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 االْلاء

انٗ فطٛجٙ اٚٓبة ...أْل٘ ثؾضٙ ْنا ٔيبًٚضهّ يٍ َغبػ 

ٕأو انؤػ ،ٍُل انٕٛو ٔ انغل انؾٛبح ٔر شوٚك  

.. أيٙ...أيٙ انزٙ ثلَٔٓب ال أكٌٕ..ٔأْلّٚ أليٙ ..انًٕعٕك

ى ثبنقهٕكأيٙ .ثٙ  يبْٕ عًٛم   كم   يُجع   َِ  ..ٔؽلْب رزّ

 ٌِ ٔر لفِك  يٍ هٔؽٓب نُب ..ؽلٔك ٔؽلْب رعطٙ ثلٔ

ٕك .. انٗ أفٙ أٚٓى..انٗ أثٙ صبِؽت  انفوػ انٕكٔك..ٔر غ 

 شوكبء  ..ٗ ئفٕرٙ عيٚي ٔثبٍم ان..أعظى أؿٍ فٙ انٕعٕك

  ٙ  . انقلٔك انؾٛبح كًب نٕ كبَٕ فٙ ٔعّ ؽٛبر
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 انشكو

 أًْٛخ ٔأٌ نّ ..كهاٍزٙ فٙ انغبيعخ االفزواضٛخ ص ج ذ  نٙ أٌ انعهى ًٚكٍ نّ أٌ ٚزوافك ثبنًزعخ ٔانؾًبًفزوح فالل 

ٛخ ٔاألكبكًٚٛخ ٔانعًهٛخ فٙ هفل انًٓبهاد انشقاٛخ نهطهجخ عهٗ عًٛع األصعلح،  انًُٓٔكٔه ٔاضؼ كجٛوح 

ٔثكم يؾجخ ٍٔعبكح أرٕعّ ثقبنص ؽجٙ ٔشكو٘ ٔايزُبَٙ نغًٛع انمبئًٍٛ ..ننا ...ٔانزطجٛمٛخ ٔعلح علٚلح ٍٕاْب

 ٔأفص ثبنشكو أٍبرنرٙ انكواو.انَٕهٚخ يٍ ئكاهٍٚٛ ٔرُفٛنٍٚٛ ٔكبكه رعهًٛٙ هٗ انعًم فٙ انغبيعخ االفزواضٛخ ع

 .خ رفٕق انٕصففٛ  و  خ ٔؽِ ثكم يُّٓٛ اننٍٚ لليٕا أفضم رملٚى أكبكًٚٙ 

ٔأفص ثشكو٘ انكجٛو ٔايزُبَٙ األكجو األٍزبم انلكزٕه يإٚل ؽبط صبنؼ انن٘ يُؾُٙ شوف لجٕنّ االشواف عهٗ 

فمل كبٌ نٙ انلكزٕه يإٚل للٔح أكبكًٚٛخ فعبنخ علاً ، .يشؤعٙ انًزٕاضع انًزًضم ثٓنا انجؾش  انًملو ثٍٛ ٚلٚكى 

خ يطهمخ ثزئٚل٘ ثكبيم انقجواد فٛ  و  انضمبفخ ٔيجؾواً ثؾِ  ٓببهحً رَزفٛض ثبنعهى ياطؾجبً يعأضبء نٙ كهة انعهى يُ

 .األكبكًٚٛخ ٔانعهًٛخ انًطهٕثخ الرًبو ْنا انجؾش ثًب نيو 

ٙ  ْنا االْزًبو ٔانزاؾٛؼ انللٛك يٍ لجهكى، كًب أيم أٌ ُٚبل األٍبرنح انكواو  أعضبء نغُخ انزؾكٛى، أيم أٌ ٚهمٗ ثؾض

 .لخى ٔٚكٌٕ يُبٍجبً نزطهعبركى ٔنوؤٚزكى األكبكًٚٛخ انقاّل هضبك
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 :انًهقص 

 انطبنجخ الها ظبفو كٔا٘ 

شوكخ  -كهاٍخ ؽبنخ. انشوكبد رأصٛو ثوايظ انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ فٙ هضب عًالء :انعُٕاٌ 

 فٙ ٍٕهٚب ٍٛوٚزم نالرابالد

 0202عبو _ انغبيعخ االفزواضٛخ انَٕهٚخ 

 يإٚل ؽبط صـــبنـؼ. ك:  ئشواف  انلكزٕه

يغزٕٖ ادساك ػًالء  رالش خ عالٛشٚزم نءرتالبمد نً ٓالٕو انًغال ٔنٛخ  يٍ األْذاف رُظٓش  يغًٕػخ نٓزِ  انذساعخ  اٌ 

امقزتالالبد٘ ٔاننالالبََٕٙ ) ْالالب األسثؼالالخ  أثؼبدث غالالها انءالالٕ  ػهالالٗ اَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ انًزًضهالالخ ر، ٔامعزًبػٛالالخ

ٔرجالٍٛ ْزِ انجشايظ، ػٍ ْب سضب ػًء ش ، ٔركمف انًضٚذ ػٍ يٕضٕع انجؾ-زم ٚشنمش خ عٛ( ٔاألخءقٙ ٔامَغبَٙ 

ايالب  .يغزًغ انجؾش يٍ عًٛغ انًمالزش ٍٛ فالٙ رالش خ عالٛشٚزم ٚزكٌٕ   .يذٖ رأصٛش ْزِ األَموخ فٙ رؼضٚض سضب انؼًء 

ػهٗ ػُٛخ ػمٕائٛخ اعزجبَخ / 344/رٕصٚغ  رى. ي شدح  384ػُٛخ انجؾش فٓٙ رنّذس ٔفق عذأل  شٚذط عٙ يٕسغٍ يٍ 

اعالزجبَخ عالبْضح  433اعالزجبَخ غٛالش يكزًهالخ، ٔ 43اعالزجبَخ  البٌ يُٓالب  484يٍ ػًء  رش خ عٛشٚزم ؽٛش رالى اعالزشعبع 

 .رى رذقٛق إعبثبد امعزجبَبد انًٕصػخ ػهٗ ي شداد ػُٛخ انجؾش ٔقذ رى قجٕنٓب عًٛؼب  . نهزؾٛم

فٙ رش خ عٛشٚزم ختٕصب  ٔ  انمالش بد األخالشٖ  بفالخ  رضٔد صُّبع اننشاس  َظشٚخ خءصخانذساعخ نْزِ رٕصهذ  ٔقذ

ثُزٛغخ رّٕعّ مػزًبد انٛخ ؽذٚضخ رأخز انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ  ً ٕٓو ٔيُٓظ يغزنم ثؼٍٛ امػزجبس ، نًب نٓب يٍ دٔس ْالبو 

بػٛالخ امعزً رءًٍٛ عٛبعبرٓب ٔاعزشارٛغٛبد ػًهٓالب نهًغال ٔنٛخ عذا ثشضب انؼًء  ،  ًب رٕصٙ  انمش بد ثبنؼًم ػهٗ

، ػهٗ  ء انتؼٛذٍٚ انذاخهٙ انًؼُالٙ ثبنؼالبيهٍٛ ثٓالب ٔانخالبسعٙ انًؼُالٙ دٌٔ غٛشْب  ثٓذف رؾنٛق يٛضح رُبفغٛخ نهمش خ

ثبمضبفخ نالزنك،  . انًغزًغان شد ٔانًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ رغبِ  رذػىٔضغ اعزشارٛغٛخ  ثبنًغزًغ انًؾهٙ ٔرنك يٍ خءل 

انًزؼهنالالخ ثبنًغالال ٔنٛخ  انًؼهٕيالالبدٔ رالالٕفٛش امثؾالالبس ٔ  ، ٛالالخ ثٓالالب ٔثُمالالب برٓب مثالالذ يالالٍ رالالٕفٛش ثُٛالالخ اداسٚالالخ ٔرُظًٛٛالالخ يؼُ

 . انًؾهٙ  ػهٗ ضٕ  امؽزٛبعبد ان ؼهٛخ نهًغزًغامعزًبػٛخ 



 
5 

 

نهجؾش يغًٕػخ يٍ انُزبئظ اإلؽتبئٛخ انزٙ رجٍٛ ٔعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ عٛذ ألثؼبد اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ  بٌ ًب   

 ( انجؼذ اننبََٕٙ ٔامقزتبد٘ ٔاألخءقٙ  ٔ امَغبَٙ ) م ػهٗ سضب ػًء  انمش خ  انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشٚز

 انخبصالخ ثبننٕاٍَٛ امنزضاو انزٙ رذػى ًب رءًٍ ْزا انجؾش ػذح رٕصٛبد نمش خ عٛشٚزم  بنؼًم ػهٗ رؼضٚض عٛبعزٓب 

خالذيبد انءالًبٌ انتالؾٙ ػهالٗ  ، ٔدػى ؽنالٕ  انؼالبيهٍٛ فٛٓالب ٔانًؾبفظالخ انؼبيخ ٔانغءيخ انتؾخ ٔإعشا اد ثزؼهًٛبد

انًغزًالغ انغالٕس٘ انًؾهالٙ ثًالب ُٚبعالت يالٍ قجالم  ، ٔدػى انًًبسعبد انًوبثنخ نألَظًخ ٔاننالٕاٍَٛ انًؼزًالذح ٔامعزًبػٙ 

رٕصٙ ْزِ انذساعخ رش خ عٛشٚزم  ثبنؾ بظ ػهٗ عٛبعبرٓب ، ٔخبصخ رهالك اضبفخ  انٗ رنك ، .غٕسٍٚٛانذخم انٕعوٙ نه

ثبعزخذاو انوش  اننبََٕٛخ ٔامخءقٛخ انزٙ رؾزشو اخالء  ٔرنبنٛالذ انًغزًالغ انًؾهالٙ ٕائذْب فانزٙ رءًٍ رؾنٛق اسثبؽٓب ٔ

ٔخبصخ  رهك انغٛبعبد انزٙ رؼًم ضذ ان غبد ثكم إَاػّ ، ٔانزٙ رمغغ يٕظ ٛٓب ػهالٗ انًمالبس خ ثبنُمالب بد انخٛشٚالخ .

نهًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد  اؽذ اْى رٕصٛبد ْزِ انذساعخ ْٙ روالٕٚش ثُٛالخ ْٛكالم رُظًٛالٙ يختتالخ  .انًزُٕػخ

 .َٔمب برٓب
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 انفـــاـــم األٔل

 اإلطـــبه انعــبو نهــلهاٍـــــخ
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تبل انًزضاٚذ ثٍٛ انًهكٛالخ ٔاإلداسح فالٙ انمالش بد روٕسد يُز يوهغ اننشٌ انؼمشٍٚ فهغ بد اقزتبدٚخ رضايُذ يغ امَ 

ْالالٕ اٌ رؼظالالى يالالٍ  ان هغالال خ امقزتالالبدٚخ انكءعالالٛكٛخ ثذاٚالالخ  ر زالالش  ثالالأٌ ٔاعالالت انمالالش بد األعبعالالٙ ؽٛالالش  بَالالذ. انؾذٚضالالخ

يٛهزالٌٕ فشًٚالبٌ ؽالٍٛ  زالت  نٓالبارالبس  خشٖسثؾٛزٓب دٌٔ اٌ رنٕو ثأ٘ ٔاعت آخش رغبِ انًغزًغ، ٔنكٍ يٍ ٔعٓخ َظش ا

ب فٙ صؾٛ خ َٕٕٛٚسك ربًٚض  يُز ا ضش يٍ ضٚالبدح اسثبؽٓالب، ث اٚءالب  رغالبْىأٌ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نمالش خ ثالصءصٍٛ ػبي 

 . ًب رزءًٍ رٕنٛذ انُمب بد انزٙ رؼًم ػهٗ رؾٕٚم انمش خ نجشايظ اعزًبػٛخ ٔخٛشٚخ ٔغٛش سثؾٛخ 

بد إنالٗ يؾبعالجخ انغٛبعالبد فالٙ غٛش انؾكٕيٛخ ا ضش قٕح فٙ انغُٕاد األخٛشح ، ؽٛالش دػالذ انمالش  اصجؾذ انًُظًبد 

ؽٛالش ًٚٛالم . يغبمد انزغبسح انؼبدنخ ٔؽنٕ  اإلَغبٌ ٔؽنٕ  انؼًبل ٔانزأصٛش انجٛئٙ ٔانُضاْخ انًبنٛخ ٔؽٕ ًخ انمش بد

انًغزًغ إنٗ انضنخ فٙ ؽكٕيبرالّ ٔاػًبنالّ انزغبسٚالخ ، رؾالز م انًُظًالبد غٛالش انؾكٕيٛالخ ثًغالزٕٚبد ػبنٛالخ يالٍ انضنالخ ػجالش 

إنالٗ اٌ ( 3331 ءس غالٌٕ ، )رمٛش دساعخ  ءس غٌٕ  ٕٚهالخ األعالم نغالهٕك انمالش بد . ًغزًغيغًٕػخ ٔاعؼخ يٍ ان

انمش بد رزؼبيم يالغ اصالؾبة انًتالهؾخ ، ٔنالٛظ انًغزًالغ ، ٔاٌ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ٚغالت اٌ رًٛالض ثالٍٛ 

نًتالالهؾخ ٔنكالالٍ نالالٛظ اؽزٛبعالالبد اصالالؾبة انًتالالهؾخ ٔاننءالالبٚب امعزًبػٛالالخ د ًٚكالالٍ نهًالالذٚشٍٚ رهجٛالالخ يزوهجالالبد اصالالؾبة ا

 .انغٛبعخ امعزًبػٛخ انًغشدح

امعزًبػٙ نهمش بد فٙ يؼظى دٔل انؼبنى اًْٛخ يزضاٚذح ثؼذ رخهٙ ػذٚذ يٍ انؾكٕيبد ػٍ  ضٛالش يالٍ  ا زغت انذٔس ننذ

 نهًغال ٔنٛخثال شايظ فؼبنال خ  انغالؼٙ نزجُال ٙادٔاسْب امقزتبدٚخ ٔانخذيٛخ، ؽٛش دفغ رنك ثكضٛش يٍ انمالش بد نهؼًالم ػهالٗ 

ٔمرالك اٌ انًغال ٔنٛخ  امعزًبػٛالخ رؼزجالش اداح . عزًبػٛخ رأخز فٙ امػزجبس ظشٔف انًغزًغ ٔانزؾالذٚبد انزالٙ رٕاعٓالّام

يًٓخ نهزخ ٛف يٍ عٛوشح انؼٕنًخ ٔعًٕؽٓب،  ًب اصجؼ امْزًالبو ثٓالب ٔرغالهٛا انءالٕ  ػهٛٓالب يوهالت اعبعالٙ نهؾالذ يالٍ 

 (أ ي عغبد دٔنٛخ رش بد يؾهٛخ) ان نش يٍ خءل انزضاو انً عغبد امقزتبدٚخ 

انًغ ٔنٛخ  امعزًبػٛخ يٍ سغجخ صبدقخ ٔإؽغبعب ثبنًغ ٔنٛخ رغالبِ انًغزًالغ، ٔرغالبِ صالٕسح ْالزِ  ٔثشايظ رُجغ يمبسٚغ

انمش خ ٔنًب نٓب يٍ دٔس فؼبل فٙ  سفغ انًغزٕٖ انؼبو نهًغزًغ فٙ يخزهالف انًغالبمد ٔ رنالك ثزٕظٛالف  الم يٕاسدْالب ٔ 

نالزنك يال خشا  ثالذا اَخالشا  .ذح رخالذو انًمالبسٚغ ٔانؾًالءد انًٕعٓالخ نخذيالخ انًغزًالغ إيكبَٛبرٓب فٙ عجٛم رُظٛى آنٛالخ يٕؽال

جزل عٕٓد نٔػًء  يُٓى اٚءب  .عؼٛب  نزأيٍٛ ْزا انًوهت األعبعٙ نغٕ  انؼًم  كم انمش بد فٙ ثشايظ اعزًبػٛخ عٛذح 

غبنج ب يالب .يًبسعبد ْزِ انمش بد  فكشح سثؾٛخ األػًبل ٔيغبمد روجٛنٓب يٍ خءل ؾذ يٍ اٜصبس انغهجٛخ انزٙ رؾذصٓبنه

ػهالالٗ قٛالالبو انمالالش خ ثزنٛالالٛى ٔرؾًالالم  ٔانزالالٙ رؼزًالالذCSR)رغالالًٗ ْالالزِ انغٓالالٕد ثًجالالبدساد انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد 
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رنالٕو ثبنؼًالم ػهالٗ رالٕفٛش انجٛئالخ انًُبعالجخ، ٔػالذو  ؽٛالش،  انًغ ٔنٛخ ػٍ رأصٛشاد رش زٓب ػهٗ انجٛئخ ٔانشفبِ امعزًبػٛخ

ننٛالالبو ثؼًهٛالالبد انزٕظٛالالف ٔانزالالذسٚت ٔسفالالغ اننالالذساد انجمالالشٚخ، ٔيغالال بَذح فئالالبد انًغزًالالغ األ ضالالش ؽبعالالخ رجذٚالالذ انًالالٕاسد، ٔا

 .ساد اعزًبػٛخ ٔيُٓٛخ ٔؽزٗ اقزتبدٚخ ػًٕيب  بدن شص ٔيج

ٔانخذيبد انزٙ رنذيٓب نزؾنٛق أ رغالبٔص رٕقؼالبد  ػٍ انًُزغبدٚؼجش ينٛبط عؼذ يؼظى انمش بد نزغهٛا انءٕ  ػهٗ 

ػهالالٗ ٚؼزجالالش سضالالب انؼًالالء  ؽٛالالش  .يغًالالء   ألدا  داخالالم قوالالبع األػًالالبلاد ي رالالشيالالٍ اْالالى  ِٔ نٛكالالٌٕٔاػزًالالذ. ػًءئٓالالب

ٚتالجؼ  ثالذأػهٗ َؾٕ يزضاٚالذ انمش بد ػٍ ثؼءٓب انجؼض ،  رًٛض انزٙ ؼٕايميٍ اْى انانخذيبد أ انًُزغبد انًنذيخ 

  .ل انمش بد فٙ اننوبػبد  بفخػُتشا اعبعٛب فٙ اعزشارٛغٛخ اػًب

رالالش خ عالالٛشٚزم ثبػزجبسْالالب ٔاؽالالذح يالالٍ  ػًالالء يالالٍ انالالشثا ثالالٍٛ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ٔسضالالب  رُجالالغجؾالالش انْالالزا اًْٛالالخ 

انمش بد انشائذح فٙ قوبع امرتبمد انز٘ ٚمكم سافذا اعبعٛب نءقزتبد انخذيٙ ػهٗ ٔعّ انزؾذٚذ ٔامقزتبد انٕ ُٙ 

ان بئذح انًززبثؼخ انزٙ رنذو  انجؾٕسعهغهخ يٍ أيم اٌ ركٌٕ ْزِ انذساعخ ْٙ انخوٕح األٔنٗ َؾٕ  ًب َ.فٙ عٕسٚبػًٕيب 

ثؼءالب  يالٍ انذساعالبد  ثالبم ّءع ػهالٗٔاَوءقب  يُب نكٙ َغُٙ ثؾضُالب ْالزا، َجالذا . نًغزًؼُب انً عغبرٙٔاأل بدًٚٛخ  انًُٓٛخ

 .انغبثنخ انزٙ رُبٔنذ ْزا انًٕضٕع يٍ يخزهف عٕاَجّ انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ

 

 انلهاٍبد انَبثمخ   1-2 

 :نلهاٍبد انعوثٛخا   1-2-1

   انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ يٍ انٕالع األؽبك٘ انٗ انًُظوٕه انشوجكٙ : "ثؼُٕاٌ ( 7432انًغزشٚؾ ٙ ، ) دساعخ

 ".انًزعلك

ػالبو  ًالب  64ٚضٚالذ ػالٍ  ؽٛش رءًُذ ْزِ انذساعخ اٌ ان كشح األعبعٛخ انزٙ اَوهنذ يُٓب انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ قجم يالب

انالالذ نٕٛيُالب ْالزا رزًؾالالٕس ؽالٕل انًغال ٔنٛخ انوٕػٛالخ نمالالش بد األػًالبل رغالبِ قءالالبٚب مص( 3314) شؽٓالب انكبرالت ثالٍٕٚ 

ام . ثنٙ انً ٕٓو ٚشأػ يكبَّ ضًٍ نًُونخ انءٛنخ ػجالش يشاؽالم انزوالٕس انًخزه الخ.يؾذدح رٓى انًغزًغ انز٘ ٚؾٛا ثٓب 
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ٕو نٛغالزٕػت رنالك انؼالبنى اٌ انٕاقغ انًؼبصش ٔيب رٓذِ ٔٚمٓذِ يٍ روٕساد  جٛشح ، ٚ ش  ؽزًٛخ إػبدح صٛبغخ انً ٓال

 .األسؽت يٍ رجكخ انؼءقبد انزؼبَٔٛخ ٔانًغ ٔنٛبد انزجبدنٛخ ثٍٛ يكَٕبد انذٔنخ ٔانًغزًغ داخهٛب  ٔإقهًٛٛب ٔدٔنٛب

ٔروشػ رٕعٓب  سادٚكبنٛب  عالزسٚب  عذٚالذا   .نزا رأرٙ ْزِ انذساعخ نزنذو إ بسا  رتٕٚشٚب  عذٚذا  ينزشؽب  نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ

رنالك .انًغالزنجهٛخ (( انًغزًؼٛالخ انمالجكٛخ انزؼبَٔٛالخ انزجبدنٛالخ)) انؾبنٛخ انٗ ((  امعزًبػٛخ انزنهٛذٚخ))ٔؽذٔدْب يٍ  نً ٕٓيٓب

أ إقهًٛٛخ ٔدٔنٛخ رؼًم  ًظهخ /ثبإلضبفخ ال يب ٚزوهجّ ْزا انزؾٕل يٍ ٔعٕد عٓخ ػهٛب أ ْٛئخ يش ضٚخ يُظًخ يؾهٛخ ٔ

اعخ ػهالٗ  ٛ ٛالخ يٕاعٓالخ ظالبْشح انزٓذٚالذاد األيُٛالخ  ؾبنالخ روجٛنٛالخ ثبعالزخذاو ْزا، ٔقذ دنذ انذس.نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ 

 .ام بس انًنزشػ

رالٕفش يالٍ األدثٛالبد انُظشٚالخ  اػزًذد ْزِ انذساعخ انًُٓظ انٕص ٙ انزؾهٛهٙ ٔرنك يٍ خءل اػزًبد اعهٕة اعالزنشا  يالب

 ًب اػزًذد انذساعخ انزٕعالّ انجُالبئٙ . ه خفٙ يغبل انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔػكظ ٔاقغ روٕسْب ثبنًشاؽم انضيُٛخ انًخز

 .روشؽّ انذساعخ  ٌٕ انزٕعّ ُٚبعت يب. انزش ٛجٙ انزشا ًٙ

أصالذ ْالزِ انذساعالخ ثء ال شٔسح اػزً ال بد اإل  ال بس ان الال ز٘ رنزشؽ ال ّ ثبنذػ ال ٕح نؾً ال م انًغ ال  ٔنٛخ امعزًبػٛ ال خ ي الال ٍ 

 ً ال ب رٕصالٙ ثًأعغ ال خ ٔرأ ٛ  ال ش . انؼءق ال خ يؾهٛالب  ٔدٔنٛالب  خ  ءل انم ال شا خ ٔانزؼ ال بٌٔ ثٛ  ال ٍ  بف ال خ األ  ال شاف راد 

ايب فًٛالب . َظشٚب  . عٓ  ٕد انزؼ  بٌٔ ٔانم  شا خ ثًغبل انًغ ٔنٛخ ثإَمب  عٓخ يُظًخ دٔنٛب  ٔعٓخ يُظًخ يؾهٛب ثكم دٔنخ 

ًغالالبل انًغالال ٔنٛخ ٚزؼهالالق ثًغالالزنجم انجؾالالش ثًغالالبل ْالالزِ انذساعالالخ فإَالالّ يالالٍ األًْٛالالخ ٔان بئالالذح ثًكالالبٌ رٕعالالٛغ افالالب  انجؾالالش ث

 ٔانؼءق  بد انً عغ ال ٛخ Networkingٔانزمجٛك // PPPs/Partnerships// امعزًبػٛخ ثبعزخذاو ادثٛبد انمشا خ

  (IROs )   انجُٛٛخ 

ٔقذ خهتذ ْزِ انذساعخ انٗ اَّ م ر  ك اَ  ّ نٕض  غ اإل   بس ان  ز٘ رنزشؽ  ّ ْ  زِ انذساع  خ يٕض ال غ انزُ ٛ ال ز 

فً الال ٍ انغبَ الال ت انُظ الال ش٘، ٚزوه الال ت اإل  الال بس انًنز  الال شػ انًضٚ الال ذ ي الال ٍ ان ؾ الال   ٔانُن الال ذ .   الال شٚزوه الال ت انكضٛ

ٔانزؾهٛ  م، ٔٚؾز  بط نهًضٚ  ذ ي  ٍ انزُظٛ   ش اٚء  ب، ٔث  زاد انٕق  ذ، فز  ؼ ؽ  ذٔد انً ٓ  ٕو انغذٚ ال ذ نًغ ال بمد 

 ب نزنٕٚ ال خ دػبئ ال ى ْ ال زا اإل  ال بس ٔسف ال ذِ ثذي ال ب  عذٚ ال ذح ٔؽن  ٕل دساع  ٛخ ٔا   ش فكشٚ  خ أع  غ نإلف  بدح يُٓ ال

ٔإرا  بَ ال ذ ْ ال زِ انذساع ال خ . . ػتشٚ  خ ٔيغزنجهٛخ رؾذس فشقب  رأصٛشٚب  عْٕشٚب  ثًغالبل انذساعالخ انؼًهٛالخ انزوجٛنٛالخ
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بد ثًغ ال بمد إداسح رنز   شػ ثغ ال ذ، ٔثن ال ذس ثبن ال ـ ي ال ٍ األًْٛ ال خ، رٕظٛ ال ف ي ال ب ٚزٕف ال ش ي ال ٍ يج ال بد  َٔظشٚ ال 

 .انم  شا خ ثٛ   ٍ اننوبػٛ   ٍ  بفخ

  انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ ٔأصوْب فٙ انًٛيح انزُبفَٛخ نشوكبد االراوبل :" ثؼُٕاٌ (  7431. خٕعهٙ ) دساعخ

 "انعبيهخ فٙ انَٕكاٌ

غالزذايخ نهًغزًؼالبد ننذ خهتذ ْزِ انذساعخ انٗ اَّ ٚغت يؼشفخ انذٔس انالز٘ رنالٕو ثالّ رالش بد األػًالبل فالٙ انزًُٛالخ انً

ٔفٙ رؾًهٓب يغ ٔنٛخ انزوالٕس امقزتالبد٘ ثمالكم ٚالُؼكظ يجبرالشح ػهالٗ انًغالزٕٖ امعزًالبػٙ يغالزخذيخ َظشٚالخ انزجالبدل 

ٔقذ ْذفذ انذساعخ نهزؼشف ػهٗ اصش انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ رؾنٛق انًٛضح انزُبفغٛخ فٙ . امعزًبػٙ نغٕسط ْٕيُض

 .ؾنٛق ْزا انٓذفرش بد امرتبل انؼبيهخ فٙ انغٕداٌ نز

. SPSS 22رالى اعالزخذاو انًالُٓظ انٕصال ٙ انزؾهٛهالٙ ػالٍ  شٚالق اعالزخذاو ثشَالبيظ انؾالضو اإلؽتالبئٛخ نهؼهالٕو امعزًبػٛالخ 

انجؼالذ امقزتالبد٘ ، انجؼالذ ) ٔرٕصهذ انذساعخ نؼذد يٍ انُزبئظ آًْب ٔعٕد ػءقالخ إٚغبثٛالخ ثالٍٛ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ  

ام اٌ ( انؾتالخ انغالٕقٛخ ٔانتالٕسح انزُْٛالخ ٔانًُبفغالخ ) ٔانًٛضح انزُبفغالٛخ  ( ذ اإلَغبَٙاننبََٕٙ ، انجؼذ األخءقٙ ، انجؼ

 َغجخ انزأصٛش ْٙ رأصٛش عضئٙ ثٍٛ انًزغٛشاد 

ٔ زنك رٕصهذ انذساعخ نؼذح رٕصٛبد َظشٚخ ٔروجٛنٛخ نًزخز٘ اننشاس ٔخبصخ يذسا  رالش بد امرتالبمد ٔرنالك يالٍ 

. ػٛخ داخم انًُظًخ ٔخبسعٓب ثٓذف رؾنٛق يٛالضح رُبفغالٛخ نهمالش خ دٌٔ غٛشْالب خءل عؼٛٓى نزوجٛق انًغ ٔنٛخ امعزًب

 ًب ًٚكٍ اعشا  روجٛنبد اخشٖ يًبصهالخ نالُ ظ يٕضالٕع انشاعالخ ثالزاد انًنٛالبط انًؼزًالذ  ػهالٗ يُظًالبد خذيٛالخ اخالشٖ 

 ٔرؼالالالبٌٔ رالالالش بد امرتالالالبل ثٕضالالالغ اعالالالزشارٛغٛخ ٔ ُٛالالالخ نزشرالالالٛؼ امنزالالالضاو. بنًتالالالبسف ٔانغبيؼالالالبد  ٔانًغزمالالال ٛبد 

 .ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ رغبِ انًغزًغ

   انًَوووإٔنٛخ االعزًبعٛوووخ نهمطوووبد انقوووبا ٔكٔهْوووب فوووٙ انزًُٛوووخ : " ثؼُالالالٕاٌ ( 7433. األعالالالشط ) دساعالالالخ

 ."انًَزلايخ فٙ انًًهكخ انعوثٛخ انَعٕكٚخ

ًهكالخ انؼشثٛالخ ٚٓذف ْزا انجؾش انٗ دساعخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهنوالبع انخالبص ، ٔدٔسْالب فالٙ انزًُٛالخ انًغالزذايخ نهً

فنالذ رضاٚالذ . فُزٛغخ نءْزًبو انٕاعغ ثٓزا انًغبل فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغالؼٕدٚخ ٔدٔسْالب فالٙ انزًُٛالخ انًغالزذايخ. انغؼٕدٚخ
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اقزُبع انمش بد ثٓزا انًجذا ، ٔاصجؾذ انمش بد رٕاعّ ثأٚبيُالب ْالزِ رؾالذٚبد اعزًبػٛالخ ٔاقزتالبدٚخ  جٛالشح  فالٙ يخزهالف 

ٔمثالالذ يالالٍ ر ؼٛالالم دٔسْالالب .ثالالذا ر ؼٛالالم يجالالذا رًالالم يغالال ٔنٛبرٓب امعزًبػٛالالخ رغالالبِ انًغزًالالغ  يشاؽالالم يغالالٛشح ػًهٓالالب ، نالالزا فنالالذ

انًغزًؼبرٙ ٔر بػهٓب يغ  بيم رشائؼ انًغزًغ عؼٛب  يُٓب  نزؾنٛق اْالذافٓب امقزتالبدٚخ انشثؾٛالخ ثبنذسعالخ األٔنالٗ ، ٔيالٍ 

 . صى عؼٛب  نزؾنٛق اؽزٛبعبد انًغزًغ ثبنذسعخ انضبَٛخ

  رفعٛووم كٔه انًَوإٔنٛخ االعزًبعٛووخ نهشووكبد فووٙ انزًُٛوخ االلزاووبكٚخ : " ثؼُالٕاٌ ( 7433األعالالشط ) دساعالخ

 ."  انعوثٛخ ٔاالعزًبعٛخ فٙ انلٔل

ٔقذ رءًُذ ْزِ انذساعخ اٌ انذٔس امعزًبػٙ نهمش بد فٙ انذٔل انؼشثٛخ ٚكزغت اًْٛخ يزضاٚذح ثؼذ رخهالٙ انؼذٚالذ يالٍ 

عالالؼذ ػالالذد يالالٍ انمالالش بد انالالٗ رجُالالٙ ثالالشايظ فؼبنالالخ نهًغالال ٔنٛخ  انؾكٕيالالبد ػالالٍ ادٔاسْالالب امقزتالالبدٚخ ٔانخذيٛالالخ، ؽٛالالش

ٔقالذ  شؽالذ ْالزِ انذساعالخ ػالذح رغالب مد . امعزًبػٛخ رأخز فٙ ػٍٛ امػزجبس ظشٔف انًغزًغ ٔانزؾذٚبد انزٙ رٕاعّٓ

رزءالًٍ يالالب انًنتالٕد ثبنًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالالش بد ٔيالالب انزوالٕس انزالالبسٚخٙ نٓالب ٔانالالذسٔط انًغالز بدح يالالٍ انزغالالبسة 

إضالبفخ انالٗ .نٛخ فٙ ْزا انًغبل، ٔاْى انًجبدساد انؼشثٛخ فٛالّ، ٔانزؾالذٚبد انزالٙ رٕاعالّ انمالش بد نهنٛالبو ثٓالزا انالذٔس انذٔ

انذٔس انز٘ رغزوٛغ انذٔنخ ٔيُظًبد امػًبل ٔاننوبع انخبص ٔانمش بد ػبثشح اننبساد يٍ نؼجّ ثغبٚخ رًُٛخ يجالذساد 

 : ذ ْزِ انذساعخ انُزبئظ انزبنٛخٔقذ ثُٛ. انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ فٙ انذٔل انؼشثٛخ

م ٕٚعذ رؼشٚالف ٔاؽالذ يز الق ػهٛالّ نهًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ٔيالغ رنالك قالذيذ رؼشٚالف نٓالب ثأَٓالب رزءالًٍ يشاػالبح ؽنالٕ  *

 امَغبٌ ٔقٛى انًغزًغ ٔاخءقٛبرّ ٔامنزضاو ثبننٕاٍَٛ ٔيكبفؾخ ان غبد ٔانم بفٛخ ٔامفتبػ

مش بد فٙ يؼظى انجهذاٌ ٔاصجؼ نٓب األٔنٕٚخ يٍ ؽٛش رؾٕٚم انمالش بد انالٗ رضاٚذ امْزًبو ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نه*

 رش ب  فٙ انزًُٛخ انًغزذايخ

رؾًم انمش بد نًغ ٔنٛزٓب امعزًبػٛخ ٚؾنق انؼذٚذ يٍ ان ٕائالذ نهًغزًالغ انًؾهالٙ ٔانمالش بد يؼالب  ٔانزالٙ رزًضالم ثزنالذٚى *

خبنٛخ يٍ انزهٕس، ٔصٚبدح ٔم  انًٕظ ٍٛ ٔرًزغ انمالش خ انغهغ ٔانًُزغبد انتؾٛخ نهًغزًغ ٔانًؾبفظخ ػهٗ ثٛئخ َظٛ خ 

 .ثبنًتذاقٛخ ٔخهق ػءقبد عٛذح يغ انًغبًٍْٛ ٔغٛشْى يٍ اصؾبة انًتبنؼ
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مصال ُْالالبك غًالالٕ  ٔػالالذو دساٚالالخ  بفٛالالخ يالالٍ عبَالالت  الالم يالالٍ امفالالشاد ٔانمالالش بد ٔانًغزًالالغ انؼشثالالٙ  كالالم ثً ٓالالٕو *

 .ْب انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ٔاثؼبدْب ٔيذٖ روٕس

 : ؽٛش أصذ ْزِ انذساعخ ثؼذح َنب  يُٓب

قٛالالبو انغٓالالبد انًؼُٛالالخ ثزالالٕفٛش انجُٛالالخ انزؾزٛالالخ انءصيالالخ ألدا  انمالالش بد نهًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ، ٔػهالالٗ ٔعالالّ  -

 .انختٕص األَظًخ ، ٔرٕفٛش انذساعبد ٔانًؼهٕيبد ػهٗ ضٕ  امؽزٛبعبد ان ؼهٛخ نهًغزًغ

ُمالش صنبفالخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ٔيجبدئٓالب انتالؾٛؾخ ٔانًغالبمد ضشٔسح اْزًبو ٔعبئم امػالءو ثبنزٕػٛالخ ث -

 .انًشرجوخ ثٓب ٔانؼبئذ ػم  م يٍ انًُمأد انً دٚخ نٓب ٔػهٗ انًغزًغ

قٛالالبو انذٔنالالخ ثزٛغالالٛش اإلعالالشا اد انًشرجوالالخ ثالالأدا  انمالالش بد نهًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ٔرالالٕفٛش يؾ الالضاد َظبيٛالالخ  -

 .زًبػٛخنهمش بد ػهٗ ضٕ  رًٛضْب فٙ انًغ ٔنٛخ امع

عٍ انزمشٚؼبد انزٙ رك م رٕفش ػُتش٘ انم بفٛخ ٔامفتبػ يٍ قجم انمالش بد انًُ الزح فالٙ يغالبل انًغال ٔنٛخ  -

 .امعزًبػٛخ

رُظٛى ٔسرخ ػًم ػهٗ يغزٕٖ رًضٛم إقهًٛٙ ػبنٙ انًغزٕٖ رءى صالُبع اننالشاس فالٙ انغٓالبد انًؼُٛالخ نزؾذٚالذ  -

 يؼبٚٛش ادا  انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ 

خبصخ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ داخم انمش بد رزٕنٗ رخوٛا ٔرُ ٛز انجالشايظ ٔانزُغالٛق  ضشٔسح ٔعٕد إداساد -

 يغ انغٓبد راد انتهخ 

 اًْٛخ ٔعٕد ي رش ػشثٙ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ  -

  أصوووو رطجٛووك يًبهٍووبد انًَووإٔ نٛوووخ االعزًبعٛووخ فووٙ رعيٚووي ٍوووًعخ : " ثؼُالالٕاٌ ( 7433.يؾًالالذ ) دساعالالخ

 ".ٙ انغيائو إًَٔمط افخ انعبيهخ شوكبد االرابالد انقهٕٚ_انًإٍَخ 

ْالالذفذ ْالالزِ انذساعالالخ نهزؼالالشف ػهالالٗ اصالالش روجٛالالق يًبسعالالبد انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ فالالٙ رؼضٚالالض عالالًؼخ رالالش بد امرتالالبل 

، ٔنزؾنٛالق اْالذافٓب قالبو انجالبؽضٌٕ ثزٕصٚالغ اعالزجبَخ اػالذد نٓالزا انغالش  ػهالٗ ػُٛالخ (عٛض٘ ، يٕثٛهظ، اسٚذٔ) انخهٕٛ٘  

ئٍ انمالش بد انالضءس ، رالى ارجالبع انًالُٓظ انزؾهٛهالٙ انزنًٛٛالٙ ٔانالز٘ ٚؼزًالذ ػهالٗ رؾهٛالم  صثالٌٕ يالٍ صثالب/ 144/يكَٕخ يالٍ 

 .األسقبو ٔانجٛبَبد 
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انًغالالبل ) ٔقالالذ رٕصالالهذ ْالالزِ انذساعالالخ انالالٗ اٌ ُْالالبك يغالالزٕٚبد يزٕعالالوخ نزوجٛالالق يًبسعالالبد انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ 

عٛالض٘ ، ) ػب  يب ٚؾًهٓب انضثبئٍ ػٍ انً عغبد  ًب اٌ ُْبك عًؼخ  ٛجخ َٕ(.امقزتبد٘ ، اننبََٕٙ ، انجٛئٙ ، ٔانخٛش٘

، ٔأصالذ انذساعالخ انمالش بد انالضءس ثتالٛبغخ َمالب بد انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ انزالٙ رنالٕو ثٓالب ضالًٍ (يٕثٛهظ، اسٚذٔ

ا الالبس امعالالزشارٛغٛخ انزالالٙ رزجؼٓالالب ٔإؽالالذاس رغٛٛالالش فالالٙ انش ٚالالخ ٔانزٕعٛٓالالبد يالالٍ خالالءل اإلرالالبسح انالالٗ يءالالبيٍٛ انًغالال ٔنٛخ 

 .زجبسْب خٛبسا  اعزشارٛغٛب   ٚؼضص ثُب  عًؼخ  ٛجخ نهمش خامعزًبػٛخ ٔاػ

 

 :انلهاٍبد األعُجٛخ   1-2-2

   دساعخ     (Hizam,et al. 2019    ) ٌانًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ نهشوكبد فٙ يبنٛيٚب: " ثؼُٕا" 

"Corporate Social Responsibility in Malaysia." 

ثمالالكم  جٛالالش فالالٙ انؼنالالذ ( CSR)غالالبل انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد روالالٕس يانذساعالالخ انالالٗ اَالالّ قالالذ  ْوونِٔقالالذ خهتالالذ  

ب يبئء  ػهٗ يغالزٕٖ انؼالبنى  ً يغالأنخ ػبنًٛالخ فالٙ ( CSR)اصالجؾذ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد . انًبضٙ ٔاصجؼ دائ

ٔ الزنك فالٙ  عًٛغ اَؾب  انؼبنى ٔانزٙ رأرٙ ؽٕل ػذد يزضاٚذ يٍ انذساعبد ؽٕل انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمالش بد ػبنًٛالب  

ػءٔح ػهٗ رنك ، رذدد انمالش بد ػهالٗ اًْٛالخ يًبسعالبد انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد يالٍ اعالم ضالًبٌ . يبنٛضٚب

( د)انزنالذو امقزتالبد٘ ، ( ط)اعالزذايخ انجؼالذ امعزًالبػٙ ، ( ة)انجٛئالخ ، ( ا)اعزذايزٓب فٙ ػبنى انمش بد انزٙ رش ض ػهٗ 

ب نكزبثخ انًغال ٔنٛخ . ءقٙ نهًغزًغانزوٕس األخ( ( ْ )عهٕك اصؾبة انًتهؾخ ٔ  ثٓزِ انوشٚنخ ، رنذو ْزِ انٕسقخ ي ٕٓي 

. امعزًبػٛخ نهمش بد انزٙ اعشٚذ فٙ يبنٛضٚب نزنٛٛى رُ ٛالز انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ثالٍٛ انًُظًالبد فالٙ يبنٛضٚالب

نالٛظ  ًالب  البٌ ٚزؼهالق األيالش يٍ انًزٕقغ ؽبنٛ ب اٌ رأخالز انًُظًالبد فالٙ امػزجالبس صالشاؽخ عًٛالغ ٔعٓالبد َظالش رُ ٛالزْب ، 

ٔثبنزبنٙ ، فإٌ يؼظى انً عغبد ين هالخ ؽبنٛ الب فالٙ يغالبػٙ ؽنٛنٛالخ نٕصالف . ثأيٕانٓب ، ٔنكٍ ثٛئزٓب امعزًبػٛخ ٔانزغبسٚخ

انٓالذف يالٍ ر كٛشَالب ْالٕ انؾتالٕل . ٔرُغٛق انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد فٙ عًٛغ ٔعٓبد َظش اػًبنٓب ٔيؼبسضٓب

يًبسعالبد ( 7)ؽبنخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد فالٙ يبنٛضٚالب د ( 3)ٔخبصخ معزكمبف ػهٗ ْزا انًٛم فٙ يبنٛضٚب 
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َمالش انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد فالٙ انًغالزنجم فالٙ ( 4)انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انًخزه الخ فالٙ يبنٛضٚالب د ٔ 

 .يبنٛضٚب

  دساعخ (Nurysh et al,2019  ) ٌعهٗ هضوب انعًوالء فوٙ صوُبعخ  كهاٍخ عٍ انعٕايم انزٙ رإصو: "ثؼُٕا

 "Study on Factors Affecting Customer Satisfaction in." "االرابالد انًزُمهوخ فوٙ يبنٛيٚوب

Mobile Telecommunication Industry in Malaysia." 

 رُظٓش صُبػخ امرتبمد انءعهكٛخ فٙ يبنٛضٚب ػءيبد ٔاضالؾخ ػهالٗ ؽالذٔس رغٛٛالشاد يغالزًشح فالٙ ًَالٕرط انتالُبػخ

ا نهًُالالٕ انغالالشٚغ نهزنُٛالالبد انءعالالهكٛخ ٔانوهالالت انكجٛالالش يالالٍ انًغالالزٓهكٍٛ ػهالالٗ انخالالذيبد . ٔػءيالالبد انغالالٕ  انًزؾالالشك َظالالش 

انءعهكٛخ األ ضش رنذيب  ، فإٌ يغزٕٖ خذيبد امرتبمد انءعهكٛخ ُٚزنم يٍ امرتبمد انزالٙ رش الض ػهالٗ انتالٕد إنالٗ 

رؼالالذ ْالزِ انذساعالالخ ثًضبثالالخ إقالشاس ثبنوهالالت انالالز٘ قذيالالّ . نًزؼالالذدحعهغالهخ يالالٍ ارتالالبمد انجٛبَالبد ػبنٛالالخ انغالالشػخ ٔانٕعالبئا ا

ثبؽضٌٕ عبثنٌٕ ؽٕل انؾبعخ إنٗ دساعخ انؼٕايم انًًٓخ يضم اننًٛخ انًذس خ ٔعٕدح انخذيخ انزالٙ ًٚكالٍ اٌ رال صش ثمالكم 

الب ثالٍٛ  رالى اخزجالبس انزالأصٛش انًؼزالذل نغبرثٛالخ انجالذائم. يجبرش ػهٗ سضب انؼًء  فٙ يمغم انٓبرف انًؾًالٕل انًالبنٛض٘ اٚء 

نزنك ، فإٌ انُزبئظ انزغشٚجٛخ ، انزٙ رغزُذ إنٗ انجؾش انكًٙ ٔانًضٚذ يالٍ رؾهٛالم امَؾالذاس انًزؼالذد ، رجالٍٛ اٌ . انًزغٛشاد

ٔنكالٍ ، ٔعالذ انًمالشف اٌ ر بػالم  الء .  ء يالٍ اننًٛالخ انًذس الخ ٔعالٕدح انخذيالخ نٓالب ػءقالخ إٚغبثٛالخ رغالبِ سضالب انؼًالء 

 .ظ نّ ا٘ رأصٛش نزؾغٍٛ أ رؼضٚض انشضبانًزغٛشٍٚ يغ عبرثٛخ انجذائم نٛ

  دساعالالالخ(.2014 Lombarta,C and Louisb,D  ) ٌكهاٍوووخ روووأصٛو انًَوووإٔنٛخ االعزًبعٛوووخ : " ثؼُالالالٕا

انوضووب ٔانضمووخ ٔانووٕالء )نهشوووكبد ٔصووٕهح انَووعو عهووٗ شقاووٛخ ثووبئع انزغيئووخ ٔهكٔك فعووم انًَووزٓهكٍٛ 

  ."نًزبعو انزغيئخ

"A study of the impact of Corporate Social Responsibility and price image on retailer 

personality and consumers0 reactions (satisfaction, trust and loyalty to the retailer." 

نًزالبعش انزغضئالخ ٔصالٕسح عالؼشْب ػهالٗ ( CSR)رجؾش ْزِ انذساعالخ فالٙ رالأصٛش عٛبعالخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد 

سضالب انًغالزٓهكٍٛ ، : ضئخ ، إنٗ عبَت رأصٛش ْزٍٚ انًزغٛشٍٚ ػهٗ ػٕاقت رختٛخ يزالبعش انزغضئالخرختٛخ يزبعش انزغ

رى عًغ انجٛبَبد ػهٗ ػُٛالخ (. ٚزى قٛبعّ ثٕاعوخ يٕق ٓى ٔانُٕاٚب انغهٕ ٛخ فٙ انًغزنجم)انضنخ ٔانٕم  رغبِ ربعش انزغضئخ 
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، َظٓالش اٌ ( PLS)ٛالم انًشثؼالبد انتالغشٖ انغضئٛالخ ثبعالزخذاو رؾه. يغزٓهك نًزالبعش انزغضئالخ ان شَغالٛخ 417يءئًخ يٍ 

عالالهجٙ  جٛالالش ػهالالٗ عالالًبد رختالالٛخ رالالبعش انزغضئالالخ / انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش خ ٔصالالٕسح انغالالؼش نٓالالب رالالأصٛش إٚغالالبثٙ 

الالب رالالأصٛش إٚغالالبثٙ  جٛالالش ػهالالٗ عالالًخ "( انخًالالٕل" / "انءالالًٛش"ٔ " انًٕافنالالخ)" ٔاٌ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش خ نٓالالب اٚء 

، َظٓالش اٌ انًغال ٔنٛخ ( انشضالب ٔانضنالخ ٔانالٕم  نًزالبعش انزغضئالخ)ثبنُغجخ نهؼٕاقت انزٙ رالى فؾتالٓب ". ٙانشق"انمختٛخ 

امعزًبػٛالخ نهمالالش بد ٔصالٕسح انغالالؼش ٔرختالالٛخ ثالبئغ انزغضئالالخ نٓالب رالالأصٛش يجبرالالش أ غٛالش يجبرالالش ػهالٗ ْالالزِ انًزغٛالالشاد 

 . انزبثؼخ

 بد نًزبعش انزغضئخ ٔصٕسح عؼشْب ػهٗ رختٛخ رالبعش رُبٔنذ ْزِ انذساعخ رأصٛش عٛبعخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش

سضالب انًغالزٓهكٍٛ ، ٔانضنالخ : انزغضئخ ، إنٗ عبَت انزأصٛش ، يٍ ْالزٍٚ انًزغٛالشٍٚ ػهالٗ ػٕاقالت رختالٛخ يزالبعش انزغضئالخ

ٚغالبْى ْالزا انجؾالش ثمالكم اعبعالٙ فالٙ (. رنالبط ثًالٕق ٓى َٕٔاٚالبْى انغالهٕ ٛخ فالٙ انًغالزنجم)ٔانٕم  رغبِ يزالبعش انزغضئالخ 

ْٔالالٕ ٕٚضالالؼ يالالذٖ رالالأصٛش عٛبعالالخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد رغالالبِ انجالالبئغ . فٓالالى رختالالٛخ يزالالبعش انزغضئالالخ رؾغالالٍٛ

نًزؼالخ ، ٔضالًٛش ، )ٔصالءس عالًبد ( اننجالٕل ، ٔانءالًٛش ، ٔانزوالٕس ، ٔامسرجالبك)ثبنزغضئخ، ٔصٕسح عؼشِ ػهٗ اسثؼخ 

ٛالش انًجبرالشح ثالٍٛ رختالٛخ ثالبئغ انزغضئالخ ؽٛش ؽبٔنذ إظٓبس انالشٔاثا انًجبرالشح ٔغ(. . خبسط)ػهٗ انزٕانٙ ( ٔغًٕ 

ٔثٍٛ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ( انشضب ٔانضنخ ٔانٕم  ، ينبعخ ثبنًٕقف ٔانُٕاٚب انغهٕ ٛخ انًغزنجهٛخ)ٔػٕاقت ْزا انً ٕٓو 

 .نهمش بد ٔصٕسح انغؼش ٔػٕاقجّ

ْالٙ اٌ رختالٛخ يزالبعش انزغضئالخ ٔقذ ثُٛذ ْزِ انذساعخ اَّ يٍ ٔعٓخ َظش إداسٚخ ، فإٌ اٜصبس انًزشرجخ ػهٗ انًالذٚشٍٚ 

 .ٔعٛبعخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ٔصٕسح عؼشْى رهؼت دٔسا  فٙ رمكٛم ٔإداسح ػءقبد انؼًء 

ثًالالب ٚخالال  َزالالبئظ ْالالزِ انذساعالالخ ، فالالًٛكٍ اٌ رغالالبػذ ػهالالٗ رؾذٚالالذ انًغالالبساد انًزبؽالالخ نجُالالب  أ رؾغالالٍٛ أ رؼضٚالالض سضالالب 

رختٛخ انجالبئغ . نخ انزٙ ُٚظش ثٓب انًغزٓهكٌٕ إنٗ رختٛخ يزبعش انزغضئخانًغزٓهكٍٛ ، ٔانضنخ ٔانٕم  يٍ خءل انوشٚ

 .ْٙ ثذٔسْب يزأصشح ثغٛبعخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ٔصٕسح انغؼش

الب اٌ عٛبعالخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد انخبصالخ ثال    رال صش ثمالكم يجبرالش  retailer0sاظٓشد ْزِ انذساعالخ اٚء 

 .غ ربعش انزغضئخ يٍ خءل يٕق ٓى ٔيغزٕٚبد انشضب ٔانضنخ ثّي 4ػهٗ ػءقخ انًغزٓهكٍٛ 
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    دساعالالخ (Loureiroa et at, 2012  )ٌأصووو انًَووإٔنٛخ االعزًبعٛووخ نهشوووكبد عهووٗ هضووب : "ثؼُالالٕا

 "ؽبنخ لطبد صُبعخ انَٛبهاد فٙ انجورغبل: انًَزٓهك ٔانمًٛخ انًزإهح

"The effect of corporate social responsibility on consumer satisfaction and perceived 

value: the case of the automobile industry sector in Portugal " 

( CSP)أ األدا  امعزًالبػٙ نهمالش بد ( CSR)اقزشػ ثؾش عبثق اٌ ٔعٕد عغم عٛذ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد 

قالذ ٚزالأصش األدا  انًالبنٙ . انزكالبنٛف ٔصٚالبدح اإلَزبعٛالخيٍ خءل خ ض ( CFP)ٚؼضص ثمكم إٚغبثٙ األدا  انًبنٙ نهمش بد 

ب ثزأصٛش انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انًزتٕسح ػهٗ سضب انؼًالء  ؽٛالش قالذو نالٕسٚشٔ ٔاخالشٌٔ فالٙ . نهمش بد اٚء 

دساعزٓى ثؾض الب ػالٍ انًغالبًْخ فالٙ سضالب انؼًالء  ػالٍ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد انًزتالٕسح نضءصالخ يالٍ يتالُؼٙ 

د يٍ ؽٛش يًبسعبد انؼًم ٔرًُٛخ انًغزًغ ٔاألدا  انجٛئٙ نضءس رش بد نذٖ رش بد صُبػخ انغالٛبساد فًٛالب انغٛبسا

ٚزؼهق ثًًبسعبد انؼًم ٔرًُٛخ انًغزًغ ٔاألدا  انجٛئٙ ٔانؼءقخ ثٍٛ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ٔسضالب انًغالزٓهك 

ٚنالذس ْال م  انًغالزٓهكٌٕ األدا  انجٛئالٙ ا ضالش . خيالٍ يمالزش٘ ٔيغالزخذيٙ انغالٛبساد انجشرغبنٛال 473ضًٍ يغًٕػالخ يالٍ 

ٔيغ رنك ، فإٌ انؼٕايم انًؾذدح خبسط َوالب  انًغال ٔنٛخ . ثكضٛش يٍ األَموخ انًزؼهنخ ثًًبسعبد انؼًم ٔرًُٛخ انًغزًغ

امعزًبػٛخ نهمش بد ، يضم عٕدح انًُزغبد ٔانخذيبد انًزتٕسح ٔانزؼب ف يغ انؼءيخ انزغبسٚالخ ، ٔقالذ ثُٛالذ األًْٛالخ 

انؼبيخ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ثبنُغجخ نشضب انؼًء  اَّ فٙ صُبػخ انغٛبساد ، نٛظ فنا رغالبْى انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ  

ػٍ  شٚق خ ض انزكبنٛف ٔصٚبدح اإلَزبعٛالخ  ثمالكم يجبرالش ٔنكُٓالب قالذ رغالبْى  CFPفٙ األدا  انًبنٙ يٍ خءل  رؾغٍٛ 

ب ثمكم غٛش يجبرش فٙ رؾغٍٛ   .دح سضب انؼًء  ػٍ رشا  انغٛبسادػٍ  شٚق صٚب CFPاٚء 

  دساعالخ(Peloza , Shang.2011   ) ٌكٛوف ًٚكوٍ ألَشوطخ انًَوإٔنٛخ االعزًبعٛوخ نهشووكبد أٌ :" ثؼُالٕا

 ."رقهك لًٛخ ألصؾبة انًاهؾخ؟ يواععخ يُٓغٛخ

"How can corporate social responsibility activities create value for stakeholders? A 

systematic review" 
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رًزهالك  اننالذسح ػهالٗ إَمالب  ػءقالبد اقالٕٖ ( CSR)اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ٔقذ اربسد ْزِ انذساعخ اٌ 

ػهالالٗ انالالشغى يالالٍ اٌ ثالالبؽضٙ انزغالالٕٚق قالالبيٕا ثذساعالالخ رالالأصٛشاد اَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ . ثالالٍٛ انمالالش بد ٔاصالالؾبة انًتالالهؾخ

إم اٌ اَمالالوخ َٔزالالبئظ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد ػهالالٗ اعالالزغبثبد اصالالؾبة انًتالالهؾخ ، 

ثًشاعؼالالخ األدثٛالالبد انًٕعالالٕدح نزٕضالالٛؼ اَمالالوخ َٔزالالبئظ ( ا)فالالٙ ْالالزِ انًنبنالالخ َنالالٕو . انًنبعالالخ  بَالالذ يزُٕػالالخ ٔغٛالالش يزغالالنخ

 رٕنٛف انٕعبئم انزالٙ ًٚكالٍ اٌ رءالٛف ثٓالب( ة)انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انزٙ رى إدساعٓب فٙ األثؾبس انغبثنخ د 

اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد قًٛخ نهًغزٓهكٍٛ ٔ ٛف رى رًضٛهٓب فٙ ادثٛبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمالش بد د 

رنالذٚى عالذٔل اػًالبل انجؾالٕس نهجؾالالٕس انًغالزنجهٛخ نهغالًبػ ثًضٚالذ يالٍ امرغالالب  ثالٍٛ انجالبؽضٍٛ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ( ط)

 .نهمش بد

ل امَزنالبل يالٍ فٓالى يزالٗ رغالٓم انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد انزجالبدل ثالٍٛ ٔقذ خهتذ ْزِ انذساعخ انٗ اَّ يٍ خالء

انمش خ ٔانًغزٓهك إنٗ دساعخ  ٛف ًٚكٍ اٌ رخهق انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد قًٛالخ نهًغالزٓهكٍٛ ، ًٚكالٍ نجالبؽضٙ 

. ٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بدانزغٕٚق اٌ ٚكٌٕ نٓى رأصٛش رٔ يغضٖ فٙ األدثٛبد انزٙ رذسط ؽبنخ األػًبل ثبنُغجخ نهًغال ٔن

َكمف ػالٍ انؾبعالخ إنالٗ انًضٚالذ يالٍ انزؼًًٛالبد انذقٛنالخ ٔانذقٛنالخ فالٙ اثؾالبس انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ، ٔصٚالبدح 

ػهالالٗ ٔعالالّ . انزش ٛالالض ػهالالٗ يتالالذس قًٛالالخ اصالالؾبة انًتالالهؾخ انزالالٙ رٕفشْالالب اَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد

نٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالش بد  ًتالذس نهنًٛالالخ انزارٛالخ نهًغالزٓهكٍٛ فشصالالخ  انختالٕص ، ٚالٕفش انزش ٛالض ػهالالٗ اَمالوخ انًغال ٔ

نهًغالالٕقٍٛ نخهالالق رًالالبٚض ٔصٚالالبدح انزش ٛالالض انًٓالالًٍٛ ػهالالٗ اننًٛالالخ األخالالشٖ انًٕعٓالالخ فالالٙ اثؾالالبس انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ 

  .نهمش بد

  دساعخ (Luo.2006 & Bhattacharya  ) ٌء ، انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ نهشوكبد ، ٔهضب انعًال: " ثؼُٕا

 ."ٔانمًٛخ انَٕلٛخ

"Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value" 

ػهالٗ اعالزغبثبد انؼًالء  ( CSR)ػهٗ انشغى يٍ اٌ األثؾبس انغبثنخ قالذ رُبٔنالذ رالأصٛش انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد 

 . بػٛخ نهمش بد ر صش ػهٗ اننًٛخ انغٕقٛخ نهمش خانًزتٕسح ، فهٛظ يٍ انٕاضؼ يب إرا  بَذ انًغ ٔنٛخ امعزً

 :رنٕو ْزِ انذساعخ ثزوٕٚش ٔاخزجبس إ بس ػًم ي بًْٛٙ ، ٔانز٘ ٚزٕقغ انزبنٙ
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ا٘ ، )سضب انؼًء  ٚزٕعا عضئٛب  فٙ انؼءقخ ثٍٛ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ٔاننًٛالخ انغالٕقٛخ نهمالش خ  -

 ( رٕثٍٛ ف ٔػبئذ األعٓى

يؼزذنالخ انؼٕائالذ انًبنٛالخ ػهالٗ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ( نالذسح ػهالٗ امثزكالبس ٔعالٕدح انًُالزظان)قذساد انمالش بد   -

 نهمش بد 

ثُالب   ػهالٗ يغًٕػالخ ثٛبَالبد صبَٕٚالخ . رزٕعا ْزِ انؼءقبد انزٙ ٚزى اإلرشاف ػهٛٓالب ػالٍ  شٚالق سضالب انؼًالء  -

 ٔاعؼخ انُوب  

ب نٓزا اإل بس  ً ٔعذٔا اَّ فٙ انمالش بد انزالٙ رزًزالغ ثنالذسح يُخ ءالخ ػهالٗ ٔانغذٚش ثبنز ش اٌ انً ن ٍٛ . رظٓش انُزبئظ دػ

اإلثذاع ، فإٌ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمالش بد رنهالم فؼهٛ الب يغالزٕٚبد سضالب انؼًالء  ، ٔرال ر٘ اننًٛالخ انغالٕقٛخ يالٍ خالءل 

ٚالخ رنالذو انُزالبئظ انزالٙ ٚالزى  مال ٓب ٔانزالٙ رالزى يشاقجزٓالب ثوشٚنالخ غٛالش يزكبفئالخ رالذاػٛبد يًٓالخ ػهالٗ َظش. انشضب انًُخ ض

 انزغٕٚق ٔانًًبسعخ

ٔقالالذ خهتالالذ انذساعالالخ فالالٙ انخزالالبو  ثالالأٌ انجؾالالش ٚنالالذو فٓالالى ا ضالالش دقالالخ نؼالالٕدح انغالالٕ  إنالالٗ يجالالبدساد انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ 

الب فالٙ انٕعالب خ فالٙ انؼءقالخ ثالٍٛ " فؼم انخٛالش"ؽٛش  اٌ . نهمش بد  ً ا يٓ نالّ آصالبس يزٕافنالخ ٔاٌ سضالب انؼًالء  ٚهؼالت دٔس 

 .اننًٛخ انغٕقٛخ نهمش خانًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ٔ

 دساعالالخ  (Sachs et al, 2004)  ٌأصووؾبة "نًَووإٔنٛخ االعزًبعٛووخ نهشوووكبد يووٍ ٔعٓووخ َظووو ا: "ثؼُالالٕا

ؽٕكًخ . رُفٛن انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ نهشوكبد ثٕاٍطخ شوكخ االرابالد انًزُمهخ انََٕٚوٚخ ": انًاهؾخ

 ".انشوكبد

"Corporate social responsibility from a ‘‘stakeholder view’’ perspective: 

CSR implementation by a Swiss mobile telecommunication provider" 

ٔإداسرٓالب فؼهٛ الب فالٙ يًبسعالخ األػًالبل ( CSR)ْذفذ ْالزِ انذساعالخ إظٓالبس  ٛ ٛالخ رُ ٛالز انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد 

خ إنالٗ رؾهٛالم يالب إرا  البٌ ْالزا انزُ ٛالز يزغالن ب او م ، رٓالذف انٕسقال. انزغبسٚخ ثٕاعوخ يالضٔد ارتالبمد يزُنهالخ فالٙ عٕٚغالشا

يٍ ٔعٓخ َظالش َظشٚالخ ، رٓالذف . ْذف ْزا انزؾنٛق رٔ رنٍٛ. نهًغ ٔنٛبد انًغزًذح يٍ إ بس س ٚخ اصؾبة انًتهؾخ 
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انٕسقخ إنٗ يؼشفخ يب إرا  بٌ إ البس س ٚالخ اصالؾبة انًتالهؾخ ْالٕ اداح يُبعالجخ نزنٛالٛى انغٓالٕد انؼًهٛالخ انزالٙ ٚجالزنٓب فشٚالق 

ٔيٍ ٔعٓخ َظش انًًبسعٍٛ ، قذ ٚغبػذ روجٛالق إ البس س ٚالخ اصالؾبة . نؼًم فٙ يغبل انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بدا

فًٛب ٚزؼهق ثزُ ٛز يغ ٔنٛخ " اإلداسح"ؽٛش ًٚكٍ اٌ ٚ د٘ إغءقٓب إنٗ صٚبدح فؼبنٛخ " انُنب  انؼًٛب "انًتهؾخ فٙ رؾذٚذ 

 .انمش خ انًؾذدح

ا نءػزجالالبساد انزغشٚجٛالالخ ، رالالى اعالالزُزبط اٌ روجٛالالق يغالال ٔنٛخ انُزالالبئظ انزالالٙ ٔصالالهذ نٓالالب ْالالزِ انذ - ساعالالخ ْالالٙ َظالالش 

اصؾبة انًتهؾخ فٙ إ بس انؼًم ٚ د٘ إنالٗ صٚالبدح امْزًالبو ثًُالبظش انمالش بد فالٙ ظالم ظالشٔف انؼًالم يالٍ 

 .يُظٕس اصؾبة انًتهؾخ

اإلَغالبَٛخ ًٚكالٍ  أم  ، اٌ يكزت رُغالٛق انمال ٌٔ. ثبنزبنٙ ، رمٛش رٕصٛبد ْزِ انذساعخ إنٗ ارغبٍْٛ سئٛغٍٛٛ -

اٌ ٚش ض ثمكم ا جش ػهٗ روٕٚش ي رشاد ننٛبط ان ٕائذ انزٙ ٚنذيٓب انًٕظ الٌٕ ، يضالم انًؼشفالخ ٔانًؼهٕيالبد 

صبَٛالالب  ، اٌ ي ٓالٕو انًغالال ٔنٛخ . ؽالٕل رٕقؼالبد اَ غالالٓى أ يغًٕػالبد اصالالؾبة انًتالهؾخ انالزٍٚ ٚز الالبػهٌٕ يؼٓالى

ٛالق انًضٚالذ يالٍ انًالذاخءد انًشرنجالخ يالٍ ًٚكالٍ اٌ ٚؼزالش  ػهالٗ رؾن OCHامعزًبػٛخ نهمالش بد انخالبص ثال  

( ان شػٛالخ)انًٕظ ٍٛ إنٗ انًغزخَذيٍٛ ، ػهٗ عجٛم انًضبل ػٍ  شٚق إضبفخ انًضٚذ يالٍ انًجالبد  ٔانً رالشاد 

فٙ انٕقالذ انؾالبنٙ ، ٚؼًالم يكزالت رُغالٛق انمال ٌٔ اإلَغالبَٛخ ػهالٗ إَمالب  . نزؾغٍٛ إداسح عبَت رٕفٛش انًخب ش

 .انؼًهٛبد يٍ اعم اصؾبة انًتهؾخ "، ا٘  CSR ػُتش ساثغ ضًٍ إ بس ػًهٓى فٙ إ بس

 : يالؽظبد عبيخ عـــهــٗ انلهاٍبد انَبثمخ   1-3

َمالب بد ؽٛالش اٌ . ثؼذ ام ءع ػهٗ انذساعبد انغبثنخ َغذ اٌ ُْبك دػٕح ٔاضالؾخ نهمال بفٛخ ثالٍٛ انمالش بد ٔانًغزًالغ

ش ٚزٓالالب إنالالٗ صٚالالبدح امْزًالالبو ث ثٓالالبغ ػًهالالّ ، رالالذفإ الالبس فالالٙ ُ الالم  ٛٓالالب  جٛالالشح ػه يغالال ٔنٛخرءالالغ انمالالش بد ٔيًبسعالالبد 

ؽٛالش اٌ نكالم امػًالبل انزغبسٚالخ . يٍ يُظٕس انجٛئخ انًغزؼٛخ انًؾٛوالخ فٙ ظم ظشٔف انؼًم ٔعٛبعبرٓب  امعزشارٛغٛخ 

، فًٍ ؽق انًغزًغ اٌ ٚزؼشف ػهٗ يبرنذيالّ انمالش بد يالٍ خالذيبد اعزًبػٛالخ، اصش اعزًبػٙ ٔثٛئٙ َبرظ ػٍ يًبسعبرٓب

انمالش بد  الٌٕ ْالزِ  .ػهٗ اصبس َمب بد ٔيًبسعبد ٔاػًبل انمالش بد، انغالهجٙ ٔامٚغالبثٙ يُٓالب  ًب نّ انؾق ثبنزؼشف

رالش بد اننوبػالبد  بفالخ،  يالغ انًغالزًشثبنز بػالم بنًغزًغ انًؾالٛا انالز٘ ٚال صش ٔٚزالأصش ثال يزًضمْزا انكم ٔ عض  يٍ  م ،
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رُبفظ ػهٗ انتؼٛذ انز٘ ٚمًم ان ؼبنٛخ  نزا  بٌ مثّذ نهمش بد انزٙ رجؾش ػٍ انشٚبدح ٔانزًٛض اٌ. انؼبو ٔانخبص ضًُب  

 .امعزًبػٛخ انٗ عبَت ان ؼبنٛخ انزغبسٚخ ٔامقزتبدٚخ ٔاإلَزبعٛخ ٔانشثؾٛخ

 :انَبثمخأْى انًالؽظبد انًزضًُخ ثبنلهاٍبد 

نهمالش بد يالٍ اعالم ضالًبٌ اعالزذايزٓب فالٙ  ثبنُغجخ  انذساعبد اًْٛخ يًبسعبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ اظٓشد -

( د)انزنالالذو امقزتالالبد٘ ، ( ط)اعالالزذايخ انجؼالالذ امعزًالالبػٙ ، ( ة)انجٛئالالخ ، ( ا)نزالالٙ رش الالض ػهالالٗ ػالالبنى انمالالش بد ا

 انزوٕس األخءقٙ نهًغزًغ( ( ْ )عهٕك اصؾبة انًتهؾخ ٔ 

" انءالًٛش"ٔ " انًٕافنالخ)"انزالبعشَظٓش اٌ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش خ نٓب رأصٛش  جٛش ػهٗ عًبد رختٛخ  -

ب رأصٛش إٚغبثٙ  جٛش ػهٗ عالًخ انمختالٛخ ٔاٌ انًغ ٔنٛخ "( انخًٕل/ " ". انشقالٙ"امعزًبػٛخ نهمش خ نٓب اٚء 

  هشضب ٔانضنخ ٔانٕم  نًزبعش انزغضئخنثبنُغجخ 

يٍ  انزبعش  يغ ٌ عٛبعخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انخبصخ ر صش ثمكم يجبرش ػهٗ ػءقخ انًغزٓهكٍٛإ -

 .خءل يٕق ٓى ٔيغزٕٚبد انشضب ٔانضنخ ثّ

ٔروشػ رٕعٓب  سادٚكبنٛالب  عالزسٚب  . ؼض انذساعبد إ بسا  رتٕٚشٚب  عذٚذا  ينزشؽب  نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخقذيذ ث -

(( انًغزًؼٛالخ انمالجكٛخ انزؼبَٔٛالخ انزجبدنٛالخ)) انؾبنٛخ انالٗ ((  امعزًبػٛخ انزنهٛذٚخ))عذٚذا  نً ٕٓيٓب ٔؽذٔدْب يٍ 

أ /ٔعٕد عٓخ ػهٛالب أ ْٛئالخ يش ضٚالخ يُظًالخ يؾهٛالخ ٔرنك ثبإلضبفخ ال يب ٚزوهجّ ْزا انزؾٕل يٍ .انًغزنجهٛخ 

 .إقهًٛٛخ ٔدٔنٛخ رؼًم  ًظهخ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ 

رضاٚالالذ امْزًالالبو ثبنًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد فالالٙ يؼظالالى انجهالالذاٌ ٔاصالالجؼ نٓالالب األٔنٕٚالالخ يالالٍ ؽٛالالش رؾٕٚالالم  -

 انمش بد انٗ رش ب  فٙ انزًُٛخ انًغزذايخ

ًبػٛخ ٚؾنق انؼذٚذ يٍ ان ٕائذ نهًغزًغ انًؾهٙ ٔانمش بد يؼالب  ٔانزالٙ رزًضالم رؾًم انمش بد نًغ ٔنٛزٓب امعز -

ثزنالالذٚى انغالالهغ ٔانًُزغالالبد انتالالؾٛخ نهًغزًالالغ ٔانًؾبفظالالخ ػهالالٗ ثٛئالالخ َظٛ الالخ خبنٛالالخ يالالٍ انزهالالٕس، ٔصٚالالبدح ٔم  

 .انًٕظ ٍٛ ٔرًزغ انمش خ ثبنًتذاقٛخ ٔخهق ػءقبد عٛذح يغ انًغبًٍْٛ ٔغٛشْى يٍ اصؾبة انًتبنؼ

قٛبو انغٓبد انًؼُٛخ ثزٕفٛش انجُٛخ انزؾزٛخ انءصيخ ألدا  انمش بد نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ، ٔػهٗ ٔعّ ٍ مثذ ي -

 .انختٕص األَظًخ ، ٔرٕفٛش انذساعبد ٔانًؼهٕيبد ػهٗ ضٕ  امؽزٛبعبد ان ؼهٛخ نهًغزًغ
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نتالؾٛؾخ ٔانًغالبمد ضشٔسح اْزًبو ٔعبئم امػالءو ثبنزٕػٛالخ ثُمالش صنبفالخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ٔيجبدئٓالب ا -

 .انًشرجوخ ثٓب ٔانؼبئذ ػم  م يٍ انًُمأد انً دٚخ نٓب ٔػهٗ انًغزًغ

انًغبل امقزتبد٘ ، اننبََٕٙ ، انجٛئٙ ) اٌ ُْبك يغزٕٚبد يزٕعوخ نزوجٛق يًبسعبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ  -

 . ًب اٌ ُْبك عًؼخ  ٛجخ  ٚؾًهٓب انضثبئٍ ػٍ انً عغبد(.، ٔانخٛش٘

رالأصٛش َمالب بد انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ فالٙ رؾغالٍٛ عخ ػهًٛخ عٕسٚخ عالبثنخ قبيالذ ثذساعالخ ػذو ٔعٕد ا٘ دسا -

 .سضب انؼًء  فٙ قوبع امرتبمد

نشثا َمب برٓب ٔاًْهذ انٕعبئم انًزّجؼخ  انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ثمكم ػبو س ضد يؼظى انذساعبد ػهٗ دٔس  -

 .ثشضب انؼًء 

يب ًٚٛي ْنِ انلهاٍخ عوٍ غٛوْوب هاٍخ ٔأٌ ّ رجوى أًْٛخ ْنِ انلأًَٚكُُب انمٕل  1-4

 : ْٕ يٍ انلهاٍبد 

  إٌ اًْٛخ  سضب انؼًء  ٔانغؼٙ انذائى ٔانذ ٔة معزذايزّ ٔانؾ البظ ػهٛالّ ٚجالشص يالٍ خالءل اًْٛالخ انًغال ٔنٛخ

ؽٛش ٔصهُب فٙ ٔضؼُب انشاٍْ ٔٔاقؼُالب انؼًهالٙ . امعزًبػٛخ  انًزًضهخ ثؼذد يٍ اثؼبدْب َٔمب برٓب ٔثشايغٓب 

ٔيالغ رُالبيٙ إدساك انؼًالء  .  ٙ نًشؽهخ اصجؾذ ثٓالب انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ يالٍ اْالى ٔاعجالبد انمالش بدانؾبن

نٓزِ األًْٛخ انًزُبيٛخ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ صاد رنك يٍ عشػخ انزوٕس ٔانُٓءخ انءؽنخ نّ، نالزنك عالب  ْالزا 

بًْخ انمالالش خ قٛالالذ انجؾالالش انغالالبئذ ؽبنٛالالب  ٔيالالذٖ يغالال امعزًبػٛالالخ ثً ٕٓيٓالالبانجؾالالش نهزؼالالشف ػهالالٗ انًغالال ٔنٛخ 

نًغ ٔنٛبرٓب امقزتبدٚخ ٔاإلَغبَٛخ ٔاألخءقٛخ رغبِ انًغزًغ انؾبضٍ نٓب ، فءء  ػالٍ رٕعٛالّ اْزًالبو انمالش خ 

يٕضٕع انجؾش ثنءبٚب انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔنًب نزنك يٍ اًْٛخ ٔاضالؾخ فالٙ انًغالبًْخ فالٙ رؾغالٍٛ سضالب 

 .ػًء  ْزِ انمش خ 

 ِفالٙ  انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ػهالٗ سضالب انؼًالء  َمالب بد ٔثالشايظرالأصٛش ٙ رالذسط األٔنٗ انزْٙ انذساعخ  ْز

ثٛالبٌ انٛالخ انالشثا ثالٍٛ ثالشايظ انًغال ٔنٛخ ، ٔرغالبْى فالٙ " ػهالٗ ؽالذ ػهالى انجبؽضالخ" قوبع امرتبمد فالٙ عالٕسٚب

 ثًالب ٚخال  نءعزشربد ثٓالب ٛٓب يغزنجء  ًٚكٍ انشعٕع إن ًب  .امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  فٙ قوبع امرتبمد 

 .فٙ رش خ امرتبمد فٙ عٕسٚب رأصٛش ثشايظ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ سضب انؼًء 
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 يشــكهخ انجـــؾش  1-5

اٌ انزغٛشاد انًزغبسػخ فٙ انؼبنى اعًغ، ٔانًُبفغخ انمذٚذح فٙ األعٕا  انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ  بفخ ادد انٗ ضشٔسح ركٛالف 

بثزٓب نهجٛئخ انًؾٛوخ يٍ خءل رجُالٙ اعالزشارٛغٛخ رالٕفش يزوهجالبد انمش بد يغ ثٛئزٓب انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ ٔضشٔسح اعزغ

ٔقالذ اَؼكالظ رنالك ثمالكم إٚغالبثٙ ػهالٗ َمالب  انمالش بد . ؽًبٚخ نٓزِ انجٛئخ انًؾٛوخ انوجٛؼٛخ ٔامعزًبػٛخ ػهٗ ؽذ عٕا 

ٔيزوهجالبد  نزا َٔظشا  نًب ر شضالّ ْالزِ انزغٛالشاد انًزغالبسػخ يالٍ ٔاعجالبد اعزًبػٛالخ عذٚالذح .يًب ػضص قذسارٓب انزُبفغٛخ

ي شٔضالالخ ثؾكالالى رغالالبسع ػغهالالخ انغالالذ ، نالالزنك فؼهالالٗ انًُظًالالبد ٔانمالالش بد ٔانً عغالالبد انزؾهالالٙ ثبنًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ 

ٔرؾنٛق انزٕافق ثٍٛ اْذاف انمش بد امقزتبدٚخ ٔانشثؾٛخ ٔثٍٛ انًزوهجبد امعزًبػٛالخ ٔرنالك نءالًبٌ انجنالب  ٔنءالًبٌ 

نؾتخ األ جش فٙ رؾنٛالق ْالزا انٓالذف األعبعالٙ انالز٘ رغالؼٗ نالّ عًٛالغ ٔنشضب انؼًء  ا.انشٚبدح ٔانزًٛض فٙ عٕ  انؼًم 

ٔخبصخ  ثؼذ اصدٚبد اْزًبو انؼًء  ثًؼشفخ َمب بد .انمش بد ، ٔنكٙ ر ٕص ثّ ػهٛٓب رجُٙ فهغ خ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ 

 .ٔثشايظ انمش بد انًؼُٛخ ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ

اعؼخ األدثٛخ انزٙ قبيذ ثٓالب انجبؽضالخ ٔعالذد اٌ انؼذٚالذ يالٍ انذساعالبد ٔثبنشعٕع انٗ انذساعبد انغبثنخ ٔيٍ خءل انًش.

ام  ٔيُّ ًٚكٍ نهجبؽضخ صالٛبغخ انزغالب ل انالشئٛظ نهجؾالش. قبيذ ثبنشثا ثٍٛ ثشايظ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء 

 ْٕٔ: 

 " ػًء  رش خ عٛشٚزم نءرتبمد سضب  رؼضٚضامعزًبػٛخ فٙ  نهًغ ٔنٛخ رأصٛش ْم ُْبك" 

 :ْزا انزغب ل انشئٛغٙ ػذح رغب مد فشػٛخ ٔفق انزبنٙ ٚز شع ػٍٔ

 ؟يغزٕٖ يغبًْخ رش خ عٛشٚزم ثزنذٚى انخذيبد راد اننًٛخ نهًغزًغ انغٕس٘ يب  - 

 .يبْٙ دسعخ انزضاو رش خ عٛشٚزم ثبننٕاٍَٛ ٔيذٖ يمبس زٓب فٙ ؽم انًمب م امعزًبػٛخ - 

 قٙ فٙ قشاسارٓب ؟يغزٕٖ يًبسعخ رش خ عٛشٚزم نهغهٕك األخء يب - 

 يذٖ سضب ػًء  رش خ عٛشٚزم ػٍ يُزغبرٓب ٔخذيبرٓب ٔادا ْب  كم؟ يب - 

 ٛف يٍ انًًكالٍ اٌ ٚال د٘ امْزًالبو ثبنًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ٔثشايغٓالب َٔمالب برٓب ٔاثؼبدْالب نضٚالبدح انشضالب  - 

 نءرتبمد؟نذٖ ػًء  رش خ عٛشٚزم 
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 أْــــلاف انــــجؾـــــش      1-6

ف انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ْٕ ثُب  ػءقخ صؾٛؾخ ٔيزُٛخ ٔإٚغبثٛخ يغ انؼًء  ، إر رغبْى فٙ رؾغالٍٛ عالًؼخ إٌ اْى اْذا

انمش خ ٔإظٓبس انغبَالت ٔانزٕعالّ اإلَغالبَٙ ، يًالب ٚؼالضص اسرجالب  انمالش خ يالغ ػًءئٓالب ، ٔثالزنك ٚالزى انؼًالم ػهالٗ رؼضٚالض 

انٕصالٕل  انزٙ ٚزى يؾبٔنالخ ًغًٕػخ يٍ األْذاف ن  ًب ٚٓذف ْزا انجؾش. سضبْى ٔيٍ صى انًؾبفظخ ػهٛٓى ٔاعزذايزٓى 

 :إنٛٓب ٔيٍ آًْب

انزؼشف ػهٗ ٔاقغ سضب  ٔ  إظٓبس يغزٕٖ ادساك ػًء  رش خ عٛشٚزم نءرتبمد نً ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ -3

 ػًء  رش خ عٛشٚزم ػٍ ثشايظ يغ ٔنٛبرٓب امعزًبػٛخ

 يٕضٕع انجؾش-زم ٚرؾهٛم يغزٕٖ اثؼبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نمش خ عٛش -7

 رؾذٚذ انؼءقخ ٔارغبْٓب ثٍٛ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  -4

 انزؼشف ػهٗ رأصٛش انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ فٙ رؼضٚض سضب انؼًء  -3

 رَـــبؤالد انــجؾـــش   1-7

خ عالٛشٚزم ْم ُْبك رأصٛش نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ فٙ رؼضٚالض سضالب ػًالء  رالش " "  خءل انزغب ل انشئٛغٙ نهجؾش يٍ 

 "نءرتبمد  

 :ًٚكُُب  شػ يغًٕػخ يٍ انزغب مد ان شػٛخ

 ُْبك ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ امقزتبدٚخ فٙ سضب انؼًء ؟ْم  -3

 ْم ُْبك ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ اننبََٕٛخ فٙ سضب انؼًء ؟ -7

 نجؼذ انًغ ٔنٛخ األخءقٛخ فٙ سضب انؼًء ؟ْم ُْبك ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ  -4

 ْم ُْبك ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ اإلَغبَٛخ فٙ سضب انؼًء ؟ -3

 انـــجؾـــش  ضٛـــبدفـــو   1-8
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 :رنٕو ْزِ انذساعخ ػهٗ ان شضٛبد انزبنٛخ

   H1 خ فٙ سضب انؼًء ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ امقزتبدٚ ٕعذر م 

  H2  ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ اننبََٕٛخ فٙ سضب انؼًء  ٕعذرم 

 H3  ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ األخءقٛخ فٙ سضب انؼًء  ٕعذرم 

  H4 ػءقخ رأصٛش راد دمنخ يؼُٕٚخ نجؼذ انًغ ٔنٛخ اإلَغبَٛخ فٙ سضب انؼًء ٕعذ رم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفـــاـــــم انضبَــٙ
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 اإلطــــبه انُظـــو٘ نًزغٛواد انلهاٍخ

 

 

 

 

 انمَى األٔل

 انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ
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 نهًَإٔنٛخ االعزًبعٛخيلفم  1_2-1  

 االعزًبعٛخيُشأ انًَإٔنٛخ  1_2-1_1 

قذ ن زذ َظالش ٔاْزًالبو . انؼًم  ٓب ثؼض يُظًبدزانًمكءد ٔامػًبل غٛش انُبفؼخ ٔانءبسح انزٙ اؽذص اٌ ٔعٕد ٔرضاٚذ

ثالالبنكضٛش يالالٍ اننءالالبٚب امعزًبػٛالالخ  اْزًالالذ انًغزًؼالالبد فالالٙ انؼذٚالالذ يالالٍ انالالذٔل امْزًالالبو انؼذٚالالذ يالالٍ انمالالش بد ٔرنالالك  الالٌٕ 

ٔاصداد اْزًبو يُظًالبد امػًالبل ثبمَ الب  ػهالٗ األَمالوخ امعزًبػٛالخ انًخزه الخ ثؼالذ اٌ اصداد انُنالذ انًٕعالّ  .ٔاألخءقٛخ 

ٔقالذ دفؼالذ .نًؾٛوٍٛ ثٓالب خ اٛئٔػذو يشاػبح انًغزًغ ٔانج األسثبػ ٔامقزتبد انًبد٘ اْزًبيٓب ثزؼظٛى  انٛٓب ثمأٌ رش ٛض

بد انًخزه الخ َؾالٕ رؾًالم انزمشٚؼبد انغذٚالذح ٔامدساك ٔانالٕػٙ انًزضاٚالذ نالذٖ امفالشاد ٔسعالبل امػًالبل إداساد انًُظًال

 .ػت  انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ

ٗ اَّ رنغ ػهٗ ػبرق انًُظًخ يغ ٔنٛخ رغبِ يغزًؼٓب، ٔانزالٙ رًزالذ انالٗ يالب ْالٕ اثؼالذ رمٛش فكشح انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ان

يٍ رؾنٛق األسثبػ ، ٔاٌ اصبس اننشاس امعزشارٛغٙ رًزذ انٗ خبسط انًُظًخ،  ًالب اٌ انخوالخ امعالزشارٛغٛخ انزالٙ رءالؼٓب 

 .اإلداسح انؼهٛب ٚغت اٌ رؼكظ يغ ٔنٛخ انًُظًخ رغبِ انجٛئخ انخبسعٛخ

انًٓزًالٍٛ انالٗ اٌ ي ٓالٕو انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ قالذ ثالذا ثالبنظٕٓس ػُالذيب قبيالذ ثؼالض انًُظًالبد ثزؾغالٍٛ  ٔٚمٛش ثؼض

ظشٔف انؼًم انذاخهٛخ ٔرؾغٍٛ ؽٛبح انؼبيهٍٛ ٔصٚبدح اعٕسْى ٔرٕفٛش انشػبٚخ انوجٛخ نؼٕائهٓى ٔغٛشْب يٍ انًًبسعالبد 



 
30 

 

ػهٗ عٕاَت رؾغٍٛ َٕػٛخ انؾٛبح ثمكم ػبو ٔرالٕفٛش ، غٛش اٌ ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ اصجؼ ا ضش ارغبػب  ٔٚش ض 

 .انًغزًغ  بفخ دٌٔ رًٛٛض ؼامعزنشاس امعزًبػٙ ٔصٚبدح انزكبفم امعزًبػٙ ٔانؼُبٚخ ثمشائ

ٔٚؼضٔ انجؼض اَوء  ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ثتٛغزّ انغذٚذح انٗ ان كشح انزٙ َبدٖ ثٓب ايٍٛ ػالبو األيالى انًزؾالذح 

و ، ٔفؾٕاْالالب اٌ رزجُالالٗ رالالش بد اننوالالبع انخالالبص ٔانؼالالبو دٔسا  فالالٙ انًغالال ٔنٛخ  3333ُٚالالبٚش  فالالٙ يالال رًش دٚ الالٕط فالالٙ

 : امعزًبػٛخ ٔرٕعّٛ قٕٖ األعٕا  يٍ اعم دػى انًضم انؼهٛب يجبد  صءصخ ْٙ 

  و 3338اإلػءٌ انؼبنًٙ نؾنٕ  امَغبٌ انتبدس ػبو 

  و  3338نؼًم انذٔنٙ فٙ ػبو اػءٌ انًجبد  ٔانؾنٕ  األعبعٛخ فٙ انؼًم انتبدس ػٍ يُظًخ ا 

 و 3333ػءٌ سٕٚد٘ عبَٛشٔ ؽٕل انجٛئخ انتبدس ػٍ ي رًش قًخ األس  ػبو ا. 

رهك انًجبد  أ انتكٕك انضءصخ  ًب عًٛذ ،  هٓب رُبد٘ ثإػء  اننًٛالخ األخءقٛالخ ٔانجٛئٛالخ ٔاإلَغالبَٛخ نغؼالم انؾٛالبح 

 .ا ضش إَغبَٛخ ٔا ضش عؼبدح

ٚكالالٍ عذٚالالذا  ، م فالالٙ انؾءالالبسح انغشثٛالالخ ٔم فالالٙ انؾءالالبسح اإلعالالءيٛخ، فنالالذ ػالالشف فالالٙ  نكالالٍ يالالٍ انً  الالذ اٌ انً ٓالالٕو نالالى

 .ٔعالٌٕ نالٕك ٔسٔعالٕ ٔغٛالشْى انؾءبسح انغشثٛخ  ً ٕٓو يُز ثذاٚخ ػتش انزُٕٚش فٙ  زبثبد يَٕزغالكٕٛ ٔ عالٌٕ ْالٕثض

اعالزخذايّ فالٙ امػالءو فالٙ نكُّ اعزخذو ثً ٕٓيّ انمبئغ ثبػزجبسِ يُٓغب  ٔاعجب  ػهٗ سعبل امػًبل ٔانمالش بد ، صالى ثالذا 

ػنت انؾشة انؼبنًٛالخ انضبَٛالخ، ٔرنالك ؽًُٛالب ثالذا ثؼالض انًغزًغ األيشٚكٙ يغ ثذاٚبد اننشٌ انؼمشٍٚ ، ٔصاد امْزًبو ثّ 

انُنبد انغشثٌٕٛ ٚزمككٌٕ فٙ فبػهٛخ اننٕاػذ انهٛجشانٛخ ٔاْهٛزٓب ٔاخءقٛزٓب فٙ امػًبل انزغبسٚخ ٔفالٙ يًبسعالبد ٔعالبئم 

انٕعبئم انزٙ ساؽذ رغبس٘ انشٔػ انزغبسٚخ انًؾًٕيخ فٙ انًغزًؼالبد انغشثٛالخ، فهالى رؼالذ رزالٕاَٗ ػالٍ  انؼًم اٚءب، رهك

يًالب ُٚالزظ ػُالّ " رؾنٛق األسثالبػ ٔرؼظًٛٓالب" َٔزٛغخ رغٕل يجذا  .ُٚبفٙ قٛى انًغزًغ ٔاخءقّ يبدايذ رؾنق سثؾب   َمش يب

ذ  انكضٛالش يالٍ انًشاعؼالبد نًجالبد  انؼًالم اإلػءيالٙ ، اٚءب رشدٚب  اخءقٛب  فٙ يغزٕٚبد ػذٚذح، اميش انز٘ ؽ الض ػهالٗ ثال

ٔرغهٗ رنك فٙ ػنذ انهغبٌ انًزختتخ ٔنغبٌ رنتٙ انؾنبئق ، ٔنغبٌ اػذاد يٕاصٛق انمشف ، ٔغٛش رنك يٍ انغٓالٕد 

 .انزٙ عب د  شدٔد فؼم ػهٗ ػهٗ اصيخ ؽنٛنٛخ فٙ انًغزًغ
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ٙ امقزتالبد ٔانزالٙ رزش الض ػهالٗ انؾشٚالخ انًوهنالخ نهزغالبسح ايب فٙ يغبل األػًبل ، فنذ ثشصد يضبنت انًجبد  انهٛجشانٛالخ فال

دٌٔ اٌ رهز ذ انٗ امضشاس انزٙ ًٚكٍ اٌ رهؾق ثبمفشاد ٔان ئبد األقم ؽظب  فالٙ انًغزًالغ ، ٔدٌٔ اٌ رهز الذ نءضالشاس 

، فنالذ  فؾغالت" رؼظالٛى األسثالبػ" انغغًٛخ انزٙ ًٚكٍ اٌ رنٕو ثٓب امؽزكبساد انكجٛشح فالٙ اإلَزالبط ٔانزغالبسح ٔػهالٗ يجالذا 

 :رًضهذ انزأصٛشاد انغهجٛخ انزٙ ظٓشد فٙ انًغزًؼبد انشاعًبنٛخ ثًبٚهٙ

 انظهى انز٘ اصبة انًغزٓهك عشا  انغش فٙ انجءبئغ ٔانزءػت فٙ األعؼبس* 

 انظشٔف اننبعٛخ انزٙ ٚؼًم ثٓب انؼبيهٌٕ ٔيبٚٓذد صؾزٓى ٔعءيزٓى انؼبيخ* 

 ٔػذو قٛبو انًتبَغ ثٕاعجبرٓب رغبِ يخه برٓب انتُبػٛخصٚبدح انزهٕس انجٛئٙ عشا  انؼًهٛبد انتُبػٛخ * 

ٔانزٙ رًضهالذ ثءالؼف انًٓالبساد نالذٖ   Quality of work lifeيؾذٔدٚخ امْزًبو ثبمسرنب  نُٕػٛخ انؼًم * 

فءء  ػٍ انزًٛٛض ثٍٛ انؼالبيهٍٛ ػهالٗ اعالبط انغالُظ أ انؼًالش .انؼبيهٍٛ، ٔيؾذٔدٚخ روٕٚشْب ػهٗ األيذ انجؼٛذ

 أ انًزْت 

 انمكٕك ؽٕل فغبد انمش بد ، ختٕصب  يبٚزؼهق ثبنشربٔ٘ انكجشٖ نهؾتٕل ػهٗ انؼنٕد* 

انزشاعغ انكجٛش انز٘ اصبة َٕػٛالخ انؾٛالبح ألػالذاد  جٛالشح يالٍ انُالبط فالٙ األسٚالبف ٔفالٙ انًالذٌ َ غالٓب ينبثالم * 

 .رُتم يُظًبد امػًبل يٍ يغ ٔنٛبرٓب رغبِ انًغزًغ

غ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ُٚزمش فٙ انالذٔل انتالُبػٛخ ، ثذاٚالخ  يالغ صٚالبدح انُنالذ انًٕعالّ ٍ ثذا ي ٕٓو انًشٚٔيُز ثذاٚخ اننشٌ انؼم

نهمش بد انزٙ س ضد عٓذْب ؽٕل ْذف رؾنٛق األسثبػ فنالا دٌٔ امنز البد نهًغزًالغ ٔانجٛئالخ يالٍ ؽٕنٓالب ، ٔيالغ ظٓالٕس 

ٍ انًالٕاد األٔنٛالخ ، انمش بد انتُبػٛخ انؼًءقخ انزٙ رٕظف ػمشاد اممف يالٍ انؼالبيهٍٛ ، ٔرغالزٓهك  ًٛالبد  جٛالشح يال

يالالٍ ُْالالب ثالالشصد انءالالشٔسح اننتالالٕٖ نهنٛالالبو . ٔرالال صش رالالأصٛش يجبرالالش ػهالالٗ انجٛئالالخ ٔػهالالٗ ؽٛالالبح انًغزًؼالالبد انزالالٙ رؼالالٛش ثٓالالب

ثبنًغ ٔنٛبد امعزًبػٛخ رغبِ انؼبيهٍٛ فٙ انً عغخ  ٙ ٚءًُٕا اعزًشاسْى فالٙ انؼًالم ػهالٗ األقالم ، صالى اَزنالم انً ٓالٕو 

ثم ألٌ ؽالبل  فٙ انًغزًغ انًؾهٙ انًؾٛا، نٛظ ألَّ ٚزأصش ثأػًبل انًُظًخ فؾغت، انٗ ضشٔسح انزأقهى ٔامَغغبو اٚءب  

انؼبيهٍٛ ٔانًٕاسد انخالبو ٔانًغالزٓهكٍٛ : ػٍ  شٚق انزأصٛش فٙ ػذح ػٕايم يُٓب انًغزًغ ٚ صش ػهٗ عٛش اػًبل انًُظًخ 

 .نهغهغ ٔايٍ انً عغخ ٔاصٕنٓب انضبثزخ ٔغٛشْب



 
32 

 

عٓم ْزِ انًغبًْخ ؽنب  قبََٕٛب  ر شضّ انذٔنالخ ، أ ثؼالض انً عغالبد انًذَٛالخ راد  ننذ اصجؼ انزٕعّ انؾذٚش ٚغزُذ انٗ

ثالالم اٌ ٔعالالبئم امػالالءو ٔانزٕػٛالالخ انًخزه الالخ . امخزتالالبص ،ٔرمالالشف عًؼالالّ ٔرٕظٛ الالّ نألغالالشا  امعزًبػٛالالخ ٔانزًُٕٚالالخ

بعالبرٓب، اميالش انالز٘ اصجؾذ رمغغ ػهٗ امَؾٛبص نًُزغبد انمش بد انزٙ رؼهٙ يٍ قذس انًغ ٔنٛبد امعزًبػٛخ فٙ عٛ

ص .  7434.عالشداد )  .عبػذ ػهٗ رؾغالٍٛ صالٕسرٓب انزُْٛالخ ٔاَؼكالظ رنالك اٚغبثالب  ػهالٗ ادائٓالب ٔيالب رؾننالّ يالٍ اسثالبػ

74:73) 

 

 : ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ   1_2-1_7 

ًٛ ال خ انضبَٛ ال خ، اع ال زًش يُ  ز اَزٓ  ب  انؾ ال شة انؼبن انًشؽهخ انضيُٛخ انغبثنخ انًًزذح نغزخ ػنٕد عبثنخ يءذ ، خ  ءل  

فن ال ذ َجؼ ال ذ فكشرٓ ال ب ثبألع ال بط ي ال ٍ اَ ال ّ ي ال ٍ انً ز  ال ش  . ي ٓ  ٕو انًغ   ٔنٛخ امعزًبػٛ  خ   ثبنزم  كم ٔانزو  ٕس

نم الال ش بد األػً الال بل انزغبسٚ الال خ إٚ الال ء  انغٕاَ الال ت امعزًبػٛ الال خ اإلَغالالبَٛخ يضٚالالذا ي الال ٍ انشػبٚ الال خ ٔامْزً الال بو خ الال ءل 

ٔي الال غ اٌ انجؾ الال ش ٔانذساع الال خ انُظشٚ الال خ نهًغ الال  ٔنٛخ  امعزًبػٛ الال خ ق الال ذ ث الال ذا خ الال ءل ره الال ك . ٓب نزؾنٛ الال ق انشث الال ؼع الال ؼٛ

ثالالٍٛ اٌ انم الال كم انؾبن الال ٙ نؾ الال ذٔد . ان ز  الال شح، ام آَ الال ب  ًًبسع الال خ ٔع الال هٕك  بَ الال ذ يٕع الال ٕدح يُ الال ز ق الال شٌٔ ػذٚ الال ذح

ن الال ى ٚ الال أد ثم الال كم ي بع الال ا، إًَ الال ب رو الال ٕس ي الال غ  - ًغ الال بل دساعالالٙ  –ٛنبر الال ّ ي ٓ الال ٕو انًغ الال  ٔنٛخ امعزًبػٛ الال خ ٔروج

 .ي  شٔس انٕق  ذ ٔم صال  زن  ك

 و ال شف فبػ ال م )ٔنوبنً  ب اقزت  ش ي ٓ  ٕو انًغ   ٔنٛخ امعزًبػٛ ال خ ػه ال ٗ يغ ال  ٔنٛخ ر ال ش بد اننو ال بع انخ ال بص 

ٔف ال ٙ رو ال ٕس مؽ ال ق، ث ال ذا . ػه ال ٗ ػبرن ال ّ  بيه ال خ( غ  بِ انًغزً ال غانًغ   ٔنٛخ امعزًبػٛ  خ ر« يغ   ٔنٛخ»ٚزؾً  م 

ان  ذٔس انًٓ  ى ان  ز٘ ث  ذا ٚهؼج  ّ اننو  بع انزوٕػ  ٙ ثًُظًبر  ّ غٛ   ش انٓبدف  خ نهشث  ؼ ثبنًغ  بًْخ ثذف  غ انًغ   ٔنٛخ 

ب  ػه ال ٗ  َٕ ال ّ ساك دٔس ْ  زا اننو  بع اقزت ال ش غبنجالامعزًبػٛ  خ َؾ  ٕ يضٚ  ذ ي  ٍ انزوجٛ  ق ٔانزغشث  خ،    ي  غ اٌ إد

فن  ذ ارغ  غ ؽغ  ى ْ ال زا اننو ال بع ٔرضاٚ ال ذد ٔي  غ ْ  زا، . األداح ٔانٕع  ٛهخ ٔانغٓ  خ انًُ   زح نهًغ   ٔنٛخ امعزًبػٛ  خ

انزًٕٚهٛ الال خ ٔانٓٛكهٛ الال خ  اًْٛز الال ّ َزٛغ الال خ ألًْٛ الال خ ان الال ذٔس ان الال ز٘ ٚ دٚ الال ّ، خبص الال خ ي الال غ ضؼ الال ف ق الال ذساد انؾكٕي الال خ

ثذم  يالٍ اٌ رنالٕو  Steeringٔإػ  بدح صٛبغ  خ دٔسْ  ب نزغزأص   ش ثًًٓ  خ قٛ  بدح دف  خ انن  بسة ٔرٕعٛٓ  ّ انزُظًٛٛ  خ، 
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نزوٕٚ  الال ش أ رٕع الال ٛغ ي ٓ الال ٕو انًغ الال  ٔنٛخ  ب  ٔرغ الال ذس امر الال بسح ُْ الال ب ان الال ٗ اٌ ينزشؽالال Rowing ثُ غالالٓب ثبنزغالالذٚف

 .   خ مث ذ ن  ّ اٌ ٚغ  زنٙ ٔٚغ  ز ٛذ ي  ٍ رغشث  خ رو  ٕس انً ٓ  ٕو ي  غ انضي  ٍامعزًبػٛ 

 :ٔركشٚغب  نزنك ٚؼش  انغذٔل انزبنٙ يشاؽم روٕس انً ٕٓو

 

 يشاؽم روٕس ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ( 3)عذٔل                                                

/  ش  انغ  شٚغ نزو  ٕس ي ٓ ال ٕو انًغ ال  ٔنٛخ امعزًبػٛ ال خ ٔرجبٚ  ال ٍ رٕعٓبر ال ّ ي ال ٍ فز  ال شح ٔثبنشغ  ى ي  ٍ ْ  زا انؼ 

يشؽه الال خ صيُٛ الال خ ألخ الال شٖ، ف الال إٌ انً ٓ الال ٕو، ٔ ً الال ب ر  الال ش آَ  الال ب، ن الال ى ٚ الال شأػ يكبَ الال ّ  ضٛ الال شا ي الال ٍ ؽٛ الال ش دسع الال خ 

فً ال ٍ . خ  ا ع ال ٛش انًغ ال  ٔنٛخ َ غ ال ٓب انًغ ٔنٛخ، ٔارغ  بِانًغ   ٔنٛخ ٔامنز  ضاو ٔاأل   شاف انز  ٙ رم  زشك ثزه  ك 
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ؽٛ  ش انًج  ذا، ثنٛ  ذ انًغ   ٔنٛخ يؾت  ٕسح ثم  ش بد األػً  بل ٔاننو  بع انخ  بص، ٔرًض  م خ  ا ع  ٛشْب ثبرغ  بِ 

 ش خ، اننو ال بع انؼ ال بو انؼبيهٛ  ال ٍ ثبنم ال)يكَٕ ال بد انًغزً ال غ « ثؼ ال ض»ي  ٍ   ال شف ْ ال زِ انم ال ش بد ان ال ٗ  -ٔاؽ  ذ

 (744:743ص . 7432. انًغزشٚؾٙ )  .(ٔانًٕا ُٛ   ٍ ٔسثً  ب ا   شاف اخ  شٖ

 

 انٕاقغ انؾبنٙ نً ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ( 3)ركم                            

 

ثُالب  ( 3333،  3323) ؽالذدد  البسٔل. رهنٗ روٕٚش ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد اْزًالبو انؼذٚالذ يالٍ انؼهًالب 

رمًم انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نألػًبل انزغبسٚخ انزٕقؼبد امقزتبدٚخ ٔاننبََٕٛالخ "انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ثنٕنٓب 

ٔر  ذ اسثؼالخ اَالٕاع سئٛغالٛخ يالٍ انًغال ٔنٛبد د ." انزٙ نذٖ انًغزًغ نهًُظًبد( انخٛشٚخ)ٔاألخءقٛخ ٔانغهوخ انزنذٚشٚخ 

 (.Matten and Crane  ،7441)َٕٛخ ٔاألخءقٛخ ٔانخٛشٚخ امقزتبدٚخ ٔاننبَ

الب نزنالذٚش ٔاخزٛالبس األفالشاد ٔانمالش بد د ٔيالغ رنالك ، فالإٌ رٕقالغ اٌ  ٔقذ رءًُذ دساعالخ اٌ ْالزِ انًغال ٔنٛبد رزالشك اعبع 

ب ثبنًؼبٚٛش امعزًبػٛخ  رغزشرذ اَموخ يؾذدح ثشغجالخ انمالش بد فالٙ امَخالشا  فالٙ. رؾنق انمش بد ْزِ األْذاف يذفٕػ 

 األخءقالٙ، انمالش بد ثالبنًؼُٗادٔاس اعزًبػٛخ غٛش إنضايٛخ أ يوهٕثخ ثًٕعت اننبٌَٕ ٔنالٛظ يالٍ انًزٕقالغ اٌ رنالٕو ثٓالب 

 انخٛشٚالالخ،ٔيالالٍ األيضهالالخ ػهالالٗ ْالالزِ األَمالالوخ انزوٕػٛالالخ رنالالذٚى انًغالالبًْبد . ٔنكُٓالالب اعالالزشارٛغٛخ ثمالالكم يزضاٚالالذ فالالٙ انزٕعالالّ

نؼب هٍٛ ػٍ انؼًم ، ٔرالٕفٛش يشا الض انشػبٚالخ انُٓبسٚالخ نأليٓالبد ٔإعشا  ثشايظ داخهٛخ نًزؼب ٙ انًخذساد ، ٔرذسٚت ا
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رُبقش ان ئخ األٔنالٗ . انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد إنٗ رتُٛ ٍٛ ػبيٍٛ اٌ قغى ًب رءًُذ دساعخ اخشٖ  .انؼبيءد

ٔانًٕظ ٍٛ  يضم انًبنكٍٛ ٔانؼًء )انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد فًٛب ٚزؼهق ثًخزهف اصؾبة انًتهؾخ فٙ انًُظًخ 

ٚ  الالذ ْالالزاٌ اننبََٕالالبٌ ػهالالٗ اٌ (. 7448)ٚؼزًالالذ انزتالالُٛف انضالالبَٙ ػهالالٗ ي ٓالالٕو انزغالالٕٚق انًغزًؼالالٙ نكالالٕرهش (. ٔانًغزًالالغ

يغ األخز فالٙ امػزجالبس . انمش خ انًغ ٔنخ اعزًبػٛ ب ٚغت اٌ ركٌٕ نذٚٓب يخبٔف رزغبٔص امؽزًبنٛخ ػهٗ انًذٖ اننتٛش

 .َظشٚخ اصؾبة انًتهؾخ

عزًبػٛخ ثبػزجبسْب انذسعخ انزٙ رزؾًم ثٓالب انًغال ٔنٛبد امقزتالبدٚخ ٔاننبََٕٛالخ ٔاألخءقٛالخ ٔانزنذٚشٚالخ انًغ ٔنٛخ اماٌ 

افبدد انؼذٚذ يٍ انذساعبد انزغٕٚنٛخ اٌ عالهٕ ٛبد انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ًٚكالٍ اٌ . رغبِ اصؾبة انًتهؾخ

ُٚنالبل إٌ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ٛالش  ؽ. انؼش  ٔػشٔضالّر صش ثمكم إٚغبثٙ ػهٗ يٕاقف انًغزٓهكٍٛ رغبِ 

 ( Mandhachitara .7433) ر صش ، عٕا  ثمكم يجبرش أ غٛش يجبرش ، ػهٗ اعزغبثبد انًغزٓهكٍٛ 

 

  ٔرطٕهْب نلٖ انشوكبد االعزًبعٛخ نهًَإٔنٛخياطهؾبد يواكفخ أٔ يكبفئخ   1_2-1_3   

 : ْٔٙ امعزًبػٛخنهًغ ٔنٛخ  يشادفخُْبك ػذح يتوهؾبد 

ْٔزا انًتوهؼ يًٓزّ فنذ ثبنالذٔس امعزًالبػٙ ٔاإلَغالبَٙ نهنوالبع انخالبص : انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ نهشوكبد  -

 . فٙ خذيخ انًغزًغ( انمش بد)

ْٔالالزِ انزغالالًٛخ ْالالٙ اد  يالالٍ يتالالوجؼ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ، ؽٛالالش اٌ يجالالبدساد  : انًَووإٔنٛخ انًغزًعٛووخ  -

زتالبدٚخ ٔانزؼهًٛٛالخ ٔانتالؾٛخ ٔانضنبفٛالخ ، نٛغالذ قبصالشح  فنالا ٔثشايظ ٔيمالبسٚغ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ٔامق

ػهٗ انزًُٛخ ،ام اٌ يؼظى انًُظًالبد ٔانغٓالبد عالٕا  ػهالٗ انًغالزٕٖ انالذٔنٙ أ اإلقهًٛالٙ أ اننالٕيٙ رغالزخذو 

 .يتوهؼ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ، نزا رنشس اعزخذاو انًتوهؼ األ ضش اعزخذايب  ٔاأل ضش رٕٛػب  

يالٍ يُوالق اٌ اؽالذ يؼالبٚٛش  يٕا ُالخ ا٘ ي عغالخ ْالٙ انزضايٓالب :  أ يٕاطُوخ انشووكبدانًٕاطُخ انًإٍَٛخ    -

 .خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛزّ انوٕػٙ فٙ انًغبًْخ 

 امرالزشاك فالٙ  يغال ٔنٛخ ثًؼُٗ اٌ نكم ي عغخ فالٙ انًغزًالغ :  يَئٕنٛخ انشوكبد أٔانًَإٔنٛخ انًإٍَٛخ   -

 . بًْبد ثبنًٕاسد انً عغٛخخٛشٚخ ٔيغ يجبدساد فٙ رؾغٍٛ سفبػٛخ انًغزًغ يٍ خءل 
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ؽٛالالش اٌ  الالم ي عغالالخ ػُالالذيب رغالالبْى ٔرشػالالٗ ثؼالالض يمالالشٔػبد  ٔثالالشايظ انزًُٛالالخ : انًشووبهكخ انًغزًعٛووخ -

امعزًبػٛخ ٔامقزتبدٚخ فٙ انًغزًغ عٕا   بَذ ْزِ انًمبس خ ثبنغٓذ أ ثبنًؼهٕيبد أ ثبنًالبل أ ثالبألعٓضح 

 .رغبِ انًغزًغ ، فإٌ ْزا ًٚضم يمبس خ يغزًؼٛخ يٍ قجم ْزِ انً عغخ

يتالالوهؼ  ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ إنالالٗ غالالاقزالالشػ ثؼالالض انجالالبؽضٍٛ رؾٕٚالالم يتالالوهؼ انً:   االٍووزغبثخ االعزًبعٛووخ  -

ٚزءًٍ انضبَٙ ٔعالٕد دافالغ أ ثًُٛب   امعزغبثخ امعزًبػٛخ  ؽٛش ٚزءًٍ انًتوهؼ األٔل َٕػب  يٍ امنضاو ، 

 . انًبل نزؾًم يغئٕنٛزّ امعزًبػٛخ  ساطؽبفض فٙ عؼش 

ًٚكُٓب انؼوب  اٚءالب إنالٗ  فٙ انًغزًغ ًَب انمش بد م ٚنزتش انؼوب  ػهٗ امفشاد ، ٔإ :   انشوكبد عطبء -

يغزًؼبرٓب، فؼُذيب رنٕو انمش بد ثزنذٚى ثؼض انخالذيبد إنالٗ انًغزًالغ دٌٔ يؾبٔنالخ انؾتالٕل ػهالٗ رالٙ  يالب 

 (34-3، ص 7436يٕعٗ ، ) .فٙ انًنبثم، ٚزؾنق انؼوب  اإلَغبَٙ انًزٕقغ يُٓب

 

 :   ٕه انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ نهشوكبدرط -

الب ،  زالت يٛهزالٌٕ فشٚالذيبٌ فالٙ صالؾٛ خ َٕٛٚالٕسك رالبًٚض اٌ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ يذح ٔعٛضح رضٚذ ػالٍ يُز  صءصالٍٛ ػبي 

َمب بد ا٘ رش خ ٔيُزغبرٓب ٔخذيبرٓب ر د٘ ثٓالب نًٕاعٓالخ ضالشائت ي شٔضالخ  الم  ٔفالق . نمش خ يب ْٙ صٚبدح اسثبؽٓب

جشايظ امعزًبػٛالالخ ٔانغًؼٛالالبد ثالالبن خبصالالخ انمالالش بد رختالالٛ  ثؼالالض يالٍ يٕاسدْالالب نُمالالب بد َمالب ّ، نالالزا ٔعالالت ػهالالٗ

 ٔرنالك. (CSR)انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد  رؾالذ ا البس يغالًٗ انخٛشٚخ ٔغٛشْب يٍ األَمالوخ غٛالش انٓبدفالخ نهالشثؼ

 (Knox. S and Maklan.S. 2006 .) بد٘ انًمكهخنز ْبدفخثٓذف رخ ٛض ثؼض انءشائت انً شٔضخ  وشٚنخ 

 
ثٍٛ انًهكٛالخ ٔاإلداسح فالٙ انمالش بد  انًزضاٚذيغ امَ تبل  رضايُذروٕسد يُز يوهغ اننشٌ انؼمشٍٚ فهغ بد اقزتبدٚخ 

ٔاعت انمش بد األعبعٙ، اٌ نى ٚكٍ انٕؽٛالذ، ْالٕ اٌ  أٌفبثزذا   بَذ ان هغ خ امقزتبدٚخ انكءعٛكٛخ ر زش  ث. انؾذٚضخ

ًٚكالالٍ انًمالالشٔػبد يالالٍ انًُالالٕ،  فآخالالش رغالالبِ انًغزًالالغ، األيالالش انالالز٘ عالالٕ دٌٔ اٌ رنالالٕو ة ٘ ٔاعالالت سثؾٛزٓالالبرؼظالالى يالالٍ 

ٔرزًضم انُظالشح . ٕٔٚفش ثبنزبنٙ  بئ خ أعغ يٍ انغهغ ٔانخذيبد نهًغزٓهكٍٛ، ٔعٕ  ٚ يٍ دفغ اعٕس افءم نهًغزخذيٍٛ

بضالٙ  ٔيالٍ  انزنهٛذٚخ نهمش بد،  ًب أعضْالب ثؼالض امقزتالبدٍٚٛ ايضالبل يٛهزالٌٕ فشٚالذيبٌ فالٙ انغالجؼُٛبد يالٍ اننالشٌ انً

ٔعٓخ انُظش انكءعٛكٛخ ؽٕل ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ إر ٚشٖ اٌ يغئٕنٛخ انمش خ رزؾنق يٍ خالءل عالذاد األعالٕس 
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نهؼالالبيهٍٛ ينبثالالم انؼًالالم انالالز٘ ٚنٕيالالٌٕ ثالالّ، ٔرنالالذٚى انغالالهغ ٔانخالالذيبد نهًغالالزٓهكٍٛ ينبثالالم يالالب ٚذفؼَٕالالّ يالالٍ ايالالٕال، ٔعالالذاد 

انؼنالٕد  اؽزالشاوعالٛبدح اننالبٌَٕ ػالٍ  شٚالق  ٔاؽزالشاوبد انؼبيالخ نهًالٕا ٍُٛ، نهؾكٕيبد انزٙ رنٕو ثزٕفٛش انخذي انءشائت

انؼًالم،  ًالب   فٔاٌ  رجُٙ  انمش خ  ن هغ خ  انًغ ٔنٛخ  امعزًبػٛخ  يٍ  ربَّ اٌ  ٚنهالم  اسثبؽٓالب ٔٚضٚالذ ركالبنٛ. انًجشيخ

  (8،ص7448،عٕنٛ بٌ ٔآخشٌٔ   ؽٌٕ).  َّ إػوب  قٕح اعزًبػٛخ نألػًبل ثمكم ا ضش يٍ انءصو أيٍ ر

ْزِ انُظشٚخ فنذ رالشع انًالذاس  انزُ ٛالزٌٕٚ ثبمْزًالبو ة ْالذا  اخالشٖ إنالٗ عبَالت رؼظالٛى األسثالبػ، يضالم يتالبنؼ ف ثخء 

ٔ بٌ ْزا انزوٕس قذ اسرجا ثُمالٕ  عًبػالبد انًتالبنؼ ٔم عالًٛب . انًغزٓهكٍٛ ٔانًٕظ ٍٛ ٔانذائٍُٛ ٔانًغزًؼبد انًؾهٛخ

ل  فأخالزد انؾكٕيالبد فالٙ انجهالذاٌ نزمالشٚؼبد انخبصالخ ثجٛئالخ األػًالبارزوالٕس  انُنبثبد انؼًبنٛالخ، ٔفالٙ انٕقالذ َ غالّ  بَالذ

صُبػٛب رًُؼ  إػ ب اد ضشٚجٛخ نهزجشػبد انًنذيخ يٍ انمش بد ٔانغًؼٛبد ألػًبل انخٛش، األيش انالز٘ رالغغ انًزنذيخ 

انًبدٚخ ٔخالءل انمش بد ػهٗ رختٛ  ؽتخ يٍ األسثبػ نألػًبل امعزًبػٛخ، يغز ٛذح يٍ ْزِ اإلػ ب اد ٔانؾٕافض 

يالب ثالٍٛ انًهكٛالخ ٔاإلداسح ٔانالز٘ يٛالض  يضاٚالذحامَ تالبل ثتالٕسح   ظانخًغُٛبد ٔانغالزُٛبد يالٍ ْالزا اننالشٌ،  ٔيالغ ركالشٚ

انمش بد انؼًءقخ، ثذاد عًبػالبد انؾنالٕ  انًذَٛالخ ٔعًؼٛالبد ؽًبٚالخ انًغالزٓهكٍٛ، ٔغٛشْالب يالٍ انؾش البد امعزًبػٛالخ 

ٔيغزٕٖ عٕدح انًُزغالبد نهالذ  الذ . اٜصبس انجٛئٛخ نهتُبػبد انكجٛشح خ يشاقجثبنذ صٛش ػهٗ عهٕك انمش بد، ػٍ  شٚق 

ٔثبنًضالم فنالذ اصدادد فبػهٛالخ ؽش البد انؾنالٕ  انًذَٛالخ ٔعًبػالبد انءالغا،  بنًُظًالبد  .يٍ خهْٕب يالٍ انًالٕاد انءالبسح

د ثزوالالٕٚش انؼًبنٛالالخ ٔانُغالالبئٛخ ٔؽش الالبد انغالالٕد ٔاألقهٛالالبد فالالٙ انٕمٚالالبد انًزؾالالذح ٔأسٔثالالب، األيالالش انالالز٘ انالالضو انمالالش ب

ٔانًالٕا ٍُٛ انغالٕد ٔانًهالٍَٕٛ،  عٛبعبرٓب فٙ يغبل امعزخذاو، يضم رؼٍٛٛ ؽالذ ادَالٗ يالٍ انًغالزخذيٍٛ انُغالب  انؼالبيءد،

ػالٍ انغٛبعالبد انزًٛٛضٚالخ رغالبِ انًؼالبقٍٛ ٔرٔ٘ امؽزٛبعالبد انخبصالخ، ٔروالٕسد اَظًالخ انزشاعغ ٔاثُب  األقهٛبد، ثم رى 

صٛش انكجٛالش انالز٘ ثبرالذ رًبسعالّ زالأٔثالبنُظش انالٗ ان .زًالبو ثبنؾالذ يالٍ ْالذس انوبقالخٔاصداد امْ سانشقبثخ ٔانؾًبٚخ ضذ انزهالٕ

يكَٕبد ٔعٕاَت ؽٛبح ْزِ انًغزًؼبد،  فانمش بد انؼًءقخ ػهٗ اقزتبداد انًغزًؼبد انًزنذيخ، ٔٔصٕنٓب انٗ يخزه

، ٔقالبو ػهًالب  اإلداسح يٍ اعزغبثخ ْزِ انمش بد نهًتهؾخ انؼبيالخأ ذ فنذ اصدادد انؾبعخ إنٗ ٔضغ ضٕاثا ٔيؼبٚٛش نهز

 (71-73، ص 7443انؾٕاسَٙ،  .)يغ ٔنٛخ انمش بد امعزًبػٛخط ٔامقزتبد ثزوٕٚش قٕاػذ  يهًٕعخ ننٛب 

ٔرمٛش انذاسعبد إنالٗ اْزًالبو انًغالزٓهكٍٛ  .ٔرمٛش انزٕقؼبد إنٗ اٌ ْزا انذٔس عٛمٓذ انًضٚذ يٍ انزوٕس فٙ انًغزنجم   

ثجالبٔل عالبيجبٔنٕ ٔانالز٘   ف انًؼالشٔ ثالشص اَتالبسْب ٔي ٚالذٚٓب سعالم امقزتالبد ٔنؼم يٍ ا. ثبنغهٕك األخءقٙ نهمش بد

 ًب ٚمٛش إنٗ اٌ انمش بد فٙ ػالبنى . ٚشٖ اٌ ي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ًٚضم انجؼذٍٚ امقزتبد٘ ،ٔامعزًبػٙ  يؼب
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رغالؼٗ َؾالٕ اإلثالذاع فالٙ  انٕٛو ٚغت ام ركز ٙ ثبمسرجب  ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ، ثم ٚغالت اٌ رغالٕص فالٙ اػًبقٓالب، ٔاٌ

ٔقذ روٕس ي ٕٓو انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ؽزالٗ اصالجؼ ٚالذخم ضالًٍ اعالزبسرٛغٛبد انمالش بد ٔادائٓالب انٛالٕيٗ ثًالب  . رجُٛٓب

 (33-34، ص 7436يٕعٗ ، ) .انغٛذ نوهجبد انًغزًغ انًزغٛشح فٙ انؾبضش ٔ انًغزنجم ٓىان ٕٚضؼ 

 

 :رعبهٚف  انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ   1_2-1_4 

رشًم انًَوإٔنٛخ االعزًبعٛوخ نمعًوبل انزغبهٚوخ انزٕلعوبد االلزاوبكٚخ "ًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد اناٌ  -

ننالذ اصالجؼ ْالزا انزؼشٚالف ينجالٕم  ". انزٙ نلٖ انًغزًع نهًُظًبد( انقٛوٚخ)ٔانمبََٕٛخ ٔاألفاللٛخ ٔانزملٚوٚخ 

زتالالبدٚخ ٔاننبََٕٛالالخ ٔاألخءقٛالالخ اسثؼالالخ اَالالٕاع سئٛغالالٛخ يالالٍ انًغالال ٔنٛبد د امق رمالالًم  ،  ًالالب ػهالالٗ َوالالب  ٔاعالالغ

الالب نزنالالذٚش ٔاخزٛالالبس األفالالشاد ٔانمالالش بد   ؽٛالالش رزالالشك. ٔانخٛشٚالالخ  Mandhachitara) ْالالزِ انًغالال ٔنٛبد اعبع 

،7433  ،p124  ) 

 

ػالذح ، ُْبك نهمش بد امعزًبػٛخ  نهًغ ٔنٛخ يؾذد ٔيز ق ػهّٛ يؼزًذ ثمكم سعًٙ ٔ ٔاؽذ  فم ٕٚعذ رؼشٚ -

زؼشٚ بد، رزؼذد صٕس انًجبداسد ٔان ؼبنٛبد ؽغالت  جٛؼالخ ثٛئالخ انؼًالم انًؾٛوالخ، ٔيغ رؼذد ْزِ ان ، رؼشٚ بد 

ٔثبنزالبنٗ فالإٌ .ٔؽغت انًغزًغ انًؾهٙ انًؾٛا يبنٛخ ٔثمشٚخ،  قذسادٔيب رزًزغ ثّ يٍ  َٔوب  َمب  انمش خ،

يالغ  ئىٚزءدُٚبيٛكٙ،  ٔٔاقؼٙ، ٔيزوٕس،  فصبثزب، ثم ْٕ رؼشٚ  ظانًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد نٛ  فرؼشٚ

ثمالكم ٔاضالؼ ب  نى ٚكٍ ي ٕٓو انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ يؼالش ٔفال .امقزتبدٚخ ٔانغٛبعٛخ ٔامعزًبػٛخ انًزغٛشاد

فٙ انُ   األٔل يٍ اننشٌ انؼمشٍٚ، ؽٙ   بَذ انً عغبد رؾبٔل رؼظٛى اسثبؽٓب ثكبفالخ انٕعالبئم ٔنكالٍ يالغ 

دٔ سا جالالش رغالالبِ انجٛئالالخ انزالالٙ رؼًالالم فٛٓالالب، انُنالالذ انًغالالزًش نً ٓالالٕو األسثالالبػ فنالالذ ظٓالالشد دٔافالالغ نزجُالالٙ انً عغالالبد 

دقٛق نً ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ إم اٌ ُْبك ػذح اعزٓبداد ْبدفخ إنٗ   فٔثبنشغى يٍ صؼٕثخ رؾذٚذ رؼشٚ

 : رؼشٚ ٓب يٍ ثُٛٓب يب ٚهٙ
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انزغبسٚالخ  اصالؾبة انُمالب بد انزالضاو" بي ٕٓو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نًُظًبد األػًبل ػهٗ آَالاٌ  انلٔنٙ انجُكػجش *

ثبنًغبًْخ فٙ انزًُٛخ انًغزذايخ يٍ خءل انؼًم يالغ يالٕظ ٛٓى ٔ ػالبئءرٓى ٔ انًغزًالغ انًؾهالٙ نزؾغالٍٛ يغالزٕٖ يؼٛمالخ 

 ".     عهٕة ٚخذو انزغبسح ٔ ٚخذو انزًُٛخ فٙ آٌ ٔاؽذأثط انُب 

مد انزالٙ رغالبْى فالٙ روالٕع عًٛالغ انًؾالبٔ"فنذ ػشفذ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ آَالب  انغوفخ انزغبهٚخ انعبنًٛخايب  * 

امعزًبػٛالالخ  رؼزًالالذ  ػهالالٗ   ٔنٛخ اخءقٛالالخ ٔ اعزًبػٛالالخ ، ٔ ثبنزالالبنٙ فالالإٌ انًغالال اػزجالالبسادانمالالش بد نزؾنٛالالق رًُٛالالخ ثغالالجت 

 (2-6، ص 7436يٕعٗ ،) .قبََٕٛب  يهضيخ    إعشا ادانًجبداسد  انؾغُخ  يٍ  سعبل  األػًبل  دٌٔ  ٔعٕد 

 

( 7437)ٔفن الب نكالٕرهش ٔنالٙ ( CSR)هًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ن رؼشٚ ب  اخش  ًب ٔرءًُذ دساعخ اخشٖ  -

انزالالالضاو ثزؾغالالالٍٛ انشفبْٛالالالخ انًغزًؼٛالالالخ يالالالٍ خالالالءل يًبسعالالالبد األػًالالالبل انزنذٚشٚالالالخ ٔيغالالالبًْبد يالالالٕاسد "ثأَٓالالالب 

 (  Alam  &Rubel ،7433  ،p26) ". انمش بد

نًغبًْخ سثؼٓى فٙ انزًُٛخ  بد انمش ْٙ انزضاو ؽنٛنٙ يٍ عبَت ( CSR)اٌ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد  -

فالالإٌ رؼشٚالالف انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ . انًغالالزذايخ ٔرؾغالالٍٛ َٕػٛالالخ انؾٛالالبح فالالٙ يكالالبٌ انؼًالالم ٔفالالٙ انًغزًالالغ  كالالم

انزنالالذو ( ط)اعالالزذايخ انجؼالالذ امعزًالالبػٙ ، ( ة)انجٛئالالخ ، ( ا: )ٚزكالالٌٕ يالالٍ خًغالالخ عٕاَالالت يًٓالالخ( CSR)نهمالالش بد 

إَّ َٓظ ػًم ٚغبْى فٙ انزًُٛالخ . انزوٕس األخءقٙ نهًغزًغ (ْ )عهٕك اصؾبة انًتهؾخ ٔ ( د)امقزتبد٘ ، 

 ( Hizam et al, 2019 ,p2) انًغزذايخ ٔان ٕائذ امعزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ نغًٛغ اصؾبة انًتهؾخ

 

انزضايبرٓالالب انًغزًؼٛالالخ أ ب اَمالالوخ انمالالش خ ٔانًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد ثمالالكم ػالالبو ػهالالٗ آَالال  ًالالب اٌ  -

ػهٗ انشغى يٍ اٌ انذساعالبد فالٙ اإلعالزشارٛغٛخ ٔانًبنٛالخ قالذ اعزكمال ذ انؼءقالخ . انزضايبد اصؾبة انًتهؾخ 

ثالالٍٛ إعالالشا اد انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد ٔادا  انمالالش خ ، إم اٌ األدنالالخ انزغشٚجٛالالخ ؽزالالٗ اٌٜ  بَالالذ 

 ) Bhattacharya  &Luo  ،7446. ) يزءبسثخ إنٗ ؽذ يب 
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ا . ًبػٛخ نهمش بدنًغ ٔنٛخ امعز اضبفخ  انٗ اَّ ٚتؼت رؾذٚذ -  ٛ ٛخ  يؼظى انذساعبد رش ض ػهٗ نكَٕٓب َظش 

رؼشٚالالف انجالالبؽضٍٛ نهًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد ػُالالذ دساعالالخ آصبسْالالب ػهالالٗ رتالالٕساد اصالالؾبة انًتالالهؾخ 

ركالٍٕٚ يُظًالخ اػًالبل نًجالبد  "... : ؽٛش ًٚكالٍ اػًالبد انزؼشٚالف انالز٘ ٚزًبرالٗ يالغ ْالزا انغالٛب ٔعهٕ ٛبرٓى ، 

خ ، ٔػًهٛالالبد اعزًبػٛالالخ امعالالزغبثخ ٔانغٛبعالبد ٔانجالالشايظ ٔانُزالالبئظ انًهؾٕظالالخ يالالٍ ؽٛالالش انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالال

ثالأٌ  ػهالٗ عٕاَالت اخالشٖ دناّلذ انزش ٛالض ػهٗ ٔعّ انزؾذٚذ ، ؽٛالش رالى . "صهزٓب ثبنؼءقبد امعزًبػٛخ نهمش خ

 اَمالالالوخ انًغالالال ٔنٛخ راُلالالذػٗانًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالالخ نهمالالالش بد رزكالالالٌٕ يالالٍ اعالالالزضًبساد يؾالالالذدح نهمالالالش خ ، يالالب 

فٙ انًًبسعخ انؼًهٛالخ . امعزًبػٛخ نهمش بد انزٙ ، يغ يشٔس انٕقذ ، ر د٘ إنٗ عًؼخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ

. (Shang &Peloza  ،7433 ،p118) 

انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ػنالذ ثالٍٛ انًُظًالخ ٔانًغزًالغ رهزالضو ثًٕعجالّ انًُظًالخ ثإسضالب    ٔيٍ يُظٕس اخش فالإٌ -

ب ػهٗ آَب انزضاو يٍ قجم انًُظًالخ رغالبِ انًغزًالغ انالز٘ رؼالٛش فٛالّ يالٍ انًغزًغ ٔثًب ٚؾنق يتهؾزّ ُٔٚظش نٓ

خءل قٛبيٓب ثكضٛش يٍ األَموخ امعزًبػٛخ يضم يؾبسثخ ان نش ٔيكبفؾخ انزهٕس ٔخهق انكضٛش يٍ فشص انؼًم 

ٔغٛشْالب يالٍ انخالذيبد، فبنًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ( انًٕاصالءد، اإلعالكبٌ، انتالؾخ)ٔؽم انكضٛش يالٍ انًمالب م 

و يٍ قجم رش بد األػًالبل ثبنزتالشف  اخءقٛالب ٔانًغالبًْخ فالٙ رؾنٛالق انزًُٛالخ امقزتالبدٚخ ٔانؼًالم ػهالٗ انزضا

انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ؽٛالش اٌ . رؾغٍٛ َٕػٛخ انظشٔف انًؼٛمٛخ نهنٕٖ انؼبيهخ ٔػالبئءرٓى ٔانًغزًالغ  كالم 

رغالالبْى ثضٚالالبدح سفبْٛالالخ ٕاعالالت إداساد انًُظًالالبد ثبرخالالبر قالالشاساد  أ انزتالالشف ثوشٚنالالخ ث اننٛالالبو  يالالبْٙ  إم

ًالب رؼالشف   انً ٕضالٛخ األٔسٔثٛالخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش خ   .انًغزًغ ٔيتالبنؾّ ٔيتالبنؼ انًُظًالبد

ي ٕٓو رذيظ  فّٛ انمش خ ثٍٛ امْزًبيبد انًغزًؼٛخ ٔانجٛئٛخ فٙ ػًهٛبرٓب انزغبسٚخ ٔفٙ رؼبيهٓب يالغ "ػهٗ آَب 

مالش خ ثمالالكم يزضاٚالذ اٌ انغالالهٕك انًغال ٔل اعزًبػٛالالب    ًالب  رالالذسك ان. اصالؾبة انًتالهؾخ ػهالالٗ اعالبط   الالٕػٙ

ٔسثالالا انالالجؼض ي ٓالالٕو انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد ثالالبننشاساد . ٚالال د٘ إنالالٗ انُغالالبػ فالالٙ  ػالالبنى  األػًالالبل 

ٚالشٌٔ اٌ انًغال ٔنٛخ اإلعزًبػٛالخ نهمالش خ ْالٙ انمالؼٕس   شانزٙ رنٕو ثٓب يُظًبد األػًبل، ؽٛال امعزشارٛغٛخ 

اننالالشاس انغالالزشارٛغٙ  بد َؾالالٕ ٔضالالغ يؼالالبٚٛش اعزًبػٛالالخ يؾالالذدح اصُالالب  ػًهٛالالخ صالالُغ يالالٍ عبَالالت انمالالش ثالالبمنزضاو 

 امنزالالضاو انً عغالالخ رغالالبِ انًغزًالالغ انؼبيهالالخ ثالالّ، ٔاٌ  ْالالزا  انزالالضاو َٓالالب أ الالش انًغالال ٔنٛخ اإلعزًبػٛالالخ ث اسدػالالشف .

 ( 7436يٕعٗ ، ). ٚزغغ ثإرغبع رشٚؾخ اصؾبة انًتبنؼ فٙ ْزا انًغزًغ ٔرجبٍٚ ٔعٓبرٓى 
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 ًْٛخ انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخأ 1_2-1_5

 انًغالال ٔنٛخ  انًُظًالالبد ثأَمالالوخ ح ننٛالالبو ذانً ٚالالغالالظ رجالالشص اًْٛالالخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ يالالٍ خالالءل رنالالذٚى األعالالجبة ٔانؾ

 : ٔرنك اَوءقب  يٍامعزًبػٛخ 

 . يٍ يتهؾخ انًُظًخ رؼضٚض ٔرؾغٍٛ انًغزًغ انز٘ رؼًم فّٛ  -

 . قٛخإٌ انٕفب  ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ قءٛخ اخء  -

 .صٚبدح فشص انجنب  ايبو انًُظًخ -

 اٌ انزتشفبد امعزًبػٛخ سثًب ر د٘ نهشثؼ  -

 . رؾغٍٛ انتٕسح انؼبيخ نهًُظًخ فٙ رؾغٍٛ عًؼخ ٔرٓشح انًُظًخ  -

 (8،ص 7436،يٕعٗ).ذ انؾكٕيخ فٙ ؽهٓبهءد امعزًبػٛخ انزٙ فمكبد ان شصخ نؾم انًمًيُؼ انًُظ -

 خ االعزًبعٛخانًٛضبق انعبنًٙ نهًَإٔنٛ  1_2-1_6 

األٔنالٙ نهًٛضالب  انؼالبنًٙ نهًغالٕ نٛخ امعزًبػٛالخ يالٍ قجالم األيالٍٛ انؼالبو نأليالى انًزؾالذح  امقزالشاػرالى رنالذٚى  3333فٙ ػبو 

انًٛضالب  ثًشؽهزالّ انُٓبئٛالخ فالٙ ينالش األيالى ا هالق  ٕفٙ ػُبٌ فٙ خوبثّ فٙ ينش انًُزالذٖ امقزتالبد٘ انؼالبنًٙ، فالٙ ؽالٍٛ 

يٕا ُالخ  و، ٔم ٚؼذ ْزا انًٛضب  ٔصٛنخ سقبثٛخ ، ثم ْٕ ػجبسح ػٍ يجبدسح 7444ػبو ٕٚنٕٛ  76انًزؾذح فٙ َٕٕٛٚسك فٙ  

عٛبعالخ انغالٕاس، انًؼشفالخ، رالجكبد يؾهٛالخ، ٔيمالبسٚغ )يالٍ خالءل ػالذح انٛالبد   ٔرؼٓالذا   يزؼهنخ ثبنمش بد ٚؼش  رغالٓٛء  

 (. انمبس خ

د ٔاننالٕٖ انؼبيالخ ٔانًغزًالغ انًالذَٙ نهجالذ   بشفالٙ رنالك رال بفٛخ انمال ب ٔنٛخ امعزًبػٛالخ ثًالغالٔٚؼزًذ ْزا انًٛضب  ػهٗ انً

 (33، ص 7436يٕعٗ،)  .ٔانًمبس خ فٙ األدا  انغْٕش٘ 

 أثعبك انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ ٔأْلافٓب 2_2-1

 أثعبك انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ   2_2-1_1
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نشثؾٛالخ ػالٍ اٌ روٕس روجٛنبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔرجُالٙ يؼظالى انً عغالبد ٔانمالش بد ألَمالوزٓب مثؼالبد انتالٕسح ا

 اؽكالبو انًغالزٓهكٍٛ ٔانًنًٛالالٍٛ ألػًالب ْالالزِ انًُظًالبد ، ٔؽزالالٗ انًغالز ٛذٍٚ يُٓالالب ثمالكم يجبرالالش أ غٛالش يجبرالالش، فنالذ رجالالٍٛ 

 : ًْٔٙٚكٍ نزوجٛق األَموخ اٌ ركٌٕ ضًٍ إ بسْب ام ٔعٕد اسثغ اثؼبد نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ 

فإَزالالبط رهالالك . وهالالغ ثٓالالب انًُظًالالبد انزغبسٚالالخ ٔٚزًضالالم فالالٙ انًغالال ٔنٛبد امقزتالالبدٚخ انزالالٙ ر: انجؼالالذ امقزتالالبد٘  -3

نغالالهغ أ رنالالذًٚٓب نهخالالذيبد راد اننًٛالالخ نهًغزًالالغ ثزكه الالخ يؼزذنالالخ َٕٔػٛالالخ عٛالالذح رغالالزوٛغ انًُظًالالبد اانًُظًالالبد 

 .رؾنٛق فٕائذ ٔاسثبػ رغبْى ثنذس  جٛش فٙ رؼٕٚض يغبًْبد اصؾبة ساط انًبل 

يالالٍ قجالالم ؽكٕيالالبد  انالالذٔل انزالالٙ رؼًالالم ثٓالالب  يُظًالالبد ٚالالشرجا ثبنًغالال ٔنٛبد انزالالٙ ٚالالزى رؾذٚالالذْب : انجؼالالذ اننالالبََٕٙ  -7

األػًبل انًزًضهخ ثبألَظًخ ٔاننٕاٍَٛ  انزٙ ٚزى رؾذٚذْب ٔانزٙ رغزٕعت ػهالٗ يُظًالبد األػًالبل ارجبػٓالب ٔػالذو 

ؽٛش رزٛؼ انًُظًبد يٍ خءل ْزِ انًغ ٔنٛبد فشص ػًم ألفشاد انًغزًغ دٌٔ رًٛٛالض ثالٍٛ انغالُظ . خشقٓب 

 .اننٕيٛخأ 

ُُٚظالالش نًُظًالالبد األػًالالبل يالٍ خالالءل ْالالزا انجؼالالذ ػهالالٗ آَالب ٔؽالالذاد اعزًبػٛالالخ رءالالغ امػزجالالبس : ءقالالٙانجؼالذ األخ -4

نهًغزًغ فٙ  بفخ اننشاساد انزٙ رشغت فٙ ارخبرْب ، يٍ خءل يشاػبرٓب ألصبس رهك اننشاساد ػهٗ انًغزًغ ، 

معزًبػٛالخ ٔفالق فهغال خ ؽٛش رغؼٗ يُظًبد األػًبل انٗ رؾنٛق األسثبػ ثؼٛذح األيم ، فزًالبسط يغال ٔنٛبرٓب ا

اخءقٛبد اإلداسح اننبئًخ ػهٗ اٌ انًمب م امعزًبػٛخ يٍ رالأَٓب اٌ رؼًالم ػهالٗ إضالؼبف انًغزًالغ ، ؽٛالش اٌ 

 .ٚزؼكظ ثمكم يجبرش ػهٗ روٕس ٔاصدْبس يُظًبد انؼًم اصدْبس انًغزًغ 

غٛش يهضيالخ، ٔرمالًم ْالزِ ٔٚؼجش  ْزا انجؼذ ػٍ يمبس خ يُظًبد انؼًم ثبألػًبل انزوٕػٛخ ان: انجؼذ اإلَغبَٙ  -3

انًجالالبدساد ٔامػًالالبل  بفالالخ افالالشاد ٔفئالالبد ٔ جنالالبد انًغزًالالغ دٌٔ ا٘ رًٛٛالالض أ رتالالُٛف ، يالالٍ  جالالبس انؼًالالش 

ٔانًغالالٍُٛ نهتالالغبس رالالذسٚغٛب ، ؽٛالالش اٌ ْالالزِ انًغالالبًْبد م رٓالالذف نؾنٛالالق ا٘ يٛالالضح سثؾٛالالخ ٔم نضٚالالبدح ؽتالالخ 

 (3، ص 7438دسح ٔاخشٌٔ ، .  ) عٕقٛخ 

 إٔنٛخ االعزًبعٛخ أْلاف انًَ   2_2-1_ 2



 
43 

 

ؽٛالالش رخزهالالف اْالالذاف ثالالشايظ ٔاَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ٔدٔافؼٓالالب يالالٍ ٔعٓالالخ َظالالش انمالالش بد أ يالالٍ ٔعٓالالخ َظالالش 

ؽٛالالش ًٚكالالٍ رؾذٚالالذ ْالالزِ األْالالذاف  ٔانالالذٔافغ ثمالالكم ػالالبو ٔادساعٓالالب ضالالًٍ . انًغزًالالغ انالالز٘ رؼًالالم ثالالّ ْالالزِ انمالالش بد 

 :يغًٕػزٍٛ 

 : ألْذاف ٔانذٔافغ يٍ ٔعٓخ َظش انمش بد ػذح ايٕس يُٓبؽٛش رزءًٍ ْزِ ا:  يٍ ٔعٓخ َظش انمش بد *

  زغبة صنخ انغًٕٓس ٔسضب انًغزٓهكٍٛ ثًب ٚغبػذ ٔٚغبْى فٙ خذيخ األْذاف امقزتبدٚخ نهمش خ_ 

سػبٚخ ر ٌٔ انؼبيهٍٛ ٔرؾنٛق انشفبْٛخ امعزًبػٛخ ٔامعزنشاس انُ غٙ نٓى، يًب عٛضٚذ يٍ اَزبعٛزٓى يٍ خءل رًُٛخ _ 

ارٓى ان ُٛخ ٔاإلَزبعٛخ ، ٔرالٕفٛش األيالٍ انالٕظٛ ٙ ٔانشػبٚالخ انتالؾٛخ ٔامعزًبػٛالخ نٓالى ، اميالش انالز٘ عالُٛؼكظ ٔدػى قذس

 .ثذٔسِ ػهٗ صٚبدح َمب  انمش خ 

 ؽتٕل انمش خ ػهٗ ػبئذ يغزًش ن زشاد  ٕٚهخ األيذ_ 

% 86ٓهكٍٛ ؽالالٕانٙ  انغالالًؼخ انؾغالالُخ نهمالالش بد  ًٛالالضح رُبفغالالٛخ، ؽٛالالش اظٓالالشد انذساعالالبد اٌ ػالالذدا  جالالشا  يالالٍ انًغالالز_ 

 .ٚ ءهٌٕ انمشا  يٍ رش بد فبػهخ اعزًبػٛب  ٔنٓب دٔس فبػم فٙ خذيخ ٔثُب  اايغزًغ

 .رؾغٍٛ انتٕسح انؼبيخ ألصُبف انًُزغبد ٔانخذيبد ٔصٚبدح ؽغى انًجٛؼبد _ 

 ؽٛش ٕٚعذ ػذح اْالذاف يالٍ ٔعٓالخ َظالش انًغزًالغ انالز٘ رؼًالم ثالّ ْالزِ انمالش بد ٔرنالك ٔفالق: يٍ ٔعٓخ َظش انًغزًغ*

 : يبٚهٙ

 ٔانز٘ ٚؼُٙ صٚبدح انزكبفم امعزًبػٙ ثٍٛ يخزهف رشائؼ انًغزًغ : انزًبعك_ 

 ٔرنك يٍ خءل رؾغٍٛ يغزٕٖ انًؼٛمخ ألفشاد انًغزًغ: انشفبِ_ 

 ٔرنك ثإعٓبو افشاد انًغزًغ  ثزؾنٛق انزًُٛخ انًغزذايخ: انمًٕنٛخ_

 يٍ خءل رًُٛخ انًٓبساد نذٖ افبد انًغزًغ: انزًكٍٛ _ 

 ٔرنك يٍ خءل يمبس خ انمش بد ننوبػبد انذٔنخ  بفخ فٙ رؾنٛق األْذاف انزًُٕٚخ : نزمبس ٛخا_ 



 
44 

 

)  .ٔرنك يٍ خءل رمغٛغ اننوبع انخبص فٙ انجؾش ػٍ ؽهٕل ربيهخ ثذٚهخ ٔصالذٚنخ نهجٛئالخ: انزكبيهٛخ ٔانزمبس ٛخ يؼب  _ 

 (43-44، ص 2013عشداد ، 

 د ٔلٛبٍٓبنهشوكباالعزًبعٛخ أَشطخ انًَإٔنٛخ    3_2-1

 اَشطخ انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ   3-2_1_1

عزُمالالا اَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد انًتالالُ خ ػهالالٗ آَالالب اػًالالبل خٛشٚالالخ أ يًبسعالالبد اػًالالبل قًٛالالخ اخالالشٖ 

اَمالالوخ انًغالالال ٔنٛخ . يٕعٓالالخ نهًغالالزٓهكٍٛ انالالزٍٚ ٚزغالالًٌٕ ثبنمالال بفٛخ انزارٛالالخ ، ٔنكالالٍ نالالٛظ نًغالالزٓهكٙ انزؾغالالٍٛ انالالزارٙ

ٚؼذ انٕػٙ .همش بد انًتُ خ ػهٗ آَب يٛضاد انًُزظ عزؼضص اننًٛخ انًٕعٓخ َؾٕ انزاد نغًٛغ انًغزٓهكٍٛامعزًبػٛخ ن

ثأَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد رالالش ب يغالالجنب نه ٕائالالذ انًزؼهنالالخ ثبنًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد يضالالم رؾذٚالالذ 

خ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد يشرجوالخ ثالبنًُزظ ، ػُذيب ركالٌٕ اَمالو(. Sen et al. 2006)انٕٓٚخ أ َٕاٚب انمشا  

ب رنشٚج ب نكم قشاس نهًغزٓهك . ٚكٌٕ نذٖ انًغزٓهك اؽزًبل اػهٗ ألٌ ٚتجؼ ػهٗ دساٚخ ثٓب ألٌ عًبد انًُزظ رمكم اعبع 

ػُالذيب رغذ ادنخ ػهٗ اَالّ Du et al( .7442 )فٙ دساعزٓى معزخذاو انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد  ٕعٛهخ نهزًٛٛض ، 

ػهالالٗ ػكالالظ انؼءيالالخ انزغبسٚالالخ انزالالٙ رمالالبسك فنالالا فالالٙ اَمالالوخ " )CSR"رءالالغ انؼءيالالخ انزغبسٚالالخ َ غالالٓب  ؼءيالالخ رغبسٚالالخ 

رمالالٛش دساعالالزٓى إنالالٗ اٌ َمالالب بد انًغالال ٔنٛخ . ، رضٚالالذ يغالالزٕٚبد ٔػالالٙ انًغالالزٓهكٍٛ( انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد

ًُٛالالب رمالالزشك  الالم يالالٍ انؼءيزالالٍٛ انزغالالبسٚزٍٛ انًزُبفغالالزٍٛ ث. امعزًبػٛالالخ يشرجوالالخ ثبنًغالالزٕٚبد انؼهٛالالب انًزؼهنالالخ ثالالبنًُزظ

(Danone  ٔYoplait ) فٙ األػًبل انخٛشٚخ ، رنالٕو انؼءيالخ انزغبسٚالخCSR (Stonyfield Farm)  ثالذيظ انًغال ٔنٛخ

، فالإٌ ا ضالش  Stonyfield Farmثبإلضبفخ إنٗ األػًبل انخٛشٚالخ نمالش خ . امعزًبػٛخ نهمش بد فٙ يُزغبد ثؼذح  ش 

يالالٍ انًالالشعؼ اٌ ٚكالالٌٕ . يالالٍ يؾ ظالالخ يُزغبرٓالالب ػءالالٕٚخ ، ٔقالالذ اثزكالالشد فالالٙ رغهٛالالف انًُزغالالبد نزنهٛالالم انُ بٚالالبد ٪84يالالٍ 

انًغزٓهكٌٕ فٙ فئالخ انضثالبد٘ ، انالزٍٚ ٕٚاعٓالٌٕ خٛالبساد فالٙ سف انجنبنالخ ، ػهالٗ دساٚالخ ثأَمالوخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ 

ا ألَٓالب يءالًُخ فالٙ انًُالزظ َ غالّ Stonyfield Farmنهمش بد فٙ  ءٔح ػهالٗ رنالك ، م ٚزوهالت ارتالبل َمالب  ػال. َظالش 

 .انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ا٘ يمبس خ يٍ  شف صبنش د انًُزظ ثًضبثخ ٔعبئم اإلػءو
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عٛكٌٕ انًغزٓهكٌٕ ا ضش ٔػٛب  ثأَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انًزؼهنالخ ثبنًُزغالبد ػُالذ ينبسَزٓالب ثبنًًبسعالبد 

إنٗ فٓالى  ٛالف ًٚكالٍ ألَمالوخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد انًخزه الخ اٌ رخهالق بإلضبفخ ث.انخٛشٚخ ٔيًبسعبد انؼًم

اركبم  يخزه خ يٍ اننًٛخ ، ًٚكٍ نهجؾٕس انًغزنجهٛخ اعزكمبف رأصٛشاد اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انًخزه خ 

امعزًبػٛالخ نهمالش بد نًٓالب دٔس  ْزاٌ انغبَجبٌ يٍ اَمالوخ انًغال ٔنٛخ. ػهٗ رتٕساد انًغزٓهك نهغٓذ ٔامنزضاو انضبثذ

فؼبل فٙ قشاساد انًغزٓهكٍٛ نذػى انمش خ ، يغ يغزٕٚبد اػهٗ يٍ انغٓالذ انًزتالٕس ٔامنزالضاو ٚ دٚالبٌ إنالٗ اعالزغبثبد 

ا ضش إٚغبثٛخ نهًغزٓهكٍٛ َزٕقغ اٌ ٚزى انُظش إنٗ اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد انًزؼهنالخ ثبنًُزغالبد ػهالٗ آَالب 

 , Shang and Peloza)  .نزضايالالب ا جالالش يالالٍ اَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد األخالالشٖ رزوهالالت عٓالالذا  ٔا

2011,p129 ) 

قالذ رخزهالف . ٔعذ انجؼض اٌ اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد نٛغذ دائًب يشرجوخ يجبرشح ثُٕاٚب رالشا  انًغالزٓهك

ا ػهالٗ انالذاف رمالٛش . غ انًزتالٕس نهًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بدفؼبنٛخ اَموخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد اػزًالبد 

ب إنٗ اٌ  ساثوبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد انغالهجٛخ ًٚكالٍ اٌ ٚكالٌٕ نٓالب رالأصٛش ضالبس ػهالٗ "األثؾبس انغبثنخ اٚء 

د انزنًٛٛبد اإلعًبنٛخ نهًُزغبد ، فٙ ؽٍٛ اٌ ساثوبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد اإلٚغبثٛخ ًٚكالٍ اٌ رؼالضص رنًٛٛالب

انًغالالزٓهكٌٕ ا ضالالش ؽغبعالالٛخ نًؼهٕيالالبد انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد انغالالهجٛخ ػالالٍ انمالالش خ يالالٍ يؼهٕيالالبد " . انًُالالزظ

ُْالبك ػءقالخ إٚغبثٛالخ ثالٍٛ اَمالوخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد َٕٔاٚالب  .انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد اإلٚغبثٛالخ 

اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ػهٗ اعزغبثبد اصالؾبة  ًب ٚزى فؾ  آصبس  . انًغزٓهك نمشا  يُزغبد انمش خ

ا نءعالزٓءك يالٍ رالش خ عبثنخ  م ذ دساعخ . انًتهؾخ اٜخشٍٚ يٍ قجم انجبؽضٍٛ األ بدًٍٚٛٛ اٌ انًذٚشٍٚ ا ضش اعزؼذاد 

فالٙ  فٙ دساعالخ اخالشٖ ، ثؾالش ثالٍٛ يالذٚش٘ انجٛئالخ. ثؼذ رؼشضٓى نًؼهٕيبد ؽٕل عٕٓد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد

رزالأصش .. انًًهكخ انًزؾذح ٔصق ٔعٕد ار ب  ٔاعغ ػهٗ اٌ اصؾبة انًتهؾخ انخبسعٍٛٛ ٕٚنٌٕ اًْٛالخ نءرتالبمد انجٛئٛالخ

األفشاد انزٍٚ ٚنالذسٌٔ انًغال ٔنٛخ اٌ . يٕاقف ٔعهٕ ٛبد انًٕظ ٍٛ ثمذح يٍ خءل َضاْخ اإلعشا اد انزُظًٛٛخ رغبْٓى 

ب يالالغ  الالب اٌ رتالالٕساد انًالالٕظ ٍٛ رغالالبِ .انغالالهٕ ٛبد انؼكغالالٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالالش بد ٚظٓالالشٌٔ اقالالم رغالالبيؾ  ٔٚنالالبل اٚء 

اؽزٛبعالبد ي ٛالالذح / انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد رالال صش ػهالٗ ػالٕا  ٓى ٔيالالٕاق ٓى ٔعالهٕ ٓى انءؽالق ثٕعالالب خ دٔافالغ 
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انالالٕػٙ ثبنًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ  ًالالب اٌ . ٔػءئنٛالالخ ٔيءالالههخ ، ثبإلضالالبفخ إنالالٗ اإلرالالشاف ػهالالٗ انؾغالالبثبد امعزًبػٛالالخ 

 :همش بد قذ ٚشرجا ثٓذف ا جش ن

 اعزٓءك يُزغبد انمش خ ( 3)

 انجؾش ػٍ ػًم يغ انمش خ ( 7

 (  Alniacik, 2011, P 236-237  Nurullah Genc and)   . امعزضًبس فٙ انمش خ( 4)

 اٌ اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد رمالًم ديالظ انختالبئ  امعزًبػٛالخ أ انًٛالضاد فالٙ انًُزغالبد ٔػًهٛالبد*

انزتُٛغ ٔانزكٛف انزذسٚغٙ نهًًبسعبد اإلداسٚالخ نهًالٕاسد انجمالشٚخ ٔرؾنٛالق يغالزٕٖ اػهالٗ يالٍ األدا  انجٛئالٙ يالٍ خالءل 

 374ٔيٍ اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ فالٙ . إػبدح انزذٔٚش ٔانؾذ يٍ انزهٕس ٔرؼضٚض اْذاف يُظًبد انًغزًغ انًؾهٙ

 :ْٙ  رش خ ثشٚوبَٛخ سائذح ٔامػًبل انزغبسٚخ فٙ انًغزًغ

 نهًغزًالالغ ٔدػالالى انًٓالالبساد ٔانزؼهالالٛى ، ٔفالالشص انؼًالالم ، ؽٛالالش انًخالالب ش ٔان الالشص انشئٛغالالٛخ رؾذٚالالذ: انًغزًالالغ .

 .ٔ بَذ األَموخ انشئٛغٛخ األخشٖ رذػى يجبدساد انًغزًغ انًؾهٙ

 81يؼظى انمش بد ر شد انزغٛالش انًُالبخٙ ٔاعالزخذاو انًالٕاسد ثأَٓالب اننءالبٚب انشئٛغالٛخ ألػًالبنٓى ٔ : انجٛئخ  %

 .رًكُٕا يٍ إداسح اصبسْب يٍ خءل َظبو اإلداسح انجٛئٛخ يُٓى

  ٕز ٕسح فالٙ اغهالت األؽٛالبٌ يالٍ قجالم انمالش بد  بَالذ انجؾالش ٔانزوالٕس ٔانًمالزشٚبد اننءبٚب انًال: يٕقغ انزغ

ٔعهغهخ انزٕسٚذ ، ٔيغ ٔنٙ انجٛغ ٔانزغٕٚق ٔعءيخ انًُزغبد ؽٛش  بٌ ُْالبك رش ٛالض ػهالٗ اسر البع انًؼبيهالخ 

ٔرالالٕفٛش انًؼهٕيالالبد ػالالٍ انًُزغالالبد انًُبعالالجخ ٔٔضالالغ انؼءيالالبد ، ٔػهالالٗ اصالالبس انًُزغالالبد ػهالالٗ انؼبدنالالخ نهضثالالبئٍ 

 .صؾخ انضثبئٍ

  ٚغش٘ انزمذٚذ انًزضاٚذ ػهٗ امرتبمد انذاخهٛخ ٔانزذسٚت نشفغ يغزٕٖ انالٕػٙ ٔان ٓالى ثأًْٛالخ : يكبٌ انؼًم

انتالالؾخ ٔانشفبْٛالخ فءالالء  ػالالٍ  إٚالء  يضٚالالذا  يالٍ امْزًالالبو ننءالبٚبٔٚغالالش٘ . انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ نهمالش بد 

 .عذٔل اػًبل األيبٌ انزنهٛذٚخ

اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ  نهمش بد انٗ َٕػٍٛ  ًْالب انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ انذاخهٛالخ ٔانخبسعٛالخ  رُنغى  ًب ٔ

 .نهمش بد
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ٛالالش رتالالُف ؽٛالالش رالالشرجا اَمالالوخ انًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ انذاخهٛالالخ نهمالالش بد ثغًٛالالغ انؼًهٛالالبد انذاخهٛالالخ نهمالالش خ ، ؽ*

انزالٙ "  جنالبد اننًٛالخ" يًبسعبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد راد انتهخ ثبنًٕظف انٗ اسثالغ يغًٕػالبد ، رالذػٗ 

نهًٕظالالف رالالشرجا "  جنالالبد قًٛالالخ"رخهالالق قًٛالالخ ألصالالؾبة انًتالالهؾخ فالالٙ انمالالش خ ، ٔثبنزالالبنٙ رهجٛالالخ رٕقؼالالبرٓى انًخزه الالخ ، ٔ

ٔانغالءيخ فالٙ انؼًالم ، انشفالبِ ٔامسرٛالبػ  يالٍ انؼًالبل ٔعالٕدح  ثزوٕٚش يٓبساد انؼًالبل ٔانؼذانالخ امعزًبػٛالخ ، ٔانتالؾخ

 .انؼًم 

رمًم اَموخ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ انخبسعٛالخ نهمالش بد انغالهٕك انًغال ٔل انًزتالم  ثؼًهٛالبد انمالش خ انخبسعٛالخ  ٔ *

  .ؼبد انًؾهٛخ ٔانمش ب  انزغبسٍٚٛراد انتهخ يغ اصؾبة انًتهؾخ انخبسعٍٛٛ يضم انضثبئٍ ٔانًغزً

ؽٛالالش اٌ انمالالش بد رالالٕفش انًُزغالالبد ٔانخالالذيبد (  اناووهخ ثبنيثووبئٍماد  )غالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ انخبسعٛالالخ  نهمالالش بدفبنً

انضثبئٍ  هجالٕا عالٕدح  انًُزغالبد ٔانخالذيبد  راد انتالهخ ، نالٛظ فنالا يالغ انًُالزظ . ثوشٚنخ فؼبنخ ٔاخءقٛخ ٔصذٚنخ نهجٛئخ

ػالءٔح ػالٍ رنالك فالإٌ انضثالالبئٍ . خ انمالكبٔ٘ ٔانًنزشؽالبد ثؾالذ رارالّ ، ٔنكالٍ اٚءالب  نهؼءقالخ يالغ انمالش خ انزالٙ رغالالٓم ػًهٛال

 .ٚ ءهٌٕ انًُزغبد انزٙ ٚزى اَزبعٓب ٔفق يؼبٚٛش انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ 

رمالًم انًجالبدساد انخٛشٚالخ يضالم اَمالوخ ( راد انتهخ ثبنًغزًؼالبد انًؾهٛالخ) ٔانًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انخبسعٛخ نهمش بد 

ٔرؼزجش انمش بد يغ ٔنخ اعزًبػٛب  ارا يب عؼهذ . انًؾهٛخ أ انضنبفخ أ ان ٌُٕ انشػبٚخ، ػهٗ عجٛم انًضبل دػى انشٚبضخ 

امعزضًبساد فٙ انجُٛخ انزؾزٛخ فٙ انوش  ٔرجكبد انًٛبِ ٔانًذاسط ٔانًغزمال ٛبد ، ٔرمالغغ يٕظ ٛٓالب  ػهالٗ انًمالبس خ 

نٙ نًمبسٚغ يغزًؼٛالخ غٛالش رغبسٚالخ فٙ انًمبسٚغ انًغزًؼٛخ ، يغبػذح األ  بل انًشٚءخ أ انًؼبقٍٛ، ٔرٕفٛش انذػى انًب

 (41، ص 7431انؾذسأ٘ ٔانؼوٕ٘ ، . ) ٔغٛشْب

األَموخ امعزًبػٛخ نهمش خ رغبِ انًغزًغ ٔانجٛئخ ثأٌ رمًم ْزِ األَموخ انغهغ انزٙ رنذو ألفالشاد انًغزًالغ  اٌ -

فٛش امعالزنشاس ٔيمبس خ انؾكٕيخ فٙ انًؾبفظالخ ػهالٗ انجٛئالخ يًالب ٚمالكم أ ٚخهالق يُبخالب  عبرثالب  نءعالزضًبس ٔرالٕ

 :امعزًبػٙ ن ئبد ٔرشائؼ انًغزًغ ٔيٍ اْى ْزِ األَموخ 

 ٔانًُظًالالبد غٛالالش انؾكٕيٛالالخ نزًٕٚالالم ٔرالالٕفٛش اؽزٛبعالالبد األػءالالب  ٔاألْالالبنٙ  بد انخٛشٚالالخ غالالانزجشػالالبد نهً ع

 انًؾزبعٍٛ
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 ل رٓش سيءبٌ رضٔٚذ افشاد انًغزًغ ثبنًٕاد انغزائٛخ ٔانًغبًْخ فٙ انًُبعجبد انذُٚٛخ يضم يٕائذ اإلفوبس خء

 أ انزجشع ثبألضبؽٙ فٙ ػٛذ األضؾٗ يضء  

  ، يغالالبمد انزؼهالالٛى ،  إقبيالالخ يؼبْالالذ رؼهًٛٛالالخ نشفالالغ   الالب ح انًشرالالؾٍٛ انغالالذد ٔاػالالذادْى نهالالذخٕل نغالالٕ  انؼًالالم

 .ٔرمغٛغ انوهجخ ػهٗ يٕاصهخ دساعبرٓى انؼهٛب ٔانًغبًْخ فٙ إقبيخ انًخزجشاد انؼهًٛخ

  ٔيشا ض  جٛخ ٔؽًءد انٕقبٚخ يٍ األيشا  ٔرؼالٕٚض األفالشاد ػالٍ   إقبيخ يغزٕص بد: انًغبمد انتؾٛخ

 .األضشاس انتؾٛخ انزٙ رهؾق ثٓى

  يضم إقبيخ انًؼبس  ٔانًكزجبد فٙ انًُب ق انُبئٛخ ٔإصذاس انًغءد انضنبفٛخ: يغبمد صنبفٛخ. 

  ضْالالبد ٔدٔس يضالالم إقبيالالخ انُالالٕاد٘ ٔانالالذٔسٚبد ٔانزجالالشع نألَذٚالالخ انشٚبضالالٛخ ٔاَمالالب  انًُز: يغالالبمد سٚبضالالٛخ

 .انًغٍُٛ ٔغٛشْب

  إقبيخ انًُب ق انخءشا  ٔينبٔيخ انزهٕس ٔيغبػذح األفشاد فٙ ؽبمد انكٕاسس انوجٛؼٛخ فالٙ إصانالخ انًخه البد

انزشٚكالٙ ٔثبصُٚالخ ، .  ) ٔانًغبًْخ فالٙ غالشط األرالغبس ٔ إقبيالخ  ثالشايظ َٔالذٔاد انزٕػٛالخ نهؾ البظ ػهالٗ انجٛئالخ

 ( 1، ص  7436

خ  ثبنًؼبٚٛش امعزًبػٛخ اٌ رؾنق انمش بد ألْذافٓب  - اَوءقب  يٍ اننٛبو ثأَموخ يؾذدح ثشغجخ انمالش بد ٔيذفٕػ 

فٙ امَخشا  فالٙ ادٔاس اعزًبػٛالخ غٛالش إنضايٛالخ أ يوهٕثالخ ثًٕعالت اننالبٌَٕ ٔنالٛظ يالٍ انًزٕقالغ اٌ رنالٕو ثٓالب 

َبعؾالخ ٚؼكالظ صالٕسح يزؾءالشح ٔ انمش بد ثبنًؼُٗ األخءقٙ ، ٔنكُٓب اعزشارٛغٛخ ثمكم يزضاٚالذ فالٙ انزٕعالّ

ٔيٍ ايضهخ ْزِ األَموخ انزوٕػٛخ رنالذٚى انًغالبًْبد . نهمش خ انًُ زح ٔٚضٚذ يٍ اعٓى َغبؽٓب فٙ عٕ  انؼًم 

انخٛشٚخ ، ٔإعشا  ثشايظ داخهٛخ نًزؼب ٙ انًخذساد ، ٔرذسٚت انؼب هٍٛ ػٍ انؼًم ، ٔرٕفٛش يشا ض انشػبٚخ 

 (  Mandhachitara ،7433  ،p124. ) انُٓبسٚخ نأليٓبد انؼبيءد

 

 

 االعزًبعٛخ لٛبً انًَإٔنٛخ   3-2_1_2
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ثًنالبٚٛظ  انخالبصانخوالٕح األٔنالٗ فالٙ انزؾهٛالم انزغشٚجالٙ ُْبك ػذح خوٕاد ننٛبط انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ، ٔنكالٍ رجالشص 

ًًٓخ ، ٚزى امػزًبد ػهالٗ ٔنهنٛبو ثٓزِ ان. ْٙ رؾذٚذ انمش بد انًغ ٔنخ اعزًبػٛب ، ام ٔانًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد

 KLDرجٛالغ . ، ْٔٙ رش خ رنٛى األدا  امعزًالبػٙ نهمالش بد Kinder  ٔLyndenberg  ٔDomini (KLD)بَبد يٍ ثٛ

ْالالزِ انًؼهٕيالالبد انخبصالالخ ثٓالالب نًالالذٚش٘ انًؾالالبفم ٔانًغالالزضًشٍٚ انً عغالالٍٛٛ اٜخالالشٍٚ انالالزٍٚ ٚشغجالالٌٕ فالالٙ ديالالظ انؼٕايالالم 

يؾالالبفظٓى امعالالزضًبسٚخ " فؾالال "بػٌٕٛ إنالالٗ ٚغالالؼٗ ْالال م  انًغالالزضًشٌٔ امعزًالال. امعزًبػٛالالخ فالالٙ قالالشاسارٓى امعالالزضًبسٚخ

َغالزخذو صءصالخ ينالبٚٛظ ثذٚهالخ نهًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ثُالب    .معزجؼبد انمش بد انزٙ رُزٓك يجالبدئٓى امعزًبػٛالخ

ل " ي رالشاد يزؼالذدح"، يٍ انًؾزًم اٌ ٚكٌٕ نالذٚك  CSRثبنُظش إنٗ ؽذ يب انوجٛؼخ انغبيءخ نجُب  . KLDػهٗ ثٛبَبد 

يذسعالخ  إرا  بَذ انمالش خ 3ْٕ يزغٛش ًْٔٛخ ، ثنًٛخ  CSR (CSR1)انًنٛبط األٔل ن  . خ امعزًبػٛخ نهمش بدانًغ ٔنٛ

يالالٍ ي رالالش ساعالالم  LCSIٚالالزى سعالالى . خالالءف رنالالك 4د ( LCSI) 7447نهغوالالب  امعزًالالبػٙ انكجٛالالش نهؼالالبو  KLDفالالٙ ي رالالش 

ي رالالش . ٪ يالالٍ إعًالالبنٙ عالالٕ  األٔسا  انًبنٛالالخ انشعالالًبنٛخ فالالٙ انٕمٚالالبد انًزؾالالذح 34، انالالز٘ ٚغوالالٙ ا ضالالش يالالٍ  3444

Russell 1000  ٍأعغ ثكضٛش يٍ ي رش دأ عَٕض أ قٛبعالٙ ٔرزءالًٍ ي رالشاد ان نالشا  ٔثبنزالبنٙ َغالجخ اػهالٗ يال ْٕ

نًبنٛالالخ يغًٕػالالخ يالالٍ انذساعالالبد امعزنتالالبئٛخ ٔانجٛبَالالبد ا KLDٚغالالزخذو (.انًزذأنالالخ فالالٙ انجٕسصالالخ)انمالالش بد األصالالغش 

، ٔانزنالالبسٚش انؾكٕيٛالالخ نزنٛالالٛى ( ٔخبصالالخ انًغالالءد اننبََٕٛالالخ)ٔانًنالالبمد فالالٙ انتالالؾبفخ انمالالؼجٛخ ٔانًغالالءد األ بدًٚٛالالخ 

ؽٕ ًالخ انمالش بد ، ػءقالبد انًغزًالغ ، انزُالٕع ، ػءقالبد انًالٕظ ٍٛ ، : امعزًبػٛخ األدا  ػهٗ ايزذاد اؽالذ ػمالش اثؼالبد

" َنب  اننٕح" KLDٚنٛى ثبؽضٕ . انًنبٔمد انؼغكشٚخ ، انُٕٔٚخ انغهوخ ٔانزجـانجٛئخ ، ؽنٕ  اإلَغبٌ ، انكؾٕل ، اننًبس ، 

فًٛالالب ٚزؼهالالق ثٓالالزِ األيالالٕس امصُالالٙ ػمالالش اثؼالالبد األدا  امعزًالالبػٙ ، يالالٍ اعالالم رؾذٚالالذ يالالب إرا  بَالالذ انمالالش خ " انًخالالبٔف"ٔ 

 .رغزؾق اٌ رؾب ى ػهٗ آَب يغ ٔنخ إعزًبػٛب

 : رشضٙ عًٛغ انًؼبٚٛش انزبنٛخيٍ رش بد فٙ ي رش ساعم   KLD LCSIٚزكٌٕ  -

 ٪ يٍ إعًبنٙ إٚشادارٓب يٍ إَزبط األعهؾخ انؼغكشٚخ  7آَب رغزًذ اقم يٍ ( 3)

 نٛظ نذٚٓى ا٘ دٔس فٙ انوبقخ انُٕٔٚخ ، ٔاننًبس ، ٔانزجـ ، ٔانكؾٕل ( 7)

 نذٚٓى عغم إٚغبثٙ فٙ  م فئخ يٍ ان ئبد امعزًبػٛخ انًزجنٛخ( 4)
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. األدا  امعزًالبػٙ KLDنهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد يجبرشح  يٍ خءل انًنبٚٛظ انُٕػٛخ نال   رى ثُب  انًنٛبط  انضبَٙ

، َهخ  َنب  اننٕح ٔانًخبٔف ػهٗ  ٕل اثؼبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد انًز ٕسح اػءِ  KLDثبعزخذاو ثٛبَبد 

إرا  بٌ ْزا امخزءف غٛالش عالبنت (. DIFF)صى َؾغت يجهـ انمش خ َنب  اننٕح َبق  يغًٕع َنب  انءؼف . نكم رش خ

(DIFF >4 ) ٔٚزى رؼشٚف انمش خ ثأَٓب يغ ٔنخ اعزًبػٛب اCSR2 = 1  ػٛت ْزا انًنٛبط ْٕ اَالّ ٚالضٌ . خءف رنك 4د

 .ػهٗ قذو انًغبٔاح عًٛغ َنب  اننٕح ٔانمٕاغم ، ٔ زنك  م ثؼذ اعزًبػٙ

 

، ٔانالز٘ " انؼبيالخ"ْٕ ي رش نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد ( CSR3)انًنٛبط انضبنش نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد 

انؼءقبد انًغزًؼٛخ ٔانزُٕع ٔانجٛئخ ٔيًبسعبد ؽنٕ  اإلَغبٌ انذٔنٛخ ألثؼبد انؼًهٛالبد غٛالش : ٚزكٌٕ يٍ فنا اسثغ فئبد

قالٕح انًغال ٔنٛخ إرا  بَالذ انمالش خ نالذٚٓب َنالب   3ْٙ ديٛخ يزغٛشح ، ثنًٛالخ  CSR3 ٔثبنزبنٙ،. KLD CSRاأليشٚكٛخ نًهف 

امعزًبػٛخ نهمش بد ا ضش يٍ َنب  انءؼف فٙ انًغزًغ انؼءقبد ٔانزُٕع ٔانجٛئالخ ٔيًبسعالبد ؽنالٕ  اإلَغالبٌ انذٔنٛالخ 

  P 10_11,7446, Siegel (Vitaliano and.) نهؼًهٛبد غٛش انزبثؼخ نهٕمٚبد انًزؾذح 

 

 :االعزًبعٛخَإٔنٛخ يلافم انً   4_2-1 

 : يٍ انذساعبد األدثٛخ اٌ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ صءص  خ يذاخ  م سئٛغ  خ ْٔٙٚظٓش يٍ انجؾش فٙ  ضٛش 

 انًلفــم انهٛجوانــٙ انغلٚـوـلNeoliberal   ٖي ال ٍ ٔاق ال غ انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ نهمالش بد ْالزا انًالذخم ٚالش

 وخ ٔانجشاي ال ظ انز  ال ٙ انغٓ  ٕد انزوٕػٛ  خ انزارٛ  خ انز   ٙ رن ال ٕو ثٓ ال ب انم ال ش بد ٔره ال ك األػً ال بل ٔاألَم ال

روهنٓ  ب ثُ غ  ٓب دٌٔ انز   ضاو أ إ   شاِ أ ضغ  ا ي  ٍ ا٘    شف خبسع  ٙ، دٌٔ ادَ  ٗ انز   ضاو قبََٕ  ٙ 

ٔػ  بدح ي  ب رك  ٌٕ انغبٚ  خ انُٓبئٛ ال خ ي ال ٍ ْ ال زِ انجشاي ال ظ ػه ال ٗ األي ال ذ . يُٓ  ب ثزه  ك األػً  بل ٔاألَم  وخ

انشث  ؼ أ انًغ ال بػذح ف ال ٙ رؾنٛن ال ّ أ ثأدَ ال ٗ امؽزً ال بمد دٌٔ اٌ ٚزشر ال ت ػه ال ٗ اننٛ ال بو انجؼٛ  ذ رؾنٛ  ق 

« انهؼج ال خ»ثٓ  ب ا٘ خغ  بسح يبدٚ  خ نهم  ش خ انزغبسٚ  خ ٔ بنً  ب ثنٛ  ذ ْ  زِ األَم  وخ ف  ٙ إ   بس قٕاػ ال ذ 
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 ب رن الالال ك انزذخ الالال ءد انؾكٕيٛ الالال خ أ انٓغ الالال ٕو ، ٔ بنً الالال ب عُجٓ الالال«(ػ الالال ذو امنز  الالال ضاو»ٔانًزًضه الالال خ ثنبػ الالال ذح )

 . انًء  بد ي  ٍ انضثبئ  ٍ ٔإصػ  بط ؽبيه  ٙ األع  ٓى« اننت  ف»امػءي  ٙ أ 

  انًلفم انكُٛٛـــي٘ انغلٚل Keynesian   ٔنٛخ امعزًبػٛالخ  ٔان  ز٘ ُٚؾ  ٗ ارغبْ  ب رٕفٛنٛ ال ب ثبنُظ ال ش نهًغ ال

و، ٔرن الال ك ثبمػز  الال شاف ثء الال شٔسح اٌ رزءً الال ٍ اْذافٓ الال ب ٔػًهٛبرٓ الال ب ؽٛ الال ش انًغ الال  ٔنٛخ ٔامنز  الال ضا  يالالٍ

ثؼ  ض دسع  بد انًغ   ٔنٛخ رغ  بِ عًٛ  غ األ  ال شاف راد انؼءق ال خ يض ال م انؼبيهٛ  ال ٍ ٔانضثبئ ال ٍ ٔؽبيه ال ٙ 

نٛخ  ٕػٛ الال خ األع الال ٓى ٔانًغزًؼ الال بد انًؾهٛ الال خ ٔانؾكٕي الال خ ٔانجٛئ الال خ ٔانًغزً الال غ، ػه الال ٗ اٌ رجن الال ٗ انًغ الال  ٔ

 . ٔخ  بسط دائ  شح امنز   ضاو اننبََٕ  ٙ

 ٘انًلفم االلزابك٘ انَٛبٍٙ انغنه  Radical Political Economy  . ٚنذو ْالزا انًالذخم َظالشح رمالكٛكٛخ

skeptical الال ب . ؽ ال ٕل ي ال ذٖ فؼبنٛ ال خ ٔاْ ال ذاف ثشاي ال ظ انًغ ال  ٔنٛخ امعزًبػٛ ال خ ي ال ٍ ؽٛ ال ش انًج ال ذا ً 

انًذخ  م نغ  هٕك ر ال ش بد ا،   األػً ال بل انًؾهٛ ال خ ٔانذٔنٛ ال خ ثإ  ال ء  انجشاي ال ظ امعزًبػٛ ال خ ُٚظ  ش ْ  زا 

اإلَغ الال بَٛخ ثأَ الال ّ رجوُ الال ّ اعُ الال ذاد خبص الال خ رخذيٓ الال ب ر الال ختٙ  الال ب ي الال ب ٚنت الال ذ يُٓ الال ب انزغوٛ الال خ ػه الال ٗ 

 الال ٍ خ الال ءل ن  الال ذ  ٔانز الال ٙ غبنالالت األَظ الال بس يًبسع الال برٓب غٛ  الال ش اننبََٕٛ الال خ أ إثؼ الال بد امَزج الال بِ ػ الال ٍ رن الال ك ي

نًًبسع ال برٓب انم ال شػٛخ أ اع ال زخذاو ره ال ك انجشاي ال ظ  ٕسق ال خ ساثؾ ال خ نزُ ٛ ال ز اعُذارٓ ال ب ٔخذي ال خ اْذافٓ الال ب 

انخبص الالال خ ثبنؾت الالال ٕل ػه الالال ٗ اإلػ  الالال ب اد انغًش ٛ الالال خ ٔانءشٚجٛ الالال خ ٔانزغ الالال ٓٛءد انؾكٕيٛ الالال خ األخ الالال شٖ 

  (744، ص 7432انًغزشٚؾٙ ، . ) ببرٓ  ب ٔصٚ  بدح قٕرٓ  ألَم  وزٓب ٔػًهٛ

 شوكخ ٍٛوٚزم ٔانًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ  5-1-0

رغالؼٗ رالش خ . 7444رش خ عٛشٚزم ْٙ انمش خ انٕ ُٛخ انشائذح فالٙ يغالبل امرتالبمد فالٙ عالٕسٚخ يُالز رأعٛغالٓب ػالبو 

ٔيغالبًْزٓب فالٙ انُمالب بد امعزًبػٛالخ عٛشٚزم نزكٌٕ رش خ يٕا ُالخ عٛالذح ػجالش دػًٓالب نهًغزًالغ انغالٕس٘ ٔيمالبس زٓب 

 .انًخزه خ ٔسػبٚزٓب ٔرنذًٚٓب افءم انخذيبد ٔانؼشٔ  فٙ ػبنى امرتبمد

امنكزشَٔٙ اَّ قذ ثهـ ػذد يغالزخذيٙ انًٕثبٚالم فالٙ عالٕسٚخ َؾالٕ " امقزتبد٘" ٔقذ رءًٍ رنشٚش رى ػشضّ يٍ يٕقغ ا

تخ رش خ عٛشٚزم يٕثبٚم رٛهٛكٕو يٍ ػالذد انًمالزش ٍٛ ، ٔاربس ْزا انزنشٚش اٌ ؽ7438يهٌٕٛ يغزخذو ثُٓبٚخ ػبو  31
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 َّٕ نمش خ عٛشٚزم انؾتالخ األ جالش يالٍ انغالٕ  . نهمش خ انًُبفغخ  نٓب %  41ثًُٛب رش ذ ؽتخ  رجهـ %  61قذ ثهغذ 

انغٕس٘ نءرتبمد، نزا فنذ رشرت ػهٗ ْزِ األٔنٕٚخ دٔس ػهٛٓالب اننٛبيجالّ ، ٔفالق رأدٚالخ ٔاعجالبد انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ 

ػهٗ َوب   جٛش عذا، ٔ َٕٓب انمش خ انٕ ُٛخ انغالٕسٚخ انشائالذح ثٓالزا انًغالم فنالذ دفؼزٓالب ْالزِ انؾنٛنالخ نزؾًالم انًغال ٔنٛخ 

 . امعزًبػٛخ رغبِ ْزا انًغزًغ انز٘ ٚضق ثٓب ٕٔٚنٛٓب األٔنٕٚخ ثخٛبسارّ

معزًبػٛالخ رغالبِ انًغزًالغ نزا ٔاَوءقب  يالٍ ؽالشص رالش خ عالٛشٚزم ػهالٗ اػزًبدْالب معالزشارٛغٛخ صبثزالخ رالذػى انًغال ٔنٛخ ا

انًؾهالالالٙ انغالالالٕس٘ ػهالالالٗ يخزهالالالف األصالالالؼذح امقزتالالالبدٚخ ٔانجٛئٛالالالخ ٔامعزًبػٛالالالخ ٔاألخءقٛالالالخ ٔامَغالالالبَٛخ ، فنالالالذ رغغالالالذد 

رالجبة ) يغ ٔنٛزٓب امعزًبػٛخ يٍ خءل ػذح يجبدساد ٔثشايظ ٔاَمالوخ قبيالذ ثٓالب رمالًم  بفالخ رالشائؼ انًغزًالغ ػبيالخ 

ٍٛ ، سٚبضٍٛٛ ، فُبٍَٛ ، ا جالب  ٔ هجالخ ٔا البدًٍٚٛٛ ٔغٛالشْى يالٍ  بيالم فئالبد ٔا  بل ، َغب  ٔسعبل ، يذٍَٛٛ ٔػغكشٚ

 (انًغزًغ دٌٔ ا٘ رًٛٛض 

يجهغالالب   7438ٔفالالق رنشٚالالش رالالش خ عالالٛشٚزم انغالالُٕ٘ نؼالالبو  7438ؽٛالالش ثهغالالذ قًٛالالخ يمالالبس زٓب ثًجالالبدساد انًغالال ٔنٛخ نؼالالبو 

 1 يهٌٕٛ نٛشح عٕسٚخ 834ٔقذسِ 

 :  بدساد انًزُٕػخ نؼذح اػٕاو ٔفق انزبنٙرؼش  انجبؽضخ ثؼءب  يٍ ْزِ انجشايظ ٔانًج

  َٙكعى انغبَت االََب: 

 :يٍ خءل انًمبس خ ثؾًءد ٔيجبدساد ٔصٚبساد نهغًؼٛبد انخٛشٚخ انغٕسٚخ انًؼُٛخ ثبنمأٌ امعزًبػٙ ٔانتؾٙ

 

                                                           
1
 facebook  73/37/7433: انًٕقغ انشعًٙ نمش خ عٛشٚزم ػهٗ يٕقغ انزٕاصم امعزًبػٙ: انًتذس  
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ثتؾُبٚب ثًُبعجخ رٓش   7433آراس  71انؼبة انكشٔرّٛ ٕٚو  -ثبىاه أنعبة انكؤشّٛ نَٛلاد أٍو انشٓلاء

                                    أٍو انشٓلاء أيبَخ فٙ أعُبلُب .انًشاح
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عًؼٛخ انغٛم انغذٚذ نهضنبفخ  ثًُبعجخ األػٛبد انًغٛذح ثجبصاس-نغٛم انغلٚل نهضمبفخ ٔانفٌُٕ   ثبىاه عًعٛخ ا

 ٔان ٌُٕ نألػًبل انٛذٔٚخ ثشػبٚخ يبعٛخ يٍ رش خ عٛشٚزم

 انءٓش 7انتجؼ ن   33يٍ  73/33انًغب ٔ 33انتجؼ ن   33يٍ  74/33ث  

 يمغٕمد ٚذٔٚخانجبصاس ٚزءًٍ يُزغبد ٔ - اثٕ سيبَخ ثذيمق -ثًوؼى عٕا 
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 . ؽًالد رجوعبد نابنؼ عًعٛخ ثًَخ نلعى األطفبل انًابثٍٛ ثبنَوطبٌ _األيم ٚجلأ يٍ ثًَخ 
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ثبة رشقٙ  –ثًُبعجخ انٕٛو انؼبنًٙ نهؼًم انخٛش٘ صاسد ػبئهخ عٛشٚزم دٚش يبس ثٕنظ فٙ ديمق  *

1/3/7438ٕٚو   

 

 

 

ب ثش زُب صاس فشٚق يٍ ػبئهخ عٛشٚزم داس صٚبسح ػبئهخ عٛشٚزم نذاس انؾُبٌ انخٛشٚخ نهًغٍُّٛ،  جبسَ

 انؾُبٌ انخٛشٚخ نهًغٍُّٛ فٙ صؾُبٚب

 ثًُبعجخ انٕٛو انؼبنًٙ نهًغٍُّٛ 7438 -34 -3ٕٚو 
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 "يغزًؼُب يغ ٔنٛزُب" صٚبسح فشٚق رش خ عٛشٚزم نذاس األٚزبو فٙ انءرقٛخ خءل رٓش سيءبٌ ان ءٛم

 بس خ ثُمب بد ٔؽًءد اعزًبػٛخ رمغٛغ انًٕظ ٍٛ ػهٗ امػًبل انوٕػٛخ ، ٔانًم

ٚمبسك يٕظ ٕ عٛشٚزم  ٔيغزًؼٛخ ،يضبل ػهٗ رنك عُٕٚب  ٔفٙ انٕٛو انؼبنًٙ نهًزجشػٍٛ ثبنذو

 "يغزًؼُب يغ ٔنٛزُب" ثؾًءد انزجشع ثبنذو 
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  ًٙٚخ انغءويبسارٌٕ عٕس" اٚهٕل  73يجبدسح عٕسٚب انغءو ثبنزؼبٌٔ يغ امرؾبد انشٚبضٙ انؼبو فٙ ٕٚو انغءو انؼبن" 
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ايب ثٕٛو انغءو انؼبنًٙ سػ َش ض ، ٔيًكٍ َش ض نغغى اعًم، يًكٍ َش ض نتؾخ افءم

 نغٕسٚخ انغءو

 

 دػى انشٚبضخ: 

 

اَوءقب يٍ اًٚبٌ رش خ عٛشٚزم ثوبقبد انشٚبضٍٛٛ ٔثنذسرٓى ػهٗ رؾنٛق امَغبصاد ٔانجوٕمد ، 

.نٛخ قبيذ ثذػى انشٚبضٍٛٛ فٙ  بفخ انًؾبفم امقهًٛٛخ ٔانذٔ  

 

 

دػى ٔرمغٛغ اإلَغبصٍٚ انشٚبضٍٛٛ نضيٛهُب يغذ ػشثمخ صبَغ اننبة َبد٘ انٕؽذح نكشح انغهخ ثؼذ يب 

ٔننت افءم مػت ضًٍ انًُزخت انٕ ُٙ ثًجبساح ضذ انتٍٛ ثزت ٛبد  أط انؼبنى  7433اؽشص ث  

د انًؾهٛخ ْٕٔ اؽذ األثوبل انهٙ نًغ َغًٍٓ انشٚبضٙ ثإؽشاص اننبة  زٛشح ثبنجوٕم فٙ انتٍٛ

.ٔانذٔنٛخ  
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ثذَٕٚض يذُٚخ انمجبة انشٚبضٛخ  ي رًش صؾ ٙ نُذػى انجوم  72/2/7433اقبيذ رش خ عٛشٚزم  ٕٚو 

اننبدو،  2019 نهغجبؽخ نهًبعزشص فٙ  ٕسٚب انغُٕثٛخ  38فشاط ْبرى يؼّء ثًمبس زّ ثجوٕنخ انؼبنى ان  

يؼّء ثزَٕظ ثؾتٕنٍ ػبنًشا ض األٔنٗ ٔرنذٚش نإلَغبص األخٛش انهٙ ؽننّ انجوهٍٛ ًْبو ٔفشاط 

 ثبنجوٕنخ انذٔنٛخ انشاثؼخ انًبعزشص ٔانجوٕنخ انؼشثٛخ األٔنٗ نهًغبفبد اننتٛشح ٔانوٕٚهخ

 

 

 

نهغجبؽخ نهًبعزشص ثكٕسٚب  38نجوٕنخ انؼبنى ان   ْبرى يؼّء ػى ٚؾّءش انغجّبػ انؼبنًٙ انغٕس٘ فشاط

  ى  4غجب  يغبفخ آة، سػ ٚمبسك خءنٓب ث 34 -2019 انغُٕثٛخ 
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 "٘انلٔه٘ انَٕه٘ انًًزبى ثوعبٚخ ٍٛوٚزم ٔثبنزعبٌٔ يع انزهفيٌٕٚ انعوثٙ انَٕه" 

 .خانلٔه٘ انَٕه٘ انًًزبى ٔانكوح انَٕهٚ

 

 

 

ٔرنك يٍ خءل ا ء  ثشايظ ٔروجٛنبد ٔػشٔ  ثزكه خ سيضٚخ عذا ٔنكُٓب رهجٙ  بيم : دػى انمجبة 

 : بيؼٍٛٛ يُٓى يًٍ نٛظ نذٚٓى دخم رٓش٘ اؽزٛبعبد انوهجخ انغٕسٍٚٛ ٔخبصخ انغ
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انغالالجّبؽخ انغالالٕسٚخ ثٛالالبٌ عًؼالالخ اعالالز بدد يالالٍ يٛالالضاد روجٛالالق رالالججهُٛك انهالالٙ سافنٓالالب خالالءل ثوٕمرٓالالب 

يُالبْظ  –يؾبضالشاد - م صثبئٍ عٛشٚزم انوءة فٍٛٓ  ًبٌ ٚءالهٕا أٌ مٚالٍ يالغ عالبيؼزٍ-ٔع شارٓب

كهشٙ ثٓى عٛشٚزم ثبنغبيؼخ عبْض نهًغبػذح،  فشٚق-ٔدسدرخ يغ سفنبرٍ ثبنغبيؼخ –ٔيكزجخ إنكزشَٔٛخ 

 انطبنت ثزطجٛك ٔاؽل

 

 

  

 

 

 

 

  دػى انجٛئخ: 

انتؾخ ٔانزذخٍٛ، انجٛئخ، :  ) يمبس بد يزُٕػخ ضًٍ َغٛظ انًغزًغ انًؾهٙ انغٕس٘ ثكبفخ انًغبمد انزٙ رؼُٙ  بيم افشادِ

..انهغخ انؼشثٛخ ،  

: 

 انزذخٍٛ ، ثش سعبئم ثشٔد بعذ رزءًٍ سعبئم رٕػٛخ نغًٛغ ػًء  ؽًهخ ضذ اانزذخٍٛ ، انٕٛو انؼبنًٙ نءيزُبع ػ ٍ

 ضذ انزذخٍٛ ثكبف رشائؼ انًغزًغ ٔفئبرّ رش خ عٛشٚزم
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انوبقالالخ انمًغالالٛخ ٔ بقالالخ انشٚالالبػ ثبإلضالالبفخ إنالالٗ انوبقالالبد عالالٛشٚزم صالالذٚنخ انجٛئالالخ ثزغٓٛضارٓالالب ، ٔرنالالك َظالالشا  معالالزخذايٓب 

اعزًشاسٚخ نهؾ بظ ػهٗ انجٛئخ ٔرخ ٛف انزهٕس ؽٛالش رؼزجالش األرالؼخ انمًغالٛخ اؽالذ اْالى انٓغُٛخ ثزمغٛم رغٓٛضارٓب نزأيٍٛ 

يتبدس انوبقخ انًزغذدح انُظٛ خ ٔانتذٚنخ نهجٛئخ ٔاألْى آَب رغبْى نذسعخ  جٛشح ثبنؾ بظ ػهٗ يتبدس ٔػُبصالش انجٛئالخ 

. 
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 كعى انهغخ انعوثٛخ، انهغخ األو : 

اقذو انهغبد انغبيّٛخ، نغخ رشاصُب يالٍ ادة ٔفُالٌٕ ٔ الت ٔفهغال خ، ؽ ظٓالب ادثُالب  ْٙ نغخ انغًبل ٔان تبؽخ ٔانجءغخ ٔيٍ

انؼشثٙ ػهٗ يذٖ ا ضش يٍ عزخ ػتٕس، رُؼشف ثنذسرٓب ػهٗ انزوٕس ٔانزؼشٚالت ٔاؽزالٕا  األن البظ يالٍ انهغالبد األخالشٖ 

 ضالش اَزمالبسا  ًَٔالٕا ، ٔنٓالزا ثمشٔ  دقٛنخ ٔيؼُٛخ، ػهًب  آَب يٍ ثٍٛ انهغبد األسثغ األ ضالش اعالزخذايب  فالٙ اإلَزشَالذ، ٔاأل

 ٕٚيب  ػبنًٛب  نءؽز ب  ثبنهغخ انؼشثٛخ رنذٚشا  إلعٓبيٓب فٙ إصشا  انؼهٕو ٔانًؼبسف ٔانضنبفخ انؼبنًٛخ 38/37 بٌ ٕٚو 

 

 

 : دػى ان ٍ ٔان ُبٍَٛ انغٕسٍٚٛ

 :ٔرنك يٍ خءل سػبٚخ امػًبل ان ُٛخ ٔخبصخ رهك انزٙ رى اَزبعٓب ٔنٛذح ان زشح انؾبنٛخ 

 ضذ اإلسْبة فهى ايُٛخ انز٘ ثغّغذ صًٕد انًشاح انغٕسٚخ 
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  ٔثالالالشايظ اخالالالشٖ رءالالالًُذ ػالالالذح يجالالالبدساد رالالالى ادساعٓالالالب ضالالالًٍ ؽضيالالالخ ٔعٓالالالذ يالالالٍ خءنٓالالالب

ٔػٕائالالالالم  انمالالالالٓذا  رالالالالى  امْزًالالالالبو نغشؽالالالالٗ انغالالالالٛش انؼشثالالالالٙ انغالالالالٕس٘ ٔ رٔٚٓالالالالى ، اعالالالالش

يالالالالٍ  ، َالالالالز ش ثؼءالالالالب  "  اعالالالالش انمالالالالٓذا  ايبَالالالالخ فالالالالٙ اػُبقُالالالالب" ا الالالالء  ػُالالالالٕاٌ اْالالالالى ثشَالالالالبيظ 

 :انًجبدساد انًزءًُخ ثٓزا انجشَبيظ  

 ( ػبنؾهٕح ٔانًشح) انؼشط انغًبػٙ    -

 

- Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!

Error!Error!Error!Error!Error!
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ٔرًكٍٛ انًشاح ، ٔرنك اَوءقب  يٍ رًكٍٛ دٔس انغٛذاد يٍ اعش انمٓذا  دٔساد نزؼضٚض  -

ثبنًغزًغ ، ٔ يٍ ْزِ انذٔساد دٔسح خٛب خ، يغ رضٔٚذ انًشاح انزٙ رزى انذٔسح ثُغبػ ثًب ُٛخ 

 ٔغٛشْب. دٔساد رذٚشٚجٛخ نًغبل انزغًٛم. خٛب خ ْذٚخ 

نًؼبْذ ٔسفذ انًغزًغ دػى عٛم انمجبة يٍ خءل رٕظٛف انوءة ٔخشٚغٙ انغبيؼبد ٔا -

 : ٔعٕ  انؼًم ثبنك ب اد ٔانخجشاد انغٕسٚخ 
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 انمَى انضبَٙ

 هضب انيثٌٕ

 

 

 

 

 يفبْٛى أٍبٍٛخ ؽٕل  انيثٌٕ ٔ هضب انيثبئٍ 3-7-7

  Customer conceptيفٕٓو انيثٌٕ  3-3-7-7  

ػهٗ انمخ  أ انغٓخ انزٙ رمزش٘ رذل ٓب انؼًٛم ، ٔنكُ ٔانٗانضثٌٕ  نٗانًغزٓهك ا انًغزخذيخ يٍيغ رؼذد انًغًٛبد 

ينبثالم ػًهالخ َنذٚالخ أ ٔسقٛالخ يؾهٛالخ أ  انجءبػخ أ انًُزظ أ انخذيخ انًُزغخ انزٙ ٚزى ػشضٓب ٔضخٓب فٙ عٕ  انؼًم
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ٔقذ ركٌٕ ْزِ انغهؼخ يؼشٔضالخ  . دٔنٛخ ٔفنب  نًكبٌ انؼش  ٔانمشا  ٔرنك إيب ثغش  امعزخذاو أل ثغش  انزغبسح 

 . انزغبسٚخ انءخًخزبعش، ثًشا ض رغٕ  صغٛشح أ ة يشا ض  جٛشح  بنًٕمد ثً ثًخبصٌ، ثًؾءد،

فُغالالبػ . انًنتالالٕد ثالالبنضثٌٕ ْالالٕ انالالز٘ رًزهكالالّ انمالالش خ فالالٙ انٕقالالذ انؾالالبنٙ، ٔانالالز٘ عالالٕف رًزهكالالّ فالالٙ انًغالالزنجم ؽٛالالش اٌ

ظ انالز٘ ٚالذفغ فبنضثالبئٍ ْالى انغالجت انالشئٛ. األػًبل ٚؼزًذ ػهٗ انؾتٕل ػهٗ انضثالبئٍ ٔانًؾبفظالخ ػهالٛٓى ٔصٚالبدح ػالذدْى

فجالذٌٔ َمالب  انضثالبئٍ م َغالزوٛغ اٌ َزخٛالم قٛالبو .. األفشاد إنٗ ثُالب  انًؼبيالم ٔاعالزئغبس انًالٕظ ٍٛ ٔعذٔنالخ امعزًبػالبد

اٌ انًذسا  انزٍٚ ٚؼزنذٌٔ اٌ انضثٌٕ ْٕ يش ض انشثؼ انشئٛغٙ ٔانؾنٛنٙ ٚأخالزٌٔ ثؼالٍٛ امػزجالبس يخوالا . ػًم رغبس٘

.  ؼ يكبَخ انشئٛظ فٙ اننًخ ٔاإلداسح فٙ انٕعا ٔاألفشاد ٔانضثبئٍ فٙ األعال مانًُظًخ انزنهٛذٚخ ْٕٔ يخوا ْشيٙ ٕٚض

 (333، ص 7433ؽبفم ٔؽغٍٛ، ) 

 :رعوٚف انيثٌٕ  0-1-0-0 

 ثأَّ يخزهف األ شاف انزٍٚ ٚزؼبيهٌٕ يغ انً عغخ أ رشثوٓى ػءقخ يؼٍٛ ثٓب "ٚؼشف انضثٌٕ 

زالالأصش قشاسارالالّ ثؼٕايالالم داخهٛالالخ يضالالم انمختالالٛخ ٔانًؼزنالالذاد انًغالالزخذو انُٓالالبئٙ نخالالذيبد انً عغالالخ ، ٔر:" ٔٚؼالالشف اٚءالالب

 ."ٔانذٔافغ ، ٔٚزأصش ثؼٕايم خبسعٛخ يضم انز ءٛم ٔ األصذقب  ، ٔقذ ٚكٌٕ انضثٌٕ افشا أ ي عغبد

 .يًب عجق ًٚكٍ اننٕل ثأٌ انضثٌٕ  م رخ  يبد٘ أ يؼُٕ٘ ٚزؼبيم يغ انً عغخ ٔٚمزش٘ يُزغبرٓب 

 

 : كٔهح ؽٛبح انيثٌٕ   3-1-0-0

اٌ دٔسح ؽٛبح انضثٌٕ ْٙ ان زشح انًًزذح يب ثٍٛ ثذاٚخ رؼبيم انضثٌٕ يغ يُزغبد انمش خ يٍ عًالغ انًؼهٕيالبد ٔانزؼالشف 

 .ػهٛٓب  ؽزٗ انٕصٕل إنٗ يشؽهخ انٕم  أ انزخهٙ انُٓبئٙ ػٍ يُزغبد انمش خ 

 

 : ًٔٚكٍ رٕضٛؼ ْزِ انًشاؽم ٔفق انزبنٙ
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 انغٕ  ٚكَٕٕا يؾم رك أ اؽزًبل إيكبَٛخ انزؼبيم يغ انمش خانضثٌٕ انًمكٕك    م انضثبئٍ انًٕعٕدٍٚ ف ٙ 

  رؼًم انمش خ ػهالٗ رؾٕٚالم انضثالٌٕ انًمالكٕك مٌ ٚتالجؼ يؾزًالم ػالٍ  شٚالق انؼًالم ػهالٗ :  انضثٌٕ انًؾزًم

رؾ ٛضِ ، فٛؼذ ػًهٛخ انزمبٔس يغ انزاد أ انًنشثٍٛ يٍ انؼبئهخ ٔانٕعا انًؾٛا ٚزغبٔص انضثالٌٕ يشؽهالخ انمالك 

ٔعٕد اؽزًبل نهمشا  ٔإيكبَٛخ اٌ ٚتجؼ صثالٌٕ نهمالش خ  ًٔٚكالٍ اٌ رُزٓالٙ ؽٛالبح اصثالٌٕ ثًغالشد  ٔرجذا يشؽهخ

 .ثذاٚزٓب ٔرنك ثأٌ ٚتجؼ صثٌٕ غٛش ي ْم ٔثذٌٔ ػبئذ

  اعالزنشاس انضثالٌٕ انًؾزًالم ػهالٗ رالشا  يُالزظ أ ػءيالخ انمالش خ نهًالشح األٔنالٗ نٛتالجؼ ضالًٍ :انضثٌٕ انغذٚالذ

 قبئًخ انضثبئٍ انؾبنٍٛٛ نهمش خ

 ٕثؼذ ػًهٛخ انمشا  األٔنٗ ٚنٕو  انضثٌٕ ثزنٛٛى ػًهٛخ انمشا  ،فٛكٌٕ ساٍ  ػٍ انًُالزظ فٛكالٌٕ : ٌ انًؼٛذ انضث

 ٔيغزؼذ نزكشاس ػًهٛخ انمشا  يغزنجء  

   ٙٚضداد يغزٕٖ انشضب نذٖ انضثٌٕ ثؼذ  م  ػًهٛالخ رالشا ، ْالزا يبٕٚنالذ نذٚالّ رؼهالق ثبنؼءيالخ أ : انضثٌٕ انٕف

 .نًٓبانمش خ ٔثبنزبنٙ ٚتجؼ ٔفٛب 

 رزوٕس ؽبنخ انٕم  نذٖ انضثٌٕ نزًظ  م يُزغبد أ ػءيبد انمالش خ ، ٔثبنزالبنٙ رؼزجالش ؽبنالخ :  انضثٌٕ انزبثغ

 انٕم  نهؼءيخ أ نهمش خ ا ضش روٕسا  يٍ انٕم  نهًُزظ 

  صثٌٕ م ٚكز ٙ ثمشا   يُزغبد ٔػءيبد انمش خ ثم ٚتالجؼ ثًضبثالخ اداح  رشٔٚغٛالخ فالٙ :  انضثٌٕ انغ ٛش ْٕٔ

 .رؾ ٛض اٜخشٍٚ ػًٗ رشا  انؼءيخ أ انًُزظ 

  فٙ ْزِ انًشؽهخ انًزوٕسح يٍ دٔسح ؽٛبح انضثٌٕ ٚزٕنذ نذّٚ رؼًق  جٛش ثبنؼءيخ أ ثبنًُزظ :  انضثٌٕ انمشٚك

ٔٚتجؼ يٍ انتؼت رغٛٛشِ ثغؼهّ ٚمؼش ثأَّ  شف يٍ األ شاف األعبعٛخ فٙ انمش خ انزٙ اصجزذ اعالزؾنبقٓب 

 .نٕمئّ

 

زًبل فنذاٌ انضثٌٕ ٚجنٗ قبئًب فٙ  م يشؽهخ يٍ انًشاؽالم انًالز ٕسح عالبثنب  ، ٕٔٚعالذ ُْالبك اؽزًالبل  اٌ ٚتالجؼ  إم اٌ اؽ

، 7438ثجبص ، . )انضثٌٕ غٛش فؼبل ٔٚؾًم ػهٗ انً عغخ ا ضش يٍ انؼبئذ ٔثبنزبنٙ انزخهٙ ػُّ ٚتجؼ ؽء ٔنٛظ يمكهخ 

41) 
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 (35، 0218ثجبى ، )كٔهح ؽٛبح انيثٌٕ    0شكم                                           

 

 



 
72 

 

 

 : يفٕٓو هضب انيثٌٕ  0-0-0

سضالب انضثالٌٕ ْالٕ ٔعٛالخ َظالش ؽالٕل دسعالخ إرالجبع :  "  Isoػشفذ انًُظًالخ انذٔنٛالخ نهًٕاصال بد ٔ انًنالبٚٛظ  -

ٔثالزنك ٚمالٛش ْالزا انزؼشٚالف اٌ سضالب انضثالٌٕ "  رح سغجبرّ ثبنُغجخ نزٕقؼبرّ نًخزهف انغهغ ٔانخذيبد انًغزؾٕ

 .ٚكًٍ فٙ دسعخ إرجبػّ نهخذيبد انًنذيخ نّ 

سا٘ انؼًٛالم انُالبرظ ػالٍ ان غالٕح ثالٍٛ إدسا الّ نهًُالزظ انًغالزؼًم ٔثالٍٛ :"سضب انضثٌٕ اَالّ   l’afno ًب ػّشف   -

 .  رٕقؼبرّ

 :ا  انخذيبد أ انًُزغبد ٔرٕقؼبد انضثٌٕٔثزنك ٚزى امعزذمل اٌ ُْبك صءس يغزٕٚبد نهشضب رذل ػهٗ ان ش  ثٍٛ اد

 (ؽٛش ٚكٌٕ انضثٌٕ غٛش سا ٍ ) األدا  األقم يٍ انزٕقؼبد  -

 (انضثٌٕ سا ٍ ) األدا  يغبٔ٘ نهزٕقؼبد  -

 (33، 7438ثٛبص، )  –( انضثٌٕ ساٍ  ٔعؼٛذ نهغبٚخ) انألدا  ا جش ٔافءم يٍ انزٕقؼبد ثمكم يهؾٕظ -

 : ئٍ رزءًٍ فٙ انغذٔل انزبنٙ  ًب ُْبك ػذح ي بْٛى يزذأنخ نشضب انضثب

 

 انًفٕٓو انجبؽش  #

1 (123   ،7443 ،  (انضٕٚاَٛٙ  

انشضب ؽبنخ يؼجشح ػٍ عًٛغ امٔعّ م ٚؼُٙ قُبػخ انضثٌٕ ثغبَت ٔاؽذ ٔاًَب ٚكٌٕ فٙ عًٛغ 

انغٕاَت انزٙ ًٚكٍ قٛبعٓب ٔرؾهٛهٓب إلٚغبد يغزٕٖ انشضب انًوهٕة ٔاٌ اَخ ب  سضب 

 ثًؼذل يب ٚنذيّ انًُبفغٌٕ اًَب ُٚؼكظ ػهٗ ادا  انًُظًخ انضثٌٕ أ ػذو رُبيّٛ

7441انؼغبسيخ،  :351)   2  .يؼُٛخ 7انؼغبسيخ، ) 4443: 431َبرظ انزنٛٛى انز٘ ٚنٕو ثّ انضثٌٕ نؼًهٛخ رجبدل  ( 

3 (Kotler and Keller,2006: 144) ثبئٍرؼٕس ثبنغؼبدح أ خٛجخ األيم ثغجت ينبسَخ ادا  انخذيخ يغ رٕقؼبد انض. 

4 (Baines et.al,2008: 700) 

  
انُزٛغخ انوجٛؼٛخ انُبرئخ ػٍ ركٍٕٚ انضنخ انًزجبدنخ ٔامنزضايبد انًزوٕسح ثٍٛ عبَجٍٛ انضثٌٕ 

 ٔانز٘ ٚؼذ يًٓب عذا نهًُظًخ   . ٔانًُظًخ 
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7448:3، انًؼزبص ٔاخشٌٔ) 5 ) 
عٕاَت يخزه خ عٕا  يٍ سدٔد ان ؼم امٚغبثٛخ نهضثٌٕ َؾٕ انغهغ انًنذيخ نّ ٔٚكٌٕ سضبِ يٍ 

 .َبؽٛخ عؼشْب أ ختبئتٓب أ ٔفشرٓب أ عٕدرٓب أ انًؼهٕيبد انًزٕفشح ػُٓب أ َؾٕ رنك

6 

 
(Ambroz&Praprotnik,2008:163)  
 .قذسح انًُظًخ ػهٗ عزة انضثبئٍ ٔامؽز بظ ثٓى، ٔرؾغٍٛ انؼءقخ يغ انضثبئٍ يغ يشٔس انٕقذ  

7 (Solomon&Marshall;2009:162) 
  

 .خهٛا يٍ انًؼهٕيبد ٔامرتبمد ٔانزغٕٚق نًُزظ أ خذيخ ر ٕ  رٕقغ انضثبئٍ

8 ( Walker,2010: 26) انًؼشفخ أ األداسك انز٘ ٚزًزغ ثٓب انضثبئٍ ٔانزٕقغ امدا  ٔانزنٛٛى نهغهغ ٔانخذيبد 

9 (Marshall&Johnston,2010:316) 
  

 . مئٓى نهًُظًخرنٛٛى انغهؼخ أ انخذيخ انز٘ ٚؾنق سضب انضثبئٍ ٔٔ

10 (Palumbo&Greena,2010: 146) 
ي ٕٓو يؼنذ م ًٚكٍ قٛبعّ يجبرشح ألَّ م ٚشرجا ثبنجُب  انؼنهٙ نهضثٌٕ ٔسغجبرّ ٔرٕعٛٓبرّ  

 انُ غٛخ

11 (Fusser,2011: 11) ؽذ امقزُبع أ امرجبع انز٘ ٚزٕقف ػُذِ انضثبئٍ ػٍ انجؾش ػٍ ثذائم نهغهؼخ أ انخذيخ. 

12  (Levens,2012: 71) 
  

 .رٕاصم انضثبئٍ يغ انًُظًخ ٔانز بػم يغ انًُزظ أ انخذيخ انًنذيخ

13 (Khan,2013: 12) 
يغًٕػخ انختبئ  أ انغًبد انزٙ رغزوٛغ رؾنٛق سغجبد ٔؽبعبد انضثٌٕ ٔٚزى رنذًٚٓب 

 ثوشٚنخ افءم يٍ انًُبفغٍٛ

14  (Abbas,2013: 183) نؼب  ٛخؽبنخ فبػهخ رًضم سدٔد فؼم انضثٌٕ ا 

15 (Akbar,2014: 9) 
  

 .ؽبنخ ػب  ٛخ إٚغبثٛخ رُْٛخ َبرغخ ػٍ رنٛٛى عًٛغ عٕاَت انؼًم يغ انوشف األخش

 

 (31:  7432ػذا٘ ، ) ي بْٛى ؽٕل سضب انضثٌٕ ( 7)انغذٔل سقى                      

 

 : ئ  يٕؽذح نشضب انضثبئٍ ْٔٙيٍ خءل ْزِ انً بْٛى انًز ٕسح ثبنغذٔل اػءِ، ٚزجٍٛ اٌ يؼظًٓب رمزشك ثختب

اٌ سضب انضثٌٕ ْٕ ػجبسح ػٍ انًمبػش ٔسدح فؼم ػب  ٛالخ أ يؼشفٛالخ ٔاسرٛالبػ اٚغالبثٙ ٚظٓالش ػهالٗ انضثالٌٕ  -

 . َزٛغخ اعزؼًبل يُزظ أ خذيخ

 .ْٕ ػًهٛخ رنٛٛى يزٕاصم ألدا  ٔػًم انًُظًبد انخذيٛخ -

ٛالخ انًنالب سَالخ ثالٍٛ انخالذيبد انًنذيالخ ٔيالب رهجٛخ سغجبد ٔؽبعالبد انضثالٌٕ ثأؽغالٍ انوالش  انًزبؽالخ ا٘ اَالّ ػًه  -

 .ٚزٕقؼّ انضثٌٕ

 ٚؼذ انشضب َنوخ عْٕشٚخ نُغبػ انًُظًبد ٔاعزًشاسْب  -
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ٔٚزءؼ يًب عجق اٌ سضب انضثٌٕ ي ٕٓو غٛش يغزنش، رنك إليكبَٛخ نًغّ ثغشػخ ثب٘ رغٛٛش عهجٙ قذ ٚوبس فٙ ػًهٛبد 

 ٚالخ نزالأصٛشاد انخذيالخ ثؼالذ رنالذًٚٓب، نالزا ٚغالت يزبثؼالخ سضالب رنذٚى انخذيالخ  ًالب اٌ ينالذو انخذيالخ ٚزوهالت اٌ ركالٌٕ نذٚالّ س

 :ادَبِ ٔفق يبٚهٙ( 4)انضثٌٕ ٔفق انًشاؽم انًمبس انٛٓب فٙ انمكم سقى 

 ٌٕفٓى ؽبعبد ٔسغجبد انضث . 

 ٍرُمٛا انزغزٚخ انؼكغٛخ نًزبثؼخ يءؽظبد انضثبئ . 

 ٌٕاَمب  ثشَبيظ قٛبط يزٕاصم ننٛبط سضب انضث. 

 

 

 

                    

 (33: 7432ػذا٘ ، )يشاؽم يزبثؼخ سضب انضثٌٕ ػٍ رنذٚى انخذيبد  ( 4)انمكم سقى                       

 

 

 ًب ٔٚشٖ انجؼض ثبٌ ُْبنالك ػءقالخ ثالٍٛ ادا  انغالهؼخ أ انخذيالخ ٔرٕقؼالبد انضثالٌٕ ٔانشضالب انًزؾنالق نذٚالّ، ٔٚالشٖ اٌ  

ًالذسك، ا٘ اٌ ان الشد نذٚالّ صالءس ؽالبمد يالٍ اإلرالجبع  ٔفالق سضب انضثٌٕ دانخ نًغزٕٚبد َغالجٛخ يالٍ انزٕقؼالبد ٔاألدا  ان

 ( : 4)انغذٔل انًز ٕس ادَبِ سقى 
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 إرا نى رتم انُزبئظ إنٗ يغزٕٖ رٕقؼبرّ فغٕف ٚمؼش ثؼذو انشضب. 

 إرا رغبٔد انُزبئظ يغ رٕقؼبرّ فغٕف ٚمؼش ثبنشضب . 

  ػبل ٍٔعشٔسإرا رغبٔصد انُزبئظ رٕقؼبرّ فبَّ عٕف ٚمؼش ثشضب . 

 

 

 

 

       

 (31: 7432ػذا٘، ) ؽبمد انشضب انًزٕقغ ٔانًزؾنق ( 4)عذٔل سقى                              

 

 

 : ٔننذ رى رتُٛف انضثبئٍ إنٗ َٕػٍٛ ًْب

ٔٚنتذ ثبنضثٌٕ انذاخهٙ انًٕظ ٍٛ فٙ انًُظًخ  ،ْى األرخبص انؼبيهٍٛ فٙ عًٛغ األقغبو انالزٍٚ :: انيثبئٍ انلافهٍٛٛ

 .ى انجؼض إلَغبص اإلػًبل راد عٕدح رزء و يغ يزوهجبرٓى ٔيزوهجبد انغٛشٚزؼبيهٌٕ يغ ثؼءٓ

 .ْٔى انزٍٚ ٚزؼبيهٌٕ يغ انخذيخ انزٙ رُزغٓب انًُظًخ ٔٚزهنَٕٓب فٙ ركم انًخشعبد انُٓبئٛخ :انيثبئٍ انقبهعٍٛٛ 
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 :أًْٛخ هضب انيثبئٍ  1-0-0-0

ب نزا عب د يالٍ ُْالب اًْٛالخ سضالب  ًٔٚكالٍ رهخالٛ  ْالزِ ٚؼذ سضب انضثٌٕ يٍ س بئض ثنب  انًُظًبد ْٕٔ يؾٕس ػًهٛبرٓ

 األًْٛخ ثًب ٚهٙ

  اٌ سضالب انضثالالٌٕ ػالٍ انخذيالالخ انًنذيالخ إنٛالالّ يالٍ قجالالم انًُظًالالخ عالٛغؼم يالالٍ قالشاسِ ثالالبنؼٕدح إنٛٓالب ٚكالالٌٕ عالالشٚؼب

 ٔعٛزؾذس إنٗ اٜخشٍٚ يًب ٕٚنذ صثبئٍ عذد   ا 

 ؽزًبل رٕعّ انضثبئٍ  إنالٗ يُظًالبد اخالشٖ سضب انضثٌٕ ػٍ انخذيخ انًنذيخ إنّٛ يٍ قجم انًُظًخ عٛنهم يٍ ا

 . أ يُبفغخ

   إٌ انًُظًخ انزٙ رٓزى ثشضب انضثٌٕ عزكٌٕ نذٚٓب اننالذسح ػهالٗ ؽًبٚالخ َ غالٓب يالٍ انًُبفغالٍٛ عالًٛب فًٛالب ٚخال

 .يُبفغخ انغؼشٚخ

 إٌ انًُظًخ انزٙ رغؼٗ إنٗ قٛبط سضب انضثٌٕ رزًكٍ يٍ رؾذٚذ ؽتزٓب انغٕقٛخ . 

 ٛخ نهًُظًالخ فًٛالالب ٚزؼهالق ثبنخذيالخ انًنذيالالخ إنٛالّ يًالب ٚنالالٕد انًُظًالخ إنالٗ روالالٕٚش ًٚضالم سضالب انضثالٌٕ رغزٚالالخ ػكغال

 .  خذيبد انًنذيخ إنٗ انًغزٓهك

 ػالٍ اٌ سضالب انضثالٌٕ ٚغالبػذ انًُظًالخ  ًٚؼذ سضب انضثٌٕ ينٛبعب عٛالذ   ا نغالٕدح انخذيالخ انًنذيالخ ْالزا فءالء

 .ػهٗ رنذٚى ي رشاد نزنٛٛى   ب اد ٔرؾغُٛٓب َؾٕ األفءم

 : خءل األرٙٔٚزى رنك يٍ 

   رنذٚى ٔروٕٚش انغٛبعبد انًؼزًذح ٔفق ر ءٛءد انضثٌٕ،  ٔإنغب  رهك انزٙ ر صش فٙ سضبِ عهجب 

  ٚؼذ دنٛء  نزخوٛا انًٕاسد انزُظًٛٛخ ٔرغخٛشْب نخذيخ سغجبد انضثالٌٕ ٔ ًٕؽبرالّ فالٙ ضالٕ  اسائالّ انزالٙ رؼالذ

 .رغزٚخ ػكغٛخ

 زٓى إنٗ انجشايظ انزذسٚجٛخ يغزنجء انكمف ػٍ يغزٕٖ ادا  انؼبيهٍٛ فٙ انًُظًخ ٔيذٖ ؽبع 

 :فابئص هضب انيثٌٕ   2-2-2-2
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 (3) ًٚكٍ انزؼشف ػهٗ  جٛؼخ سضب انضثٌٕ يٍ خءل انختبئ  انضءس انًٕضؾخ فٙ انمكم ادَبِ سقى

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 (38: 7432،ػذا٘) -ختبئ  سضب انضثٌٕ   ( 3)انمكم سقى                                         

 

 

 :رزًضم ختبئ  سضب انضثٌٕ ثًب ٚهٙ
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        ٙانوضب اننار 

ٚالشرجا سضالب انضثالٌٕ ُْالب ثؼُتالالشٍٚ اعبعالٍٛ  جٛؼالخ ٔيغالزٕٖ انمختالٛخ نهضثالالٌٕ يالٍ عٓالخ ٔاإلدساك انالزارٙ نهخالالذيبد 

ٕع انًنذيخ يٍ عٓخ اخشٖ، فُظالشح انضثالٌٕ ْالٙ انُظالشح انٕؽٛالذح انزالٙ ًٚكالٍ اخالزْب ثؼالٍٛ امػزجالبس، فًٛالب ٚخال  يٕضال

انشضب فبنضثٌٕ م ٚؾكى ػهٗ ٔ عٕد انخذيخ  ،  فٕٓ ٚؾكى ػهٗ عٕدح انخذيخ يٍ خءل يب ٚزٕقؼّ يٍ انخذيخ ، ثٕاقؼٛالخ 

ٔيٕضٕػٛخ فبنضثٌٕ انز٘ ٚشٖ ثأٌ انخذيخ انًنذيخ ثبَٓالب اؽغالٍ يالٍ انخالذيبد انًُبفغالخ ٚشاْالب صثالٌٕ  آخالش ثأَٓالب  اقالم 

 -انغالٕدح)ش اًْٛالخ امَزنالبل يالٍ انُظالشح انذاخهٛالخ انزالٙ رشركالض ػهالٗ عٕدح يٍ انخذيبد انًٕعٕدح فٙ انغٕ  يٍ ُْب رظٓ

فبنًُظًالالخ ٚغالالت اٌ م رنالالذو خالالذيبد ػهالالٗ ٔفالالق (انشضالالب  -انغالالٕدح)إنالالٗ انُظالالشح انخبسعٛالالخ انزالالٙ رؼزًالالذ ػهالالٗ (انًوبثنالالخ 

ضالالب يٕاصالال بد ٔيؼالالبٚٛش يؾالالذدح  ا ٔ رُالالزظ ػهالالٗ ٔفالالق يالالب ٚزٕقؼالالّ ٔٚؾزبعالالّ انضثالالٌٕ ، إر ُٚالالزظ ػالالٍ انخبصالالٛخ انزارٛالالخ نهش

ضشٔسح ٔعٕد ػُبصش يبدٚخ خبصخ ثبألَموخ انخذيٛخ، ا٘ عؼالم انؼُبصالش انًؼُٕٚالخ نهخذيالخ يهًٕعالخ، َٔغؼالم ٔعالٕد 

 انخذيخ اداس ٛخ، يٍ اعم إظٓبس انشضب انؾنٛنٙ نذٖ انضثٌٕ

  ٙانوضب انَُج 

انًنذيالخ يالٍ  م ٚشرجا انشضب ُْب ثؾبنخ يوهنخ ٔإًَب ٔ ثزنذٚش َغجٙ إر ٚخزهف انؾكالى ػهالٗ يغالزٕٖ ختالبئ  انخالذيبد

صثٌٕ ٜخش، ألٌ  م صثٌٕ ٚنٕو ثبنًنبسَخ يٍ خءل ٔعٓخ َظشِ ٔ جٛؼزّ ؽبعبرّ، فجبنشغى يٍ اٌ انشضب رارالٙ إم اَالّ 

ٚزغٛش ؽغت يغزٕٚبد انزٕقغ، ف ٙ ؽبنخ ٔعٕد صثٍَٕٛ ٚغزؼًءٌ َ ظ انخذيخ فٙ َ ظ انمشٔ  ًٚكٍ اٌ ٚكالٌٕ اسًٚٓالب 

عٛخ َؾٕ ْزِ انخذيخ يخزه خ، ْٔزا يب ٚ غش نُب ثأَّ نٛغذ انخالذيبد األؽغالٍ ألٌ رٕقؼبرًٓب األعب ًؽٕنٓب يخزهف رًبيب

يغ رٕقؼبد انضثبئٍ،  ًْٙ انزٙ رجبع ثًؼذمد  جٛشح، فبنًٓى نٛظ اٌ ركٌٕ األؽغٍ، ٔنكٍ ٚغت اٌ ركٌٕ األ ضش رٕافنب

رؾذٚذ اننوبػبد انغٕقٛخ  يٍ ُْب ًٚكٍ اٌ َ ٓى ثمكم افءم انذٔس انًٓى نزنغٛى انغٕ  فٙ يغبل انزغٕٚق، فهٛظ ثٓذف

 .ا َى ا ٔ نزؾذٚذ انزٕقؼبد انًزغبَغخ نهضثبئٍ يٍ اعم رنذٚى خذيبد رزٕافق يغ ْزِ انزٕقؼبد

 

 ٘انوضب انزطٕه 
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رٕقؼبد انضثٌٕ يغ يشٔس انالضيٍ َزٛغالخ نظٓالٕس خالذيبد عذٚالذح، أ رؾغالٍٛ  الش  رنالذٚى انخالذيبد ٔرنالك ثغالجت  رزوٕس

إٌ إداسك انضثالٌٕ نًغالزٕٖ انخالذيبد انًنذيالخ ًٚكالٍ اٌ ٚزوالٕس    رجؼالب نهًزغٛالشاد صٚبدح انًُبفغخ ثٍٛ انًُظًبد،  زنك فال

امعزًبػٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ ٔامقزتبدٚخ ، انؾبصهخ فٙ ثٛئخ رنك انضثالٌٕ، نالزنك فالإٌ قٛالبط سضالب انضثالٌٕ ٚغالت اٌ ٚكالٌٕ 

ح انخالذيبد  انًنذيالخ،  يغذ   ا يش ٔٚأخز ثبمػزجالبس عًٛالغ انزغٛالشاد انزالٙ ًٚكالٍ اٌ رال صش ػهالٗ َظالشح انضثالٌٕ ػهالٗ عالٕد

 (31: 7432ػذا٘ ، )   ٔرنك ثًب ٚ صش ػهٗ سضبِ

 انعٕايم انًإصوح عهٗ انوضب  3-2-2

 :ٕٚعذ ػذد يٍ انؼٕايم انزٙ ر صش فٙ سضب انًغزٓهكٍٛ ًٚكٍ رهخٛتٓب ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 .ذيخانشضب ٚزأصش ثًذٖ اداسك انًغزٓهك نًءيؼ ٔختبئ  انغهؼخ أانخ: يءيؼ  ٔختبئ  انخذيخ -

امَ ؼبمد ٔاألؽبعٛظ انًٕعٕدح فٙ ٔعذاٌ انًغالزٓهك رال صش فالٙ انشضالب ٔرخزهالف ػُالذيب : انؼٕايم انمختٛخ -

 ٚكٌٕ انًغزٓهك يغشٔس ػُٓب فٙ ؽبنخ انغءت يضء

 إٌ اداسك انًغزٓهكٍٛ ألثؼبد انغٕدح انًزؼذدح ر صش ثبنشضب: انغٕدح -

 ر صش األعؼبس اسر بػب أ اَخ بضب ثبنشضب: األعؼبس -

 

 

 :انيثٌٕ أٔ يواؽم ئٚغبكِ قطٕاد انوئَٛٛخ نوضبان

 :ٍ صالس فطٕاد هئَٛٛخ ْٙ كبنزبنٙٚزكٌٕ هضب انيثٌٕ ي
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 ٌٕٚزٕعالالت ػهالالٗ انًغالالٕقٍٛ اٌ ٚكَٕالالٕا ػهالالٗ ارتالالبل دائالالى ثبنضثالالبئٍ عالالٕا  انؾالالبنٍٛ يالالُٓى أ : فٓالالى ؽبعالالبد انضثالال

ثبئٍ إر ٚؼالذ فٓالى انضثالٌٕ ٔاإلنًالبو انًؾزًهٍٛ نٛزغُٗ نٓى يؼشفخ انؼٕايم انزٙ رؾذد انغهٕك انمبسئٙ نٓ م  انض

 . ثؾبعبرّ ٔسغجبرّ يٍ ا ضش األيٕس اًْٛخ نهًُظًخ

 ٌٕرزًضم ْزِ انخوٕح ثبنوش  ٔاألعالبنٛت انزالٙ ٚغالزؼًهٓب انًغالٕقٍٛ نزؾنٛالق ادا  انضثالبئٍ : انزغزٚخ انًشرذح نهضث

ٚالالالق امعالالالزغبثخ فالالالٙ انًُظًالالالخ نًؼشفالالالخ يالالالذٖ رهجٛزٓالالالب نزٕقؼالالالبرٓى ًٔٚكالالالٍ نهًُظًالالالخ اننٛالالالبو ثالالالزنك يالالالٍ خالالالءل  ش

(reactive  .) 

 4.6انخوٕح األخٛشح نزؾنٛق انشضب رزًضم فٙ قٛبو انًُظًخ ثإَمب  ثشَبيظ خبص : اننٛبط انًغزًش S  (CSM 

 satisfaction Matrices Costumerرزجالغ انضثالٌٕ  الٕل  إعالشا انالز٘ ٚنالذو (ننٛبط سضب انضثالٌٕ  الُظى 

 (1: 7432رش ٙ َٔغٛت ، . ) ٔقذ يؼٍٛانٕقذ ثذم يٍ يؼشفخ يذٖ رؾغٍٛ ادا  انً عغخ فٙ 2

 يلفم نمٛبً هضب انيثٌٕ  4-2-2

يؼظى انمش بد ثًخزهف انخذيبد ٔانًُزغبد انزالٙ رنالذيٓب رغالزؼٍٛ ثوالش  يخزه الخ ننٛالبط سضالب انضثالبئٍ ، ٔرنالك  َٕٓالب 

 ى انمالش بداداح ٔٔعالٛهخ رؼزًالذ ػهٛٓالب يؼظال قٛالبط انشضالب  ، ؽٛش ٚؼزجشصثبئُٓب  نًؼشفخ د سعخ سضب انٕعٛهخ األفءم  

ؽٛش اٌ ، نًؼشفخ يذٖ قجٕل انضثبئٍ نًُزغبرٓب، دسعخ اننجٕل، دسعخ يوبثنخ ْزِ انًُزغبد ػهٗ اس  انٕاقغ نزٕقؼبرٓى

 . ٚؼًم ػهٗ رهجٛخ رٕقؼبد انضثبئٍ يٍ خءل اإلعبثبد ػهٗ األعئهخ انًوشٔؽخ ػٍ  شٚق إعشا  ػذح ثؾٕس اننٛبط

 

 يفٕٓو ٔأْلاف لٛبً انوضب  5-0-0

 .ش  ألعبنٛت قٛبط سضب انضثٌٕ عٛزى إثشاص ي ٕٓو قٛبط سضب انضثٌٕقجم انزو
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انغٕٓد انًُٓغٛخ انزٙ رنٕو ثٓب انً عغخ نهٕقٕف ػهالٗ يالذٖ  ًٔٚزضم رهك  :رعوٚف لٛبً هضب انيثٌٕ  1-5-0-0

ضالش سضب صثبئُٓب ػًب رنذيّ نٓى يٍ خذيبد ثشايظ ثٓذف اعشا  رؼذٚءد انً عغخ ٔانجشيغٛخ انءصيالخ ثؾٛالش رتالجؼ ا 

 .ؼبد افبسد انًغزًغ انزٍٚ رخذيٓىاعزغبثخ مؽزٛبعبد ٔروه

 :أٍبنٛت لٛبً انوضب  2-5-2-2

 رزًضم اعبنٛت قٛبط سضب انضثٌٕ فٙ اعبنٛت اننٛبعبد انذقٛنخ ٔغٛش انذقٛنخ، ْٔزا يب عٛزى انزوش  نّ فٙ ْزا انًوهت

ٛبط سضب انضثالٌٕ ْٔالٙ يزؼالذدح يٍ انءشٔس٘ نهً عغخ انهغٕ  إنٗ قٛبعبد دقٛنخ نن:  اننٛبعبد انذقٛنخ -

 :ًٔٚكٍ ر ش انجؼض يُٓب

 إٌ قٛبط انؾتخ انغٕقٛخ َغجٛب عٓم إرا  بَذ ُْالبك يغًٕػالخ يؼُٛالخ يالٍ انضثالبئٍ، فُٓالبك : انؾتخ انغٕقٛخ

يالالٍ ٚنالالٛظ ْالالزِ انؾتالالخ ثزؾذٚالالذ ػالالذد انضثالالبئٍ إم اٌ َغالالبػ ْالالزِ انؾبنالالخ ٚكالالٌٕ فالالٙ انًالالذٖ اننتالالٛش اٚالالٍ رٓالالذف 

ب، انًشدٔدٚخ، ػٕائذ اسط انًبل ينبثم رنذٚى اعؼبس رُبفغالٛخ ا٘ اٌ ػالذد انضثالبئٍ انً عغخ إنٗ ًَٕ سقى اػًبنٓ

م ٚؼجش ػٍ انؾتخ انغالٕقٛخ ُْٔالبك يالٍ ٚنالٛظ ْالزِ األخٛالشح يالٍ خالءل انضثالبئٍ انالزٍٚ نٓالى ػءقالخ  ٕٚهالخ يالغ 

صثالٌٕ  انً عغخ، إٌ ينٛبط انؾتخ انغٕقٛخ يشرجا ثنذس األػًبل انًُغضح يغ ػًءئٓالب ٔرُٕٚؼٓالب ثبنُغالجخ نكالم

ؽٛش اٌ ْزا انًنذاس ًٚكٍ اٌ ٚزنه  فٙ ؽبنخ رؼٕس انضثٌٕ ثؾبنخ ػذو انشضب  ًب قذ ٚشر غ فالٙ انؾبنالخ انزالٙ 

ٔػهٛالّ . ٔػهّٛ ًٚكالٍ قٛالبط انؾتالخ انغالٕقٛخ يالٍ خالءل ػالذد انضثالبئٍ.  ٚكٌٕ فٛٓب اسضٙ ػًب رنذيّ انً عغخ

 ًٚكٍ قٛبط انؾتخ انغٕقٛخ يٍ خءل ػذد انضثبئٍ

 ًٚكٍ قٛبعالّ يالٍ خالءل يؼالذمد ًَالٕ ينالذاس انُمالب  انًُغالض  ( :اقذيٛخ انضثٌٕ)ضثٌٕ يؼذل امؽز بظ ثبن

 .يٍ انضثبئٍ انؾبنٍٛٛ ْٔزا دنٛم ػهٗ اٌ انً عغخ اؽز ظذ ثؼءقبد دائًخ يؼٓى

 ثٓذف ًَٕ انُمب  رؼًم انً عغخ قتبسٖ عٓذْب نزٕعٛغ قبػذح يالٍ انضثالبئٍ ٔٚؼجالش ػالٍ : عهت صثبئٍ عذد

 .ُغضحإعًبنٙ سقى األػًبل انً
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 إٌ انًنبٚٛظ انغبثنخ م ًٚكٍ يٍ خءنٓب يؼشفخ يشدٔدٚخ انضثٌٕ انزٙ ثالذٔسْب رؼجالش ػالٍ سضالبِ :  انًشدٔدٚخ

أ ػالذو سضالبِ انالالز٘ ُٚالزظ ػالالٍ رٕافالق أ ػالالذو رٕافالق األدا  ان ؼهالٙ نهخالالذيبد يالغ رٕقؼالالبد انضثالبئٍ، إٌ يؼالالذل 

ثالبػ نالزا فالء ُٚجغالٙ ػهالٗ انً عغالبد  ًَالب انشضب انًشر غ ٔانؾتخ انغٕقٛخ انًًٓخ يب ْٙ إم ٔعبئم نًُٕ األس

رٓالالزى ثًشدٔدٚالالخ ْالالزِ األ ا ْالالب يالالغ صثبئُٓالالب فنالالا ٔ قٛالالبط ينالالذاس األػًالالبل انزالالٙ رُغالالض َمالالوخ، ًٔٚكالالٍ ؽغالالبة  

 انًشدٔدٚخ يٍ خءل قٛبط انشثؼ انتبفٙ انُبرظ ػٍ  م صثٌٕ أ صُف يٍ انضثبئ3ٍ

 ٌٕا ضش يٍ يُزظ نهً عغخ فٙ ظم عالٕ  إرا  بٌ انضثٌٕ ٚنز :ػذد انًُزغبد انًغزٓهكخ يٍ قجم انضث ُٙ

 غٛش اؽزكبسٚخ فٓزا خٛش دنٛم ػهٗ اَّ اسضٙ ػٍ انً عغخ ٔخذيبرّ

 ًٍٚكالالٍ اػزجالالبس روالالٕس ػالالذد انضثالالبئٍ اداح نهزؼجٛالالش ػالالٍ سضالالبْى فالالإٌ  الالبٌ ػالالذد صثالالبئٍ  :روالالٕس ػالالذد انضثالالبئ

ٓالب انمالؼٕس ثبنشضالب، إٌ انً عغخ فٙ ربصٚذ ْزا ٚؼُٙ اٌ انخذيبد رهجٙ أ ر ٕ  رٕقؼبد انضثبئٍ يًالب ُٚالزظ ػُ

ْزا انمؼٕس ٚ صش ثبإلٚغبة ػهٗ ػذد انضثبئٍ خبصخ انًشرنجٍٛ يٍ خءل انتالٕسح انغٛالذح انزالٙ رُنالم نٓالى ػالٍ 

. انً عغخ ٔخذيبرٓب ا٘ اٌ ْزِ انتٕسح عزغًؼ ثغهت صثبئٍ عذد ثبإلضالبفخ إنالٗ امؽز البظ ثبنضثالبئٍ انؾالبنٍٛٛ

 : شٖ يُٓبثبإلضبفخ إنٗ انًنبٚٛظ انغبثنخ ُْبك ينبٚٛظ اخ

 يؼذل إػبدح انمبس  -

 يؼذل انٕفب  -

 ػذد ركبٖٔ انضثبئٍ  -

 قًٛخ ٔ ًٛخ انًشدٔداد -

 

 (:انًجبرشح)اننٛبعبد انزنشٚجٛخ 

 : شٚق اعشا  ثؾٕس  ًٛخ أ  ٛ ٛخ  إٌ قٛبط سضب انضثبئٍ ثنٛبعبد يجبرشح ٔانزٙ ركٌٕ ػٍ
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 انجؾٕس انكٛ ٛخ    -

، "انضثالٌٕ دٔيالب ػهالٗ ؽالق"ػذح رؼباسد ر  ذ   ٔل اٌ انضثٌٕ أم إٌ انضثٌٕ اصجؼ ًٚضم َنوخ اسركبص ٔننذ ظٓشد 

ٔضغ انضثٌٕ فٙ يش ض انى  عغخ، فٙ ْزا اإل بس فبننٛبعبد انذقٛنخ م رؼجش ؽنٛنخ ػٍ رالؼٕس ثبنشضالب أ ػالذو انشضالب 

ػهالٗ اَوجبػالبد  ألَٓب م رأخز ثؼٍٛ امػزجبس رٕقؼبرّ ْٔٙ رُغض ثؼٛالذا ػالٍ انضثالبئٍ، ايالب اننٛبعالبد انزنشٚجٛالخ فٓالٙ رؼزًالذ

 : انضثبئٍ يٍ خءل امعزًبع نٓى ْٔٙ رزًضم فٙ 

  - .رغٛٛش ركبٖٔ انضثٌٕ

  - .ثؾٕس ؽٕل انضثبئٍ انً نٕدٍٚ 

  – انؾنٛنٙثؾٕس انضثٌٕ  . 

 

 

 

 

 

 :اَبِ انًٕضؼ نًخزهف ادٔاد انزٕعّ ثبنضثٌٕ( 1)ؽٛش ًٚكٍ رٕضٛؼ يخزهف ادٔاد انزٕعّ ثبنضثٌٕ ٔفق انمكم سقى 
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 (7432:31رش ٙ َٔغٛت ،)–يخزهف ادٔاد انزٕعّ ثبنضثٌٕ ( 1)انمكم سقى               

 

 :ٔيٍ انمكم اػءِ َغزُزظ يب ٚهٙ

إٌ انمكبٖٔ ْٙ اداح نهزتؼٛذ انزهنبئٙ نتٕد انضثٌٕ،  ًالب آَالب اداح فؼبنالخ نءعالزًبع انؾنٛنالٙ : رغٛٛش ركبٔ٘ انضثبئٍ -

ضب انضثبئٍ ػهٗ عض  أ ػهٗ انغٕدح ان ؼهٛخ ألَّ فٙ ؽبنخ سضالبِ م فٙ انًٛذاٌ ؽٛش رغًؼ ثزمغٛغ انزؼجٛش ػٍ ػذو س

فالبنضثٌٕ انالز٘ ٚمالزكٙ ٚؼُالٙ د ٔيالب صثالٌٕ إرا . ٚشعم نزُٓئخ انًُظًخ ػهٗ انغالٕدح انغٛالذح نهخذيالخ ٔٚؼزجشْالب ؽبنالخ ػبدٚالخ

عالم رغُالت ا اعزوبػذ انً عغخ إسضبئّ، ٔامؽز بظ ثّ ْٔزا يٍ  را  بٌ ْذف انً عغخ ْٕ رؾنٛق سضب انضثٌٕ يٍ ا

خءل يؼبنغخ ركٕاِ ثمكم صؾٛؼ ٔ انً صبسد انغهجٛخ نضثٌٕ ي نٕد، نزا فإٌ ػهٛٓب اٌ رؾذد ثذقخ يٍ ْى انضثالبئٍ انغٛالش 

 .اسضٍٛ ٔيب ْٙ انًجبد  انذافؼخ نؼذو انشضب

 : ُْٔبك  شٚنزبٌ يزكبيهزبٌ نزنك
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ًٓالب  البٌ ػالذد انجؾالٕس فالإٌ ْالزا إٌ ْالزِ انوشٚنالخ عٛالذح نكالٍ ثٓالب ػٛالت ٚزًضالم فالٙ اَالّ ي :انمٛبو ثمٛبً انوضب  -3

اننٛبط ٚكالٌٕ يزؼهالق ث زالشح يؼُٛالخ ٔفالٙ انًنبثالم انشضالب ٚكالٌٕ يالذٖ ؽٛالبح انضثالٌٕ ٔنٓالزا ٚغالت اعالزخذاو قٛالبط 

 خبص ٔيغزًش

رؾهٛم انمكبٖٔ نالّ ػالذح يُالبفغ يُٓالب اعالزٓذاف انضثالبئٍ غٛالش امسضالٍٛ ٔ الزا ( انشكبٖٔ)ئؽابء االؽزغبعبد  -7

ٚنالالخ ْالالٙ األؽغالالٍ نكالالٍ ٕٚاعٓٓالالب يمالالكم فالالٙ اٌ اننهٛالالم يالالٍ انضثالالبئٍ إؽتالالب  دٔافالالغ ػالالذو انشضالالب، إٌ ْالالزِ انوش

 افزشاؽالالبدنز الالبد٘ ْالالزِ انؼنجالالخ ػهالالٗ انًُظًالالخ اٌ رمالالغغ انضثالالٌٕ ػهالالٗ رنالالذٚى . ٚنٕيالالٌٕ ثبمؽزغالالبط ٔانمالالكٕٖ

 (7432،  ترش ٙ َٔغٛ)يٍ خءل ٔضغ قبئًخ اعزنتب    ٔاَزنبداد ؽٕل خذيبرٓب ْٔزا و
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 انفام انضبنش

 ًهٙاإلطبه انع

 

 

 

 

 

 

 

 :يُٓغٛخ انلهاٍخ  1-3   
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يُٓغٛخ انذساعخ رمٛش نًغًٕػخ يٍ اننٕاػذ انؼبيخ انزالٙ رالذل ٔرمالٛش نغالٛش انؼًالم ٔرؾالذد اعشا ارالّ ٔرنالك يالٍ اعالم اٌ 

ؽٛالش رالى  .ؽٛش اػزًذد انجبؽضخ انًُٓظ انٕص ٙ انزؾهٛهٙ ثٓذف إَغالبص ْالزا انجؾالش . انٕصٕل نُزٛغخ ٔيؼهٕيخ ٔاضؾخ

بد عبثنخ ٔاثؾبس ٔادثٛبد يزختتخ فٙ يغبل انجؾش ٔانزٙ عزغُٙ ْزا انجؾش فٙ  الء عبَجٛالّ انشعٕع انٗ ػذح دساع

ؽٛش اٌ ْزا انًالُٓظ م ٚنالف ػُالذ ٔصالف انظالبْشح قٛالذ انذساعالخ، ٔإًَالب ٚؾهالم ٔاقؼٓالب ، ٔٚ غالش . انزوجٛنٙ ٔانُظش٘ يؼب  

م ٔيؼهٕيبد ًٚكالٍ اػزًبدْالب إلصالشا  َزبئغٓب يٍ خءل يؼبنغخ ثٛبَبد انذساعخ أ ؽزٗ ًٚكٍ انٕصٕل نز غٛشاد ٔرؾبنٛ

ؽٛالش اٌ انًالُٓظ انٕصال ٙ ٚؼزًالذ ػهالٗ رغًٛالغ انؾنالبئق ٔانًؼهٕيالبد . ٔإغُب  سصٛذ انًؼشفخ ػالٍ انظالبْشح قٛالذ انذساعالخ

ٔينبسَزٓالالب ٔر غالالٛشْب ٔرؾهٛهٓالالب ينبسَزٓالالب ٔصالالٕم انالالٗ يؼهٕيالالخ ي ٛالالذح ٔيؼزًالالذح ًٚكالالٍ رؼًًٛٓالالب ، ٔيالالٍ ارالالكبنّ انذساعالالبد 

 .انًغؾٛخ

 

 :انجؾش ٔعُٛزّيغزًع   0-3

ايالب ػُٛالخ انجؾالش فٓالٙ رنالّذس ٔفالق عالذأل  شٚالذط عالٙ .يغزًغ انجؾش يالٍ عًٛالغ انًمالزش ٍٛ فالٙ رالش خ عالٛشٚزم ٚزكٌٕ 

اعزجبَخ ػهٗ ػُٛخ ػمٕائٛخ يالٍ ػًالء  رالش خ عالٛشٚزم ؽٛالش رالى اعالزشعبع / 344/رٕصٚغ  رى. ي شدح  384يٕسغٍ يٍ 

رالى رالذقٛق إعبثالبد امعالزجبَبد انًٕصػالخ . اعزجبَخ عالبْضح نهزؾٛالم 433اعزجبَخ غٛش يكزًهخ، ٔ 43اعزجبَخ  بٌ يُٓب  484

 .ٔقذ رى قجٕنٓب عًٛؼب   ػهٗ ي شداد ػُٛخ انجؾش

 يابكه عًع انًعهٕيبد  3-3   

 : اعبعٛب  فٙ ْزا انجؾش، ٔرنك ٔفق انزبنٙٔانؼذٚذ يٍ يتبدس انًؼهٕيبد انزٙ نؼجذ دٔسا ْبيب  ػهٗ انجبؽضخ اػزًذد

 غالالبثنخ راد انتالالهخ ٔانجؾالالٕس انذساعالالبد انؼهًٛالالخ ٔانًغالالءد انًشاعالالغ ٔ ن الالخ يالالٍ انٔانً :انًتالالبدس انضبَٕٚالالخ

 ثًٕضٕع انجؾش

 رى امػزًبد ػهٗ امعالزجبَخ انزالٙ عالشٖ اػالذادْب يالٍ قجالم انجبؽضالخ ٔانً ن الخ يالٍ اعالئهخ رنالٛظ : انًتبدس األٔنٛخ

  يزغٛشاد انجؾش

 
 
 ًَٕمط انجؾش  4-3 
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 انًزغٛو انزبثع                                                                                  انًزغٛو انًَزمم                        

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ئعلاك انجبؽضخ: انًالهًَٕمط انجؾش، (: 6) هلى انشكم                                             

 

 أكاح عًع انجٛبَبد  5-3

 

ْٔٙ امعزجبَخ يٍ عزخ اقغبو رزءًٍ  ّم يُٓب ػذد يٍ األعئهخ انزٙ رنٛظ  م يٍ يزغٛشاد رزأنف اداح عًغ انجٛبَبد  

 :  انجؾش ٔفق انغذٔل انزبنٙ

 

 اعلاك انجبؽضخ_ رٕىد أٍئهخ االٍزجبَخ ضًٍ يؾبٔه أثعبك يزغٛوارٓب انوئَٛٛخ )4(انغلٔل هلى                             
 

 األٍئهخ انًؾٕه #

 /.6/ؽزٗ انغ ال / 3/يٍ انغ ال : األعئهخ ًغشافٛخ انخبصخ ثبنضثبئٍامعئهخ انذٚ 3

 /.37/ؽزٗ انغ ال / 2/يٍ انغ ال : األعئهخ األعئهخ انخبصخ ثبنجؼذ امقزتبد٘ 7

 /.38/ؽزٗ انغ ال / 34/يٍ انغ ال : األعئهخ األعئهخ انخبصخ ثبنجؼذ اننبََٕٙ 4

 /.71/ؽزٗ انغ ال / 33/يٍ انغ ال : األعئهخ األعئهخ انخبصخ ثبنجؼذ األخءقٙ 3

 /.44/ؽزٗ انغ ال / 76/يٍ انغ ال : األعئهخ األعئهخ انخبصخ ثبنجؼذ امَغبَٙ 1

 /.48/ؽزٗ انغ ال / 43/يٍ انغ ال : األعئهخ األعئهخ انخبصخ ثًزغٛش سضب انضثبئٍ 6

 
 

عزجبَخ ٔٚظٓش انغذٔل انزبنٙ انًنٛبط ٔقذ رى امػزًبد ػهٗ ينٛبط مٚكشد انخًبعٙ ننٛبط األعئهخ انٕاسدح فٙ ام

 :انًغزخذو ٔامًْٛخ انُغجٛخ نكم إعبثخ يٍ إعبثبد انًنٛبط ٔفق انغذٔل انزبنٙ

أنشطة المسؤولية االجتماعية )أبعادها 
االقتصادية والقانونية واألخالقية 

 واالنسانية( 
 رضا العمالء 
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 رٕىٚع يمٛبً الٚكود انقًبٍٙ نمٛبً انًزغٛواد انجؾضٛخ ثؾَت انلهعخ ٔاألًْٛخ انَُجٛخ( 5)انغلٔل هلى 

 األًْٛخ انَُجٛخ رملٚو انلهعخ كهعخ انًٕافمخ
 ( % 46 -3) ضؼٛ خ عذا   فق ثمذحغٛش يٕا

 (%36 –42)  ضؼٛ خ غٛش يٕافق
 ( %14-36) يزٕعا يؾبٚذ
 ( %81-13)  جٛشح يٕافق

 ( %344 -86)  جٛشح عذا   يٕافق ثمذح

 

            ئعلاك انجبؽضخ                                         : انًاله                                                         

                      

:رؾهٛم َزبئظ االٍزجٛبٌ   3-6  

 

 أداة الدراسة:. 3-6-1 
اعزجبَخ ػهٗ ػُٛخ ػمٕائٛخ يٍ / 344/اػزًذد انجبؽضخ ػهٗ امعزجٛبٌ  أداح نغًغ انجٛبَبد األٔنٛخ يٍ خءل رٕصٚغ 

اعزجبَخ عبْضح نهزؾٛم  433غٛش يكزًهخ، ٔاعزجبَخ  43اعزجبَخ  بٌ يُٓب  484ؽٛش رى اعزشعبع  رش خ عٛشٚزمػًء  

 483ي شدح ٔانز٘ ٚغبٔ٘  34444ْٔٙ رضٚذ ػٍ انؾذ األدَٗ يٍ ي شداد انؼُٛخ ثبنُغجخ نهًغزًؼبد انزٙ رضٚذ ػٍ 

 ي شدح

 :ؽٛش قغًذ امعزجبَخ إنٗ قغًٍٛ سئٛغٍٛٛ

 (ت، انٕضغ امعزًبػٙانؼًش، انغُظ، انٕظٛ خ، انشار)انًؼهٕيبد انذًٚغشافٛخ ػٍ انؼُٛخ : انمَى األٔل

 :ٔٚغًم يزغٛشاد انذساعخ ٔانز٘ ٚزٕصع ػهٗ فشػٍٛ سئٛغٍٛٛ: انمَى انضبَٙ

 يؾبٔس ْٔٙ/ 3/ٚزٕصع ػهٗ  ثشايظ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔانز٘: انًزغٛش انًغزنم: األٔل: 

 انجؼذ اننبََٕٙ -
 انجؼذ األخءقٙ -
 امَغبَٙانجؼذ  -
 انجؼذ امقزتبد٘ -

 َٙب انؼًٛمسض: انًزغٛش انزبثغ: انضب. 

 

 

 :صلق انًمٛبً-3-6-2

 :اػزًذد انجبؽضخ فٙ قٛبط صذ  انًنٛبط ػهٗ يؼبيم ان ب  شَٔجبؿ ٔ بَذ انُزبئظ ػهٗ انمكم اٜرٙ
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 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 0.921 6 البعد االقتصادي
 0.863 6 البعد القانوني
 0.867 7 البعد األخالقي
 0.790 8 البعد اإلنساني
 0.897 5 رضا العمالء

 0.960 32 االستبانة
يعبيم أنفب كؤَجبؿ -لٛبً صلق انًمٛبً   (6)ٔل جد  

 /20/ثبإلصلاه هلى  spssيٍ اعلاك انجبؽضخ ثبالعزًبك عهٗ يقوعبد ثوَبيظ : انًاله   

 
نءعزجبَخ  بيهخ ا جش  بَذ قًٛخ يؼبيم ان ب  شَٔجبؿ نكم يٍ يؾبٔس امعزجٛبٌ، ٔيؼبيم ان ب  شَٔجبؿ ( 6)يٍ انغذٔل

 .ْزا يب ٚذل ػهٗ صجبد انًنٛبط ٔػذو انؾبعخ إنٗ ؽزف ا٘ ػجبسح يٍ ػجبساد امعزجٛبٌ 4.6يٍ 

 صجبد انًمٛبً -3-6-3

اػزًذد انجبؽضخ ننٛبط صجبد انًنٛبط ػهٗ يت ٕفخ امرغب  انذاخهٙ، انزٙ رؼزًذ ػهٗ اخجبس يؼُٕٚخ انؼءقخ ثٍٛ 

جبَخ يغ ثبقٙ يزٕعوبد يؾبٔس امعزجبَخ، ٔيٍ عٓخ اخشٖ يؼُٕٚخ انؼءقخ ثٍٛ  م يزٕعا  م يؾٕس يٍ يؾبٔس امعز

 :يؾٕس يٍ عٓخ ٔيزٕعا امعزجبَخ  كم يٍ عٓخ اخشٖ، ٔ بَذ انُزبئظ ػهٗ انمكم امرٙ

 

Correlations 

 EM RM BM HM SM االستبانة متوسط 

EM 

Pearson Correlation 1 .398
**
 .922

**
 .816

**
 .743

**
 .869

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 349 349 349 349 349 349 

RM 

Pearson Correlation .398
**
 1 .487

**
 .817

**
 .701

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 349 349 349 349 349 349 

BM Pearson Correlation .922
**
 .487

**
 1 .873

**
 .863

**
 .921

**
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Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 349 349 349 349 349 349 

HM 

Pearson Correlation .816
**
 .817

**
 .873

**
 1 .853

**
 .978

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 349 349 349 349 349 349 

SM 

Pearson Correlation .743
**
 .701

**
 .863

**
 .853

**
 1 .926

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 349 349 349 349 349 349 

 االستبانة متوسط

Pearson Correlation .869
**
 .771

**
 .921

**
 .978

**
 .926

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 349 349 349 349 349 349 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

لٛبً صجبد انًمٛبً                                                          7علٔل هلى   

                                                     

يًب ٚذل ػهٗ يؼُٕٚخ  0.05صغش يٍ ثبنُغجخ نكم انؼءقبد ثٍٛ يؾبٔس امعزجبَخ ا sig بَذ قًٛخ ( 2)يٍ انغذٔل 

انؼءقخ ثٍٛ انًؾبٔس ثؼءٓب انجؼض، ٔثٍٛ انًؾبٔس ٔيزٕعا امعزجبَخ  كم يٍ عٓخ اخشٖ، ْٔزا يب ٚ  ذ ػهٗ صجبد 

 .انًنٛبط

 :انزٕصٛفبد اإلؽابئٛخ--4.3-6

 :انغٌُ * 
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 40.7 40.7 40.7 142 ذكر

 100.0 59.3 59.3 207 انثى

Total 349 100.0 100.0  

                      انقبا ثَإال انغٌُ  االٍزجبَخانزٕصٛف االؽابئٙ نَإال  8هلى  علٔل

                      

 742ػذد امَبس  ثبنًئخ يٍ  بيم انؼُٛخ، فٙ ؽٍٛ  بٌ 34.2ر ش ثُغجخ  337رٕصػذ انؼُٛخ ػهٗ ( 8)يٍ انغذٔل 

 .يٍ  بيم امعزجبَخ% 13.4ي شدح ثُغجخ 
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 :انعًو * 
 

 انعًو

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15-20 60 17.2 17.2 17.2 

21-25 60 17.2 17.2 34.4 

26-30 124 35.5 35.5 69.9 

31-40 63 18.1 18.1 88.0 

 100.0 12.0 12.0 42 فوق وما 41

Total 349 100.0 100.0  

االٍزجبَخ انقبا ثَإال انعًو انزٕصٛف االؽابئٙ نَإال 9علٔل هلى   

  

فٙ % 37ػبيب  ثُغجخ نى رزغبٔص  34 بَذ انؼًش األقم رًضٛء  فٙ انؼُٛخ ْى انً شداد انزٙ رغبٔصد ال ( 3)يٍ انغذٔل 

فٙ ؽٍٛ  بَذ انُغجخ األ ضش % 38 م يغبل ًٚضم َغجخ رنبسة  ؽٍٛ اقزشثذ َغت رًضٛم ثبقٙ افشاد انؼُٛخ ثؾٛش  بٌ

 %.41.1ثُغجخ رنبسة ( 44-76)رًضٛء  ْٙ ثٍٛ 

 

 :انًإْم انعهًٙ *
 

 انًإْم انعهًٙ

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 23.2 23.2 23.2 81 اعدادية

 34.7 11.5 11.5 40 ثانوية

يةجامع اجازة  102 29.2 29.2 63.9 

 88.0 24.1 24.1 84 عليا دراسات

 100.0 12.0 12.0 42 اليوجد

Total 349 100.0 100.0  
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انقبا ثبنًإْم انعهًٙانزٕصٛف االؽابئٙ نَإال االٍزجبَخ  12علٔل هلى   

 

فٙ ؽٍٛ اٌ انؼذد % 73 بٌ انؼذد األ جش يٍ ي شداد انؼُٛخ ٚؾًم رٓبدح عبيؼٛخ ثُغجخ رغبٔصد ( 34)يٍ انغذٔل 

فٛؾٍٛ ثهـ ػذد انً شداد انزٙ رؾًم رٓبدح % 33.1األقم يٍ ي شداد انؼُٛخ  بٌ ٚؾًم انمٓبدح انضبَٕٚخ فنا ثُغجخ 

 %.73ي شدح ٔعب د ثبنًشرجخ انضبَٛخ ثُغجخ  83دساعبد ػهٛب 

 :انؾبنخ االعزًبعٛخ* 

 انؾبنخ االعزًبعٛخ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 40.4 40.4 40.4 141 عازب

 100.0 59.6 59.6 208 متزوج

Total 349 100.0 100.0  

انقبا ثبنؾبنخ االعزًبعٛخاالؽابئٙ نَإال االٍزجبَخ   11علٔل هلى  

 %.13.6ثُغجخ  748، فٙ ؽٍٛ ثهـ ػذد انًزضٔعٍٛ %34.3ػبصة ثُغجخ  333اَنغًذ انؼُٛخ ثٍٛ ( 33)يٍ انغذٔل 

 :انعًم* 
 

 انعًم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 47.0 47.0 47.0 164 موظف

 71.1 24.1 24.1 84 مدير

 100.0 28.9 28.9 101 حر عمل

Total 349 100.0 100.0  

انقبا ثبنعًم  نزٕصٛف االؽابئٙ نَإال االٍزجبَخ ا 10انغلٔل هلى     

 

، فٙ ؽٍٛ ثهـ ػذد انً شداد انزٙ %32ي شدح ثُغجخ  363ثهـ ػذد انًٕظ ٍٛ يٍ ي شداد انؼُٛخ ( 37) يٍ انغذٔل

يٍ  بيم ي شداد انؼُٛخ فٙ ؽٍٛ  بٌ انؼذد األقم يٍ ي شداد انؼُٛخ %  78.3ي شدح ثُغجخ  343رًبسط انؼًم انؾش 

 %.73.3ًٚبسط يُٓخ يذٚش ثُغجخ 
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 :انلفم انشٓو٘ 6
 

 انلفم انشٓو٘ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

31000-45000 40 11.5 11.5 11.5 

46000-60000 163 46.7 46.7 58.2 

61000-10000 83 23.8 23.8 81.9 

 100.0 18.1 18.1 63 فوق وما 100000

Total 349 100.0 100.0  

الٍزجبَخ انقبا ثبنلفم انشٓو٘انزٕصٛف االؽابئٙ نَإال ا  13انغلٔل هلى   

 

 

نٛشح عٕسٚخ ؽٛش  34444 بٌ انؼذد األقم يٍ ي شداد انؼُٛخ رنبثم انذخم األقم انز٘ م ٚزغبٔص ( 34)يٍ انغذٔل 

يٍ  بيم ي شداد انؼُٛخ، فٙ ؽٍٛ  بَذ َغجخ انً شداد انزٍٚ ٚزنبضٌٕ سارت ا ضش يٍ %  33.1 بَٕا ًٚضهٌٕ 

 36444ؽٍٛ  بَذ انُغجخ األ جش يٍ ي شداد انؼُٛخ رزنبضٗ سارت ٚزشٔاػ ثٍٛ فٙ % 38.3نٛشح عٕسٚخ  344444

 .ي شدح 433يٍ اصم % 36.2نٛشح عٕسٚخ ثُغجخ قبسة َتف ػذد انؼُٛخ  64444ٔ

 

 

 :رٕصٛفبد عجبهاد االٍزجبَخ3-6-5.

 

 :ثوايظ انًَإٔنٛخ االعزًبعٛخ 5-1

 



 
95 

 

 :ًذح إنٗ اسثغ يؾبٔس سئٛغٛخ ْٙقغًذ ثشايظ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ؽغت امعزجبَخ انًؼز

 

 

 :انجعل االلزابك٘ 5-1-1

 Descriptive Statistics 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

اػزنذ اٌ رش خ عٛشٚزم رؼًم ػهٗ رؾنٛق انشثؼ   1

 امقزتبد٘ دٌٔ انًغبط ثًغزٕٚبد انذخم انًؾهٙ

349 3.00 5.00 3.7077 .75084 

ٛشٚزم رغؼٗ إنٗ صٚبدح فٕائذْب اػزنذ اٌ رش خ ع 2

امقزتبدٚخ يغ انًؾبفظخ ػهٗ اؽزشاو انًُزغبد 

 انًُبفغخ

349 2.00 4.00 3.0602 .87385 

اسٖ اٌ عٛشرٛم رزًٛض ثبنتذ  فٙ عًٛغ  3

رؼبيءرٓب امقزتبدٚخ ثٛؼب ٔرشا  ثأعبنٛت ٔاضؾخ 

 ٔغٛش يهزٕٚخ

349 2.00 5.00 3.8252 .92590 

رؼًم ػهٗ رؾنٛق اقتٗ  اػزنذ اٌ رش خ عٛشٚزم 4

 امسثبػ ثوش  ر بفخ ٔيمشٔػخ

349 2.00 5.00 3.7593 1.00542 

اػزنذ اٌ رش خ عٛشٚزم رٓذف نهٕصٕل نهزًٛض  5

ٔانٕصٕل نًغزٕٚبد ػهٛب ثوش  يمشٔػخ ٔػٍ 

  شٚق انك ب اد انؼهًٛخ

349 1.00 4.00 2.7679 .87789 

اػزنذ اٌ رش خ عٛشٚزم رغٓى ثجؼض انُمب بد  6

رغبْى ثضٚبدح ٔدػى يتبدس انؾٛبح انكشًٚخ انزٙ 

 نهًغزًغ انًؾهٙ

349 3.00 5.00 4.0000 .84077 

 EM 349 2.33 4.67 3.5201 .74658 

 الٍزجبَخ انقبصخ ثبنجعل االلزابكانزٕصٛف االؽابئٙ نَإال ا  14علٔل هلى 

 

د ٔػًهٛبد رش خ عٛشرٛم انخبصخ  بَذ إعبثبد انؼُٛخ ثًغًهٓب رًٛم إنٗ انًٕافنخ ػهٗ إعشا ا( 33)يٍ انغذٔل 

ثبنجؼذ امقزتبد٘ فًٛب ٚزؼهق ثجشايظ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ثبعزضُب  ٔعٓخ َظش انؼُٛخ فًٛب ٚزؼهق ثبنٕصٕل إنٗ انزًٛض، 

، ٔيٍ عٓخ اخشٖ  بٌ /4/ْٕٔ اقم يٍ يزٕعا انؾٛبد  7.268ؽٛش  بٌ يزٕعا إعبثبد ي شداد انؼُٛخ ٚغبٔ٘ 

ٔثبنزبنٙ فإٌ انؼُٛخ / 4/ْٔٙ ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد  4.17نُغجخ نهجؼذ امقزتبد٘ رغبٔ٘ يزٕعا إعبثبد انؼُٛخ ثب

 .رًٛم إنٗ انًٕافنخ ػهٗ انجؼذ امقزتبد٘ نجشايظ ٔاَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم
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 :انجعل انمبََٕٙ 5-1-2
 

 Descriptive Statistics 

  N Min Max Mean Std. 

Deviation 

 انشػبٚخ نزٕفٛش رغؼٗ انزٙ ثبننٕاٍَٛ رهزضو عٛشٚزم رش خ اٌ اػزنذ 1

 نهًٕظ ٍٛ ٔانوجٛخ انتؾٛخ
349 3.00 4.00 3.7650 .42458 

 ثزؼهًٛبد انخبصخ ثبننٕاٍَٛ رهزضو عٛشٚزم رشك اٌ اػزنذ 2

 األيُخ ٔانجٛئخ انؼبيخ ٔانغءيخ انتؾخ ٔإعشا اد
349 2.00 5.00 3.3496 1.02743 

 انًغزًغ افشاد يٍ انضثبئٍ رغبِ يغ ٔنٛزٓب عٛشٚزم رش خ رزؾًم 3

 انذٍٚ أ انغُظ اعبط ػهٗ ثُٛٓى انز شٚق دٌٔ  كم انًؾم
349 3.00 5.00 4.0029 .68857 

 خذيبد يٍ انؼبيم ؽنٕ  ثزٕفٛش رهزضو عٛشرٛم رش خ اٌ ػزنذا 4

 رغٓٛءد ٔرنذٚى انؼًم يٕقغ ٔانٗ يٍ انُنم  ٕعبئم اعزًبػٛخ

 عكٍ ػهٗ تٕلنهؾ

349 2.00 5.00 3.1777 1.09726 

 نٓب ٚزؼش  قذ انزٙ األضشاس رزؾًم عٛشٚزم رش خ اٌ اػزنذ 5

 انمش خ فٙ رٕاعذْى اصُب  ثٓب انؼبيهٍٛ
349 2.00 5.00 3.2350 1.11254 

 ثٓب رنٕو انزٙ األػًبل عًٛغ ػٍ رتشػ عٛشٚزم رش خ اٌ اػزنذ 6

 ٔاننٕاٍَٛ األَظًخ ٔفق ٔػخانًمش اننبََٕٛخ ٔانٕصبئق انوش  ٔفق
349 2.00 5.00 3.3964 1.11639 

 RM 349 2.67 4.67 3.4877 .73108 

انزٕصٛف االؽابئٙ نَإال االٍزجبَخ انقبصخ ثبنجعل انمبََٕٙ 15علٔل هلى   

 

خ  بٌ يزٕعا إعبثبد انؼُٛخ نكم انؼجبساد ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد ٔثبنزبنٙ يٕافنزٓب ػهٗ  بف( 31)يٍ انغذٔل 

انؼجبساد، ؽٛش  بَذ انًٕافنخ األ جش رنبثم انؼجبسح انضبنضخ انزٙ رنٕل ثزؾًم رش خ عٛشرٛم يغ ٔنٛزٓب رغبِ عًٛغ افشاد 

انزٙ رنٛظ  3فٙ ؽٍٛ اٌ انًٕافنخ األقم  بَذ رنبثم انؼجبسح  3.44انًغزًغ دٌٔ ر شٚق، ؽٛش ثهـ يزٕعا اإلعبثبد 

 4.3822ٔثبنًغًم  بٌ يزٕعا إعبثبد انؼُٛخ ػٍ انجؼذ اننبََٕٙ ٚغبٔ٘  انزضاو انمش خ ثزٕفٛش ٔعبئم انُنم ٔانغكٍ،

ْٕٔ ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد ٔثبنزبنٙ فإٌ انؼُٛخ رًٛم إنٗ انًٕافنخ ػهٗ إعشا اد َٔمب بد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ 

 .رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم يٍ َبؽٛخ انجؼذ اننبََٕٙ

 :انجعل األفاللٙ 5-1-3
 

 Descriptive Statistics 

  N Min Max Mean Std. 

Dev 
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 انًغزًغ ثنٛى انًهزضو األخءقٙ انغهٕك ػهٗ عٛشٚزم رش خ ر  ذ 1

 .ثٓب انؼبيهٍٛ نكبفخ انًؾهٙ
349 3.00 5.00 3.7077 .75084 

 87385. 3.0602 4.00 2.00 349 إَاػّ ثمزٗ ان غبد نًؾبسثخ صبسو َظبو عٛشٚزم رش خ رًزهك 2

 92590. 3.8252 5.00 2.00 349 امَغبٌ ؽنٕ  نًشاػبح زمعٛشٚ رش خ رغؼٗ 3

 اننٛى رٕافق ٔاعهٕة ثوشٚنخ اػًبنٓب عٛشٚزم رش خ رُغض  4

 نهًغزًغ األخءقٛخ
349 4.00 5.00 4.4126 .49301 

 نغًٛغ ٔيؼهٍ ٔاضؼ اخءقٙ دنٛم عٛشٚزم رش خ رًزهك 5

 نذٚٓب انؼبيهٍٛ
349 3.00 5.00 4.2350 .73252 

 49301. 4.4126 5.00 4.00 349 اخءقٙ ثمكم ٔخذيبرٓب نًُزغبرٓب ثبنزشٔٚظ عٛشٚزم  خرش رنٕو 6

 ٔاخء  ٔقٛى اْذاف يغ ٔاْذافٓب عٛشٚزم رش خ سعبنخ رزٕافق 7

 انًؾهٙ انًغزًغ ٔرنبنٛذ ٔػبداد
349 3.00 5.00 4.2321 .64816 

 BM 349 3.14 4.71 3.9836 .53690 

ٙ نَإال االٍزجبَخ انقبصخ ثبنجعل االفاللٙانزٕصٛف االؽابئ 16 علٔل هلى   
 

ٔانزٙ ر  ذ رٕافق رش خ عٛشرٛم ٔاْذافٓب يغ / 2/ بٌ يزٕعا اإلعبثبد األ جش ٚنبثم انؼجبسح سقى ( 36)يٍ انغذٔل 

، فٙ ؽٍٛ (3.447)اْذاف ٔقٛى ٔاخء  ٔػبداد ٔرنبنٛذ انًغزًغ انًؾهٙ، ؽٛش  بَذ قًٛخ يزٕعا اإلعبثبد ٚغبٔ٘ 

انًزٕعا األصغش رنبثم انؼجبسح انًزؼهنخ ثزٕاعذ َظبو ٕٚاعّ ان غبد، ٔػهٗ انشغى يٍ اٌ قًٛخ يزٕعا  بَذ قًٛخ 

، ٔثبنًغًم  بٌ يزٕعا إعبثبد ي شداد انؼُٛخ ػٍ /4/اإلعبثبد انخبص ثٓزِ انؼجبسح ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد 

ْٔٙ / 3.23/رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم ٚغبٔ٘ انؼجبساد انزٙ رنٛظ انجؼذ األخءقٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ 

 .، ٔثبنزبنٙ فإٌ انؼٍٛ رًٛم إنٗ انًٕافنخ ػهٗ انجؼذ امخءقٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ/4/ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد 

 :انجعل اإلََبَٙ 5-1-4
 

 Descriptive Statistics 

  N Min Max Mean Std. Dev 

 انًمبسٚغ إَغبصث انًمبس خ فٙ عٛشٚزم رش خ رغبْى 1

 ٔثشايظ ٔيغزم ٛبد يذاسط يٍ نهغًٛغ األعبعٛخ

 ٔغٛشْب إعكبٌ

349 3.00 5.00 3.7077 .75084 

 نهًمبسٚغ ٔانزجشػبد انًغبػذاد عٛشٚزم رش خ رنذو 2

 يؼٕقٍٛ سػبٚخ يشا ض -   ٕنخ يشا ض- انخٛشٚخ
349 2.00 4.00 3.0602 .87385 

 نؾًبٚخ يظثشا فٙ انًمبس خ ػهٗ عٛشٚزم رش خ رؼًم 3

 ٔانًغزًغ انجٛئخ
349 3.00 4.00 3.7650 .42458 

 نهمجبة ػًم فشص رٕفٛش فٙ عٛشٚزم رش خ رغبْى 4

 ٔدػًٓى انًؼٛمٛخ انغٕٚخ نشفغ يُٓى انوهجخ ٔخبصخ

 ٔيبدٚب   ػهًٛب

349 2.00 5.00 3.3496 1.02743 
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 نهُغب  ػًم فشص رٕفٛش فٙ عٛشٚزم رش خ رغبْى 5

 انذخم يغزٕٚبد ٚبدحص فٙ ثذٔسْب يُٓب إًٚبَب

 يؼٛمزٓى يغزٕٖ ٔرؾغٍٛ نهًٕا ٍُٛ

349 4.00 5.00 4.4126 .49301 

  أػًبل ْٔجبد ْٔذاٚب يُؼ عٛشٚزم رش خ رنذو 6

 انًؾهٙ نهًغزًغ خٛشٚخ ٔيغبًْبد
349 3.00 5.00 4.2321 .64816 

 انًمكءد يٍ ثؼض ؽم فٙ عٛشٚزم رش خ رغٓى 7

 ثبنًغزًغ ؾمر انزٙ امضشاس يٍ ٔانزخ ٛف انًؾهٛخ
349 2.00 5.00 3.3964 1.11639 

 فٙ نهذخٕل ٔصثبئُٓب يٕظ ٛٓب عٛشٚزم رش خ رمغغ 8

 انًغزًغ فٙ  ٕػٛخ ٔخٛشٚخ اعزًبػٛخ َمب بد

 انًؾهٙ

349 3.00 5.00 3.7077 .75084 

 HM 349 3.00 4.50 3.7039 .50495 

انقبصخ ثبنجعل االََبَٙ انزٕصٛف االؽابئٙ نَإال االٍزجبَخ 17علٔل هلى                  

 

 بَذ قًٛخ يزٕعا إعبثبد ي شداد انؼُٛخ انخبصخ ثنٛبط انجؼذ اإلَغبَٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ ( 32)يٍ انغذٔل 

ْٔٙ ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد، ٔثبنزبنٙ فغٍ انؼُٛخ رًٛم / 4.2443/امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم رغبٔ٘ 

/ 6/ٔ / 1/نًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ، ؽٛش اَب انًٕافنخ األ جش  بَذ رؼٕد نهؼجبساد ػهٗ انًٕافنخ ػهٗ إَغبَٛخ اَموخ ا

 /.3.7/ؽٛش  بَذ قٛى يزٕعا اإلعبثبد رضٚذ ػٍ 

 :هضب انعًالء 5-2
 

 Descriptive Statistics 

  N Min Max Mean Std. Dev 

 ثبنًغ ٔنٛخ انًزؼهنخ انخذيبد ػٍ ثبنشضب ارؼش 1

 عٛشٚزم  خرش يٍ انًنذيخ امعزًبػٛخ
349 2.00 4.00 2.7650 .73252 

 ػبو ٔثمكم انًؾهٙ انًغزًغ يٍ   شد ثبنشضب ارؼش 2

 رش خ يٍ انًنذيخ امعزًبػٛخ انًغ ٔنٛخ ثشايظ ػٍ

 نءرتبمد عٛشٚزم

349 4.00 5.00 4.4126 .49301 

 ثّ رنٕو انز٘ امعزًبػٙ انذٔس ػٍ ثبنشضب ارؼش 3

 نءرتبمد عٛشٚزم رش خ
349 3.00 5.00 4.2350 .73252 

 ٔيؾٛوٙ ٔاألصذقب  انؼبئهخ افشاد اَتؼ عٕف 4

 نءرتبمد عٛشٚزم رش خ يغ ثبنزؼبيم امعزًبػٙ

 انًغ ٔنٛخ ثشايظ فٙ ان بػم نذٔسْب َزٛغخ

 امعزًبػٛخ

349 4.00 5.00 4.4126 .49301 

 عٛشٚزم رش خ ادا  ػٍ سا  اَب ػبو ثمكم 5

 امعزًبػٛخ خانًغ ٔنٛ نجشايظ ثبنُغجخ نءرتبمد
349 2.00 4.00 3.2951 .66653 

 SM 349 3.00 4.60 3.8241 .53250 

انزٕصٛف االؽابئٙ نَإال االٍزجبَخ انقبصخ ثوضب انعًالء 18علٔل هلى                  
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ٚظٓش سضب انؼًء  ػٍ ادا  رش خ عٛشرٛم فًٛب ٚخ  اَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ؽٛش  بٌ ( 73)يٍ انغذٔل 

ؽٛش  بٌ افشاد انؼُٛخ / 4/ْٕٔ ا جش يٍ يزٕعا انؾٛبد  4.873ا إعبثبد األفشاد ًٚٛم إنٗ انًٕافنخ إر اَّ ثهـ يزٕع

ػجبساد يٍ خًغخ رنٛظ انشضب  بٌ / 3/ثًغًم إعبثبرٓى ساضٍٛ ػٍ يؼظى انؼجبساد انزٙ رنٛظ سضب انؼًء  إرا اٌ 

 .ُخ اعبثبرٓب اقم يٍ يزٕعا انؾٛبد ْٔٙ انؼجبسح األٔنٗ، فنا ػجبسح ٔاؽذح  بَذ انؼٛ/4/يزٕعا اإلعبثبد ٚضٚذ ػٍ 

 :افزجبه انفوضٛبد 3-6-6.

رٕعذ ػءقخ يؼُٕٚخ ثٍٛ انجؼذ امقزتبد٘ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  فٙ رش خ : ان شضٛخ األٔنٗ

 .عٛشرٛم

انزأصٛش ثٍٛ انًزغٛشٍٚ ٔ بَذ انُزبئظ ػهٗ  اػزًذد انجبؽضخ ػهٗ اخزجبس امَؾذاس انخوٙ انجغٛا مخزجبس انؼءقخ ٔدسعخ

 :انمكم اٜرٙ

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .743
a
 .552 .551 .50017 

a. Predictors: (Constant), Zscore(SM) 

 نهفوضٛخ األٔنٗ model summary 19انغلٔل هلى 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.520 .027  131.474 .000 

Zscore(SM) .555 .027 .743 20.696 .000 

a. Dependent Variable: EM 

                                                 

 نهفوضٛخ األٔنٗ coefficients  02انغلٔل هلى 

 

ٔثبنزبنٙ   4.41ْٔٙ اصغش يٍ قًٛخ اؽزًبل انذمنخ ٔانزٙ رغبٔ٘  4.44رغبٔ٘  sig بَذ قًٛخ ( 74)يٍ انغذٔل 

رشفض فشضٛخ انؼذو ٔرنجم ان شضٛخ انجذٚهخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش رٔ دمنخ يؼُٕٚخ نهجؼذ امقزتبد٘ نهًغ ٔنٛخ 
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ػهٗ سضب ػًء  رش خ عٛشرٛم انز٘ رى  (EM)ب رش خ عٛشرٛم انز٘ رى إػوب ِ انشيض امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓ

 .(SM)اػوب ِ انشيض 

يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػءقخ إٚغبثٛخ ٔعٛذح  ثٍٛ  م يٍ انجؼذ  4.234رغبٔ٘  R بَذ قًٛخ ( 33)ٔيٍ انغذٔل

R2يؼبيم انزؾذٚذ  امقزتبد٘ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  فٙ رش خ عٛشرٛم، ٔ بَذ قًٛخ
 4.117رغبٔ٘  

انجؼذ )عججٓب انًزغٛش انًغزنم ( سضب انؼًء )يٍ انزغٛشاد انؾبصهخ فٙ انًزغٛش انزبثغ % 11.7يًب ٚذل ػهٗ اٌ 

 (امقزتبد٘

قجٕل ان شضٛخ األٔنٗ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ نهجؼذ امقزتبد٘ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ : َزٛغخ ان شضٛخ

 .  فٙ رش خ عٛشرٛمسضب انؼًء

ٕٚعذ رأصٛش رٔ دمنخ يؼُٕٚخ نهجؼذ اننبََٕٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم : ان شضٛخ انضبَٛخ

 .ػهٗ سضب ػًء  انمش خ

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .701
a
 .492 .491 .52178 

a. Predictors: (Constant), Zscore(SM) 

 نهفوضٛخ انضبَٛخ model summary 01 انغلٔل هلى 
 

 

 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.488 .028  124.874 .000 

Zscore(SM) .513 .028 .701 18.336 .000 

a. Dependent Variable: RM 

 نهفوضٛخ انضبَٛخ coefficients 00انغلٔل هلى 

ٔثبنزبنٙ   4.41ْٔٙ اصغش يٍ قًٛخ اؽزًبل انذمنخ ٔانزٙ رغبٔ٘  4.44رغبٔ٘  sig بَذ قًٛخ ( 77)يٍ انغذٔل 

ُٕٚخ نهجؼذ اننبََٕٙ نهًغ ٔنٛخ رشفض فشضٛخ انؼذو ٔرنجم ان شضٛخ انجذٚهخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش رٔ دمنخ يؼ
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ػهٗ سضب ػًء  رش خ عٛشرٛم انز٘ رى  (RM)امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم انز٘ رى إػوب ِ انشيض 

 .(SM)اػوب ِ انشيض 

يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػءقخ إٚغبثٛخ ٔعٛذح  ثٍٛ  م يٍ انجؼذ اننبََٕٙ  4.243رغبٔ٘  R بَذ قًٛخ ( 73)ٔيٍ انغذٔل

R2امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  فٙ رش خ عٛشرٛم، ٔ بَذ قًٛخ يؼبيم انزؾذٚذ  نهًغ ٔنٛخ
يًب ٚذل ػهٗ  4.337رغبٔ٘  

 (انجؼذ اننبََٕٙ)عججٓب انًزغٛش انًغزنم ( سضب انؼًء )يٍ انزغٛشاد انؾبصهخ فٙ انًزغٛش انزبثغ % 33.7اٌ 

نهجؼذ اننبََٕٙ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ سضب  قجٕل ان شضٛخ انضبَٛخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش يؼُٕ٘: َزٛغخ ان شضٛخ

 .انؼًء  فٙ رش خ عٛشرٛم

ٕٚعذ رأصٛش رٔ دمنخ يؼُٕٚخ نهجؼذ امخءقٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ : ان شضٛخ انضبنضخ

 .عٛشرٛم ػهٗ سضب ػًء  انمش خ

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .863
a
 .745 .744 .27173 

a. Predictors: (Constant), Zscore(SM) 

 

 نهفوضٛخ انضبنضخ model summary 03 انغلٔل هلى 
  

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.984 .015  273.875 .000 

Zscore(SM) .463 .015 .863 31.805 .000 

a. Dependent Variable: BM 

 نهفوضٛخ انضبنضخ coefficients 04 انغلٔل هلى 

 

ٔثبنزبنٙ   4.41ْٔٙ اصغش يٍ قًٛخ اؽزًبل انذمنخ ٔانزٙ رغبٔ٘  4.44رغبٔ٘  sig بَذ قًٛخ ( 73)يٍ انغذٔل 

جم ان شضٛخ انجذٚهخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش رٔ دمنخ يؼُٕٚخ نهجؼذ امخءقٙ نهًغ ٔنٛخ رشفض فشضٛخ انؼذو ٔرن

ػهٗ سضب ػًء  رش خ عٛشرٛم انز٘ رى  (BM)امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم انز٘ رى إػوب ِ انشيض 

 .(SM)اػوب ِ انشيض 
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قخ إٚغبثٛخ ٔعٛذح  ثٍٛ  م يٍ انجؼذ امخءقٙ يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػء 4.814رغبٔ٘  R بَذ قًٛخ ( 74)ٔيٍ انغذٔل

R2نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  فٙ رش خ عٛشرٛم، ٔ بَذ قًٛخ يؼبيم انزؾذٚذ 
يًب ٚذل ػهٗ  4.274رغبٔ٘  

 (انجؼذ امخءقٙ)عججٓب انًزغٛش انًغزنم ( سضب انؼًء )يٍ انزغٛشاد انؾبصهخ فٙ انًزغٛش انزبثغ % 21.4اٌ 

قجٕل ان شضٛخ انضبنضخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ نهجؼذ امخءقٙ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ سضب : ٛخَزٛغخ ان شض

 .انؼًء  فٙ رش خ عٛشرٛم

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .853
a
 .728 .728 .26352 

a. Predictors: (Constant), Zscore(SM) 

 نهفوضٛخ انواثعخ model summary 05انغلٔل هلى 

 

 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.704 .014  262.578 .000 

Zscore(SM) .431 .014 .853 30.508 .000 

a. Dependent Variable: HM 

 نهفوضٛخ انواثعخ coefficients 06 انغلٔل هلى

 
ٔثبنزبنٙ   4.41ْٔٙ اصغش يٍ قًٛخ اؽزًبل انذمنخ ٔانزٙ رغبٔ٘  4.44رغبٔ٘  sig بَذ قًٛخ ( 76)يٍ انغذٔل 

رشفض فشضٛخ انؼذو ٔرنجم ان شضٛخ انجذٚهخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش رٔ دمنخ يؼُٕٚخ نهجؼذ امَغبَٙ نهًغ ٔنٛخ 

ػهٗ سضب ػًء  رش خ عٛشرٛم انز٘ رى  (HM)عزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم انز٘ رى إػوب ِ انشيض ام

 .(SM)اػوب ِ انشيض 

يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػءقخ إٚغبثٛخ ٔعٛذح  ثٍٛ  م يٍ انجؼذ امَغبَٙ  4.864رغبٔ٘  R بَذ قًٛخ ( 71)ٔيٍ انغذٔل

R2عٛشرٛم، ٔ بَذ قًٛخ يؼبيم انزؾذٚذ نهًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔسضب انؼًء  فٙ رش خ 
يًب ٚذل ػهٗ  4.233رغبٔ٘  

 (انجؼذ امَغبَٙ)عججٓب انًزغٛش انًغزنم ( سضب انؼًء )يٍ انزغٛشاد انؾبصهخ فٙ انًزغٛش انزبثغ % 23.3اٌ 
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ػٛخ ػهٗ سضب قجٕل ان شضٛخ انشاثؼخ انزٙ رنٕل ثٕعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ نهجؼذ امَغبَٙ نهًغ ٔنٛخ امعزًب: َزٛغخ ان شضٛخ

 .انؼًء  فٙ رش خ عٛشرٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 النتائج والتوصيات
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 انُزبئظ4.1 
 :َظوٚخ  َزبئظ عبيخ

عالالٛشٚزم  صالالُّبع اننالالشاس فالالٙ رالالش خرالالضٔد  َظشٚالالخ انذساعالالخ نخءصالالخؽٛالالش رٕصالالهذ انجبؽضالالخ يالالٍ خالالءل ْالالزِ  -

ؽذٚضالخ رأخالز انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ  ً ٓالٕو انٛالخ ثزٛغالخ رّٕعالّ مػزًالبد  نمش بد األخشٖ  بفالخ ختٕصب  ٔ  ا

،  ًالب رٕصالٙ  ًالب نٓالب يالٍ دٔس ْالبو عالذا ثشضالب ٔٔم  انؼًالء  رغالبِ انمالش خ، نٔيُٓظ يغالزنم ثؼالٍٛ امػزجالبس 

ػًهٓالالب نهًغالال ٔنٛخ امعزًبػٛالالخ ثٓالالذف رؾنٛالالق يٛالالضح  ٛبدانمالالش بد ثبنؼًالالم ػهالالٗ رمالالًٛم عٛبعالالبرٓب ٔاعالالزشارٛغ

انتؼٛذٍٚ انذاخهٙ انًؼُٙ ثبنؼبيهٍٛ ثٓب ٔانخالبسعٙ انًؼُالٙ ثالبنًغزًغ  رُبفغٛخ نهمش خ دٌٔ غٛشْب ، ػهٗ  ء
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انًؾهٙ ٔرنك يٍ خءل  ٔضالغ اعالزشارٛغٛخ ٔ ُٛالخ رؼًالم ػهالٗ دػالى ٔر ؼٛالم امنزالضاو ثبنًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ 

 .انًغزًغ امَغبٌ ٔرغبِ 

اداسٚالخ ٔرُظًٛٛالخ يؼُٛالخ ثٓالب اعزُزغذ انجبؽضخ اَّ نز ؼٛم دٔس انًغال ٔنٛخ امعزًبػٛالخ مثالذ يالٍ رالٕفٛش ثُٛالخ   ًب -

ٔثُمب برٓب ثمكم خالبص رُؼُالٙ ثالّ انمالش بد ختٕصالب  ٔ رالٕفٛش انذساعالبد ٔامثؾالبس ٔ انًؼهٕيالبد انًزؼهنالخ 

ؽٛالش مثالذ . ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ي ٕٓيب  ٔاعهٕثب  ٔروجٛنب  ػهٗ ضٕ  امؽزٛبعالبد ان ؼهٛالخ نهًغزًالغ انًؾهالٙ 

ْزًالالبو ٔعالالبئم امػالالءو ثبنزٕػٛالالخ ثُمالالش صنبفالالخ انًغالال ٔنٛخ يالالٍ انزٕػٛالالخ انتالالؾٛؾخ يالالٍ خالالءل َمالالش ضالالشٔسح ا

امعزًبػٛالخ ٔيجبدئٓالب انتالالؾٛؾخ ٔاألَمالوخ انخبصالخ ثٓالالب  ٔانؼبئالذ ػالم  الالم يالٍ انمالش بد  انً دٚالالخ نٓالب ٔػهالالٗ 

 .انًغزًغ

 :انُزبئظ اإلؽابئٛخ

 ٛم ػهٗ سضب ٕٚعذ رأصٛش يؼُٕ٘ عٛذ نهجؼذ اننبََٕٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشر

 .ػًء  انمش خ

  ٕٗٚعذ رأصٛش يؼُٕ٘ عٛذ نهجؼذ امقزتبد٘ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم ػه

 .سضب ػًء  انمش خ

  ٕٗٚعذ رأصٛش يؼُٕ٘ عٛذ نهجؼذ امخءقٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم ػه

 .سضب ػًء  انمش خ

 ٛش يؼُٕ٘ عٛذ نهجؼذ امَغبَٙ ألَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ انزٙ رًبسعٓب رش خ عٛشرٛم ػهٗ سضب ٕٚعذ رأص

 .ػًء  انمش خ

 

 :انزٕصٛبد4.2. 
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  ثزؼهًٛبد انخبصخ ثبننٕاٍَٛ رٕصٙ انجبؽضخ رش خ عٛشٚزم ثزؼضٚض ٔدػى عٛبعزٓب اننبئًخ ػهٗ امنزضاو 

خ، ٔدػى ؽنٕ  انؼبيهٍٛ فٛٓب ٔانًؾبفظخ ػهٗ انخذيبد األيُ ٔانجٛئخ انؼبيخ ٔانغءيخ انتؾخ ٔإعشا اد

 امعزًبػٛخ انخبصخ ثٓى

  رٕصٙ انجبؽضخ رش خ عٛشٚزم ثزؼضٚض ٔدػى انًًبسعبد انًوبثنخ نألَظًخ ٔاننٕاٍَٛ انًؼزًذح ثبنًغزًغ

 ًب رٕصٙ انجبؽضخ ثبنًؾبفظخ ػهٗ .انًؾهٙ ثًب ُٚبعت انذخم انٕعوٙ نهًٕا ٍُٛ انًغز ٛذٍٚ يٍ خذيبرٓب

األنٛبد ٔانغٛبعبد انًؼزًذح يٍ قجهٓى ٔانزٙ رءًٍ صٚبدح فٕائذْب امقزتبدٚخ يغ انًؾبفظخ ػهٗ اؽزشاو 

 .انًُزغبد انًُبفغخ

  ٙيغ اْذاف ٔقٛى ٔاخء  ٔػبداد ٔرنبنٛذ انًغزًغ  رزٕافقرٕصٙ انجبؽضخ رش خ عٛشٚزم ثزؼضٚض خذيبرٓب انز

 زٗ إَاػّ، ٔانزٙ رؼًم ثذٔسْب ػهٗ يؾبسثخ ان غبد ثمانًؾهٙ

  رٕصٙ انجبؽضخ رش خ عٛشٚزم ثبمعزًشاس ثأنٛزٓب انًؼزًذح ػهٗ رنذٚى انًغبػذاد ٔانزجشػبد نهًمبسٚغ

 .ٔؽًءرٓب اننبئًخ ضذ انغش بٌ ثإَٔاػّ -يشا ض سػبٚخ يؼٕقٍٛ –يشا ض   ٕنخ –انخٛشٚخ 

  ٗبثؼخ ٔامرشاف ػهٗ انٛخ إداسٚخ رؾذد ْٛئخ يخزتخ  ثًز روٕٚشرٕصٙ انجبؽضخ رش خ عٛشٚزم ثبنؼًم ػه

ػًم األقغبو انخبصخ ثًًبسعبد ٔاَموخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ػهٗ صؼٛذ انمش خ انذاخهٙ، َٔمش صنبفزٓب 

 .ػهٗ انتؼٛذ انًؾهٙ انخبسعٙ

   رٕصٙ انجبؽضخ رش خ عٛشٚزم ثبنؼًم ػهٗ رٕفٛشثُٛخ اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ يؼُٛخ ثبنًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ

 ٔثُمب برٓب ثمكم خبص

 

 :انًشاعغ  ًخقبئ

 

:                                                                                                     انعوثٛخانًواعع   

 

  انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهنوبع انخبص ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ ( " 7433.)األعشط، ؽغٍٛ ػجذ انًوهت

 .13322سقى  – ٛف يَٕٛٛـ نهًهفبد انشقاٛخأهش" انًغزذايخ نهًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
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  ر ؼٛم دٔس انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ نهمش بد فٙ انزًُٛخ امقزتبدٚخ ( "  7433.)األعشط، ؽغٍٛ ػجذ انًوهت

 .43377سقى  – أهشٛف يَٕٛٛـ نهًهفبد انشقاٛخ" ٔامعزًبػٛخ فٙ انذٔل انؼشثٛخ

 

 

 

  دساعخ -خذيخ ػهٗ سضب انضثبئٍ فٙ قوبع امرتبمد رأصٛش اثؼبد عٕدح ان( " 7432/7438.)ثجبص، َزٚش

،  هٛخ انؼهٕو امقزتبدٚخ  ينكوح نُٛم شٓبكح انًبٍزو فٙ رَٕٚك انقليبد" . ؽبنخ ػُٛخ صثبئٍ يٕثٛهٛظ

عبيؼخ انؼشثٙ ثٍ يٓٛذ٘ او . رخت  رغٕٚق انخذيبد-قغى انؼهٕو انزغبسٚخ -ٔانزغبسٚخ ٔػهٕو انزغٛٛش 

 .انجٕاقٙ 

 

 

 دساعخ  –دٔس ركٕٚش انخذيخ فٙ رؾذٚذ يغزٕٖ سضب انضثٌٕ ( " 7432. )ٔ فشؽبد، َغٛت .رش ٙ ، فبٚضح

ل و ) ينكوح يمليخ الٍزكًبل يزطهجبد َٛم شٓبكح يبٍزو أكبكًٚٙ " . رجغخ-ؽبنخ ي عغخ ارتبمد انغضائش 

 .رجغخ – هٛخ انؼهٕو امقزتبدٚخ، انؼهٕو انزغبسٚخ ٔػهٕو انزغٛٛش ، عبيؼخ انؼشثٙ انزجٙ ،( ك

 

  ٙرنٛٛى ٔرؾهٛم يًبسعبد يُظًبد األػًبل نهًغ ٔنٛخ ( " 7436. )ٔثبصُٚخ ، إيؾًذ.انزشٚكٙ، فزؾ

يغهخ كهاٍبد االلزابك  " .داسعخ روجٛنٛخ ػٍ رش بد اننوبع انخبص فٙ يذُٚخ يتبسرخ _امعزًبػٛخ

 .13-34ص .7انؼذد. 3انًغهذ . ٔاألعًبل

 

 

 َبصش عشداد : داس إصشا  نهُمش ٔانزٕصٚغ" عٛخ نهًُظًبدانًَإٔنٛخ االعزًب( " 7434. )عشاداد، َبصش

.442 

 

 ٍيغهخ كهٛخ ، " رغٕ  انخذيبد ٔاصشْب ػهٗ سضب انضثبئٍ( " 7433. )ؽبفم، ػجذانُبصش ٔ ؽغٍٛ، ؽغ

 374- 342ص .  38، انؼذد انًأيٌٕ انغبيعخ

 

 دساعخ  -ٚض ٔم  انضثٌٕدٔس انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ فٙ رؼض( " 7431. )ٔانؼوٕ٘ ، يُٓذ. انؾذسأ٘ ، ساد

يغهخ انمبكٍٛخ نهعهٕو ". انُغف األرشف-رؾهٛهٛخ ألسا  ػُٛخ يٍ صثبئٍ يتشف انشافذٍٚ فشع انغش٘

 .33-78، ص 3، انؼذد 32، انًغهذ  اإلكاهٚخ ٔااللزابكٚخ

  

 هخ انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔاصشْب فٙ انًٛضح انزُبفغٛخ نمش بد امرتبمد انؼبي( " 7431. )خٕعهٙ ،  ٕصش

عبيؼخ .،  هٛخ انذساعبد انؼهٛب  ثؾش ركًٛهٙ نُٛم كهعخ يبعَزٛو انعهٕو فٙ ئكاهح األعًبل". فٙ انغٕداٌ

 .انغٕداٌ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب

 

  يًبسعخ اثؼبد انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ ٔاصشْب ػهٗ ادا  انمش بد ( " 7438. )ٔاخشٌٔ.دسِ ، ػًش

 .333-373، ص 6انًغهذ انضبَٙ ، انؼذد ٔاإلكاهٚخ ٔانمبََٕٛخ ، يغهخ انعهٕو االلزابكٚخ " . انجزشٔ ًٛٛبٔٚخ
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  ٙروجٛق ًَٕرط ( " 7432)ػذا٘ ، ػهKano   ثؾش روجٛنٙ فٙ _نزؾذٚذ سضب انضثبئٍ ػٍ عٕدح انخذيبد

،   هٛخ اإلداسح ثؾش يملو نُٛم كهعخ انلثهٕو انعبنٙ انًعبكل نهًبعَزٛو فٙ ئكاهح انجهلٚبد". ثهذح انذٔسح

 .عبيؼخ ثغذاد. ٔامقزتبد

 

   رش بد _ اصش روجٛق يًبسعبد نٛخ امعزًبػٛخ انًغ ٔل فٙ رؼضٚض عًؼخ انً عغخ( "7436. )يؾًذ، فء

-كهٛخ انعهٕو االلزابكٚخ ٔانزغبهٚخ ٔعهٕو انزَٛٛو  " .امرتبمد انخهٕٚخ انؼبيهخ فٙ انغضائش إًَرعب  

 . 473-447ص . يقجو انعٕنًخ ٔالزابكٚبد شًبل افوٚمٛب ثغبيعخ انشهف

 

 ٙانًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ يٍ انٕاقغ األؽبد٘ انٗ انًُظٕس انمجكٙ انًزؼذد( " 7432. )انًغزشٚؾٙ ، ػه   "

 732-332ص (. 3ك)، دٚغًجش 3ع . 42يظ انًغهخ انعوثٛخ نإلكاهح ، 

  

 

 

 ثوبقخ دٔس انًغ ٔنٛخ امعزًبػٛخ فٙ ادا  رش بد امرتبمد ثبعزخذاو اثؼبد ( " 7436. )يٕعٗ، يتؼت

ثؾش ركًٛهٙ نُٛم كهعخ انًبعَزٛو فٙ ئكاهح " . يغًٕػخ عٕدارم نءرتبمد:دساعخ ؽبنخ -األدا  انًزٕاصٌ 

 . عبيؼخ انغٕداٌ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب. ،  هٛخ انذساعبد انؼهٛبانغٕكح ٔااليزٛبى
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