعة  كوولوألبة  دتخ م   وظم ل
  ثت  علتقث م علبشثلى  علدب وثة  - غض علوظل عث  ججالثه  -لالمالقة أاحو أل لبة   فاعلبة جا بت  إستخ عم   وظبا لتائج علبحا علمل ه 

طتبقا ثه (  ليخف  علر باط علوثتق  علتفاع  عل فتلم بت  علبحثا علمل ثه   4:  2012عل  علطتبمة  علتخطبط للحاال  عل دتقت بح  :   
 د  علتكوولوألبة   التو بة علوطوبة  عاع ار   يت   أن عل    عل تق جة صوايبا   ارعثة لثه  لسثبخ  ثذع عار بثاط  علسثتفاد  جوثه  قصث  علحث 

إلثث   20إلثث  علتقثث م علمل ثثه  علتقوثثه  بتو ثثا يمثثزى  ثثذع علتحدثث  بودثثبة  %80إلثث   60حتثثا يمثثود علتحدثث  لثثه جدثثتوى جعبشثثة أللعد ثثا بودثثبة 
( إن  حقتثثق علتو بثثة عل دثثت عجة  إعتبار ثثا  ثث لا إسثثتلع بجباس يفتثثلم أن يلتثثه إحتباألثثاة 5:  2011إلثث   ألثثود رأس عل ثثا ا بعلحثثارثه  40%

 تبحثه علتكوولوألبثا  .علحاال د ن عاخال   ق رعة  ذحتباألاة ع ألبا  عل قتلةس يتطلب إستحضار عوصل علبحا علمل ه  عللفتثاح علث  جثا 
لثثاة  ذلجثثازعة  ععثث   لثثه  ثثذع علشثثأن   ثثذع جثثا  ت ثث   علم يثث  جثث  علتجثثار  علمال بثثة لثثه  ثث  جثث   وريثثا علجوو بثثة  علصثثت  علح يبثثة جثث  إجكا

ة  جالتزياااس علته إستب لة خاللدا عاجكالاة عل ذ لة علته يتبحدا  ذع علحق   جا يل بط  ه ج   ق م عل هس  شك  لما  لصالح  طور   و ب
عل بثثادي   عل جثثالة  جثثا يتبثثع كلثثم جثث  حثثا   شثثجبع علثث  علبحثثا  عابتكثثار  ذسثثتب ار  ا علثث  أحدثث   ألثثه    رلاهبثثة عل جت ثثع لثثه جختلثثم 

لالثث    علتثثثه  مثثثل   بثثا  طتثثثق جخلألثثثاة علبحثثا علمل ثثثهس لجثثث  ا دعئ ثثا  حتثثث  جكثثثان علصثث عر  لثثثه ججثثثالة ع يثث  س جبثثث   صثثثوبع عآللة 
 ا دا علبقافبثثة  علمل بثثة لثثه علحضثثار  عالدثثالبة  أ  لثثه ججثثا   قثث يب علخثثث جاة  ع ألدثثز  علحل بثثة    ثثذع يجملدثثا  تفثثوق عدثثكلياس   كبلجدثثا 

عل تووعثثثثثثة ل وعطوتدثثثثثثا  لثثثثثثق أحثثثثثث ا ع سثثثثثثالتب  أ  لثثثثثثه ل و ثثثثثثا علقتصثثثثثثادي   وثثثثثثاء عل صثثثثثثالع  زيثثثثثثاد  عالتثثثثثثاج  حدثثثثثث  إسثثثثثثتغال  عل ثثثثثثوعرد 
 (2:  0182ي ك  ببان ع  بة علبحا علمل ه  ال ه:بعس اعت   (ا6:  2006علطتبعبةابكتالله   

 أ ه أ  بة علبحا علمل ه له حّ  عل شاك  ج  خال  علج ع بت  عل الحظاة   عل مللة   علتبالاة  جّ ا يتدي إل  عبتكثار علحلثو   خلثق   -
 جوتجاة أل ي     يتبح لألللعد   علصواعاة   علتل عن عختبار  ذ  عل ملوجاة  ع  طليق  حوي  علوظلياة إل   طتبقاة ع لبةا

 تووع ع  حاا له ججال دا  لوج  علبحوا علقتصادية  د   إل  خلثق جوثتج أل يث   أ   كوولوألبثا  أ  خ جثة  بتو ثا علبحثوا علألت ايبثة   -
ة   دم  ل مللة أثل علمالقة بت  علقطاعاة عل ختلفة   علبحثوا علتتيبثة  ضث    حدث  عالتثاج علغثذعئه   علبحثوا علبقافبثة  ث رس علقثبب علبقافبث

 تب علألت ايبة للشمو    أختلًع علبحوا علصحبة  علته  ق م ألض  ع سالتب علطتبةا ع سال
 املبحث الثالث:  اثر خطر حمدودية التخصيصات املالية على البحث العلمي
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  م دة عل فاهبب علته أ رد ا علباحبون  علكتثا  فب ثا يخثص علخطثل    ر ثز  ث  جثودب علث  ألوعلثب جمتوثة   ث  يمتثل عث مفهوم الخطر -1
 ألدة لظل    غالبا جا  الو  ألداة علوظل  ثذ  جتثأثل  بوثوع  طتبمثة درعسثا دب  علغثلعم علتثه يلجثون  لدثاا جث   وثا بثلزة أ  بثة علتمثلم 
عل  جفدوم علخطل ا لفه عل مو  عللغوي  علصطالحه للخطل يتتت  عن  ل ة علخطل  فتحتت  يشتل ألتدا جمجب جختار علصحاح  ألدا  موه 

(ا 180: 1983لدثثالر يقثا   ب خثاطل ( بوفدثثه    ب علخطثل ( علدثتق علثثذي يتثلع   علبثه   بخثثاطل  ( علث   ثذعب علثثلعزي   علمثلع  علث  ع
(  علتثه  موثه خطثل   ثا  رد لثه قثاجوس  يبدثتل Risk حدب جا  ردة لثه عل مثاألب  جث   مثض علبثاحبت   ثه  لأل ثة للكل ثة عللكلتزيثة  ب

(ا   علله عخل ن  أله بحالثة عث م علتأكث  عل ل بطثة بتحقثق خدثار  Donald J.Meyer,2003:10  مو  علفلصة ع  علخدار  ع  علضلرب  
رعة جادية ع  جمووية   علته  الزم علشخص عو  ع خاك قلعر جا  ج ا يوتج عوه حالة جمووية  تصم  القلق  علتلدد  ع م علتأك  ج  لتائج علقلع

علخطثل لامثار  علث  جث لولة ع يث   يختلثم جث  حالثة  خثلى   لقث  يشثتل ج لولثه (ا  يدثتخ م لفث، 58:  2000عل تخذ  ب علفقثه  عخثل ن  
علث   عقمثة جاديثثة جحث د   خطثثل علحثل  أ  خطثثل علحليثق جثثبال    قث  يدثتخ م لفثث، علخطثل لامثثار  علث  حالثثة جموويثة    خطثثل عث م جمللثثة 

لفده لثه أظدثار خدثار  جالبثة  قولوثا خطثل اثباع علث خ  لتبجثة  علتاألل لوتبجة أع اله عخل علمام جق جا    ج  لاحبة ثالبة ق  يدتخ م عللف،
لحوعدا علدبارعة ا  قث  يدثتخ م لفث، علخطثل عيضثا لوصثم  صثل  جمثت   ثأن يقثا  عن ابثاد  علدثبارعة  دثلعة خطثل    أختثلع قث  يدثتخ م 

 (5: 2006لوصم جمت   أن يقا   ذع جلم خطلب عت  ر ه 
حدب جا  ب  وابحه  ععثال  لثه جفدثوم علخطثل لثان جح  ديثة علتخصبصثاة البحث العلميمحدودية التخصيصات المالية واثرها على   -2

عل البة لغلعم علبحا علمل ه  متتل خطل يتدي عل   لعألع علبحا علمل ه  صور   تتل  له علملعق    ذع علجل ليقتث  علشثم  سثوتت  كلثم 
علجاجمثاة لثه علبحثا علمل ثه إلث  عث م  خصثبص جتزعلبثة جدثتقلة  له عل بحا علقادم جث  خثال  عثلم علوتثائج علم لبثة للبحثاايمود قصثور

 جشجمة للبحوا علمل بة  إاالة إل  أن علحصو  عل  جوحة  حببة يدتغلق إأللعءعة طويلة  جمق   جع قلة له علجداة عل الحثةا   ثا أن 
لمل بثة  سثبا  عث  ا   ثا أن علث    عل تق جثة جمظب علجاجماة له عل    علواجبة  ل ز عل  ع لبة علت ريم أكبل ج   ل تز ا علث  علبحثوا ع

 لص  عل تزعلباة علضخ ة للبحوا علمل بة ل مللتدا  الموعئ  علضخ ة علته  غطه أاما  جا ألفقته  له حت  يتلعألع عالفاق علث  علبحثوا 
 ثثذع   لقثث  ألفثثق علمثثالب لثثه عثثام .علمل بثثة لثثه علثث    علمل بثثة  دثثتب علثثوقص لثثه علت ويثث  علثثذي  وفثثق لدثثبة  تتثثل  جوثثه علثث  ع ألثثور  عل ل بثثاة

% جث  ألالثب  خثل لثإن جخصصثاة 4جلبار د لر علث  علبحثا علمل ثه  علتطثويل    ثان إسثدام علث    علواجبثة أقث  جث    450م جتلغ  1990
ا    تجثا ز لدثبة جخصصثاة علبحثا علم ا  مث   خثل  إك  تضثاعم  ث  ثثالا سثووعة  قليبثً ل ثه علبحا علمل ه له عل    عل تق جثة  ثزدعد عاجثً

( شك  عل مطباة علحصائبة جاد  جد ة له  ح ي  علوعقثع 138: 2005% ج  إأل اله علوا ج علقوجهبعلقحطاله 4له  مض عل    عل تق جة  
علحقبقه للبحا علمل ه له علتل عن علمل بة ج  خال  رص  ا لج لة ج  عل تملعة علته  ظدل جقارلتدثا بث    علمثالب علخثلى   مثض ألوعلثب 

ء عل تسداة علمل بة عل موبة  البحا علمل ثه  علث  رأس  ثذ  عل تمثلعة جدثالة عللفثاق علث  علبحثا علمل ثه   حتثا لي كث  علقصور له عدع
للبحا علمل ه عن يتب عل عكع  وعلل عل ا  علالزم له    عل ا  ملط ال ري ج  عواصل علبحا علمل ثه  حتثا يشثتل  قليثل علتو بثة عللدثالبة 

حا علمل ه لثه علمثالب علمل ثه جث  عكبثل عل دثتوياة عل ت لبثة لثه علمثالب   عك لثب يتجثا ز جمث   عللفثاق علث  علبحثا علمل بة عل  عن   وي  علب
( امم جايوفقثه علمثل    حصثة عل ثوعط  علمل ثه جث  علبحثا 11( له علبا ان   أي عكبل  ب%22( ج  عل خ  علقوجه جقاب  ب%2علمل ه ب
(إّن علم يث  8: 2015( د لر لثه عجليكثا بسثاجبة   681( له علبا ان   ب601ر له عل البا   ب( د ل409( د لرعة لقط جقاب  ب3علمل ه ب

ة  ج ثا  ج  عل    علمل بة  ل  ولل جخصصاة  افبة للبحا علمل ثه لثه جوعزلثة عل  لثة   ل  قثوم  االفثاق   ثا يجثب الجثاز ع  حثاا علمل بثّ
 (8: 8201أدى كلم إل  ظوع ل خطتل   ج جل  جب : بللعرألة 

قلة ع  حاا علمل ّبة  امم جدتوع ا  ع م إسداجدا له ججا  علتو بة  جّ ا يتّدي إل  عثز   علبثاحبت  عث  علقبثام  البحثا علمل ثّه لثه  •
  ذ  علظل  ا

 علمل ّها جل  علمقو  ج  د   علمالب علبالا إل  عل    عل تق جة   لجاحدا  وار لظلًع لتولتل  الة عاجكالباة لوجاح علبحا  •
 ع م  ولل علموصل علبشلي له  مض عل     ععت اد ا لقط عل  علمواصل غتل عل ادّيةا •
  ألود امم  خل  له قاع   عل ملوجاة عل وألود  له عل لعكز  عل تسداة عالتاألبة  عل ختتلعة لبمض عل   ا •
ة لثه علث    علواجبثة •   عآلثثار علدثلتبة جث   قلتث  جصثل لاة علبحثا علمل ثه عع م  ق يب عل عب  عل ت ام علكاله  ا  حثاا علمل بثّة  خاصثّ

ألثثلعء ع زجثثة علقتصثثادية يواثثح علثث  تور جظثثا ل علمج ثثه قثثائال:ب  وثثار عر بثثاط  ثتثثق بثثت  علبحثثوا علمل بثثة  علتقثث م لثثه علثث     لالتقلتثث  جثث  
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ل بة علته ُ جلى له عل دتشفباة ق  ُيصمِّب علبحوا يملق  علتق م  ق  يدتب أيضًا جشاك  ع ي    لمل  ستت  عل با  علتقلت  ج  علبحوا علم
(  يلى عل  تور حا ب علشوفلي  أن عآلثار علدلتبة سثتكون علث   2: 2016بعلمج ه   "إيجاد علمالج عل واسب لألجلعم عل وتشل  له عل جت ع

ه حالة  لعألع  ذ  عللتزعجثاة   عل  ى علطوي  لأي د لة أ  أي ججت ع  حاألة لل حالظة عل  زخب عالفاق  له ججا  علبحا  علتطويل   ل
عل صل لاة سو   تثأثل قث ر  علتلث  علث  علتوثالم  قث ر دا علث  عبتكثار سثلع   خث جاة  وثالم بدثا علث  عل دثتوى علث  له    ثو جثا يحث  جث  

بقثو   ثأن ( أجا عل  تور ح ود علحضثلجه ف2: 2016بعلشوفلي  ."ق ر دا عل  علحصو  عل  جصادر دخ  أل ي     مت ع ع  علوفط   علغاز
عآلثار علدلتبة  ك   له حث  ا  بثاطت لثه علبحثا علمل ثه   أي حث  ا  بثاطت لثه علوظثائم علتثه يتديدثا علبحثا علمل ثه لتطثويل علحبثا  لثه 
جختلم عل جثالة   إك إن علبحثا علمل ثه جمت ث   شثك  أساسثه علث  علث عب علثذي يت بث  لثه مثلعء ع ألدثز  عل طلو ثة   عسثتقطا  علبثاحبت   

(  يقو  عل  تور سفبان علطتب:ب أعتق   أن علتأثتل سبكون عل  علبحا لفده  2: 2016بة أصحا  علبحوا علمل بةبعلحضلجه   دعب علطل
إك إن جمظب علبحوا علمل بة  عالدالبة علته  قوم بدا علجاجماة  تطلب جبالغ اخ ة  علتقلت  جودا سبكون له  أثتل سثلته  تتثل علث  ألثود  

 (3: 2016بعلطتب  ."ألود  علتملبب علبحا علمل ه   التاله

 االطار العملي للبحث املبحث الرابع
 وصف عينة الدراسة    -أوال :

محدودية التخصيصات المالية في الموازنة واثرها في تعظيم الخطر على البحث م لو عتوة عل رعسة عل وسوجة بعينة الدراسة :  -1
    عستبالة  ا  50عست ار  علستتبان عل    ريدت  ج  ألاجمة ديال    ق   ب عستلألاع  52حتا  ب  وزيع العلمي( 

علستتبان  عل  عل وظفت  عل  للم عن    عستخ م علباحا عسلو  علمتوة علمشوعئبة علبدبطة له  وزيع عست ارعةاسلوب جمع العينة :   -2 
جوظم   50عل جت ع جتجالم ا لذلم  عستخ م علباحا علمتوة علمشوعئبة علبدبطة  ج  ثب  ب سحب علمتوة عل الئ ة حتا بلغ حجب علمتوة  

  علته جبلو ججت ع عل رعسة ا 
لوجاة عل دتحصلة ج  علبحا حدب جقباس لتثثكلة  ععت   علباحا له علتحلت  علحصائه عل  علتبالاة  عل مالمؤشرات االحصائية:    -3

 علخ اسه   ق  عستم   علباحا أ ب عل تملعة علحصائبة    ا يالئب للاباة علبحا  علتداؤلة علخاصة  ه    ه   ا يله : 
  كلم ل مللة ع د  لدبة عل دتجتتت  دعخ  علتوة علبحا ا   علتكلعرعة  علودب عل تية : -1
   .علوسط علحدابه عل لألح :  يدتم   ل مللة درألة جوعلقة علمتوة عل بحوثة للتداؤلة -2
   .عللحلع  عل عباري :  يدتم   ل مللة ج ى  شتو عألا اة علمتوة عل بحوثة ع  درألة عل وعلقة -3
م   لقباس ج ى عر باط جتغتلعة علبحا جع  مضدا   ح ي  لوع علمالقة     ه طلدية ب جوألبة (  :  يدت   Personجماج  علر باط    -4

 .عم عكدبة ب سالبة (
  .:  يدتم   ل مللة  ألود عثل لل تغتلعة عل دتقلة له علبحا عل  عل تغتل عل مت    Fعختبار  -5
 عل  عل تغتل عل مت  ا  جمادلة عللح عر :   دتم   ل مللة ج ى  أثتل عل تغتل عل دتق   -6
( له عختبار للاباة علبحا ب   ج  علقبب علج  لبة  كلم ل قة علوتائج عل حدو ة ج  علقب ة    .sig ب ععت اد علقب ة عل مووية بمالحظة    

ب ا  .sigعل مووية  علحزجة  (  بللاجج  بوعسطة  حدابدا  ق   ب  عل تملعة  أل بع  ذ   عن  علمار   وا  علألت ايبة  يج ر  للملوم  علحصائبة 
 ( ا SPSSV20ب

  المتغيرات الديمغرافية للبحث : يبين وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة البحث-ثانيا :
 ( التكرارات والنسب المؤية للمتغيرات الديمغرافية للبحث  1جدول رقم ) 

 التحصيل العلمي 
Valid 24.0% 12 دبلوم عالي 

 36.0% 18 ماجستير 
 40.0% 20 دكتوراه
Total 50 %100 
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Valid عدد سنوات الخدمة 
 26.0% 13 15 -5من 
 36.0% 18 25-16من
 24.0% 12 35-26من
 14.0% 7 فما فوق 35من

Total 50 %100 
Valid اللقب العلمي 

 28.0% 14 مدرس مساعد
 16.0% 8 مدرس 

 26.0% 13 استاذ مساعد
 30.0% 15 استاذ
Total 50 %100 

Valid  الفئة العمرية 
 20.0% 10 34 – 25من 
 32.0% 16 44 -35من
 24.0% 12 54 -45من
 24.0% 12 64 -55من 

Total 50 %100 
Valid  الجنس 

 58.0% 29 الذكور 
 42.0% 21 االناث  
 Total 50 %100 

 ( جايله : 1لالح، له أل    رقب ب

 % .40بودبة  20له علبحا حتا  ان  كلعر عل  تورع   و علعل  حتا بلغ    متغير التحصيل العلميفيما يخص  •
  36بودبة    18 و علعل  حتا بلغ    سنة25-16له علبحا حتا  ان  كلعر علفية علم لية    فيما يخص متغير عدد سنوات الخدمة   •
% 
 %ا 30بودبة  15ستاك حتا بلغ له علبحا لق   ان  كلعر علعل  علفيما يخص اللقب العلمي     •
 %ا  32بودبة  16حتا بلغ  44 -  35له علبحا لق   ان  كلعر علعل  ج   فيما يخص الفئة العمرية    •

   وصف وتشخيص متغيرات البحث-ثالثا : 

بمحدودية التخصيصات المالية في الموازنة وخطرها على   تض    ذ  علفقل   صم جتغتلعة عل رعسة عللئبدبة   شخبصدا  عل ت بلة
 ع  تته   حور جمت   له  عل رعسة  لتحقتق كلم  ب عستخ عم علتحلتالة علحصائبة   والبحث العلمي   حور جدتق  ,  البحث العلمي

 عل الئ ة ا 
 ة المدقق الداخلي    االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة الخاص باستقاللي  -1
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 علبحا علمل ه  ع  تته    (  عدلا  يصم جتغتلعة علبحا علخاص  2أل    رقب ب 

 
 ت 

 
 البحث العلمي واهميته    

 الوسط
 الحسابي المرجح

 االنحراف
 المعياري 

يساهم البحث العلمي في زيادة اطالع الباحث على مجال البحث العلمي، األمر الذي يكسبه   1
 1.3200 3.8200 كبيرة في مجال البحث العلمي. خبرة 

 1.2296 3.7200 .يساهم البحث العلمي في حصول الباحث على مكانة مرموقة في المجتمع الذي يعيش به 2
 1.2090 3.7400 .قد ينال الباحث بسبب البحث العلمي منصبا مهما في الدولة 3
 1.2370 4.0200 .على النقد والتحليليساهم البحث العلمي في تنمية قدرات الباحث  4
يعود البحث العلمي الباحث على الصبر، كما يجعله يواكب أهم التطورات التي تتعلق وترتبط  5

 1.3945 3.8800 .بالبحث العلمي
 1.1132 3.8400 يساعد البحث العلمي  الباحث على اكتساب الصفات الحميدة  6
المجتمع من الظواهر السلبية وذلك ألن البحث العلمي يجد  يساهم البحث العلمي في تخلص  7

 1.3138 3.7800 .الحلول لهذه الظواهر
 1.2164 3.9000 .يساهم البحث العلمي في تقدم المجتمع في كافة نواحي الحياة 8
 1.1657 3.7800 .يلعب البحث العلمي دورا كبيرا في دفع عجلة التطور نحو األمام 9
 1.3045 3.8200 .العلمي دور كبير في إثبات صحة النظريات الصحيحة، وتصحيح النظريات الخاطئةللبحث  10
البحث العلمي هو المحرك األساسي لعجلة التطور والتقدم، وذلك من خالل االكتشافات التي  11

 1.2324 3.5400 .يقدمها في المجاالت كافة
يعتبر البحث العلمي أحد العناصر االساسية والمهمة في التعليم الجامعي والعمود الفقري   12

 1.3524 3.7400 النشاء الجامعات ومراكز البحث العلمي
يعتبر البحث العلمي العامل المهم في رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس في مجاالت  13

 1.1493 3.8400 تخصصهم وفي إنجاح عملية التدريس
يعتبر البحث العلمي  األساس الذي تستند عليه انطالقة الجامعة نحو تحقيق االهداف التي  14

 1.3851 3.6000 يتطلع اليها المجتمع
 1.1808 3.5600 البحث العلمي ضرورة حياتية  تتطلبها  حركة التنمية النفسية واالقتصادية واالجتماعية  15
 1.1493 3.8400 الوظيفة األولى في إنتاج المعلومات وتحديثها يعتبر البحث العلمي هو  16
يساهم البحث العلمي في ادخال تقنيات حديثة على األنشطة الصناعية، وزيادة قدرتها على   17

 1.5539 3.5600 اإلنتاج بشكل أفضل بسبب االستغناء عن الطرق التقليدية المعتادة 
القطاعات اإلنسانية كافة التي تمّس عامة الناس بشكل مباشر يساهم البحث العلمي في تطوير   18

بسبب دخول تقنيات حديثة إلى أسلوب الحياة الذي يمارسه الناس، األمر الذي يسهل ممارسة  
 1.2324 3.5400 األنشطة الحياتية كافة ويجعلها تسير بشكل أفضل

 1.2324 3.5400 افة قطاعات الدولةللبحث العلمي اهمية كبيرة في دفع عجلة التقدم والتنمية لك 19
 1.3793 3.6600 يساعد البحث العلمي في تحقيق االهداف االستراتيجية التي تسعى الدولة الى تحقيقها  20
يعتبر البحث العلمي من اهم وسائل الدولة في مواكبة التطور العالمي وفي مختلف المجاالت  21

 1.1843 3.8400 والتخصصات 
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(  2675ا1(  علحلع  جعباري ب7473ا3( أن علبحا علمل ه  ع  تته   ق  حص  عل   سط حدابه عام ق ر  ب   2 شتل لتائج علج    رقب ب  
( له  ذع عل حور  علته  4  ذع ي   عل   جالم عألا اة علمتوة حو  اب ة علوسط علحدابه ,  أجا عل  جدتوى علفقلعة لق  ألاء علفقل  رقب ب

(   الحلع   0200ا4لباحا عل  علوق   علتحلت (  و علكبل  جالدا حتا حص  عل   جتوسط ب ه ب يدا ب علبحا علمل ه له  و بة ق رعة ع 
 (  عن ع جا   ذ  علفقل   ه ب ع فق   اجا (     عن عل جا  علمام علبحا علمل ه  ع  تته    و  بع فق ( ا  2370ا1جعباري ق ر  ب

عل ساط علحداببة  عللحلعلاة عل عبارية لستجا اة علمتوة علخاص   ح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  خطل ا عل  علبحا    -2
 (  عدلا  يصم جتغتلعة علبحا علخاص جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  خطل ا عل  علبحا علمل ه 3علمل بج    رقب ب  

البحث العلمي في تحقيق الرفاهية للبلد من خالل االكتشافات العلمية الحديثة التي تلبي يساعد  22
 1.3498 3.8800 احتياجات المجتمع

 1.2675 3.7473 المتوسط العام

 
 ت

 
 المالية في الموازنة وخطرها على البحث العلمي محدودية التخصيصات

 الوسط
 الحسابي المرجح

 االنحراف
 المعياري 

تعتبر التخصيصات  المالية  للبحث العلمي في الموازنة وسيلة فعالة وأساسية في تحقيق  1
 1.3037 3.8800 االنجازات التي تطمح الجامعة إلى تحقيقها خالل السنة المالية

 1.2696 3.9800 التخصيصات المالية في الموازنة االمكانيات واالدوات الالزمة للبحث العلميتوفر  2
تعد التخصيصات المالية الكافية  في الموازنة دافع رئيسي للباحثين  من خالل تسديد اجور  3

 1.5539 3.5600 النشر وتوفير المستلزمات الضرورية للبحث العلمي
 1.3793 3.6600 للبحث العلمي عامل رئيسي لتمكين الجامعة من مواكبة التطور العالميالدعم المالي  4
التخصيصات المالية في الموازنة للبحث العلمي تساعد الجامعة للدخول في التصنيفات العالمية  5

 1.3498 3.8800 من خالل زيادة عدد البحوث ونشرها
تعد التخصيصات المالية الكافية في الموازنة والمرصودة للبحث العلمي ،عصب نجاح مسيرة   6

 1.1843 3.8400 البحث العلمي في الجامعة
تعكس التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة  للبحث العلمي ، المكانة  التي يحتلها في  7

 1.3553 3.6000 السياسة اإلنمائية للبلد 
 1.3590 3.3000 خصيصات المالية في الموازنة االتحادية السنوية للبحث العلمية في جامعة ديالىتتوفر الت 8
 1.4637 3.0200 تساهم الجامعة بدفع اجور نشر البحوث العلمية للباحثين  9
 1.4405 3.0800 تدفع الجامعة للباحثين حوافز نقدية للنشر العالمي 10
تتوفر االمكانيات المادية في الجامعة وكلياتها و التي يتم تجهيزها من تخصيصات الموازنة   11

 1.4178 2.9000 االتحادية  للبحث العلمي مثل االجهزة والمختبرات والمستلزمات البحثية االخرى 
ال تتوفر في الجامعة التخصيصات المالية الكافية الالزمة  لمواكبة التطور العالمي في مج 12

 1.4165 3.5600 البحث العلمي
توجد شراكة بين الجامعة وشركات القطاع الخاص ومن ضمنها مايخص الجانب المالي النجاز   13

 1.3506 3.1800 البحوث العلمية التطبيقية 
توفر الجامعة التخصيصات المالية الكافية للبحوث التطبيقية وبنسبة اكبر من البحوث  في   14

 1.1824 3.7000 التخصصات االنسانية



   

         

 حمدودية التخصيصات املالية يف املوازنة العامة واثرها يف تعظيم اخلطر على البحث   

  

  

( أن جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  خطل ا عل  علبحا علمل ه ق  حص  عل   سط حدابه عام    3 شتل لتائج علج    رقب ب  
علوسط علحدابه ,  أجا عل  جدتوى علفقلعة (   ذع ي   عل   جالم عألا اة علمتوة حو  اب ة  2930ا1(  علحلع  جعباري ب6573ا3ق ر  ب

( له  ذع علبم    علته  ه    بجح  دية علتخصبصاة عل البة للبحا علمل ه  تدي عل  ح  ا  باطت له علبحا 17لق  ألاء علفقل  رقب ب
لة(  و علكبل  جالدا علمل ه   أي ح  ا  باطت له علوظائم علته يتديدا علبحا علمل ه له علجاجمة لتطويل علحبا  له جختلم عل جا

(  عن ع جا   ذ  علفقل   ه ب ع فق (     عن عل جا  علمام جح  دية 1429ا1(   الحلع  جعباري ق ر  ب2000ا4حتا حص  عل   جتوسط ب
 علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  خطل ا عل  علبحا علمل ه  و  بع فق (  ا 

 اختبار الفرضيات -رابعا :
والتي تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بين محدودية التخصيصات المالية في الموازنة    –الفرضية الرئيسية االولى  : أختبار -1

 العامة وخطرها على البحث العلمي.
0       H اا : ل  وأل  عالقة عر باط جمووية بت  جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل ه 
    1 H  وأل  عالقة عر باط جمووية بت  جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل هاا  : 

 ( ي ب  عالقة علر باط  4أل    ب  
Correlations 

 جح  دية علتخصبصاة عل البة له   
 عل وعزلة  خطل ا عل  علبحا علمل ه

 Pearson Correlation 1,000 علبحا علمل ه  ع  تته
Sig. (2-tailed) 0.000 

N 50 

محدودية التخصيصات المالية للبحث العلمي يؤدي الى قلة االبحاث العلمية  للجامعة وضعف   15
 1.2752 3.9200 مستواها

التخصيصات المالية  للجامعة في الموازنة يعني عدم امكانية توفير في حال عدم كفاية  16
 1.1718 4.1200 المستلزمات البحثية والمختبرات العلمية مما ينعكس سلبا على البحث العلمي

محدودية التخصيصات المالية للبحث العلمي تؤدي الى حدوث تباطؤ في البحث العلمي ، أي  17
حدوث تباطؤ في الوظائف التي يؤديها البحث العلمي  في الجامعة لتطوير الحياة في مختلف  

 1.1429 4.2000 المجاالت
ي الجامعة   محدودية التخصيصات المالية للبحث العلمي تؤثر على جودة البحث العلمي ف  18

 1.1946 4.0400 وبالتالي على جودة التعليم بالبلد 
محدودية التخصيصات المالية في الموازنة العامة للدولة، يؤدي ذلك  الى غياب العالقة بين    19

الجامعة باعتبارها  احد مؤسسات البحث العلمي الحكومية وبين المشاريع الصناعية في القطاع 
 1.1572 3.7400 لتنمية التكنولوجية للبلد الخاص، وبالتالي تتراجع ا

محدودية التخصيصات المالية للبحث العلمي تؤدي الى احباط الباحثين وعدم توفر الدافع  20
 1.0738 3.7000 والحافز لديهم  النجاز البحوث العلمية وبجودة عالية

االتصال والتواصل محدودية التخصيصات المالية والصرف على البحث العلمي يؤدي الى ضعف  21
 1.2349 3.8400 بين الباحثين ونظرائهم في الجامعات والمراكز البحثية العربية والعالمية

محدودية التخصيصات المالية والصرف تؤدي الى انعزال الجامعة عن المجتمع العالمي وعدم  22
 1.1704 3.7600 العلمية قدرتها على مواكبة التطورات والتغييرات في مختلف االختصاصات 

 1.2930 3.6573 المتوسط العام
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( يشتل عل   ألود عالقة عر باط جمووية بت  جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  علماجة  خطل ا عل  علبحا   4أل    رقب ب 
(  00ا0 دا ي ب  .sig  (    كلم لن علقب ة عل مووية 1.000علمل ه,  حتا  الو  اب ة جماج  عر باط بتلسون جمووية   دا ي ب

له   ذع يموه   حقق علفلابة عللئبدبة عل ل  عي يوأل  عر باط جمووي بت  جح  دية   كون عالقة طلدية  كعة جدتوى دللة عا
 علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة  علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل ها

والتي تنص على وجود أثر ذو داللة معنوية بين محدودية التخصيصات المالية في الموازنة   اختبار الفرضية الرئيسية الثانية : -2
 العامة وخطرها على البحث العلمي.

0 H  : جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل هاال يوجد أثر بين 
1H :  عل وعزلة علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل هاجح  دية علتخصبصاة عل البة له يوجد أثر بين 

 ( يمثل جدول تحليل التباين 5جدول رقم )
bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 39,121 1 39,121 56,896 0,000 

Residual 33,004 48 0,688   
Total 72,125 49    

a. Predictors: (Constant),   جح  دية علتخصبصاة عل البة له
 عل وعزلة 

    

b. Dependent Variable:  علخطل عل  علبحا علمل ه     
بت  جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل ها  عل واحة له  أثر  عل   ألود    F شتل لتائج عختبار  

 دا ي     P-value( حتا  الو اب ة    000ا0( عو  جدتوى جمووية  ب  56,896عل حدو ة ق  بلغو ب   F( أن اب ة    5علج    رقب ب  
علفلابة علت يلة    ذع يموه   ألود عثل بت  جح  دية علتخصبصاة      ذع يموه رلض علفلابة علم م   قتو   05ا0(   ه عق  ج   000ا0ب

 عل البة له عل وعزلة علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل ها  
 جح  دية علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة علماجة  خطل ا عل  علبحا علمل ه ( ي ب   أثتل  6أل    رقب ب 

aCoefficients 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 2R 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,762 0.426  1,790 0.080 0,542 

جح  دية  علتخصبصاة عل البة له 
 عل وعزلة  خطل ا عل  علبحا علمل ه

0.808 0.107 0.736 7,543 0.000 

a. Dependent Variable:  علخطل عل  علبحا علمل ه 
(    %2ا54(    ذع يموه عن جح  دية علتخصبصاة عل البة   ق  لدل جا لدتته ب 0,542 دا ي ب R 2( عل  عن اب ة  6يشتل أل    رقب ب 

أي أن زياد  جتغتل جح  دية علتخصبصاة عل البة    ح    عح     B = (0.542)علبحا علمل ه  ق  بلغو ابب  ج  علتغتلعة علته  طلأ عل 
 % ج   ح   عللحلع  جعباري  ا   54.2ج  عللحلعلاة عل عبارية ستتدي عل  زياد  علخطل عل  علبحا علمل ه بودبة 

 االستنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات
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 ثثا لثثه أل بثثع جوثثاحه علحبثثا  علقتصثثادية   علألت ايبثثة   علبقافبثثة  لدثثو عن علبحثثا علمل ثثه  ثثو أحثث  أ ثثب أسثثبا   قثث م عل جت مثثاة   طّور  -1
عل صثث ر علثثلئبم للتو بثثة   رلاهبثثة علشثثمو   لثثه أ  بثثة  تتثثل  لثثه عقتصثثاد علثث     يشثثك  ر وثثا أساسثثبا جثث  أر ثثان عل مللثثة علبشثثلية   خ جثثة 

 عل جت عا
حتثا علثه جث  ع ثب عل قثايبم عل ت ع لثة ل ث ى ابثام علجاجمثاة يم  علبحا علمل ه عوصل  ام له حبا  علجاجمثة   تسدثة عل بثة  لكليثة   -2

 ب  ر ا علقبادي له عل جالة علمل بة  عل ملفبة
  متتل علتخصبصاة عل البة له عل وعزلة علماجة  عل خصصة للبحا علمل ه  عاج  جدب  رئبم له  ق م علبحا علمل ه  ألود ها -3
  علخاصة  البحا علمل ه للجاجمةا امم علتخصبصاة عل البة عل لص   له عل وعزلة علماجة -4
ع م  ق يب عل عب عل اله علكاله للباحبت  لثه علجاجمثة  صثل  عألثور لشثل علبحثوا ع  صثل  حثوعلز جاديثة عث  علوشثل علمثال ه ع  ثلعء   -5
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