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 ب 

 شـكر وتقـدير
 

يطيب لي عرفاناً بالجميل أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من وقف إلى جانبي خالل فترة 

الذي  ياسر حسن الدكتوروأخص بالذكر أستاذي الكريم المشرف على الدراسة ، دراستي هذه

ولم يبخل علّي أبداً بوقته الثمين ، أبصر هذا العمل النور قدم لي الدعم والتوجيه واإلرشاد حتى

 في أي ظرف كان وكان نعم األب والمعلم.

فتي  MBAكما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس في ماجستتير إدارة األعمتال التخصصتي 

 نزهتة علتى يريت و اللذين جعلوا من دراسة هتذا الماجستتير متعتة، الجامعة االفتراضية السورية

 المعرفة.

وأتقدم بفائ  التقدير وعظيم االمتنان للجنة المناقشتة األفاضتل اللتذين شترفوني بمناقشتة المشترو  

 وعلى دورهم الكبير في إثراءه بمالحظاتهم وتوجيهاتم.

كمتا ، وأشمل بشتكري وامتنتاني ورارتتي التتي أعتتز باالنتمتاء إليهتا ورارة الخارجيتة والم تتربين

الذين لم يبخلتوا بتقتديم كتل ، ل ياقمها من مدراء ورؤساء أقسام وعاملينأشكر ورارة الكهرباء بك

، ودعمتتوه متن ل ظتة بدايتتته، لتديهم متتن معلومتاق ووقتت واهتمتتام متن شت نه إثتتراء هتذا الب ت  متا

 خاصاً بالتقدير كل من بخبرته العملية أرشدني إلى لت ديد مالمح هذا الب  .
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 ملخص الدراسة
 

التحاااالف االساااتراتيجي باااين الجمهورياااة العرةياااة  أ ااارتهااادف هااارا الدراساااة إلاااى إلقااااء ال اااوء علاااى 
بعاد تعرضاها لل ارر  ساوريةالسورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية على تحساين منووماة الكهرةااء فاي 

ةاااء فااي إضااافة إلااى بياااب المكاسااب اإلسااتراتيجية ماان إعااادل تيهياال محطااات توليااد الكهر ، بساابب اإلرهاااب
 سورية.

األمثال مان هارا التحاالف فاي مختلاف الجواناب السياساية واالقتصاادية  االساتفادل الدراساةتبرز كما 
 واالجتماعية.

فاي مجاال  وخصوصااً ، ومن األهاداف الرئيساية األخارى للدراساة تحدياد عوامال القاول لهارا التحاالف
وذلااان مااان خاااالل دراساااة المنااااف  التاااي حققهاااا قطااااع الطاقاااة ، التحتياااة للجمهورياااة العرةياااة الساااورية البناااى

، واالقتصاادية اإلساتراتيجيةالكهرةائية بما فيها استعراض تقارير وأدلة صادرل عن مراكاز معنياة بالشاؤوب 
 .إضافة إلى جهات حكومية معنية بقطاع الطاقة الكهرةائية

حيااااث تاااام إجااااراء ، السااااوريةوظفين فااااي وزارل الكهرةاااااء يتاااايلف مجتماااا  الدراسااااة ماااان مهندسااااين وماااا
مااان األسااااليب اإلحصاااائية فاااي برنااااما  كماااا اساااتخدمح الباحثاااة عااادداً ، معهاااممجموعاااة مااان المقاااابالت 

SPSS. 

وقد توصلح هرا الدراسة إلى العدياد مان االساتنتاجات التاي يمكان أب تفياد البااحثين فاي المساتقبل 
الااالزإ إجرااهااا لتعزيااز التحااالف فااي حيااث تتعلااق هاارا االسااتنتاجات بالتاادابير ، للبحااث فااي هاارا المجااال

 المرحلة الراهنة ومرحلة إعادل اإلعمار.
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 اإلطار العام للبحث ل األولالفص

 تمهيد  -
كماا قاال ، معاًا يمكنناا أب نفعال الكثيار" قالاح هيلاين كيلار يومااً ، "وحدنا يمكن أب نفعل القليال جاداً 

 دواين آيزنهاور أي ًا " يمكن للقول فقط أب تتعاوب أما ال عف فال يسعه إال أب يتوسل"

تحاااد والتحااالف األدال األف اال التااي حققااح للشااعوب انتصااارات وأمجااادًا خلاادها التاااريخ ويبقااى اال
ملفتااًا عباار العصااور حيااث قااال أي ااًا ويلياااإ آرناار وارد "عناادما نسااعى الكتشاااف األف اال  وسااجلح تطااوراً 

عند اآلخارين فننناا بشاكل ماا نخارج أف ال ماا لادينا " ويبقاى ماا اختصارا نباي ح ساليماب مان حكماة فاي 
 الصديق يشحر الصديق " خير مشكال تقتدي بها األمم.، مقولته العويمة " كما الحديد يشحر الحديد

نشهد في الوقح الحاضر مرحلة تحول جررية من شانها إعادل ترتيب سياسات واقتصاديات القارب 
وإب  المساتعملة فاي العاالم واحادل احياث التكنولوجيا، فقد أصبحنا نعيش فيما يسمى بالقرية الكونياة الراهن

الحاواجز السياساية والجغرافياة والثقافياة واالقتصاادية قاد انهاارت وهارا راجا  للتقادإ  كما أب، كانح متفاوتة
احتياجاات المساتهلكين مان  قافاات مختلفاة  إضاافة إلاى أب، العلمي الهائل في وسائل اإلعاالإ واالتصاال
وةالتااالي يقباال القاارب الحااالي وقااد تكااا رت علااى ، اً عالمياا اً سااوق واحاادل وأسااواق دول العااالم تقارةااح لتشااكل

أصابحح  وعلياه فقاد، أفرزتهاا متغيارات كثيارل فاي عاالم ساري  التغيار، المؤسسة تحديات وتهديادات عديادل
تشااااكل صاااالب التحااااديات أماااااإ هشاشااااة بنيااااة المؤسسااااات  كثياااارلً  ظاااااهرل العولمااااة التااااي اكتساااابح أبعاااااداً 

مية التي ال تستطي  مواجهة هرا التحديات والمتغيرات الجديدل مما يحتم عليها االقتصادية في الدول النا
ساااواء كاناااح هااارا البااادائل تساااتهدف ساااد فجاااول معيناااة أو عاااالج جواناااب ، اساااتخداإ البااادائل اإلساااتراتيجية

وماااان أهاااام هاااارا الباااادائل التحااااالف ، ال ااااعف أو اسااااتغالل عناصاااار القااااول أو لمواجهااااة مواقااااف تنافسااااية
 مااان الصاااراع بااادالً  تطاااور المؤسساااة عمومااااً و  يسااااهم فاااي نماااوو  لاااري يعتبااار كحااال يسااااعداالساااتراتيجي ا

 .(1)المنافسة التي ال تفيد مواجهة تلن التحديات الجساإو 

وضاااغوط العولماااة أصااابحح ، وارتفااااع تكااااليف التشاااغيل، ونااادرل الماااوارد، ل المنافساااةمااا  تزاياااد حاااد  
تمكنهاا مان ضام الماوارد وحشاد الجهاود المشاتركة المؤسسات العرةية في أمس الحاجة إلى بنااء تحالفاات 

ت اعهم كمجموعااة ومنوماات فرديااة ، وتنسايق القارارات بمااا يكفال تكااوين قادرات تنافسااية أكبار للمتحااالفين
لديه القدرل على التغلب على مشكالت ارتفاع تكلفة ومخاارر التطاوير المنفارد ، في مركز تنافسي أف ل

                                  
، معهاد العلاوإ االقتصاادية والتجارياة، المركاز التحـالف االسـتراتيجي روـرورل للماسسـات االقتصـاد ة فـي وـل العولمـةبن عزل محماد األماين،  (1)

 (.2005، السنة الثانية )يناير 17الجزائر، مجلة علوإ انسانية العدد  –الجامعي، سعيدل 
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مشاكالت الحاروب التنافساية و  ومواجهاة الصاعوةات والتحاديات، مويالوالمستمر في اإلنتاج والتسويق والت
وظهاااور الشاااركات العمالقاااة ، وفاااي ظااال تحريااار التجاااارل الدولياااة، ومتطلباااات التفاااوق فاااي الساااوق العاااالمي

وتطبيااق آليااات السااوق أصاابف البحااث فااي ، وانفتاااح األسااواق أماااإ المنتجااات العالميااة، ومتعااددل الجنسااية
أماااااإ المؤسسااااات اإلنتاجيااااة  حتمياااااً  أمااااراً ةااااات التحااااالف ضاااارورل وجوديااااة و التنافسااااية وأساااااليب تحسااااينها 
 لكي تبقى وتنمو في دنيا األعمال.، والخدمية الخاصة منها والعامة

ديثاة تعتماد علاى في مواجهة هرا التحاديات والمتغيارات الجديادل لام تعاد المنوماات االقتصاادية الح
وزياادل التخصاص فاي ، ل المنافساة مان جهاةوهرا راج  الرتفاع حاد  ، االنفراد بقدراتها اإلنتاجية والتسويقية

باإلنتااج وانتهااًء بالتساويق وإيصاال المناتا  كل مجاالت النشاط ابتداًء بالتوريد والتموين والتمويال وماروراً 
 وإ بهاا بمفردهاا عنادما كاناح صاغيرل ونشاارها محادوداً تقا وهي عمليات كانح المؤسسة قديماً ، للمستهلن

 .وأسواقها ضيقة

، ولما توسعح المؤسسات االقتصادية وازداد نشارها وأصبحح أسواقها متعددل ومنتشرل فاي العاالم
وأب المنافساة الشاديدل قاد تاؤدي إلاى خروجهاا  خاصاةً ، لم يعد بنمكانها االعتماد على قادراتها الراتياة فقاط

حيث أصابحح أجازاء المناتا الواحاد ُتصان   فاي عادد ، في المجال الصناعي را جلياً هر وهمن السوق وي
أو ياااتم بنااااء مصاااان  فاااي دول أخااارى ضااامن اتفاقياااات مااا  ، مااان الااادول لياااتم التجميااا  فاااي المؤسساااة األإ

وفي ظل التغيرات التي تطرأ علاى االقتصااد العاالمي الاري أصابف يشاكل البيئاة الكبيارل ، مؤسسات أخرى 
ولام يعاد الجماود يخادإ رساالة ، اعتماد الحركية فاي كال عناصار المؤسساة الحديثاة أصبف لزاماً ، سسةللمؤ 

 .(2)المؤسسة والغرض األساسي والسبب الجوهري الري من أجله وجدت المؤسسة وفلسفتها في العمل

يهاااادف هاااارا البحااااث إلااااى ترساااايخ مفهااااوإ التحااااالف االسااااتراتيجي بااااين دولتااااين تلتقياااااب بالمصااااالف 
والحرو حرو تجارب سابقة رائادل فاي مجاال العالقاات الدولياة وماا يقدماه التحاالف مان مكاساب ، اياتوالغ

 في الدول األرراف باإلضافة إلى ما يقدمه للبشرية جمعاء.  جوانب الحيال كافةً  ىتنعكس عل

كقطب في ظل التغيرات الدولية الراهنة ورغبة دول مثل الواليات المتحدل األمريكية فرض هيمنتها 
أوحااد فااي العااالم ومحاوالتهااا الحثيثااة للساايطرل علااى االقتصاااد العااالمي ومااا ياانجم عنااه ماان تحكاام بسياسااة 

وضااعف بنيااة اإلدارات ، ف اااًل عاان اسااتغالل التطااور الحاصاال فااي التكنولوجيااا ووسااائل اإلعااالإ، العااالم
                                  

"، كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير اتيجي روــرورل للمنامــات االقتصــاد ة فــي وــل العولمــةالتحــالف االســتر عاال  أحمااد، منصااورى الاازين، "  (2)
 إ.2009الجزائر –جامعة سعد دحلب البليدل 
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جة من الحروب أوالسيطرل نجد أب الدول الناشئة والخار ، والحكومات العالمية عمومًا واآلسيوية خصوصاً 
، والتي ترزح تحح ظروف اقتصادية قاساية تزياد مان وريتهاا العقوةاات االقتصاادية الخانقاة، االستعمارية

خلاااق تحالفاااات إساااتراتيجية تعينهاااا علاااى الخاااروج مااان أزماتهاااا وااللتفااااف علاااى هااارا  باتاااح م اااطرل إلاااى
ةالتااالي أخاار مكاااب مقبااول علااى الخاررااة العقوةااات وتساااعدها علااى إعااادل إحياااء اقتصاااداتها المتهالكااة و 

 محافوة على سيادتها والتزاماتها تجاا موارنيها.ما يمكنها من ال، السياسية

وماان حكمااة نبااي ح سااليماب نسااتقي معااالم التحااالف بااين الجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة 
اونهمااا فااي المجااال االقتصااادي اإلساالمية اإليرانيااة ماان حيااث تعاضادهما فااي وجااه المتغياارات الدولياة وتع

، من خالل دعم البنى التحتية وتطويرها والنهوض بالمشاري  المشتركة بما يحقق الفوائد القصوى للبلدين
كمااا يؤكااد التحااالف االسااتراتيجي علااى عمااق الصااالت الثقافيااة والح ااارية بااين البلاادين ويعاازز الااتالحم 

 .القائم بينهما كمحور للمقاومة والتصدي والصمود

 :الدراسات السابقة 1-2
التحـالف االسـتراتيجي رـةدال لتحسـين وتعايـا القـدرل ، 2016، رابـ ، زبيـر  ، قـدور، بن نافلـة .1

ــي وــل تحــد ات العولمــة ــةمين، التنافســية للماسســة االقتصــاد ة ف ــة شــررات الت ، دراســة حال
 سميرل.، مرقاش

العالميااة الكباارى تنااافس بساابب ظهااور العولمااة أصاابف العااالم كقريااة صااغيرل وأصاابحح المؤسسااات 
بع ها البعض مما يؤ ر على القدرل التنافساية للمؤسساات االقتصاادية وةخاصاة الادول النامياة مماا كااب 
يوجاااااب اتبااااااع اساااااتراتيجية تنافساااااية خاصاااااة لمواجهاااااة المنافساااااة لااااادى الشاااااركات وهاااااي رريقاااااة التحاااااالف 

لتحاااااالف باااااين الشاااااركات والمؤسساااااات االساااااتراتيجي باعتباااااارا أدال لتحساااااين القااااادرل التنافساااااية بالتعااااااوب وا
 االقتصادية.

واقـع التحالفـات االسـتراتيجية وأثرهـا علـف الكفـاءات الجوهريـة ، (2015)، الهسي أحمد مفيد .2
، رسالة مقدمة لنيل درجـة الماجسـتير فـي إدارل األعمـال، في الجمعيات األهلية في قطاع غال

 غال.، الجامعة اإلسالمية

تحالفااات اإلسااتراتيجية فااي قطاااع غاازل بمااا يعانيااه ماان أوضاااع صااعبة تناولااح هاارا الدراسااة واقاا  ال
مما يفرض ، وظروف سيئة متمثلة بالحصار الصهيوني وما يترتب عليه من قلة في الموارد واإلمكانيات
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على الجمعيات األهلية تبني وتطبيق االتجاهات اإلدارية الحديثة والتحالفات إلستراتيجية ل ماب بقائها. 
ابهة إلى حاد ماا لماا تعانياه الجمهورياة العرةياة الساورية مان عادواب الجماعاات اإلرهابياة وهي ظروف مش

 إضافة إلى العقوةات االقتصادية المفروضة عليها.

أثر مقومات التحالف االستراتيجي في ، 2015، الخشالي شاكر جار هللا، التميمي إ اد فاضل .3
المجلـة ، التجاريـة العاملـة فـي األرد  تحقيق النجاح االسـتراتيجي دراسـة تطبيقيـة فـي البنـو 

 .3العدد، 11المجلد ، األردنية في إدارل األعمال

وقااد ، هاادفح الدراسااة إلااى اختبااار أ اار التحااالف االسااتراتيجي للبنااوك التجاريااة العاملااة فااي األردب
دراساة اعتمد الباحثاب أرةعة مقومات للتحالف االستراتيجي وستة عوامل للنجاح االساتراتيجي وتوصالح ال

 لمقومااات التحااالف االساتراتيجي فااي النجاااح االساتراتيجي للبنااوك التجاريااة إلاى وجااود تااي ير دال إحصاائياً 
 .األردنية

 2006، رارلوس غصن، النهوض التاريخي لشررة نيسا ، التحول .4

تتحاادا الدراسااة عاان تجرةااة كااارلوي غصاان والااري ساابق أب عماال فااي شااركة رينااو  اام فااي شااركة 
باااين الشاااركتين اساااتطاع مااان خاللاااه إنقااااذ نيسااااب مااان  تاريخيااااً  اساااتراتيجياً  أنشاااي تحالفااااً نيسااااب وةعاااد ذلااان 

إفالساااها حتاااى أصااابحح خاااالل سااانوات قليلاااة إحااادى أف ااال الشاااركات العالمياااة باإلضاااافة لتساااديد جميااا  
ال مثياال لااه فااي السااوق الفرنسااية بشااكل خااا  واألورةيااة  ديونهااا وارتفاااع إرةاحهااا كمااا حقااق لرينااو انتشاااراً 

 شكل عاإ.ب

5. Relational Management Mechanisms for Strategic Alliances 
Among Nonprofit Organizations,Chia-Y Cheng _ Dah-hsaian 
Seetoo. 

تناولااح هاارا الدراسااة عاادل حاااالت نوعيااة الستكشاااف آليااات إدارل عالقااات التحالفااات اإلسااتراتيجية 
راسااة العالقااات التعاونيااة بااين جمعيااات الماازارعين فااي منومااات غياار رةحيااة ماان خااالل د 3التااي شااكلتها 

تايواب. وتقترح النتائا التي خلص إليهاا البااحثوب أب خطاة العمال الورنياة تطباق قواعاد وأنوماة تعاونياة 
 .مقبولة وتستطي  بناء قدرات وإجراءات تصحيحية عندما ينطوي التعاوب على مدخالت مشتركة عالية
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6. Sklerova N.D ،جامعة فولغا غراد الحكوميـة ، إلستراتيجية في األعمال الدوليةالتحالفات ا
2008 

كما سلطح ال اوء علاى ، هدفح الدراسة إلى بياب الصفات العامة للتحالفات االستراتيجة وأهدافها
مثال تحاالف ، عدد من التحالفاات اإلساتراتيجية الناجحاة فاي مجاال تكنولوجياا المعلوماات والنقال والتمويال

وتحالف لوفتهانزا م  ساي. وخلصح الدراسة إلى أب ، وتحالف روفرز م  هوندا، وفياتجنرال موتورز 
التحالفااات اإلسااتراتيجية هااي الواااهرل األشااي  فااي عااالم االقتصاااد واألعمااال وأنهااا األدال األمثاال لتحقياااق 

 موال.مجموعة األهداف اإلستراتيجية القائمة عوضًا عن استخداإ الوسائل التقليدية وتمركز راوي األ

7. Trust, Control and Risk in strategic alliances: An Integrated 
framework.2001,T.K Das,Beng-shang Teng, USA. 

تبحااث هاارا الدراسااة ارتباااط الثقااة والااتحكم بالمخااارر فااي التحالفااات اإلسااتراتيجية ولفهاام كيفيااة قياااإ 
إلاااى فحااااص العالقاااة باااين الثقاااة والساااايطرل  الشاااركات بتقليااال وإدارل هااارا المخاااارر بفاعليااااة فننهاااا تحتااااج

 والمخارر وتقترح الدراسة إرارا شامال متكامال للبنى الثالا في سياق التحالفات اإلستراتيجية.

8. Aresource-based theory of strategic alliances, 2000, T.K Das, 
Beng-shang Teng, USA. 

ة بالشاركات المتحالفاة تف ايالتها البنيوياة تناقش هرا الدراساة كياف ساتحدد ملفاات الماوارد الخاصا
كماا تنااقش أي اا ، مماا يناتا عناه أرةعاة أناواع مان المواءماة، من خالل أرة  فئات رئيسية من التحالفاات

تااي ير مااوارد الشااركاء بشااكل مباشاار علااى نقاااط القااول الجماعيااة والصااراعات بااين الشااركات فااي التحالفااات 
 ات.والتي تساهم بدورها في أداء التحالف

 :مشكلة البحث 1-3
نورًا لماا تعرضاح لاه الجمهورياة العرةياة الساورية منار قراباة الساب  سانوات لحارب إرهابياة مان ناوع 
جديااد تقااار  فيهااا اإلرهاااب الاادولي متعاادد الجنساايات الماادعوإ ماان قباال دول عرةيااة وإقليميااة ودوليااة ماا  

حياث تعارض االقتصااد الساوري ، للمنطقاةمحاوالت الدول الكبرى رسم خارراة سياساية اقتصاادية جديادل 
ألضرار جسيمة من خالل التخريب الواس  والممنها الاري تعرضاح لاه البنياة التحتياة ومؤسساات الدولاة 

إضافة للتي يرات السالبية ، الخدمية السورية وذلن نتيجة الستهدافها من قبل الجماعات اإلرهابية المسلحة
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التااي فرضااتها بعااض الاادول علااى األوضاااع  (قوةااات االقتصاااديةالع)لإلجااراءات القساارية أحاديااة الجانااب 
مما شكل العوامل األساسية التي ساهمح في تزايد االحتياجاات اإلنساانية ، المعيشية للموارنين السوريين

 وتراج  إمكانيات االستجابة لهرا االحتياجات.

، فاااي الاااوارد االقتصاااادي الساااوري  اً كبيااار  اً لبلاااداب المجااااورل دور اتصااادير الكهرةااااء إلاااى لطالماااا لعاااب 
إضافة إلى عدإ وجود أية ديوب خارجياة حياث كااب ميزانهاا التجااري ينباز بالمزياد مان التطاور واالنفتااح 

 االقتصادي في المستقبل والري أوقفه الواق  الراهن.

 :ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في التساال التالي

جي بـين الجمهوريـة العربيـة السـورية والجمهوريـة ما هو األثر المتوقع من التحالف االسـتراتي 
 ؟والثقافية، واالقتصاد ة، اإلسالمية اإليرانية من الناحية السياسية

 :فرضيات البحث 1-4
بمااا أب الهاادف ماان هاارا البحااث هااو تحديااد أ اار التحااالف اإلسااتراتيجي البينااي علااى قطاااع الطاقااة 

م العوامل المؤ رل وتحديدها لتساهيل فهام التحاالف مان فنب الباحثة ستعمد إلى تقسي، الكهرةائية في سورية
والثااني مارتبط بالجاناب  (إيارابو  ساورية)األول مارتبط بطرفاي التحاالف األساسايين ، خالل مساارين ا ناين

إعاادل و تطاوير منووماة الكهرةااء علاى سابيل المثاال ، االقتصادي وما يحويه من زيادل في الوارد الاورني
 الطاقة الكهرةائية وتوسيعها وصيانتها ورف  قدرتها اإلنتاجية.تيهيل محطات توليد 

 

 وتتمحور فرضيات البحث حول ما يلي:

ــــف إب تعاااارض كااااال البلاااادين ألزمااااات سياسااااية أدى إلااااى تعميااااق التحااااالف  :H1 :الفرضــــية األول
 االستراتيجي بينهما.

ـــــة راااااد التحاااااالف إب التقاااااارب السياساااااي والثقاااااافي باااااين ساااااورية وإياااااراب و  :H2 :الفرضـــــية الثاني
 االستراتيجي بينهما.

ـــة إب التحاااالف االساااتراتيجي باااين ساااورية وإياااراب أدى إلاااى تحساااين الحالاااة  :H3 :الفرضـــية الثالث
 االقتصادية للبلدين. 
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 :متغيرات البحث 1-5
ـــين فااانب المتغيااار التااااب  فاااي البحاااث هاااو:  بنااااء علاااى ماااا قاااد سااابق ـــر التحـــالف االســـتراتيجي ب أث

 (. ثقافياً ، اقتصاد اً ، سياسياً )الجمهورية العربية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 الري يتي ر بدورا بمجموعة من المتغيرات المستقلة المتمثلة با: 

 األزمات السياسية التي تعرض لها البلداب كحرب العراق والحرب في سورية.  -

االقتصاااادية الخانقاااة التاااي فرضاااتها الوالياااات المتحااادل األمريكياااة وةعاااض دول االتحااااد العقوةاااات  -
 األوروةي على البلدين.

والتااي يسااعى هاارا البحااث الستخالصااها ، وهااي ماان العواماال المساااعدل إلنجاااح هاارا التحااالف 
 واستنتاجها.
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 بعة والمستقلة يبين متغيرات البحث التا(: 1)الشكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة

وةااارلن يفتااارض البحاااث وجاااود عالقاااات ذات دالالت إحصاااائية باااين المتغيااارات المساااتقلة والمتغيااار 
 وسيصار إلى اختبار شدل العالقة واأل ر المتبادل المحتمل.، التاب 

 :أهداف البحث 1-6
االساااتراتيجي علاااى العالقاااات الدولياااة وماااا تهااادف الدراساااة إلاااى تساااليط ال اااوء علاااى أ ااار التحاااالف 

إضااافة إلااى إظهااار ، وأهميتااه فااي مرحلااة إعااادل اإلعمااار، يحققااه ماان مكاسااب علااى الصااعيد االقتصااادي
 .الدور الجوهري الري يلعبه التحالف في إنجاح المشاري  الورنية والسير نحو التنمية الشاملة

ف وتحديد المعاايير الواجاب أخارها باالعتباار كما تهدف الدراسة إلى صقل العوامل المعززل للتحال
وذلن من خالل اساتعراض تجاارب دول أخارى ودراساات ساابقة وتحليال مادى مالئماة  ل ماب استمراريته

 هرا المعايير للنموذج السوري اإليراني من خالل إنجاز الجانب العملي من الدراسة.

تشارين ساورية عاماة وفاي محطتاي  ومان األهاداف اإلضاافية للدراساة اساتعراض واقا  الكهرةااء فاي
واالساااتفادل مااان الخبااارات والمعلوماااات الموجاااودل لااادى وزارل الكهرةااااء ومؤسسااااتها ، جنااادر بشاااكل خاااا و 

 .إلنجاز الدراسة الميدانية
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 :أهمية البحث 1-7
أهمية الموضوع الري تم تناوله وهو أ ر التحالف االستراتيجي على توريد  في البحثتكمن أهمية 

الدوليااة البينيااة لمااا لااه ماان تااي ير كبياار علااى الناحيااة السياسااية والعسااكرية واالقتصااادية والثقافيااة العالقاات 
في هرا المرحلاة الحساساة مان نهاياة الحارب علاى اإلرهااب وماا يليهاا مان إعاادل  واالجتماعية وخصوصاً 

 .إعمار ما تعرض للتخريب وتسخير اإلمكانيات المتاحة لتحقيق هرا الهدف

الدولياااة  الدراساااة أهميتهاااا مااان توقياااح الطااارح وأهميتاااه باااالعودل إلاااى المراجااا  والتقااااريركماااا تكتساااب 
المعنية بالتحالفات اإلستراتيجية وررائق حشد الموارد المادية والبشرية للقياإ بنعادل أعمار وتنمياة شااملة 

ذلان كلاه فاي  ساياق.إضافًة إلى الدراسات األكاديمية واألبحاا المشابهة في هارا ال، في البلداب األرراف
العالمية للبناء على الدروي المستفادل من هارا الخبارات  -التحالف االستراتيجي–محاولة فهم هرا األدال 

 بما يحقق االستخداإ الناجف لهرا التحالف إلعادل اإلعمار وإنعا  االقتصاد وتحرين عجلة التنمية.

 :منهجية البحث 1-8
ا الوصاااافي ماااان حيااااث االسااااتفادل ماااان أمهااااات الكتااااب تعتماااد الدراسااااة بشااااكل أساسااااي علااااى الماااانه

واألدبيااااات والمراجاااا  األساسااااية بمااااا فااااي ذلاااان التقااااارير والو ااااائق الصااااادرل عاااان المؤسسااااات األكاديميااااة 
وماان  اام االسااتفادل ماان ، والمنومااات الدوليااة المعنيااة بالتحالفااات اإلسااتراتيجية والعالقااات الدوليااة والتنميااة

تقااارير واألدلااة الصااادرل عاان هاارا المؤسسااات للوصااول إلااى الفهاام الاادقيق الدراسااات السااابقة واألبحاااا وال
م  اإلشارل إلى اإليجابيات والسلبيات المحتملة لها ، والشامل لمفاهيم التحالفات اإلستراتيجية ونقاط قوتها

 .اها وخلق المناخ األمثل الستمرارهالتحالفات وإنجاح بهدف تحديد معايير من شينها تعزيز

لجانااب العملااي ماان الدراسااة إنجاااز مقااابالت شخصااية ماا  بعااض المعنيااين فااي قطاااع كمااا ي اام ا
فاي وزارل الكهرةااء إضاافة إلاى بعاض  مديرياة التخطايطفاي الكهرةاء سواء فاي مؤسساة تولياد الكهرةااء أو 
 .وجندرالمهندسين العاملين في محطتي تشرين 

مصاممة باالعتمااد علاى  -انة اساتب - سيصار إلى إنجااز مساف مياداني مان خاالل توزيا ، وأخيراً 
بغاارض بياااب أ اار التحااالف االسااتراتيجي بااين الجمهوريااة ، الدراسااات السااابقة ونتااائا البحااث االستكشااافي

العرةياااة الساااورية والجمهورياااة اإلساااالمية اإليرانياااة علاااى مختلاااف ناااواحي الحياااال فاااي الجمهورياااة العرةياااة 
اسااتخداإ األساااليب اإلحصااائية المناساابة لبرناااما وماان  اام جماا  البيانااات ومعالجتهااا وتحليلهااا ب، السااورية
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SPSS ، وةناااااء نمااااوذج للعواماااال الحاساااامة لنجاااااح التحالفااااات اإلسااااتراتيجية البينيااااة وأ رهااااا علااااى الحيااااال
 االقتصادية وعملية إعادل اإلعمار.

 :محددات البحث 1-9
 يرتكز هرا البحث على عدل أبعاد: 

  لحيويتاه وتاي يرا المباشار علاى المنشا ت  الكهرةااء نواراً البعد االقتصادي: حيث تم اختيار قطااع
 .اليومية االقتصادية والمرافق السياحية وحيال الموارن السوري 

 باين  البعد الثقافي: من حيث التقارب الحاصل بين البلدين ووحدل الق ايا العقائدية واالجتماعياة
 شعبيهما.

 ف السياسية ويؤكد عادإ وجاود أي خطار البعد السياسي: حيث يوهر عمق العالقة ووحدل المواق
 سياسي يتعلق بسيادل الدول األرراف وحرية العالقات لكل ررف خارج التحالف.

 حدود البحث: 1-10
إلى يومنا الراهن وما ينطوي  2016من عاإ ترتبط بالفترل الزمنية ، تلتزإ الدراسة بمحددات زمانية

وعطلاح عاددًا كبيارًا ، الخطط التي سبق وضاعها تحتها من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت
 من المشاري  الورنية وما تستوجبه من سرعة لتدوير عجلة إعادل اإلعمار.

أمااا الحاادود المكانياااة للدراسااة فتوزعااح باااين وزارتااي الخارجيااة والمغتااارةين ووزارل الكهرةاااء الساااورية 
 إضافة إلى محطتي تشرين في ريف دمشق وجندر في حمص.
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 :مفهوم التحالف اإلستراتيجي الدولي 2-1
الكثيااار مااان التعااااريف  الغنياااة حياااث وضااا  لاااه يعتبااار مفهاااوإ التحاااالف االساااتراتيجي مااان المفااااهيم

"اتفاااق يحاادد وي اابط التعاااوب ألجاال روياال بااين مؤسسااتين أو مجموعااة مؤسسااات  فااالبعض عرفااه بينااه
تساااتهدف الحصاااول علاااى مزاياااا وأرةااااح مااان ، متنافساااة أو ذات قااادرات تنافساااية مختلفاااة، مساااتقلة قانونياااا
 "(3)سوق.م  االحتفاظ باستقاللية القرار خارج إرار التحالف وفي ال، مشروع مشترك

كمااا عرفااه الاابعض اآلخاار علااى أنااه " عبااارل عاان مشااروع مشااترك فااي شااكل مشاااركة بااين شااركة 
 "(4)عالمية ومنشال أخرى في دولة م يفة

ويراا البعض بينه " ينطوي على مجموعة واسعة من العالقات التعاقدية التي تنشا بين المؤسسات 
 ."(5)المتنافسة في أقطار مختلفة لتحقيق هدف محدد معين

"يقصاااد بالتحاااالف االساااتراتيجي إحاااالل التعااااوب محااال المنافساااة التاااي قاااد تاااؤدي إلاااى خاااروج أحاااد 
وتشاارك ، التحالف الري يؤدى إلى للتعاوب والسيطرل علاى المخاارر والتهديادات –، األرراف من السوق 
تحااالف فااى فااى األرةاااح والمناااف  والمكاسااب الملموسااة وغياار الملموسااة المعنويااة ويااتم ال أرااراف التحااالف

رأي الماااال أو الااادخول فاااى كونساااورتيوإ أو شاااركة مشاااتركة حياااث يترتاااب عليهاااا التزاماااات مشاااتركة تجااااا 
األرراف المختلفة وأشكال من التعاوب الرسمي المكتوب ونوع من التعاونيات غير المكتوةاة ما  ممارساة 

العالقااات ودرجااة وتختلااف التحالفااات حسااب نااوع ، الرقابااة ماان راارف علااى اآلخاار فااى مجاااالت التعاقااد
وال توجااد تحالفااات ، العقالنيااة والتفاااهم وحجاام المخااارر والمعلومااات والمصااالف وظااروف البيئااة المحيطااة

 " (6)جامدل ساكنة ولكنها تتغير باستمرار وفق المتغيرات البيئية الديناميكية الحركية

تابعااة هاادف وحسااب شااارل كااالفو فاانب التحااالف هااو " كاال اتحاااد بااين دولتااين أو أكثاار ماان أجاال م
أب التحاالف "هاو التازاإ باين دولتاين أو أكثار بايب ت ا  مشاتركة جميا   لاسياسي مشترك" أماا فوشايل فقا

                                  
(3)  BoualemAlliouat, les stratégies de coopérationindustrielle, éditionEconomica, Paris, 1996, p 22. 

 43،  1990، ترجمة محمود عبد الحميد مرسي، اإلدارل العامة للبحوا، المملكة العرةية السعودية، اإلستراتيجية اإلدارلولين، ھتوماي( 4)
 6،  1996رل، ھ، بدوب دارنشر، القاالتسويق الدوليعمرو خير الدين،  (5)
 .14،   1999ريد النجار، مصر، ، سلسة إصدارات الدكتور فالتحالفات اإلستراتيجية من المنافسة إلف التعاو  فريد النجار، ( 6)
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أو بهاادف التوصاال إلااى نتيجااة محااددل ، قواتهااا الخاصااة أو بع ااها بهاادف إنجاااح سياسااة عامااة مشااتركة
 " (7)تسعى إليها بصورل مشتركة

ب محااال التناااافس والصاااراع وغالباااًا ماااا ياااؤدي ويااارهب الااابعض للقاااول بااايب التحاااالف " إحاااالل التعااااو 

التحااالف االسااتراتيجي إلااى جهااود مشااتركة فااي الساايطرل علااى المخااارر والتهدياادات والمشاااركة باألرةاااح 
 " (8)والمناف  والمكاسب

يسمف للمنومات باستغالل قدراتها  مما، التحالف يسمف بنحالل التعاوب محل المنافسةنب وعليه ف
بااداًل ماان اعتماااد أساالوب المنافسااة الااري قااد يااؤدي إلااى خااروج إحاادى ، اف مشااتركةالمتااوفرل لتحقيااق أهااد
 " (9)المنومات من السوق 

خاصااة بمعنااى التحديااد  Precisionوياارهب محمااد عزيااز شااكري إلااى أب "التحااالف ي اايف الدقااة 
 (10)لمجموعة المصالف المشتركة القائمة وللسياسات العامة والتدابير الدقيقة المصممة لخدمتها"

ومن التعاريف السابقة يمكننا القول بيب التحالف االستراتيجي هو اتفاق ينشي بين دولتين أو أكثار 
نتيجة للمتغيرات المحيطة وذلن لمواجهة التهديدات وتقليص المخاارر واقتناا  الفار  فياتم مان خاللاه 

تعواايم اإلفااادل ماان إلااى خلااق اتفاااق قااائم علااى الثقااة المتبادلااة ينااتا عنهااا عالقااة تكامليااة تبادليااة تهاادف 
الموارد اإلستراتيجية المشتركة ف اًل عن التصدي للتحالفات المعادية مما ي من تحقيق أهداف الحلفااء 

 وضماب مكاسب إستراتيجية لهم.

  

                                  
 1960باريس  -مصطلحات الحقوق الدولية قاموي ( 7)

(8) Chen,sh Lee, Wu,Y,2008, Applying ANP approach to partner selection for strategic alliance 
(9) Man &Luvison D,2014, Sense-making role in creating alliance, Supportive organizational culture 

 12،   1978، الكويح، 7عالم المعرفة، المجموعة األحالف والتكتالت في السياسة العالمية، محمد عزيز شكري،  (10)
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 التحالف االستراتيجي (:2)الشكل رقم 

 
المـاتمر العلمـي ، االستراتيجي روـرورل للمنامـات فـي وـل العولمـةالتحالف ، الاين، منصور  ، أحمد عالشالمصدر: 

ــوم التطبيقيــة الخاصــة، :التحــد ات العالميــة المعاصــرلمالالثالــث حــول إدارل منامــات األع االرد  نيســا  ، جامعــة العل
 .8صفحة  2009

 ؟لماذا توصف التحالفات باالستراتيجية 2-2
د: عمليااة وضاا  األهااداف التااي تسااعى المؤسسااة عناادما نسااتخدإ مصااطلف االسااتراتيجية فنننااا نقصاا

وكاارلن تحديااد الوسااائل المناساابة لتحقيااق تلاان ، واألهااداف رويلااة الماادى علااى وجااه التحديااد، إلااى تحقيقهااا
واتخاااذ القاارارات حااول حجاام النشااارات ومجاااالت التوساا  ، وتخصاايص المااوارد الالزمااة لاارلن، األهااداف
والوااااروف ، فيمااااا يتصاااال بماااادخالت االنتاااااج، سااااتجدلماااا  تحديااااد نمااااط التعاماااال ماااا  الوااااروف الم، فيهااااا

وهنا يسهل علينا فهم أسباب اختياار االساتراتيجية ، (11)ونمط التعامل م  المنافسين، االقتصادية المتغيرل
 : (12)لوصف التحالفات والتي يمكن حصرها في

                                  
 124،   2000دار وائل للنشر والتوزي ، عماب، نارية المنامة والتنايم، محمد قاسم القريوتي، ( 11)
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، اتيجية رآليــة لتحســين القــدرل التنافســية للماسســات االقتصــاد ة، التحالفــات االســتر باان عاازل محمااد أمااين، ( 12)

 .69،  2009جامعة أبي بكر بلقايد، تلمساب، 
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 واألنشطة الحيوية للمؤسسات المعنية بالتحالفات.، المساي بالقطاعات الرئيسية -1

وعلاى مكاناة المناتا والوضا  ، األ ر اإليجابي المنتور لالتفاق االستراتيجي على المدى الطويل -2
 بالنسبة ألحد األرراف على األقل.، في السوق 

 هيكل التحالف الري يرةط بين المؤسسات المتنافسة. -3

 العالقة التي تكوب في التحالف رويلة. -4

 :أنواع التحالفات االستراتيجية 2-3
أساساايين ماان التحالفااات االسااتراتيجية يعنااى األول بالمؤسسااات المتنافسااة فيمااا يعنااى هناااك نااوعين 

 ويوضف الشكل التالي هرين النوعين:، الثاني بالمؤسسات غير المتنافسة أو ما يسمى بالشراكة

 وغير المتنافسة. أنواع التحالفات االستراتيجية بين الماسسات المتنافسة(: 3الشكل رقم )

 
Source: B.Garrette et P. Dussauge Les Strategies d'alliance, les edition 
d'organisation, 3 tirage, Paris, 1996, P21 

 :التحالفات االستراتيجية بين الماسسات المتنافسة 2-3-1

 التحالفات المتكاملة: 2-3-1-1
باااين مؤسساااات تسااااهم فاااي المشاااروع محااال التعااااوب يجمااا  هااارا الناااوع مااان التحاااالف االساااتراتيجي 

ويتمثال الهادف األساساي مان ، كما هو موضف في الشاكل الساابق، بيصول ومؤهالت من ربيعة مختلفة
كماا هاو الحاال فاي ، التحالفات المتكاملة فاي اساتغالل شابكة توزيعياة لمؤسساة مان رارف مؤسساة أخارى 
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 Russel-Vفقاد تكفلاح الشاركة األوروةياة ، اتيجيةحياث تقاوإ شاركات الادواء بتبناي هارا االساتر ، أوروةاا
clat  بتوزي  دواءCephalosporines  من ررف الشركة اليابانيةTakeda(13) 

تااااتلخص امتيااااازات التحالفااااات المتكاملااااة فااااي االسااااتفادل ماااان التبااااادالت التااااي تااااتم بااااين األرااااراف 
وةالتالي يساهل المارور مان مرحلاة ، حيث يمكن االستفادل من التكامل في األصول والكفاءات، المتحالفة

 .(14)تحول ألخر حتى يصل المنتا إلى السوق 

حياث يسااهم ، ونجد هرا النوع من التحالفات في منوومة الكهرةاء فاي الجمهورياة العرةياة الساورية
نتااج الكهرةااء وتوزيعهاا نوإ محطتاي جنادر وتشارين بالجانب اإليراناي بالتكنولوجياا والتجهيازات اآللياة وتقا

 الشبكة.عبر 
 :تحالفات التكامل المشتر  2-3-1-2

تعقاااد تحالفااااات التكاماااال المشاااترك ماااان أجاااال تحقياااق اقتصاااااديات الحجاااام فاااي مرحلااااة ماااان مراحاااال 
 .(15)اإلنتاج

هرا المنتجات المشتركة يمكن فيما بعاد تركيبهاا فاي منتجاات تبقاى نوعياة وخاصاة بكال حلياف أو 
 منافسة مباشرل في السوق.هرا المؤسسات نفسها تبقى في ، مشاركة مؤسسة

 بننتااااج مشاااترك لعلباااة تحكااام أوتوماتكياااة خاصاااة Volkswagenو Renaultتقاااوإ شاااركة مثاااال:
 Volkswagen فشاركة، يستعملها فيما بعد كل من المنتجين السابقين فاي تركياب ساياراتهما، بالسيارات

الي تعااارض هااااتين وةالتااا، R 19تساااتعملها فاااي سااايارل  Renaultوشاااركة ، Golfتساااتعملها فاااي سااايارل 
وعلااى الزةااوب ، الساايارتين فااي السااوق وهمااا بمثابااة منتجااات متنافسااة رغاام اسااتعمالهما لاانفس علبااة الااتحكم

 .(16)اختيار الشكل الري يريدا دوب علمه أنه لكال السيارتين نفس علبة التحكم

                                  
(13)  Jouy-en-Josas, strategorpolitique general de l’entreprise, strategie, structure, decision,idenitite, 

Paris,1997 
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، جامعااة محمااد خي اار، بسااكرل، دور الشــراكة فــي تحســين أداء الماسســات الصــناعية، ي اسااماعيل، شااويخ( 14)

2003  145 
(15)  Alain Noel, Pierre Dussauge, perspectives en management stratégique, tomme2, publications CETAI, 

Paris, 1993-1994, p 189 
(16)  Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Les stratégiesd’alliance, les éditions d’Organisation3eme tirage, 

Paris 1996, p p 105, 106 
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أنشاطة  خاصاة فاي، ات ذات الحجام المتما ال والمتقااربهرا التحالفات تبرإ غالبيتهاا باين المؤسسا
فعندما يتعلق األمار بالبحاث والتطاوير ال تتطلاب هارا التحالفاات علاى العماوإ ، البحث والتطوير واإلنتاج

ويكفااي عااان كاال هاارا مجااارد تنساايق بسااايط ، أو فااارق بحااث، أو مخااابر، وضاا  مشااترك لمكاتاااب دراسااات
ماااا إذا كااااب أ، والتاااي تسااامف بتاااوفير وم ااااعفة الوساااائل الالزماااة للعمااال، ألنشاااطة البحاااث باااين الشاااركاء

كوساايلة وحياادل ، فاانب هاارا اإلنتاااج يحتاااج إلااى مكاااب وكياااب مشااترك، التحااالف يهاادف إلااى إنتاااج مشااترك
ماا  هارا الانمط مان التحالفاات االساتراتيجية كثياراً ، لالستفادل القصوى مان آ اار الحجام واقتصااديات الاوفرل

 (17)اإلعالإ اآللي. وفي، جزائها المختلفةأيتم اللجوء إليه في انشطة صناعة السيارات و 

 والشكل التالي يوضف تحالفات التكامل المشترك:

 تحالفات التكامل المشتر :(: 4)الشكل رقم 

 
Source: B. Garrette et P. Dussauge, les stratégiesd’alliance, les éditions 
d’organisation, 3eme tirage, Paris, 1996, p106. 

                                  
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، التحالفــات االســتراتيجية رآليــة لتحســين القــدرل التنافســية للماسســات االقتصــاد ة، باان عاازل محمااد أمااين،  (17)

 .86،   2009جامعة أبي بكر بلقايد، تلمساب، 
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 :تحالفات شبه الترريا 2-3-1-3
كماا أب ، وتساويق مناتا مشاترك تطاويرو  تجم  تحالفات شبه التركيز المؤسسات التي تقوإ بننتااج

والهااادف ، األصاااول والكفااااءات التاااي تسااااهم بهاااا هااارا المؤسساااات المتحالفاااة تكاااوب ذات ربيعاااة متما لاااة
، وحيااد ومشااترك بالنساابة لجمياا  األرااراف والمنااتا، المطلااوب هااو الوصااول إلااى الحجاام األمثاال لإلنتاااج

 (18)ويطرح في السوق بشكل مشترك.
مما ، يرتكز هرا النوع من التحالفات االستراتيجية على تقسيم مهاإ التطوير واإلنتاج بين األرراف

رالمااا أب المنااتا المسااوق ، خاصااة وأنااه يلغااي التنااافس بااين األرااراف، بشااكل كبياار علااى المنافسااة يااؤ ر
والمؤسساات المتحالفاة ، أنه يسمف للمنتجات المشتركة بمنافسة منتجات مؤسسات أكبر حجماً  كما، واحد

شاابه "  لاارلن يساامى التحااالف، بعمليااة التركيااز دوب أب تقااوإ فعااالً ، مزايااا عمليااة التركيااز ستسااتفيد ماان
 (19)."التركيز

منتجااين عبااارل عاان منتجااات مشااتركة نهائيااة بااين مجموعااة ماان ال Airbusمنتجااات مشااروع  :مثااال
، 37.9 %األلمانية بنسبة  Dasa شركة، % 37.9بنسبة الفرنسيةAérospatiale)األوروةيين: شركة 

 .(20)%(4.2اإلسبانية بنسبة Casa شركة، %20البريطانية بنسبة  British Aerospaceشركة

 لفات بين الماسسات غير المتنافسةالتحا 2-3-2

 الشراكات المختلطة: 2-3-2-1
 جيادلً  ورارف محلاي يملان معرفاةً ، ويبحاث عان ساوق جديادل أجنبي يملان منتجااً تجم  بين ررف 

بننشااء شاركة مختلطاة  Renault وقد قامح في هرا الصدد شركة(21)لخصائص السوق المراد اقتحامها.
 Renaultوسااميح تلان الشااركة باساام ، المختصااة فااي صان  الشاااحنات DINAما  الشااركة المكسايكية

                                  
(18)  Jouy-en-Josas, strategorpolitique general de l’entreprise, strategie, structure, decision,idenitite, 

Paris,1997 
(19)  B Alliouat, op cit, p p 108, 109. 
(20)  Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Les stratégiesd’alliance, les éditions d’Organisation3eme tirage, 

Paris, 1996. 
ـــةدحمااااب لينااادل،  (21) الجزائااار، الجزائااار،  ، ماااركرل ماجستيرغيرمنشاااورل، كلياااةالعلوإ االقتصاااادية وعلاااوإ التسااايير، جامعاااةالعولمـــة والشـــراكة األجنبي

2002/2001  ،119 
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Mexicana ، ماان نااوع ابااالتجمي  اآلنااي لتركيبااة الساايارات المرساالة ماان فرنسااوهااي تقااوإ R12, R5 
 وتسويقها في المكسين. 

، وتعتبر الشراكات المختلطة ضرورية من الناحية السياسية واالقتصادية لدخول األساواق األجنبياة
ا مان الناحياة أما، فمن الناحية االقتصادية قاد تجاد المؤسساة قصاورا فاي ماواردا االمالياة لتنفيار مشاروع ماا

 (22)السياسية قد تف ل الحكومة المست يفة الشراكات المختلطة كشرط أساسي لدخول السوق.
 :الشراكة العمود ة 2-3-2-2

يرتكاااز المفهاااوإ األصااالي للشاااراكة العمودياااة كماااا وصااافته المؤسساااات اليابانياااة علاااى أرةعاااة مبااااد  
 :أساسية
األول الماوردين المارتبطين مباشارل  يوجاد فاي الصاف، هيكلة قطاع الموردين على شكل صافوف -1

كماا يمتلان الماوردوب بادورهم شابكة مان ، مان بداياة عملياة التصاميم أو سايرورل التصاني  بالمنتا
 ويصبف النواإ على شكل هرإ.، الصف الثاني الموردين من

وتكااوب ذات مساااهمة دنيااا فااي رأساامال كاال مااورد ماان ، يوجااد علااى قمااة الهاارإ المؤسسااة المركبااة -2
 والرين بدورهم يؤسسوب العالقة نفسها م  الموردين من الدرجة األقل.، لاألو  الصف

 يتم تنويم موردي كل مؤسسة مركبة على شكل نادي من المؤسسات يتبادلوب فيما بينهم العمال -3
تكماان قااول هاارا التنواايم فااي امااتالك االسااتقاللية ماا  نااوع ماان االرتباااط ، والتكنولوجيااا المعلوماااتو 

 .بصاحب العمل المستمر
مان ساعر  وانطالقااً ، وةعباارل أخارى ، يكوب تحديد السعر علاى أسااي الساوق ولايس تكلفاة الماورد -4

مساتهدف تبحاث المؤسساة المركباة ما  موردهاا مان الصاف األول عان أحسان رريقاة لبلاو   بيا 
بحيااث يااتم توزياا  التكاااليف علااى كاال ، ماا  الحاار  علااى إبقاااء هااامش رةااف للمااورد، هاارا السااعر
أي تاوفير الماواد األولياة ، "make or buy"لقاد نشايت تلان العالقاة نتيجاة للمفهاوإ (23)مرحلاة.

والتي تنتجها المؤسسة بنفسها أو تشتريها من ، ومختلف التوريدات التي تدخل في عملية اإلنتاج
 .وهرا حسب معايير ومؤشرات استراتيجية واقتصادية، موردها

                                  
ــة للماسســة االقتصــاد ة، بلعااور سااليماب،  (22) ــف الوضــعية المالي ــر إســتراتيجية الشــراكة عل رسااالة ماجسااتير، كليااة العلااوإ االقتصااادية جامعااة أث

 28-27،   2004الجزائر، الجزائر، 
د الصاناعي ، الملتقاى الادولي حاول االقتصااخيـار المناولـة والشـراكة رمـداخل لتنميـة القطاعـات الصـناعيةالحاج مداح عرايبي، نعيماة باارك،  (23)

 2008الصناعية، جامعة محمد خي ر، بسكرل،  والسياسات
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، وخاصاة قطااع صاناعة السايارات، ت الصاناعيةظهر هرا النوع من الشراكة في مختلاف القطاعاا
ففاي النوااإ األول تبحاث ، انتقل هرا النوع من نواإ اإلنتاج بالحجم إلى نواإ اإلنتااج حساب الطلاب وقد

أما النوااإ ، وهو مايعرف باقتصاديات السلم، المؤسسات عن تخفيض التكاليف بزيادل حجم اإلنتاج فقط
ولقاااد تبناااح المؤسساااات التاااي اعتمااادت النوااااإ ، عاااال الجاااودل الشااااملةالثااااني فيعتماااد علاااى أ ااار الخبااارل ومرا 

تمثلاااح األولاااى فاااي اعتمااااد ، اإلنتااااجي األول اساااتراتيجيتاب للوصاااول إلاااى الكمياااة المطلوةاااة مااان اإلنتااااج
أما الثانية فتكوب من خالل توكيل الموردين إنتااج ، المؤسسة على نفسها في اإلنتاج )التكامل العمودي(

 (24)وهرا ما يعرف بالمناولة البارنية. ،بعض المركبات

لكااااان بعاااااد ذلااااان تحاااااول نوااااااإ اإلنتااااااج باااااالحجم إلاااااى نوااااااإ اإلنتااااااج حساااااب الطلاااااب الاااااري يمااااار 
 (25):بمرحلتين

فاي هارا المرحلاة يفارض علاى المقااولين مان الباارن تطبياق رريقاة فاي  :مرحلة التعاو  العملي -1
 الوقح المحدد.

فاي هارا المرحلاة ياتم اختياار بعاض الماوردين "المقااولين مان الباارن"  مرحلة الشراكة العمود ـة: -2
يطلااب فيهااا ماان المااورد إنجاااز بعااض األنشااطة ولكاان ، األحساان ماان أجاال إنشاااء مشاااري  شااراكة
 بنفس النواإ السابق: حسب الطلب.

 االتفاقيات ما بين القطاعات: 2-3-3
، ن مؤسسات ال تنتمي إلى نفس القطاعتعاونات بي" تعرف االتفاقيات ما بين القطاعات على أنها

والوجااود ، فهاي غيار متنافساة وليساح زةاوب وال ماورد الواحادل ل خارى ، وال إلاى نفاس مجموعاة النشاارات
تتجه نحو عقد اتفاقيات بينها إذا ما قررت ، لعالقة بينها إذا ما قامح كل واحدل بتطوير نشارها لوحدها

 (26)".القياإ بالتوس  في مجال نشارها

                                  
ــة للماسســة االقتصــاد ة، بلعااور سااليماب،  (24) ــف الوضــعية المالي ــر إســتراتيجية الشــراكة عل رسااالة ماجسااتير، كليااة العلااوإ االقتصااادية جامعااة أث

 29،   2004الجزائر، الجزائر، 
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، جامعااة محمااد خي اار، بسااكرل، ء الماسســات الصــناعية، دور الشــراكة فــي تحســين أداشااويخي اسااماعيل،  (25)

2003  150 
(26)  Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Les stratégiesd’alliance, les éditions d’Organisation3eme tirage, 

Paris, 1996. 
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 هدف هرا النوع من الشراكة إلى:ي

 الحصول على مهارات جديدل ومكملة. -1

 الدخول إلى شبكات توزي  جديدل. -2

 ويمكن أب تكوب هرا االتفاقيات وفق األشكال التالية: 

 ويمكن أب يكوب عن رريق إنشاء مشروع مشترك. إنشاء نشاطات جديدل في السوق: -1

ةاااة مااا  بع اااها الااابعض مماااا ياااؤدي إلاااى إب أنشاااطة بعاااض القطاعاااات متقار تقـــارل النشـــاطات:  -2
إنتاااج بااراما  MICROSOFTماان شااركة IBMفمااثال رلااب تشااركة ، تعااوب بااين هاارا القطاعااات

 استغالل لحواسيبها

خاصة إذا ما كاناح تكنولوجياا المناتا الجدياد ، منتجات المؤسسة من أجل تنوي  تشكيلةالتنويع: -3
 (27).مقارةة للتكنولوجيا المستعملة من ررف المؤسسة

 :محاور التحالف االستراتيجي 2-4
وهاو يرتكاز حاول  ال اة ، التحالف االستراتيجي هاو عالقاة قاول أو عالقاة سالطة أو عالقاة تفااوض

 :(28)محاور رئيسية

الهااادف و  يعناااي إساااتراتيجية بصااادد التحقياااق.، :هاااو عباااارل عااان راياااا عاماااة مشاااتركةأ( المشـــروع
وتتجسااد التحالفااات اإلسااتراتيجية ، فااي المشااروع التعاااوب هااو تحقيااق مصااالف مشااتركة المقصااود ماان وراء

مهااااارات ، بشااااريةتنميااااة وسااااائل ، أصااااول ربيعيااااة) بوضاااا  مشااااترك أو تبااااادل للمااااوارد بااااالمعنى الواساااا 
 عارف في التسويق.م، تكنولوجية

 الموارد المشتركة يمكن أب تكوب متشابهة أو مختلفة حسب المجال. -

                                  
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، جامعااة محمااد خي اار، بسااكرل، دور الشــراكة فــي تحســين أداء الماسســات الصــناعية، شااويخي اسااماعيل،  (27)

2003  152 
، 2، مجلااة اقتصاااديات شاامال أفريقيااا العاادد التحــالف االســتراتيجي روــرورل للماسســات االقتصــاد ة فــي وــل العولمــةباان عاازل محمااد أمااين،  (28)

 2005الجزائر، 
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 حالف.الموارد المشتركة تمثل جزء من أنشطة الت -

مساتقلين فاي أنشاطتهم الخاصاة و  الشركاء مارتبطين فيماا بيانهم بخصاو  النشاارات المشاتركة -
 التي تقعخارج عالقة التحالف.

 تكوين جهاز للرقابة حول النقاط التي تم االتفاق فيما يخص مشروع التعاوب. -

 اتخاذ قرار مشترك بشاب النتائا والمزايا المتبادلة في المشروع. -

وإنماا هاي أساساا ، وهارا العالقاة لايس بال ارورل مادياة، هي ما يرةط باين المتعااملين العالقة:ل( 
 أو تفاعل يترجم بتجسيد الواق .، تبادل المعلوماتو  إذًا هي مبنية على االتصال، إنسانية

كمااا أب هاارا العالقااة الممياازل بااين شااركتين مبنيااة علااى بحااث مشااترك ل هااداف المتوسااطة ورويلااة 
 على الشريكين. المتما لة الفائدلبشروط تسمف بيب تعود  وفق، األجل

الطاااب  المعقااد والغااامض للتحالفااات يوهااار فااي تنااوع األشااكال التااي يمكاان أب يعطاااى  ج( العقــد:
فاااالتعرض للتعااااوب والتحالفاااات اإلساااتراتيجية مااان الزاوياااة القانونياااة يجاااب أب يفحاااص فياااه وجهتاااين ، إليهاااا

 :وهمامختلفتين 

 .املة لتنويم عالقاتها فيما بينهاالقانونية التي تختارها المؤسسات المتعالكيفية  -

وخاصااة  اإلرااار الشاارعي القااانوني والتنويمااي فيمااا بااين المؤسسااات ماان راارف المجتماا  ككاال. -
 فيما يتعلق بقانوب المنافسة.

جانااب بال لاارلن يسااتلزإ علااى المؤسسااات التااي تهاادف إلااى إنشاااء عقااود التحااالف أب تراعااي اهتماماااً 
تسااعد علاى  قانونياةً  القانوني الري يمثل في مجمله مجموعة من المعاهدات واالتفاقيات التي تكسب قولً 

 استمرارية عقد التحالف إلى أجل رويل.

لخصوصية التحالف بين الجمهورية العرةية السورية والجمهورية اإلسالمية موضوع الدراسة  ونوراً 
حااول " سياســة التحالفــات الســورية " فااي كتابااهبشــار الجعفــر  فاايمكن االسترشاااد بمااا لخصااه الاادكتور 

 :السياسة السورية في نسا تحالفاتها اإلستراتيجية في  ال ة محاور متمايزل لكنها متكاملة

المحاااور األول: إقليماااي مشااارقي يساااتقطب االهتماماااات الساااورية الرئيساااية ويشااامل كامااال بلاااداب  -1
 الشرق األوسط
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ويتجاااوز ال اارورات األمنيااة الملحااة لكااي يشاامل كاال االهتمامااات  المحااور الثاااني: أكثاار اتساااعاً  -2
 واإلستراتيجية العرةية الواجب إتباعها على الصعيد الدولي.، العاجلة للبلداب العرةية األخرى 

 (29)المحور الثالث ويتعلق بالمجال الدولي. -3

تراتيجية قاوًل و باتاًا اإليراني من أكثر التحالفات اإلس -وهنا نجد أب التحالف االستراتيجي السوري 
في التاريخ المعاصر للمنطقة حيث أب نجااح التحالفاات اإلقليمياة تحتااج إلاى شاروطل ومتطلباات أساساية 

 منها:
 التما ل االجتماعي: فهو المحرك والمسبب األساسي في خلق الداف  إلى التكامل. -1
إذ تعاازز قااول ، للغايااةالتشااارك فااي القاايم: وهاارا المشاااركة فااي القاايم وةخاصااة بااين النخااب مهمااة  -2

 الدف  في عملية التكامل.
 المناف  المتبادلة: وهي من أهم المتطلبات المسبقة لتحقيق التكامل. -3
عالقااات تاريخيااة ووديااة: إذ أب التكاماال ينطلااق ماان حصاايلة متراكمااة ماان التفاااعالت والعالقااات  -4

 الودية والتعاونية بين الدول.
ارجي بتهديدات العادواب أو الحارب الموجهاة ضاد األراراف المؤ رات الخارجية: ويتمثل التي ير الخ

 (30)والشعور بالتهديد االقتصادي الخارجي.

 :خصائص التحالفات اإلستراتيجية 2-5
 تتمت  التحالفات اإلستراتيجية بمجموعة من الخصائص التي تميزها: 

الحار  علاى  إذ مان ال اروري ، تركيز الجهود على البناود القانونياة التاي ت ابط اإلراار العااإ -1
غير كااف لتادارك كال المخاارر التاي يحتمال ظهورهاا  قد يكوب أحياناً و  عقد جيد م  المتعاملين
 خالل فترل التحالف.

وهاارا حتااى يكااوب ماارور التيااار ، التحااالف االسااتراتيجي يباادأ ماان تقااارب الثقافااات بااين المتعاااملين -2
وعاااة واحااادل ذات مصاااالف باااين المتعااااملين لتباااادل وجهاااات النوااار واإلحسااااي باااينهم مجم ساااهالً 

 مشتركة ترمي إلى هدف محدد.
 أي التوازب في السلطة والمردودية.، التحالف االستراتيجي يجب أب يكوب متوازناً  -3

                                  
 .2015، بيساب للنشر والتوزي ، بيروت، سياسة التحالفات السوريةبشار الجعفري،  (29)
 .1971، مطبوعات جامعة الكويح، العالقات السياسية الدوليةاسماعيل صبري مقلد،  (30)
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يختلااف حسااب نااوع العالقااة ودرجااة العقالنيااة والتفاااهم وحجاام المخااارر والمعلومااات والمصااالف  -4
جامااد ولكاان يتغياار باسااتمرار وفااق  تحااالف اسااتراتيجي وال يوجااد أبااداً ، والوااروف البيئيااة المحيطااة

، التجاااارل الدولياااة والعالمياااة، التهديااادات والمخاااارر حجااام متغيااارات بيئياااة مساااتمرل الحركاااة مثاااال:
 حجم المخارر السياسية.، التكتالت االقتصادية والدولية

قااد تكااوب علااى شااكل احتااواء  كمااا،  نائيااة أو متعااددل األرااراف قااد تكااوب التحالفااات اإلسااتراتيجية -5
 كبرى أو مولة كبرى كاحتواء وكيل واحد لعدد من المؤسسات. لشركة

وقد تكوب قصايرل اآلجال ، قد تكوب التحالفات اإلستراتيجية في فترل زمنية محددل أو غير محددل -6
والتحالفااات اإلسااتراتيجية قااد تكااوب متكافئااة فااي المخااارر ، رويلااة األجاالأو  أو متوسااطة األجاال

إذعاااب تحقااق مكاسااب راارف علااى حساااب خسااائر  كمااا قااد تكااوب فااي صاايغة عقااد، والمصااالف
 -المؤسساااة) "كماااا أب التعااااوب هاااو إمكانياااة االعتمااااد علاااى الثال اااي، ومخاااارر الطااارف األخااار

 (31)جل العمل على تحقيق هدف محدد في الزمنأاألفراد( من  -المجموعة

 ومن ناحية أخرى فنب التحالفات اإلستراتيجية تتمت  بخصائص أخرى تتلخص بما يلي:

 مة المشروعات التي تقوإ بها والتي يصعب على ررف واحد إنجازها بمفردا.ضخا -1

 يتمت  كل ررف من أرراف التحالف بسلطة كاملة على القسم الري يؤديه من العمل. -2

الحلفاء مرتبطوب فيما بينهم بما يخص النشارات المشتركة ما  احتفااظهم باالساتقاللية الكاملاة   -3
 رج التحالف. في أنشطتهم الخاصة التي تق  خا

 يساهم كل ررف من أرراف التحالف بتجارةه وخبراته العلمية بصورل تكاملية. -4

 تغطي التحالفات مجاالت نشاط أوس . -5

 تقدإ التحالفات حلول ابتكارية لمشاكل العمل. -6

 تتطلب التحالفات وجود  قة كاملة بين األرراف المتحالفة. -7

 رراف.يتم تقاسم وتوزي  المخارر بطريقة عادلة بين األ -8

                                  
(31)  Dahmani« le prtenariat et les alliances dans les nouvellespolitiques de dévloppement 

desentreprises» l’économie n36 sptembre 1996. p: 20 
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قد تتفكن هرا التحالفات عندما تنتهي الحاجة التي دعاح إلاى تشاكيلها فاي البداياة أو قاد تساتمر  -9
 لفترات رويلة األجل وفقًا لوروف المرحلة والفوائد المكتسبة من هرا التحالفات.

 :أهمية التحالفات اإلستراتيجية 2-6
بااين الحكومااات أو الحكومااة والشااركات إب التحالفااات بااين الشااركات الكبياارل والصااغيرل والتحالفااات 

أصاااابحح ضاااارورل معاصاااارل للتغلااااب علااااى المشااااكالت لمواجهااااة التحااااديات التكنولوجيااااة والبيئيااااة الماليااااة 
 وةالتحديد أصبحح التحالفات هامة لالعتبارات التالية:

 البحاااوا األساساااية والرئيساااية)امتاااداد العالقاااات التكنولوجياااة المتداخلاااة فاااي البحاااوا والتطاااوير  -1
 .(تطبيقيةالو 
يتطلااااااب إنتاااااااج التكنولوجيااااااا تحالفااااااات بااااااين الجامعااااااات ومراكااااااز البحااااااث العلمااااااي والحكومااااااات  -2

ومنوماااة الصاااحة العالمياااة ومؤسساااات األمااام  FAOوالمؤسساااات الدولياااة مثااال اليونيااادو والفااااو 
 .المتحدل األخرى 

ذلااان يااادعو التعااااوب فاااي عاااالم األعماااال إلاااى إنشااااء تحالفاااات  نائياااة أو متعاااددل األراااراف مثاااال  -3
التعاوب بين الدول العرةية في سبيل إنشاء المنارق الحرل واالتحادات الجمركية والساوق العرةياة 

 .المشتركة مستقبالً 
لتحااديات مواجهاة ا يت اف مماا سابق أب هنااك عادل أساباب وراء التعااوب االساتراتيجي العاالمي أوالً 

 ت والماااواردوالخبرل الالزماااة الختاااراقضاااماب تاااوفير االحتياجاااات مااان المهاااارا اً والمخاااارر واألزماااات و انيااا
 (32)تحقيق رافعة تمويلية جديدل وةتكلفة محدودل. و الثاً  .األسواق الجديدل

 :دوافع التحالفات اإلستراتيجية 2-7
وفااااي رواج ، التطااااور التكنولااااوجي الااااري يعااااد عاااااماًل أساساااايًا فااااي تطااااوير المؤسسااااة الصااااناعية -1

فماان ، ونواارًا لكونااه عاااماًل مسااتمرًا يومااًا بعااد يااوإ، وتفتحهااا علااى األسااواق الخارجيااة، منتجاتهااا
، نواارا تكاليفااه التااي قااد تشااكل عائقااًا أمامهااا، الصااعب علااى المؤسسااة الصااناعية أب تواكبااه دوماااً 

 (33) .مما يستدعي اللجوء إلى التحالف اإلستراتيجي لتقليص تكاليف األبحاا التكنولوجية
                                  

 .16، مرج  سابق،   التحالفات اإلستراتجيةفريد النجار،  (32)
، الملتقاى الادولي حاول آ اار وانعكاساات اتفااق الشاراكة دور الشـراكة فـي تـدويل اقتصـاد ات الـدول الناميـةابراهيمي زوزو، حفيظ عبد الحميد،  (33)

 2006ة المؤسسات الصغيرل والمتوسطة، جامعة فرحات عباي، سطيف، على االقتصاد الجزائري وعلى منووم
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 (34) .تحسين اإلنتاجيةالحاجة إلى توفير قوى عاملة مؤهلة تساهم في  -2
 تخفيض النفقات والتكاليف. -3
المعتبر تكوب أحسن أداء من مجموع ، حيث أب فكرل المؤسسة ذات الحجم، البحث عن التعاوب  -4

نقااص حاجاتااه ، وهاارا راجاا  إلااى نقااص تكاااليف االسااتغالل، مؤسسااات مسااتقلة ولهااا نفااس الحجاام
 .(35)لالستثمار وزيادل األرةاح للمؤسسات المتحالفة 

فعندما تسود حالاة عادإ التيكاد بالطلاب أو التكياف ومواكباة ، ت عدإ التيكد بالنسبة للمنافسةحاال -5
نجااد أب المؤسسااات تسااعى لتكااوين التحالفااات االسااتراتيجية حتااى يمكنهااا إيجاااد راارق أو ، البيئااة

خاار إب تنميااة الكفاااءل أي بمعنااى آ، لمواجهااة مثاال هاارا الحاااالتمااداخل لتنميااة القاادرات الخاصااة 
تعتباار ماان أهاام الاادواف  الكامنااة وراء تكااوين ، ل علااى ترشاايد وحساان اسااتخداإ المااوارد المتاحااةالقاادر 

 (36)التحالفات اإلستراتيجية
إلى أب درجة المنافسة وارتفاع درجة عدإ التيكد المرتبطاة بهاا تعتبار أي اا دالاة فاي هيكال  ونشير
حياااث يااارى ، المعنياااة أي ااااً  وحجااام المؤسساااات، أو عااادد المؤسساااات التاااي تعمااال فيهاااا، الصاااناعة ذاتهاااا

البعض أب المؤسسات متوسطة وكبيرل الحجم تحر  علاى الادخول فاي التحاالف االساتراتيجي لتخفايض 
فنواارا لصااغر حصااتها فااي ، إذا مااا قورنااح بنوائرهااا صااغيرل الحجاام فااي صااناعة معينااة، درجااة المنافسااة

ومن  م فايب دخولهاا فاي ، ضئيالً السوق فنب تي يرها على المؤسسات األخرى الكبيرل أو المتوسطة يكوب 
 .(37)ال يغير الموقف  التحالف االستراتيجي

 :أغراض التحالفات االستراتيجية 2-8
 :للتحالفات االستراتيجية عدل أغراض منها

حيااث تحااول المزاملااة المنافسااين المحتملااين إلااى حلفاااء ومقاادمي ساال  وخاادمات مكملااة  :المزاملااة -1
 ونحن نستخدإ المزاملة بمعنى أنه:، جديدلتتيف تطوير أعمال تجارية ، لبع ها

                                  
ــات رتســتراتيجية تنافســية لمنامــات األعمــال العربيــةأحمااد ساايد مصااطفى،  (34) ، 71، ورقااة عماال نشاارت بدوريااة آفاااق اقتصااادية، العاادد التحالف

 1997، 18المجلد
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، جامعااة محمااد خي اار، بسااكرل، ة، دور الشــراكة فــي تحســين أداء الماسســات الصــناعيشااويخي اسااماعيل،  (35)

2003  13 
 .132،   2003مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبية، عبد السالإ أبو قحف،  (36)
 133،  2003مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، ية، األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبعبد السالإ أبو قحف،  (37)
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 وذلاان ماان خااالل ، يااتم تحديااد المنافسااين المحتملااين بفعاليااة ماان حيااث كااونهم مصااادر تهديااد
 الف االستراتيجي.حإدخالهم في الت

 يجري التاودد إلاى المؤسساات ذات السال  المكمال بع اها لابعض والتاي يمكان المسااهمة بهاا ،
 ة التحالف االستراتيجي.مما يخلق اقتصاديات شبكية لمصلح

للااتعلم وإدخااال  مؤدياااً  ساابيالً  الااتعلم والتاازود بالمهااارات: قااد تكااوب التحالفااات االسااتراتيجية أي اااً  -2
، وةصااافة خاصاااة تلااان المهاااارات التاااي يصاااعب الحصاااول عليهاااا، مهاااارات جديااادل إلاااى المؤسساااة

 (38).وإدخالها إلى المؤسسة بوسائل أخرى 

وعنادما يكاوب تعلام تلان المهاارات ، للبي  فاي ساوق مفتوحاةفالكفاءات الجوهرية ليسح معروضة 
ماان حليااف مااا وإدخالهااا إلااى المؤسسااة واسااتغاللها فيمااا وراء حاادود التحااالف االسااتراتيجي فننهااا 

مااا يمكاان نقاال الااتعلم المكتسااب ماان شاارين التحااالف علااى  وهكاارا كثيااراً ، (39)تصاابف أكثاار قيمااة 
 ن التي يغطيها التحالف.نطاق واس  إلى أنشطة ووحدات أخرى تتجاوز تل

االستفادل من التحالف االستراتيجي في دخول األسواق الدولياة: قاد تعمال بعاض المؤسساات فاي  -3
تساااعدها علااى تحقيااق ، سااعيها لاادخول األسااواق الدوليااة إلااى إبااراإ تحالفااات ماا  مؤسسااات أخاارى 

المؤسسااات تقااوى عليهااا بعااض فاابعض العمليااات اإلداريااة تتطلااب تكاااليف عاليااة ال ، هاارا الهاادف
 (40)بمفردها.

، المشاركة في المخارر: يستخدإ التحالف االساتراتيجي لتقليال المخاارر المترتباة علاى المنافساة -4
 (41).أو على األقل السيطرل النسبية على اآل ار السلبية أو التهديدات المرتبطة بهرا المخارر

ومصاادر معرفاة كاناح مهارات ، ت افر التخصصات: هو تكوين القيمة الناتجة عن مزج موارد -5
، عالمااااات تجاريااااة، مهااااارات، فالحلفاااااء يساااااهموب بمااااوارد فرياااادل ومختلفااااة، منفصاااالة فيمااااا ساااابق

                                  
، ترجمااة نبياال محمااد مرسااي، اإلدارل العامااة للطباعااة ميــال التحــالف فــن تكــوين القيمــة الموــافة مــن خــالل الشــراكةإيفاال دوز، جاااري هاماال،  (38)

 .  20ها،  1424والنشر، المملكة العرةية السعودية 
 .21السابق،   إيفل دوز، جاري هامل، نفس المرج   (39)
 126،   2005جامعة الجزائر، التحالف االستراتيجي رخيار للماسسة االستراتيجية، زغدار أحمد،  (40)
، 2005منشايل المعاارف، االساكندرية، االتجاهات الحديثة للتسويق محور األداء في الكيانات واالنـدماجات االقتصـاد ة، عماد صفر سلماب،  (41)

 166. 
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كمااا تقااوإ التحالفااات االسااتراتيجية ، مراكااز وأصااول ملموسااة ماان أجاال نجاااح تحالفاااتهم، عالقااات
يارًا عنادما وتازداد قيمتهاا ازدياادا كب، بتكوين القيمة حيث تتفاعل تلن الماوارد ما  بع اها الابعض

ويتزاياد احتماال ، وتزداد أهمية ت افر التخصصاات بشاكل مساتمر، تتجم  معًا في جهد مشترك
 أب يكوب هرا الت افر في لب التحالف االستراتيجي.

ماان خااالل ، زيااادل النمواالقتصااادي: تااؤدي التحالفااات االسااتراتيجية إلااى زيااادل النمااو االقتصااادي -6
خصوصااًا فااي التحالفااات االسااتراتيجية التااي ، تثمارالتخصااص وزيااادل حجاام السااوق وفاار  االساا
 .(42)تجم  بين الدول المتقدمة والدول النامية 

تحقياااق الميااازل التنافساااية: مااان خاااالل بنااااء عالقاااات وارتباراااات مااا  مؤسساااات أخااارى فاااي نفاااس  -7
وكااارلن تحساااين القااادرل ، وهااارا ماااا ياااؤدي إلاااى تحقياااق ميااازل التوسااا  فاااي حجااام األعماااال، المجاااال
 التنافسية.

 :مراحل التحالفات اإلستراتيجية 2-9

 :مرحلة اتخاذ قرار التحالف اإلستراتيجي 2-9-1
 :(43)تتم تجرةة التحالف االستراتيجي بصورل جيدل نتيجة تي ير جملة من العوامل 

 كلما كانح الوروف البيئية صعبة وضاغطة. -1

 كلما كانح نوعية الموارد التي تملكها المؤسسة قليلة. -2

 ضرورل وحاجة إلى التعاوب.كلما كانح هناك  -3

 قلة التكاليف والمخاررالملحقة به. -4

 ارتفاع مستوى القائمين على اإلدارل. -5

                                  
، 2005منشايل المعاارف، االساكندرية، االتجاهات الحديثة للتسويق محور األداء في الكيانات واالندماجات االقتصـاد ة، ، عماد صفر سلماب (42)

 167. 
جامعااة أبااي بكاار بلقايااد، تلمساااب، التحالفــات االســتراتيجية رآليــة لتحســين القــدرل التنافســية للماسســات االقتصــاد ة، باان عاازل محمااد أمااين،  (43)

2009 .177 
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  :مرحلة التعرف أو التقارل 2-9-2
ت ابط قائماة المؤسساات التاي بنمكانهاا المسااعدل فاي عملياة ، بمجرد إنهااء إجاراءات اتخااذ القارار

ألب ، رفاة قادرات أراراف التحاالف ونوعياة مساااهماتهموالمهام فاي هارا المرحلااة مع، التحاالف اإلساتراتيجي
 .النجاح في اختيار الحليف والتعرف الجيد عليه هي أساي هرا المرحلة

أو بواسطة البحاث ، إب التقارب بين ررفي التحالف االستراتيجي يمكن أب يتم عن رريق الصدفة
جاااب علاااى الحلفااااء أو المؤسساااات يتو ، كماااا أناااه عناااد اختياااار اللجاااوء إلاااى اساااتراتيجية التحاااالف، المناااتوم

 (44)الحر  على تنفير  ال ة مهاإ أساسية

والتااي هااي فااي أمااس الحاجااة ، البحااث ورصااد تخصصااات األصااول النااادرل التااي ال تتااوافر لااديها -1
 إليها.

أو التااي بنمكانهااا توفيرهااا ، أو التااي ال تريااد توفيرهااا، معرفااة األصااول والمااوارد التااي ال تحتاجهااا -2
 بيسعار وتكلفة بسيطة.لدى ررف  الث 

 بمعنى الموازنة بين قدرات أرراف التحالف اإلستراتيجي. ، تجرةة القدرل أو جهد التعاوب  -3

يتم اختياار الحلياف الاري تاراا ، بعد جم  جمي  المعلومات التي تراها المؤسسة كافية حول الحلفاء
 :(45)والمتمثلة في ، مناسبًا وفق المعايير المحددل مسبقاً 

 :ويشمل :الماسسة االقتصاد حجم  -1

 حجم مبيعاتها ومردوديتها. -1

 قدرتها على التمويل الراتي. -2

 قيمة أصولها. -3

 الف االستراتيجي.حمشاريعها وتجرةتها في مجال الت، برناما استثماراتها -4

 حصتها من السوق. -5
                                  

جامعااة أبااي بكاار بلقايااد، تلمساااب، التحالفــات االســتراتيجية رآليــة لتحســين القــدرل التنافســية للماسســات االقتصــاد ة، ن عاازل محمااد أمااين، باا (44)
2009  177 

كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، جامعااة محمااد خي اار، بسااكرل، دور الشــراكة فــي تحســين أداء الماسســات الصــناعية، شااويخي اسااماعيل،  (45)
2003  160 -161 
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 تنويمها وعمليات التسويق التي تباشرها. -6

  :ويشمالب: نمط التسيير وثقافة الماسسة -2

 المؤسسة في تسييرها الداخلي.رريقة  -1

 هل لديها رد فعل سري  اتجاا تغيرات المحيط. -2

 .قصيرل األجل(، متوسطة، رويلة) اآلفاق الزمنية الستثماراتها -3

 معرفة الثقافة الموجودل بالمؤسسة المتحالفة ومدي تجاوةها م  آفاق التحالف االستراتيجي. -4

 :وتدري من خالل :القدرات المالية -3

 الصناعي للمؤسسة.رأي المال  -1

 التمويل الخارجي والقروض لدى الموردين. -2

 المكانة والسمعة التي تتمت  بها المؤسسة وسط المؤسسات المالية المحلية والدولية. -3

 :تدري من خالل: القدرات التكنولوجية والمهارات -4

 حقوق وةراءات االختراع التي تملكها المؤسسة. -1

 بها المؤسسة.االبتكارات التكنولوجية التي قامح  -2

 قدرتها على تسيير الصراعات والتعقيدات. -3

 :المفاوضات مرحلة 2-9-3
هارا ، بعد تحديد الحليف المناسب يتم تحرير ملف التفاوض وتعيين الفريق المختص بهارا العملياة

، وكيف يستفيد كال رارف مان المشاروع مساتقبالً ، الملف ي م كل النقاط المتعلقة بالتحالف االستراتيجي
ب المفاوضااات تباادأ بطاارح األفكااار األوليااة حااول التحااالف االسااتراتيجي بصاافة شااكلية علااى مسااتوى كمااا أ

قبل أب تتدخل اإلدارل العامة والرئيس إلضافة بعض النقاط األساساية التاي تغافال عنهاا ، مديريات العمل
 المتفاوضوب.
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ماح عالقاة التحاالف بال تساتمر ماا دا، ونشير إلى أب هرا العملية ال تقتصار علاى بداياة المشاروع
فالمتحاالف ، كما نلفح االنتباا إلى أب المفاوضات تتي ر كثيرا بعامل القول التفاوضية، االستراتيجي قائمة

 .(46)ذو الوضعية الجيدل يستطي  فرض صيغ وحلول تخدإ مصالحه بالدرجة األولى

 (47))عقد التحالف( :مرحلة إعداد بروتورول التحالف االستراتيجي 2-9-4
وهاي ، بروتوكول التحالف االستراتيجي هو مجموعة القواعد المتفق عليها عناد إباراإ عقاد التحاالف

 مواد تبين التزامات كل ررف فيما يخص: 

 المساهمة. حصص -1

 عدد العمال. -2

 أنواع وكمية المنتجات. -3

 كيفية تحويل األعمال اإلدارية والمسيرين. -4

 كيفية تقاسم األرةاح والخسائر. -5

 ب االسم الجديد للتحالف االستراتيجي.وفي بعض األحيا -6

 :مرحلة البدء في انطالق المشروع 2-9-5
 :(48)هي مرحلة تنفير االلتزامات التالية

 اقتراض( ، دف  حصص الشركاء)التمويل  -1
 .تكوين فرق عمل -2
 اختيار نوع التنويم المناسب( )تنفير االستثمارات  -3
 تفعيل المشروع. -4

                                  
ــف الوضــعية الماليــة للماسســة االقتصــاد ة، بلعااور سااليماب،  (46) رسااالة ماجسااتير، كليااة العلااوإ االقتصااادية جامعااة أثــر إســتراتيجية الشــراكة عل

 44،  2004الجزائر، الجزائر، 
االقتصااد الجزائاري فاي األلفياة الثالثاة،  الملتقاى الاورني األول حاولالشـراكة ودورهـا فـي جـالل االسـتثمارات األجنبيـة، عبد الرزاق بن حبياب،  (47)

 .3،  2002جامعة سعد دحلب، البليدل، أيار 
كليااة العلااوإ االقتصااادية والتساايير، جامعااة محمااد خي اار، بسااكرل، دور الشــراكة فــي تحســين أداء الماسســات الصــناعية، شااويخي اسااماعيل،  (48)

2003 163 
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 :مرحلة إنهاء التحالف اإلستراتيجي 2-9-6
تجدر اإلشارل إلى أب التحالفات اإلستراتيجية التي تقوإ ما بين األراراف المختلفاة ليساح تحالفاات 

ومااان  اام فنناااه يااتم االتفااااق علااى آجاااال محاااددل لهاارا التعااااوب بمجاارد انق ااااء تلاان اآلجاااال ينتهاااي ، أبديااة
 التحالف االستراتيجي.

 مراحل التحالفات االستراتيجية:(: 5)الشكل رقم 

 
 من اعداد الباحثةالمصدر: 

وتتميز التحالفات اإلستراتيجية بيب الشاركاء مرتبطاوب فيماا بيانهم بماا يخاص النشاارات المشاتركة 
ساااواء مااان حياااث ، مااا  احتفااااظهم باالساااتقاللية الكاملاااة فاااي أنشاااطتهم الخاصاااة التاااي تقااا  خاااارج التحاااالف

علمياة ومشاروعات ومسااهمة كال رارف بتجاارب وخبارات ، ةالقات السياسية أو االتفاقيات االقتصااديالع
وقاد تتفكان هارا التحالفاات عنادما تنتهاي الحاجاة التاي ، اقتصادية وعسكرية بصورل تكاملية لفترات معيناة

والفوائاد المكتسابة دعح إلى تشكيلها في البداية أو قد تستمر لفترات رويلة األجل وفقاًا لواروف المرحلاة 
 من هرا التحالفات.

كما يجري التنسيق المشترك للتخطيط اإلساتراتيجي باين إدارات البلاداب وعاادل ماا تتمحاور الخطاط 
حول الجوانب االقتصادية بما تحويه من إنشاء مشاري  وةنى اقتصادية وأسواق تصريف مما يتيف للدول 

كمااا قااد تتمحااور ، ي أوالوقااوف فااي وجااه الاادول االحتكاريااةعلااى االقتصاااد العااالم معينااةً  المتحالفااة هيمنااةً 
ويجاااب أب يكاااوب التحاااالف متوازناااًا فاااي السااالطة  الخطاااط حاااول المشااااري  السياساااية والعساااكرية المشاااتركة

 والمردودية وأب يتغير وفقًا للتهديدات والمخارر والتكتالت الدولية الموجودل.
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 العالقات البينية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية: 

 تاريخ العالقات السورية اإليرانية: 1-1-1
حيث عرف الفري والعرب احتكاكًا في ، السورية اإليرانية إلى عصور قديمةيعود تاريخ العالقات 

، مختلف األصعدل وارتبطح الح ارل العرةية والفارسية بصالت تجارية و قافية وح اارية بالغاة األهمياة
وقاا  المميااز الااري كانااح وفااي الفتاارل الخاصااة بحركااة الغاازو الواسااعة التااي عرفتهااا بااالد فاااري ونواارًا للم

هاارا مااا ساامف بتفاااعالت ، فااي المنطقااة فقااد جعاال ماان ماادنها اسااواقًا تجاريااة بالغااة االهميااة ةسااوريتحتلااه 
خاااالل الفتااارل الممتااادل ماااابين  ساااوريةوكااااب للفاااري نصااايب كبيااار فاااي ، ح اااارية هاماااة باااين الح اااارتين

 ، كما لعب رريق الحريار دورًا جوهرياًا فاي التقاارب الكبيار باين باالد فااري وةاالد(49)إ(.ق 333-539)
 .الشاإ حيث كانح نصيبين الساسانية وتدمروأنطاكية وحلب السورية أهم المدب والمراكز التجارية له

الساااورية -اإليرانياااة بصااافة عاماااة واإليرانياااة –كماااا كااااب االساااالإ متغيااارًا أساسااايًا للعالقاااات العرةياااة 
ومااا جاورهااا بمااا  فقااد ساااهمح الفتوحااات االسااالمية فااي تغيياار األحااوال فااي الاابالد العرةيااة، بصاافة خاصااة
ياراب الهاامش االكبار فاي القاروب االساالمية إكماا عرفاح العالقاات الثقافياة باين دمشاق و ، فيها بالد فاري

حياااث كااااب للعااارب والفاااري فاااي العصااار األماااوي نشااااط كبيااار وذلااان مااان خاااالل حركاااة الكتاباااة ، االولاااى
وةادات ، االساالمية والعرةياة كماا وضاعح أساس العلاوإ، والترجمة وتعريب الدواووين في الواليات الشرقية

 .(50)مساهمة العرب وغير العرب من الفري خصوصًا في هرا العلوإ
وةعد مجيء الفترل العباسية عرفح العالقات بين دمشاق وفااري رقياًا وتطاورًا كبيارًا وتواصااًل فكرياًا 

العلمياة والثقافياة واالحتكااك وكانح باالد الشااإ مساارًا للنخاب المثقفاة ومناارًل لتتبا  النه اة ، و قافيًا مميزاً 
 بالثقافات األخرى.

تعتباار مان أمااتن العالقااات فااي منطقااة  اإليرانيااة -أماا فااي العصاار الحااديث فانب العالقااات السااورية 
، 1980وقوفهاااا إلاااى جاناااب إياااراب فاااي حرةهاااا ضاااد العاااراق عااااإ  ساااوريةالشااارق األوساااط منااار أب أعلناااح 

 .1996إسرائيل عاإ سورية و توقيف المفاوضات بين و  ،شهدت تحواًل كبيرًا بعد تعثر عملية السالإو 

                                  
 8،  2004، الموسوعة العرةية، كرابس للنشر، سورية -وسياسة وحوارلالحوارات في الالاكرل: العالم العربي تاريخ  (49)
 46،  1996، بيروت، العالقات اإليرانية العربية: اتجاهات الراهنة وآفاق المستقبلعبد العزيز الدوري وآخروب،  (50)
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كما اتسمح العالقات بين الدولتين بمجموعة مان الثواباح اإلساتراتيجية التاي انعكساح آ ارهاا علاى 
 األزمااتو  تجااوزت مجموعاًة كبيارًل مان التحاديات، و العديد من الجوانب السياسية واالقتصاادية والعساكرية

 .ن الترابط الموجود بينهااإلقليمية التي كانح موجهة لف
هاو و  مثل هرا العالقات الممتدل بين ررف عرةي وررف غيار عرةاي وفاعال أساساي فاي المنطقاة

وسياسية وإقليمياة متكاملاة  تقريب العالقات لبناء قول اقتصادية تدف  للبحث أكثر في مدى إمكانية، إيراب
 .تكوب لها مكانة هام ة في المنوومة الدولية

لاااركر أب العدياااد مااان قاااادل الثاااورل اإلساااالمية فاااي إياااراب كاااانو يقيماااوب فاااي دمشاااق ومااان الجااادير با
ويدرسااوب فااي جامعتهااا قباال الثااورل مثاال قطااب زادا الااري أصاابف أول وزياار للخارجيااة بعااد الثااورل والمفكاار 

 .اإليراني الكبير علي شريعتي الري مات في دمشق ودفن في ضريف السيدل زينب

حيااث ، لااة يااؤ ر ماان عاادل نااواحي علااى عمليااة صاان  القاارار الخااارجيكمااا أب الموقاا  الجغرافااي للدو 
يباارز فااي الوقااح ذاتااه حجاام التهدياادات الموجهااة إلااى أمنهااا ، و يحاادد هاارا الموقاا  مجالهااا الحيااوي المباشاار

 يؤكد راتزل أحد أنصار الحتمية الجغرافية على دور الجغرافيا في تحديد سياسات الدول.، و الورني

في العالقة البينية بـين الجمهوريـة العربيـة السـورية والجمهوريـة اإلسـالمية  األبعاد الماثرل 1-1-2
 اإليرانية:

 البعد الجغرافي: 1-1-2-1
 ماهــا يعتباار العاماال الجغرافااي ماان العواماال الجوهريااة فااي العالقااات الدوليااة حيااث رةااط كاال ماان 

. ونجااد أب كااال البلاادين (51)الخارجياةباين العاماال الجغرافااي وعناصاار قاول الدولااة واسااتراتيجياتها ماكينــدر و 
 يتمتعاب بموق  جيوةوليتيكي هاإ يعد بعدًا  ابتًا من أبعاد السياسة واالقتصاد والقول العسكرية لهما. 

ـــي " وقاااد صااارح وزيااار الخارجياااة األسااابق  ـــر واليت ـــي أكب إب سااااحلنا الجناااوةي وم ااايق هرماااز عل
 ".(52)وعجماب هي حدودنا االستراتيجية األكثر أهمية

، تق  الجمهورية العرةية السورية فاي منطقاة حساساة وم اطرةة من الناحية الطبيعية والجغرافيةو  
ممااا يجعلهااا فاااعاًل أساساايًا فااي كاال ق ااايا المنطقااة إضااافة إلااى توضااعها علااى الساااحل الشاارقي للبحاار 

                                  
 20،  1987، بيروت، مركز دراسات الوحدل العرةية، ، العرل ودول الجوار الجغرافيعبد المنعم سعيد (51)
 242،  2001، بيروت، صنع القرار في إيرا  والعالقات اإليرانية العربيةنيفين عبد المنعم مسعد،  (52)
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اق وتركيااا فيمااا تطاال الجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة علااى العاار ، وامتالكهااا لمنافاار بحريااة هامااة المتوسااط
  وأفغانستاب وةاكستاب وةحر قزوين والخليا العرةي.

فاي تحليلاه لجارور السياساة الخارجياة  (Kayhan bargezar (53)) لارلن يؤكاد كيهااب بركيازار
إضاافة إلااى ، علاى أب  قافاة إياراب السياساية 2003بعاد احاتالل العاراق عااإ  ساوريةإلياراب نحاو العاراق و 

يرى الكاتب أب النورل تمكننا من فهام ، و ن فهم السياسة الخارجية اإليرانيةالحقائق الجيوسياسية تمكننا م
هارا ماا يسامف بفهام ، و توجه السياسة الخارجية اإليرانية نحو العالم العرةي وخاصة باتجاا العراق وسورية

كمااا يؤكااد كيهاااب فااي نفااس الوقااح علااى أب ربيعااة ، الثقافااة السياسااية ومتطلبااات أماان المجتماا  اإليرانااي
حقائق الثقافة السياسية في المنطقة و  لسياسة الخارجية اإليرانية براغماتية بالتوافق م  الجغرافيا السياسيةا

 .(54)2003خاصة بعد أزمة الخليا 

، لتفاعال العوامال الداخلياة فحسااب اً وةحساب )جاوريفتيش( فانب "السياساات الخارجياة ليسااح انعكاسا
الدولياااة علاااى تلااان الااادول مماااا يااادفعها إلاااى التغييااار فاااي إنماااا هاااي صاااورل واضاااحة عااان تاااي ير التحاااوالت و 

 .هرا ما يؤكد مكانة هرا المتغيرات في فهم السلوك الخارجي للدولة. و (55)سلوكها"

عامال مؤ را في توجيه سالوك إياراب  2006وم  هرا فقد شكلح الحرب اإلسرائيلية على لبناب في 
هارا الحارب علاى ضارورل تو ياق العالقاات ما  حياث أكاد النجااح الاري حققاه حازب ح فاي ساورية، نحو 
 .أكثر باعتبارها الشرين المو وق منه في مواجهة إسرائيل سورية

فتوقيا  ، الساوري معااً و  اإلسرائيلية بمثابة تهدياد ل مان القاومي اإليراناي -وتعتبر العالقات التركية 
اًل مااؤ رًا فااي صاان  القاارار تطااورات عالقاتهمااا خلااق عااامو  1996تركيااا وإساارائيل التفاقيااة عسااكرية عاااإ 

نورًا لعدإ الترابط الحدودي بين إيراب ، ويعود ذلن إلى التوس  اإلسرائيلي في المنطقة، اإليراني الخارجي
ةالتاالي ، و تركيا هاي معبار إسارائيل إلاى إياراب، و هي معبر إيراب إلى فلسطين سوريةفقد كانح ، وإسرائيل

ن اإليراناي وسايتمكن الساالح الجاوي اإلسارائيلي مان قصاف أي ستكوب الحدود التركية بمثاباة تهدياد ل ما
، كما أب هرا التقارب سوف يشكل تهديدًا على العالقات التركية اإليرانية فاي حاد ذاتهاا، منطقة في إيراب

                                  
أستاذ مساعد فاي العلاوإ والبحاوا الجامعياة فاي جامعاة آزاد اإلساالمية، وةاحاث فاي كلياة كينيادي الحكومياة وجامعاة هاارفرد، وأقادإ باحاث فاي  (53)

 مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية في رهراب.
(54)  Kahan Bargezar,Iran Foreign Policy Towards Iraq and Syria,2007,www.esiweb.org/pdf/esipdf 

 18،  1999، أكتوةر 132السياسة الدولية، العددالسياسة الخارجية اإليرانية:تحليل لصناعة القرار، عبد ح سهر محمد،  (55)
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فالتقاااارب الاااري عرفتاااه العالقاااات األميركياااة ، تاااوترت عالقاااة البلااادين بفعااال هااارا التطاااورات ةالفعااال فقااادو 
األردنية ساهم في تجمياد عالقاات هارا البلاداب ما  إياراب. علاى عكاس ساورية التاي و  السعوديةو  المصرية

، التهديااد األميركااي عليهاااو  إضااافة إلااى ال ااغط، كانااح عالقاتهااا ماا  الواليااات المتحاادل األميركيااة متربربااة
 -كااال هاااارا زاد ماااان توريااااد العالقاااات بااااين البلاااادين لمواجهااااة كاااال المشااااري  الغرةيااااة بمااااا فيهااااا األميركيااااة

ماا  الواليااات المتحاادل ساامحح لصااناع القاارار  سااوريةاإلساارائيلية. كمااا أب العالقااات المتااوترل التااي تعرفهااا 
قاااد عرفاااح ، و اإليااارانيين بتوجياااه سياسااااتهم اتجاههاااا باعتبارهاااا تشاااترك معهاااا فاااي نفاااس المحاااور التهديااادي

كال هارا ، األمنياة والثقافياةعالقات البلدين تطورًا كبيرًا توس  على جمي  الميادين االقتصادية العساكرية و 
استلزمها تعاونًا مشتركًا لمواجهة المشاري  األميركية خاصًة م  ما ررحه مشروع الشرق األوساط الكبيار 

 .من مخارر

أب تلعاااب عااادل أدوار فاااي المنطقاااة كااادور الوسااايط فاااي النااازاع  ساااوريةوقاااد أتاحاااح هااارا الواااروف ل
إلى جانب أدوارها المميزل فاي الصاراع العرةاي ، لبناباإليراني الخليجي ودور الموفق بين األرراف داخل 

 .اإلسرائيلي

 البعد الد موغرافي: 1-1-2-2
بااارزت حقاااائق ديمغرافياااة كااااب لهاااا أ ااار باااالغ علاااى مساااتوى ، انطالقاااًا مااان تقاااارب البلااادين جغرافيااااً 

 الصاافاتفانتقاال الجماعااات مان المنطقااة رسام مجموعااة امتادادات ديمغرافيااة مان حيااث ، عالقاات البلاادين
 .(56)الح ارية لكل ررفو  السمات اللغوية والعرقيةو 

خليطاًا ساكانيًا مميازًا نتيجاة لتواجاد العدياد مان  حيث تحوي الجمهورية العرةية الساورية فاي نسايجها
وتاي ير ، مما يجعل من سياستها مرهونة بهارا الق اايا، األقليات فيها كاألرمن واألكراد والتركماب وغيرهم

كمااا تحتااوي الجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة خليطااًا ، مفعااول علااى الساالوك الخااارجي لهااا هاارا األقليااات لااه
مشابهًا إلى حد ما ومتشابكًا م  الخليط الموجود في سورية ويركر التاريخ هرا التداخل الري خلق تبااداًل 

تور اإلساالمي  قافياًا وتجارياًا باين الح اارتين حياث تعازز بادخول اإلساالإ إلاى باالد فااري واعتمااد الدسا
األقليااات علاى أراضاي البلادين ولاو بنسابة قليلاة يجعلهاا حااررل  فوجاود هارا، فاي معوام الادول فاي المنطقاة

هارا ماا يوضاف لناا العالقاات ، و جدا في تعامالتها م  الدول التي تشترك معها في امتداد هارا الجماعاات
 .إيرابسورية و الحسنة بين 

                                  
 105،  1998القاهرل، مكتبة النه ة المصرية، تحليل السياسة الخارجية، محمد السيد سليم،  (56)
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 البعد الثقافي: 1-1-2-3
إيراب لفترات رويلة فقد سااهمح النخاب المثقفاة منار سورية و ذلن المحور الري جم   تشكل الثقافة

وهارا ماا دفا  إلاى ، وحركتهاا الساريعة باين الادولتين القدإ في تواصل البلادين مان خاالل نشااراتها الدائماة
  البلدين بناء جسور متينة بينهما على المستوى الثقافي. وقد شكلح الثقافة اإلسالمية جزءًا منها في جم

 .من خالل محاوالتهما لتوحيد الصف العرةي واإلسالمي

وإيراب والتي ساهمح إلى حاد كبيار فاي تو ياق  سوريةوتعتبر التجرةة الثقافية التي جمعح كل من 
اإلساااالمية خاصاااة فاااي ظااال التطاااورات التاااي تشاااهدها  -خطاااول هاماااة لتوحياااد األماااة العرةياااة ، روابطهماااا
 قااة والتشااتيح التااي تسااعى إليهااا القااوى األجنبيااة بمااا فيهااا الواليااات المتحاادلوكاال محاااوالت التفر ، المنطقااة

له تاي ير و  لرلن نجد أب العامل الثقافي كاب عاماًل مهماً ، إسرائيل بالتلميف إلى مفاهيم الحروب الطائفيةو 
النخاب كما يؤكاد علاى دور ، حيث أفرز نوعًا من المرونة في التعامل بينهما، قوي على عالقات البلدين
 .المساهمة اإليجابية في رةط الشعوب واألمم ضمن  قافة موحدل وهادفةو  المثقفة في بناء المجتمعات

وقد كاب اهتماإ إيراب واضحًا خاصة بعد إقرار دستورها ب ارورل تادريس اللغاة العرةياة كلغاة  انياة 
حيااث يقاوإ معهااد ، ساوريينفاي الجمهورياة. فااي المقابال شااهدت اللغاة الفارساية اهتمامااًا كبيارًا ماان رارف ال

-2005قااد اسااتقبل خااالل عااامي ، و اللغااات التاااب  لجامعااة دمشااق باادورات تدريبيااة لتعلاايم اللغااة الفارسااية
 .،(57)حوالي أرةعين رالبًا في القسم الجديد المخصص لهرا اللغة 2006

 البعد االقتصاد : 1-1-2-4
ناار القاادإ علااى أهميتااه فااي بنااااء وقاااد أكااد م يمثاال االقتصاااد األساااي الااري ترتكااز عليااه أي دولااة 

حيااث ال يكفاااي أب تااادير الدولااة شاااؤونها االقتصااادية باااالموارد الموجاااودل ، جسااور التواصااال بااين الشاااعوب
يشاكل و  بل عليها في نفس الوقح البحث عان أساواق لبيا  المنتجاات المحلياة.، داخل ترابها الورني فقط

السورية خاصًة في ظل التطورات التي يشهدها عالم  -االقتصاد مجااًل مهمًا لتطوير العالقات اإليرانية 
كماا ، صاعود العامال االقتصاادي كمتغيار أساساي للتاي ير فاي التفااعالت الدولياة، و ما بعد الحارب البااردل

أب بروز مفهوإ االعتماد المتبادل وظهورالتكتالت الدولية لدليل قار  على أهمية العامل االقتصادي في 
سورية تحسنًا ملحوظًا انطالقًا و  ول. وقد عرفح العالقات االقتصادية بين إيرابسير العالقات ما بين الد

ذلاااان ماااان خااااالل فااااتف المجااااال ، و ماااان تطااااور العالقااااات السياسااااية بينهمااااا مناااار انتصااااار الثااااورل اإليرانيااااة
                                  

 114،  2006، 100دمشق، المستشارية الثقافية اإليرانية، العدد أضواء علف اللغة الفارسية في سورية، عبد الكريم سلماني،  (57)
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منهااا مااا كاااب هاادفًا لسااورية فااي فااتف المجااال للتبااادل ، كاااب لاارلن عاادل مبااررات، و لالسااتثمارات المشااتركة
ممااا دفعهااا إلااى البحااث عاان خيااارات بديلااة لتطااوير ، ري ناااتا عاان العجااز االقتصااادي الااري عرفتااهالتجااا

 .االقتصاد الورني

األماار ، فاي نفاس الوقاح شاهدت إياراب بعاد حرةهاا ماا  العاراق تادهورًا كبيارًا علاى مساتوى اقتصاادها
كااال هااارا  الاااري رااارح ضااارورل البحاااث عااان آلياااات لتااادارك الخساااائر خاصاااة علاااى المساااتوى االقتصاااادي.

 -قااد عرفااح العالقااات اإليرانيااة و  األمااور دفعااح بالبلاادين إلااى فااتف مجااال واساا  لالسااتثمارات المشااتركة.
انعكاس ، السورية خالل مرحلاة التساعينات تطاورًا ملحوظاًا علاى مساتوى االساتثمارات والتباادالت التجارياة

ت أكثاار بعاد الزياارات التاي قاااإ كمااا تعاززت هارا العالقاا، ذلان علاى عقاد الاادولتين لعادل اتفاقياات مشاتركة
حيااث بحااث الرئيساااب ساابل تطااوير المبااادالت  2004بهااا الاارئيس محمااد خاااتمي إلااى دمشااق فااي أكتااوةر 

، المصااارفيةو  الصااناعية، ماااركرات التفاااهم فاااي المجاااالت الزراعياااةو  تفعياال االتفاقياااات الموقعااةو  التجاريااة
 .(58)النقل والكهرةاء....الخ

، هاارا المااداخل نسااتطي  فهاام ماادى ارتباااط الطاارفين رااوال هاارا الماادلوماان خااالل دراسااتنا لمختلااف 
 التااداخل الثقااافيو  فالتمااازج الااري تعرفااه البيئتاااب بصاافتهما دواًل ماان نفااس اإلقلاايم دفعهمااا للتعاااوب أكثاار.

كماا أب العامال الجغرافاي سامف بتقارةهماا بحكام ، الديمغرافي لعب دورًا كبيرا في تقبل الشاعبين لبع اهماو 
كمااا ساااهمح ، ا فااي إقلاايم واحااد ممااا يسااهل عمليااة التحاارك بينهماا دوب باارل عناااء كبياار فااي ذلاانتواجادهم

الموارد الطبيعية الموجودل لدى كال رارف فاي التنسايق المشاترك لتباادل هارا المصاالف الزراعياة والنفطياة 
 تنااافسوةهاارا نجااد أب إدراك البلاادين لكاال هاارا المشااتركات ساااهم فااي تغليااب منطااق التعاااوب أكثاار ماان ال

 .الصراعو 

فقااد عمااال البلااداب علاااى عقااد اتفاقياااات تسااامف ، وإياااراب ساااوريةوعلااى صاااعيد التبااادل التجااااري بااين 
وتااام ذلااان فعلياااًا حياااث تشااامل الصاااادرات الساااورية إلاااى إياااراب الفوسااافات والقطااان ، بتباااادل السااال  بينهماااا

صااادرات اإليرانيااة إلااى فااي حااين تشاامل ال، واألساامدل واألجهاازل الكهرةائيااة وغيرهااا ماان المنتجااات المحليااة
ويجري العمل بين البلدين على تعزيز هرا التباادل أكثار ، منتجات سل  منزلية ومحركات كهرةائية سورية

 .عن رريق عقد جملة من االتفاقيات التجارية بينهما

                                  
 2004، 53مختارات إيرانية، العدد العالقات الغربية اإليرانية، محمد عزب العرب،  (58)
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حيث نجاد أب ، وي اف في حالتنا البعد العرةي ومدى تي يرا على صياغة قرارات الدولة الخارجية
بالدول العرةية رغى عليها تي ير العامل الخارجي. فنجد أنهاا مارت بفتارات  سوريةالتي جمعح  العالقات

حياث تكا فاح القاوى ، جيدل وفتارات ساادها االنقطااع خاصاًة ما  باروز االحاتالل الصاهيوني فاي المنطقاة
ل ماا  هاارا فقااد شااهدت العالقااات السااورية باابعض الاادو ، و العرةيااة ماان أجاال الق اااء علااى هاارا االحااتالل

فالصااراعات الحدوديااة لعبااح دورهااا فااي ، العرةيااة فااي فتاارل الثمانينااات نوعااًا ماان التااوتر خاصااة ماا  العااراق
كما أب الوقوف السوري بجانب اإليراني في حرةه ما  العاراق زاد مان حادل التاوتر ، توجيه صان  القرارات

 .سعى إلى الهيمنةالتي كانح تنور إلى إيراب على أنها قول ت، ةعض الدول العرةيةسورية و بين 

وتعمق التقارب السوري اإليراناي مان خاالل الق اية الفلساطينية: ظلاح هارا الق اية نقطاة المركاز 
إال ، رغم التحوالت التاي عرفهاا المجتما  الادولي، و للسياسة الخارجية السورية منر النكبة وحتى يومنا هرا

قطة مركزية للسياسة الخارجياة اإليرانياة كما أنها شكلح ن ....أنها لم تؤدي إلى تغيير مركز هرا الق ية
 أي ًا.

والتااي كاناااح منعطفاااًا تاريخيااًا هاماااًا فاااي مسااار الصاااراع العرةاااي ، إضااافة إلاااى اتفاقيااة كاماااب ديفياااد
خاللها شريكًا عرةيا قوياًا كااب يسااعدها علاى تحقياق التاوازب االساتراتيجي ما   سوريةوفقدت ، اإلسرائيلي
 .سلوكيات تتوافق والطبيعة اإلقليمية المتغيرلمما ساهم في انتهاجها ، إسرائيل

أب تناتها ساالوكًا تعاونيااًا ماا   سااوريةفقاد اسااتطاعح ، لادعم الحركااات التحرريااة ومان منطلااق تبنيهااا
حياث تعمال هارا األخيارل أي اًا علاى مسااندل كال جماعاات المقاوماة فاي المنطقاة ، إيراب في هارا المجاال

قاد أعلناح موقفهاا الارافض للوجاود اإلسارائيلي علاى ، و حازب حو  وعلى رأسها بعض الفصائل الفلساطينية
  .األراضي اإلسالمية منر قياإ الجمهورية اإلسالمية

المتمثاال فااي مساااندتها لكاال أشااكال ، و إياارابسااورية و كمااا أب هناااك قاساامًا مشااتركًا يجماا  كاال ماان 
 .(59)المقاومة فكال البلدين ينتها سياسة تعاونية م  بعض التنويمات والحركات، المقاومة

 ""Syria and the New World Order :في كتابه (Niel Quilliam) وقد أكد نايل كويلياإ
علااى أب ربيعااة النواااإ الاادولي ساااهمح فااي نمااط اتخاااذ القاارار السااوري  (النواااإ العااالمي الجدياادسااورية و )

علاى اتبااع سياسااة  سااوريةالتاي أجبارت ، و وماا يؤكاد ذلاان الفوضاى التاي ساادت النواااإ الادولي، الخاارجي

                                  
 101،  1996، ، بيروتالعالقات اإليرانية العربية: محدد التسوية السلميةأيمن السيد عبد الوهاب،  (59)
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مااا   سااوريةمااا بااين ذلاان هاااو صااراع ، و خارجيااة يكااوب فااي رليعاااة اهتماماتهااا المصاالحة واألماان الاااورني
 (60).إسرائيل المهيمنة على النفوذ في الشرق األوسط

فتسااهم عالقاات البلادين باالقوى الكبارى فاي تشاكيل الراياة كال بلاد لكيفياة ، أما من الناحية الدولياة
السااورية إلااى حااد كبياار بجملااة ال ااغوط التااي  -كمااا تتااي ر العالقااات اإليرانيااة ، الخارجيااةإدارل عالقاتااه 

  .تمارسها الواليات المتحدل األميركية عليها

، اإليرانيااة تطااورًا هامااًا خاصااًة ماا  تزايااد ال ااغوط علااى الاادولتين -فقااد عرفااح العالقااات السااورية 
اإلقليم حيث ال يمكان تجاهلاه فاي صاياغة أو تمريار إدراك صان  القرار للدور الري يمكن أب يلعبه في و 

ماا  إيااراب نمااوًا تاازامن ماا  إبااراإ الاادولتين لعاادل اتفاقيااات  سااوريةلهاارا عرفااح عالقااات و  أي سياسااة إقليميااة.
علااى  اً الااري ال ياازال يشااكل تااي يرًا قوياا، و ررفااًا قويااًا فااي مياازاب القااوى فااي الشاارق األوسااط سااوريةأكساابح 

وعلياه فانب كال معطياات ، ي الساوري فاي ظال التصاعيد الغرةاي علاى المنطقاةعملية صان  القارار الخاارج
تكييف قراراته م  كل متطلباات و  تحوالتها أصبحح تتطلب على صان  القرار إدراكهاو  السياسات الدولية

 النسق الدولي سواء إقليميا أو دوليًا.

  التحوالت اإلقليمية وتداخل سياسة الدولتين: 1-1-3
من المعالم األساسية لسياسات الشرق األوساط ونموذجاًا فريادًا  اإليرانية -السورية تعتبر العالقات 

التحاديات و  والثبات رغم كل الواروف خاصًة وأنها العالقات الوحيدل التي تميزت باالستمرارية، من نوعه
ا ساابقا أب قاد تيكاد كماا رأيناو  التي تعرض لها البلداب والتي شكلح تهديدًا رسميًا علاى مساتوى عالقتهماا.

أبعااد تاريخياة ودينياة و قافياة واقتصاادية واجتماعياة و  الساورية ارتبطاح بعادل عوامال -العالقات اإليرانية 
م  هرا تبقى تلان الماداخل غيار كافياة ، و كانح أساسًا جيدًا لديمومتهاو  ساهمح إلى حد بعيد في بلورتها

تعيشاب بمعزل عن بيئتهما اإلقليمية والدولية  ال وسورية أب إيرابو  لتفسير حقيقة هرا االستمرارية خاصةً 
 نعكس بال ارورل علاى عالقاة البلادين. ويؤكاد هااورد ريجنازتانب كال تحاوالت تعرفهاا هارا البيئاة وعليه فا

(HAWARD WRIGGINS)   علاى أب تفااعالت النوااإ اإلقليمااي تخ ا  لمجموعاة مان المحااددات
 (domestic) داخلياة :إلاى  االا محاددات هايقاد قسامها ، و ت ابط مساار التفااعالت وتحادد أنمارهاا

                                  
(60)  Niel Quilliam,Syria and the New world Order, Ithaca press, 1999 
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وعلاى ضاوء هارا التقسايم يتباين لناا أهمياة ودرجاة تاي ير العوامال  (global) وعالمية (regional) إقليمية
  .(61)اإلقليمية والتحوالت التي يعرفها هرا اإلقليم على حركة التفاعالت والعالقات التي تتم داخلها

إياراب سورية و تهديدًا فعليًا ل من القومي لكل من  هوتواجد قوات أجنبية داخل يشكل احتالل العراق
والااري تغريااه أرااراف خارجيااة وهاارا مااا جعاال ، حيااث راارح الوضاا  العراقااي الجديااد فكاارل الصااراع الطااائفي

إب كااال هااارا العوامااال قابلاااة لتفكيااان االرتبااااط التااااريخي الاااري جمااا  ، امتداداتاااه كثيااارل علاااى دول الجاااوار
 .تين لحد اآلبالدول

وقد انعكس ذلن على الزيارات  في نفس الوقح نجد أب العالقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظاً 
التاي ناتا عنهاا فاتف ، و مواقفها اتجاا تي ير هرا الق ايا علاى عالقتهماا، و المتبادلة بين األرراف الرسمية

ساورية غيرهاا. كماا تساعى كال مان و  ثقافياةالو  آفاق جديدل للتعاوب بين البلادين فاي المجااالت االقتصاادية
 .إيراب إلى تطوير عالقات بلديهما م  العراقو 

التهديد الري و  اإليرانية -في تفسير العالقات السورية  لطالما كاب المتغير اإلسرائيلي عاماًل مهماً 
التيسايس  كما ساهم إلى حد كبير في، يشكله بالنسبة للبلدين مما ساهم في تقريب وجهات نورهما حوله
قاد جااءت الحارب اإلسارائيلية علاى ، و ل رضية الصالبة الساتمرار عالقتهماا فاي ظال تواجادا فاي المنطقاة

األمار الاري أدى بالعدياد مان المحللاين ، اإليرانايو  لتؤكد مان جدياد علاى الادور الساوري  2006لبناب في 
اإليرانااي  -للاادعم السااوري إلااى التيكيااد علااى أب عمليااة خطااف الجنااود اإلساارائيليين كانااح نتيجااة حتميااة 

 للحزب.

  الحرل العراقية 1-1-4
فبعاد ، اإليرانياة  في تااريخ العالقاات الساورية هام ةً  اإليرانية مرحلةً  -كانح مرحلة الحرب العراقية 

بقااي العااداء بااين البلاادين إلااى غايااة  1971أب قطعااح كاال ماان العااراق وإيااراب عالقتهمااا الدبلوماسااية عاااإ 
كااب الارد و  .(62)اشاتعلح الحارب بينهمااو  ح القوات العراقية في األراضي اإليرانياةحين توغل، 1980عاإ 

 منر اللحوة األولى إلاى جاناب إياراب سوريةالعرةي على هرا الحرب بالوقوف م  العراق في حين وقفح 
، ينياةحيث قامح الحكومة السورية وقتها بنمداد إياراب بالساالح والعتااد والماواد التمو ، ساندتها في حرةهاو 

                                  
، 2001القااهرل، مركاز الدراساات االساتراتيجية، تحليل النام اإلقليمية: دراسـة فـي أصـول العالقـات الدوليـة اإلقليميـة، محمد السعيد إدريس،  (61)

 57 
 86،  1991الجزائر، دار الشهاب، ل، آل سعود وأمريكا واالحتال نبيل السماب،  (62)
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بانيااي( وحرماح العاراق مان ماواردا المالياة وتسالمح  -وقامح بنغالق األنبوب النفطي العراقي )كركاوك
، وهاارا مااا زاد ماان الثقاال االسااتراتيجي السااوري بالنساابة إليااراب، (63)فااي المقاباال نفطااًا إيرانيااًا رخاايص الااثمن

مكان أب تلعباه فاي المنطقاة دفعاه إلاى ان  القارار الساوري للمتغيارات الدولياة والادور اإليراناي المصفندراك 
 وسااورية كمااا عرفااح العالقااات االقتصااادية بااين إيااراب، االقتااراب أكثاار وزيااادل تو يااق العالقااات ماا  إيااراب

وشااهدت  .1996آب  20حيااث تاام التوقياا  علااى اتفاااق تجاااري بااين البلاادين فااي ، تحساانًا ملحوظااًا آنااراك
اإليرانية حيث تزايدت نسب التبادالت االقتصاادية باين –هرا الفترل تطورًا على مستوى العالقات السورية 

أعلااان عااان تيسااايس المركاااز الثقاااافي  1983وفاااي عااااإ، (64)1982البلااادين وتوجاااح باتفاقياااة الااانفط عااااإ 
توساعح العالقاات الثقافياة والسياساية مان خاالل إباراإ ماركرل تفااهم  (65)1984اإليراني بدمشق وفي عااإ 

شاااملة بااين إيااراب وسااورية ت اام فااي بنودهااا التعاااوب فااي جمياا  مجاااالت الترةيااة والتعلاايم العااالي والثقافااة 
 والسياحة.  والفنوب والرياضة

 الحرل اإلرهابية علف سورية: 1-1-5
لمتحاادل األمريكيااة بمحاولااة زعزعااة األماان فااي منطقااة قامااح الاادول الغرةيااة وفااي مقاادمتها الواليااات ا

الشاااارق األوسااااط وتوجيااااه ضاااارةة لمحااااور المقاومااااة الممتااااد ماااان الجمهوريااااة اإلسااااالمية اإليرانيااااة ماااارورًا 
بالجمهورية العرةية السورية وصواًل إلى جنوب لبناب. ووجهح بنفس الوقح ضرةة لروسيا االتحادية أحاد 

مااان ساااورية وإياااراب بغياااة إضاااعافها دولياااًا وذلااان عبااار حشاااد األصاااوليين أهااام الحلفااااء االساااتراتيجيين لكااال 
والمتشااددين اإلسااالميين ماان مختلااف دول العااالم وإرسااالهم إلااى سااورية لمحارةااة الحكومااة السااورية وشاان 
حرب بالوكالاة عليهاا. وقاد اساتخدمح أفوا  أسااليب الت اليل اإلعالماي والتا مر الادولي فاي هارا الحارب 

ورياااة العرةياااة الساااورية وخلفهاااا حلفااهاااا اإليااارانيين والاااروي وأحااارز فيهاااا الجااايش التاااي تصااادت لهاااا الجمه
وكاااب للجانااب اإليرانااي دور هاااإ فااي ، العرةااي السااوري إنجااازات عويمااة أدت إلااى قلااب المااوازين الدوليااة

تااارجيف الكفاااة الساااورية مااان خاااالل إرساااال مستشاااارين عساااكريين وإماااداد الدولاااة الساااورية بالعتااااد واألدوياااة 
 إلى الدور اإليجابي المساند الري قدمته للحكومة السورية في المحافل الدولية. ضافةإ

                                  
(63)  Ely Karmon, OP cit, p20 
(64)  Lbid,p19 

 100،  2006دمشق، الثقافة اإلسالمية، المستشارية الثقافية اإليرانية، حسين الشفيعي،  (65)
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 :مقدمة -
قاماح الباحثااة بزيااارات إلاى وزارل الكهرةاااء السااورية وماديريتي التوليااد والتخطاايط حياث التقااح ماادير 

جمهوريااة وقااد واقاا  منوومااة الكهرةاااء فااي ال، التخطاايط ومااوظفين فااي دائاارل اإلحصاااء فااي وزارل الكهرةاااء
 .ا المنوومةفي تحسين هر كما شرح بنسهاب الدور اإليراني، العرةية السورية وال رر الري تعرضح له

إلاى  2017وخالل زيارل أجراها وزير الكهرةاء ومدير عاإ مؤسسة توليد الكهرةااء فاي شاهر أيلاول 
اري  المهمااة فااي مجااال الجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة تاام توقياا  مااركرل تفاااهم تت اامن العديااد ماان المشاا

 .الطاقة م  إيراب

 :حيث ضمح المركرل

 .ميغاواط 540إنشاء محطة توليد في مدينة الالذقية بقدرل  -

 .ميغاواط 125توريد وتركيب خمس مجموعات توليد تعمل بالغاز في مدينة بانياي باستطاعة  -

المجماوعتين األولاى والخامساة وإعاادل تيهيال ، إجراء تقييم ل ضرار في المحطة الحرارية في حلب -
  ها.في

فاااي « اساااكادا»إعاااادل تيهيااال وتفعيااال مركاااز الاااتحكم الرئيساااي للمنووماااة الكهرةائياااة الساااورية بنوااااإ  -
 .دمشق

 .ميغاواط 90إعادل تيهيل محطة توليد التيم في دير الزور بقدرل  -

 إعادل تيهيل وتحسين أداء محطة توليد جندر في حمص. -

 :كما تم توقي  عقدين

 125ول تورياااد خماااس مجموعاااات تولياااد تعمااال بالغااااز الاااى مديناااة حلاااب باساااتطاعة يت ااامن األ .1
 .ميغاواط

هيل والتحويل للعمل على الغاز والتحسين للمجموعة الغازية في محطة إعادل التييت من الثاني  .2
 .ميغاواط 34توليد بانياي باستطاعة 
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 خر:آعلى صعيد 

ني اإليرانااي فااي توريااد بعااض قطاا  الغيااار للصاايانة فااي يااتم االسااتفادل ماان خااط التسااهيالت اإلئتمااا
 محطات التوليد والتعاقد م  بعض الشركات اإليرانية الجراء الصيانة الفنية لمحطات التوليد

توصالح الباحثاة الاى خالصاة تفياد بالادور االيجااابي والفعاال للجاناب االيراناي فاي زياادل اسااتطاعة 
 منفرين هما: محطات التوليد في سورية عن رريق مشروعين

%( مان 40)والتاي تمثال حاوالي  ميغااواط 450توسي  محطاة تولياد تشارين الحرارياة باساتطاعة  .1
 استطاعتها الكلية الحالية(.

% مااااان 39)والتاااااي تمثااااال حاااااوالي  ميغااااااواط 450توساااااي  محطاااااة جنااااادر الحرارياااااة باساااااتطاعة  .2
 استطاعتها الحالية(.

نتاجيااة لمحطااات التوليااد المااركورل وةالتااالي اإلسااتطاعة هاارا تااؤدي الااى زيااادل الطاقااة ب زيااادل اإلإ
 زيادل كمية الكهرةاء المولدل الالزمة لالستهالك المنزلي والتجاري والصناعي على حد سواء.

بموجااب  بانياااي(-جناادر-جراء صاايانة لمحطااات التوليااد فااي )تشااريننيرانيااة بااإكمااا قامااح شااركات 
لقطاااع الكهرةااء ويزياد ماان  قويااً  ماا يعطااي دعمااً عقاود صايانة تاؤدي الااى رفا  الكفااءل لمحطااات التولياد م

الطاقة االنتاجية لمحطات الولياد وتخفياف العابء عان الماوارن بزياادل كمياات الكهرةااء المولادل والالزماة 
 لالستهالك المنزلي والتجاري والصناعي.

دينة كم جنوب شرق م 50وقد قامح الباحثة بزيارل الى محطة تشرين الحرارية التي تق  على بعد 
 دمشق بالقرب من بلدل حراب العواميد.

 :تتالف محطة تشرين الحرارية من

 -ميغااااا وات تعماااال علااااى )الفيااااول  200مجمااااوعتين بخاااااريتين اسااااتطاعة المجموعااااة الواحاااادل  .1
 .1993الغاز( من شركة تكنو اكسبورت )الروسية( وضعح بالخدمة عاإ  -المازوت 

 -ميغاا وات تعمال علاى )الغااز  1112.5احادل مجموعتين غازيتين استطاعة كل المجموعة الو  .2
 .1995الفيول( من شركة فيات )اإليطالية( وضعح بالخدمة عاإ 
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ميغاااا واط( مااان  450دارل مركباااة )مجماااوعتين بخااااريتين ومجموعاااة غازياااة باساااتطاعة اجمالياااة  .3
 .2009شركة مبنا اإليرانية وضعح بالخدمة عاإ 

 .ميغا واط 1075االستطاعة اإلجمالية للمحطة 

 .عامل 560عدد العاملين حوالي 

 توزع العاملين في محطة تشرين الحرارية (: 1)الجدول رقم 

 المجموع مهنيين سائق إعداد ة ثانوية معاهد متوسطة شهادل جامعية مهندسين
75 10 230 75 24 16 133 563 

 

كااام جناااوب مديناااة  30مااان قرياااة جنااادر علاااى بعاااد تقااا  الشاااركة باااالقرب فماااا محطاااة تولياااد جنااادر: أ
 ، كم شمال دمشق 130و حمص

 بلوكات توليد دارل مركبة: ةتتيلف من  ال 

ميغاا واط( تعمال  350البلوك األول )مجموعتين بخاريتين ومجموعة غازياة باساتطاعة اجمالياة  .1
 .1994الفيول( من شركة ميتسوةيشي )اليابانية( وض  بالخدمة عاإ  -على )الغاز 

ميغاا واط( تعمال  350البلوك الثاني )مجموعتين بخاريتين ومجموعة غازية باساتطاعة اجمالياة  .2
 .1995الفيول( من شركة ميتسوةيشي )اليابانية( وض  بالخدمة عاإ  -على )الغاز 

ميغاا واط( تعمال  450البلوك الثالث )مجموعتين بخاريتين ومجموعة غازية باستطاعة اجمالياة  .3
 .2015يول( من شركة مبنا اإليرانية وض  بالخدمة عاإ الف -على )الغاز 

  .ميغا واط 1150االستطاعة اإلجمالية للمحطة 

 .عامل 530عدد العاملين حوالي 

 توزع العاملين في محطة جندر(: 2)الجدول رقم 

 المجموع مهنيين سائق إعداد ة ثانوية معاهد متوسطة شهادل جامعية مهندسين
113 26 143 93 9 28 119 531 
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 :منهج البحث وإجراءاته 3-1
والمقصاااود بااالمنها الوصااافي ، اسااتخدمح الباحثااة فاااي الدراسااة الحاليااة المااانها الوصاافي التحليلااي

التحليلااي نمااط الدراسااة الااري يسااهم بتزوياادنا بالمعلومااات الالزمااة لتقرياار وضاا  الواااهرل المدروسااة تقرياارًا 
ومن  م تحليل هرا المعلومات وتفسيرها للوصول إلى النتائا التي يمكن أب تسهم في تحقيق ، موضوعياً 

 أهداف الدراسة المرجول. 

ويعبر عنه تعبيرًا كيفيًا ، ويهتم بوصفه وصفًا دقيقاً  ويعتمد هرا المنها على دراسة موضوع البحث
مان خاالل الدراساات النورياة  صاهافاالتعبير الكيفاي يصاف لناا الوااهرل المدروساة ويوضاف خصائ، وكمياً 

أماا التعبيار الكماي فيعطيناا وصافًا رقمياًا يوضاف ، السابقة واألدبيات العلمية ذات الصلة بموضوع البحاث
مقاادار هاارا الواااهرل أو حجمهااا ودرجااات ارتبارهااا ماا  الوااواهر المختلفااة وتي يرهااا أو تي رهااا بغيرهااا ماان 

 الوواهر.

 :مصادر البيانات 3-2
ساايتم جماا  البيانااات ماان خااالل المراجاا  العلميااة العرةيااة  :المصــادر الثانويــة للبيانــات 3-2-1
 واألبحاا والدوريات العلمية والنشرات ذات الصلة في موضوع الدراسة. واألجنبية

سااايتم جمعهاااا مااان خاااالل الدراساااة الميدانياااة التاااي تت ااامن  :المصـــادر األوليـــة للبيانـــات 3-2-2
 االساتبانات ام تصاحيف ، اسة الحالية على الموظفين أفراد عيناة الدراساة الحالياةأدال الدر  ستبانةتطبيق اال

فااي اإلجابااة عاان تسااااالت وفرضاايات  االسااتباناتواسااتخداإ درجااات إجاباااتهم علااى هاارا ، الُمطبقااة علاايهم
 الدراسة باالستعانة باألساليب اإلحصائية الالزمة.

 :مجتمع الدراسة وعينتها 3-3
 مي  الموظفين العاملين في كل من وزارل الكهرةاء ومحطة تشرين الحراريةالدراسة ج مجتم  شمل

 الحرارية.  محطة جندرو 

واإلجابااة عاان تسااااالتها وفرضاياتها قامااح الباحثااة بسااحب عينااة  ولتحقياق أهااداف الدراسااة الحاليااة
غ عاادد وةلاا، عشااوائية بساايطة ماان مااوظفي وزارل الكهرةاااء ومحطااة تشاارين الحراريااة محطااة جناادر الحراريااة

وخمساين ، بواقا  خمساين موظفاًا مان وزارل الكهرةااء، ( فارداً 150الموظفين العاملين أفاراد عيناة الدراساة )
 وخمسين موظفًا من محطة جندر. ، موظفًا من محطة تشرين الحرارية



 

 49 

 اإلطار العملي للبحث الفصل الثالث

والجاداول واألشاكال البيانيااة التالياة توضاف تااوزع الماوظفين أفاراد عينااة الدراساة حساب خصائصااهم 
 الشخصية والوظيفية: 

 توزع المووفين أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر(: 3)الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد األفراد متغير العمر
 %28,7 43 سنة 30أقل من 

 %48 72 سنة 40-31من 
 %23,3 35 سنة 50-41من 

 %100 150 المجموع

 

 يبين توزع المووفين أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر(: 6) رقم الشكل

 
 حسب متغير المستوى التعليميتوزع المووفين أفراد عينة الدراسة (: 4)الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد األفراد متغير المستوى التعليمي
 %19.3 29 معهد

 %39.3 59 إجازل جامعية
 %29.3 44 ماجستير
 %12,1 18 درتوراه
 %100 150 المجموع

 

 سنة  30أقل من 
28.70% 

 سنة  40 - 31من 
48% 

 سنة  50--41من 
23.30% 

 سنة 50-41من  سنة 40-31من  سنة 30أقل من 
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 حسب متغير المستوى التعليمييبين توزع المووفين أفراد عينة الدراسة (: 7)الشكل رقم 

 
 التخصص الوويفي توزع المووفين أفراد عينة الدراسة حسب متغير(: 5)الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد األفراد متغير التخصص الوويفي
 %10 15 مدير
 %12 18 مهندس
 %17.3 26 فني
 %20 30 مووف
 %40.7 61 عامل
 %100 150 المجموع

 
 يبين توزع المووفين أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص الوويفي(: 8)الشكل رقم 

 

 معهد 
19.30% 

 إجازة جامعية 
39.30% 

 ماجستير 
29.30% 

 دكتوراه 
12.10% 

 دكتوراه ماجستير إجازة جامعية معهد

 مدير
10% 

 مهندس 
12 

 فني 
17.30% 

 موظف 
20% 

 عامل
 40.70% 

 عامل موظف فني مهندس مدير
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 توزع المووفين أفراد عينة الدراسة حسب متغير جهة العمل(: 6)الجدول رقم 

 النسبة المئوية عدد األفراد متغير جهة العمل
 %33,3 50 وزارل الكهرباء

 %33,3 50 محطة تشرين الحرارية
 %33,3 50 محطة جندر
 %100 150 المجموع

 

 يبين توزع المووفين أفراد عينة الدراسة حسب متغير جهة العمل(: 9) رقم الشكل

 

 :الدراسة وطريقة تصحيحه استبانة 3-4
لتحقيااق أهااداف الدراسااة الحاليااة واإلجابااة عاان أساائلتها وفرضااياتها قامااح الباحثااة باالعتماااد علااى 

( فقارل تقايس "أ ار التحاالف االساتراتيجي 40علاى ) ساتبانةوقاد اشاتمل اال، كيدال للدراسة الحالية ستبانةاال
العرةيااااة السااااورية  البينااااي علااااى توريااااد العالقااااات الدوليااااة )حالااااة التحااااالف االسااااتراتيجي بااااين الجمهوريااااة
حياااث تاام تقسااايم ، والجمهوريااة اإلساااالمية اإليرانيااة( مجاااال الطاقااة الكهرةائياااة )محطااات تشااارين وجناادر("

وهااااو يقاااايس: " التحااااالف ، (عبااااارل11يتكااااوب المحااااور األول ماااان )، إلااااى  ال ااااة محاااااور سااااتبانةفقااارات اال
اإليرانيااة واألزماات التاي تعارض لهااا االساتراتيجي باين الجمهورياة العرةيااة الساورية والجمهورياة اإلساالمية 

وهاو يقايس:" التقاارب االقتصاادي باين ، ( عباارل23مان ) ساتبانةويتكوب المحور الثااني مان اال، البلداب "
ماان  ساتبانةويتكاوب المحاور الثالاث مان اال، الجمهورياة العرةياة الساورية والجمهورياة اإلساالمية اإليرانياة "

وزارة الكهرباء 
33.30% 

 %33.30محطة تشرين 

 %33.30محطة جندر 

 محطة جندر محطة تشرين الحرارية وزارة الكهرباء
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والجمهوريااة  سياسااي واالجتماااعي بااين الجمهوريااة العرةيااة السااوريةوهااو يقاايس: "التقااارب ال، ( عبااارات6)
 ". اإلسالمية اإليرانية

وفااق التاادرج الخماسااي لمقياااي ليكاارت )موافااق  سااتبانةوقااد صاايغح باادائل اإلجابااة عاان فقاارات اال
غياار موافااق بشاادل(. حيااث يحصاال الموظااف الُمجيااب عاان فقاارات ، غياار موافااق، ال أدري ، موافااق، بشاادل
ويحصاال علااى أرةاا  درجااات إذا ، لااى خمااس درجااات إذا اختااار بااديل اإلجابااة )موافااق بشاادل(ع سااتبانةاال

ويحصال ، ويحصل على  الا درجاات إذا اختاار باديل اإلجاباة )ال أدري(، اختار بديل اإلجابة )موافق(
فيمااا يحصاال علااى درجااة واحاادل إذا اختااار بااديل ، علااى درجتااين إذا اختااار بااديل اإلجابااة )غياار موافااق(

 بشدل(.  اإلجابة )غير موافق

 تت امنه بماا يتعلاق فيما نورهم ووجهة آرائهم عن المعبرل الدراسة عينة أفراد إجابات مستوى  ولتحديد

تاام إعطاااء إجابااات المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة علااى كاال فقاارل ماان فقاارات  ،وعباراتااه سااتبانةاال محاااور
وتم حساب رول الفئة على ، كما هو موضف سابقاً  اسيالخم قيمًا متدرجة وفقًا لمقياي ليكرت ستبانةاال

 النحو اآلتي:

 (.4=1-5من أصغر قيمة ) االستبانةالفقرل في  حساب المدى وذلن بطرح أكبر قيمة تيخرها 

 ( على أكبر قيمة في 4حساب رول الفئة وذلن بتقسيم المدى وهو )(5وهي ) االستبانة 

 )رول الفئة(. 0.8=  5÷  4

 ( إلى أصغر قيماة فاي كال فقارل مان فقارات 0.8إضافة رول الفئة وهو )وذلان ، (1وهاي ) ساتبانةاال
 م إضافة رول الفئة ، (1.8 -1وةرلن كانح الفئة األولى تتراوح بين )، للحصول على الفئة األولى

وهكاارا للوصااول إلااى الفئااة ، إلااى الحااد األعلااى ماان الفئااة األولااى وذلاان للحصااول علااى الفئااة الثانيااة
 األخيرل. 

  وضرةها  5حساب فئات النسب المئوية من خالل تقسيم ررفي كل فئة من فئات قيم المتوسط على
 (. 5كما هو مبين في الجدول رقم )، بمئة للحصول على فئات النسب المئوية
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وفقًا للمتوسط الحسابي  ستبانةعليها المووف المجيب علف فقرات االفئات الدرجات التي  حصل (: 7)الجدول رقم 
 الرتبي والنسبة المئوية 

 ستبانةالتقدير في فقرات ومحاوراال فئات النسب المئوية فئات قيم المتوسط الحسابي
 مرتفعة جداً  100% -84.2% 5 – 4.21
 مرتفعة 84% -68.2% 4.20 – 3.41
 متوسطة 68% -52.2% 3.40 – 2.61
 منخف ة 52% -36.2% 2.60 – 1.81
 منخف ة جداً  36% -20% 1.8 – 1

 

 :ستبانةالتحقق من صدق وثبات اال 3-5

 :ستبانةالتحقق من صدق اال 3-5-1
الدراسة الحالية تم حساب معامالت  ستبانةللتحقق من الصدق البنيوي )صدق االتساق الداخلي(ال

مااا  المحااااور  ساااتبانةارتبااااط بيرساااوب باااين درجاااات أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى كااال محاااور مااان محااااور اال
 ( يوضف نتائا ذلن. 6والجدول رقم )، وم  الدرجة الكلية له ستبانةاألخرى لال

مع المحاور األخرى ومع الدرجة  ستبانةبيرسو  بين درجة رل محور من محاور االمعامالت ارتباط (: 8)الجدول رقم 
 ستبانةالكلية لال

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول ستبانةاال محاور

   1 المحور األول
  1 0**710. المحور الثاني
 1 0**696. 0**633. المحور الثالث
 0**759. 0**824. 0**806. ستبانةالدرجة الكلية لال

 0,01)**( دال عند مستوى داللة  
( أب معامالت ارتباط بيرسوب بين درجاة كال محاور 6يتبين لنا من خالل النتائا في الجدول رقم)

جميعهاا دالاة احصاائيًا  ساتبانةوم  الدرجاة الكلياة لال ستبانةم  المحاور األخرى لال ستبانةاال من محاور
 (. 0,01عند مستوى داللة )
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 وةاااين المحااااور األخااارى  األول ساااتبانةباااين محاااور اال وقاااد تراوحاااح قااايم معاااامالت ارتبااااط بيرساااوب 
بااين محااور  وتراوحااح قاايم معااامالت ارتباااط بيرسااوب ، (8060.-6330.بااين ) سااتبانةوالدرجااة الكليااة لال

راوحاح فيماا ت، (0.824-6330.باين ) ساتبانةوالدرجة الكلياة لال وةين المحاور األخرى  الثاني ستبانةاال
 ستبانةوالدرجة الكلية لال وةين المحاور األخرى  الثالث ستبانةمحور االبين  قيم معامالت ارتباط بيرسوب 

 (. 0.759-6330.)بين 

الدراساااة الحالياااة  اساااتبانةمماااا ُيشاااير إلاااى أب  ، دال إحصاااائياً  وجميااا  هااارا المعاااامالت ذات ارتبااااط
 ومالئمته ألغراض الدراسة الحالية. البنيوي.وهرا يدل على صدقه ، يتمت  باتساق داخلي جيد

 :ستبانةالتحقق من ثبات اال 3-5-2
الدراسة الحالية بطريقتي  بات االتساق الداخلي باستخداإ معادلاة ألفاا  استبانةتم التحقق من  بات 

 مو وق به:وذلن للتيكد من أب  االستبانة تتمت  بمستوى  بات ، كرونباخ والثبات بطريقة التجزئة النصفية

  :بطريقة االتساق الداخلي ستبانةالتحقق من ثبات اال 3-5-2-1
والدرجاة الدراساة  اساتبانةتام حسااب معامال  باات االتسااق الاداخلي لفقارات كال محاور مان محااور 

( يعرض نتائا 7والجدول رقم ) Cronbach's alpha))باستخداإ معادلة ألفا كرونباخ  ستبانةالكلية لال
 ت باستخداإ رريقة  بات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ.معامالت الثبا

 الدراسة ودرجته الكلية  ستبانةلمحاور اال معامالت ثبات ألفا ررونباخ(: 9)الجدول رقم 

 معامل ثبات ألفا ررونباخ الدراسة استبانةمحاور 
 0,73 المحور األول
 0,78 المحور الثاني
 0,76 المحور الثالث
 0,82 ستبانةالدرجة الكلية لال

 

( أب  قاايم معااامالت  بااات االتساااق الااداخلي بمعادلااة 7ماان خااالل النتااائا فااي الجاادول رقاام ) يت ااف
( وهاااي معاااامالت  باااات جيااادل 0,82-0,73الاااثالا قاااد تراوحاااح باااين ) ساااتبانةاال ألفاااا كرونبااااخ لمحااااور

 ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 
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  :بطريقة التجائة النصفية ستبانةالتحقق من ثبات اال 3-5-2-2
 باااات التجزئاااة  الدراساااة بطريقاااة التجزئاااة النصاافية بنيجااااد معاااامالت اسااتبانةالتحقاااق مااان  باااات  تاام
 –باساتخداإ معادلاة سايبرماب  ساتبانةلال وللدرجاة الكلياة ساتبانةلفقرات كل محاور مان محااور االالنصفية 
 نتائا معامالت الثبات باستخداإ بطريقة التجزئة النصفية.( يوضف 8والجدول رقم )، براوب 

 الدراسة ودرجته الكلية  ستبانةمعامالت ثبات التجائة النصفية لمحاور اال(: 10)الجدول رقم 

 معامل ثبات التجائة النصفية الدراسة استبانةمحاور 
 0,71 المحور األول
 0,75 المحور الثاني
 0,78 المحور الثالث
 0,85 ستبانةالدرجة الكلية لال

 

لفقارات كال ( أب  قايم معاامالت  باات التجزئاة النصافية 8يتبين من خالل النتائا في الجدول رقام )
باااراوب قاااد تراوحاااح باااين  –باساااتخداإ معادلاااة سااايبرماب  وللدرجاااة الكلياااة لاااه ساااتبانةمحاااور مااان محااااور اال

 ( وهي معامالت  بات جيدل ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 0,71-0,85)

الدراسة  استبانةالدراسة: أب   استبانةويت ف مما سبق عرضه من نتائا التحقق من صدق و بات 
 لالستخداإ كيدال في الدراسة الحالية.والثبات تجعله صالحًا  قدالحالية تمت  بدرجة جيدل من الص

 :ألساليب االحصائية المستخدمة في الدراسةا 3-6
الدراسااة وفااي تحلياال نتااائا فرضاايات الدراسااة علااى  سااتبانةتاام االعتماااد فااي الدراسااة الساايكومترية ال

 :حيث تم استخداإ ما ييتي، (SPSS V24البرناما اإلحصائي الحاسوةي )

 الدراسة. استبانةمعامل ارتباط بيرسوب للتحقق من صدق  .1

للتحقاق  باراوب  –ومعامل  بات التجزئة النصافية باساتخداإ معادلاة سايبرماب معادلة ألفا كرونباخ  .2
 الدراسة. استبانةمن  بات 

اساااتخدمح الباحثاااة المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة والنساااب المئوياااة لإلجاباااة عااان  .3
 راسة.فرضيات الد
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( للتعارف علاى داللاة One Way Anovaاساتخدمح الباحثاة اختباار تحليال التبااين األحاادي ) .4
، حساااب متغيااارات الدراساااة ساااتبانةالفاااروق فاااي إجاباااات الماااوظفين أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى اال

 لإلجابة عن فرضيات الدراسة.

 إ البيانية.لتوضيف نتائا الدراسة عن رريق الرسو  (Excel)استخدمح الباحثة برناما  .5

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 3-7

 :إختبار الفرضيات 3-7-1
إ َّ تعرض رال البلدين ألزمات سياسية أدى إلـف تعميـق  :ة األولفالفرضية الرئيس 3-7-1-1

 التحالف االستراتيجي بينهما. 

للتحقاق مان صااحة هارا الفرضاية تاامل حسااب المتوساطات الحسااابية واالنحرافاات المعيارياة والنسااب 
الدراساااة المتعلاااق بااااا:  اسااااتبانةالمئوياااة إلجاباااات الماااوظفين أفااااراد عيناااة الدراساااة فااااي المحاااور األول مااان 

واألزمااات التااي  /التحااالف االسااتراتيجي بااين الجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة
الموظفين أفراد عينة الدراساة لادور األزماات التاي تعرضاح  للتعرف على مدى تيييد، تعرض لها البلداب/

، فاي تعمياق التحاالف االساتراتيجي بينهماا لها الجمهورية العرةية الساورية والجمهورياة اإلساالمية اإليرانياة
 (. 9ونتائا ذلن موضحة في الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لدرجات أفراد عينة الدراسة في (: 11)الجدول رقم 
 الدراسة استبانةالمحور األول من 

المتوسط  عبارات المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

النسبة 
مستوى  الترتيب المئوية

 التةييد

 6 %84.6 8200. 4.23 في قول المؤسسات المتحالفة تزيد التحالفات 1
مرتفعة 
 جداً 

2 
تسااااااهم التوعياااااة بالتحالفاااااات ونقااااااط قوتهاااااا فاااااي 

 5 %85 6440. 4.25 نجاحها
مرتفعة 
 جداً 

3 
االساااتفادل مااان خبااارات وتجاااارب الااادول األخااارى 

 مرتفعة 8 %79.8 9050. 3.99 يساهم في نجاح تجرةة التحالف محلياً 

4 
لمشاااااري  التحالفااااات يساااااهم فااااي  اإلعااااداد الجيااااد
 حسن تنفيرها

4.36 .8610 87.2% 3 
مرتفعة 
 جداً 
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المتوسط  عبارات المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 التةييد

5 
اختياااااار الحلياااااف المناساااااب يسااااااهم فاااااي نجااااااح 

 المشاري  المشتركة معه
4.55 .7560 91% 1 

مرتفعة 
 جداً 

6 
تبساااااايط اإلجااااااراءات المتعلقااااااة بعقااااااد التحالفااااااات 

 والمرونة في تنفيرها يساهم في نجاحها
 مرتفعة 9 79% 8620. 3.95

7 
التقياااايم الصااااحيف والشااااامل للمخااااارر وتقاساااامها 

 يساهم في نجاح التحالفات
4.43 .7370 88.6% 2 

مرتفعة 
 جداً 

8 
التقييم المستمر لتنفير المشاري  المشتركة واتخااذ 

 تدابير تصويبية يساهم في نجاحها
4.35 .8280 87% 4 

مرتفعة 
 جداً 

9 
العرةيااااة التحااااالف االسااااتراتيجي بااااين الجمهوريااااة 

الساااورية والجمهورياااة اإلساااالمية اإليراناااي سااااهم 
 باالستقرار السياسي في المنطقة

 مرتفعة 7 83.6% 8750. 4.18

10 
أدت الحاااااااارب اإلرهابيااااااااة التااااااااي تعرضااااااااح لهااااااااا 
الجمهورياااة العرةياااة الساااورية إلاااى ت ااارر الواقااا  

 الخدمي فيها
 مرتفعة 10 79% 8540. 3.95

11 
قطاااع الكهرةاااء أدت األضاارار التااي تعاارض لهااا 

في الجمهورية العرةياة الساورية إلاى ضارر كبيار 
 على معيشة الموارن السوري 

 مرتفعة 11 76.6% 9990. 3.83

 مرتفعة  %83.8 2.733 46.08 التحالف االستراتيجي الدرجة الكلية لمحور

 

( أب  المتوسااط الحسااابي إلجابااات 9يتبااين ماان خااالل قااراءل النتااائا المعروضااة فااي الجاادول رقاام )
الدراساة المتعلاق باا: /التحاالف االساتراتيجي  اساتبانةالموظفين أفراد عينة الدراسة على المحور األول من 

قااد ، تعاارض لهاا البلااداب/باين الجمهوريااة العرةياة السااورية والجمهوريااة اإلساالمية اإليرانيااة واألزماات التااي 
أي أب  ، وهرا يشير مساتوى تييياد مرتفا ، %(83.8لهرا المتوسط ) ( وةلغح النسبة المئوية46.08بلغ )

أفااااراد عينااااة الدراسااااة يااااروب أب  ل زمااااات التااااي تعرضااااح لهااااا الجمهوريااااة العرةيااااة السااااورية والجمهوريااااة 
وةالتاالي يمكان القاول ، حالف االستراتيجي بينهماادورًا ذو مستوى مرتف  في تعميق الت اإلسالمية اإليرانية

فتعــرض رــال البلــدين ألزمــات سياســية أدى إلــف تعميــق التحــالف االســتراتيجي باايب  الفرضااية مثبتااة: 
 بينهما.
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وةااالرجوع إلااى عبااارات محور:التحااالف االسااتراتيجي بااين الجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة 
يتبين أب  ستة عبارات من أصل أحاد عشار عباارل ، لتي تعرض لها البلداباإلسالمية اإليرانية واألزمات ا

الموظفين أفراد عينة الدراسة ل فكار المركورل في هرا العباارات  المكونة للمحور األول كاب مستوى تيييد
( وقاااد تراوحاااح قااايم المتوساااط 8، 7، 5، 4، 2، 1وهاااي العباااارات رقااام )، مرتفعاااًا جااادًا مااان وجهاااة نوااارهم

( وتراوحاح النساب المئويااة 4.23-4.55العباارات بااين) ي إلجاباات أفااراد عيناة الدراساة علااى هاراالحسااب
بالمقابل كاب مستوى تيييدالموظفين أفراد عينة الدراسة ل فكار  %(.84,6-%91لهرا المتوسطات بين)

المااااااركورل فااااااي العبااااااارات الخمااااااس األخاااااارى فااااااي المحااااااور األول مرتفعااااااًا حيااااااث تراوحااااااح المتوسااااااطات 
( وةنساب مئوياة تراوحاح 3.83-4.18سابيةإلجابات أفراد عيناة الدراساة علاى العباارات الخماس باين)الح
 %(.76.6-%83.6بين )

وةالتاااالي يتباااين مماااا سااابق عرضاااه مااان نتاااائا أب ساااتة عباااارات مااان أصااال أحاااد عشااار عباااارل كااااب 
قابال خمساة عباارات كااب جادًا م مستوى تيييد الموظفين أفراد عينة الدراساة ل فكاار الماركورل فيهاا مرتفعااً 

أفاراد عيناة تيييد مما يشير إلى أب  مستوى ، مستوى تيييد أفراد عينة الدراسة ل فكار المركورل فيها مرتفعاً 
ألزمااات سياسااية  الجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااةتعاارض الدراسااة لق ااية أب  

والتااااي تناولتهاااا هاااارا العباااارات تاااراوح بااااين المرتفااا  جاااادًا  همااااأدى إلاااى تعمياااق التحااااالف االساااتراتيجي بين
 من وجهة نور الموظفين أفراد عينة الدراسة.، والمرتف 

إ َّ التحـالف االسـتراتيجي بـين سـورية وإيـرا  أدى إلـف  :الفرضية الرئيسية الثانية 3-7-1-2
 تحسين الحالة االقتصاد ة للبلدين. 

للتحقاق مان صااحة هارا الفرضاية تاامل حسااب المتوساطات الحسااابية واالنحرافاات المعيارياة والنسااب 
الدراساااة المتعلاااق باااا:  اساااتبانةالمئوياااة إلجاباااات الماااوظفين أفاااراد عيناااة الدراساااة فاااي المحاااور الثااااني مااان 

للتعرف على مدى ، /التقارب االقتصادي بين الجمهورية العرةية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية/
المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة لاادور التحااالف االسااتراتيجي بااين سااورية وإيااراب فااي تحسااين الحالاااة  تيييااد

 (. 10ونتائا ذلن موضحة في الجدول رقم )، االقتصادية للبلدين
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ة والنسبة المئوية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري(: 12)الجدول رقم 
 الدراسة استبانةالثاني من  المحور

المتوسط  عبارات المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

النسبة 
مستوى  الترتيب المئوية

 التةييد

12 
أدت العقوةاااااااات االقتصاااااااادية المفروضاااااااة علاااااااى 
ساااااورية إلاااااى صاااااعوةات فاااااي عملياااااات الصااااايانة 

 قطاع الكهرةاءواإلصالح في 
 مرتفعة 21 75.8% 1.019 3.79

13 
أدت العقوةاااااااات االقتصاااااااادية المفروضاااااااة علاااااااى 
ساااااااورية إلاااااااى صاااااااعوةات فاااااااي عملياااااااات تااااااايمين 

 مستلزمات اإلنتاج
 مرتفعة 17 79.6% 1.084 3.98

14 
أدت العقوةاااااااات االقتصاااااااادية المفروضاااااااة علاااااااى 

 سورية إلى رف  سعر الصرف
 مرتفعة 20 77.4% 1.162 3.87

15 
أدت العقوةاااااااات االقتصاااااااادية المفروضاااااااة علاااااااى 
سااورية إلااى تشااكيل خناااق حاااد علااى التعاااامالت 

 المصرفية
 مرتفعة 7 82.8% 1.023 4.14

16 
أدت العقوةاااااااات االقتصاااااااادية المفروضاااااااة علاااااااى 
ساااااااورية إلاااااااى صاااااااعوةات فاااااااي عملياااااااات تااااااايمين 

 مستلزمات اإلنتاج
 مرتفعة 5 83.4% 1.048 4.17

17 
المفروضاااااااة علاااااااى أدت العقوةاااااااات االقتصاااااااادية 
 سورية إلى رف  سعر الصرف

 مرتفعة 11 81.2% 9210. 4.06

18 
أدت العقوةات االقتصادية المفروضة على إيراب 

 إلى ت رر صناعاتها بشكل كبير
 مرتفعة 12 80.6% 9510. 4.03

19 
أدت العقوةات االقتصادية المفروضة على إيراب 

 إلى انحسار أسواق التصريف لديها
 مرتفعة 16 79.8% 1.120 3.99

20 
أدى انسااااحاب الواليااااات المتحاااادل األمريكيااااة ماااان 
االتفاااااااق النااااااووي اإليرانااااااي إلااااااى ت اااااارر الواقاااااا  

 االقتصادي اإليراني
 مرتفعة 9 81.6% 1.040 4.08

 مرتفعة 8 %82.6 8330. 4.13 اليد العاملة السورية مؤهلة 21
 مرتفعة 12 %81 8650. 4.05 اليد العاملة السورية مدرةة 22

اليااااد العاملااااة السااااورية ذات مسااااتوى فنااااي يساااامف  23
 للشركات األجنبية بالتعاوب معها

مرتفعة  2 85% 8350. 4.25
 جداً 

اليااااد العاملااااة السااااورية ذات مسااااتوى فنااااي يساااامف  24
 للشركات األجنبية بنقل التكنولوجيا إليها

مرتفعة  3 84.6% 9700. 4.23
 جداً 
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المتوسط  عبارات المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 التةييد

25 
الجمهورياة العرةياة السااورية التحاوالت المالياة فااي 
 مالئمة للشراكات

4.21 1.001 84.2% 4 
مرتفعة 
 جداً 

26 
قااااانوب توزياااا  الشااااركات فااااي الجمهوريااااة العرةيااااة 

 السورية متجانس
4.46 .7560 89.2% 1 

مرتفعة 
 جداً 

27 
قااانوب ال اارائب فااي الجمهوريااة العرةيااة السااورية 

 مالئم لقياإ شراكات متجانسة
 مرتفعة 23 69.4% 1.021 3.47

28 
قاااااانوب توزيااااا  الشاااااركات يلقاااااى قباااااواًل مااااان قبااااال 

 الشركات اإليرانية موضوع دراستنا
 مرتفعة 14 80% 1.129 4

الدور اإليراني في توسي  محطة تشرين الحرارية  29
 أدى إلى زيادل الطاقة اإلنتاجية فيها

 مرتفعة 22 70% 1.008 3.50

الحرارية الدور اإليراني في توسي  محطة تشرين  30
 أدى إلى زيادل الطاقة اإلنتاجية فيها

 مرتفعة 19 78.2% 1.019 3.91

أدت زيااااااااادل االسااااااااتطاعة فااااااااي محطااااااااة تشاااااااارين  31
 الحرارية إلى زيادل كمية الكهرةاء المولدل

 مرتفعة 15 80% 1.003 4

32 
أدت زيااااادل االسااااتطاعة فااااي محطااااة جناااادر إلااااى 

 مرتفعة 18 %79.4 9550. 3.97 زيادل كمية الكهرةاء المولدل

33 
سااااااهم التحااااااالف االساااااتراتيجي بااااااين الجمهوريااااااة 
العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة 

 في تحسين واق  الكهرةاء في سورية
 مرتفعة 10 81.6% 1.059 4.08

34 
سااااااهم التحااااااالف االساااااتراتيجي بااااااين الجمهوريااااااة 
العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة 

 في تحسين أسواق التصريف اإليرانية
 مرتفعة 6 83.4% 9510. 4.17

 مرتفعة 13 %80.5 6.628 92.55 الدرجة الكلية لمحور التقارب االقتصادي

 

( أب  المتوسااط الحسااابي إلجابااات المااوظفين أفااراد 10يت ااف ماان خااالل النتااائا فااي الجاادول رقاام )
الدراساة المتعلاق باا: / التقاارب االقتصاادي باين الجمهورياة  استبانةعينة الدراسة على المحور الثاني من 

( وةلغح النسابة المئوياة لهارا المتوساط 92.55قد بلغ )، العرةية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية/
أي أب  أفاراد عيناة الدراساة ياروب أب  التحاالف االساتراتيجي ، وهرا يشير مساتوى تييياد مرتفا ، %(80.5)

وةالتاالي يمكان القاول ، ة وإيراب له دور ذو مستوى مرتف  في تحسين الحالة االقتصادية للبلدينبين سوري
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تحســين الحالــة االقتصــاد ة  فالتحــالف االســتراتيجي بــين ســورية وإيــرا  أدى إلــف :باايب  الفرضااية مثبتااة
 .  للبلدين

سااورية والجمهوريااة وةااالرجوع إلااى عبااارات محااور: التقااارب االقتصااادي بااين الجمهوريااة العرةيااة ال
يتبين أب  أرةعة عبارات من أصل  الا وعشرين عبارل المكوناة للمحاور الثااني كااب ، اإلسالمية اإليرانية
المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة ل فكااار المااركورل فااي هاارا العبااارات مرتفعااًا جاادًا ماان وجهااة  مسااتوى تيييااد

حااح قاايم المتوسااط الحسااابي إلجابااات أفااراد ( وقااد تراو 26، 25، 24، 23وهااي العبااارات رقاام )، نواارهم
( وتراوحااح النسااب المئويااة لهاارا المتوسااطات بااين 4.21-4.46عينااة الدراسااة علااى هاارا العبااارات بااين )

الموظفين أفراد عينة الدراسة ل فكاار الماركورل فاي بقياة  %(.بالمقابل كاب مستوى تيييد84,2-89,2%)
حياااث تراوحاااح المتوساااطات الحساااابيةإلجابات أفاااراد عيناااة عباااارل( مرتفعاااًا  19عباااارات المحاااور الثااااني )
 %(.69.4-%83.4( وةنسب مئوية تراوحح بين )3.47-4.17الدراسة على العبارات بين)

وةالتالي يتبين مما سبق عرضه من نتائا أَب مساتوى تييياد الماوظفين أفاراد عيناة الدراساة ل فكاار 
مقاباال تسااعة عشاار ، سااتبانةعبااارات المحااور الثاااني ماان االماان  المااركورل مرتفعااًا جاادًا فااي أرةعااة عبااارات

مما يشير إلى أب  مستوى تييياد ، عبارل كاب مستوى تيييد أفراد عينة الدراسة ل فكار المركورل فيها مرتفعاً 
أفاااااراد عيناااااة الدراساااااة لق اااااية أب  التحاااااالف االساااااتراتيجي باااااين ساااااورية وإياااااراب أدى إلاااااى تحساااااين الحالاااااة 

والتااي تناولتهااا هاارا العبااارات كلاان مرتفعااًا فااي أغلااب عبااارات هاارا المحااور ماان وجهااة  يناالقتصااادية للبلااد
 نور الموظفين أفراد عينة الدراسة. 

إ َّ التقارل السياسي والثقافي بـين سـورية وإيـرا  أدى  :الفرضية الرئيسية الثالثة 3-7-1-3
 إلف توطيد التحالف االستراتيجي بين البلدين.

الفرضاية تاامل حسااب المتوساطات الحسااابية واالنحرافاات المعيارياة والنسااب  للتحقاق مان صااحة هارا
الدراساااة المتعلاااق باااا:  اساااتبانةالمئوياااة إلجاباااات الماااوظفين أفاااراد عيناااة الدراساااة فاااي المحاااور الثالاااث مااان 

 للتعارف، /التقارب السياسي واالجتماعي بين الجمهورية العرةية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانياة/
المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة لاادور التقااارب السياسااي والثقااافي بااين البلاادين فااي تعميااق  علااى ماادى تيييااد

 (. 11ونتائا ذلن موضحة في الجدول رقم )، التحالف االستراتيجي بين سورية وإيراب
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رية والنسبة المئوية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا(: 13)الجدول رقم 
 الدراسة استبانةالثالث من  المحور

المتوسط  عبارات المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

النسبة 
مستوى  الترتيب المئوية

 التةييد

35 
تسامف العااادات والتقاليااد فااي الجمهوريااة العرةيااة 

 السورية بتقارب  قافي بين البلدين
 مرتفعة 6 78.6% 9910. 3.93

36 
تساامف اإل نيااات العرقيااة السااورية بتقااارب  قااافي 

 بين البلدين
 مرتفعة 5 80.2% 9690. 4.01

37 
تمتلاااان الجمهوريااااة اإلسااااالمية اإليرانيااااة معارفااااًا 
يمكااااان للجمهورياااااة العرةياااااة الساااااورية االساااااتفادل 

 منها
 مرتفعة 4 81.8% 9120. 4.09

38 
اإليرانيااااة تطااااورًا تمتلاااان الجمهوريااااة اإلسااااالمية 

علمياااااااًا يمكاااااااان للجمهورياااااااة العرةيااااااااة السااااااااورية 
 االستفادل منه

 مرتفعة 2 82.6% 9500. 4.13

39 
تمتلاااان الجمهوريااااة العرةيااااة السااااورية المااااؤهالت 
الكافية الستقبال العلوإ والتكنووجيا من الجانب 

 اإليراني
 مرتفعة 3 82% 1.002 4.10

40 
سااااااااورية سااااااااهم التحااااااااالف االسااااااااتراتيجي بااااااااين 

للمهندسااين فاااي  رفااا  مسااتوى الخبااارات وإيرانفااي
 البلدين من خالل التبادل العلمي

4.42 .8050 88.4% 1 
مرتفعة 
 جداً 

 مرتفعة  %82.2 2.390 24.67 التقارب السياسي والثقافي الدرجة الكلية لمحور

 

( أب  المتوسااط الحسااابي إلجابااات المااوظفين أفااراد 11يتبااين ماان خااالل النتااائا فااي الجاادول رقاام )
الدراساة المتعلاق بااا: /التقاارب السياسااي واالجتمااعي بااين  اسااتبانةعيناة الدراساة علااى المحاور الثالااث مان 

وةلغااح النساابة المئويااة ( 24.67قااد بلااغ )، الجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااة/
أي أب  أفاراد عيناة الدراساة ياروب أب  التقاارب ، وهرا يشير مستوى تييياد مرتفا ، %(82.2لهرا المتوسط )

السياسااي والثقااافي بااين البلاادين لااه دور ذو مسااتوى مرتفاا  فااي تعميااق التحااالف االسااتراتيجي بااين سااورية 
فالتقـارل السياسـي والثقـافي بـين سـورية وإيـرا  أدى  :وةالتالي يمكن القول بيب  الفرضية مثبتاة، وإيراب

 إلف توطيد التحالف االستراتيجي بين البلدين.
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وةاااالرجوع إلاااى عباااارات محاااور: التقاااارب السياساااي واالجتمااااعي باااين الجمهورياااة العرةياااة الساااورية 
محاور الثالاث يتبين أب  خمسة عبارات من أصل ساتة عباارات المكوناة لل، والجمهورية اإلسالمية اإليرانية

الدراسااة كاااب مسااتوى تييياادالموظفين أفااراد عينااة الدراسااة ل فكااار المااركورل فااي هاارا العبااارات  اسااتبانةماان 
( وقاااد تراوحاااح قااايم المتوساااط 39، 38، 37، 36، 35وهاااي العباااارات رقااام )، مرتفعاااًا مااان وجهاااة نوااارهم

( وتراوحاح النساب المئوياة 3.93-4.13الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة علاى هارا العباارات باين )
المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة  %(.بالمقاباال كاااب مسااتوى تيييااد78,6-%82,6لهاارا المتوسااطات بااين )

مرتفعااااًا جاااادًا )وهااااي العبااااارل: ساااااهم التحااااالف االسااااتراتيجي بااااين  40للفكاااارل المت اااامنة فااااي العبااااارل رقاااام 
للمهندسااين فااي البلاادين  ة رفاا  مسااتوى الخبااراتالجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانياا

حيااااث بلااااغ المتوسااااط الحسااااابي إلجابااااات أفااااراد عينااااة الدراسااااة علااااى هاااارا ، ماااان خااااالل التبااااادل العلمااااي(
 %(.88.4( وةلغح النسبة المئوية لهرا المتوسط )4.42العبارل)

ة الدراسااة وةالتااالي يت ااف لنااا ممااا ساابق عرضااه ماان نتااائا أَب مسااتوى تيييااد المااوظفين أفااراد عيناا
مماا يشاير ، ساتبانةل فكار المركورل في خسة عبارات من أصل ساتة مان عباارات المحاور الثالاث مان اال

إلااى أب  مسااتوى تيييااد أفااراد عينااة الدراسااة لق ااية أب  التحااالف االسااتراتيجي بااين سااورية وإيااراب أدى إلااى 
محور كاب مرتفعًا فاي معوام عباارات هارا التقارب السياسي والثقافي بين البلدين والتي تناولتها عبارات ال

 المحور من وجهة نور الموظفين أفراد عينة الدراسة. 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  :الفرضـــية الرئيســـية الرابعـــة 3-7-1-4
الدراسـة تبعـًا لمتغيـر الدراسـة  اسـتبانةفـي درجـات المـووفين أفـراد عينـة الدراسـة علـف  0.05الداللة 
 ر/ المستوى التعليمي/ التخصص الوويفي/ جهة العمل(.)العم

  :تتفرع هاله الفرضية الرئيسية إلف الفرضيات الفرعية اآلتية

فــي درجــات  0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  3-7-1-4-1
 الدراسة تبعًا لمتغير العمر. استبانةالمووفين أفراد عينة الدراسة علف 

 تام حسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة التحقق من صحة هارا الفرضايةمن أجل 
باااختالف أعمااارهم  الدراسااة والدرجااة الكليااة لااه اسااتبانةمحاااور  فااي المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة لاادرجات

( 12ساااانة(. ونتااااائا ذلاااان يوضااااحها الجاااادول ) 50-41ساااانة/ ماااان  40-31ساااانة/ ماااان  30أقاااال ماااان )
 (.5) والشكل
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 استبانةمحاور  المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  لدرجات المووفين أفراد عينة الدراسة في(: 14)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف أعمارهم

 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي عدد المووفين العمر ستبانةمحاور اال

 األولالمحور 
 2.660 46.30 43 سنة 30أقل من 
 2.646 46.01 72 سنة 40-31من 
 3.048 45.94 35 سنة 50-41من 

 المحور الثاني
 5.925 93.28 43 سنة 30أقل من 
 7.049 92.65 72 سنة 40-31من 
 6.586 91.43 35 سنة 50-41من 

 المحور الثالث
 1.856 24.28 43 سنة 30أقل من 
 2.689 24.69 72 سنة 40-31من 
 2.298 25.11 35 سنة 50-41من 

 ستبانةالدرجة الكلية لال
 7.463 163.86 43 سنة 30أقل من 
 9.158 163.36 72 سنة 40-31من 
 7.342 162.49 35 سنة 50-41من 

 

الدراسة والدرجة  استبانةُيبين الفروق بين متوسط درجات المووفين أفراد عينة الدراسة في محاور (: 10)الشكل رقم 
 الكلية له باختالف أعمارهم
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( احتماال 5( والشاكل البيااني رقام )12حصااءات الوصافية فاي الجادول رقام )ُيالحظ من خاالل اإل
محااور  فاي أفاراد عيناة الدراساة ماوظفينوجود فروق دالاة احصاائيًا باين المتوساطات الحساابية لادرجات ال

تاًم ، وللكشاف عان الداللاة اإلحصاائية لهارا الفاروق ، والدرجة الكلية لاه بااختالف أعماارهم الدراسة استبانة
ونتائجاااه موًضاااحة فاااي الجااادول ، (One Way Anovaاساااتخداإ اختباااار تحليااال التبااااين األحاااادي )

 (.13) رقم

المووفين أفراد عينة الدراسة  نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغير العمر علف درجات(: 15)الجدول رقم 
 والدرجة الكلية له الدراسة استبانةمحاور  في

محاور 
 ستبانةاال

مصدر 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 األول المحور

بين 
 المجموعات

3.098 2 1.549 

0.205 0.815 
الفروق 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

1109.942 147 7.551 

  149 1113.040 الكلي

 الثاني المحور

بين 
 المجموعات

67.631 2 33.816 

0.767 0.466 
الفروق 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

6477.542 147 44.065 

  149 6545.173 الكلي

 
 لثالثا المحور

بين 
 المجموعات

13.522 2 6.761 

1.187 0.308 
الفروق 
داخل  غير دالة

 المجموعات
837.472 147 5.697 

  149 850.993 الكلي

الدرجة الكلية 
 ستبانةلال

بين 
 المجموعات

36.983 2 18.492 

0.268 0.765 
الفروق 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

10126.517 147 68.888 

  149 10163.500 الكلي
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( عادإ وجاود فاروق ذات داللاة احصاائية باين 13ُيالحظ من خالل قراءل النتائا في الجدول رقام )
 سااتبانةالدراسااة والدرجااة الكليااة لال اسااتبانةمحاااور  فااي متوسااطات درجااات المااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة

االحتمالياة الختباار تحليال التبااين األحاادي لدراساة الفاروق حيث تراوحاح القايم ، باختالف فئات أعمارهم
( وجميعهاااا أكبااار مااان مساااتوى الداللاااة 0.815-0.308والدرجاااة الكلياااة لاااه باااين ) ساااتبانةفاااي محااااور اال

التوجـد  أي أن اه:، نقبال الفرضاية المطروحاة أي أنناا، وةالتالي فنب  الفاروق غيار دالاة احصاائياً ، (0.05)
تبعــًا لمتغيــر  الدراســة اســتبانةعلــف  فــي درجــات المــووفين أفــراد عينــة الدراســة فــروق دالــة إحصــائياً 

 العمر. 

فــي درجــات  0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  3-7-1-4-2
 الدراسة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي.  استبانةالمووفين أفراد عينة الدراسة علف 

 الفرضاايةتم حسااب المتوسااطات الحساابية واالنحرافااات المعياريااةمان أجاال التحقاق ماان صاحة هاارا 
الدراسااة والدرجااة الكليااة لااه باااختالف مسااتوياتهم  اسااتبانةالمااوظفين أفااراد عينااة الدراسااة فيمحاااور  لاادرجات

 (. 6( والشكل )14التعليمية )معهد/ إجازلجامعية/ ماجستير/ دكتوراا(. ونتائا ذلن يوضحها الجدول )

 استبانةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  لدرجات المووفين أفراد عينة الدراسة في محاور (: 16)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف مستوياتهم التعليمية

 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي عدد المووفين المستوى التعليمي ستبانةمحاور اال

 المحور األول

 3.060 45.83 29 معهد
 2.487 46.05 59 إجازل جامعية
 2.984 46.02 44 ماجستير
 2.421 46.72 18 دكتوراا 

 المحور الثاني

 6.319 91.00 29 معهد
 7.145 93.51 59 إجازل جامعية
 6.529 92.70 44 ماجستير
 5.361 91.50 18 دكتوراا 

 المحور الثالث

 2.325 23.76 29 معهد
 2.333 24.93 59 إجازل جامعية
 2.598 24.75 44 ماجستير
 1.906 25.11 18 دكتوراا 
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 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي عدد المووفين المستوى التعليمي ستبانةمحاور اال

 ستبانةالدرجة الكلية لال

 7.099 160.59 29 معهد
 8.742 164.49 59 إجازل جامعية
 8.601 163.48 44 ماجستير
 7.029 163.33 18 دكتوراا 

 

الدراسة والدرجة الكلية له باختالف  استبانةُيبين الفروق بين متوسط درجات المووفين في محاور (: 11)الشكل رقم 
 مستوياتهم التعليمية

 
( احتمااال 6( والشاكل البيااني رقام )14يت اف مان خاالل االحصااءات الوصافية فاي الجادول رقام )

أفاراد عيناة الدراساة فاي محااور  المتوساطات الحساابية لادرجات الماوظفينوجود فروق دالاة احصاائيًا باين 
وللكشاف عان الداللاة اإلحصاائية لهارا ، الدراسة والدرجة الكلياة لاه بااختالف مساتوياتهم التعليمياة استبانة
والنتااائا موًضااحة فااي ، (One Way Anovaتااًم اسااتخداإ اختبااار تحلياال التباااين األحااادي )، الفااروق 

 (.15الجدول رقم )
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نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغير المستوى التعليمي علف درجات المووفين في (: 17)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له استبانةمحاور 

محاور 
مجموع  مصدر التباين ستبانةاال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 المحور
 األول

 3.155 3 9.466 بين المجموعات
0.417 0.741 

الفروق 
 غير دالة

 7.559 146 1103.574 داخل المجموعات
  149 1113.040 الكلي

 المحور
 الثاني

 48.256 3 144.768 بين المجموعات
1.101 0.351 

الفروق 
 غير دالة

 43.838 146 6400.405 داخل المجموعات
  149 6545.173 الكلي

 
 المحور الثالث

 10.642 3 31.926 بين المجموعات
1.897 0.133 

الفروق 
 غير دالة

 5.610 146 819.067 داخل المجموعات
  149 850.993 الكلي

الدرجة الكلية 
 ستبانةلال

 99.581 3 298.742 بين المجموعات
الفروق  0.224 1.474

 غير دالة
 67.567 146 9864.758 داخل المجموعات

  149 10163.500 الكلي

 

( عاادإ وجااود فااروق ذات داللااة 15يت ااف ماان خااالل قااراءل النتااائا المعروضااة فااي الجاادول رقاام )
الدراسة والدرجة الكلياة  استبانةاحصائية بين متوسطات درجات الموظفين أفراد عينة الدراسة في محاور 

حيث تراوحح القيم االحتمالية الختبار تحليال التبااين األحاادي لدراساة ، له باختالف مستوياتهم التعليمية
( وجميعهااا 0.741-0.133الدراسااة والدرجااة الكليااة لااه بااين ) اسااتبانةالفااروق فااي درجاااتهم فااي محاااور 

أي أنناااا نقبااال الفرضاااية ، الفاااروق غيااار دالاااة إحصاااائياً وةالتاااالي فااانب  ، (0.05أكبااار مااان مساااتوى الداللاااة )
بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية فــي درجــات المــووفين أفــراد عينــة ويمكاان القااول:، المطروحااة

 الدراسة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي.  استبانةالدراسة علف 

فــي درجــات  0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  3-7-1-4-3
 الدراسة تبعًا لمتغير التخصص الوويفي.  استبانةالمووفين أفراد عينة الدراسة علف 

 من أجل التحقق من صحة هارا الفرضاية تام حسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة
الدراساااااة والدرجاااااة الكلياااااة لاااااه بااااااختالف  اساااااتبانةة فاااااي محااااااور لااااادرجات الماااااوظفين أفاااااراد عيناااااة الدراسااااا
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( 16تخصصااااتهم الوظيفياااة )مااادير/ مهنااادي/ فناااي/ موظاااف/ عامااال(. ونتاااائا ذلااان يوضاااحها الجااادول )
 (. 7والشكل البياني رقم )

 استبانةأفراد عينة الدراسة في محاور  المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  لدرجات المووفين(: 18)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف تخصصاتهم الوويفية

 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي عدد المووفين التخصص الوويفي ستبانةمحاور اال

 المحور األول

 2.748 46.87 15 مدير
 2.111 46.11 18 مهندي
 3.278 46.12 26 فني
 2.497 46.20 30 موظف
 2.792 45.80 61 عامل

 المحور الثاني

 5.982 95.27 15 مدير
 9.122 92.17 18 مهندي
 5.681 91.96 26 فني
 5.720 93.63 30 موظف
 6.674 91.70 61 عامل

 المحور الثالث

 1.751 24.27 15 مدير
 2.036 25.17 18 مهندي
 2.276 25.31 26 فني
 2.797 25.20 30 موظف
 2.364 24.10 61 عامل

 ستبانةالدرجة الكلية لال

 8.390 166.40 15 مدير
 9.841 163.44 18 مهندي
 7.026 163.38 26 فني
 8.688 165.03 30 موظف
 7.851 161.61 61 عامل

الدراسة والدرجة الكلية له باختالف  استبانةُيبين الفروق بين متوسط درجات المووفين في محاور (: 12)الشكل رقم 
 تخصصاتهم الوويفية
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( والشاكل البياااني رقاام 16يتباين ماان خاالل نتااائا حسااب االحصاااءات الوصافية فااي الجادول رقاام )

لماوظفين أفاراد عيناة الدراساة ( احتمال وجود فروق دالة احصائيًا بين المتوسطات الحسابية لادرجات ا7)
وللكشااف عاان الداللااة ، الدراسااة والدرجااة الكليااة لااه باااختالف تخصصاااتهم الوظيفيااة اسااتبانةفااي محاااور 

والنتاائا ، (One Way Anovaتاًم اساتخداإ اختباار تحليال التبااين األحاادي )، اإلحصائية لهارا الفاروق 
 (.17موًضحة في الجدول رقم )

نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغير التخصص الوويفي علف درجات المووفين في (: 19)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له استبانةمحاور 

محاور 
مجموع  مصدر التباين ستبانةاال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 المحور
 األول

 3.609 4 14.436 بين المجموعات
0.476 0.753 

الفروق 
 غير دالة

 7.577 145 1098.604 داخل المجموعات
  149 1113.040 الكلي

 المحور
 الثاني

 50.281 4 201.123 بين المجموعات
1.149 0.336 

الفروق 
 غير دالة

 43.752 145 6344.050 داخل المجموعات
  149 6545.173 الكلي

 
 المحور الثالث

 11.453 4 45.812 بين المجموعات
2.062 0.089 

الفروق 
 غير دالة

 5.553 145 805.182 داخل المجموعات
  149 850.993 الكلي

الفروق  0.199 1.523 102.444 4 409.778 بين المجموعاتالدرجة الكلية 
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محاور 
 ستبانةاال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  )ف(
 االحتمالية

 القرار

 غير دالة 67.267 145 9753.722 داخل المجموعات ستبانةلال
  149 10163.500 الكلي

 

( عادإ وجاود فاروق ذات داللاة احصاائية باين 17يتبين مان خاالل قاراءل النتاائا فاي الجادول رقام )
الدراساة والدرجاة الكلياة لاه بااختالف  اساتبانةمتوسطات درجات الموظفين أفراد عينة الدراسة فاي محااور 

حيث تراوحح القيم االحتمالية الختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق في ، تخصصاتهم الوظيفية
( وجميعهاااا أكبااار مااان 0.753-0.089الدراساااة والدرجاااة الكلياااة لاااه باااين ) اساااتبانةدرجااااتهم فاااي محااااور 
، أي أننااا نقباال الفرضااية المطروحااة، وةالتااالي فاانب  الفااروق غياار دالااة إحصااائياً ، (0.05مسااتوى الداللااة )
بعدم وجود فروق ذات داللة احصـائية فـي درجـات المـووفين أفـراد عينـة الدراسـة علـف  ويمكن القول:

 الدراسة تبعًا لمتغير التخصص الوويفي.  استبانة

فــي درجــات  0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  3-7-1-4-4
 الدراسة تبعًا لمتغير جهة العمل.  استبانةالمووفين أفراد عينة الدراسة علف 

من أجل التحقق من صحة هارا الفرضاية تام حسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 
الدراسة والدرجة الكلية له باختالف الجهاة التاي  استبانةلدرجات الموظفين أفراد عينة الدراسة في محاور 

راريااة / محطااة جناادر(. ونتااائا ذلاان يوضااحها الجاادول / محطااة تشاارين الح وزارل الكهرةاااءيعملااوب بهااا )
 (. 13( والشكل )18)
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 استبانةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  لدرجات المووفين أفراد عينة الدراسة في محاور (: 20)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف جهة عملهم

 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي عدد المووفين جهة العمل ستبانةمحاور اال

 المحور األول
 3.024 46.20 50 وزارل الكهرةاء

 2.665 45.96 50 محطة تشرين الحرارية
 2.538 46.08 50 محطة جندر

 المحور الثاني
 7.024 92.12 50 وزارل الكهرةاء

 6.269 93.00 50 محطة تشرين الحرارية
 6.674 92.52 50 محطة جندر

 المحور الثالث
 2.319 24.74 50 وزارل الكهرةاء

 2.446 24.88 50 محطة تشرين الحرارية
 2.424 24.40 50 محطة جندر

 ستبانةالدرجة الكلية لال
 8.608 163.06 50 وزارل الكهرةاء

 8.165 163.84 50 محطة تشرين الحرارية
 8.137 163.00 50 محطة جندر

 

الدراسة والدرجة  استبانةُيبين الفروق بين متوسط درجات المووفين أفراد عينة الدراسة في محاور (: 13)الشكل رقم 
 الكلية له باختالف جهة عملهم
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( احتمااال 8( والشااكل البياااني رقاام )18يتبااين ماان خااالل االحصاااءات الوصاافية فااي الجاادول رقاام )
وجود فروق دالاة احصاائيًا باين المتوساطات الحساابية لادرجات الماوظفين أفاراد عيناة الدراساة فاي محااور 

، ا الفاروق وللكشاف عان الداللاة اإلحصاائية لهار، الدراسة والدرجة الكلية له باختالف جهة عملهم استبانة
ونتائجاه موًضاحة فاي الجادول رقام ، (One Way Anovaتًم استخداإ اختبار تحليال التبااين األحاادي )

(19.) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغير جهة العمل علف درجات المووفين أفراد عينة (: 21)الجدول رقم 
 الدراسة والدرجة الكلية له تبانةاسالدراسة في محاور 

محاور 
مجموع  مصدر التباين ستبانةاال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
القيمة  )ف( المربعات

 القرار االحتمالية

 المحور
 األول

 7200. 2 1.440 بين المجموعات
0.095 0.909 

الفروق 
 غير دالة

 7.562 147 1111.600 داخل المجموعات
  149 1113.040 الكلي

 المحور
 الثاني

 9.707 2 19.413 بين المجموعات
0.219 0.804 

الفروق 
 غير دالة

 44.393 147 6525.760 داخل المجموعات
  149 6545.173 الكلي

 
 المحور الثالث

 3.047 2 6.093 بين المجموعات
0.530 0.530 

الفروق 
 غير دالة

 5.748 147 844.900 داخل المجموعات
  149 850.993 الكلي

الدرجة الكلية 
 ستبانةلال

 10.980 2 21.960 بين المجموعات
0.159 0.853 

الفروق 
 68.990 147 10141.540 داخل المجموعات غير دالة

  149 10163.500 الكلي

 

( عادإ وجاود فاروق ذات داللاة احصاائية 19يتبين من خاالل النتاائا الموضاحة فاي الجادول رقام )
 ساتبانةالدراسة والدرجة الكلية لال استبانةبين متوسطات درجات الموظفين أفراد عينة الدراسة في محاور 

راسة الفروق فاي حيث تراوحح القيم االحتمالية الختبار تحليل التباين األحادي لد، باختالف جهة عملهم
، (0.05( وجميعها أكبر من مستوى الداللة )0.909-0.590والدرجة الكلية له بين ) ستبانةمحاور اال

بعـدم وةالتاالي ُيمكان القاول: ، أي أننا نقبال الفرضاية المطروحاة، وةالتالي فنب  الفروق غير دالة احصائياً 
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الدراسة تبعًا لمتغيـر  استبانةفي درجات المووفين أفراد عينة الدراسة علف  وجود فروق دالة إحصائياً 
 جهة العمل. 

  



 الفصل الرابع

 والمقترحات النتائج
 

 النتائج 4-1

 المقترحات 4-2
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 النتائج 4-1
وذلاان ماان خااالل مااا تاام ، اختبااار الفرضاايات إلااى عاادد ماان النتااائاو  توصاالح الدراسااة اإلحصااائية

وكاناح النتاائا علاى ، ودراساة وتفساير نتائجهاا تحليلهااو  ،استنتاجه من تحليل أجوةة االساتبانات الموزعاة
 الشكل التالي:

 يااار تإب اسااتراتيجية الشااراكة تبنااى علااى الثقااة المتبادلااة وحساان النيااة بااين األرااراف لاارا يجااب اخ
المؤسسااات الحكوميااة جاارب الشااركاء بحنكااة بعااد دراسااة ماادى  فيجااب علااى، بعنايااة تامااةالشاارين 

 اااار هااارا االساااتراتيجية علاااى نتاااائا المؤسساااات فيماااا يتعلاااق بتااادريب العماااال وجلاااب التكنولوجياااا آ
 وتوفير الموارد المالية وتخفيض التكاليف.

  فاي ظال تزاياد حادل المنافساةيعتبر اللجوء إلى سياسة الشراكة األجنبية والتعاوب ضرورل حتمية ،
لاارا يجااب علااى المؤسسااات الحكوميااة اللجااوء إلااى هاارا الوساايلة ماان أجاال ، وظهااور تيااار العولمااة

أحاااادا التكنولوجيااااا واسااااتبدال العالقااااات التنافسااااية  تحسااااين قاااادراتها التنافسااااية وماااان أجاااال جلااااب
 بعالقات تبادلية تعاونية.

  وتطبيقهااا ، السااتراتيجي فااي منوومااة الكهرةاااءتعماايم تجرةااة االسااتفادل ماان التحااالف اماان الممكاان
 والبحث عن آفاق جديدل وخلق المزيد من التحالفات.، على مختلف القطاعات االقتصادية

  بيناااح الدراساااة أب التحاااالف االساااتراتيجي هاااو الحااال األمثااال لاللتفااااف علاااى اإلجاااراءات القسااارية
 صادية في سورية خالل الحرب.وإنعا  القدرل االقت(، العقوةات االقتصادية)أحادية الجانب 

  مااان أفاااراد مجتمااا  الدراساااة تقريباااًا لاااديهم راياااة واضاااحة أل ااار 80.5أب نسااابة بيناااح الدراساااة %
التحااالف االسااتراتيجي بااين الجمهوريااة العرةيااة السااورية والجمهوريااة اإلسااالمية اإليرانيااةعلى رفاا  

 مستوى منوومة الكهرةاء في سورية وحمايتها من التدهور.
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 :قترحاتالم 4-2
 فاااي ضاااوء النتاااائا الساااابقة ومااان خاااالل دراساااة أ ااار التحاااالف االساااتراتيجي علاااى تورياااد العالقاااات

يقدإ البحاث مجموعاة مان المقترحاات التاي تسااعد فاي رفا  مساتوى التقادإ السياساي واالقتصاادي ، البينية
  :جتماعي والثقافي في سورية وإيرابواال

 والتقناااي لمحطاااات تولياااد الكهرةااااء فاااي ساااورية لرفااا   اساااتمرار وزارل الكهرةااااء فاااي التطاااوير الفناااي
االستطاعة التشغيلية لها وةالتالي زيادل الطاقة االنتاجية مما يرف  الناتا المحلاي ويسامف بوجاود 

 فائض قابل للتصدير.

  القااارار السياساااي وخباااراء المجااااالت العمااال فاااي وزارات الدولاااة علاااى زياااادل التفاعااال باااين صاااانعي
 ن الميدانيين لخلق راية تكاملية ووض  خطط استثمارية بناءل.االقتصادية والعاملي

  االستمرار في تجرةاة التحاالف االساتراتيجي نوارًا للنتاائا المبهارل التاي حققتهاا فاي مجاال تحساين
بتعماايم هاارا التجرةااة علااى كافااة الااوزارات والقطاعااات منوومااة الكهرةاااء فااي سااورية كمااا توصااي 

 الخدمية. 

  تت اافر فيهاا ، ياتم مان خاللاه إعاداد دراساات دورياةدراسات اساتراتيجية العمل على إنشاء مركز
وةمشااااركة وزارل التعلااايم العاااالي والجامعاااات الساااورية ، الخبااارات مااان جميااا  الاااوزارات والقطاعاااات

 ومركز البحوا العلمية.

 توساااي  آفااااق التحالفاااات االساااتراتيجية فاااي مجاااال الكهرةااااء لتشااامل مشاااروعات الطاقاااة النويفاااة ،
 على انشاء تحالفات مستقبلية م  دول متقدمة في مجال الطاقة البديلة. والعمل
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 أوالً: المراجع العربية
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 المراجع العربية:أواًل: 
مؤسساااة شاااباب ، األشـــكال والسياســـات المختلفـــة لالســـتثمارات األجنبيـــة، عباااد الساااالإ، أباااو قحاااف -1

 .2003، االسكندرية، الجامعة

 .2005، جامعة الجزائر، التحالف االستراتيجي رخيار للماسسة االستراتيجية، زغدار، أحمد -2

التحــالف االســتراتيجي روــرورل للمنامــات االقتصــاد ة فــي وــل ، الاازين منصااوري ، عااال ، أحمااد -3
 إ.2009الجزائر –كلية العلوإ االقتصادية والتسيير جامعة سعد دحلب البليدل ، العولمة

ــة، محمااد السااعيد، إدريااس -4 ــة اإلقليمي ــات الدولي ــي أصــول العالق ــة: دراســة ف ــنام اإلقليمي ــل ال ، تحلي
 .2001، مركز الدراسات االستراتيجية، القاهرل

الملتقـف الـوطني األول ، األجنبيـةالشـراكة ودورهـا فـي جـالل االسـتثمارات ، عباد الارزاق، بن حبيب -5
 .2002أيار ، البليدل، جامعة سعد دحلب، حول االقتصاد الجاائر  في األلفية الثالثة

، التحالف االسـتراتيجي روـرورل للماسسـات االقتصـاد ة فـي وـل العولمـة، محمد األمين، بن عزل -6
، المركااز الجااامعي، التجاريااةو  معهااد العلااوإ االقتصااادية، دراساة ميدانيااة بااالتطبيق علااى جامعااة لبناااب

 إ.2005يناير ، السنة الثانية، 17العدد  مجلة علوإ انسانية، الجزائر –سعيدل 

ـــدرل التنافســـية للماسســـات ، محماااد أماااين، بااان عااازل -7 ـــة لتحســـين الق ـــات االســـتراتيجية رآلي التحالف
 .2009، تلمساب، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوإ االقتصادية والتسيير، االقتصاد ة

، المملكاة العرةياة الساعودية، "االدارل االستراتيجيةترجمة محمود عبد الحميد مرسى" ، توماي هولين -8
 إ.1990، االدرل العامة للبحوا

 .2015، بيروت، بيساب للنشر والتوزي ، سياسة التحالفات السورية، بشار، الجعفري  -9

 إ.1996، الطبعة االولى، التوزي و  دار النشر، التسويق الدولي، عمرو، خير الدين -10

ـــة، لينااادل، دحمااااب  -11 كلياااةالعلوإ االقتصاااادية ، ماااركرل ماجستيرغيرمنشاااورل، العولمـــة والشـــراكة األجنبي
 .2002/2001، الجزائر، جامعةالجزائر، وعلوإ التسيير

، العالقــات اإليرانيــة العربيــة: اتجاهــات الراهنــة وآفــاق المســتقبل، وآخااروب ، عبااد العزيااز، الاادوري   -12
 .1996، بيروت
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  قائمة المالحق

 (1الملحق )
 ستبانةاال

 

 :القسم األول

 :لكم المناسبة اإلجابة عند( √)يرجى وض  إشارل  :معلومات عامة

 ( الجنس: 1

  أنثى     ذكر 

 ( العمر: 2

 سنة  40 – 31     سنة 30أقل من 

  سنة 51أكثر من      سنة 50 – 41

 

 ( المستوى التعليمي:3

   دكتوراا    ماجستير   إجازل جامعية 

 ...............أخرى اذكرها    معهد 

 

 ( التخصص الوظيفي:4

 فني   عامل   موظف   مهندي   مدير

 

 ( الجهة التي تعمل بها:5

 محطة جندر   محطة تشرين الحرارية   وزارل الكهرةاء
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 :القسم الثاني

 يرجف قراءل العبارات التالية وبيا  رأ كم 

 الجمهورية العربية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالتحالف االستراتيجي بين 

 اليد العاملة السورية مؤهلة -1

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 اليد العاملة السورية مدرةة -2

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 اليد العاملة السورية ذات مستوى فني يسمف للشركات األجنبية بالتعاوب معها  -3

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 اليد العاملة السورية ذات مستوى فني يسمف للشركات األجنبية بنقل التكنولوجيا إليها -4

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 التحوالت المالية في الجمهورية العرةية السورية مالئمة للشراكات  -5

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 قانوب توزي  الشركات في الجمهورية العرةية السورية متجانس -6

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 قانوب ال رائب في الجمهورية العرةية السورية مالئم لقياإ شراكات متجانسة -7

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 ضوع دراستناقانوب توزي  الشركات يلقى قبواًل من قبل الشركات اإليرانية مو  -8

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 تساهم التوعية بالتحالفات ونقاط قوتها في نجاحها -9

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل
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 نجاح التجرةة محلياً االستفادل من خبرات وتجارب الدول األخرى يساهم في  -10

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 اإلعداد الجيد لمشاري  التحالفات يساهم في حسن تنفيرها -11

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 المشاري  المشتركة معهاختيار الحليف المناسب يساهم في نجاح  -12

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 تبسيط اإلجراءات المتعلقة بعقد التحالفات والمرونة في تنفيرها يساهم في نجاحها -13

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 الصحيف والشامل للمخارر وتقاسمها يساهم في نجاح التحالفاتالتقييم  -14

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 التقييم المستمر لتنفير المشاري  المشتركة واتخاذ تدابير تصويبية يساهم في نجاحها -15

 غير موافق وةشدل     موافقغير     ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 الدور اإليراني في توسي  محطة تشرين الحرارية أدى إلى زيادل الطاقة اإلنتاجية فيها -16

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 فيهاالدور اإليراني في توسي  محطة تشرين الحرارية أدى إلى زيادل الطاقة اإلنتاجية  -17

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 أدت زيادل االستطاعة في محطة تشرين الحرارية إلى زيادل كمية الكهرةاء المولدل -18

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 جندر إلى زيادل كمية الكهرةاء المولدلأدت زيادل االستطاعة في محطة  -19

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل
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التحاااالف االساااتراتيجي باااين الجمهورياااة العرةياااة الساااورية والجمهورياااة اإلساااالمية اإليراناااي سااااهم  -20
 باالستقرار السياسي في المنطقة

 غير موافق وةشدل     غير موافق    أدري  ال    موافق       موافق وةشدل

 تسمف العادات والتقاليد في الجمهورية العرةية السورية بتقارب  قافي بين البلدين -21

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 تسمف اإل نيات العرقية السورية بتقارب  قافي بين البلدين -22

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       وةشدلموافق 

 تمتلن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية معارفًا يمكن للجمهورية العرةية السورية االستفادل منها  -23

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

اإليرانيااة تطااورًا علميااًا يمكاان للجمهوريااة العرةيااة السااورية االسااتفادل  تمتلاان الجمهوريااة اإلسااالمية -24
 منه

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

تمتلاان الجمهوريااة العرةيااة السااورية المااؤهالت الكافيااة السااتقبال العلااوإ والتكنووجيااا ماان الجانااب  -25
 اإليراني 

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

أدت الحرب اإلرهابية التاي تعرضاح لهاا الجمهورياة العرةياة الساورية إلاى ت ارر الواقا  الخادمي  -26
 فيها

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

ةااء فاي الجمهورياة العرةياة الساورية إلاى ضارر كبيار أدت األضرار التي تعرض لهاا قطااع الكهر  -27
 على معيشة الموارن السوري 

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل
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أدت العقوةاااااات االقتصاااااادية المفروضاااااة علاااااى ساااااورية إلاااااى صاااااعوةات فاااااي عملياااااات الصااااايانة  -28
 واإلصالح في قطاع الكهرةاء 

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

أدت العقوةات االقتصادية المفروضة على سورية إلاى صاعوةات فاي عملياات تايمين مساتلزمات  -29
 اإلنتاج

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

 على سورية إلى رف  سعر الصرفأدت العقوةات االقتصادية المفروضة  -30

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

أدت العقوةاااات االقتصاااادية المفروضاااة علاااى ساااورية إلاااى تشاااكيل خنااااق حااااد علاااى التعاااامالت  -31
 المصرفية

  غير موافق وةشدل    غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

ساهم التحالف االستراتيجي باين الجمهورياة العرةياة الساورية والجمهورياة اإلساالمية اإليرانياة فاي  -32
 تحسين واق  الكهرةاء في سورية

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

رياة اإلساالمية اإليرانياة فاي ساهم التحالف االستراتيجي باين الجمهورياة العرةياة الساورية والجمهو  -33
 تحسين واق  الكهرةاء في سورية

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل

ساهم التحالف االستراتيجي بين الجمهورية العرةياة الساورية والجمهورياة اإلساالمية اإليرانياة رفا   -34
 للمهندسين في البلدين من خالل التبادل العلمي  مستوى الخبرات

 غير موافق وةشدل     غير موافق    ال أدري     موافق       موافق وةشدل
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 (2الملحق )
 جداول نتائج البرنامج االحصائي

جــدول نتــائج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة لــدرجات أفــراد عينــة  .1
 الدراسة  استبانةالدراسة في المحور األول من 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
 2.733 223. 46.08 52 38 150 االستراتيجي

 820. 067. 4.23 5 2 150 1ع
 644. 053. 4.25 5 2 150 2ع
 905. 074. 3.99 5 2 150 3ع
 861. 070. 4.36 5 2 150 4ع
 756. 062. 4.55 5 2 150 5ع
 862. 070. 3.95 5 2 150 6ع
 737. 060. 4.43 5 2 150 7ع
 828. 068. 4.35 5 2 150 8ع
 875. 071. 4.18 5 1 150 9ع
 854. 070. 3.95 5 2 150 10ع
 999. 082. 3.83 5 2 150 11ع

Valid N 150      

 

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة لــدرجات أفــراد عينــة  جــدول نتــائج .2
 الدراسة  استبانةالدراسة في المحور الثاني من 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
 6.628 541. 92.55 106 74 150 االقتصادي

 1.019 083. 3.79 5 1 150 12ع
 1.084 088. 3.98 5 1 150 13ع
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
 1.162 095. 3.87 5 1 150 14ع
 1.023 084. 4.14 5 2 150 15ع
 1.048 086. 4.17 5 2 150 16ع
 921. 075. 4.06 5 2 150 17ع
 951. 078. 4.03 5 2 150 18ع
 1.120 091. 3.99 5 1 150 19ع
 1.040 085. 4.08 5 1 150 20ع
 833. 068. 4.13 5 2 150 21ع
 865. 071. 4.05 5 2 150 22ع
 835. 068. 4.25 5 1 150 23ع
 970. 079. 4.23 5 1 150 24ع
 1.001 082. 4.21 5 1 150 25ع
 756. 062. 4.46 5 3 150 26ع
 1.021 083. 3.47 5 1 150 27ع
 1.129 092. 4.00 5 1 150 28ع
 1.008 082. 3.50 5 1 150 29ع
 1.019 083. 3.91 5 1 150 30ع
 1.003 082. 4.00 5 1 150 31ع
 955. 078. 3.97 5 1 150 32ع
 1.059 086. 4.08 5 1 150 33ع
 951. 078. 4.17 5 1 150 34ع

Valid N 150      
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المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة لــدرجات أفــراد عينــة  جــدول نتــائج .3
 الدراسة:  استبانةالدراسة في المحور الثالث من 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic 

السياسي 
 واالجتماعي

150 18 29 24.67 .195 2.390 

 991. 081. 3.93 5 1 150 35ع
 969. 079. 4.01 5 2 150 36ع
 912. 074. 4.09 5 2 150 37ع
 950. 078. 4.13 5 2 150 38ع
 1.002 082. 4.10 5 1 150 39ع
 805. 066. 4.42 5 2 150 40ع

Valid N 150      

 

المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيــار  لـدرجات المـووفين أفـراد عينـة الدراسـة فــي  جـدول نتـائج .4
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف أعمارهم  استبانةمحاور 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error Minimum Maximum 

 االستراتيجي

أصغر من 
 سنة 30

43 46.30 2.660 .406 40 51 

 52 39 312. 2.646 46.01 72 سنة 31-40
 51 38 515. 3.048 45.94 35 سنة 41-50

Total 150 46.08 2.733 .223 38 52 

 االقتصادي
أصغر من 

 سنة 30
43 93.28 5.925 .904 85 106 
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  قائمة المالحق

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

 104 75 831. 7.049 92.65 72 سنة 31-40
 106 74 1.113 6.586 91.43 35 سنة 41-50

Total 150 92.55 6.628 .541 74 106 

السياسي 
 واالجتماعي

أصغر من 
 سنة 30

43 24.28 1.856 .283 21 28 

 29 18 317. 2.689 24.69 72 سنة 31-40
 29 20 388. 2.298 25.11 35 سنة 41-50

Total 150 24.67 2.390 .195 18 29 

 الكلية الدرجة

أصغر من 
 سنة 30

43 163.86 7.463 1.138 152 180 

 179 142 1.079 9.158 163.36 72 سنة 31-40
 182 148 1.241 7.342 162.49 35 سنة 41-50

Total 150 163.30 8.259 .674 142 182 

 

اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغيـر العمـر علـف درجـات المـووفين أفـراد عينـة  جدول نتائج .5
 الدراسة والدرجة الكلية له:  استبانةالدراسة في محاور 

ANOVA 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 االستراتيجي
Between Groups 3.098 2 1.549 .205 .815 
Within Groups 1109.942 147 7.551   

Total 1113.040 149    

 االقتصادي
Between Groups 67.631 2 33.816 .767 .466 
Within Groups 6477.542 147 44.065   

Total 6545.173 149    
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  قائمة المالحق

ANOVA 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

السياسي 
 واالجتماعي

Between Groups 13.522 2 6.761 1.187 .308 
Within Groups 837.472 147 5.697   

Total 850.993 149    

 الدرجة الكلية
Between Groups 36.983 2 18.492 .268 .765 
Within Groups 10126.517 147 68.888   

Total 10163.500 149    
 
المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيــار  لـدرجات المـووفين أفـراد عينـة الدراسـة فــي  جـدول نتـائج .6

 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف مستوياتهم التعليمية:  استبانةمحاور 

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

 االستراتيجي

 51 42 568. 3.060 45.83 29 معهد
 50 38 324. 2.487 46.05 59 إجازل جامعية
 52 39 450. 2.984 46.02 44 ماجستير
 51 42 571. 2.421 46.72 18 دكتوراا 
Total 150 46.08 2.733 .223 38 52 

 االقتصادي

 104 74 1.173 6.319 91.00 29 معهد
 106 78 930. 7.145 93.51 59 إجازل جامعية
 104 75 984. 6.529 92.70 44 ماجستير
 103 84 1.263 5.361 91.50 18 دكتوراا 
Total 150 92.55 6.628 .541 74 106 

السياسي 
 واالجتماعي

 28 18 432. 2.325 23.76 29 معهد
 29 20 304. 2.333 24.93 59 إجازل جامعية
 29 18 392. 2.598 24.75 44 ماجستير
 29 22 449. 1.906 25.11 18 دكتوراا 
Total 150 24.67 2.390 .195 18 29 
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  قائمة المالحق

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

 الدرجة الكلية

 174 148 1.318 7.099 160.59 29 معهد
 182 149 1.138 8.742 164.49 59 إجازل جامعية
 178 142 1.297 8.601 163.48 44 ماجستير
 176 152 1.657 7.029 163.33 18 دكتوراا 
Total 150 163.30 8.259 .674 142 182 

 

اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغير المستوى التعليمي علف درجـات المـووفين  جدول نتائج .7
 الدراسة والدرجة الكلية له:  استبانةفي محاور 

ANOVA 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 االستراتيجي
Between Groups 9.466 3 3.155 .417 .741 
Within Groups 1103.574 146 7.559   

Total 1113.040 149    

 االقتصادي
Between Groups 144.768 3 48.256 1.101 .351 
Within Groups 6400.405 146 43.838   

Total 6545.173 149    

السياسي 
 واالجتماعي

Between Groups 31.926 3 10.642 1.897 .133 
Within Groups 819.067 146 5.610   

Total 850.993 149    

 الدرجة الكلية
Between Groups 298.742 3 99.581 1.474 .224 
Within Groups 9864.758 146 67.567   

Total 10163.500 149    
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  قائمة المالحق

المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيــار  لـدرجات المـووفين أفـراد عينـة الدراسـة فــي  جـدول نتـائج .8
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف تخصصاتهم الوويفية:  استبانةمحاور 

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

 االستراتيجي

 51 42 710. 2.748 46.87 15 مدير
 51 43 498. 2.111 46.11 18 مهندي
 51 38 643. 3.278 46.12 26 فني
 52 42 456. 2.497 46.20 30 موظف
 50 39 357. 2.792 45.80 61 عامل
Total 150 46.08 2.733 .223 38 52 

 االقتصادي

 103 84 1.544 5.982 95.27 15 مدير
 106 74 2.150 9.122 92.17 18 مهندي
 106 80 1.114 5.681 91.96 26 فني
 102 84 1.044 5.720 93.63 30 موظف
 104 75 855. 6.674 91.70 61 عامل
Total 150 92.55 6.628 .541 74 106 

السياسي 
 واالجتماعي

 27 21 452. 1.751 24.27 15 مدير
 29 22 480. 2.036 25.17 18 مهندي
 29 20 446. 2.276 25.31 26 فني
 29 18 511. 2.797 25.20 30 موظف
 29 18 303. 2.364 24.10 61 عامل
Total 150 24.67 2.390 .195 18 29 

 الدرجة الكلية

 180 152 2.166 8.390 166.40 15 مدير
 179 148 2.320 9.841 163.44 18 مهندي
 182 152 1.378 7.026 163.38 26 فني
 178 148 1.586 8.688 165.03 30 موظف
 178 142 1.005 7.851 161.61 61 عامل
Total 150 163.30 8.259 .674 142 182 
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  قائمة المالحق

اختبار تحليل التباين األحاد  ألثر متغير التخصص الوويفي علف درجات المووفين  نتائججدول  .9
 الدراسة والدرجة الكلية له:  استبانةفي محاور 

ANOVA 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 االستراتيجي
Between Groups 14.436 4 3.609 .476 .753 
Within Groups 1098.604 145 7.577   

Total 1113.040 149    

 االقتصادي
Between Groups 201.123 4 50.281 1.149 .336 
Within Groups 6344.050 145 43.752   

Total 6545.173 149    

السياسي 
 واالجتماعي

Between Groups 45.812 4 11.453 2.062 .089 
Within Groups 805.182 145 5.553   

Total 850.993 149    

 الدرجة الكلية
Between Groups 409.778 4 102.444 1.523 .199 
Within Groups 9753.722 145 67.267   

Total 10163.500 149    

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  لدرجات المووفين أفراد عينة الدراسة في  جدول نتائج .10
 الدراسة والدرجة الكلية له باختالف جهة عملهم:  استبانةمحاور 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error Minimum Maximum 

 االستراتيجي

 52 38 428. 3.024 46.20 50 وزارل الكهرةاء
 51 40 377. 2.665 45.96 50 محطة تشرين
 51 42 359. 2.538 46.08 50 محطة جندر

Total 150 46.08 2.733 .223 38 52 
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  قائمة المالحق

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

 االقتصادي

 103 74 993. 7.024 92.12 50 وزارل الكهرةاء
 106 81 887. 6.269 93.00 50 محطة تشرين
 104 75 944. 6.674 92.52 50 محطة جندر

Total 150 92.55 6.628 .541 74 106 

السياسي 
 واالجتماعي

 29 18 328. 2.319 24.74 50 وزارل الكهرةاء
 29 18 346. 2.446 24.88 50 محطة تشرين
 29 20 343. 2.424 24.40 50 محطة جندر

Total 150 24.67 2.390 .195 18 29 

الدرجة 
 الكلية

 180 145 1.217 8.608 163.06 50 وزارل الكهرةاء
 182 148 1.155 8.165 163.84 50 محطة تشرين
 176 142 1.151 8.137 163.00 50 محطة جندر

Total 150 163.30 8.259 .674 142 182 

 

اختبـار تحليـل التبـاين األحـاد  ألثـر متغيـر جهـة العمـل علـف درجـات المـووفين  جدول نتائج .11
 الدراسة والدرجة الكلية له:  استبانةأفراد عينة الدراسة في محاور 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean 
Square F Sig. 

 االستراتيجي

Between 
Groups 

1.440 2 .720 .095 .909 

Within Groups 1111.600 147 7.562   
Total 1113.040 149    

 االقتصادي

Between 
Groups 

19.413 2 9.707 .219 .804 

Within Groups 6525.760 147 44.393   
Total 6545.173 149    



 

 98 

  قائمة المالحق

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean 
Square F Sig. 

السياسي 
 واالجتماعي

Between 
Groups 

6.093 2 3.047 .530 .590 

Within Groups 844.900 147 5.748   
Total 850.993 149    

 الدرجة الكلية

Between 
Groups 21.960 2 10.980 .159 .853 

Within Groups 10141.540 147 68.990   
Total 10163.500 149    
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Abstract  

Abstract 
 

The study aims to shed light on the impact of the strategic alliance 
between the Syrian Arab Republic and the Islamic Republic of Iran on 
improving the electricity system in Syria after being harmed by terrorism, in 
addition to the strategic gains from the rehabilitation of Power generation 
stations. 

The advantage of this alliance is also evident in various political, 
economic and social aspects. 

Another key objective of the study is to identify the strengths of this 
alliance, especially in the field of infrastructure of the Syrian Arab Republic, 
by studying the benefits achieved by the electric power sector, including 
reviewing reports and guides issued by the strategic and economic centers. 

The study community consists of engineers and employees in the Syrian 
Ministry of Electricity. A series of interviews were conducted. The researcher 
also used a number of statistical methods in the SPSS program. 

This study has reached many conclusions that could benefit future 
researchers in this area, as these conclusions relate to the procedures that 
strengthen the Alliance at the current stage and at the reconstruction one. 

Keywords: 

Strategic alliance, international relations, coalition success factors, 
strategic decisions. 


