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املداضسة ألاولى :مدخل ملىهجيت البدث العلمي
مقدمت:
لهد ؤزبدذ الدزاطاث ؤن الدوُ التي خههذ هجاخاث في مخخلل مجاالث الخُاة هي جلَ الدوُ التي
ؤولذ اهخماما يبيرا للبدث الػلمي وحػلخه مالذا لخل وججاوش ًل اإلاشٌالث التي حػترغها.
ولهرا ؤضبذ البدث الػلمي السييزة ألاطاطُت لخؿىٍس وزقي واإلاجخمػاث وخل مشاًلها ،وال ًدطل ذلَ
بال غً ؾسٍو الخدٌم الجُد في ألادواث والهىاغد اإلاىهجُت التي جٍىن بمثابت الظىد واإلاسشد في خل
اإلاشٌالث وجدهُو ألاهداف اإلاظؿسة.
وبذا ًاهذ البدىر حشترى في الػدًد مً الهىاغد مً خُث مىاهجها ؤو ؤدواتها اإلاىهجُت قةن البدىر
الاحخماغُت غمىما والانخطادًت غلى وحه الخطىص لها ما ًميزها غً ؾيرها مً البدىر الػلمُت.
ولهرا طِخم جىاوُ هرا اإلاهُاض بما ًخىاقو وجخطظ الؿالب ،بالخػسع ألهم اإلاكاهُم الىظسٍت التي
جىقس له ؤزغُت ضلبت للخػامل مػها وقو بؾاز مىؿهي وغلمي طلُم ًدظم بالبظاؾت والىغىح ،وحشٍل له
مسقإ للتزود منها وجىظُكها في ؤبدازه الػلمُت خاضت قُما ًخػلو بةغداد اإلاريسة وألاؾسوخت.
قػال غً حػصٍصه باألدواث وألاطالُب ؤلاخطائُت وآلُاث اطخخدامها مؼ ًخىاقو وؾبُػت الدزاطت
وألاهداف اإلاسحىة منها.

 -1مفهىم البدث العلمي
اطخػماُ الخكٌير البشسي بإطلىب مىظم إلاػالجت اإلاشٌالث التي ال جخىاقس لها خلىُ ؤو للٌشل غً
خهائو حدًدة ؤو لخىهُذ ؤو بغادة الىظس في هخائج ضاز مظلما بها.

1

غملُت مىخظمت جخػمً اطخخدام مىهجُت غلمُت مػُىت لجمؼ اإلاػلىماث وجدلُلها مىؿهُا لخدهُو
ؤهداف مدددة.
ؤو هى جدس واطخٌشاف مىخظم ودنُو ألي بػد مً ؤبػاد ظاهسة ما.

1
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ومهما حػددث مكاهُم البدث الػلمي قةنها جٍاد حشترى في الىهاؽ الخالُت:2
 ؤهه مداولت مىخظمت جدبؼ ؤطلىبا ؤو مىهجا مػُىا ،وال حػخمد غلى الؿسم ؾير الػلمُت. يهدف بلى شٍادة الخهائو واإلاػلىماث التي ٌػسقها ؤلاوظان وجىطؼ دائسة مػازقه لٍُىن ايثر دنت غلىالخٌُل مؼ بُئخه والظُؿسة غليها.
 ًخخبر اإلاػازف والػالناث التي ًخىضل بليها وال ٌػلنها بال بػد قدطها والخإيد منها.ٌ -شمل حمُؼ مُادًً الخُاة وحمُؼ مشٌالتها.

 -2مسخلصماث البدث العلمي الجيدة
ًخميز البدث الجُد طىاء ًان ؤؾسوخت ؤو مريسة ؤو بدثا بمجمىغت مً الخطائظ والشسوؽ ؤهمها:3
 -1-2ؤن جدظم مىهجُت البدث بالخٍامل والىغىح في ألاهداف والخدود.
 -2-2غسوزة جىاقس بإلاام ًاف غىد الباخث بمىغىع البدث ومىهجُخه اإلاؿلىبت.
 -3-2جىقير ونذ ًاف غىد الباخث للخىع في مىغىع البدث.
 -4-2غسوزة اغخماد الباخث ذي اإلاىهجُت الجُدة غلى آزاء اضُلت ومظىدة.
 -5-2جإمين وضُاؾت غىىان واضح وشامل للبدث.
 -6-2وغىح وحشىٍو الباخث في يخابخه لخهسٍس البدث.
ً -7-2يبغي ؤن ًٍىن هىاى جسابـ واوسجام مىؿهي مدظلظل بين ؤحصاء البدث.
 -8-2غسوزة بغاقت مىغىع البدث ش يء بلى اإلاػسقت في مجاُ الخخطظ.
 -9-2غسوزة جىاقس مطادز ومػلىماث واقُت غً مجاالث مىغىع البدث.
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 -11-2غسوزة جىقس اإلاىغىغُت بػُدا غً الخديز في الىضىُ بلى الىخائج.
 -11-2غسوزة جىاقس الدنت في الخػابير اللؿىٍت واإلاطؿلخاث الكىُت اإلاخخططت.
 -3أخالقياث الباخث
ًهطد بإخالم الباخث جلَ الالتزاماث والاغخبازاث اإلاػىىٍت التي جسجبـ بػمله الػلمي ولِظذ جلَ اإلاسجبؿت
بظلىيه الُىمي في الخُاة .قهىاى مدوهت مً ألاخالم غلى الباخث اخترامها ومساغاتها ؤزىاء البدث.
جخػلو ألابدار خاضت في اإلاجاُ الانخطادي و الحخماعي ،باألشخاص وؤهماؽ خُاتهم وغالناتهم ،ولهرا
قةن الباخث ملصم بـ:1
 مساغاة طسٍت اإلاػلىماث اإلادطلت ؤزىاء بهجاش البدث .ذلَ ؤن وشس بػؼ اإلاػلىماث ًمًٌ ؤنًلخو ألاغساز باألشخاص واإلااطظاث  .مثل وشس اإلاػلىماث الخهُهُت غً ماطظت ال جدقؼ
الػسائب مؼ حظمُتها ند ٌػسغها للػهىباث .ووشس ؤطساز ضىاغت مىخج حدًد لدي ماطظت ما
ًمًٌ ؤن ًٍلكها للخسوج مً الظىم.
 اخترام الخهىم والخسٍاث الكسدًت لألشخاص مً خُث غدم الدشهير بدُاتهم الخاضت وؤطسازهماإلاهىُت.
 اخترام زهاقت ودًاهت اإلابدىزين وغدم حسح مشاغسهم بهرا الخطىص. غسوزة الخطىُ غلى اإلاىاقهاث الالشمت مً الجهاث السطمُت اإلاظاولت نبل حمؼ اإلاػلىماث –ذاث الؿبُػت الخاضت -والتي جدخاج بُ هرا الىىع مً اإلاىاقهت.
 غدم اطخخدام اإلاػلىماث والبُاهاث التي جم الخطىُ غليها ؤزىاء البدث بال في ألاؾساع التيحمػذ مً ؤحلها.
 اخترام زؾبت اإلابدىزين في غدم اطخمسازهم في البدث في ؤي لخظت ًسون ذلَ. اخترام خو اإلابدىزين في اؾالغهم هخائج البدث بػد الكساؽ مىه. غسوزة جىخي الطسامت في اخترام اإلاػاًير واإلاهاًِع الػلمُت الالشمت إلهجاش البدث. اطخػداد الباخث للخخلي غً ؤقٍازه ونىاغخه غىدما ًدبين له غدم صختها. 1عبد المجٌد قدي ،مرجع سابق ،ص ص .34 -33

 غدم الهبىُ باطدثماز مبلـ مالي وجٍلُل شخظ آخس للهُام مٍاهه بالبدث ،وٍيظبه بلى هكظه.وغدم اللجىء بلى ههل ؤؾسوخت ؤو زطالت طبو جهدًمها مً ؤغىام في حامػت مً الجامػاث –ولى
ًاهذ بلؿت ؤخسي -وجهدًمها غلى ؤنها بهجاشه.
وألهمُت هره ألاخالم وآزازها غلى ؾبُػت هدُجت البدىر هجد الٌثير مً الهُئاث جهىم بةغداد
مدوهاث لهره ألاخالم .وفي يىدا ؤضدز ضىدوم البدث في الصخت لٌُبَُ:
Guide de l éthique de la recherche et d ittégrité scientifique
وفي اوزوبا ؤضدزث اللجىت الاوزوبُت:
LA charte europèenne pour le chercheure.

وفي يىدا اًػا ؤضدز ضىدوم البدث في الصخت لٌُبَُ:
L éthique de la cherche social.
 ألاماهت العلميت :وهي ضكت خلهُت ال بد مً جىقسها في الباخث ججػله بمإوى غً الاهخداُ ،الٌربوالىكام .وؤال ٌس يء بلى الىطىص اإلاىهىلت بالبتر والخخسٍل ؤو وظبتها بلى ؾير ؤصخابها.
 السوح الىقدًت :وهي الهدزة غلى اخخباز آلازاء الظائدة .قال ًهبل الباخث بالما ًبدو مهىػا غلىؤطع غهُلت وغلمُت طلُمت .يما ال ٌػكي هكظه مً الىهد .ولهرا غلُه الاغتراف بالخؿإ متى ما
بدا له ذلَ وؤن ًخهبل الىهد مً آلاخسًٍ ولهد جسسخذ زوح الىهد في غاإلاىا اإلاػاضس بلى الخد
اُ>ي ظهسث قُه مجالث مخططت في مساحػت البدىر وههدها.
 النزاهت :وجهخض ي مً الباخث اطدبػاد الػىامل الراجُت غً غمله الػلمي بؿسح مطالخت ومُىلهواججاهاجه الصخطُت حاهبا وَػالج اإلاىغىغاث بخجسد جام وؤن ًٍىن طاغُا بلى الخهُهت بؿؼ
الىظس غما ًجىُه مً مٍاطب مادًت.
 الحياد :وهرا ال ٌػني غدم اجخاذ مىنل ،وبهما غدم الاخُاش اإلاظبو لؿسف مً ؤؾساف الػلمي،بدُث ٌػؿي الباخث لٍل زؤي مً آلازاء اإلاخػازغت خهها في الخػبير غً هكظها ،وٍىاشن بين
الدجج.

 اإلاظاولُت الاحخماغُت  :ال بد ؤن ًخإيد الباخث بإن ؤغماله جىدزج غمً ما ًىكؼ اإلاجخمؼ وؤال ًهىمببدىر ند جم بحسائها مً ذي نبل ،بذا لم ًًٌ مخىنػا الىضىُ بلى هدُجت حدًدة.

املداضسة الثاهيت :اخخياز املىضىع أم جددًد إلاشهاليت ؟( الجصء ألاوى)
ًدخاج الؿالب نبل جخسحه بلى بغداد مريسة ماطتر ؤو جهسٍس جسبظ ،خُث جدثه ؤلادازة غلى
جهدًم غىىان ًخىاقو مؼ الخخطظ خالُ ؤحل مددد!.
قىجد الؿالب في خيرة مً ؤمسه خاضت وؤن اإلاػلىماث التي جلهاها خالُ مظازه الدزاس ي في
مهُاض مىهجُت البدث الػلمي خالُ زالزت طداطُاث ًاملت باإلغاقت بلى الٌم الهائل مً
البدىر الػلمُت طىاء التي ندمها ؤو خػسها وهانشها لم حظػكه غلى ألانل في احخُاش ؤوُ
خؿىة مً خؿىاث البدث الػلمي.
ولهرا ًػؿس الؿالب بما الخخُاز مخؿيراث ما وجىظُكها في غىىان ،ؤو وسخ غىىان مً دزاطت
طابهت ،ؤو اطدشازة غابسة ألن جسييزه في جلَ اإلاسخلت ًىدطس في ؤمسًٍ ،اإلاشسف واإلاىغىع ،ختى
ًخجىب مشٍلت ججاوش ألاحل اإلاددد مً نبل ؤلادازة.
قسؾم الٌم الؿصٍس مً الخلىُ والخُازاث التي جخػمنها ؤدبُاث مىهجُت البدث الػلمي ،بال ؤن -
ويما طبو ؤن ؤشسها بلى خاُ مػظم ؾلبدىا – الظكس بمىغىع ما ضاز هاحظا ومشٍلت في خد
ذاتها.
ولٍي ًخكادي الباخث الىنىع في هرا الاغؿساب قةهه ٌظخدظً ؤن ٌشسع في الخكٌير في مىغىع
اإلاريسة غلى ألانل خالُ الظداس ي الثاوي مً الظىت ألاولى ماطتر لٍي ًمىذ لىكظه الىنذ
الٍافي الخددًد الدنُو إلاخؿيراث ومُدان الدزاطت.
ولهرا حاء هرا اإلادىز لُدىاوُ ؤهم الؿسم واإلاطادز الخخُاز مشٍلت بدثُت مؼ الترييز غلى جلَ
اإلاطادز ألاوظب وألانسب مً الؿالب الجامعي بالجامػت الجصائسٍت ،وغلى وحه الخطىص
ؾلبت ًلُت الػلىم الانخطادًت والخجازٍت وغلىم الدظُير.
أوال :القساءة املىظمت
نبل شسوع الباخث في الهساءة واإلاؿالػت غلُه ؤن ًددد اإلاجاُ ؤوال زم ًخخاز مشٍلت ما جٍىن
حدًسة بالدزاطت ،وذلَ باجباع الخؿىاث الخالُت:
 جددًد مجاُ البدث. -الجمؼ زم الهساءة الػاحلت أليبر غدد ممًٌ مً اإلاالكاث التي حػنى برلَ اإلاجاُ.

-

الانخطاز غلى بػؼ اإلاالكاث التي جدىاوُ اإلاجاُ بشٍل مكطل.

 اخخُاز حاهب مً اإلاجاُ الري ًمُل بلُه الباخث ؤو ٌظتهىٍه. الهساءة اإلاسيصة والدنُهت إلاا يخب في ذلَ الجاهب. اخخُاز مشٍلت مىاطبت.يما ًمًٌ اخخطاز هره الخؿىاث في مثلث مهلىب ناغدجه جمثل اإلاجاُ وزؤطه ًمثل اإلاشٍلت
البدثُت .يما هى مىضح في الشٍل اإلاىالي:

مثاُ:

المجال
الجانب
المشكلة

اإلاجاُ :الدظىٍو الالٌترووي
الجاهب :التروٍج غبر وطائل الخىاضل الاحخماعي
مشٍلت الدزاطت :قػالُت التروٍج غبر الخىاضل الاحخماعي لدي الىًاالث الظُاخُت باإلاظُلت.
مثاى :2
اإلاجاُ :بدازة اإلاػسقت
الجاهب :مخؿلباث بدازة اإلاػسقت

اإلاشٍلت :وانؼ جىقس مخؿلباث بدازة اإلاػسقت بجامػت اإلاظُلت.
بن اإلاثالين الظابهين ًخػمً ًل منهما مخؿيرا واخدا ،وهرا ال ٌػني ؤن الباخث ملصم برلَ
غىدما ٌػخمد ؤطلىب الهساءة اإلاىظمت ،بل بهه ًمًٌ ؤن ًخخاز مىغىغا ًخػمً ؤيثر مً
مخؿير ،مؼ بهاء ًل ؤلاحساءاث الظابهت طازٍت ،وٍٍىن شٍل اإلاثلث في هره الخالت والتي
حػخبر ألايثر شُىغا يما ًلي:

المجال  1المجال 2
الجانب  1الجانب2
المشكلة
مثاُ: 1
اإلاجاُ ألاوُ :زؤض اإلااُ الكٌسي
اإلاجاُ الثاوي :ألاداء
الجاهب ألاوُ :زؤض اإلااُ الهٌُلي
الجاهب الثاوي :اداء الػاملين
اإلاشٍلت :دوز زؤض اإلااُ الهٌُلي في جدظين ؤداء الػاملين في ؤلادازة اإلادلُت بىالًت اإلاظُلت.

رأس المال الفكري

رأس المال
الهيكلي

األداء

أداء
العاملين

المشكلة
يما ؤهه ًمًٌ للباخث ؤن ًبهي غلى اإلاجاُ يمخؿير دون ؤن ًهخطس غلى حاهب مػين مً
حىاهبه ،طىاء حػددث اإلاجاالث في الدزاطت ؤم انخطسث غلى مجاُ واخد ،ؤي ؤهه ال
ٌشترؽ ؤن ًدىاوُ الباخث قسغا مً ؤضل زؾم ؤن مػظم اإلاخخططين ًىصخىن باالنخطاز
غلى قسع مػين وجىاوله بدنت ،خاضت في مثل هرا الىمـ مً البدىر ،وهرا مً ؤحل خشد
مجهىداث الباخث وحػلها جتريص في الكسع ؤقػل مً ؤن ٌظدىكر الباخث مػظم مجهىداجه
في شخم الٍلُاث ( اإلاجاالث).
مثاُ:
اإلاجاُ ألاوُ :هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت.
اإلاجاُ الثاوي :بدازة اإلاػسقت.
الجاهب ألاوُ :هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت.
الجاهب الثاوي :جىلُد اإلاػسقت.
اإلاشٍلت :دوز هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت في جىلُد اإلاػسقت بماطظت القازج باإلاظُلت.
وٍمًٌ جلخُظ ؤلاحساءاث الظابهت في الشٍل اإلاىالي:

نظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات
اإلدارية

إدارة المعرفة

توليد
المعرفة

المشكلة
مالخظت ً :1مًٌ ؤن ًإخر اإلاثلث ؤيثر مً زالزت مظخىٍاث وهرا ًخػؼ لػدد اإلاساخل التي
جخؿلبها ًل دزاطت ،وٍمًٌ ؤن ًإخر ؤنل مً ذلَ .وجسجبـ هره ؤلاحساءاث ؤيثر بهرا الىمـ
مً مطادز الخطىُ غلى اإلاشٍلت والري ًخمثل في الهساءة اإلاىظمت .ؤي غىدما ال ًٍىن غىد
الباخث ؤي قٌسة جهسٍبا خىُ اإلاىغىع اإلاساد البدث قُه.
مالخظت  :2جخخلل الهساءة اإلاىظمت غً الاؾالع غلى الدزاطاث الظابهت اخخالقا حىهسٍا
طِخم ؤلاشازة بلُه غىد جىاوُ هره ألاخيرة.
زاهيا :الخبرة العلميت
ًخدزج الؿالب في مظازه الدزاس ي مً مظخىي بلى آخسً ،خلهى مداغساثً ،ىجص وٍدػس
وٍىانش بدىزا ،ند ًدػس جظاهساث غلمُت ( ملخهُاث ،ؤًام دزاطُت ،هدواث... ،)...،
قدظخمُله مداغسة ؤطخاذ خىُ مىغىع مػين ،ؤو ًخإزس ببدث مً البدىر اإلاىجصة في
مهُاض ما ،ؤو ًىجرب هدى مىغىع ؤو غىىان في جظاهسة ما ،قٍُىن ذلَ بمثابت مطدز
بلهام الخخُاز مشٍلت بدثُت.
يما ًمًٌ ؤن ٌظخكُد الباخث مً جهسٍس التربظ الري نام بةغداده في بؾاز شهادة
لِظاوع في الؿىز ألاوُ ،مً خُث الخػمو في دزاطخه ،ؤو بغاقت مخؿير آخس طىاء يمخؿير
مظخهل ؤو جابؼ ،خظب ؾبُػت الظاهسة اإلادزوطت في جهسٍس التربظ و اإلاخؿير الجدًد،

خاضت بذا ًان الؿالب ند برُ حهدا مػخبرا في جهسٍسه وجىاوُ جلَ الظاهسة بشٍل مخدٌم
قُه.
زالثا :الخبرة العمليت
بذا ًان الباخث مىظكا ًصاوُ ؤو شاوُ غمال بماطظت ما وواحه ؤو الخظ ضػىباث ؤو
مشٌالث في مُدان الػمل ،قةن ذلَ ًهىده بلى اخخُاز اإلاشٍلت التي ًسؾب في مػالجتها في
بؾاز ؤًادًمي.

املداضسة الثالثت :اخخياز املىضىع أم جددًد إلاشهاليت؟ ( الجصء الثاوي)
زابعا :الاسدشازة
ولػلها ألايثر جؿبُها ،خُث ًلجإ الؿالب بلى ألاطخاذ مً ؤحل جصوٍده بػىىان حاهص ،وهىا
ًكػل مساغاة ما ًلي:
 جىقس زؾبت الؿالب في البدث اإلاهترح. جىاقو جخطظ الؿالب مؼ جخطظ ألاطخاذ. ٌظخدظً ؤن ًٍىن هى ذاجه اإلاشسف ختى جٍىن الكائدة ؤوقس باليظبت للؿالب.وهىا ججدز ؤلاشازة بلى جلَ اإلابادزة التي نامذ بها بدازة نظم غلىم الدظُير بٍلُت الػلىم
الانخطادًت بجامػت اإلاظُلت ،خُث ًهىم ًل ؤطخاذ بانتراح مىغىغين غلى ألانل ،خُث ًٍىن
الػىىان مػبىؾا بدنت وٍهؼ غمً الاهخماماث البدثُت لألطخاذ ،زم جىغؼ جلَ الػىاوًٍ في
نائمت مسقهت بإطماء ألاطاجرة وخظب ًل جخطظ ،وما غلى الؿالب طىي جددًد الػىىان
وألاطخاذ اإلاشسف لُخم الاجطاُ به وبيماُ باقي ؤلاحساءاث.
خامسا :إلاعادة
زؾم ؤن بغادة بخدي الدزاطاث جمثل مطدزا آخس مً اإلاطادز التي ًمًٌ للباخث – خاضت في مسخلت اإلااطتر
– مً خالله الخطىُ غلى مشٍلت بدثُت ،بال ؤن ألاخر بهره الؿسٍهت ًخؿلب الخرز الشدًد ،بذ ال بد
للباخث ؤن ًملَ بحاباث دنُهت غلى مجمىغت مً ألاطئلت ابخداء ،ومً ؤهمها ( ضالح مدمد الػظاف،
اإلادخل بلى البدث في الػلىم الظلىيُت ص :)35
 هل لدزاطت اإلاشٍلت ازس واضح ويبير في في جهدم اإلاػسقت ؤو خل مشٍلت ملخت؟ هل ؤلاغادة طخػُل ؤشُاء حدًدة ؤو جىضح ههاؾا لم ًىضخها البدث الظابو؟ هل جىحد شٍىى مبرزة غلمُا خىُ صخت هخائج الدزاطاث الظابهت ؟ومً هرا وظخخلظ ؤن ؾسٍهت ؤلاغادة ًمًٌ ؤن جٍىن مهبىلت بذا جىقسث غلى اإلابراث الخالُت ( طػُد الخل
وآخسون ،مىاهج البدث الػلمي ،ص :) 24-22
أ -الخألد من الىخابج التي اهتهذ لها إخدي الدزاساث السابقت السبيسيت أو الجىهسيت.
ند جخميز هخائج بػؼ الدزاطاث الظابهت غً ؾيرها مً خالُ بؿالن جيبااث واقتراغاث هظسٍت ما مخػازف
غليها مً نبل الػاملين في ذلَ اإلاُدان.

ب -الخإيد مً ضدم الىخائج التي اهتهذ بلها الدزاطاث في مجخمػاث ؤخسي:
في ؤؾلب ألاخُان ًخم بحساء الدزاطاث غلى غُىاث ضؿيرة ،وبدون بغادتها ال وظخؿُؼ ؤن ههسز دزحت حػمُم
هره الىخائج بلى مجخمػاث ؤخسي شبيهت باإلاجخمؼ الري ؤخرث مىه غُىت الدزاطت ،قالىخائج التي ًخم الخىضل
بليها مً خالُ غُىت الهؿاع الخاص ال ًمًٌ ؤن وػسف قُما بذا ًاهذ نابلت للخػمُم غلى الهؿاع الػام.
ج -جهسٍس الخؿير في الىخائج مؼ مسوز الصمً ومػسقت اججاه هرا الخؿير:
بن الٌثير مً الىخائج التي جخىضل بليها الدزاطاث في مجاالث اإلاػسقت حػخمد غلى الظسوف البُئُت اإلادُؿت
باألقساد اإلاشازيين شمً بحساء الدزاطت ،قما جم الخىضل بلُه مً هخائج غً ظاهسة ما نبل غهىد لِع
بالػسوزة ؤن ٌػخبر ضادنا الُىم هدُجت الخؿير في الظسوف البُئُت.
د -الخإيد مً الىخائج الهامت لبػؼ الدزاطاث باطخخدام مىهجُت بدث حدًدة:
مً اإلادخمل ؤن يثيرا مً الدزاطاث البدثُت اهتهذ بػالناث ؤو جإزيراث مػُىت هدُجت مىهجُت البدث
اإلاػخمدة مً نبل الباخثين ،ولِع ألنها جمثل غالنت خهُهُت بين اإلاخؿيراث ؤو بين ؤبػادها التي ند جظهس
بؿؼ الىظس غلى ؤدواث الهُاض ؤو مكسداث الػُىت .وفي خالت هجاح الباخث في بًجاد هرا الخبرًس قال شَ ؤن
ؤلاغادة طخادي بلى هخائج ذاث نُمت.
وزؾم ًل ذلَ قإن ؾسٍهت ؤلاغادة لِظذ مً الؿسم التي ًىصح بهاً ،ىنها جخطلب مبرزا قىيا  ،آلن الباخث
طِخإزس بالباخث الظابو مىهجُا ؤو بحسائُا وهرا ًدسمه مً مهازاث بدثُت غدًدة ًاهذ ند جخٍىن وجدىمى في
خالت بحساء بدث حدًد ،ومً ؤهمها اخخُاز اإلاشٍلت ،قػال غً خؿت البدث ،وجددًد اإلاىهج اإلاالئم،
وجطمُم ؤداة الدزاطت اإلاىاطبت ،وؾيرها.

سادسا :الىظسيت
ند جاطع هظسٍت ما مطدز بلهام الخخُاز مشٍلت ذاث نُمت ،وذلَ مً خالُ بطهاؾها غلى
وانؼ مػين ،يإن ٌظخخدم الباخث الىظسٍت اإلاىنكُت في ؤهماؽ الهُادة اإلاخخلكت وجؿبُهها غلى
خالت مبرشا ؤن الهائد ًمًٌ ؤن ًمازض ؤيثر مً همـ نُادي واخد في هكع اإلااطظت.
سابعا :السسابل العلميت ( البدىر السابقت):
ند ًىاحه الباخث مشٍلت الخطىُ غلى مشٍلت ما مً خالُ الهساءة اإلاىظمت ؤو ؾيرها مً
اإلاطادز الظابهت ،وٍمًٌ الاطخكادة مً السطائل الػلمُت اإلاىجصة مً خالُ ما ًلي:
 -خاجمت البدث:

بما ؤن السطائل الػلمُت غادة ما جيخهي بأقام بدثُت جمهد لدزاطاث مظخهبلُت .قةن الباخث
ًمًٌ ؤن ًجػلها مسقإ ًىؿلو مىه إلاػالجتها يمشٍلت حدًسة بالدزاطت ،لًٌ الخرز دائما ًبهى
مؿلىبا قبػؼ السطائل ند جٍىن غػُكت في مىهجُتها ؤو جإضُلها الىظسي ،مما ًازس غلى نىة
آلاقام البدثُت اإلاىبثهت غنها.
 مقدمت البدث أو الفصل الخمهيدي:جخػمً مهدمت مػظم السطائل الػلمُت ؤو قطلها الخمهُدي ؤهمىذج الدزاطت الىظسي اإلاػخمد
مً خالُ زطم جخؿُؿي ًخػمً مخؿيراث الدزاطت وؤبػادها ومخخلل الػالناث الازجباؾُت
والظببُت الىاشئت بُنها .بذ ًمًٌ للباخث ؤن ًظكس بثؿسة وٍهخطس غلى بػد مً مخؿير مظخهل
مؼ آخس مً اإلاخؿير الخابؼ ،مؼ غسوزة الاهدباه بلى جىقس الخإضُل الىظسي وبمٍاهُت البدث واإلاثاُ
اإلاىالي ًىضح ذلَ:
غىىان الدزاطت:
تأثير رأس المال الهيكلي في تحسين أداء العاملين بمديرية اإلدارة المحلية لوالية المسيلة

الشكل رقم( :)10أنموذج الدراسة

رأس المال الهيكلي

أداء العاملين

نظم المعلومات

الجودة

الهيكل التنظيمي

الكمية

البرامج

الوقت

العمليات االدارية

االجراءات

الثقافة التنظيمية
المصدر  :من إعداد الباحثين

خُث ًمًٌ للباخث ؤن ًدىاوُ بػد الثهاقت الخىظُمُت يمخؿير مظخهل براجه زم ًخخاز مخؿيرا
جابػا  ،خيث ًمنن أن ًبقي على أداء العاملين لمخغير جابع في الدزاست الجدًدة ،وينىن
املىضىع هى:
جأزير الثقافت الخىظيميت في جدسين أداء العاملين بمؤسست ما.

زم ًخخاز مُدان الدزاطت بم ًخالءم مؼ زؾبت الباخث وبمٍاهُت جىكُر الدزاطت الخؿبُهُت بهرا
اإلاُدان .ولىكسع ؤهه اخخاز ماطظت بسٍد الجصائس بىالًت اإلاظُلت ،قٍُىن الػىىان يما ًلي:
جأزير الثقافت الخىظيميت في جدسين أداء العاملين بمؤسست بسيد الجصابس باملسيلت.
وإما أن ًقخصس على بعد من أبعاد املخغير الخابع ولينن مثال :الجىدة ،وينىن املىضىع املخىلد هى:
جأزير الثقافت الخىظيميت في جدسين حىدة أداء العاملين بمؤسست بسيد الجصابس باملسيلت.
وبهرا ًٍىن الباخث ند خطل غلى ؤيثر مً مىغىع ًخخلل غلى جلَ الدزاطت الظابهت مً خُث اإلاخؿيراث
ومً خُث مُدان الدزاطت ،غل بلى ذلَ شمً الدزاطت ،وند ًخػدي الاخخالف بلى مىهجُت الخىاوُ وؤدواث
حمؼ اإلاػلىماث وألاطالُب ؤلاخطائُت اإلاخبػت في اخخباز قسغُاث الدزاطت.
لًٌ هايد غلى ؤمسًٍ في ؾاًت ألاهمُت:
 جىقس ؤدبُاث الدزاطت لٍل مخؿير يمطادز زاهىٍت ،بما ًخدم جىاشن خؿت الدزاطت. بمٍاهُت الخطىُ غلى الىظسٍاث الػلمُت ؤو ؤلاؾاز الىظسي الري ًدغم قسغُاث الدزاطت.مثاى:
دزاطت ماطتر طابهت بػىىان:
دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير رأس المال البشري بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالمسيلة.

خُث ًان ؤهمىذج الىظسي لهره الدزاطت يما ًلي:
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تكنولوجيا المعلومات

رأس المال البشري

األجهزة والمعدات

المعـ ـ ــرفـ ـ ــة

قواعد البيانات

الخ ـ ـ ــبرات

شبكات االتصال

القدرات والمهارات

البرمجيات

االبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكار

األف ـ ـ ـ ـ ـ ـراد

التعاون وفرق العمل
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على الدراسات السابقة

وهىا ًمًٌ للباخث ؤن ًهخطس غلى شبٍاث الاجطاُ ؤو ما ٌػبر غىه بشبٍاث ألاغماُ يمخؿير مظخهل،
وٍدىاوُ بػد اإلاػسقت يمخؿير جابؼ ومً خالُ هرا اإلاخؿير الخابؼ جخىلد ؤًػا الػدًد مً الثؿساث يةدازة اإلاػسقت
مً خُث ًل غملُاتها ؤو الانخطاز غلى بخدي غملُاتها ولخًٌ حشازى اإلاػسقت ،وٍٍىن اإلاىغىع اإلاشخو مً
جلَ السطالت الػلمُت هى:
دوز شبهاث ألاعماى في جدسين حشازك املعسفت بمؤسست ما.
ومثل ما طبو ًخخاز الباخث اإلاُدان الري ًخالءم مؼ زؾبخه وبمٍاهُت جىكُر الدزاطت اإلاُداهُت مً خالله،
ولًٌُ مثال ماطظت اجطاالث الجصائس .قٍُىن الػىىان خُيئر يما ًلي:
دوز شبهاث ألاعماى في جدسين حشازك املعسفت بمؤسست اجصاالث الجصابس بىالًت املسيلت.
مؼ غسوزة جىقس ؤدبُاث الدزاطت لٍل مخؿير ،والىظسٍت الػلمُت او ؤلاؾاز الىظسي الري ًدغم الكسغُاث التي
طِخم اغخمادها واخخبازها.

املداضسة السابعت :جقىيم وجدقيق املشهلت ؟ ( الجصء ألاوى)
بن جددًد مشٍلت البدث مً نبل الباخث وذلَ مً خالُ الػبـ ألاولي للمكاهُم والتي
حػخبر اإلاىطت ؤو ألازغُت التي جخددد بىاطؿتها مخؿيراث الدزاطت هي خؿىة مكطلُت
وحىهسٍت ،بال ؤن جلَ اإلاشٍلت ال جصاُ جدخاج بلى جهىٍم وجدنُو.
ؤما جدنُو اإلاشٍلت قِظخدعي ؤلاحابت غلى الدظائالث ألازبػت الخالُت:1
 .1إلااذا نهخم بهرا اإلاىغىع ؟
 .2ما لري هؿمذ بلىؾه؟
 .3ماذا وػسف لخد الان؟
 .4ؤي طااُ بدث طىؿسح؟
قباليظبت للظاالين ألاوُ والثاوي قظِخم جىاولها الخها بةطهاب ألن ألاوُ ًسجبـ بإطباب
اخخُاز اإلاىغىع والتي غادة ما ًطىكها الباخثىن في ؤطباب ذاجُت وؤخسي مىغىغُت وبأهميت
الدزاست ؤما الثاوي قُخجلى في الهدف من الدزاست ،ولألطل قةن الػدًد مً الباخثين ال
ًلخكخىن لهرًً الػىطسًٍ بال بػد الكساؽ مً ؤلاؾاز ًً الىظسي والخؿبُهي ،ولػل الظبب هى
اهدزاحهما غمً مهدمت البدث .
ماذا وعسف لحد الان؟
بن اخخُاز الباخث إلاشٍلت ما ٌظخدعي الشسوع في جهُُم اإلاػلىماث اإلاخىقسة لدًه لخد آلان،
والتي جم حمػها مً خالُ ألادبُاث اإلاخىقسة ،جلَ اإلاػلىماث ًمًٌ جطيُكها في زالر مجمىغاث
ؤطاطُت:
 مػلىماث ذاث ؾبُػت قػلُت ( مػؿُاث مخىىغت).
 مػلىماث ذاث ؾابؼ هظسي ( جكظيراث ).
 مػلىماث ذاث ؾابؼ منهجي ( الؿسم اإلاخبػت في بهجاش الدزاطاث الظابهت ذاث الطلت
باإلاىغىع ) ،والتي طُدخاحها الباخث ؤيثر في مساخل الخهت مً البدث.

1
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قخىقس هره اإلاجمىغاث الثالر ًادي بلى اطخخالص ما ًمًٌ ؤن ًٍىن مىضىع بدث بدق،
مهازهت بما جم الهُام به طابها ،وهرا ما ًمهد بلى الظااُ السابؼ والري طِظمذ بالخدنُو ؤيثر
في مشٍلت البدث بدطسها في طااُ وحػل غملُت بهجاشها ممٌىت.
أي سؤاى بدث سىطسح؟
بػد جىغُذ الهدف وألاهمُت واإلاػازف اإلاخاخت والتي جم حمػها مبدئُا خىُ مشٍلت البدث
اإلاخخازة ًٍىن باطخؿاغت الباخث ضُاؾت مشٍلت البدث في شٍل طااُ.
وهىا ججدز ؤلاشازة بلى ؤهه ًجب الخمُيز بين مشٍلت البدث وطااُ البدث ،ولػل ؤدبُاث
مىهجُت البدث الػلمي ند جىاولذ هره الهػُت بشٍل مكطل .ولهرا طِخم مباشسة الاهخهاُ
بلى ؤهم الخهىُاث التي ًدخاحها الباخث في ؾسح الظااُ.
لطُاؾت مشٍلت البدث في شٍل طااُ ًساعي الباخث غدة ههاؽ منها:
 هىع البدث مً خُث مىغىع الدزاطت :هل هى بدث ؤطاس ي ( هظسي) ؤم بدث
جؿبُهي.
 هىع البدث مً خُث ؾسم حمؼ اإلاػلىماث هل هى بدث يُكي ؤم بدث يمي.
 غدد مخؿيراث الدزاطت :مخؿير واخد ،مخؿيرًً ،ؤيثر مً مخؿيرًً.
 ؾبُػت الدزاطت :جهُُم وانؼ ،قسوم ،غالنت ،ؤزس... ،
 مُدان الدزاطت غىدما ًخػلو ألامس بالبدث الخؿبُهي.
وطيشسع الان في غسع الػدًد مً ألامثلت لخىغُذ ًل الاغخبازاث الظابهت وقو ما ًلي:
مثاى:
لىكسع ؤن الباخث ًسٍد حصخُظ وانؼ اطخخدام جٌىىلىحُا اإلاػلىماث في ماطظت ما .وؤهه
ًخىقس غلى بحاباث لألطئلت الثالر الظابهت ،وٍسٍد ضُاؾت اإلاشٍلت في شٍل طااُ:
قىالخظ ؤن اإلاىغىع ًسجبـ بماطظت ،ولهرا ًطىل البدث غلى ؤهه جطبيقي ،وؤن اؾالغه
غلى الدزاطاث الظابهت طُادي به بما اغخماد ؤطالُب يُكُت ( مالخظت ،مهابلت )...،وبالخالي
قُطىل البدث مً هرا اإلاىظىز غلى ؤهه بدث يُكي  ،و" ًيبغي اغخباز الظااُ في البدث
الٌُكي غلى ؤهه مانذ ذلَ ألن ًل مسخلت مً اإلاساخل الالخهت ًمًٌ ؤن جادي بلى بغادة الىظس

قُه" .1وبما ؤن الباخث اخخاز ألاطالُب الٌمُت ( اإلاخىطؿاث ،اليظب )... ،غً ؾسٍو
الاطخبُان مثال وهىا ًٍىن البدث يمُا ،وهي الخالت ألايثر اطخخداما.
ؤما باليظبت لػدد اإلاخؿيراث قاإلاىغىع ًخػمً مخؿيرا واخد ًخجلى في جٌىىلىحُا اإلاػلىماث،
وهىا البد مً ؤلاشازة بلى ههؿت في غاًت ألاهميت:
خُث ؤن الػدًد مً ؤدبُاث مىهجُت البدث الػلمي حشير بلى ؤن اإلاىغىع ًجب ؤن ًخػمً
مخؿيرًً ؤخدهما مظخهال وآلاخس جابػا ،وهرا خٌم ًهخطس غلى ؾبُػت اإلاىغىع والخخطظ
وألامثلت التي جم الاطدشهاد بها في جلَ ألادبُاث ؤما حػمُمها هٌرا وبشٍل مؿلو قةهه ؤمس ًجدز
بىا بغادة الىظس قُه ،ولػل هرا اإلاثاُ يكُل بخىغُذ ذلَ .وطِخم الاطخكاغت في هره الكٌسة
ؤيثر غىد جىاولىا الخخباز الكسغُاث غىدما ًخػلو ألامس باخخباز الػُىت ألاخادًت.
وغلُه ًمًٌ ضُاؾت مشٍلت هرا البدث في الظااُ اإلاىالي:
ما هى واقع اسخخدم جنىىلىحيا املعلىماث في املؤسست مدل الدزاست؟ ( ذلس املؤسست )
ؤو:
إلى أي مدي ًخم اسخخدام جنىىلىحيا املعلىماث في املؤسست مدل الدزاست؟( ذلس
املؤسست )
وبذا جم الاغخماد غلى الاطخمازة يإداة لجمؼ اإلاػلىماث مً غُىت -ولخًٌ مثال ؤلادازٍين الرًً
ٌشخؿلىن بجامػت اإلاظُلت  -وهرا هى الشائؼ قِظخدظً ؤن ًٍىن الظااُ وقو الطُؿت ألاولى
يما ًلي:
ما هى واقع اسخخدم جنىىلىحيا املعلىماث في حامعت املسيلت من مىظىز عيىت من إلادازيين
؟
ؤو:
ما هى واقع اسخخدم جنىىلىحيا املعلىماث من مىظىز عيىت من إلادازيين في حامعت املسيلت
؟

1

 :المرجع نفسه ص .143

مالخظت هامت  :بن جددًد مُدان الدزاطت ؤوال وظهىزه غمً طااُ البدث ؤمس غسوزي،
خُث ؤن ؾىص الباخث في الخإؾير الىظسي للبدث وجإحُله لخددًد مُدان الدزاطت ؤو اخخُازه
له بشٍل طؿحي ند ٌػسغه إلغادة الىظس في اإلاشٍلت اإلاخخاز ة ؤطاطا ؤو بلى حػدًالث حىهسٍت
في مخؿيراتها.
يإن ًٍىن الػىىان مثال:
فعاليت اسخخدام املىاقع الالنتروهيت في املؤسساث الاقخصادًت الجصابسيت
دزاست خالت
قهد ٌظدىكد الباخث حهدا يبيرا في الخإضُل الىظسي للبدث ،وغىدما ًسٍد الاهخهاُ بلى
الجاهب الخؿبُهي ًجد هكظه جائها في ؤي ماطظت ؤو ماطظاث طُخخاز ،قهد ًخخاز ماطظت
ؤو غُىت مً اإلااطظاث ال جخىقس ؤطاطا غلى مىانؼ الٌتروهُت ،ؤو ؤنها مىحىدة ولٌنها ؾير مكػلت
وبالخالي قةن الباخث ًطاب باالزجباى والاغؿساب.
غلما ؤهه جىحد بػؼ اإلاىاغُؼ اإلاػُازٍت – وفي بؾاز مػين  -التي ًمًٌ جىظُكها في حمُؼ
اإلااطظاث ؤًا ًان حجمها ؤو ؾبُػت ملٌُتها ؤو هىع وشاؾها ،قكي هره الخالت وبػد الاطدشازة
ًمًٌ للباخث  -ججاوشا  -ؤن ٌشسع في الخإضُل الىظسي.
ومثاُ ذلَ :الخدكيز ،ألاداء ،الهُادة ،اطتراجُجُت اإلاىخج... ،
مثاُ:
مشٍلت البدث:
لىكسع ؤن مطدز ؤلالهام ( مطدز الخطىُ غلى اإلاىغىع) الري ازجٌص غلُه الباخث حػله
ٌظعى بلى مػسقت الدوز الري جادًه هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت في بدازة اإلاػسقت بماطظت طىهلؿاش
باإلاظُلت ،وهىا طٍُىن الظااُ السئِع في هرا البدث هى:
ما هى دوز هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت في بدازة اإلاػسقت بماطظت طىهلؿاش باإلاظُلت؟
ؤو:
ما هى ازس هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت في بدازة اإلاػسقت بماطظت طىهلؿاش باإلاظُلت؟

ؤو:
ما مدي جإزير هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت في بدازة اإلاػسقت بماطظت طىهلؿاش باإلاظُلت؟
ؤو
ما مدي بطهام هظم اإلاػلىماث ؤلادازٍت في بدازة اإلاػسقت بماطظت طىهلؿاش باإلاظُلت؟

املداضسة الخامست :جقىيم وجدقيق املشهلت ؟ ( الجصء الثاوي)
مالخظاث وإضاءاث لغىيت:
مً ألاخؿاء اللؿىٍت الشائػت في هرا اإلاجاُ:
 ..........وهىا ًخم ؾسح الدظائُ ؤو الظااُ السبيس ي الخالي............................................ :
قىهىُ الظااُ السئِع وال ههىُ الظااُ السبيس ي.
ما هى ؤزس ( جإزير ) .........في ؤو غلى
يال الخسقين في ؤو غلى صخُذ بال ؤن اطخػماُ في ؤيثر مالءمت مؼ ألازس ؤو الخإزير.
ههىُ ما مدي بطهام وال ههىُ ما مدي مظاهمت ألن اإلاظاهمت مً طاهم بمػنى شازى،
وبطهام مً ؤطهم ؤي ؤدي ؤو ؤزس  ،والباخث هىا ًبدث غً ألازس ولِع اإلاشازيت.
وبذا ًان الباخث ٌظعى بلى ججصئت الظااُ السئِع بلى ؤطئلت قسغُت قةن ذلَ ًسجبـ بالىمىذج
الري طِخم اغخماده مً نبل الباخث ،وهىا ًجسها الخدًث بلى اإلاكهىم ؤو البيُت واإلاخؿير والبػد.
قاإلاكاهُم هي ججسٍداث جمثل ظىاهس ججسٍبُت ومً ؤحل الاهخهاُ مً اإلاظخىي اإلاكاهُمي بلى
اإلاظخىي الخجسٍبي هدىُ اإلاكاهُم بلى مخؿيراث.1
*

وؾالبا ما ًخػمً اإلاخؿير مجمىغت مً اإلاٍىهاث ،جلَ اإلاٍىهاث ًؿلو غليها :ألابػاد

قكي هره الدزاطت وبػد اؾالع الباخث غلى اإلاطادز الثاهىٍت ( الٌخب ،اإلاجالث ،اإلالخهُاث
والىدواث ،اإلايشىزاث )...،جىضل بلى ؤن هظم اإلاػلىماث مخؿير ًخٍىن مً خمظت ؤبػاد (
ألاحهصة ،البرمجُاث ،نىاغد البُاهاث ،الاجطاالث ،ألاقساد).
ؤما اإلاخؿير الخابؼ واإلاخمثل في بدازة اإلاػسقت قةن اإلاطادز الثاهىٍت جبين ؤن غملُاتها جطىل وقو
الػدًد مً الػملُاث اخخاز الباخث منها جلَ التي جهخطس غلى ؤزبؼ غملُاث ؤطاطُت ( بوشاء،
ههل ،حشازى ،جؿبُو)
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ولهرا قةن ألاطئلت الكسغُت طخيبثو مػظمها اهؿالنا مً هره ألابػاد اإلاالكت للمخؿيرًً ،يما
ًمًٌ ؤن ًؿسح الباخث ؤطئلت ؤخسي بذا ًان يهدف بلى دزاطت الكسوم بين قئاث مػُىت مً
غُىت الدزاطت.
ولػل الؿسٍهت ألاوظب هي وغؼ الكسغُاث ؤوال ،زم ؾسح ألاطئلت اإلاهابلت لها ختى ًخجىب
الباخث وغؼ ؤطئلت ؤيثر مً الكسغُاث.
وفي هرا الصدد هىد أن وشير إلى هقطت هامت جخعلق باألسئلت الفسعيت  ،فأخياها ًطسح
الباخث أسئلت فسعيت ًبخدا فيها بأسئلت جخعلق باملفاهيم وألاطس الىظسيت ،في خين أن
البدث جطبيقي بدذ ويفترض أن جنىن حميع ألاسئلت مسجبطت بميدان الدزاست ،هرا من
حهت.
ومن حهت أخسي فئن السؤاى سىاء مان زبيسا أو فسعا ال بد أن جقابله فسضيت في البدث
الخطبيقي  .أما جلو املفاهيم وألاطس الىظسيت فئنها جصلح أن جنىن أسئلت في البدث
ألاساس ي ( الىظسي) ،إال إذا اخخاج الباخث ملىاقشت بعض الىظسياث والتي جقع ضمن
أهداف الدزاست مسبقا.
فبالعىدة للمثاى السابق ال ًمنن طسح ألاسئلت الخاليت ضمن ألاسئلت الفسعيت:
ما املقصىد بىظم املعلىماث إلادازيت وما هي منىهاتها؟
ما املقصىد بئدازة املعسفت ،وما عملياتها؟
فهره أسئلت ًمنن إلاحابت عليها مباشسة من خالى املصادز الثاهىيت ،لما أنها ال جدخاج إلى
فسضياث الخخبازها،
مثاُ:
لىكسع ؤن الباخث ٌشخؿل بةخدي ماطظاث ؤلادازة اإلادلُت ولًٌُ مهس الىالًت باإلاظُلت ،وؤهه
مهخم باإلاجهىداث التي جبرلها الدولت لخبني ؤلادازة الالٌتروهُت في الػدًد مً الىظائل مً ؤحل
مىايبت الخهدم الخٌىىلىجي  ،يما ؤهه الخظ ماخسا ججاوش الػدًد مً الطػىباث التي جدىُ
دون جدظً ؤداء اإلاىظكين ،قخىلدث لدًه زؾبت البدث في ؾبُػت ونىة الػالنت بين جؿبُو

ؤلادازة الالٌتروهُت وجدظين ؤداء اإلاىظكين .وًاهذ هي مشٍلت البدث التي طُخخازها في نهاًت
مظازه الدزاس ي بالجامػت.
اإلاىغىع :العالقت بين جطبيق إلادازة الالنتروهيت وجدسين أداء املىظفين بمقس والًت املسيلت.
السؤى السبيس:
فيم جخجلى العالقت بين جطبيق إلادازة الالنتروهيت وجدسين أداء املىظفين من مىظىز عيىت
من إلادازيين بمقس والًت املسيلت؟
مثاى:
هل جىحد فسوق معىىيت في اسخخداماث جنىىلىحيا املعلىماث حعص ي لحجم املؤسساث
مدل الدزاست؟
هل جىحد فسوق معىىيت في مسخىي أداء العاملين حعصي لخبرة املىظفين بالىالًت مدل
الدزاست ؟

