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 إلِاهداء
 

مت الصمىد و حب الحياة ، مهما كانت 
َّ
لىالهما ملا ُوِجدُت في هذه الحياة ، ومنهما تعل

 الصعىبات

 أول من انتظز هذه اللحظات ليفتخز 

 أبي و أمي

 

 حياتيإلى رياحين 

 إخىتي

 

 الى من جمعني به القدر فكان عىضا من هللا وامل 

 من أحيى نبض قلبي لى أغلى مافي الىجىدإ

 خلدون 
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  دهيا العسه:  ةالطالب

 

 تقديزشكز و 

 

 

يشّزفني ويسعدوي أن أتقّدم بخالص الشكز والاحترام 

زين
ّ
 والتقديز للسادة أعضاء لجىة الحكم املىق

 

الذي كان  سليمان علي للدكتىر عميق ه بالشكز الأتىّج كما و 

 إلتمام هذا املشزوع والذي لم 
ً
 عظيما

ً
 وسىدا

ً
خير مشزفا

جيهاته القّيمة ملتابعة سير يبخل بىقته وجهده ومالحظاته وتى 

 في رد جميلعس ى أ عمله
ً
 ه.ن يىفقني هللا يىما
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ض اٌذِّساسح ٍخَّ ُِ 

 د١ٔا فٙذ اٌؼسٗ: حاٌطاٌث

 ذحم١ك ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح فٟاٌسٛق تٛظٗ اٌرأشش اٌُؼٕٛاْ: 

 ششوح س١ش٠رً ذ١ٍ١ىَٛ" -" دساسح حاٌح فٟ لطاع االذظاالخ 

 

 اٌعاِؼح االفرشاض١ّح اٌّسٛس٠ح

 0202ػاَ:                                                                                                             

ورٛس:   س١ٍّاْ ػٍٟئششاف اٌذُّ
 

 

٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ًش ٍُش ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خكٔش حُظٞؿٚ رخُٔٞمٍ ػٍ أهطرخح٠ُ آش ىحٍُص حكىٛ

ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص,ط٣ُٞغ  ك٢:ُٓطٓػِش ٝح ًٔظـ٤َّ ٓٔظوَ ُِظٞؿٚ رخُٔٞم ى رؼخٍ أهط٣خّ حطاً ، ط٤ِ٤ٌّٞ

 ه٤خىس حُظٌِلش ٝحُظٔخ٣ِ. :٣ٖ ٛٔخرؼي٠ُ ا ٓض ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔشّٓر٣ٗٓخ هُحُٔؼِٞٓخص ,ٝحالٓظـخرش ُٜخ.

 هدراءهن  ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ًٌّٞش ٍشك٢ حُؼخ٤ِٖٓ  ٖٓػ٤٘ش ٌٛح ٣ٝظؤُق ٓـظٔغ حُزلغ ٖٓ 

طْ طلي٣يْٛ ٓٔزوخً طزؼخً  ٓزلٞع،( 98) ٝحُزخُؾ ػيىْٛ ، عاهمين أقسام وهشرفي إدارات وهدراء تنفيذيين

 ٕػ صر٣خٗخ ُؿٓغ ىحسًؤ حالٓظزخٗش ىحّٓطهح ّطحُيٍحٓش. ُـز٤ؼش ٝٓٔظٟٞ ػِْٜٔ ك٢ حُشًَش ٓلَ

ػض، ٓشىحٍُح ٓظـ٤َحص ُّ ُٝ إلكطخث٢ ح ٍُطك٣ِح ٗخٓؾٍر ىحّٓطهح ّطٝ،2021ٖٓ ػخّ  حَُحرغك٢ حَُرغ  ٝ



ح  
 

SPSS يوجد أثر ذا  ٚهَِظض حُيٍِّحٓش ا٠ُ أٗ  حُيٍحٓش. صػ٣خٍك طكش ىٟٓ ٍهطرخٝح صُر٣خٗخح ٍُطك٣ِ

ٕ  ًٔخ , حقيق الهيزة التنافسية لشركة سيرياتيل لالتصاالتداللة هعنوية ألبعاد التوجو بالسوق عمى ت ٝأ

ح٤ُِٔس ػ٠ِ  ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص,ط٣ٞغ حُٔؼِٞٓخص,حالٓظـخرش() حُظٞؿٚ رخُٔٞمألرؼخى  طؤػ٤َ ٓؼ١ٞ٘ ٛ٘خُي

.حٗـالهخً ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ حُظّٞطَ ا٤ُٜخ هّيٓض حُزخكؼش ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٞط٤خص ُِّشًَش حُظ٘خك٤ٔش

ًُٝي  شُيٍحٓخص ٓٔظوز٤ِّ  حُٔوظَكخصُالطظخالص، ًٔخ طْ اىٍحؽ ٓـٔٞػش ٖٓ  ُشًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

 رخالٓظلخىس ٖٓ ًٗٔٞؽ حُيٍحٓش.
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The study aimed to test the impact of market orientation on achieving the competitive 

advantage of Syriatel Mobile Telecom, as the dimensions of market orientation were 

chosen as an independent variable, represented in: information gathering, information 

distribution, and response.Whereas, competitive advantage was divided into two 

dimensions: cost leadership and differentiation.The research community consists of a 

sample of employees in Syriatel Mobile Telecom, including executive directors, 

department managers and supervisors of working departments, and their number is (98) 

respondents, who were predetermined according to the nature and level of their work in 

the company under study.The questionnaire was used as a tool for collecting data on the 

study variables, and distributed in the fourth quarter of 2021, and the SPSS statistical 
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analysis program was used to analyze the data and test the validity of the study's 

hypotheses.The study concluded that there is a significant effect of the dimensions of 

market orientation on achieving the competitive advantage of Syriatel Telecom, and that 

there is a significant effect of the dimensions of market orientation (information 

gathering, information distribution, response) on the company's competitive advantage. 

Based on the results that were reached, the researcher presented a set of recommendations 

for Syriatel Communications Company, and a set of proposals for future studies were 

included, taking advantage of the study model. 
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ي َّٚ  اٌفظً األ

 ٌٍثَحس اٌؼاَاإلطاس 

 "إٌّٙع١ح "

 ِحّمذِّ اٌ -2-2

حُظٞؿٚ رخُٔٞم" أٝ"حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم"  كِٔلش ك٢ اىحٍس حألػٔخٍ طوّٞ ػ٠ِ كٌَس حالٛظٔخّ رخُِرخثٖ ٝ 

أكؼَ ٖٓ حُٔ٘خك٤ٖٔ . كل٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس اشزخع كخؿخطْٜ ٝ ٍؿزخطْٜ ريٍؿش ٓظ٤ِٔ ػ٠ِ  حُؼَٔ

حُٔٔخ٤ٍٖٓ ػ٠ِ كي ٓٞحء ُٔخ ُٜخ ٖٓ طؤػ٤َ ٤ٖٝ حألًخى٤ٔ٣شٜيص ػوخكش حُظٞؿٚ رخُٔٞم حٛظٔخّ حُؼي٣ي ٖٓ 

ٚ ا٣ـخر٢ ػ٠ِ أىحء حُٔ٘ظٔخص ٝٗـخكٜخ ٝهي ر٤٘ض حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ح٤ُٔيح٤ٗش إٔ حَُكغ ٖٓ طٞؿ

 ٣ئى١ ا٠ُ حٍطلخع ًز٤َ ك٢ أىحثٜخ. ٓئٓٔش ٓخ رخُٔٞم

ٝحُظٞؿٚ حُٔــٞه٢ ٣ٔ٘ق حُوٞحػي حألٓخٓــ٤ش الرظٌخٍ حٓظـَحطـ٤ــــ٤ش حُو٤ٔش ُِؼ٤َٔ، ٝحُظـــ٢ ريٍٝٛخ طٔ٘ق 

 .ُِشًَشحُشــًَخص حألٓــخّ ٗلــٞ ٤ٓـــِس طـــ٘خك٤ٔش ٓٔــظيحٓش طئػـــَ كــ٢ حألىحء حُٔخُــ٢ 

 ٔؼَ ىٍٝحً طحالهظظخى٣ش ُِـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش ٛٔش حُوـخع حُوي٢ٓ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ٓٔخألٕ ٝٗظَحً 

طٔخْٛ ك٤ٚ حُشًَخص ٖٓ هالٍ ٓؼ٤ٜخ ٗلٞ طل٤ٖٔ حالهظظخى ح١ٍُٞٔ ٝطؼ٣ِِ هيٍطٚ حُظ٘خك٤ٔش  ٍث٤ٔ٤خً 

ـ٤ش ًؤٓــخّ ٝاىٍحًٜــخ رــؤٕ كٌــَ حُٔ٘خكٔــش حُؼخُٔــ٢ طلــٍٞ ٓــٖ حالػظٔــخى ػِــ٠ ح٤ُٔـــِس حُ٘ٔزــ

أًزَ  رٌٍ ؿٜيػٍَٝس  ٣ٔظٞؿذ ٖٓ اىحٍحص طِي حُشًَخص كٌٜح   ُِٔ٘خكٔــش اُــ٠ ح٤ُٔـــِس حُظـــ٘خك٤ٔش

حُٔــ٣َؼش ُظِــي حُظـ٤ـــَحص حُٔظٞهؼــش كــ٢  ك٢ حالٓظشؼخٍ ٝحُظ٘زئ ٝرخُٞهض ٗلٔٚ حُظلَى ٝحالٓظـخرش 

 .هٞحػــي حُٔ٘خكٔــش

 حُظ٢ صُظلي٣خحٓوظِق  ؿٜشحٓٞٝٗيٓخؽ ك٢ حالهظظخى حُؼخ٢ُٔ ٝرٜيف طلو٤ن حال ٓزن ٓخ ػ٠ِ ءر٘خ

هيٍس ػ٠ِ حُظ٘خكْ ٝطلو٤ن حُظٞحؿي ٝحُظلٞم ك٢ ٓٞم   حُلخؿش ك٢ ًٔذ رَُصع ٌٛٙ حُشًَخص طؼظَ

ش حُٔلخكظش أطزق ػٍَٝس كو٤و٤ش اًح أٍحىص حُٔئٓٔخص حُوي٤ٓش ح٣ٝ٣ٍُٞٔظ٤ِٔ رخُٔ٘خكٔش حُشي٣يس 

 ػ٠ِ ٝؿٞىٛخ ٤ًٝخٜٗخ .

أ١  ،(حالطظخالصُِٔ٘ظٔش )هـخع  ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ػ٠ِ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٍػأ ٓشىحٍ ّٓطط زلغٌٛح حُ ل٢

 ش٣ٝهٝ شٓالثٔ ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ءُرٗخ حُظٞؿٚ رخُٔٞم٤ًل٤ش حٓظلخىس حُٔ٘ظٔش ٖٓ  ػ٠ِ ٣ًٍُُطح ٣ّٓط ٗٚأ

ىحٍس اٝ صحُوَحٍح ًطهخح ك٢ ٣٣ٕىحٍإلح ى٣ٓخػٝ ًٓخ ،طٗخك٣ٓش ر٣ثش ك٢ طَٔح٣ٍشالٓٝح ٝرخُٗٓ ُٜخ ٔٔقط

 حُوخٍؿ٤ش. ُر٣ثشح ٕػ ُٗخطؿشح ُٓكطِٓشح ؽَُٓهخح
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 اتمحساساخ اٌسَّ اٌذِّ  -2-0

ٕ  أ٤ٔٛش حُيٍحٓخص حُٔخروش طٌٖٔ ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ حُيٍحٓخص ًحص حُظِش رٔٞػٞع حُزلغ       ا

 ٝحُٞهٞف ػ٠ِ أٜٛٔخ ٖٓ أؿَ حالٓظلخىس ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طّٞطَ ا٤ُٜخ حُزخكؼٕٞ ٖٓ هزَ.

َ ٓئّشَحً ُِظؼَف ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓخص، حألَٓ ح١ٌُ ٣ٔ٘غ حُظيحهَ ٝحُظٌَحٍ ٓغ ٢ٛٝ ٓظٞكّ 

ٓٞػٞع حُيٍحٓش حُظ٢ ٣وّٞ حُزخكغ رٜخ، كؼالً ػٖ حُظؼَف ػ٠ِ ٓخ طّٞطَ ا٤ُٚ حُزخكؼٕٞ هزِٚ ٖٓ 

 حٓظ٘ظخؿخص ٝٓخ هّيٓٞح ٖٓ طٞط٤خص.

 

 ساساخ اٌؼشت١ّحاٌذِّ  -2-0-2

أشش أتؼاد ِفَٙٛ اٌرٛظٗ ٔحٛ (. تؼٕٛاْ :"0202 ,ِحّذ دٞ,٘اأ.د ٌؼالٚٞ ػّش ّ) دساسح    -2

 ظاِؼح اٌعضائش-" اٌسٛق ػٍٝ ذحس١ٓ ٚذط٠ٛش األداء اٌرس٠ٛمٟ

طـز٤ن ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ػ٠ِ حألىحء  ف ػ٠ِ أػ٣َٜيف حُزلغ ا٠ُ حُظؼَ ٍِّخض اٌّذساسح:

خى ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم حُظ٣ٞٔو٢ ُِٔئٓٔش حُٞؽ٤٘ش )ط٤يحٍ(. ًٔخ طْ ه٤خّ ٓٔظٟٞ ٓٔخٍٓش أرؼ

ٝحألىحء حُظ٣ٞٔو٢ ك٢ حُٔئٓٔش ٝحهظزخٍ حُلَػ٤خص حُٔوظَكش ًُ٘ٔٞؽ حُيٍحٓش اكظخث٤خ،   ، ك٤غ 

طٔؼِض حُٔظـ٤َحص حُٔٔظوِش رٔلّٜٞ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ك٢ حُزؼي: )حُٔؼِٞٓخط٢، حالٓظَحط٤ـ٢ 

َُرل٤ش، حُلظش حُٔٞه٤ش، حُٔز٤ؼخص، حُٔظـ٤َحص حُظخرؼش رخألىحء حُظ٣ٞٔو٢ رٔئشَ: )ح(,أٓخ ٝحُؼ٤ِٔخط٢

كـْ حُٔشظ٣َخص، ؿٌد حُِرخثٖ ٍٝػخ حُِرخثٖ(. هِض حُزلغ ا٠ُ ٝؿٞى أػَ ه١ٞ ر٤ٖ أرؼخى ٓلّٜٞ 

َٜص فحُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ريالُش ٓلخٍٝٛخ: حُِرٕٞ، حالٓظَحط٤ـ٤ش، هيٓش حُِرخثٖ ٝحُٔؼَ حُظ٢ 

خص ٓٔخ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ػ٠ِ حُٔئٓٔش حُلَػ٤ػ٠ِ ٓئشَحص حألىحء حُظ٣ٞٔو٢ ك٢  ًَ  سًٔلخٍٝ ٓئػَ

 .ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔلخٍٝ ُظل٤ٖٔ ٝطـ٣َٞ أىحثٜخ حُظ٣ٞٔو٢حُظ٤ًَِ

-"أشش ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح فٟ ذحم١ك اٌفشص اٌرس٠ٛم١ح (. تؼٕٛاْ :"0229,دساسح )اٌذاٌٟ -0

 ظّٙٛس٠ح اٌسٛداْ,ظاِؼح شٕذٞ

حُلَص حُظ٣ٞٔو٤ش رخُظـز٤ن ػ٠ِ ط٘خُٝض ٌٛٙ حُيحٍٓش أػَ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ طلو٤ن  ٍِّخض اٌّذساسح:

شًَخص ٓؼخ٣ٝش حُز٣ََ ُِٔ٘ظـخص حُـٌحث٤ش. ٝطٔؼِض ٓشٌِش حُيحٍٓش ك٢ ٓليٝى٣ش حُلَص حُٔٞه٤ش ٓغ 

طِي حُلَص، ٓغ ػيّ أُخّ طِي حُشًَخص رخ٤ُ٥ش  ٠ ٓليٝى ٖٓ حُشًَخص حُٔظ٘خكٔش ػِٝؿٞى ػيى ال

ِش ك٢ حٓظالى طِي حُشًَخص ٤ُِِٔس حُظ٘خك٤ٔش حُظل٤ش حُظ٢ طٌٜٔ٘خ ٖٓ حالٓظلخىس ٖٓ طِي حُلَص ٝحُٔظٔؼ
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حُل٣َيس حُظ٢ طٔ٘لٜخ حألكؼ٤ِش ك٢ حالٓظلخىس ٖٓ حُلَص حُٔظخكش رخألٓٞحم رشٌَ أكؼَ ٖٓ هيٍس 

ٓخ ٛٞ أػَ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢  : ٢ِش حُزلغ ك٠ حُٔئحٍ حَُث٤ْ حُظخُحُٔ٘خك٤ٖٔ ػ٠ِ ًُي ٝطظٔؼَ ٓشٌ

 طلو٤ن حُلَص حُظ٣ٞٔو٤ش ؟

ٓش ُِظؼَف ػ٠ِ أػَ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ طلو٤ن حُلَص حُظ٣ٞٔو٤ش،ٖٝٓ ػْ طوي٣ْ ٝٛيكض حُيحٍ

ٓوظَكخص طٔخػي حإلىحٍس حُؼ٤ِخ ك٢ طل٤ٖٔ حٓظلخىطٜخ ٖٓ حُلَص حُظ٣ٞٔو٤ش. حُٜٔ٘ؾ حُٔظزغ ك٢ ٌٛح 

حُزلغ ٛٞ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ حُظل٢ِ٤ِ ُٞطق حُظخَٛس ٓٞػٞع حُيحٍٓش، ًٌُٝي حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ 

 ُظظزغ حُظخَٛس، رخإلػخكش ُٜٔ٘ؾ ىحٍٓش حُلخُش. )حُٞػخثو٢ (

ٍ ك٢ حُزلغ َحػ٠ِ شًَش ٓؼخ٣ٝش حُز٣ََ حالٓظٔ طٞطِض حُيحٍٓش ا٠ُ حُؼي٣ي ٖٓ حُظٞط٤خص أٜٛٔخ أٗٚ

ػٖ أٓخ٤ُذ اٗظخؿ٤ش ًحص طٌِلش أهَ ٓغ طيػ٤ْ حٓظخٍط٤ـ٤خطٜخ حُلخ٤ُش حُوخطش رظول٤غ حُظٌخ٤ُق ُظظٌٖٔ 

 حُظ٣ٞٔو٤ش. ٖٓ طلو٤ن حٓظلخىس حًزَ ٖٓ حُلَص

 – "أشش ػٕاطش اٌّض٠ط اٌرس٠ٛمٟ ػٍٝ ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح(. تؼٕٛاْ:"0228 ػثذاٌح١ّذدساسح ) -3

 ػّاْ , ظاِؼح اٌششق األٚسظ.

٠ُ حٌُشق ػٖ أػَ ػ٘خطَ ح٣ُِٔؾ حُظ٣ٞٔو٢ )حُٔ٘ظؾ، حُظٔؼ٤َ، اٛيكض ٌٛٙ حُيحٍٓش ٍِّخض اٌّذساسح:

ٓظخٗغ حُزال٤ٓظي حُظ٘خػ٤ش ك٢ ػٔخٕ، ُٝوي أؿ٣َض  حُظ٣َٝؾ، حُظ٣ُٞغ( ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢

ك٤غ .ٓظ٘غ  (99شًَخص حُظ٘خػش حُزالٓظ٤ٌ٤ش ك٢ ٓلخكظش ػٔخٕ ٝحُزخُؾ ػيىٛخ ) ػ٠ِحُيحٍٓش 

٠ُ ػيس ٗظخثؾ أٜٛٔخ ٝؿٞى طؤػ٤َ ًٝ ىالُش اكظخث٤ش ألرؼخى ح٣ُِٔؾ حُظ٣ٞٔو٢ اطٞطِض ٌٛٙ حُيحٍٓش 

، حُظ٣ُٞغ( ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ حُشًَخص حُظ٘خػ٤ش ٝحُٔظٔؼِش ك٢ )حُٔ٘ظؾ، حُظٔؼ٤َ، حُظ٣َٝؾ 

أٜٛٔخ طؼ٣ِِ ػيى  رظوي٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٞط٤خص  ػ٠ِ ًُي هخّ حُزخكغ ٝر٘خء.ُِزالٓظ٤ي ك٢ ػٔخٕ 

رظـ٣َٞ ٤ٓخٓخص طٔؼ٣َ٤ش ٓ٘خٓزش آهٌس  ٝ ّ حُشًَخص حُظ٘خػ٤شحرل٤غ طــ٢ ًخكش  اُظِهـٞؽ حإلٗظخؽ 

يس ٝػٍَٝس ط٘ظ٤ْ حُؼ٤ِٔخص ٝطـ٣َٞ رَحٓؾ ٝهـٞؽ هخىٍس ػ٠ِ طول٤غ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ حُٔ٘خكٔش حُشي٣

 ًِق حإلٗظخؽ ىحهَ حُٔظ٘غ.

أٗٚ ٣ـذ حُظ٤ًَِ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حٓظَحط٤ـ٤خص حُٔٞم ٝح٣ُِٔؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٤ُٚ طٞطِض  ٓخٖٝٓ 

ى١ ٤ئٓحُظ٣ٞٔو٢ ٝح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ألٕ ًَ ٌٛٙ حالٓظَحط٤ـ٤خص ٓظ٣ِي ٖٓ ٤ًٔش حُٔز٤ؼخص . ًَٝ ٌٛح 

ُٞؿٞى ػالٓش طـخ٣ٍش ٤ِٔٓس ػٖ ؽ٣َن رَحٓؾ ط٣ٞٔو٤ش ٓـٍٞس ٝطوي٣ْ ٓ٘ظؾ أكؼَ ُِؼٔالء ػٖ ؽ٣َن 

 هلغ حألٓؼخٍ أٝ طٞك٤َ ٤ِٓحص طظٞحكن ٓغ ٣ُخىس حألٓؼخٍ.
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(. تؼٕٛاْ:"اٌرٛظٗ تاٌسٛق ٚأششٖ ػٍٝ ذؼظ١ُ اٌمذسج اٌرٕافس١ح دساسح 0223 ,دساسح )دغّاْ -4

 اٌعّٙٛس٠ح اٌؼشت١ح اٌسٛس٠ح,اٌحاطٍح ػٍٝ ا٠٢ضٚ فٟ اٌالرل١ح  ١ِذا١ٔح ػٍٝ إٌّظّاخ اٌظٕاػ١ح

 ظاِؼح ذشش٠ٓ.

طٜيف ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ حُظخًي ٖٓ ٓٔظٟٞ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم رؤرؼخىٙ حُؼالػش) ٍِّخض اٌّذساسح:

حُظٞؿٚ رخُؼ٤َٔ , حُظٞؿٚ رخُٔ٘خك٤ٖٔ , ٝحُظٞؿٚ رخُظ٤ٔ٘ن حُٞف٤ل٢ حُيحه٢ِ ( ٝحُظؼَف ػ٠ِ أػَ ٌٛح 

ـز٤ن ك٢ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِٔ٘ظٔخص حُظ٘خػ٤ش ك٢ حُِالًه٤ش ٝحُلخطِش ػ٠ِ حأل٣ِٝ, رخإلػخكش ا٠ُ حُظ

ه٤خّ ٓٔظٟٞ ػوخكش حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ حُٔ٘ظٔخص حًٌٍُٔٞس , ٝطٌظٔذ ٌٛٙ حُيٍحٓش أ٤ٔٛظٜخ رشٌَ 

ٔ٘ظٔخص أٓخ٢ٓ ٖٓ ًٕٞ ر٤جش حُيٍحٓش ٝػ٤٘ش حُيٍحٓش ؿي٣يس رخُ٘ٔزش ُظـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ حُ

حُظ٘خػ٤ش ًٔخ ٣ؼي حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٖٓ حألٓخ٤ُذ حإلىح٣ٍش حُلي٣ؼش حُٔـزوش ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظٔخص 

حُظ٘خػ٤ش حُ٘خؿلش ك٢ ػخُْ حألػٔخٍ ح٤ُّٞ, ح١ٌُ ٣ظظق رخُظـ٤َحص حُٔظٔخٍػش ٝحُٔ٘خكٔش حُشي٣يس ك٢ 

ُزلغ طـزن حُظٞؿٚ حُٔٞم ٝهي طٞطِض حُيٍحٓش ا٠ُ إٔ حُٔ٘ظٔخص حُظ٘خػ٤ش حُظ٢ طؼٜٔ٘خ ٓـظٔغ ح

ًٔخ إٔ حُؼوخكش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُِالُٓش رخُٔٞم ريٍؿش ػخ٤ُش , ٝإٔ ٌٛح حُظـز٤ن ٣ئػَ ػ٠ِ هيٍطٜخ حُظ٘خك٤ٔش 

ُِظٞؿٚ رخُٔٞم ٓٞؿٞىس ر٘ٔزش ٓوزُٞش , ٝهي أٝطض حُيٍحٓش رؼٍَٝس ٓظخرؼش حُشًَخص ُِيٍحٓخص 

٠ كظ٠ طٌٕٞ هخىٍس ػ٠ِ حُٔ٘خكٔش ك٢ حُظ٢ طظ٘خٍٝ ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ رخُٔٞم , ٤ًٝل٤ش طـز٤وٚ ٝكٞحثيٙ كظ

 حُٔٞم حُٔل٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش.

ُحىص هيٍطٜخ حُظ٘خك٤ٔش ٌُٖٝ طز٤ٖ ٖٓ هالٍ حُيٍحٓش أٗٚ ًِٔخ طٞؿٜض حُٔ٘ظٔخص ٓلَ حُيٍحٓش رخُٔٞم 

رظؤػ٤َ ٓظلخٝص ٌَُ رؼي ٖٓ أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ ٓئشَحص حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِٔ٘ظٔخص ٓلَ 

ٍ حُ٘ظخثؾ إٔ طٞؿٚ حُٔ٘ظٔخص ٓلَ حُيٍحٓش رٌَ ٖٓ حُؼ٤َٔ ٝحُظ٤ٔ٘ن ًٔخ حطؼق ٖٓ هالحُيٍحٓش.

إٔ حُظٞؿٚ رخُظ٤ٔ٘ن حُٞف٤ل٢ حُيحه٢ِ  ٗٔٞ ٓز٤ؼخص حُشًَش رشٌَ ا٣ـخر٢ ٝ حُٞف٤ل٢ حُيحه٢ِ ٣ئػَ ػ٠ِ

  .٣ئػَ ٝرشٌَ ا٣ـخر٢ ك٢ ٓؼيٍ حُؼخثي ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍ

تاٌسٛق ٚاسرخذاَ ذىٍٕٛظ١ا  اٌرٛظٗ (. تؼٕٛاْ:"0227 ظاسَُ.دٚ  ٔؼّحأ.َ.ددساسح ) -5

 .إٌٙش٠ٓ, ظاِؼح  تغذاد –" اٌّؼٍِٛاخ ٚاالذظاالخ ٚذأش١شّ٘ا فٟ اداء اٌّشاس٠غ اٌس١اح١ح اٌظغ١شج

 ط٤ـ٤ش ط٘خك٤ٔش رخُ٘ٔزش ُِٔشخ٣ٍغ حُوي٤ٓش حُظـ٤َسَحٓظح٣ؼظزَ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٍِّخض اٌّذساسح:

ٌح طٜيف  حُيحٍٓش ح٠ُ ًشق ٝطل٤َِ حُؼالهش ًِ حُٔيٕ . َُحٝهخطش حُٞحهؼش ك٢ حالٓخًٖ حُزؼ٤يس ػٖ ٓ

ىحء حُٔشخ٣ٍغ أحُظؤػ٣َ٤ش ر٤ٖ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ٝحٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطظخالص ٝر٤ٖ 
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حُوي٤ٓش حُظـ٤َس ٖٓ هالٍ حُظؼَع ُٔل٢ٜٓٞ حُظٞؿٚ رخُٔٞم  ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطظخالص  

 حُيحٍٓش . ٝهي أػزض حُيحٍٓش ٓؼ٣ٞ٘ش  طؤػ٤َ حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ .  ط٤ـ٤ش ط٘خك٤ٔش ك٢ كوََحٓظخٝٓيٟ طز٤ٜ٘ٔخ ً

حالٜٓخّ حُٔزيث٢ ٌُٜٙ حُيحٍٓش ٣ًَِ ػ٠ِ إٔ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٝحٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝ

ط٤ـ٤ظ٤ٖ ٜٓٔظ٤ٖ ٗخؿلظ٤ٖ ٓغ حُٔشخ٣ٍغ ح٤ُٔخك٤ش حُظـ٤َس حُٞحهؼش ك٢ ػٖٔ َحٓظحٝحالطظخالص ٛٔخ 

ٛيحف طظٔؼَ رظ٤ٔ٘ش ػخثيحص حُٔشَٝع ٝطي٣َٝ أحُٔيٕ  ًٜٞٗخ طلون ػالػش  ًَِحن حُزؼ٤يس ػٖ ٓؽحُٔ٘خ

 اػخكش ح٠ُ حالٍٓٞ ؿ٤َ حُِٔٔٞٓش حُٔظؼِوش رظل٤ٖٔ ٝحهغ حُٔي٣٘ش .  حألكَحى

ٕ حٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطظخالص ُٚ طؤػ٤َ ح٣ـخر٢ ٝأ٤ٔٛش  أػزظض حُيحٍٓش ح٤ُٔيح٤ٗش ًٔخ أ

ٕ ٝٓٞهؼٜخ ، أل)ٓي٣٘ش حالُث٣َٖ(  عك٢ ٓؼَ كـْ حُٔشَٝع حُٔزلٞ ك٢ طز٢٘ ٜٓ٘ؾ حُظٞؿٚ رخُٔٞم

 .حٓظويحٜٓخ ٣ِ٣ي ٖٓ هيحٍطٜخ ك٢ حُظٞحطَ ٝحُظلخػَ ٓغ حُٔٞم

 

 ح:ساساخ األظٕث١ّ اٌذِّ  -2-0-0

 .Kevin Zheng Zhou , James R. Brown, Chekitan Sدساسح ) -2

Dev,0229)- ٔٛسز واسٚال٠ٕا ، اٌٛال٠اخ اٌّرحذجظاِؼح 

 .اٌرٛظٗ ٔحٛ اٌسٛق ٚا١ٌّضج اٌرٕافس١ح ٚاألداء: ِٕظٛس لائُ ػٍٝ اٌطٍة:  تؼٕٛاْ

Market orientation, competitive advantage, and performance: A 

demand-based perspective 

طو٤ّْ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٤ًق طئػَ ه٤ٔش حُؼ٤َٔ ػ٠ِ طٞؿٚ حُشًَش ك٢ حُٔٞم ٝرخُظخ٢ُ ٍِّخض اٌّذساسح:

ط٘خػش حُل٘خىم حُؼخ٤ُٔش. طظَٜ حُ٘ظخثؾ  -حُظ٘خك٤ٔش ٝحألىحء حُظ٘ظ٢ٔ٤ ك٢ ط٘خػش حُويٓخص ػ٠ِ ح٤ُِٔس 

أٗٚ اًح أىًٍض حُشًَش إٔ ػٔالثٜخ ٣وٕٞٓٞ رظو٤٤ْ حُويٓش ، كٖٔ حَُٔؿق إٔ طظز٠٘ حُشًَش طٞؿٚ حُؼ٤َٔ 

٤َٔ ا٠ُ ٝحُٔ٘خكْ ػ٠ِ كي ٓٞحء ؛ اًح حػظويص حُشًَش إٔ ػٔالثٜخ كٔخٕٓٞ ُِٔؼَ ، كبٕ حُشًَش ط

طـ٣َٞ حطـخٙ حُٔ٘خكْ. ػالٝس ػ٠ِ ًُي ، ًِٔخ ُحى طٞؿٚ حُشًَش ٗلٞ حُؼٔالء ، ُحىص هيٍس حُشًَش 

ػ٠ِ طـ٣َٞ ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش هخثٔش ػ٠ِ حالرظٌخٍ ٝطٔخ٣ِ حُٔٞم. ك٢ حُٔوخرَ ، ٣ٌٕٞ ُظٞؿٚ حُٔ٘خكْ طؤػ٤َ 

ح ، طئى١ ِٓح٣خ حالرظٌ ًَ خٍ ٝحُظٔخ٣ِ ك٢ حُٔٞم ا٠ُ أىحء ِٓز٢ ػ٠ِ ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ ك٢ حُٔٞم ُِشًَش. أه٤

ٓٞم أًزَ )ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ، حُـٞىس حُٔظظٍٞس ، ٍٝػخ حُؼٔالء( ٝرخُظخ٢ُ ، أىحء ٓخ٢ُ أػ٠ِ )ٓؼَ 

 حَُرق ، ٝكظش حُٔٞم(.
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طويّ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش حُؼي٣ي ٖٓ ح٥ػخٍ حُٜخٓش ُِٔي٣َ٣ٖ ك٢ حُظ٘خػخص حُوي٤ٓش. ٣ـذ إٔ طيٍى 

س ُِؼٔالء )أ١ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُويٓش / حُٔؼَ( طئػَ رشٌَ ًز٤َ ػ٠ِ حُشًَخص إٔ حُو٤ٔش حُٔظظٍٞ

طٞؿٜخطْٜ. ط٤َٔ شًَخص حُويٓخص ا٠ُ حطزخع ًَ ٖٓ طٞؿ٤ٚ حُؼ٤َٔ ٝحُٔ٘خكْ اًح حػظويص إٔ ػٔالثٜخ 

كٔخٕٓٞ ُِويٓش. ط٤َٔ حُشًَخص ا٠ُ حطزخع طٞؿ٤ٚ حُٔ٘خكْ كوؾ اًح حػظويص إٔ حُؼٔالء كٔخٕٓٞ 

خ كٞحثي ٝه٤ٞى ًَ حطـخٙ ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس ُِٔؼَ. ٝحألْٛ ٖٓ ًُي  ًٓ ، ٣ـذ ػ٠ِ حُشًَخص إٔ طلْٜ طٔخ

 حُظ٘خك٤ٔش ٝحألىحء حُٔظلٞم.

 

ظاِؼح  -(Youn Kue Na, Sungmin Kang, Hye Yeon Jeong,0229دساسح )-0

 .وٛس٠ا ,ذشٛٔغ أٔغ

ترىاس اٌرس٠ٛمٟ "ذأش١ش ذٛظٗ اٌسٛق ػٍٝ أداء ذماسُ األػّاي االلرظاد٠ح: اٌرشو١ض ػٍٝ اال تؼٕٛاْ:

 ".ٚا١ٌّضج اٌرٕافس١ح اٌّسرذاِح

The Effect of Market Orientation on Performance of Sharing Economy 

Business: Focusing on Marketing Innovation and Sustainable 

Competitive Advantage 

ألػٔخٍ حالهظظخى حُظشخ٢ًٍ ، رلؼض ٌٛٙ حُيٍحٓش ك٢ حُؼالهخص ر٤ٖ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٍِّخض اٌّذساسح:

( ، ٝحألىحء. طزٌٍ حُٔلخٝالص ُلْٜ طٞؿٚ SCAٝحالرظٌخٍ حُظ٣ٞٔو٢ ، ٝح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش حُٔٔظيحٓش )

ٝر٘خء  SCAحُٔٞم ٖٓ حُٔ٘ظٍٞحص حُؼوخك٤ش ٝح٤ًُِٞٔش ُظ٣َٔغ حالرظٌخٍ حُظ٣ٞٔو٢ ٝطلي٣ي طيحر٤َ 

ٓٔظـ٤ذ ، ٝطْ  400ش ٝح٤ُِخهش ٝحُٔٔخٍ ػ٠ِ حألىحء. طْ اؿَحء طل٤ِالص حُظَىى ٝحُٔٞػٞه٤ش ٝحُظالك٤

 حٓظويحّ ًٗٔٞؽ ٢ٌِ٤ٛ.

أٝالً ، أػَ حُظ٤ٔ٘ن حُٞف٤ل٢ ُظٞؿٚ حُٔٞم حُؼوخك٢ ُظوخْٓ حألػٔخٍ  أْٛ ٓخ طٞطِض ا٤ُٚ ٌٛٙ حُيٍحٓش

حالهظظخى٣ش ٓغ طٞؿ٤ٚ حُٔٔظِٜي رشٌَ ًز٤َ ػ٠ِ حرظٌخٍ حُٔ٘ظؾ ، ٌُٖ طؤػ٤َ حُظٞؿٚ حُظ٘خك٢ٔ ػ٠ِ 

٣ن حُٞف٤ل٢ رشٌَ ًز٤َ ػ٠ِ حرظٌخٍ حالطظخالص ، ٌُٖ طؤػ٤َ طٞؿٚ حُٔٔظِٜي ػ٠ِ  ُْ ١ حرظٌخٍ حُٔ٘ظؾ

ح. ػخ٤ًٗخ ، ًخٕ ُظ٤ُٞي ٓؼِٞٓخص حرظٌخٍ حالطظخالص ُْ ٣ٌٖ  ًَ ح. أػَ حُظٞؿٚ حُظ٘خك٢ٔ ٝحُظْ٘ ًز٤ ًَ ًٖ ًز٤

شخ٢ًٍ حُٔٞم ٝحالٓظـخرش ُٔؼِٞٓخص حُٔٞم حُوخطش رخُظٞؿٚ ح٢ًُِٞٔ ُِٔٞم ألػٔخٍ حالهظظخى حُظ

طؤػ٤َ ًز٤َ ػ٠ِ حرظٌخٍ حُٔ٘ظـخص ، ٌُٖ طؤػ٤َ طزخىٍ ٓؼِٞٓخص حُٔٞم ػ٠ِ حرظٌخٍ حُٔ٘ظـخص ُْ ٣ٌٖ 

ح. ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ طزخىٍ ٓؼِٞٓخص حُٔٞم ٝحالٓظـخرش ُٔؼِٞٓخص حُٔٞم ًخٕ ُٜٔخ طؤػ٤َ ًز٤َ  ًَ ًز٤

ح. ػخُؼًخ ػ٠ِ حرظٌخٍ حالطظخالص ، كبٕ طؤػ٤َ ط٤ُٞي ٓؼِٞٓخص حُٔٞم ػ٠ِ حرظٌخٍ حالطظخ ًَ الص ُْ ٣ٌٖ ًز٤
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، أػَ ًَ ٖٓ حرظٌخٍ حُٔ٘ظـخص ٝحالطظخالص ُالرظٌخٍ حُظ٣ٞٔو٢ ألػٔخٍ حالهظظخى حُظشخ٢ًٍ رشٌَ ًز٤َ 

ػ٠ِ ٤ٛجش حألٍٝحم حُٔخ٤ُش ٝحُِٔغ. ٍحرًؼخ ، أػَص ٤ٛجش حألٍٝحم حُٔخ٤ُش ٝحُِٔغ ألػٔخٍ حالهظظخى 

 .حُظشخ٢ًٍ رشٌَ ًز٤َ ػ٠ِ حُوٞس ح٤ُٜٔٔ٘ش ػ٠ِ حُٔٞم

 

ظاِؼح تشا٠ٚعا٠ا ، ظاٚج اٌششل١ح ،  -(Astrid Puspaningrum,0202دساسح )-3

 .ئٔذ١ٔٚس١ا

اٌرٛظٗ ٔحٛ اٌسٛق ٚا١ٌّضج اٌرٕافس١ح ٚاألداء اٌرس٠ٛمٟ ٌٍّإسساخ اٌظغ١شج "تؼٕٛاْ:

 ."(SMEsٚاٌّرٛسطح )

 Market Orientation, Competitive Advantage and Marketing 

Performance of Small Medium Enterprises (SMEs) 

 

طٜيف ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ طل٤َِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ًٔظـ٤َ ٣ظٞٓؾ طؤػ٤َ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٍِّخض اٌّذساسح:

شًَش طـ٤َس ٝٓظٞٓـش طوغ ك٢ ٓي٣٘ش  113000ػ٠ِ أىحء حُظ٣ٞٔن. ٣زِؾ ػيى ٓـظٔغ حُزلغ ٌٛح 

 ٤100ي٣ٝش ٝحُٔالرْ ٓغ ػ٤٘ش َٓحهزش ٖٓ ٓخالٗؾ ، ٝحُظ٢ طؼَٔ ك٢ ٝكيحص طظ٤٘غ حألؿ٣ٌش ٝحُلَف حُ

شًَش طـ٤َس ٝٓظٞٓـش. طو٤٘ش طل٤َِ حُز٤خٗخص حُٔٔظويٓش ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٢ٛ ٌٗٔؿش حُٔؼخىُش 

ح٤ٌِ٤ُٜش. طش٤َ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ إٔ أىحء حُشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش ٤ِٓىحى اًح ًخٕ ربٌٓخٜٗخ 

ٝطِز٤ش حكظ٤خؿخص حُؼٔالء. ا٠ُ ؿخٗذ ًُي ، طٔخْٛ حُشًَخص ط٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص ٝحألٗشـش حُٔظؼِوش ربٗشخء 

حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش حُٔٞؿٜش ٗلٞ حُٔٞم ك٢ طلو٤ن ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ٖٓ هالٍ هِن ط٤ِٔ حُٔ٘ظؾ ٝؿٞىس 

حُٔ٘ظؾ ٝأٓؼخٍٙ حُظ٘خك٤ٔش ، ٓٔخ ٣ئػَ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ػ٠ِ أىحء حُشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش. ٖٓ أؿَ 

َس ٝحُٔظٞٓـش ، ٣ـذ رٌٍ حُـٜٞى ُظـ٣َٞ حٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٣ٞٔن ، ٓؼَ طل٤ٖٔ أىحء حُشًَخص حُظـ٤

حالٛظٔخّ رظٞؿٚ حُٔٞم ، ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ طٞؿ٤ٚ حُؼٔالء ، ٝطٞؿ٤ٚ حُٔ٘خك٤ٖٔ ، ٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ حُٞفخثق ، 

 ٝطـ٣َٞ أٝ حرظٌخٍ ٓ٘ظـخص ؿي٣يس.

٣َٞ حٓظَحط٤ـ٤خص طش٤َ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ إٔ حُشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش رلخؿش ا٠ُ طـ

ط٣ٞٔو٤ش ، رٔخ ك٢ ًُي حالٛظٔخّ رظٞؿ٤ٚ حُٔٞم ٓغ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ طٞؿ٤ٚ حُؼٔالء ٝطٞؿ٤ٚ حُٔ٘خك٤ٖٔ 

ٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ حُٞفخثق ٝطـ٣َٞ أٝ حرظٌخٍ ٓ٘ظـخص ؿي٣يس. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞكَ طـ٣َٞ حُظٞؿٚ حُظل٤ق 

 ُِٔٞم ِٓح٣خ حُٔ٘ظؾ ٝحُٔؼَ.
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 Cristina I.M.A.S. Fernandes, João J.M Ferreira, Carlaدساسح ) -4

Azevedo Lobo, Mario Raposo,0229)- ؛ ٚحذج  ظاِؼح ت١شا اٌذاخ١ٍح، اٌثشذغاي

فٟ ػٍَٛ األػّاي ، اٌثشذغاي ِٚشوض س٠ادج األػّاي ٚاالترىاس ، ظاِؼح ٌٛتٛسٚ ،  NECEأتحاز 

 .اٌٍّّىح اٌّرحذج

 ".ٛسطحذأش١ش ذٛظٗ اٌسٛق ػٍٝ ذذ٠ًٚ اٌششواخ اٌظغ١شج ٚاٌّر"تؼٕٛاْ:

The impact of market orientation on the internationalisation of 

SMEs 

طؤط٢ حُ٘وـش حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ػ٤ِٔش طي٣َٝ حُشًَخص ٓغ حهظ٤خٍ حُٔٞم حُي٤ُٝش. رؼي ٌٛح  :ٍِّخض اٌّذساسح

ٌٙ حالهظ٤خٍ ، هي طلظَ شًَخص حُ٘ظخثؾ رخُظخ٢ُ ػ٠ِ ٓٔخػيس ك٢ ه٤خّ ٓٔظٟٞ أىحثٜخ حُي٢ُٝ. طٜيف ٛ

( ٖٓ هالٍ MOsحُيٍحٓش ا٠ُ ه٤خّ طؤػ٤َ ػ٤ِٔخص حُظي٣َٝ رٔخ ٣ظٔخش٠ ٓغ طٞؿٜخص ٓٞم حُشًَخص )

كظَ حُٔئُلٕٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ٖٓ  -ه٤خّ طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ حألىحء حُي٢ُٝ. حُظظ٤ْٔ / حُٜٔ٘ـ٤ش / حُٜ٘ؾ 

خ حٛظٔخٓخص شًَش طظي٣َ أٝ ُي٣ٜ 8،103حٓظز٤خٕ طْ آٍخُٚ ػزَ حُز٣َي حإلٌُظ٢َٗٝ ا٠ُ ٓخ ٓـٔٞػٚ 

حُظ٢ طٞكَ  AICEP-Portugal Globalرخُظظي٣َ )ٓـظٔغ حُيٍحٓش( ٓٔـِش ك٢ هخػيس ر٤خٗخص 

ػ٘خ٣ٖٝ حُز٣َي حإلٌُظ٢َٗٝ ٖٓ ٓٔؼ٢ِ حُشًَش حُٔٔئ٤ُٖٝ ػٖ حُظي٣َٝ. طِو٠ حُٔئُلٕٞ ٓخ ٓـٔٞػٚ 

ح ا٣ـخر٤ًخ ُِـِذ ػ٠ِ ًَ ٓ -اؿخرش طخُلش )ػ٤٘ش(. حُ٘ظخثؾ  320 ًَ ٖ ػ٤ِٔخص حُظي٣َٝ طُظَٜ حُ٘ظخثؾ طؤػ٤

ٝحألىحء حُي٢ُٝ. الكق حُٔئُلٕٞ أ٣ًؼخ أ٤ٔٛش ىٍحٓش طؤػ٤َ حُظٞؿٜخص حالٓظَحط٤ـ٤ش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص 

 حُظي٣َٝ ، ريحكغ ٖٓ هظخثض حُشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش حُوخطش.

ػ٠ِ ػ٤ِٔخص  MOsٛ٘خ ٣ظؼٖٔ طلي٣ًيح حهظزخٍ طؤػ٤َحص  حُيٍحٓش إ ٛيفٍِّخض ٔرائط اٌّذساسح:

شًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش ٝػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص أىحثٜخ حُي٢ُٝ ك٢ ٗلْ حُيٍحٓش. هي ٗزِؾ إٔ طي٣َٝ حُ

MOs  ، ح ا٣ـخر٤ًخ ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ. ٌُُي ًَ ظَٜ أ٣ًؼخ حُلخؿش ا٠ُ حُٔشخًٍش ك٢ ٣ِٓي ٖٓ ططُٞي طؤػ٤

٠ِ أ٣ًؼخ ػ طْ حُظؤ٤ًيحُزلغ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٝكْٜ حٓظَحط٤ـ٤خص حُظي٣َٝ ُِشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش. 

أ٤ٔٛش ىٍحٓش طؤػ٤َ حُظٞؿٜخص حالٓظَحط٤ـ٤ش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حُظي٣َٝ ٓغ طؼَع حأله٤َس ُظؤػ٤َحص ٖٓ 

خ  حٓظ٘ظخؿخص حُيٍحٓشحُوظخثض حُوخطش ُِشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش. رشٌَ ػخّ ، طٞكَ  ًٔ ىػ

 أل٤ٔٛش حُٔ٘ظٔخص حألػؼخء ك٢ حهظ٤خٍ حألٓٞحم حُي٤ُٝش ٝحألىحء حُي٢ُٝ حُٔظَطذ ػ٠ِ ًُي. 
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 Anita Talaja,Dario Miocevic, Jurica Pavicic, Niksaدساسح ) -5

Alfirevic,0227)- ظاِؼح صغشب.

 ".اذعاٖ اٌسٛق ٚا١ٌّضج اٌرٕافس١ح ٚأداء األػّاي: اسرىشاف ا٢شاس غ١ش اٌّثاششج"تؼٕٛاْ:

Market Orientation, Competitive Advantage and Business 

Performance: Exploring the Indirect Effects 

ك٢ ٌٛٙ حٍُٞهش ، ٗظ٘خٍٝ حُؼالهخص ؿ٤َ حُٔزخشَس حُظ٢ ُْ ٣ظْ حٓظٌشخكٜخ رشٌَ ًخٍف  :ٍِّخض اٌّذساسح

( ٝحُٔٞحٍى حالٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝٗظخثؾ حألػٔخٍ. كيىص حُيٍحٓخص حُٔخروش MOر٤ٖ طٞؿٚ حُٔٞم )

MO ِس حُظ٘خك٤ٔش ٝك٢ ٜٗخ٣ش حُٔـخف ك٢ أىحء حألػٔخٍ. ٝٓغ ًؤطَ آظَحط٤ـ٢ ٍث٢ٔ٤ ٣ٔخْٛ ك٢ ح٤ُٔ

ًُي ، كبٕ حُزلغ حُٔٞؿٞى ٛٞ ك٢ أكٖٔ حألكٞحٍ ؿِث٤ًخ ك٢ ٓؼخُـش حُلخالص حُـخٍثش حُظ٢ هي طيػْ 

٣ٌَٔ  MOٌٛٙ حُؼالهخص. حُٜيف ٖٓ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٛٞ ط٤ٓٞغ حُٔؼَكش حُلخ٤ُش ٖٓ هالٍ افٜخٍ إٔ 

َٟ ًحص حُظِش ر٘ـخف حألػٔخٍ. ُٔؼخُـش ٓئحٍ حُزلغ ، طْ طـ٣َٞ ػ٤ِٔخص حإلىحٍس حإلٓظَحط٤ـ٤ش حأله

ًٗٔٞؽ ٓلخ٢ٔ٤ٛ رؼالع كَػ٤خص. طْ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ٖٓ هالٍ حٓظز٤خٕ ٓٔق ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ 

 .شًَش ٓظٞٓـش ًٝز٤َس حُلـْ ٖٓ ًَٝحط٤خ 265

 

ألػ٠ِ ٖٓ ٓٞحٍى ٣ئػَ ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش رشٌَ أهٟٞ ك٢ حُٔٔظ٣ٞخص ح MOطش٤َ حُ٘ظخثؾ ا٠ُ إٔ 

VRIN ٖطش٤َ حُ٘ظخثؾ أ٣ًؼخ ا٠ُ إٔ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش طظٞٓؾ حُؼالهش ر٤ .MO  ٝأىحء حألػٔخٍ. ك٢

حُٜ٘خ٣ش ، ٣ظْ ػَع ح٥ػخٍ حُ٘ظ٣َش ٝحإلىح٣ٍش ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ حُظٞؿٜخص حُزلؼ٤ش حُٔٔظوز٤ِش ك٢ 

 .ػٞء ه٤ٞى ٌٛٙ حُيٍحٓش

 

 -(Udriyaha, Jacquline Thama and S. M. Ferdous Azama,0229دساسح) -6

 .ِا١ٌض٠ا ,ظاِؼح دسا٠ف

آشاس ذٛظٗ اٌسٛق ٚاالترىاس ػٍٝ ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح ٚأداء األػّاي ٌٍّٕسٛظاخ اٌظغ١شج "تؼٕٛاْ:

 ".ٚاٌّرٛسطح

 The effects of market orientation and innovation on competitive 

advantage and business performance of textile SMEs 

طلَِ ٌٛٙ حٍُٞهش آػخٍ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٝحالرظٌخٍ ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝأىحء ٍِّخض اٌّذساسح:

شًَش طـ٤َس ٝٓظٞٓـش  150حألػٔخٍ. ؽ٣َوش ؿٔغ حُز٤خٗخص ٢ٛ حٓظز٤خٕ ٓظْٔ. كـْ حُؼ٤٘ش ٛٞ 

 SPSS حُلـْ ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔ٘ؾ ك٢ ٤ٓالٗـٍٞ ، ٓخ٣ِ٤ُخ. ٣ٔظويّ طل٤َِ حُٔٔخٍ ػٖ ؽ٣َن طشـ٤َ

https://www.researchgate.net/profile/Anita-Talaja
https://www.researchgate.net/profile/Dario-Miocevic
https://www.researchgate.net/profile/Jurica-Pavicic
https://www.researchgate.net/profile/Niksa-Alfirevic
https://www.researchgate.net/profile/Niksa-Alfirevic
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ك٢ طل٤َِ حُزلغ. طظَٜ حُ٘ظ٤ـش إٔ طٞؿٚ حُٔٞم ٝحالرظٌخٍ ًخٕ ُٜٔخ طؤػ٤َحص ا٣ـخر٤ش ٝٛخٓش  20.0

ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ؿِث٤ًخ. ٣ؼـ٢ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٝحالرظٌخٍ ٓٔخٛٔخص ك٢ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ر٘ٔزش 

طلٜخ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش. ٪ حُٔظزو٤ش رخُٔظـ٤َحص حألهَٟ حُظ٢ ُْ ٣ظْ 54.7ٝ٪ ر٤٘ٔخ طظؤػَ ٗٔزش 46.3

٤ُِِٔس حُظ٘خك٤ٔش طؤػ٤َ ا٣ـخر٢ ٝٛخّ ؿِث٢ ػ٠ِ أىحء حألػٔخٍ. حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ٝحالرظٌخٍ ُٜٔخ أ٣ًؼخ 

طؤػ٤َحص ًز٤َس ػ٠ِ أىحء حألػٔخٍ رشٌَ ٓزخشَ ٝؿ٤َ ٓزخشَ ٖٓ هالٍ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش. ٣ؼـ٢ حُظٞؿٚ 

٪ ر٤٘ٔخ طظؤػَ حُ٘ٔزش 58.4حء حألػٔخٍ ر٘ٔزش حُٔٞه٢ ٝحالرظٌخٍ ٝح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٓٔخٛٔخص ك٢ أى

 .٪ رٔظـ٤َحص أهَٟ ُْ ٣ظْ ٝطلٜخ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش41.6حُٔظزو٤ش حُزخُـش 

هيٓض ٌٛٙ حُيٍحٓش طلو٤وًخ طـ٣َز٤ًخ ُظلي٣ي آػخٍ طٞؿٚ حُٔٞم ٝحالرظٌخٍ طـخٙ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝأىحء 

٤الٗـٍٞ ، ٓخ٣ِ٤ُخ. حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم حألػٔخٍ ُِشًَخص حُظـ٤َس ٝحُٔظٞٓـش ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔ٘ؾ ك٢ ٓ

ٝحالرظٌخٍ ُٜٔخ آػخٍ ا٣ـخر٤ش ؿِث٤ش ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش. ٌٛح ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ اًح حٍطلغ حطـخٙ حُٔٞم ، كبٕ 

ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝحالرظٌخٍ ٤ِٓىحىحٕ أ٣ًؼخ. ػالٝس ػ٠ِ ًُي ، اًح حٍطلغ حالرظٌخٍ ، كٔظِىحى ح٤ُِٔس 

 طل٤ق. حُظ٘خك٤ٔش أ٣ًؼخ ، ٝحُؼٌْ 
 

 اتمحساساخ اٌسَّ اٌذِّ  ِٛلغ اٌذساسح اٌحا١ٌح ِٓ -2-0-3

ٓيٟ ٖٓ هالٍ حٓظؼَحع حُيٍحٓخص حُٔخروش ٣ظؼق أٜٗخ طظشخرٚ ٓغ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش ٖٓ ك٤غ طز٤خٕ 

وظِلشٝٓيٟ طؤػ٤َٙ ػ٠ِ  ،حُظٞؿٚ رخُٔٞم رؤرؼخىٙأ٤ّٔٛش  ُٓ  ٍٕ ، ك٤غ هـّخػخص ٓوظِلش ٖٓ حألػٔخٍ ك٢ رِيح

خروش ،ط٘خُٝض حُّيٍحٓخ ّٔ  .ػيس هـخػخص هي٤ٓش ٝط٘خػ٤ش  ص حُ

ٖٝٓ ٛ٘خ طؤط٢ حُو٤ٔش حُٔؼخكش ُِيٍحٓش حُلخ٤ُش ٢ٛٝ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُزؼي ح٢ًُِٞٔ ُِظٞؿٚ رخُٔٞم ٝٓيٟ 

طؤػ٤َٙ ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ُِٔئٓٔش حُوي٤ٓش ًُٝي ٖٓ هالٍ حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش ك٢ هـخع حالطظخالص 

 ٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ.  ك٢ ٣ٍٞٓش ٝرشٌَ هخص شًَش ٣َ٤ٓخط

ٖٓ ٌٛٙ حُيٍحٓخص حُٔخروش ك٢ رٍِٞس ٓشٌِش حُيٍحٓش حُلخ٤ُش ٝحهظ٤خٍ ٜٓ٘ؾ حُيٍحٓش  طْ حالٓظلخىسٝهي 

 .ٝٓـظٔغ حُزلغ، ٝك٢ طظ٤ْٔ أىحس حُيٍحٓش

طؼظزَ ٌٛٙ ك٤غ ، و٤ٔش ٓؼخكش ُٔخ ط٘خُٝظٚ حُيحٍٓخص حُٔخروشٕ حُيحٍٓش حُلخ٤ُش طْٜٔ رك٢ ػٞء ًُي ا

ح٤ُِٔس ك٢  حُزؼي ح٢ًُِٞٔ ُِظٞؿٚ رخُٔٞمأػَ  ًَِػ٠ِ ىٍحٓشيٍحٓخص حُو٤ِِش حُظ٢ طحُيٍحٓش ٖٓ حُ

ٓغ ٝؿٞد حإلشخٍس ٛ٘خ ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حُيٍحٓش طؤهٌ رؼي٣ٖ ٤ُِِٔس ، حُظ٘خك٤ٔش ك٢ هـخع حالطظخالص 

ٕ  أؿِذ حُيٍحٓخص حُٔخروش هي ط٘خُٝض حألىحء رشٌَ ػخّ.  حُظ٘خك٤ٔش  ٓٔخ ٣ـؼِٜخ أشَٔ ٝأٝٓغ، ك٤غ أ
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 ُِشىٍح اٌثَحس -2-3

طوّٞ حُشًَخص حُوي٤ٓش ح٣ٍُٞٔش ريٍٝ ًز٤َ ٝرخٍُ ك٢ ىكغ ػـِش حالهظظخى ح١ٍُٞٔ ٗلٞ ح٣ُِٔي ٖٓ 

حُظويّ ٝحُ٘ٔٞ ٝهي كَػض حُؼُٞٔش ػ٠ِ طِي حُشًَخص إٔ طٌٕٞ ك٢ ٓٞحؿٜش ٓزخشَس ٓغ حُيٍٝ حُٔظويٓش 

ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش رشٌَ أٓخ٢ٓ حهظظخى٣خً ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خً حألَٓ ح١ٌُ ٣ـؼَ ٌٛٙ حُٔٞحؿٜش هخثٔش ػ٠ِ 

ٝرخُظخ٢ُ ٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُشًَخص حُوي٤ٓش ح٣ٍُٞٔش حُزلغ ػٖ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٣ٞٔو٤ش حُلي٣ؼش حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ 

 هيٍطٜخ ٝطٞحؿيٛخ ٝطٌٔزٜخ ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ىحثٔش .

خ طـِهـــَ أىرـــ٤خص حُيٍحٓش رخُؼي٣ي ٖٓ حألرلخع كٍٞ ٓظخىٍ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٤ٓـــِس طـــ٘خك٤ٔش ٜٝٓ٘ٝ

 Safarnia etٝهي أفَٜص ىٍحٓش  )  أػـــَٙ كــ٢ طلو٤ــن ح٤ُٔـــِس حُظـــ٘خك٤ٔشٝٓلّٜٞ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ 

al., 2011  (ا٣ـخر٤ش أػَٙ ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش.  ر٤٘ٔخ أفَٜص ىٍحٓش )Zhou et al., 2009) 

ػ٘يٓــخ طِٔي ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ( إٔ حُشًَش Grant, 2002. ر٤٘ٔخ ٣َٟ )ا٣ـخرـــ٤ش أػـــَٙ ػِــ٠ حألىحء

(٣ٝئًي Peteraf and Barney, 2003)، ٤ُؼــٞى ًَ ٓــٖ  طلوــن أٍرخكــخ أػِــ٠ ٓــٖ ٓ٘خكٔــ٤ٜخ

طٌــٕٞ هــخىٍس ػِــ٠ اٗشــخء ه٤ٔــش حهظظخى٣ــش ٓظلٞهــش. طِــي إٔ حُشًَش طِٔي ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ػ٘يٓخ 

ٖ ٓــخ ٣يًٍــٚ حُٔشظـــ١َ ٝرـ٤ـــٖ حُظٌِلــش حالهظظخى٣ــش حُو٤ٔــش حالهظظخى٣ــش طؼــَف رخُلــَم رـ٤ـــ

 حُظـــ٢ طظٌزيٛــخ حُشــًَش ُظٞك٤ـــَٛخ.

ه٤ٔش ٓظلٞهش  ٝحُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ رــيٍٝٙ أكــي حُٔلخ٤ٛــْ حُٔؼخطــَس حُظـــ٢ طٜــيف اُــ٠ اٗشــخء

كــ٢  ًز٤َح ـخف ػ٤ِٜــخ؛ هــي ٗخُــض حٛظٔخًّٔــخ إ ٤ًل٤ــش طلو٤ــن ح٤ُٔـــِس حُظـــ٘خك٤ٔش ٝحُللـ ُِؼ٤َٔ.

 Competitive ك٢ فَ ٤ٛٔ٘ش ٓ٘ظٍٞ حُوٟٞ حُظـ٘خك٤ٔش ٖٓ ؿٜشحالٓظَحط٤ـ٤ش  أىرـــ٤خص حإلىحٍس

Forces Perspective  ٝٓ٘ظٍٞ حُو٤ٔش ر٘خء ػ٠ِ حُٔٞحٍىThe Resource-based View  ٖٓ

 (Zhou et al., 2008ؿٜش أهَٟ) 

رــؤٕ حُزخكؼـ٤ـــٖ ال ٣ـــِحُٕٞ رؼ٤ي٣ـــٖ ( Pulendran et al., 2002 )ٓــشهــي ؿــخء كــ٢ ىٍحٝ  

طٔــخػي حُٔــيٍحء كــ٢ طـ٣ٞـــَ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ كــ٢   ػــٖ طوي٣ــْ ٓزــخىة شــخِٓش ٝطــ٣َزـــ٤ش

ــزن؛ ٣ئًــي طٔــخػي حُٔــيٍحء كــ٢ طـ٣ٞـــَ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ كــ٢ شــًَخطْٜ، ًَٝ ٓــخ ٓ شــًَخطْٜ

كـــْ حُـٔــٞع حُــ١ٌ ٣ٌظـــ٘ق ٓلٜــّٞ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢، ٝحُظيحهــَ ك٤ٔــخ رـ٤ـــ٘ٚ ٝرـ٤ـــٖ 

حُٔلخ٤ٛــْ حألهـــَٟ، ٝإٔ ٛ٘ــخى كخؿــش ِٓلــش ُيٍحٓــظٚ ُليحػظــٚ ٓــٖ ؿٜــش، ٝطِزـــ٤ش ُلخؿــش 

 ط٤ِ٤ٌّٞ حُظ٢ ٢ٛ ٓٞػغ ٌٛٙ حُيٍحٓش حُوي٤ٓش ح٣ٍُٞٔش ٝهخطش شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َحُشــًَخص 

كــ٢ اؽــخٍ رلؼٜــخ ػــٖ حُٔلخ٤ٛــْ حُظـــ٢ طٔــخػيٛخ كــ٢ ٓٞحؿٜــش حُٔ٘خكٔــش حُٔٔــظوز٤ِش حَُٔطوزــش 

 ٓــٖ ؿٜــش أهـَٟ

ِــا أشـــش اٌرٛظــٗ »ُــٌح، كــبٕ ٓشــٌِش حُيٍحٓــش طظٔؼــَ كــ٢ حإلؿخرــش ػــٖ حُظٔــخإٍ ح٥طـــ٢: 

 «؟ ششوح س١ش٠اذ١ً ِٛتا٠ً ذ١ٍ١ىٌَٛســٛلٟ فــٟ ذحم١ــك ا١ٌّـــضج اٌرـــٕافس١ح فــٟ ا

 ُٝإلؿخرش ػ٠ِ ٌٛح حُظٔخإٍ طْ طو٤ٔٔٚ ا٠ُ طٔخإالص كَػ٤ش ًخ٥ط٢:

 ٓخ ٛٞ أػَ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ؟.1

 ٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ؟ٓخ ٛٞ أػَ ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص ك.2
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 ٓخ ٛٞ أػَ حالٓظـخرش ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ؟.3
 

 حساٌثَ ح أ١ّّ٘ -2-4

 :ٖٓ هالٍ ؿخٗز٤ٖ ٗظ١َ ٝػ٢ِٔ حُزلغ ٌٛحأ٤ٔٛش  طٌٖٔ

 (:إٌظش٠ح)اٌؼ١ٍّّح األ١ّ٘ح 

o  ٖٓ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ ك٢ أٜٗخ طِٔؾ حُؼٞء ػ٠ِ ٓل٢ٜٓٞ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ طزَُ أ٤ٔٛش حُيٍحٓش

ًز٤َح ٖٓ حٛظٔخّ ٝح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ًٔلخ٤ْٛ ٓؼخطَس ٜٝٓٔش ٝكي٣ؼش ٓخ طِحٍ طؤهٌ ك٤ِح 

 حُزخكؼ٤ٖ ػخ٤ُٔخً.

o  طٞؿي حُؼي٣ي ٖٓ حألرلخع حُٔظزخ٣٘ش كٍٞ ىٍٝ ًَ ٖٓ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝحُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ك٢

َٓطلؼش رخُ٘ٔزش ُِشًَخص حُظ٠ طٔؼ٠ رشٌَ ٓٔظَٔ ٗلٞ ٍكغ ٓٔظٟٞ  طلو٤ن ٓٔظ٣ٞخص أىحء

أىحثٜخ ٓٔخ ٣ئًي حُلخؿش ٣ُِٔي ٖٓ حُزلغ ٝحُظوظ٢ كٍٞ ٌٛٙ حُٔلخ٤ْٛ ًٝشق أػَٛخ ػ٠ِ 

 حألىحء.

o . طَرؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش ر٤ٖ كو٤ِٖ ٤ٜٖٔٓ ٛٔخ حُظ٣ٞٔن ٝحإلىحٍس حالٓظَحط٤ـ٤ش 

 (:اٌرطث١م١ح١ّح ٍّاٌؼ)اٌؼ١ٍّّح األ١ّ٘ح 

o  ٕٓخ ٤ٔ٣ِ ٌٛٙ حُيٍحٓش ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُيٍحٓخص ًٜٞٗخ ٖٓ حُيٍحٓخص حُو٤ِِش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ا

 .حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش حُظ٢ طظـَم ا٠ُ أػَ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش

o ٓٞرخ٣َ ط٤ٌِّٞ ٝحُظ٢ طؼظزَ ٝحكيس ٖٓ حُشًَخص حُوي٤ٓش ٔظٜيف حُيٍحٓش شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ط

حالطظخالص ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ طؼ٤ْٔ حُيٍحٓش ُظشَٔ حُوـخع حُوي٢ٓ ك٢ حُٔٞم خع هـحَُحثيس ك٢ 

 ًخٓال.

o  ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُظـز٤و٢, كبٕ ٗظخثؾ حُيٍحٓش ٝطٞط٤خطٜخ ٓظل٤ي ٓظو١ٌ حُوَحٍ ك٢ شًَش

٣َ٤ٓخط٤َ ط٤ِ٤ٌّٞ  ك٢ حُظٞطَ ألٗٔذ ٝأكؼَ حُٔلخ٤ْٛ  حُظ٢ طٔظـ٤غ ٓٔخٍٓظٜخ ك٢ اؽخٍ 

 ٘خك٤ٔش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حرظٌخٍ هيٓخص ٝٓ٘ظـخص ؿي٣يس .ٓؼ٤ٜخ ُظلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ

o  َأطزلض ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٓلٍٞ حٛظٔخّ ٓؼظْ حُٔئٓٔخص حُوي٤ٓش ٜٝٓ٘خ شًَش ٣َ٤ٓخط٤

ًُٝي ك٢ فَ حُٔ٘خكٔش حُشي٣يس حُ٘خطـش ػٖ ػُٞٔش حالهظظخى كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُٜخ ػٔخٕ روخثٜخ ك٢ 

 .ٓٞهؼٜخ حُظ٘خك٢ٔ

 حساٌثَ أ٘ذاف  -2-5

ْ ٌُٜح حُزلغ ٓظٔؼَ ك٢ حٌُشق ػٖ أػَ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش إ حُٜيف حَُث٤

 ٝط٘زؼن ٓ٘ٚ حألٛيحف حُظخ٤ُش :

 .ؽَف اؽخٍ ٓلخ٢ٔ٤ٛ ٝك١ٌَ ألػَ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٝح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش 
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  ٙحُظؼٔن ك٢ ىٍحٓش حُـٞحٗذ حُٔؼَك٤ش حُٔويٓش ٖٓ هزَ حُؼي٣ي ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ هخطش حالطـخ

 ٜخ ك٢ حُٔٞم.ُظ٘خك٤ٔش ُِٔئٓٔش حُوي٤ٓش ٓغ طٞؿ٣َٜرؾ ط٤ٔ٘ش حُِٔح٣خ ح حُـي٣ي ح١ٌُ

 ق ػٖ ٓٔظٟٞ طـز٤ن حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ط٤ِ٤ٌّٞ ٝحٛظٔخٜٓخ رخُٔٞحٍى حٌُش

 ٝحٌُلخءحص الٓظالى ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ٝطلو٤ن طلٞم ط٘خك٢ٔ ٝحرظٌخٍ ٓ٘ظـخص ٝهيٓخص ؿي٣يس .

 غ حُز٤جش طٔخػي شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ط٤ِ٤ٌّٞ ك٢ حُظؼخَٓ ٓ حُؼَٔ ػ٠ِ طوي٣ْ طٞط٤خص ٝٓوظَكخص

 حُظ٣ٞٔو٤ش حُٔل٤ـش رٜخ .

 

 ِرغ١ّشاخ َّٚٔٛرض اٌثَحس-2-6

 :ر٘خء ػ٠ِ حُلَٝع حُظ٢ ٤ٓظ٘خُٜٝخ حُزلغ كبٕ ٓظـ٤َحص حُزلغ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٣ؤط٢  

ظوالص حُو٤خّ رَٔحؿؼش أىر٤خص حُيٍحٓخص حُٔخروش ٝػيى ٖٓ حَُٔحؿغ الٓرؼي :اٌّرغ١ّش اٌّسرمً .1

طْ طلي٣ي حألرؼخى حُظ٢ طظالثْ ٝؽز٤ؼش حُؼَٔ حُوي٤ٓش ك٢ أرؼخى حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ حُظٞؿٚ رخُٔٞم,

  Kohli ٖٓحهظَف ًَ  ك٤غ شًَخص حالطظخالص ك٢ ٣ٍٞٓش ًُٝي ٝكوخً ُِٔوخٍرش ح٤ًُِٞٔش,

 & Jaworski  حػظزَ ٖٓ هالُٜخ ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ًٔـٔٞػش  ٢حُظٌٛٙ حُٔوخٍرش

ِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ ح١ٌُ ٣ًَِ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٓلّٜٞ ٝكِٔلش حُظ٣ٞٔن ك٢ حُٔئٓٔش ُظ٤ُٞي ُِ ٓليىس 

حُٔٔظوز٤ِش ُِِرخثٖ ٝٗشَ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ك٢  ٝاٗظخؽ حُٔؼِٞٓخص كٍٞ حالكظ٤خؿخص حُلخ٤ُش

ٞرخُظخ٢ُ آٍخء حُٔلّٜٞ ح٢ًُِٞٔ. ٣ش٤َ حُٔيهَ ٓوظِق اىحٍحطٜخ ٝحٓظـخرظٜخ ٌُٜٙ حُٔؼِٞٓخط

ط٤ُٞي حُٔؼِٞٓخص,ٗشَ (:Kohli and Jaworski, 1990)  صا٠ُ ػالع ٌٓٞٗخ

 حُٔؼِٞٓخص,حالٓظـخرش.

إ حُشًَش طظلٞم ػ٠ِ هظٜٞٓخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ػٔالثٜخ ر٘خء ػ٠ِ ٤ِٓط٤ٖ  :اٌّرغ١ش اٌراتغ .2

أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٛٔخ:٤ِٓس ه٤خىس حُظٌِلش ٤ِٓٝس حُظٔخ٣ِ ٝحُظ٢ ريٍٝٛخ ط٘ؤْ ُ٘ٞػ٤ٖ ٛٔخ:طٔخ٣ِ حُٔٞم 

 (.9Zhou et al., 200ٝحُظٔخ٣ِ رخالرظٌخٍ)

ٚفٟ ٘زا اٌثحس إٍّ٘ا اٌعضء اٌّرؼٍك ترّا٠ض اٌسٛق ٚذُ اٌرشو١ض ػٍٝ اٌرّا٠ض تاالترىاس 

٠ٚؼٛد اٌسثة فٟ رٌه وْٛ اٌحاٌح اٌّذسٚسح )لطاع االذظاالخ( ذؼرّذ تشىً أساسٟ ػٍٝ 

 . ١ِضج االترىاس فٟ ذ١١ّض ٔفسٙا ػٓ تالٟ إٌّافس١ٓ

حُٔظـ٤َحص حُوخطش رخُز٤خٗخص حُشوظ٤ش ُِٔزلٞػ٤ٖ ٝهي ٣ظْ ٢ٛٝ طِي  اٌّرغ١ّشاخ اٌشخظ١ح: .3

 .طلي٣يٛخ ًخُظخ٢ُ: )حُـْ٘، حُؼَٔ، حُظلظ٤َ حُؼ٢ِٔ، ح٠ُٔٔٔ حُٞف٤ل٢، ٓ٘ٞحص حُوزَس(
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( حُظخ1٢ُ-1ٖٓ حُلَػ٤خص حُٞحٍىس ٓخروخً، ٣ٌٖٔ طَٔؼ٤َ ٓظـ٤َّحص ًٝٗٔٞؽ حُزلغ رخُشٌَ )
*
: 

 

 

( ًٗٔٞؽ ٓظـ٤َحص حُزلغ1-1حُشٌَ ٍهْ )
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسفشض١ّاخ اٌثَ  -2-7

خروش ٝٗظخثـٜخ، ٝرؼي طلي٣ي ٓشٌِش       ّٔ ك٢ اؽخٍ طلو٤ن أٛيحف حُزَلغ ٖٝٓ هالٍ َٓحؿؼش حُّيٍحٓخص حُ

 ٓـٔٞػش ٖٓ حُلَػ٤ّخص رخُظ٤ـش حُؼي٤ٓش ًخُظخ٢ُ: طٔض ط٤خؿش حُزلغ ًٝٗٔٞؿٚ

ِٚ ك٢ رٔ ظٞؿٚ رخُٔٞمُِال ٣ٞؿي طـز٤ن  :H1اٌفشض١ح اٌّشئ١سح األٌٚٝ  ٗخط ّٞ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٌ

 ريٍؿش َٓطلؼش. ُالطظخالص

 ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔشك٢  حُظٞؿٚ رخُٔٞم ألرؼخى طؤػ٤َ ٓؼ٣١ٞ٘ٞؿي  ال :H2اٌفشض١ّح اٌّشئ١سح اٌصا١ٔح 

 .٣َ٤ٓخط٤َ ُالطظخالصُشًَش 

ث٤ٔش حُؼّخ٤ٗش حُلَػ٤خص حُلَػ٤ّش حُظخ٤ُش: َّ ع ػٖ حُلَػ٤ّش حُ َّ  ٣ٝظل

حُظٞؿٚ رخُٔٞم ًؤكي أرؼخى  ُـٔغ حُٔؼِٞٓخص طؤػ٤َ ٓؼ١ٞ٘ال ٣ٞؿي  :H2-1 اٌفشض١ّح اٌفشػ١ّح األٌٚٝ

 .ًَشُِشّ  ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش طلو٤ن ػ٠ِ ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

حُظٞؿٚ رخُٔٞم ًؤكي أرؼخى  ُظ٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص طؤػ٤َ ٓؼ١ٞ٘ال ٣ٞؿي  :H2-2اٌفشض١ّح اٌفشػ١ّح اٌصّا١ٔح 

 .ًَشُِشّ  ٤شح٤ُِٔس حُظ٘خكٔطلو٤ن ػ٠ِ  ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

.جهع الهعلّهات.1  

.جّزٗع الهعلّهات.2  

.االسججاتة.3  

.قٗادة الجكلفة.1  

.الجهاٗز تاالتجكار.2  

 الهجغٗر الجاتع: الهٗزة الجًافسٗة. الهجغٗر الهسجقل:الجّجَ تالسّق.
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حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ ًؤكي أرؼخى ُالٓظـخرش  طؤػ٤َ ٓؼ١ٞ٘ال ٣ٞؿي  :H2-3اٌفشض١ّح اٌفشػ١ّح اٌصّاٌصح 

 .ًَشُِشّ  ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔشطلو٤ن ػ٠ِ  شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

٣ُؼِٟ ُِٔظـ٤َحص  حُظٞؿٚ رخُٔٞمطـز٤ن  ألػَ طؤػ٤َ ٓؼ٣١ٞ٘ٞؿي  ال :H3اٌفشض١ّح اٌّشئ١سح اٌصاٌصح 

 .٣َ٤ٓخط٤َ)حُظلظ٤َ حُؼ٢ِٔ، ح٠ُٔٔٔ حُٞف٤ل٢، ٓ٘ٞحص حُوزَس ك٢ حُشًَش( ك٢ شًَش حُي٣ٔـَحك٤ش 

ث٤ٔش حُؼًّخُؼش حُلَػ٤خص حُلَػ٤ّش حُظخ٤ُش: َّ ع ػٖ حُلَػ٤ّش حُ َّ  ٣ٝظل

ك٢ شًَش حُظٞؿٚ رخُٔٞم طـز٤ن  ألػَ طؤػ٤َ ٓؼ٣١ٞ٘ٞؿي  ال: H3-1اٌفشض١ّح اٌفشػ١ّح األٌٚٝ 

 .ُِظلظ٤َ حُؼ٢ِٔ ٣ُؼِٟ ٣َ٤ٓخط٤َ

ك٢ شًَش حُظٞؿٚ رخُٔٞم طـز٤ن  ألػَ طؤػ٤َ ٓؼ٣١ٞ٘ٞؿي  ال: H3-2اٌفشض١ّح اٌفشػ١ّح اٌصا١ٔح 

 ٠ُِٔٔٔ حُٞف٤ل٢. ٣ُؼِٟ ٣َ٤ٓخط٤َ

ك٢ شًَش حُظٞؿٚ رخُٔٞم طـز٤ن  ألػَ طؤػ٤َ ٓؼ٣١ٞ٘ٞؿي  ال: H3-3اٌفشض١ّح اٌفشػ١ّح اٌصاٌصح 

 ُٔ٘ٞحص حُوزَس ك٢ حُشًَش. ٣ُؼِٟ ٣َ٤ٓخط٤َ

 حسٕح اٌثَ عرّغ ٚػ١ُِ  -2-8

ٕ ٓـظٔغ حُزَلغ ٖٓ      ّٞ  شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ حُٔٞفل٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ػ٤٘ش ٤َٓٔس ٖٓ  ٣ظٌ

ٓيٍحء ط٘ل٤٣ٌ٤ٖ ٝٓيٍحء اىحٍحص حُٔٔظ٣ٞخص حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ٝحُٞٓـ٠)رٔخ ك٤ٜخ ؿ٤ٔغ حألهٔخّ شِٔض 

 ,خُيٍحٓش ػ٠ِ حالٓظزخٗشٝطْ حالػظٔخى ر ٓزلٞع  98ٝهي رِؾ كـْ حُؼ٤٘ش ,(ٝٓشَك٢ أهٔخّ ػخ٤ِٖٓ

ألٕ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ال٣ٌٕٞ ٓوظظَحً ػ٠ِ هْٔ ٓؼ٤ٖ ٝ ٝهي طْ ط٣ُٞغ حالٓظزخٗش ػ٠ِ ٓوظِق حألهٔخّ 

 ٣ـذ إٔ طشخٍى ك٤ٚ ؿ٤ٔغ حألهٔخّ.

 

 حسح اٌثَ ِٕٙع١ّ  -2-9

  حُٞطل٢:ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ  حػظٔي حُزخكغ ك٢

، ٝكن حُـ٣َوش حالٓظ٘ظخؿ٤شٌٙ حُيٍحٓش ك٤غ طْ حُؼَٔ ك٢ ٛ ّح،ِشاحً ِٕظّ  اٌٛطفٌٍّٟٕٙط ٚ

ش ُِزلغؽَحثن حُزلغ أ١ طٞط٤ق حُٔشٌِش ٝٝػغ  حٓظويحّٝ  ٓ ش حُؼخ  ِٔٔ ُٔ ، ٝٝػغ حُلَػ٤خص حُ

طلي٣ي حُز٤خٗخص ح٤ٌُٔش ٝحُ٘ٞػ٤ش ٝحهظ٤خٍ حُؼ٤٘ش ٝطظ٤ْٔ حالٓظزخٗش حُٔ٘خٓزش، ٖٝٓ ػْ حهظزخٍ ػْ حُٔ٘خٓزش 

 ٖٓ هالٍ: ًُيأ١ ٣ظْ  ،حُلَػ٤خص ٝٝػغ حالٓظ٘ظخؿخص

ّْ حالػظٔخى ػ٠ِ حُلِٔلش حُٞػؼ٤ش ٓغ طزّ٘  ٖٓ أؿَ طلو٤ن أٛيحف حُيٍحٓش :ظشٞسٍٛب إٌّ أٚالً: األ  ٢ط

  .حُٔيهَ حالٓظ٘ظخؿ٢ ًؤِٓٞد ُِيٍحٓش أ١ حالٗـالم ٖٓ حُؼخّ ا٠ُ حُوخص
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 ّٟ  ظ٤ْٔحالكظخث٢ ٖٓ هالٍ ط ح١ٌُ حػظٔي ك٤ٚ حُزخكغ ػ٠ِ أِٓٞد حُٔٔقِ  شا١ٔاً: األسٍٛب ا١ٌّذأ

 ّٝ ّْ حُو٤خّ رظل٤ِِٜخ ُِلظٍٞ ػ٠ِ  ٤ُش ٖٓ ٓـظٔغ ٝػ٤٘ش حُزلغحٓظزخٗش ٓ٘خٓزش ُـٔغ حُز٤خٗخص حأل ٖٝٓ ػ

ٗظخثؾ اكظخث٤ش ىه٤وش كٍٞ ٓٞػٞع حُيٍحٓش، )ٖٝٓ حٌُٖٔٔ اؿَحء رؼغ حُٔوخرالص ٓغ أطلخد 

 .SPSSحهظزخٍ كَػ٤خص حُزلغ ٖٓ هالُٜخ رخٓظويحّ حُزَٗخٓؾ حالكظخث٢ ٝرخُظخ٢ُ  حإلهظظخص(،

 حسحذٚد اٌثَ  -2-22

 –ٓز٠٘ حإلىحٍس حُؼخٓش  – ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ ٤ٓظْ حُزلغ ك٢ شًَش  ح:اٌحذٚد اٌّىا١ّٔ  -2

 ٣ٍق ىٓشن.–طل٘خ٣خ 

ٝرخُظخ٢ُ  ،2021ٖٓ ػخّ  حَُحرغ٣ظليى حُزلغ هالٍ كظَس حٗـخُٙ ك٢ حَُرغ  : ح:اٌحذٚد اٌضِا١ّٔ  -0

كي٣ؼش، ًٔخ أٜٗخ طو٤ْ ٓظـ٤َحص رـ٤جش حُظـ٤٤َ كظـ٤٤َٛخ ٣ؤهٌ ٣ٌٖٔ حػظزخٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حٓظويحٜٓخ 

 ٝهض ؽ٣َٞ ٗٔز٤خً.

 َحص حُٔيٍٝٓش:: طظؼِن رخُٔظـ٤ّ حاٌحذٚد اٌّٛضٛػ١ّ  -3

  ّاٌّرغ١ ُّ ط٣ُٞغ  –)ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص  ٝكن حألرؼخى حُؼالػش ح٥ط٤ش: حُظٞؿٚ رخُٔٞم سرمً:ش اٌ

 حالٓظـخرش( –حُٔؼِٞٓخص 

  ّ(رخالرظٌخٍحُظٔخ٣ِ -ٝكن حُزؼي٣ٖ حُظخ٤٤ُٖ: )ه٤خىس حُظٌِلش حُظ٘خك٤ٔشح٤ُِٔس  اتغ:ش اٌرّ اٌّرغ١ 

ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓٞحهغ ٓزلٞع  98رِؾ كـٜٔخ  ٤َٓٔس حُيٍحٓش ػ٤٘ش شِٔض اٌحذٚد اٌثشش٠ح: -4

حإلىحٍس ٍٝثخٓش حألهٔخّ ٝحإلشَحف، ًٌُٝي حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ أهٔخّ حُظوـ٤ؾ حالٓظَحط٤ـ٢ ٝحُظ٣ٞٔن ك٢ 

 ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ.شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ

 

 اٌثحس طؼٛتاخ-2-22

 كَحى حُؼ٤٘ش ك٢ حإلؿخرش.٣ش رؼغ أػيّ ؿيّ  -1

 حإلؿخرش.ش طلّ رؼغ حالٓظزخٗخص رٔزذ ػيّ طٞحكَ ًخَٓ شَٝؽ  اهظخء -2

3-  ًُ  ش كي٣ؼش رٔزذ كوٞم ح٤ٌُِٔش.ظذ أؿ٘ز٤ّ ػيّ حُويٍس ػ٠ِ حُلظٍٞ ػ٠ِ ىٍحٓخص ٝ

 

 ِظطٍحاخ اٌثحس -2-20

  .ظٞؿٚ رخُٔٞم , ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ,أرؼخى ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔشحُظٞؿٚ رخُٔٞم , أرؼخى حُ
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ٛٞ ؿِء ٖٓ حُظل٤ٌَ حالٓظَحط٤ـ٢ ُِٔ٘ظٔش,٣ز٠٘ ػ٤ِٚ حألِٓٞد حإلىح١ٍ ح١ٌُ طظزؼٚ حُظٞؿٚ رخُٔٞم:

حُٔ٘ظٔخص رٜيف حُظلٞم ػ٠ِ حُٔ٘خك٤ٖٔ ك٢ طلو٤ن ٍػخ حُؼٔالء ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ كظش ٓٞه٤ش أكؼَ 

 ؼخص ػ٠ِ حُٔيٟ حُـ٣َٞ.٣ُٝخىس حألٍرخف,ٝطلو٤ن حُٔز٤

 

ٛٞ ٓلّٜٞ ػالػ٢ حألرؼخى  ُظٞؿٚ رخُٔٞم ًُٝي ٝكوخً ُِٔوخٍرش ح٤ًُِٞٔش ح :أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم

 :حالٓظوزخٍحص حُظ٣ٞٔو٤ش,ٗشَ حُٔؼِٞٓخص ػزَ حألهٔخّ,حالٓظـخرش ُ٘شَ حُٔؼِٞٓخص.ط٢ًخ٥

 

ش,ٝطـ٣َٞٛخ ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ حألٍرخف ٢ٛ حُويٍس ػ٠ِ ر٘خء حُِٔح٣خ حُظ٘خك٤ٔش حُٔٔظيحٓح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش :

ػ٠ِ حُٔيٟ حُـ٣َٞ,ًُٝي ٖٓ هالٍ أىحء ػخ٢ُ ُِٔ٘ظٔش ٣ًَِ ػ٠ِ طِز٤ش كخؿخص حُؼٔالء رشٌَ أَٓع 

ٝأًؼَ ًلخءس ٝكخػ٤ِش ٖٓ حُٔ٘خك٤ٖٔ,رخإلػخكش ُظلو٤ن حُظؼخٕٝ ر٤ٖ أؿِحء حُظ٘ظ٤ْ حُٔوظِلش ُؼٔخٕ 

 .حُظٞؿٚ حٌُخَٓ ُِٔ٘ظٔش ٗلٞ طلو٤ن أػ٠ِ ه٤ٔش ُِؼ٤َٔ

 

ٛٔخ : ٤ِٓس ه٤خىس حُظٌِلش,٤ِٓٝس حػظٔيص ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ ٤ِٓط٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ أرؼخى ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش :

 حُظٔخ٣ِ حُظ٢ ط٘ؤْ ُِو٤ٖٔٔ ٛٔخ طٔخ٣ِ حُٔٞم ٝحُظٔخ٣ِ رخالرظٌخٍ.

ٝهي ًٍِص ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ رخالرظٌخٍ ٝحِٛٔض طٔخ٣ِ حُٔٞم ٗظَحً الػظٔخى هـخع 

 ػ٤ِٚ رشٌَ أٓخ٢ٓ.حالطظخالص 
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 اٌفَظً اٌصّأٟ

 اإلطاس إٌَّظشٞ ٌٍثَحس

 "اٌرٛظٗ تاٌسٛق ٚا١ٌّضج اٌرٕافس١ح ٚاٌؼاللح ت١ّٕٙا"

 ذ١ّٙذ

، ٓشىحٍُح ٓظـ٤َحصّ ػ٣ك٣ش ُٓلخ٣ٛٝط ىٍحٓشٍ ٣ش١ًٓ ُ، ٝحُِزلغف١َ ٍُٗ حخؽإلح ٌٛح حُلظَٕ ٣طػٓ

 ٕ،ُرخكػ٣ح فُٓهطِ ص٣لخٍطؼ رخٓظويحّ ؼٗخٙٓ ػ٣قٝطٝ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ّٝٓلٜ ػ٠ِ ٍفُطؼخر ٣شًىحر

ّ ٛٝأ٣ٓٛطٚ أ٠ُ ارخإلػخكش ، ٓٚىحٓطهٕ حُٓطؤط٣ش ٓى حثٝحُلح ُيًً، ٝٓٚٝٓلٜ، ٣ه٣شٍُطخحٙ ًٍٝػ٣ق ؿٝطٝ

١ً ١ُٝ حُك٣ىٍٝ حُح ارَحُّ ٣ٓطٝ ٝٓ٘خٛؾ ٍهىحٓىس ػد كٍٓ ُٓطـ٣ًح حٛ ٓظظْ ىٍحٓشًٓخ  ٤ِٔٓحطٚ،

، ٛخٓٝػ٠ِ ٓلٍٜف رخُطؼ ُِٔ٘ظٔش ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش حُزخكغ، ٤ٓٝيٍّ ٓٚىحٓطهح ىػٗك٢ حُٔ٘ظٔش  ٣ِؼرٚ

 .ٛخٍُس ُٓلٓحُٓٗخٛؾ ف حهطِٓ، ٝٓشفُٓٗحك٢  ٛخطٍٍٝػ

ٍَ ػخّ ًٌُٝي ٓ٘ز٤ّٖ ٤ِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝحُ حُظٞؿٚ رخُٔٞمحُؼالهش ر٤ٖ رٚ ىٍؽ ٍٓٗ ُلطّ حهطخٝ رشٌ

  .س حُظ٘خك٤ٔشرخ٤ًُِٔٔظـ٤َّ  حُظٞؿٚ رخُٔٞمّٝٗٞػق ٓيٟ حُؼالهش ر٤ٖ ًَ رؼي ٖٓ أرؼخى 
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  ألٚياٌّثَحس ا

 اٌرٛظٗ تاٌسٛق

 

 ذ١ّٙذ

حُشؼٍٞ رخشظيحى حُٔ٘خكٔش  طزيأ حُٔئٓٔش رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُٔ٘خكْ أًؼَ رظظزغ طلًَخطٚ ،ُٝظـ٘ذ  ػ٘ي

حُٔٞم  ك٢ طلو٤ن حُٔٞحُٗش ك٢ ػالهخطٜخ رِرخثٜ٘خ ٝٓ٘خك٤ٜٔخكبٗٚ ٣ـذ ػ٤ِٜخ اٛٔخٍ ٍرل٤ظٜخ ٓغ حُِرٕٞ 

ُٝوي حٛظٔض حٌُظخرخص حُظ٣ٞٔو٤ش ،ًَظـز٤ن ُٔلّٜٞ حُظ٣ٞٔن حُٔؼخطرخُٔٞم ٤خٓش حُظٞؿٚ ٌُُٝي ط٘ظٜؾ ٓ

ٝر٤ٖ  حُظٞؿٚ رخُٔٞم، ًظـز٤ن ٌُٜٙ  رخُظلَهش ر٤ٖ حُٔلّٜٞ حُظ٣ٞٔو٢ ًلِٔلش َٝٓشي ُؼَٔ حُٔئٓٔخص

خ حُٔئٓٔش حُٔٞؿٜش رخُٔٞم ٢ٛ طِي حُظ٢ طظٔن أٗشـظٜ  ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ حٕ حُلِٔلش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظ٣َش

 .كِٔلش حُٔلّٜٞ حُظ٣ٞٔو٢ ٝأػَٙ ػ٠ِ ح ألىحء حُظ٣ٞٔو٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ٝهــٜخ ٓغ

اٌرٛظٗ تاٌسٛق ِفَٙٛ -0-2-2   

٣ٝؼظزَ ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ رخُٔٞم حألىحس حُظ٢ طٌٖٔ ٖٓ حُظل٤ٌَ حالٓظَحط٤ـ٢ ك٢ طظ٤ْٔ حألٛيحف 

ظخكش ٝحٌٍُحع حُظـخ١ٍ ُِٔئٓٔش ٝحالٓظَحط٤ـ٤خص رـ٤ش ه٤خىس حُٔئٓٔش الٓظـالٍ حُلَص حُظ٣ٞٔو٤ش حُٔ

ُظ٤ٔ٘ش حُـِذ ك٢ حُألٓٞحم حُٔٔظٜيكش.ٝهي طؼيىص حُظؼ٣َلخص حُظ٢ هّيٜٓخ حٌُظّخد ٝحُزخكؼٕٞ ح٣ٌُٖ 

ًِّٝح ػ٠ِ حالٛظٔخّ رٌٜح حُٔلّٜٞ، ٝطزخ٣٘ض ٝؿٜخص ٗظَ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُوزَحء ك٤غ ٝػغ حُؼِٔخء  ٍ

رـٜخ رخٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٣ٞٔن ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٓـٔٞػش ٓوظِلش ٖٓ حُٔوخ٤٣ْ ُِظٞؿٚ رخُٔٞم كْٜٔ٘ ٖٓ ٍ

.( 1-2ٌٝٛح ٓخ ٛٞ ٓٞػق ك٢ حُـيٍٝ ) ٍرـٜخ رخالٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  

)َٓطزشً ٖٓ حألهيّ ا٠ُ حألكيع(ظٞؿٚ رخُٔٞم ( ٣ّٞػق ٓلخ٤ْٛ ح1ُ-2حُـيٍٝ ٍهْ )  

1990 Narver and 

Slater 

حػظزَح إٔ أكؼَ شٌَ ُِظؼز٤َ ػٖ حُظٞؿٚ 

خكش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ,ٝحُظ٢ رخُٔٞم ٣ظْ ٖٓ هالٍ حُؼو

اًح طٔض رشٌَ كؼخٍ ًٝلئ طوِن ح٤ًُِٞٔخص 

حُؼ٣ٍَٝش ُظلو٤ن أػ٠ِ ه٤ٔش ُِؼٔالء ٖٓ ػْ 

حُلظٍٞ ػ٠ِ أكؼَ أىحء ُِٔ٘ظٔش.٣ٝظؼٖٔ 

حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٓـٔٞػش ٓليىس ٖٓ 

حُظظَكخص ٝأٗٔخؽ حُِٔٞى حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ 

ػالػش ػ٘خطَ ٢ٛ:حُظٞؿٚ رخُؼ٤َٔ,حُظٞؿٚ 

ٚ رخُظ٤ٔ٘ن حُٞف٤ل٢ رخُٔ٘خك٤ٖٔ,ٝحُظٞؿ

 حُٔظيحهَ.

1990 Kohli and 

Jaworski 

طْ طؼ٣َق حُظٞؿٚ رخُٔٞم رؤٗٚ اٗشخء ٗظخّ 

ٓؼِٞٓخط٢ ط٣ٞٔو٢ ػٖ حكظ٤خؿخص حُؼ٤َٔ 

حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش طْٜٔ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ أؿِحء 
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حُٔ٘ظٔش,ٝطظزخىٍ حُٔؼِٞٓخص ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٖٝٓ ػْ 

 طٔظـ٤ذ ُٜخ.

1992 Rueker ٚٗؽٗٔخأٝ أ صُظظَكخح ٖٓ ىسٓلي ٓـٔٞػش رؤ 

 ّه٤خ طؼٌْ ُظ٢ح ؿشُيٍح رؤٗٚٝ ى،ُِٔٞح

 ػٖ صُٔؼِٞٓخحػ٠ِ ٍرخُلظٞ ُٔ٘ظٔشح

طْٜ.كظ٤خؿخح ُظِز٤ش ءُؼٔالح  

1993 Deshpande  ُٚؼوخكشح ٍشٌخأ ٖٓ شٌَ ُٔٞه٢ححُظٞؿ 

 طـؼَ مرخُٔٞ ُٔٞؿٜشح ُٔ٘ظٔشٝح ُظ٘ظ٤ٔ٤شح

 ػ٠ِأ ػ٠ِ فُللخٝح طؼظ٤ْ ٣ُٞظٜخأٝ ٓويٓش ك٢

ثٜخ.الـُؼٔ شـه٤ٔ  

2001 McNaughton  ٍٝى رــؤٕ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٣شــٌَ ٜٗــؾ

 حألٓــٞحم، ُلٜــْ ٓــ٢حٓظـَحطـ٤ــــ٢ ٝأٓخ

٣ٝٞطــق ٛــٌح حُظٞؿــٚ؛ رؤٗــٚ حُؼوخكــش 

حُظـــ٘ظ٤ٔ٤ش حُوخثٔــش ػِــ٠ كٜــْ حُٔــٞم، 

ٓٔــخ ٣ٔــخػي حُشــًَش ػِــ٠ طـ٣ٞـــَ 

ء الــش ُِؼٔــحالٓظـَحطـ٤ــــ٤خص ًحص حُو٤ٔ

ُظٔــظل٤ي ٓــٖ حُلــَص ٝطؼٔــَ ػِــ٠ طــي 

.حُظٜي٣ــيحص  

طؼَف حُيٍحٓش حُٔ٘ظٔش حُٔٞؿٜش رخُٔٞم  حُل٤ٞحٕ 2002

رؤٜٗخ حُٔ٘ظٔش حُظ٢ طظلن ٝط٘ٔن أٗشـظٜخ 

ٝحٓظَحط٤ـ٤ظٜخ ٝهَحٍحطٜخ ٓغ كِٔلش حُٔلّٜٞ 

حُظ٣ٞٔو٢ اً ٣ٌٕٞ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ؿِءحً ٖٓ 

ُِٔ٘ظٔش.حُلٌَ حالٓظَحط٤ـ٢   

2003 Stone ػ٠ِ فُظؼَح  ٣ظؼٖٔ ُٔٞه٢ح   ُظٞؿٚإٔ ح 

 ٌٙٙ كنٝ طِز٤ظٜخٝ ءُؼٔالح صؿزخٍٝ صكظ٤خؿخح

 ُظ٢ح صُويٓخٝح صُٔ٘ظـخح ٓ٘خٓزش؛ ٝ صَُؿزخح

 صكظ٤خؿخٝح كوٜخحطٞٝ ُٔ٘ظٔشح طويٜٓخ

 ُِرخثٖح ٣يٝطِ ؛َُؿزخطْٜٝ  ُِرخثٖطِز٤شح

 ٍُٔـِٞرش رؤٓؼخح صُويٓخٝح صرخُٔ٘ظـخ

 صرؼ٤ِٔخ هخطش حصه٘ٞء ٗشخا ٓغ ٓ٘خٓزش

ُظ٣ٞٔن.ٝح ٣غُُظٞح  
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2003 Langerak ك٢ ُؼ٤َٔح ػغٝ طؼ٠٘ ػوخكش ُٔٞه٢ح ُظٞؿٚح 

 ُٔ٘ظٔشاىحٍحص ح كشًخ طٔو٤َٝ ّخٛظْالح ًٍِٓ

 ُؼَٔح ٓغ طٞهؼخطٚٝ ٓظـِزخطٚ ُٔوخرِش ُِؼَٔ

 ص٤ًخرخُِٔٞ حّالُظِٝح فرخٍألح طلو٤ن ػ٠ِ

 الٓظـخرشح طلو٤نٝ ٍألػٔخح ُإلٗـخ ُٔـِٞرشح

 خٙٗشَ ػ٠ِ ُؼَٔٝح ٍحط٤ٚالٓظوزخح صٔؼِٞٓخُِ

ُٔ٘ظٔش.ح ءؿخأٍ كشًخ ك٠ ُٜخىطزخٝ  

2004 Homburg  ٝاٗظــخؽ حُٔؼِٞٓــخص ػِــ٠ ٗـــخم ط٤ُٞي

ٝحٓــغ ػــٖ حُٔــٞم، ٝحُظـــ٢ طظؼِــن 

ء الرخُلخؿــخص حُلخ٤ُــش ٝحُٔٔــظوز٤ِش ُِؼٔــ

ٝٗشــَٛخ ىحه٤ِــخ حألهٔــخّ ٝحإلىحٍحص، 

رش ُظِــي حُٔؼِٞٓــخص ػِــ٠ ٗـــخم ٝحالٓــظـخ

.ٝحٓــغ ٓــٖ هزــَ حُٔ٘ظٔــش  

 ػوخك٢ ءر٘خ ٍٙػظزخح ٣ٌٖٔ ُٔٞه٢ح ُظٞؿٚح حإلٓخّ 2004

 ك٢ ءُؼٔالح ُـؼَ ُؼخ٤ِٖٓح ر٢ًٖ٤ ِٓٞٝ

 ٣ظَطذ ٓٔخ ،ُٔ٘ظٔشح صػ٤ِٔخ ّٛظٔخح ًَِٓ

 ص٤ٓخٓخ فٗـخ ٠ُا ٣شىٓئ كِٔلش عطزخإٔ ا ػ٤ِٚ

 كشَ رؼي ٗظَٚٝٓٝ كٌَٙ طؼظ٘ن ُظ٠ح صُٔ٘ظٔخح

 ُٔ٘خكٔشح رٔزذ رخُظ٣ٞٔن ُظٞؿٚح ص٤ٓخٓخ

 ّػيٝ ،ُٔٔظ٤ٌِٜٖح ًٝحمأ ك٢ ُظـ٤٤َٝح ،ُو٣ٞشح

 ُؼخ٤ِٖٓ(ح) ُٔ٘ظٔشح هَىح ءُؼٔالح ءػـخا

 ٤ُشٝرخُٔٔئ ّٛظٔخالح ّػيٝ ،ٌُخك٢ح ّٛظٔخالح

 ُٔ٘ظٔشح ىسه٤خ ٜٓٔش ٕطٌٞ حٌُ ،الؿظٔخػ٤شح

 ٓغ ُٔٔظوز٤ِشٝح ُلخ٤ُشح ءُؼٔالح صكخؿخ ٓؼَكش

 ك٢ سُٔئػَح ٟألهَح حفألؿَح ٍؿلخا ّػي 

 ٤ُشُٝٔٔئح سػخحَٓ ٓغ ف،ٛيحألح طِي طلو٤ن

ُِٔ٘ظٔش. الؿظٔخػ٤شح  

2008 AshwinandHirst  ٍٝى طؼ٣َق حُظٞؿٚ رخُٔٞم رؤٗٚ ط٤ُٞي ٝاٗظخؽ

حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش حُٔ٘خٓزش ٝحُٔظؼِوش 

رخُلخؿخص حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش ُِؼٔالء 

ظ٘خك٤ٔش ٖٓ أؿَ ٝحُويٍحص حُ٘ٔز٤ش ٤ٌُِخٗخص حُ

اشزخع ٌٛٙ حُلخؿخص,ٝحُظٌخَٓ ٝحُ٘شَ ٌُٜٙ 

حُٔؼِٞٓخص ػزَ حألهٔخّ,ٝحُظوـ٤ؾ حُٔ٘ٔن 
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ٝط٘ل٤ٌ حٓظـخرش حُٔ٘ظٔش حٓظَحط٤ـ٤خً ُلَص 

 حُٔٞم.

2010 Bodlag and 

Rjesk 

طْ حُ٘ظَ ُِظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٖٓ هالٍ طو٤ٔٔٚ 

ا٠ُ ػالع ٓٔظ٣ٞخص:حُٔٔظٟٞ حُؼوخك٢ ٣ٝظخُق 

ٝحُٔؼظويحص حُٔشظًَش ٖٓ ٓـٔٞػش حُو٤ْ 

ٝحُظ٢ طؼغ حُؼ٤َٔ أٝالً,حُٔٔظٟٞ 

حالٓظَحط٤ـ٢ ٖٓ ك٤غ اٗشخء ه٤ٔش ٓظلٞهش 

رشٌَ ىحثْ ُِؼٔالء,ٝحُٔٔظٟٞ حإلؿَحث٢ 

٣ٝؼزَ ػٖ ٓـٔٞػش حإلؿَحءحص ٝحألٗشـش 

حُيحه٤ِش ك٢ حُشًَش ٝحُٔٞؿٜش إلٍػخء 

 حُؼ٤َٔ.

2013 Nayebzadeh  ٣ؼَف حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ رؤٗٚ ط٤ُٞي ٝاٗظخؽ

حُٔؼِٞٓخص ػ٠ِ ٗـخف ٝحٓغ ػٖ حُٔٞم 

ٝحُٔظؼِوش رخُلخؿخص حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش 

ُِؼٔالء ٝٗشَٛخ ر٤ٖ حألهٔخّ حُيحه٤ِش ُِٔ٘ظٔش 

 ٝحالٓظـخرش حُٔ٘خٓزش ُظِي حُٔؼِٞٓخص.

ٍٝى ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٛ٘خ ػ٠ِ أٗٚ ػوخكش  اى٣ٍْ ٝحُٔئ٢٘ٓ 2013

حُٔ٘ظٔش حُلؼخُش ك٢ اٗشخء ح٤ًُِٞٔخص 

٣ش إل٣ـخى ه٤ٔش ٓظلٞهش ُِٔشظ٣َٖ حُؼٍَٝ

 ٝرخُظخ٢ُ حٓظَٔحٍ حألىحء حُٔظلٞم ُألػٔخٍ.

 

اٗشخء ٗظخّ ٓؼِٞٓخط٢ ط٣ٞٔو٢ ػٖ حكظ٤خؿخص  : حُظٞؿٚ رخُٔٞم ػ٠ِ أٗٚ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش ػَكضٝهي  

ٝحُٔٔظوز٤ِش طْٜٔ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ أؿِحء حُٔ٘ظٔش,ٝطظزخىٍ ٝطظ٤ق ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ك٤ٔخ حُؼ٤َٔ حُلخ٤ُش 

  ,ٖٝٓ ػْ طٔظـ٤ذ ُٜخ.ر٤ٜ٘خ

 ٌٍرٛظٗ تاٌسٛق اٌعزٚس اٌراس٠خ١ح -0-2-0

 ,Drucker حٍطزـــض ٗشــؤس ٓلٜــّٞ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ريٍحٓــخص ػــيى ٓــٖ حُؼِٔــخء ٓــٖ أٓؼــخٍ

Kotler and Levitt   ،ًظٔــذ حُظٔــ٣ٞن أ٤ٔٛظــٚ، كــ٢ َٓكِــش اػــخىس حإلػٔــخٍ رؼــي رؼيٓخ ح

لـــَد حُؼخٗـــ٤ش، ٝحُظـــ٢ طـــِحٓ٘ض ٓــغ حُى٣ــخى حُـِــذ كــ٢ حُٔــٞم ٝحٓــظَٔحٍ حرظــٌخٍ ٜٗخ٣ــش حُ

حُٔ٘ظـــخص، كوــي حػظـــ٘ن حُٔــيٍحء ٝؿٜــش حُ٘ظــَ رــؤٕ حُٔ٘ظـــخص ٝحُزخثؼ٤ـــٖ ٛــْ ٓــٖ ٣ٔــظـ٤غ 

ثــض حُٔ٘ظـــخص ٝهــيٍحص طؼ٣َــق حألٓــٞحم، ٤ُٝــْ حُؼٔــخء ٝحُلخؿــخص. رٔؼ٘ـــ٠ إٔ هظخ

 (.Lammerts et al., 2001 ).حُزخثؼ٤ـــٖ ٝحُــًٞخء ٛــ٢ حَُٔطٌــِ حَُث٤ــْ ُؼ٤ِٔــش حإلٗظــخؽ
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رؼــٍَٝس اػــخىس حُظل٤ٌـــَ طـــخٙ حُظٔــ٣ٞن، ػِــ٠ حػظزــخٍ أٗــٚ  Drucker, 1954 ٝهــي ؽخُــذ

 ظٔــش ًٌَ ٌُٝــٖ ٓــٖ ٝؿٜــش ٗظــَ حُؼ٤ٔــَ. ٤ُؤطـــ٢أشــَٔ ٓــٖ حُزـــ٤غ، ٝأٗــٚ ٣ؼزـــَ ػــٖ حُٔ٘

Levitt, 1960 ٓــٖ حُيػــْ ٝحُظؤ٣ـــ٤ي ُٞؿٜــش حُ٘ظــَ طِــي، ٣ٝؼ٤ــق رــؤٕ  ٣ٝؼـــ٢ ٣ِٓــيح

كخؿــخص حُؼٔــخء طؼظزـــَ أهــٟٞ ٝأٛــْ ٓــٖ حُٔ٘ظـــخص حُظـــ٢ طلــ٢ رٜــخ كخ٤ُــخ حُؼِٔــ٢ ُظؼ٣َــق 

، ٝأٗــٚ حُلِٔــلش حُظـــ٢ طؼــغ ٍػــخ حُؼ٤ٔــَ ٝه٤ٔــٚ رٔؼخرــش كــــَ حُِح٣ٝــش ٝحُٔلـــَى حُظٔــ٣ٞن

 .(Lammerts et al., 2001 ) حَُث٤ــْ َُٓــخُظٜخ

ُذ ٝٗٞحس اىحٍس حُظ٣ٞٔن  رــؤٕ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٛــٞ 0Narvar and Slater, 199ًٔــخ ٣ؼظزـــَ

ًخٗخ أٍٝ ٖٓ أشخٍ ا٠ُ هِش ٝػؼق  Kohli and Jaworski, 1990حُلي٣غ ٝحالٓظَحط٤ـ٤ش ٝك٢ 

. ٝهــي ًًــَح كــ٢ . حُـٜٞى حُٔ٘ظٔش ٝحُٔزٌُٝش طـخٙ طـ٘ل٤ٌ ٓلّٜٞ حُظ٣ٞٔن كــ٢ حُٔ٘ظٔــخص حُلي٣ؼــش

اشــخٍس اُــ٠ حُلــَم رـ٤ـــٖ ٓلٜــّٞ حُظٔــ٣ٞن ٝحُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢؛ رــؤٕ حألٍٝ ٣ؼزـــَ ػــٖ كِٔــلش 

 ــخؽ حُظـــخ١ٍ أٝ حُشــًَش، رـ٤ـــ٘ٔخ ٣ؼزـــَ حُؼخٗـــ٢ ػــٖ حُظـــ٘ل٤ٌ حُلؼِــ٢ ٝحُؼِٔــ٢ ُظِــيحُ٘ش

ؽ ٛــٌح حُٔٞػــٞع؛ اُــ٠ فٜــٍٞ حُؼي٣ــي ٓــٖ الٝهــي هــخىص ٓلخُٝــش ػــ Heiens, 2000حُلِٔوش 

 حُظٞؿٚ حُٔٞه٢) ٔظـــ٘خهؼش ُٔلٜــّٞحُظؼ٣َلــخص ٝحُظظــٍٞحص ٝحُٔلخ٤ٛــْ حإلؿـــَحث٤ش حُٔظيحهِــش ٝحُ

Lammerts et al., 2001.) 

رــؤٕ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٣ٔــظٔي ٝؿــٞى ٓــٖ  Narvar and Slater, 199 8ٝأػــخف ًَ ٓــٖ

اًح ًخٕ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ رزٔــخؽش »ػوخكــش حُٔ٘ظٔــش، كوــي ؿــخء كــ٢ ىٍحٓــظٜٔخ ٓــخ ٗظــٚ: 

ــٖ ٗظــخّ ٓؼظوــيحص حُشــًَش؛ ُــٌح ٓــش ٓــٖ حألٗشـــش حُظـــ٢ طـــ٘شؤ أٓخٓــخ ػزــخٍس ػــٖ ٓـٔٞػ

رـــغ حُ٘ظــَ ػــٖ ػوخكــش حُشــًَش؛ كــبٕ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٣ٌٔــٖ طـــ٘ل٤ٌٙ ٝطـزـــ٤وٚ كــ٢ أ١ 

 .«ـغػِــ٠ أٍع حُٞحهـخً ٝهــض طـــ٣َيٙ حُشــًَش؛ ٌُٝــٖ ٓؼــَ ٛــٌح ال ٗـــيٙ ٓخكظـ

ٝهــي طؼــيىص ٝؿٜــخص حُ٘ظــَ كـــ٤خٍ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢، كٜٔ٘ــخ حُظـــ٢ طؼظٔــيٙ ٓــٖ ٓ٘ظــٍٞ 

 Kohliٜٝٓ٘ــخ ٓــخ ٛــٞ ٓؼظٔــي ػِــ٠ حُٔ٘ظــٍٞ حُٔــ٢ًِٞ Shapiro, 1988 ط٘خػــش حُوــَحٍ

and Jaworski, 1990 ٜٝٓ٘خ ٓخ حػظٔي حُٔ٘ظٍٞ حُؼوخك٢ ح٢ًُِٞٔ Narver and Slater, 1990 

 ءالٝأهـ٤ـــَح ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُظٞؿٚ رخُؼٔ Ruekert, 1992 ًٌُٝي أهٌ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حٓظـَحطـ٤ــــ٢

Deshpande, 1993الً اال أٗــٚ رخَُؿــْ ٓــٖ حالطلــخم ػِــ٠ إٔ ٓلٜــّٞ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٓلؼــ

٤ن ٝحُو٤ــخّ ػ٘ــي حُٔٔخ٤ٍٓـــٖ ال اُــ٠ ٗظــخّ هخرــَ ُِظـزـــ اال إ طل٣ِٞــٚ ُــيٟ حألًخى٤٤ٔ٣ـــٖ

 .Harris,1996; Harris and Piercy, 1997 خً ٝاػزخطخً ٣ـــِحٍ أهــَ ٝػٞك

اُــ٠ حُوــٍٞ رزٔــخؽش رــؤٕ حُلٜــْ حُشــخثغ ُِظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٣ؼظزـــَ  Agarwal, 2003 ٝهــي حطـــٚ

 ,Tomášková  ّ حُظٔــ٣ٞن. ٝكــ٢ ىٍحٓــشطـــ٘ل٤ٌ حُشــًَش ُٔلٜــٞ رٔؼخرــش ٓئشــَ ػِــ٠ ٓــيٟ

Kopfová, 2010  ٚأشــخٍ اُــ٠ أٗــٚ ػِــ٠ حَُؿــْ ٓــٖ أ٤ٔٛــش ٝكيحػــش ؽ٣َوــش حُظٞؿــ

ػــش الحُٔــٞه٢، اال إٔ حُٔشــٌِش طٌٔــٖ كــ٢ حُؼٞحثــن حُظـــ٢ طٌظـــ٘ق طـــ٘ل٤ٌٙ، ٝحُٔ٘ؤــٔش اُــ٠ ػ

 أهٔــخّ:

ؿـ٤ش ٝحُظـ٢ طش٤ـَ ا٠ُ )أٗظٔش ٝهٞحٗـ٤ـٖ حُيُٝش، ٝحُلخُش حالهظظخى٣ش،  ػٞحثن حُزـ٤جش حُوخٍ .1

  ٝحُظٌُ٘ٞٞؿـ٤خ(.
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ػٞحثن حُزـ٤جش حُلَػ٤ش ٝحُٔظؼِوش رؤطلخد حُٔظِلش )حُؼٔخء، ٝحٍُٔٞىٕٝ، ٝحُٔ٘خك٤ٔـٖ،  .2

 ُٞػ٤ٖ(.ٝحُٔ

َحرؾ حُيحه٢ِ حء، ٝحُؼخ٤ِٓـٖ، ٝحُظـ٤ٔ٘ن أٝ حُظـيٍػٞحثن حُزـ٤جش حُيحه٤ِش ٝحُظـ٢ طش٤ـَ ا٠ُ )حُٔ .3

 رـ٤ـٖ حألهٔخّ(.

ٝرـــغ حُ٘ظــَ ػــٖ ٓــيٟ ىهــش ٛــٌح حُظؤــ٤ْ ٓــٖ كـــ٤غ حُظيحهــَ حُٞحػــق رـ٤ـــٖ ٌٓٞٗــخص 

حُزـــ٤جش حُلَػ٤ــش ٌٝٓٞٗــخص حُزـــ٤جش حُيحه٤ِــش ػِــ٠ حػظزــخٍ إٔ رؼــغ ٌٓٞٗــخص حُزـــ٤جش حُيحه٤ِــش 

.ٓلٜــّٞ أطلــخد حُٔظِلــش ًز٤َحً رخُز٤جش حُلَػ٤ش ك٢ حء طـــَطزؾ حٍطزخؽــخٓؼــَ حُؼخ٤ِٓـــٖ ٝحُٔــيٍ  

 أ٘ذاف اٌرٛظٗ تاٌسٛق -0-2-3 

رــي إً ُِشــًَش الُِظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٛــٞ اٗشــخء ه٤ٔــش ٓظلٞهــش ُِؼ٤ٔــَ، ك ٢إ حُٜــيف حَُث٤ــٔ

ٝحُٔ٘خك٤ٔـــٖ ٝحُٔــٞم. كخُشــًَش  ءالٓــٖ ط٣ٌٞـــٖ ٓ٘ظٞٓــش ٓؼَك٤ــش ٓــٞه٤ش طشــَٔ حُؼٔ

ء ٝحُٔ٘خك٤ٔـــٖ ٝحُزـــ٤جش الحُؼٔــ رخُٔٞم طٔظؼَٔ ك٢ حًظٔخد ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ػٖحُٔٞؿٜــش 

ص زـــ٤ؼخٍٔ ٓظــخىٍ ٝٝٓــخثَ ٓظـــ٘ٞػش ٝٓظويٓــش ٓؼــَ ٍؿــخٍ حُالحُٔلـــ٤ـش رخُٔــٞم ٓــٖ هــ

ـًَخء، حُظو٘ـــ٤خص حُٔٔــظويٓش ُويٓــش حُؼ٤ٔــَ، ٝٓــخثَ ُزلــٞع ٝحُيٍحٓــخص، حٍُٔٞى٣ـــٖ، حُشـٝح

حُظٞحطــَ حالؿظٔخػــ٢، ٝؿ٤ـــَٛخ ٓــٖ حُٞٓــخثَ حُظـــ٢ طٔــخْٛ كــ٢ آــيحى حُشــًَش رخُٔؼِٞٓــخص 

ًحص حُو٤ٔــش ٝحُـــٞىس؛ ٓــٖ أؿــَ طوي٣ــْ طِــي حُو٤ٔــش حُٔظلٞهــش ُِؼ٤ٔــَ ٣ٝـــذ ػِــ٠ حُشــًَش 

ػــيّ حالًظلــخء رـــَطي ٝؿٔــغ حُٔؼِٞٓــخص كوــؾ رــَ ٣ـــذ ػ٤ٜــخ حُٔٔــخٍػش كــ٢ ٗشــَٛخ 

حُٔؼِٞٓــخص حالٓظـخرش حُٔ٘خٓزش ر٘خء ػ٠ِ ػِــ٠ حُلظٍٞ  رـ٤ـــٖ حألهٔــخّ ٝحإلىحٍحص؛ ٓــٖ أؿــَ

 .(Kumar, et al.,2011حُظـــ٢ طــْ ؿٔؼٜــخ )

ٚاٌرس٠ٛك اٌرم١ٍذٞ ٛقٌفشق ت١ٓ اٌرٛظٗ تاٌسح -0-2-4  

ػ٘يٓخ ًخٗض حألٓٞحم كٌَح ػ٠ِ شًَخص ٓؼ٤٘ش ًخٕ رٔويٍٝ طِي حُشًَخص طـخَٛ حُٔٔظِٜي، ٝح١ٌُ 

٤ٓؼـَ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ُشَحء ٓ٘ظـخص هي ال طِز٢ حكظ٤خؿٚ رشٌَ ًخَٓ رٔزذ ػيّ طٞكَ حُزيحثَ 

ٝحكظ٤خؿخطٚ ٝأطزق ًُي حُـَف أٝ شلٜخ، ٌُٖٝ ٝٓغ ٣ُخىس حُٔ٘خكٔش ريأص حُشًَخص طٜظْ رخُٔٔظِٜي 

ظَـخَٛ ٓخروخ ٛٞ ٓلٍٞ حُؼ٤ِٔش حُظ٣ٞٔو٤ش، كظَٜ ػ٘ي ًُي ٓخ ٣ؼَف رخُظٞؿٚ رخُ ُٔ ٝك٤ٚ ٣ظْ حُزيء  ٔٞمحُ

أٝال ٝهزَ ًَ ش٢ء أهَ ريٍحٓش ٓظـِزخص حُٔٔظِٜي ٍٝؿزخطٚ حُٔوظِلش ٤ُظْ رؼي ًُي اٗظخؽ ِٓغ أٝ طوي٣ْ 

ٝٓ٘شظؼَع حُلَٝم حألٓخ٤ٓش ر٤ٖ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ص،هيٓخص طٜيف ا٠ُ اشزخع طِي حُلخؿخص ٝحَُؿزخ

 ٝحُظ٣ٞٔن حُظو٤ِي١ ٖٓ هالٍ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ:

  حُلَم ر٤ٖ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٝ حُظ٣ٞٔن حُظو٤ِي١ ( ٣ّٞػق2-2حُـيٍٝ ٍهْ )

٣ش٤َ ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ا٠ُ ػوخكش ط٘ظ٤ٔ٤ش  ٖٓ ك٤غ حُٔلّٜٞ

٢ طٜظْ رخُظٞؿٚ رخُؼٔالء,حُٔ٘خك٤ٖٔ,طلو٤ن حَُرق ك

حألؿَ حُـ٣َٞ ٖٓ هالٍ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ن 

ر٤ٖ أٗشـش حُٔ٘ظٔش رؤًِٜٔخ,اشزخع كخؿخص 

حُؼٔالء,حالٛظٔخّ رزؼغ ح٤ًُِٞٔخص حُوخطش 

رٔٞػٞع حُٔٞم ٓؼَ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝطزخىُٜٝخ 
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ك٢ أٗلخء حُٔ٘ظٔش ٝحالٓظـخرش ح٣َُٔؼش ُٜخ رٜيف 

 , Mavondo et al)طلو٤ن ٍػخ حُؼٔالء 

حُظٞؿٚ رخُظ٣ٞٔن ٣ًَِ ػ٠ِ  (.ك٢ ك٤ٖ أ2005ٕ

حُؼ٤َٔ ٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ أٗشـش حُظ٣ٞٔن كوؾ ٝحُٜيف 

 Ngia and)) حألٓخ٢ٓ ٛٞ طلو٤ن حَُرق

Ellis,1998 

٣ٜظْ حُظٞؿٚ رخُٔٞم رؼيس ٗشخؽخص ٓؼَ حُظٞؿٚ  ٖٓ ك٤غ حُ٘شخؽخص

رخُؼ٤َٔ,حُظٞؿٚ رخُٔ٘خك٤ٖٔ,حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ 

حُٞفخثق,حُظٞؿٚ ؽ٣َٞ حألؿَ ,حُظٞؿٚ 

ط٤ُٞي حُٔؼِٞٓخص ٝطزخىُٜخ ٝحالٓظـخرش رخَُرلزش,

 ح٣َُٔؼش ُٜخ.

ك٢ ك٤ٖ ٣ٜظْ حُظٞؿٚ رخُظ٣ٞٔن رظ٘ل٤ٌ حُٞف٤لش 

حُظ٣ٞٔو٤ش ٝحُظلون ٖٓ ٓيٟ كؼخ٤ُظٜخ ك٢ حُٔ٘ظٔش 

ٝاىحٍس ػ٘خطَ ح٣ُِٔؾ حُظ٣ٞٔو٢ ٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ 

 .(Ellis,2005) ٗشخؽخص حُظ٣ٞٔن 

٤ش حألهٔخّ ٣ؼظٔي حُظٞؿٚ رخُٔٞم ػ٠ِ ٓٔئُٝ ٖٓ ك٤غ حُٔٔئ٤ُٝش

حُٔوظِلش ٝال ٣وظظَ ػ٠ِ هْٔ حُظ٣ٞٔن كوؾ ٓٔخ 

٣ؼ٢٘ إٔ ًَ كَى ك٢ حُٔ٘ظٔش ٛٞ ٍؿَ ط٣ٞٔن 

رلي ًحطٚ.ك٢ ك٤ٖ ٣ؼظزَ حُظٞؿٚ رخُظ٣ٞٔن 

 Pitt , et ٓٔئ٤ُٝش هْٔ حُظ٣ٞٔن كوؾ)

al,1996). 

٣ٜظْ حُظٞؿٚ رخُٔٞم رـَم ؿٌد حُؼ٤َٔ أ١ هِن  ٖٓ ك٤غ آظخٍط٤ـ٤ش حُـٌد ٝحُيكغ

ٓٔظويٓخً حإلٗظشخٍ حٌُٔؼق.أٓخ حُظ٣ٞٔن حُـِذ 

حُظو٤ِي١ ك٤ٜظْ ريكغ ٝٓخثَ حُظ٣َٝؾ ُِؼ٤َٔ ٖٓ 

 (.2009هالٍ حُٞٓـخء)ٗز٤ِش ٓؼ٤يح٢ٗ,

ك٤غ إٔ حٓظَحط٤ـ٤ش حُيكغ طظْ ٖٓ هالٍ حُٞٓـخء 

ٝه٘ٞحص حُظ٣ُٞغ حُٔوظِلش أٓخ حٓظَحط٤ـ٤ش حُـٌد 

طظْ ٖٓ هالٍ طؼخَٓ حُؼ٤َٔ ٓغ ح٤ًَُٞ ح٤ُٔخك٢ 

ٍ رٚ ٝرٌُي ٣ظْ ؿٌد حُؼ٤َٔ ٗلٞ حٝ حالطظخ

 حُويٓخص.

٣ؼظٔي حُظٞؿٚ رخُظ٣ٞٔن ػ٠ِ رؼي١ حُؼَٔ  ٖٓ ك٤غ ٗظ٣َش حُؼَٔ ٝحُظل٤َِ ٝحُؼوخكش
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 ٝحُظل٤َِ.

ر٤٘ٔخ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٤ؼظٔي ػ٠ِ حُؼَٔ ٝحُظل٤َِ 

 ٝحُؼوخكش.

كزؼي حُؼَٔ ٓظٔؼَ رخُٔ٘ظؾ,حُظ٣ُٞغ,حُظٔؼ٤َ 

 ٝحُظ٣َٝؾ.

ا٣ـخى هـؾ  أٓخ رؼي حُظل٤َِ ٣ؼظٔي ػ٠ِ

ٝحٓظَحط٤ـ٤خص ُو٤خىس حُٔ٘ظٔش ٝحٓظـالٍ حُلَص 

 حُٔظخكش ٝحُظٔخش٢ ٓغ حُٔٞحٍى.

ٝحُزؼي حُؼوخك٢ ٛٞ حػظ٘خم ًخكش أكَحى حُٔ٘ظٔش ٌُٜٙ 

حُٔلخ٤ْٛ ًؤِٓٞد إلىحٍس حُٔ٘ظٔش)ٗز٤ِش 

 (.2009ٓؼ٤يح٢ٗ,

 

   اٌسٛقتّٔارض اٌرٛظٗ  -0-2-5

٘زـ٢ حُ٘ظــَ ا٤ُٜٔــخ ػ٘ــي ىٍحٓــش حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢. ٛ٘ــخى ًٗٔٞؿـ٤ـــٖ ُِظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ ٣ـــ

، ٝحُؼخٗـــ٢ ٣ؤهــٌ ُٓــخّ حُٔزــخىٍس Market-driven حالٓظـخرش  كخُ٘ٔــًٞؽ حألٍٝ ٣ؼظٔــي ػِــ٠

حالٓــظـخرش ُِؼٞحٓــَ  كـــ٤غ ٣وــّٞ حُ٘ٔــًٞؽ حألٍٝ ػِــ٠  Market-driving مٝحالٓــظزخ

 .رخًظشــخف ٝكٜــْ ٝاٍػــخء كخؿــخص حُؼ٤ٔــَ حُظخٛــَس حُٔلـــًَش ُِٔــٞمحُظخٛــَس ٝحُٞحػلــش ٝ

رـ٤ـــ٘ٔخ ٣وــّٞ حُ٘ٔــًٞؽ حُؼخٗـــ٢ رــيٍٝ أًؼـــَ ٝحًزـــَ كؼخ٤ُــش كــ٢ حُٔــٞم، ٓــٖ هــخٍ طؤػـ٤ـــَ 

ؿــخص حُشــًَش ػِــ٠ ٤ٛــٌَ حُٔــٞم ٝطلؼ٤ــخص ػ٘خطــَٙ، رخًظشــخف ٝكٜــْ ٝاٍػــخء كخ

٢ٔ حُؼ٤ٔــَ حألهـ٤ـــَس أٝ حُٔٔــظـيس، ٝه٤ــخىس حُٔــٞم ٝحُظـ٤ـ٤ـــَ ك٤ــٚ ُظل٤ٔـــٖ حُٔٞهــق حُظـــ٘خك

 حُ٘ٔــًٞؽ ٗــخٍ رـ٤ـــ٘ٔخ حُيٍحٓــخص، ٓــٖ رخٌُؼـ٤ـــَ حألٍٝ حُ٘ٔــًٞؽ كظــ٢ ٝهــي. ُِشــًَش ٢ٓ

 (.Cromer, 2008 ٖ)حُزخكؼـ٤ـــ ٓــٖ حالٛظٔــخّ ٓــٖ حُو٤ِــَ حُؼخٗـــ٢

طــئى١ أكؼــَ ٓــٖ  خً ٝهــي أفٜــَص أىرـــ٤خص حُظٔــ٣ٞن حُلخ٤ُــش رــؤٕ حُشــًَخص حُٔٞؿٜــش ٓــٞه٤

طٔظِــي خً كخُشــًَخص حُٔٞؿٜــش ٓــٞه٤ (.Cromer, 2008 طٞؿٜخً ٓٞه٤خً) حُشــًَخص حألهــَ

ـيٍس ػِــ٠ حالٓــظلخىس ٓــٖ طِــي حُٔؼِٞٓــخص ٓؼِٞٓــخص ىه٤وــش ٝؿـــ٤يس ػــٖ حُٔــٞم، ُٝي٣ٜــخ حُوـ

ٌُُٝــي كخُ٘ظــَ ُِظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ رؤٗــٚ ٣ظٔــخٟٝ  .كــ٢ اٗشــخء ٝطلو٤ــن ه٤ٔــش اػخك٤ــش ُِؼٔــخء

ٓــغ حُظٞؿــٚ  ًرخُؼ٤ٔــَ؛ ًٞٗــٚ ٣وــّٞ ػِــ٠ طِزـــ٤ش حُـِــذ ُِؼٔــخء، ٣ـؼــَ ٓــٖ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ 

ُِشــًَش ُظوي٣ــْ هيٓــخص أٝ ٓ٘ظـــخص ؿي٣ــيس  حً ُؼيّ اطخكش حُلَطش زــق حإلرــيحع، ٗظــَأىحس ٌُ

 حُٔٞه٢ ٝٓزظٌــَس ُؼٔخثٜــخ. ٝٛــٌح ٣ؼظزـــَ ٓــٖ حُلٜــْ حُوخؽــت ُظؼ٣َــق ُٝــيٍٝ حُظٞؿــٚ

.(Lindgreen et al., 2010). 
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٣ؼظزـــَ ٗٔــًٞؽ حُظٞؿــٚ اُــ٠ حُٔــٞم رخالٓــظـخرش؛  ٝكــ٢ اؽــخٍ حُزلــغ ػــٖ ح٤ُٔـــِس حُظـــ٘خك٤ٔش

ػؼ٤ــق حألػـــَ، ٝٓــٖ حٌُٔٔــٖ إٔ ٣لوي حُشًَش ه٤خىطٜخ ُِوـخع حُٔٞه٢ ح١ٌُ طؼَٔ ك٤ٚ ٝح٤ُٔـِس 

حُظـ٘خك٤ٔش، ًُٝي ألٕ حُشًَش طـًَِ رشٌَ ًزـ٤ـَ ػ٠ِ حالٓظـخرش ُؼٔخثٜــخ ٝٓلخُٝــش اٍػــخء ؿ٤ٔــغ 

ػلــش ٝحُظخٛــَس، ًُٝــي ٣لـــَٜٓخ ٓــٖ حالرظــٌخٍ ٝحُظـي٣ــي. رـ٤ـــ٘ٔخ ٣ِٔــي كخؿخطٜــْ حُٞح

حُظٞؿٚ ا٠ُ حُٔٞم رخُٔزخىٍس أػَ ا٣ـخر٢ أًزَ ػ٠ِ حُظٞؿٚ حإلريحػ٢ ٝحُ٘ـخف ك٢ طوي٣ْ ٓ٘ظؾ  ٗٔــًٞؽ

 (.Cromer, 2008ؿي٣ي )
 

 أتؼاد اٌرٛظٗ تاٌسٛق -0-2-6

حػظزَ ٖٓ هالُٜخ ٓلّٜٞ ٝحُظ٢  Kohli & Jaworskiٜخ ًَ ٖٓ ٝكوخً ُِٔوخٍرش ح٤ًُِٞٔش حُظ٢ حهظَك

خُٔٞم ًٔـٔٞػش ٓليىس ُِِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ ح١ٌُ ٣ًَِ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٓلّٜٞ ٝكِٔلش حُظ٣ٞٔن ك٢ رحُظٞؿٚ 

ٝحُٔٔظوز٤ِش ُِِرخثٖ ُٗشَ ٌٛ ٙ  حُٔئٓٔش ُظ٤ُٞي ٝاٗظخؽ حُٔؼِٞٓخص كٍٞ حالكظ٤خؿخص حُلخ٤ُش

 ,1990حالٓظـخرش ٌُٜٙ حُٔؼِٞٓخص ٝرخُظخ٢ُ آٍخء حُٔلّٜٞ ح٢ًُِٞٔ)حُٔؼِٞٓخص ك٢ ٓوظِق اىحٍحطٜخ ٝ

(Kohli and Jaworski :كبٗ٘خ ٗـي حألرؼخى حُؼالع ُِظٞؿٚ رخُٔٞم ًخُظخ٢ُ 

 ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص أٝالً: 

إ ٗوـش حُزيح٣ش ك٢ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٢ٛ ؿٔغ ٝطو٤٤ْ كخؿخص ٝطلؼ٤الص حُؼٔالء ٝحُوٟٞ حُز٤ج٤ش 

طؼوْ ٝاٗلخم ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػَ ك٢ طـ٣َٞ ٝطل٤ٖٔ طِي حُٔل٤ـش ٖٓ ٍٓٞى٣ٖ ٝ

حُلخؿخص.٣ٝظْ ًُي ػٖ ؽ٣َن حالٓظوزخٍحص حُظ٣ٞٔو٤ش ٝطل٤َِ حُؼٞحَٓ حُز٤جش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش 

ٝح٤ُٔخ٤ٓش,ٝالطوّٞ حالٓظوزخٍحص حُظ٣ٞٔو٤ش رخالٛظٔخّ رخالكظ٤خؿخص حُلخ٤ُش كلٔذ ٌُٖٝ أ٣ؼخ طٜظْ 

 ٢ٜ طوّٞ ػ٠ِ ٓزيأ حُزلغ ػٖ حُلخؿش ٝاشزخػٜخ.رخالكظ٤خؿخص حُٔٔظوز٤ِش ك

٣ٝؼظزـــَ ٗشــخؽ ؿٔــغ حُٔؼِٞٓــخص ٓــٖ حألٗشـــش حُٜٔٔــش، ٝحُظـــ٢ ُٜــخ طؤػـ٤ـــَ ؿ٤ـــَ ٓزخشــَ 

ػِــ٠ رو٤ــش حٌُٔٞٗــخص. ًــٕٞ حُٔؼِٞٓــخص حُظـــ٢ ٓــ٤ظْ ؿٔؼٜــخ ٛــ٢ حُظـــ٢ ٓــٞف طؼظٔــي ػ٤ِٜــخ 

ـ٢ طؼخِٜٓــخ ٝهَحءطٜــخ ُِٔــٞم. ٝىهــش ٝطلــش حُٔؼِٞٓــخص ٝشــ٤ُٞٔظٜخ ٓـِــذ حُٔ٘ظٔــش كـ

ػــ١ٍَٝ الطوــخً حُوــَحٍ حُٔ٘خٓــذ. ٝطظـــ٘ٞع ٓظــخىٍ ٝأٓــخ٤ُذ ؿٔــغ حُٔؼِٞٓــخص رخهظــخف 

ـغ ٗــٞع ٝٗشــخؽ حُٔ٘ظٔــش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿـــ٤خ حُظـــ٢ طٔــظويٜٓخ. كَؿــخٍ حُزـــ٤غ، ٝحُٔٞحهـ

حإلٌُظـَٝٗـــ٤ش، ٝحُٔ٘خك٤ٔـــٖ، ٝحُؼٔــخء، ٝحُٔئطٔــَحص ػِــ٠ ٓزـــ٤َ حُٔؼــخٍ طؼظزـــَ ٓــٖ 

حُٔظــخىٍ حُظـــ٢ ٣ٌٔــٖ حُلظــٍٞ ٜٓ٘ــخ ػِــ٠ ٓؼِٞٓــخص ًحص ه٤ٔــش. ٝحُزلــٞع ٝحُٔخكظــش 

حُٔؼِٞٓــخص. ٝطؼــغ رؼــغ  ٝحالٓظزـــ٤خٗخص، ٝح٣ُِــخٍحص ح٤ُٔيحٗـــ٤ش طشــٌَ أٓــخ٤ُذ ُـٔــغ طِــي

حُشــًَخص ٝكــيحص هخطــش كــ٢ ًَ اىحٍس ُظوــّٞ رؼ٤ِٔــش ؿٔــغ حُٔؼِٞٓــخص ػــٖ حُٔــٞم، 

ٝحُؼٔــخء، ٝحُٔ٘خك٤ٔـــٖ، رـ٤ـــ٘ٔخ ٛ٘ــخى شــًَخص أهـــَٟ طُٞــ٠ ٛــٌٙ حُٜٔٔــش إلىحٍس ٝحكــيس 

 ػِــ٠ ٓٔــظٟٞ حُشــًَش.

 صٗشَ حُٔؼِٞٓخػخ٤ٗخً : 

ٖٓ حُْٜٔ ٝحألٓخ٢ٓ ٝؿٞى حٍطزخؽ ر٤ٖ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝٗشَٛخ ك٤غ إٔ حالٓظـخرش حُلؼخُش الكظ٤خؿخص 

حُٔٞم طظـِذ حُٔشخًٍش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حألهٔخّ ٝحإلىحٍحص ك٢ حُٔ٘ظٔش,ٝػ٤ِٔش ٗشَ حُٔؼِٞٓخص ٣ـذ إٔ 

ٌٖ إٔ طظيكن ك٢ الطٌٕٞ ىٝٓخً ك٢ حطـخٙ ٝحكي ٖٓ ك٤غ طيكوٜخ ٖٓ هْٔ حُظ٣ٞٔن ُزخه٢ حألهٔخّ اٗٔخ ٣ٔ
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حطـخٛخص ٓوظِلش ًُٝي حػظٔخىحً ػ٠ِ ٓظيٍ حُٔؼِٞٓش .ًٔخ إٔ حَُٔػش ك٢ ٗوَ ٝحٗظشخٍ حُٔؼِٞٓخص 

ػخَٓ أٓخ٢ٓ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٝطلو٤ن أٛيحكٚ ,ك٤غ إٔ ُِظخهَ ك٢ ٝطٍٞ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ هْٔ 

الطظخالص حألكو٤ش ٝطؤهٌ ٓؼ٤ٖ آػخٍ ِٓز٤ش ػ٠ِ رخه٢ حألهٔخّ.٣ٝؼي أكؼَ شٌَ ُ٘وَ حُٔؼِٞٓخص ٛٞ ح

أشٌخالً ٓظؼيىس ٜٓ٘خ حُظوخ٣ٍَ حُيحه٤ِش ٝحالؿظٔخػخص حُي٣ٍٝش ٝحُـخٍثش ٝحُِوخءحص ؿ٤َ ح٤َُٔٓش ٝؿ٤َٛخ 

 ٖٓ حألشٌخٍ حُظ٢ طظٞحكن ٓٚ ٤ٌَٛ حُٔ٘ظٔش ٝكـٜٔخ.

 حالٓــظـخرش ػخُؼخً :

خٓــظـخرش ُِٔؼِٞٓــخص حُظـــ٢ طــْ ٝطؼــٞى اُــ٠ ٍىس حُلؼــَ ٝحُوــَحٍحص حُظـــ٢ ٣ظــْ حُو٤ــخّ رٜــخ ً 

ؿٔؼٜــخ ٝٗشــَٛخ كخُٜــيف حَُث٤ــْ ٓــٖ ػ٤ِٔــش ؿٔــغ حُٔؼِٞٓــخص، ٝٗشــَٛخ رـ٤ـــٖ حألهٔــخّ، 

ٝحإلىحٍحص؛ ٛــٞ حُو٤ــخّ رخالٓــظـخرش حُٔ٘خٓــزش، ٝحُٔــ٣َؼش ػ٠ِ ػٞء طِي حُٔؼِٞٓخص حُٔ٘شــٍٞس. 

خ ػ٠ِ ٓٔــظٟٞ حُشــًَش، أٝ هخٍؿـــ٤خ ًػِــ٠ ٓٔــظٟٞ ٝطِي حالٓــظـخرش طٌٕٞ آخ ىحه٤ِ

حُٔــٞم.٢ٌُٝ طظْ ػ٤ٔٔٚ حالٓظـخرش ٣ـذ طلي٣ي ٛيف حُٔٞم ٝطظ٤ْٔ ٝطوي٣ْ حُٔٔغ ٝحُويٓخص حُظ٢ 

طشزغ حُلخؿخص حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ٔش ٖٓ هالٍ ػ٤ٔٔخص حإلٗظخؽ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحُظ١َٝ  ُٔٔ٘ض  كظ٠ ٣ظَ 

خًٍش ؿ٤ٔغ حألهٔخّ ك٢ ػ٤ٔٔٚ حالٓظـخرش ٤ُْٝ هْٔ حُظ٣ٞٔن كوؾ .اً ُٔٔٔظٜٔي حُٜ٘خ ١ ٝالري ٖٓ ٓش

حُظ٣ٞٔن كوؾ ٖٓ هالٍ ٓٔخٛٔظْٜ ك٢ ؿٔغ  سص ٤ُْٝ رخىحٍحإٔ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٣َطزؾ رٌخكٚ حإلىحٍ

ك٢ حُ٘شخؽخص حُٔٞؿٜش ٗلٞ طـ٣َٞ ٝكْٜ ٍس ص اً طشظَى أًؼَ ٖٓ حىحححُٔؼٔٞٓخص ٝطزخىُٜخ ر٤ٖ حإلىحٍ

حإلكظ٤خؿخص ُزخه٢  ٙػَس ك٤ٜخ ٣ٝظْ ٓشخًٍش ٗوَ ٌٛئش  ٝحُؼٞحَٓ حُٔوز٤ُِلخ٤ُش ٝحُٔٔظحكظ٤خؿخص حُؼٔالء ح

 ز٤ظٜخ .ِص ُظححإلىحٍ

 

 

 أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم( 1-2حُشٌَ ٍهْ )
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  :اٌصأٟاٌّثَحس 

 ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح

 

 ذ١ّٙذ

ٓٞحء حُٔل٤ِش أٝ ُوي شٜيص حُز٤جش حُظ٢ طؼَٔ ك٤ٜخ حُٔئٓٔخص طـ٤َحص ًز٤َس ػ٠ِ ٓوظِق حُٔٔظ٣ٞخص 

حُي٤ُٝش ٗظ٤ـش ػٍٞس حالطظخالص ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص,ُْٝ طٔظؼٖ أ١ ٓئٓٔش ٖٓ طؤػ٤َحص حُؼُٞٔش كوي 

كظلض حُزخد أٓخّ حُٔئٓٔخص الٓظـالٍ كَص ؿي٣يس,ٝكَػض ػ٤ِٜخ طلي٣خص ًز٤َس هخطش ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 رليس حُٔ٘خكٔش ٝٓٞحؿٚ حُٔ٘خك٤ٖٔ حُـيى.

ؿش الًظٔخد هيٍس ػ٠ِ حُظ٘خكْ ٝطلو٤ن حُظ٤ِٔ ك٢ حُٔٞم أطزق ػٍَٝس ٌُُٝي كبٕ حُظل٤ٌَ ك٢ حُلخ

اًح ٓخ أٍحىص حُٔئٓٔٔش حُللخف ػ٠ِ ٝؿٞىٛخ ك٢ حُٔٞم.٣ٝوظِق حُزخكؼٕٞ ك٢ طل٤َٔ ٌٓخٖٓ ح٤ُِٔس 

حُظ٘خك٤ٔش كٔذ كْٜٜٔ ٝطؼ٣َلْٜ ُٜخ,كْٜٔ٘ ٖٓ ٍرـٜخ رخُز٤جش حُوخٍؿ٤ش أٝ رخٌُلخءحص ٝحُٔٞحٍى 

 حُيحه٤ِش.

 

 ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح  َِٙٛف-0-0-2 

٤ُْ رخُـي٣ي ك٢ ٓـخٍ حألػٔخٍ، كوي طٔض حإلشخٍس ا٤ُٚ رـَم ٓظؼيىس ٖٓ   إ ٓلّٜٞ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش

هزَ رؼغ حُٔل٣ٌَٖ حالهظظخى٤٣ٖ هالٍ حُوَٕ حُظخٓغ ػشَ، ٌُٖ فٍٜٞٙ ًٔظـِق ٓظيحٍٝ ًخٕ هالٍ 

حُظ٢ طٌظٔزٜخ حُٔ٘ظٔخص ألىحء حألػٔخٍ  حُوَٕ حُؼش٣َٖ ٝحٓظَٔ كظ٠ ح٤ُّٞ، ٤ُش٤َ اؿٔخالً ا٠ُ: حُويٍس

رظٍٞس أكؼَ ٖٓ ٓ٘خك٤ٜٔخ ك٢ هـخع ٓؼ٤ٖ ٝرظٍٞس ٣ظؼذ ٓلخًخطٜخ ٖٓ هزَ ح٥ه٣َٖ، ٝرخُظخ٢ُ 

طلي٣ي ٓيٟ ٗـخف حُٔ٘ظٔش ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ًَِٓ ٓظويّ ر٤ٖ حُٔ٘خك٤ٖٔ، حٗـالهخً ٖٓ حُٔٞحٍى حُٔظخكش 

ُٔٔظَٔ ُإلؿَحءحص ٝحإلٌٓخ٤ٗخص حُزش٣َش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ، ُٜخ ٝحُؼ٤ِٔخص حُيحه٤ِش، ٝحُظ٢ طشَٔ حُظـ٣َٞ ح

ٝٝطٞالً ا٠ُ حُٔ٘ظـخص ًحطٜخ، ٝحُظ٢ ٣ـذ إٔ طظ٤ِٔ رـٞىس أػ٠ِ أٝ طٌِلش أهَ، أٝ ٤ًِٜٔخ، ُظِز٤ش 

ٝطزخ٣٘ض ٝؿٜخص ٗظَ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُوزَحء كٍٞ ٓلّٜٞ ح٤ُِٔس  .ٓظـِزخص حُؼٔالء ٝحُز٤جش حُٔل٤ـش

 .(3-2 )٠ُ حُليحػش حُ٘ٔز٤ش ك٢ ىٍحٓظٚ كٔذ حُـيٍٝ حُظ٘خك٤ٔش، ٣ٝؼٞى ٌٛح حُظزخ٣ٖ ا

)َٓطزشً ٖٓ حألهيّ ا٠ُ حألكيع(٤ِٓس حُظ٘خك٤ٔش ( ٣ّٞػق ٓلخ٤ْٛ ح3-2حُـيٍٝ ٍهْ )  

1965 Igor Ansof  طؼَف ػ٠ِ أٜٗخ هظخثض حُلَص ح٤ُِٔٔس

ٓٞم ٣ظـٚ -ػٖٔ ٓـخٍ ٓؼَف رؼ٘خث٤ش ٓ٘ظؾ

ُِ٘ٔٞ ك٢ٜ طٜيف ا٠ُ حُظؼ٣َق رظلخص 

رَ ُِظ٣ٞٔن ٝح١ٌُ ٣ٔ٘ق هخطش ُٔ٘ظؾ هخ
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 حُٔئٓٔش ٝػؼ٤ش ط٘خك٤ٔش ه٣ٞش. 

 

1985 Porter  ط٘شؤ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش رٔـَى طٞطَ حُٔئٓٔش

ا٠ُ حًظشخف ؽَم ؿي٣يس أًؼَ كؼخ٤ُش ٖٓ طِي 

حُٔٔظؼِٔش ٖٓ هزَ حُٔ٘خك٤ٖٔ ، ك٤غ ٣ٌٕٞ 

رٔويٍٝٛخ طـ٤ٔي ٌٛح حالًظشخف ػ٠ِ شٌَ 

ٔ٘خكغ أٓؼخٍ أهَ رخُ٘ٔزش ألٓؼخٍ حُٔ٘خك٤ٖٔ ر

ٓظٔخ٣ٝش,أٝ اكيحع ػ٤ِٔش اريحع رٔلٜٞٓٚ 

 حُٞحٓغ.

 

طؼَف ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ػ٠ِ أٜٗخ ٤ِٓس أٝ  ٗز٤َ ٢َٓٓ ه٤َِ 1996

ػ٘ظَ طلٞم ُِٔئٓٔش ٣ظْ طلو٤وٚ ك٢ كخُش 

حطزخػٜخ الٓظَحط٤ـ٤ش ٓؼ٤٘ش ُِظ٘خكْ. ٣ًَِٝ 

ٌٛح حُظؼ٣َق ػ٠ِ ٓظيٍ ٖٓ ٓظخىٍ ح٤ُِٔس 

خكْ ك٤غ ٣ٌٖٔ حُظ٘خك٤ٔش ٝٛٞ حٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٘

ُِٔئٓٔش طلو٤ن ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ٖٓ هالٍ 

الٓظَحط٤ـ٤ش ط٘خكْ ٓؼ٤٘ش آخ ٖٓ  حطزخػٜخ

هالٍ هلغ حُظٌخ٤ُق ٝرخُظخ٢ُ طلو٤ن ٤ِٓس 

حٌُِلش حألهَ أٝ ٖٓ هالٍ ط٤٤ِٔ حُٔ٘ظؾ 

 ٝطلو٤ن ٤ِٓس حُـٞىس حُٔظلٞهش.

 

حُوددديٍس حُظ٘خكٔددد٤ش ٛددد٢ حُٜٔدددخٍس أٝ حُظو٤٘دددش أٝ  ػ٢ِ ح٢ُِٔٔ 2001

ى حُٔظ٤ِٔ حُد١ٌ ٣ظد٤ق ُِٔ٘ظٔدش اٗظدخؽ هد٤ْ حٍُٔٞ

ٝٓ٘دددددخكغ ُِؼٔدددددالء ط٣ِدددددي ػٔدددددخ ٣ويٓدددددٚ ُٜدددددْ 

حُٔ٘خكٔدددٕٞ، ٣ٝئًدددي ط٤ِٔٛدددخ ٝحهظالكٜدددخ ػدددٖ 

ٛدددئالء حُٔ٘خكٔددد٤ٖ ٓدددٖ ٝؿٜدددش ٗظدددَ حُؼٔدددالء 

حُدد٣ٌٖ ٣ظوزِددٕٞ ٛددٌح حالهددظالف ٝحُظ٤ٔددِ، ك٤ددغ 

٣لون ُْٜ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔ٘خكغ ٝحُو٤ْ حُظ٢ طظلٞم 

ح٥هدَٕٝ أ١ إٔ  ػ٠ِ ٓخ ٣ويٓٚ ُْٜ حُٔ٘خكٕٔٞ

 حُٜيف حألٓخ٢ٓ ٛٞ هِن ه٤ٔش ُِؼ٤َٔ.

 

ا٣ـخى أٝػخع طلٞم ٓوظِلش ٝٓظ٘ٞػش طٌِٜٔخ  أكٔي حُوؼ١َ٤ 2004

ٓئٓٔش ٓؼ٤٘ش طظلن ك٤ٜخ ٓـخالص : حإلٗظخؽ 
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,حُظ٣ٞٔن ,حُظ٣ٖٞٔ ,حٌُٞحىٍ حُزش٣َش ك٤غ إٔ 

ٌٛٙ حُٔـخالص ًخك٤ش ُِلظٍٞ ػ٠ِ ٤ِٓس 

 ط٘خك٤ٔش رخُ٘ٔزش ُِٔئٓٔش.

 

2006 Charlene 

Rowena 

حُٔ٘لؼش حُٔلووش ك٢ كخُش ٓخ اًح طٌٔ٘ض 

حُٔئٓٔش ٖٓ ػَع ٓ٘ظؾ ط٘خك٢ٔ ٣ٔٔق ُٜخ 

رظؼظ٤ْ ٍرل٤ظٜخ ٝر٘خًء ػ٠ِ ٌٛح حُظؼ٣َق كبٕ 

ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش طَطزؾ رويٍس حُٔئٓٔش ػ٠ِ 

طلو٤ن حَُرق ٖٓ هالٍ ػَع ٓ٘ظؾ ط٘خك٢ٔ 

 ك٢ حألٓٞحم.

 

2006 Barney ٓ ٤ِس ط٘خك٤ٔش اًح ٣َٟ إٔ حُٔئٓٔش طٔظِي

ًخٗض هخىٍس ػ٠ِ هِن ه٤ٔش حهظظخى٣ش أًزَ 

٤ُْ ك٢ ٓويٍٝ أهَد حُٔ٘خك٤ٖٔ طلو٤وٜخ ك٢ 

 ٓٞم حُٔ٘ظؾ 

 

شخٍٍ ٤َٛ ٝؿخ٣ٍغ  2008

 ؿِٞٗ

إٔ حُٔئٓٔش طٔظلًٞ ػ٠ِ ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ػ٘يٓخ 

٣ٌٕٞ ٓؼيٍ ٍرلٜخ أػ٠ِ ٖٓ حُٔظٞٓؾ حُٔخثي 

ك٢ حُظ٘خػش.٣ًَِٝ ٌٛح حُظؼ٣َق ػ٠ِ ٓؼ٤خٍ 

لزش رٔؼ٘ش إٔ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش طَطزؾ حَُر

رٔيٟ هيٍس حُٔئٓٔش ػ٠ِ طلو٤ن أٍرخف طٌٕٞ 

أػ٠ِ ٖٓ ٓظٞٓؾ حألٍرخف ك٢ ط٘خػش ٓؼ٤٘ش 

 ُٝلظَس ٤ُ٘ٓش ؽ٣ِٞش ٗٔز٤خً.

 

2010 Andrew 

Pearson 

ًَ ش٢ء ٣ٔ٘ق ُٔئٓٔش ٝحكيس حُظلٞم ػ٠ِ 

ٓ٘خك٤ٜٔخ ك٢ حُٔ٘ظـخص حُظ٢ طؼَػٜخ أٝ 

خً ٌُٜح حُظؼ٣َق ٗـي حُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ ٝكو

إٔ ٓظخىٍ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٓظؼيىس ك٢ٜ طشَٔ 

ًَ ٓخ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔ٘ق ُِٔئٓٔش حُظلٞم ػ٠ِ 

ٓ٘خك٤ٜٔخ رٔؼ٠٘ أٜٗخ طشَٔ ٓوظِق حُؼٞحَٓ 

ٓؼَ ٓـٔٞػش حُٜٔخٍحص ٝحُٔٞحٍى أٝ أ١ ٗوـش 

 هٞس طظْٔ رٜخ حُٔئٓٔش.
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2010 Willie Pietersen أًزَ ػٖ  ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش طؼ٢٘ طلو٤ن كـٞس

ٓ٘خك٤ٔي ر٤ٖ حُو٤ٔش حُظ٢ ٤ُٞ٣ٜخ حُٔٔظٌِٜٕٞ 

ُِٔ٘ظؾ ٝحُظٌِلش حُظ٢ طظلِٜٔخ إلٗظخؽ ًُي 

 حُٔ٘ظؾ.

 

ػ٠ِ أٜٗخ : حُظلٞم ك٢ حُٔٞم ح١ٌُ ٣وٞى ٝهي طْ طؼ٣َق ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ ػٞء حُيٍحٓش حُلخ٤ُش 

أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٛٔخ : ٤ِٓس حُشًَش ا٠ُ حُظلٞم ػ٠ِ هظٜٞٓخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ػٔالثٜخ ر٘خء ػ٠ِ ٤ِٓط٤ٖ 

 ه٤خىس حُظٌِلش ٤ِٓٝس حالرظٌخٍ.

 ١ٌٍّضج اٌرٕافس١ح حاٌراس٠خ١ٌعزٚس ا-0-0-0 

, ٌُٖ ٣ٌٖٔ اٍؿخػٚ ا٠ُ 1939ٓ٘ش   ٣Chamberlinَؿغ فٍٜٞ ٓلّٜٞ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ا٠ُ 

Selznick  ق , ح١ٌُ ٍرؾ ح٤ُِٔس رخُٔويٍس,ٝرؼي ًُي ؿخء حُظـٍٞ حُظخ٢ُ ٤ُِِٔس ك٤٘ٔخ ٝط1959ٓ٘ش

Schendel ٝ Hofe   ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش رؤٜٗخ حُٔٞػغ حُٔظلَى ح١ٌُ طظَ ا٤ُٚ حُٔئٓٔش ٓوخرَ ٓ٘خك٤ٜٔخ

, ك٤غ هخٓخ 1985ٓ٘ش  Porter, ػْ 1984ٓ٘ش  Dayػٖ ؽ٣َن ٗٔؾ ٗشَ حُٔٞحٍى, ٝرؼي ًُي ؿخء 

ٍ ح٤ُِٔس رٞػغ رٞػغ حُـ٤َ حُظخ٢ُ ح١ٌُ ٣ظق حُظ٤خؿش حُٔلخ٤ٔ٤ٛش ٤ُِِٔس حُظ٘خك٤ٔش, كوي طْ حػظزخ

حُظ٘خك٤ٔش ٛيف حالٓظَحط٤ـ٤ش ٤ُْٝ ش٤جخً ٓٔظويٓخً ػٖٔ حالٓظَحط٤ـ٤ش,ٝحُظز٣ََ ٌُُي رلٔذ ٍأ٣ْٜ ٛٞ 

أٍٝ ٖٓ ٝػغ ٗظ٣َش ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش,ك٤غ   Porterإٔ حألىحء حُٔظلٞم ٣َطزؾ رخ٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش.٣ٝؼي 

فٍٜٞ ٓلّٜٞ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش طْٔ ًٗٔٞؿخً ُو٤خٜٓخ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ حُٔظـ٤َحص حُـِث٤ش ُالهظظخى,٣ٝؼي 

ٗظ٤ـش حُظلٞالص ٝحُظـٍٞحص حُظ٢ شٜيٛخ حُؼخُْ كوي ًخٕ حُٔلّٜٞ حُٔخثي ٛٞ ٓلّٜٞ ح٤ُِٔس حُ٘ٔز٤ش ُظلي٣ي 

ٓٔخٍ حُظـخٍس ٝٓـخالص حُظوظض ٝطو٤ْٔ حُؼَٔ ًُٝي ٌٓ٘ ًظخرخص )ىح٣ل٤ي ٣ٌٍخٍىٝ( ٝكظ٠ ػٜي 

ٍٜٞ ٓلّٜٞ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٛٞ حٓظالى إٔ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ُظ 2010ٓ٘ش  Tichaه٣َذ .ٝهي أًي 

 حُشًَخص ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٞحٍى ٝحُٔويٍحص ٓوظِلش طٔزذ حهظالف حألىحء ٝح٤ُِٔحص ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ.

 أسثاب ظٙٛس ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح-0-0-3  

ػوخٓش ٝطؼيى حُلَص ك٢ حُٔٞم حُؼخ٢ُٔ رؼي إٔ حٗلظلض حألٓٞحم أٓخّ كًَش طل٣ََ حُظـخٍس  .1

 خه٤ش حُؼخٓش ُِظؼ٣َلخص،  ٝشًَش حُظـخٍس حُي٤ُٝش.حُي٤ُٝش ٗظ٤ـش حالطل

ص ٗظ٤ـش حٝكَس حُٔؼِٞٓخص ػٖ حألٓٞحم حُؼخ٤ُٔش ٝحُُٜٔٞش حُ٘ٔز٤ش ك٢ ٓظخرؼش ٝٓالكوش حُظـ٤َ .2

طٞكَ طو٤٘خص حُٔؼِٞٓخص ٝطـٍٞ أٓخ٤ُذ رلٞع حُٔٞم ٝحُشلخك٤ش حُ٘ٔز٤ش حُظ٢ أطزلض طظؼخَٓ 

 رٜخ حُشًَخص حُلي٣ؼش.

حُشًَش  ُٔوظِلش، ٝك٤ٔخ ر٤ٖ كَٝع ٝٝكيحصٓخص ر٤ٖ حُشًَخص ححالطظخٍ ٝطزخىٍ حُٔؼِٞ .3

 حُٞحكيس رلؼَ شزٌش حالٗظَٗض ٝآ٤ُخص حالطظخٍ حُلي٣ؼش.

ص حُؼؤش ك٢ ٓـخالص حُزلغ  حطٔخٍع ػ٤ِٔخص حإلريحع ٝحالرظٌخٍ رلؼَ حالٓظؼٔخٍ .4

 ٝحُظـ٣َٞ.
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ك٢ ىهٍٞ  ٓ٘خك٤ٖٔ ٓغ ٣ُخىس حُـخهخص حإلٗظخؿ٤ش ٝحٍطلخع ٓٔظ٣ٞخص حُـٞىس، ٝحُُٜٔٞش حُ٘ٔز٤ش  .5

ؿيى طلٍٞ حالٛظٔخّ حٌُخَٓ ك٢ حألٓٞحم ا٠ُ حُٔشظ٣َٖ ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ اشزخع ٍؿزخطْٜ رؤهَ 

 ( 2010. )ػ٠ٔ٤ ىٍحؽ طٌِلش ٝرؤ٣َٔ حُشَٝؽ

 

 أ١ّ٘ح ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح -0-0-4

طؼظزَح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٓئشَحً ا٣ـخر٤خً ػ٠ِ إٔ حُشًَش طلظَ ٓٞهغ ه١ٞ ك٢ حُٔٞم,ًُٝي ٖٓ  .1

كظُٜٞخ ػ٠ِ كظش ٓٞه٤ش أًزَ ٖٓ حُٔ٘خك٤ٖٔ,ٌٝٛح ٣ؼٖٔ ُِشًَش أٗٚ ٤ٌٕٓٞ ُٜخ هالٍ 

 ُرخثٖ أًؼَ ٣ظٔظؼٕٞ رخَُػخ ٝحُٞالء ٖٓ ؿٜش ٝكـْ ٓز٤ؼخص ٝأٍرخف أًزَ ٖٓ ؿٜش أهَٟ.

 طؼظزَ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٖٓ أْٛ ٓؼخ٤٣َ طلي٣ي حُشًَخص حُ٘خؿلش ػٖ ؿ٤َٛخ. .2

 ٓؼَ ُِٔٞحٍى حُٔظخكش ٝحُٔٔظويٓش رظٍٞس كؼخُش.طؼٖٔ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ُِشًَش حُظٞف٤ق حأل .3

شًَخص ػ٠ِ حهظالف أٗٞحػٜخ ألٜٗخ ُؼَٔ حُ  ٝؿ٣َٛٞخً  ًػخٓال ً ٜٓٔخطؼي ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش  .4

 ـ٤ش حُظ٘خك٤ٔش.حألٓخّ ح١ٌُ طظخؽ كُٞٚ حإلٓظخٍط٤

طلي٣ي ٝطو٤٤ْ ٗوخؽ حُؼؼق ٝػٞحَٓ حُوٞس ُِشًَش ٝرخُظخ٢ُ حُظؼَف ػ٠ِ آٌخ٤ٗخطٜخ حُظ٢  .5

ؼُِ هيٍطٜخ ػ٠ِ حُظ٘خكْ روٞس ك٢ حألٓٞحم,ك٤غ طوّٞ حُشًَخص رظل٤َِ ٓٞهلٜخ حُظ٘خك٢ٔ ٓظ

كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُوخث٤ٖٔ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓؼَكش ٓخ ٣٘زـ٢ طـ٣َٞٙ ٝطل٤ٔ٘ٚ ُٔي حُلـٞحص إ ٝؿيص 

 ٝحًظٔخد ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ٓٔظيحٓش ك٢ حُٔٔظوزَ.

٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ك٢ أٓخ٤ُذ طوي٣ْ ٓ٘ظـخص ػخ٤ُش حألىحء ٝحُـٞىس ٣ٝؼٞى حُٔزذ ك٢ ًُي ُِظل .6

حإلٗظخؽ ٝػٔخٕ حُٔٞحطلخص ٓٔخ ٣لون اٗظخؿ٤ٚ ٓظ٤ِٔس ك٢ حُِٔغ ٝحُويٓخص حُٔـَٝكش ط٘خٓذ 

 حالكظ٤خؿخص حُٔظ٘ٞػش ُِؼٔالء.

 

 اِرالن ١ِضج ذٕافس١حفٛائذ-0-0-5

 ()٣ٞٓق حُـخث٢ ٝٛشخّ ػزخى١ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُشًَش 

ٝهيٓخص طٌٕٞ أًؼَ ط٤ِٔ ػٖ ٓخ ٣ويٓٚ  هيٍطٜخ ػ٠ِ اه٘خع ُرخثٜ٘خ رٜخ طويٓٚ ُْٜ ٖٓ ٓ٘ظـخص .1

 حُٔ٘خك٤ٖٔ.

كظُٜٞخ ػ٠ِ كظش ٓٞه٤ش أًزَ ٝأكؼَ ه٤خٓخ رخُٔ٘خك٤ٖٔ اًح ٓخ كووض حَُػخ ٝحُوزٍٞ  .2

 .شط٤ـ٤ش حُٔوــَحي ٝرٔخ ٣ظٞحكن ٓغ أٛيحكٜخ حإلٓظحُٔـِٞد ُيٟ حُٔٔظِٜ

 حُظخك٤ش حٗؼٌخّ ح٣ُِخىس ك٢ حُلظش حُٔٞه٤ش ػ٠ِ حُؼٞحثي حُٔخ٤ُش حُٔظلووش ٝحألٍرخف .3

 طؼي رٔؼخرش  حُٔالف حألٓخ٢ٓ ُٔٞحؿٜٚ طلي٣خص حُٔٞم ٝ حُشًَخص حُٔ٘خفَس .4

 .ٜٓٔخ ُظلي٣ي حُشًَخص حُ٘خؿلش ٖٓ ؿ٤َٛخ حً طٔؼَ ٓؼ٤خٍ .5

 ا٣ـخر٤خ ٗلٞ طٞؿٚ حُشًَش الكظالٍ ٓٞهغ هٟٞ ك٢ حُٔٞم ٖٓ هالٍ كظُٜٞخ   ًَحطٔؼَ ٓئش .6

 ػ٠ِ كظش ٓٞه٤ش أًزَ ٖٓ ٓ٘خك٤ٜٔخ.
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 (2015)ؽخٍم ػزيهلل ٓلٔي ك٢ حُشًَش  ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼخ٤ِٖٓ

ى حُشًَش ٓٔخ ٣٘ؼٌْ ا٣ـخرخ َحطزؼغ رَٝف حَُػخ ػٖ حُؼَٔ ٝطَكغ ٖٓ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ألك .1

 ػ٠ِ أىحثْٜ.

 حُشًَخص حُظ٢ طٔظِي ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش طٔظـ٤غ إٔ طَكغ ٖٓ ٓٔظٟٞ ٓؼ٤شش حألكخٍى حُؼخ٤ِٖٓ  رٜخ. .2

 :أسثاب ذ١ّٕح ٚذط٠ٛش ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح-0-0-6

ـذ ػ٠ِ حُشًَش حُظ٢ ط٣َي إٔ طلون ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ٓٔظَٔس إٔ طؼَٔ ػ٠ِ طـ٣َٞ ٌٛٙ ح٤ُِٔس ًُٝي ٣

 ُؼيس أٓزخد :

ؿي٣يس ك٢ ٓـخالص طظ٤ْٔ  فٍٜٞ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ؿي٣يس :٣ٌٖٔ ُِظـ٤َ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ إٔ ٣وِن كَطخً  .1

 َ.حإلٗظخؽ أٝ حُظ٤ِْٔ ٝحُويٓخص حُٔويٓش ُِؼ٤ٔ ,ٓ٘ظؾ، ؽَم حُظ٣ٞٔن

أٝ طـ٤َٛخ : ٣وّٞ حُٔشظَٕٝ رظِز٤ش كخؿخص ؿي٣يس ُي٣ْٜ أٝ  ٣١يس ُِٔشظَكخؿخص ؿيٝؿٞى  .2

طـ٤٤َ أ٣ُٞٝخص حُلخؿخص كل٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخالص ٣ليع طؼي٣َ ك٢ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش أٝ ٍرٔخ ط٤ٔ٘ش 

 ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش ؿي٣يس.

ق طٌخ٤ُق حُٔيهالص :ػخىس ٓخ طظؤػَ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ كخُش كيٝع طـ٤٤َ ؿ١َٛٞ ك٢ حُظٌخ٤ُ .3

حُٔـِوش أٝ حُ٘ٔز٤ش ُِٔيهالص ٓؼَ حُؼٔخُش، حُٔٞحى حُوخّ، حُـخهش، ٝٓخثَ حُ٘وَ، حُيػخ٣ش 

 ٝحإلػالٕ، ح٥الص.

ح٤ُِٔس  ك٢ص هي طئػَ َحكيٝع طـ٤خٍص ك٢ حُو٤ٞى حُل٤ٌٓٞش :ٛ٘خى ٓـٔٞػش أهَٟ ٖٓ حُٔئػ .4

حُز٤جش ٖٓ  حُظ٘خك٤ٔش ٓؼَ :ؽز٤ؼش حُو٤ٞى حُل٤ٌٓٞش ك٢ ٓـخالص ٓٞحطلخص حُٔ٘ظؾ، كِٔش كٔخ٣ش

 حُظِٞع، ه٤ٞى حُيهٍٞ ا٠ُ حألٓٞحم، كٞحؿِ حُظـخٍس.

فٍٜٞ هـخع ؿي٣ي ك٢ حُظ٘خػش :طزَُ كَطش هِن ٤ِٓس ؿي٣يس ػ٘يٓخ ٣ظَٜ هـخع  ٓٞه٢  .5

ؿي٣ي ك٢ حُظ٘خػش أٝ فٍٜٞ ؽَم ؿي٣يس إلػخىس طـ٤ٔغ حُوـخػخص حُلخ٤ُش ك٢ حُٔٞم ٝحُلٌَس 

ا٣ـخى ؽَم ؿي٣يس  حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٌُٖٝ أ٣ؼخً حُٞطٍٞ ا٠ُ هـخػخص ٓٞه٤ش ؿي٣يس ٖٓ  ٤ُٔض كوؾ

إلٗظخؽ ػ٘خطَ هخطش ك٢ هؾ حإلٗظخؽ أٝ ؽَم ؿي٣يس ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٓـٔٞػش  هخطش ٖٓ 

 .حُٔٔظ٤ٌِٜٖ

 

 أتؼاد تٕاء ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح-0-0-7

ح٣َُخىس رخُظٌِلش أشخٍص أؿِذ حٌُظخرخص ك٢ اىحٍس حألػٔخٍ ا٠ُ أٗٚ ٣ٞؿي ٗٞػ٤ٖ ٤ُِِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٛٔخ 

,كخُٔئٓٔش طٔظـ٤غ حُظلٞم ػ٠ِ ٓ٘خك٤ٜٔخ ٖٓ هالٍ طول٤غ طٌخ٤ُق حإلٗظخؽ ٝرخُظخ٢ُ طلو٤ن خ٣ِٝحُظٔ

 ٤ِٓس حُٔؼَ حُٔ٘ولغ أٝ ٖٓ هالٍ ط٤٤ِٔ حُٔ٘ظؾ.

 ١ِضج ل١ادج اٌرىٍفح-0-0-7-2

طؼظزَ ٖٓ أًؼَ حُِٔح٣خ حُظ٘خك٤ٔش ٝػٞكخً ٢ٛٝ ط٘ظؾ ػٖ حػظ٘خم حُشًَش الٓظَحط٤ـ٤ش ه٤خىس 

طٔؼ٠ ألٕ طٌٕٞ أهَ حُٔ٘ظـ٤ٖ أٝ ٓوي٢ٓ حُويٓش طٌِلش ك٢ حُٔٞم,ٝػخىس حُشًَخص حُظٌِلش,حُشٌش ٛ٘خ 
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حُظ٢ طظزغ ٌٛح حُ٘ٔؾ ٖٓ حالٓظَحط٤ـ٤خص طؼَٔ ك٢ ٗـخم ٝحٓغ ٝطويّ شَحثق ٓظؼيىس ٣ٌٖٝٔ إٔ طظٞٓغ 

أكو٤خً أٝ ٍأ٤ٓخً ُظشَٔ أٗشـش أهَٟ َٓطزـش رٜخ  ٓٔخ ٣ٔخْٛ ك٢ هيٍطٜخ ػ٠ِ طلو٤ن ٤ِٓس 

 (٢2012,حُظٌِلش)ٓويحىه

٣ٌٖٝٔ ُٔئٓٔش ٓخ إٔ طلُٞ ٤ِٓس حُظٌِلش حألهَ اًح ًخٗض طٌخ٤ُلٜخ حُٔظَحًٔش رخألٗشـش حُٔ٘ظـش ُِو٤ٔش 

، ُِٝل٤خُس ػ٤ِٜخ ٣ظْ حالٓظ٘خى ا٠ُ َٓحهزش ػٞحَٓ طـٍٞ حُظٌخ٤ُق، 1أهَ ٖٓ ٗظ٤َطٜخ ُيٟ حُٔ٘خك٤ٖٔ

ٌٝٛٙ ٓٔش ٤ِٓس حُظٌِلش حألهَ,ك٤غ إٔ حُظلٌْ حُـ٤ي ك٢ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٓوخٍٗش رخُٔ٘خك٤ٖٔ ٣ٌٔذ حُٔئ

 حُؼٞحَٓ طظٔؼَ ك٤ٔخ٢ِ٣:

َٓحهزش كـْ حُٔ٘ظـخص حُظ٢ ط٘ظـٜخ حُٔئٓٔش حُظٞٓغ ك٤ٜخ ٝ ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُلـْ ِشالثح اٌحعُ: .2

حُٔ٘خٓذ ٣ٌٖٔ ُِٔئٓٔش إٔ طظـٚ ُِظٞٓغ ك٢ طش٤ٌِش حُٔ٘ظـخص أٝ حٓظوخّ ٝٓخثَ حٗظخؽ ؿي٣يس 

 غ حُظٌخ٤ُق أٝ حُظٞٓغ ك٢ حُٔٞم ٝ حُٜيف ٖٓ ًُي طول٤

طظْ َٓحهزش حُظؼِْ ٖٓ هالٍ طلي٣ي أٛيحكٚ ٝ ًُي ىرٔوخٍٗش ىٍؿش حُظؼِْ رخُٔئٓٔش ِشالثح اٌرؼٍُ: .0

ٓغ حُٔؼخ٤٣َ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُوـخع ٝال ٣٘زـ٢ إٔ ٗلظَ حالٛظٔخّ رظٌخ٤ُق ح٤ُي حُؼخِٓش كوؾ ٝ 

ٗوض أٝ ٓٞء اٗٔخ ٣ـذ إٔ ٣ظْ أهٌ طٌخ٤ُق حُلؼالص ٝ حُٔؼ٤ذ أٝ أ١ ٗشخؽ آهَ ٗخطؾ ػٖ 

 حُٔؼَكش ًُي ٤ٓئى١ ا٠ُ طول٤غ حُظٌخ٤ُق ا٠ُ أى٠ٗ كي ٌٖٓٔ

ٝ ُؼَ ػخَٓ حُظؼ٤ِْ ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ كخُؼٔخٍ ٣ظؼِٕٔٞ رخُظٌَحٍ أكؼَ ؽ٣َوش ألىحء حُٜٔخٖٓ ٝ 

رخُظخ٢ُ طِىحى حٗظخؿ٤ظْٜ ٓغ حُٞهض ٝ طوَ حُظظٌِلش ًِٔخ طؼِْ حُؼٔخٍ حُـَم حألًَ ًلخثش ألىحفء 

 ٢ حُظؼ٤ِْ ٣ئٖٓ حُٞكٍٞحص ك٢ حُظٌِلش ط٘ظؾ ػٖ حُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِٔش  حُٜٔخّ ٝ رخُظخُ

ٝ ٣ؼ٢٘ ًُي ػٔخٕ حالٓظويحّ حألٓؼَ ِشالثح اسرغالي اٌطالاخ اٌّرٛفشج ٌذٜ اٌّإسسح: .3

 ُويٍحص ٝ ٓٞحٍى حُٔئٓٔش ٓٔخ ٣ئى١ ُِٔلخكظش ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ٓٔظوَس ٖٓ حُ٘شخؽ .

هخطٜخ حُٔوظِلش ٓغ حُٔل٤ؾ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٣وظي رٜخ حٓظـالٍ حُٔئٓٔش ُؼالِشالثح اٌؼاللاخ: .4

 حٓظـالٍ حُلَص ُظول٤غ طٌخ٤ُق حُؼ٘خطَ ححٌُٔٞٗش ُِٔٔش حُو٤ٔش.

ٖٓ هالٍ ٍرؾ حُ٘شخؽخص حُٔ٘ظـش ُِو٤ٔش ٝ ٗوَ حُٔؼَكش ر٤ٖ ِشالثح االسذثاطاخ اٌذاخ١ٍح: .5

ٖٔ إٓٔش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حٓظـالٍ حُٔٞحٍى ٝ حالٌٓخٗخص حُٔشظًَش رؤك\حألهٔخّ حٌُٔٞٗش ُِْ

 طٍٞس  ٝ طو٤َِ حُظٌخ٤ُق ا٠ُ أهَ هيٍ ٌٖٓٔ.

ىٍحٓش هخر٤ِش اىهخٍ أٗشـش ؿي٣يس طئى١ ا٠ُ هلغ ٓٔظٟٞ حُظٌخ٤ُق رشٌَ ِشالثح اٌرىاًِ: .6

 ًز٤َ.

طٜيف ُٔؼَكش حُٞهض حألٗٔذ ٝ ك٢ رؼغ حألك٤خٕ ٣ٌٕٞ حالٗظظخٍ أكؼَ  ِشالثح اٌشصٔاِح: .7

٤ًِٞخص حُٔ٘خك٤ٖٔ ٝ ىٍحٓش ٗوخؽ حُوٞس آخ ٌُٕٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٣َٓؼش حُظـ٤َ أٝ رٜيف ىٍحٓش ٓ

ٝ حُؼؼق ُي٣ْٜ. ٝك٢ أك٤خٕ أهَٟ ربٌٓخٕ حُٔئٓٔش ط٘ظ٤ْ حُ٘شخؽخص رشٌَ ىٍٝس أػٔخٍ 

 ًُٝي ٣ظ٤ق ُٜخ طول٤غ حُظٌخ٤ُق ٖٓ هالٍ حه٤خٍ حَُُٗخٓش حألٗٔذ. 

٣ٌٖٔ إٔ طوّٞ حُٔئٓٔش ربػخكش اؿَحءحص رشٌَ ؽٞػ٢ ٌُٜٝ٘خ ِشالثح اإلظشاءاخ اٌرمذ٠ش٠ح: .8

ٖ إٔ طٌظشق الكوخ أػ٘خء ػ٤ِٔش طل٤َِ حُظٌخ٤ُق إٔ ٌٛٙ حإلؿَحءحص ال طٔخْٛ ك٢ ٤ِٓس ٣ٌٔ
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حُظٌِلش حألهَ رَ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ طٌِق أًؼَ ٓٔخ ٣ـذ ٝرخُظخ٢ُ طوّٞ حُٔئٓٔش ربُـخثٜخ ٝٓ٘ٚ كبٕ 

 َٓحهزش حإلؿَحءحص طٔٔق رظول٤غ حُظٌخ٤ُق.

هَ رخهظ٤خٍ حُظٔٞهغ حُـ٤ي ألٗشـظٜخ ٣ٌٖٔ ُِٔئٓٔش إٔ طلون ٤ِٓس حُظٌِلش حألِشالثح اٌرّٛلغ: .9

ك٤غ إٔ حُظٔٞهغ حُوخص ُألٗشـش ٓٞحؽء رخُ٘ٔزش ُزخه٢ حألٗشـش أٝ رخُ٘ٔزش ُِِرخثٖ أٝ 

حٍُٔٞى٣ٖ ػخىس ٓخ ٣ٌٕٞ ُٚ طؤػ٤َ ػ٠ِ ػيس ػ٘خطَ ٓؼَ ٓٔظٟٞ حألؿٍٞ ٝ حإلٓيحى ٝحُٔٞطٍٞ 

 ا٠ُ حٍُٔٞى٣ٖ.

 

 (ٗز٤َ ٢َٓٓ ه٤َِ) َحُشَٝؽ حُٞحؿذ طٞحكَٛخ ُظـز٤ن ٤ِٓس حُظٌِلش حأله

حُـِذ ػ٠ِ حُِٔؼش َٕٓ أ١ إٔ طول٤غ حُٔؼَ ٤ٓئى١ ٣ُِخىس ٓشظ٣َخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٖٓ  .1

 حُِٔؼش.

 حُِٔؼش حُٔويٓش  ٢ٛ ِٓؼش ٗٔـ٤ش. .2

 ال٣ٞؿي ؽَم ًؼ٤َس ُظ٤٤ِٔ حُٔ٘ظؾ. .3

 ٝؿٞى ؽ٣َوش ٓٞكيس الٓظويحّ حُِٔؼش. .4

 ٝى٣ش ٌٛٙ حُظٌِلش.ػيّ ٝؿٞى طٌِلش ُظزي٣َ ٓ٘ظؾ حُٔئٓٔش رٔ٘ظؾ ٓئٓٔش أهَٟ أٝ ٓلي .5

 طٌخ٤ُق حالٗظوخٍ ٖٓ رخثغ ٥هَ ه٤ِِش. .6

 حألهـخء حُٞحؿذ طلخى٣ٜخ ُظـز٤ن ٤ِٓس حُظٌِلش حألهَ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٣ؤط٢:

حُظ٤ًَِ ػ٠ِ طٌِلش حألٗشـش حُٔظؼِوش رخُظظ٤٘غ ٝاٛٔخٍ طٌخ٤ُق رؼغ حألٗشـش حألهَٟ ٓؼَ  .1

 أٗشـش حُز٤غ ٝحُويٓخص ٝحُظـ٣َٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٍؿْ أ٤ٔٛظٜخ.

 ٛٔخٍ أٗشـش حُظ٣ٖٞٔ.ا .2

 اٛٔخٍ حألٗشـش حُظـ٤َس ٓؼَ حُظ٤خٗش. .3

 حُلْٜ حُوخؽت ُؼٞحَٓ طـٍٞ حُظٌخ٤ُق. .4

 اٛٔخٍ حُزلغ ػٖ ٝٓخثَ ؿي٣يس. .5

طٜي٣ي ٤ِٓس حُظ٤ِٔ ُِٔئٓٔش ًُٝي ك٢ كخٍ حالٓظـ٘خء ػٖ حُٔظخىٍ حُظ٢ طـؼَ حُٔئٓٔش ك٣َيس  .6

 ك٢ ٗظَ حُٔٔظِٜي.

١ِضج اٌرّا٠ض-0-0-7-0  

رشٌَ ػخّ ا٠ُ حٌُٔخٗش حُٔظلَىس ٝحُٔ٘ظؾ حُٔظلَى ح١ٌُ ٣ٔٔق ُِشًَش إٔ طلظَ ٝػؼخً  ٤ِس حُظٔخ٣ِٓطش٤َ 

ط٘خك٤ٔخً ٓظ٤ِٔحً ك٢ حُظ٘خػش أٝ حُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ,٣ٝظْ ًُي رخالػظٔخى ػ٠ِ ػٞحَٓ ًحص ه٤ٔش ُيٟ 

حُشًَخص ػٖ حُٔشظ١َ ؿ٤َ حُظٌِلش أٝ حُٔؼَ حألهَ ًٔخ ك٢ ٤ِٓس ه٤خىس حُظٌِلش.كٖٔ هالٍ رلغ 

حُلخؿخص ؿ٤َ حُٔشزؼش ٝحُٜٔٔش  ُِٔشظ١َ ٝػ٘يٓخ ٣َٟ ٣ٝيٍى حُؼٔالء إٔ حُوظخثض حُل٣َيس ُِشًَش 

(2012طلٞم ٓخ٣ويٓٚ حُٔ٘خك٤ٖٔ رـغ حُ٘ظَ ػٖ حُٔؼَ ػ٘يٛخ طظلون ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ اؿٔخالً.)ٓويحى١,  

  ٝطـــ٘ؤْ ٤ٓـــِس حُظٔخ٣ـــِ أٝ حُظلخػــَ ريٍٝٛــخ اُــ٠ ٗٞػ٤ـــٖ ٛٔــخ: حُٔــٞم، ٝحالرظــٌخٍ.
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 أٝ ٓ٘ظـخطٜخ ػٖ ك٣َيس ًٛ٘ـ٤ش طٍٞس حُشًَش شتػ٘يٓــخ طـ٘ ٤ٓـــِس حُظٔخ٣ـــِ حُٔــٞه٢كظظٜــَ  

ٝكخؿــخص حُؼ٤ٔــَ حُٔؼ٤ـــ٘ش. ٍؿزخص  رظِزـ٤ش حُؼ٤َٔ ٝالء ٝطٌٔذ ك٤ٚ، طؼَٔ ح١ٌُ حُٔٞم ك٢ هيٓخطٜخ

طظٜــَ ػ٘يٓــخ طوــيّ ٝطـــ٘ظؾ حُشــًَش أًؼـــَ حُٔ٘ظـــخص كٜــ٢  ٤ٓـــِس حُظٔخ٣ـــِ رخالرظــٌخٍأٓــخ 

كظـــ٠ ح٤ُــّٞ، ٝحُظـــ٢ طٌٜٔ٘ــخ ٓــٖ ه٤ــخىس حُٔ٘خك٤ٔـــٖ كــ٢ حُـــٞىس، حٌُلــخءس،  كيحػــش ٝؿخًرـــ٤ش

 (Zhou et al., 2009 )ٝحألِٓٞدحُظظ٤ٔٔــخص حُٔزظٌــَس،

حُٔٞه٢ ٝحُظٔخ٣ِ رخالرظٌخٍ حُلَم ر٤ٖ حُظٔخ٣ِ ( ٣ّٞػق4-2حُـيٍٝ ٍهْ )  

 اٌرّا٠ض تاالترىاس اٌرّا٠ض اٌسٛلٟ

حُشًَش طٜظْ رظؼ٣َق ٗلٜٔخ ٝٓ٘ظـخطٜخ ٝهيٓخطٜخ 

 ٓوخرَ حُٔ٘خك٤ٖٔ ٖٓ هالٍ:

o طوي٣ْ هيٓخص ؿ٤يس ٍٝحه٤ش. 

o  طـ٤ِق ٤ِٔٓ ٝؿٌحد. 

o .ٓؼَ ٓ٘خٓذ 

o .ٓ٘ظؾ ٓٞػٞم 

حُشًَش طٜظْ رظؼ٣َق ٗلٜٔخ ٗلٜٔخ ٝٓ٘ظـخطٜخ 

 ٘خك٤ٖٔ ٖٓ هالٍ:ٝهيٓخطٜخ ٓوخرَ حُٔ

o .طوي٣ْ ٓ٘ظـخص ٝطو٤٘خص كي٣ؼش ٝٓظـٍٞس 

o .ط٣ٞٔن ٗخؿق 

o .َحُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُزلغ ٝحُظـ٣ٞ 

o  حٓظويحّ آهَ حُظو٤٘خص حُلي٣ؼش رل٤غ

طٌٕٞ حُشًَش طخكزش حُظلَى حألٍٝ ك٢ 

 حُٔٞم.

 

الطظؼٖٔ طوي٣ْ ٓ٘ظـخص كي٣ؼش أٝ حٓظويحّ آهَ حُظو٤٘خص  ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ حُٔٞه٢ٝرٌُي ٗـي  إٔ 

حػش.ٝرٌُي كخُشًَش حُظ٢ طٔظِي ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ حُٔٞه٢ الطٔظـ٤غ حُٔ٘خكٔش أٓخّ حُشًَش حُظ٢ طٔظِي كي

 (Zhou,2009 )ك٢ حُٔٞم. ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ رخالرظٌخٍ

 رؼٞحَٓ حُظ٤٤ِٔ,٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ:طٞكَ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ,طيػ٠  ذُِلظٍٞ ػ٠ِ ٤ِٓس حُظ٤٤ِٔ ٣ـ

  (رٍٞطَ)

 ػ٠ِ ٓٔشحُٔئطٔخػي  َٓحًؼٞ طزَطُؼإٔ ٣ٌٖٔ  حءحصؿَإلح ٌٛٙحالؿَحءحص حُظوي٣َ٣ش : .1

ٖٝٓ ر٤ٖ حإلؿَحءحص حُظوي٣َ٣ش حألًؼَ ش٤ٞػخً ٣ٌٖٔ إٔ ًٌَٗ هظخثض .ىُظلَٝح ُظ٤ِٔخطلو٤و

ًٝلخءس حُٔ٘ظـخص حُٔؼَٝػش,حُويٓخص حُٔويٓش,ًؼخكش ٗشخؽ ٓخ,ؿٞىس ػٞحَٓ حإلٗظخؽ حَُٔطزـش 

 ٤غ أٝ هيٓخص حُظلظ٤ش ٝؿ٤َٛخ.ر٘شخؽ ٓض,هزَس ٓٔظوي٢ٓ حُ٘شخؽ,هيٓخص ٓخ رؼي حُز

حَُٝحرؾ:٣ٝوظي رٜخ حَُٝحرؾ ر٤ٖ أٗشـش حُٔئٓٔش ٝحَُٝحرؾ  ٓغ حٍُٔٞى٣ٖ ٝه٘ٞحص حُظ٣ُٞغ  .2

 ك٤غ ٣ٌٖٔ ُِٔئٓٔش طلون حُظ٤ِٔ ٖٓ هالٍ طلو٤ن حُـٞىس ك٢ ٌٛٙ حُؼالهخص.

ًٔخ :٣ٌٖٔ ُِٔئٓٔش إٔ طلون ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ ٌُٜٞٗخ حُٔزخهش ك٢ ٓـخُٜخ ػٖ ٓ٘خك٤ٜٔخ,حَُُٗخٓش .3

٣ٌٖٔ ك٢ رؼغ حألك٤خٕ إٔ طلون حُٔئٓٔش ٌٛٙ ح٤ُِٔس ٖٓ هالٍ حُظؤهَ ك٢ حُيهٍٞ ُِٔٞم 

 ٓٔخ ٣ٔٔق ُٜخ رخٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ أًؼَ كيحػش.

:٣ٌٖٔ ُِٔئٓٔش إٔ طلون ٤ِٓس حُظٔخ٣ِ ٖٓ هالٍ حهظ٤خٍ حُٔٞػغ حُٔالثْ ألٗشـظٜخ ٓؼَ حُٔٞهغ .4

 هَرٜخ ٖٓ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ أٝ حُٔٞحٍى حأل٤ُٝش ٓؼالً.
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:٣ٌٖٔ ُِٔئٓٔش إٔ طظٞؿٚ ٗلٞ أٗشـش ؿي٣يس ٓ٘ظـش ُِو٤ٔش ٝحُظٌخَٓ هي ٣ٌٕٞ هِل٤خً ٖٓ حُظٌخَٓ .5

هالٍ ه٤خّ حُٔئٓٔش ربٗظخؽ حُٔٞحى حأل٤ُٝش رٞٓخثِٜخ حُوخطش أٝ أٓخ٤ٓخً ٖٓ هالٍ ه٤خّ حُٔئٓٔش 

 رؼ٤ِٔخص حُظ٣ُٞغ رٞٓخثِٜخ حُوخطش ريالً ٖٓ حُِـٞء ا٠ُ حُـ٤َ.

خط٤ش حُظ٤ِٔ ُ٘شخؽ ٓ٘ظؾ ُِو٤ٔش ك٢ كخٍ ًخٕ ٌٛح حُ٘شخؽ ٓشظَى حإلُلخم:٣ٌٖٔ إٔ طظلون ه .6

 ُؼيس ٝكيحص طخرؼش ُ٘لْ حُٔئٓٔش.

ٝآػخٍ رؼٚ:إ ٓٔخٍٓش حُظؼِْ رظٍٞس ؿ٤يس ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ُظلو٤ن هخط٤ش حُظ٤ِٔ ك٢ حُظؼِْ  .7

 ٗشخؽ ٓؼ٤ٖ,كخُظؼِْ ح١ٌُ ٣ظْ حٓظالًٚ رشٌَ شخَٓ ًل٤َ رؤٕ ٣ئى١ ا٠ُ ط٤ِٔ ٓٔظَٔ.

إٔ ٣ئى١ حُلـْ حٌُز٤َ ا٠ُ ٝكٍٞحص رخُظٌخ٤ُق هي ال طظلون اًح ًخٕ كـْ حُ٘شخؽ :٣ٌٖٔ حُلـْ .8

 طـ٤َحً,ٝك٢ رؼغ حألك٤خٕ هي ٣ئػَ حُلـْ حٌُز٤َ ِٓزخً ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش.

 (2003ٗز٤َ ٢َٓٓ,):  حُشَٝؽ حُٞحؿذ طٞحكَٛخ ُظـز٤ن ٤ِٓس حُظ٤ِٔ

حُِٔؼش أٝ حُويٓش ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ  إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٔظِٜي ٣ويٍ ه٤ٔش حالهظالف ٝىٍؿش حُظ٤ِٔ ك٢ .1

 حُِٔغ ٝحُويٓخص.

 إٔ ٣ٌٕٞ حُٔ٘ظؾ ٓظؼيى حالٓظويحٓخص ٝٓظٞحكن ٓغ كخؿخص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ .2

 إٔ طٌٕٞ حٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٤ِٔ ؿ٤َ ٓظزؼش ٖٓ هزَ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔ٘خك٤ٖٔ. .3

 حألهـخء حُٞحؿذ طلخى٣ٜخ , ًٌَٗ ٜٓ٘خ:

حكظ٤خؿخص حُِرخثٖ كل٢ ٌٛٙ حُلخُش طظزق  حإلكَحؽ ك٢ حُظ٤ِٔ ك٤غ ٣ـذ أال طظؼيح ؿٞىس حُٔ٘ظؾ .1

 حُٔئٓٔش ٛيكخً ٜٓالً ُٔئٓٔش أهَٟ طِٔي ٓ٘ظؾ رـٞىس ٓ٘خٓزش ٝٓؼَ ٓ٘ولغ.

 حُٔزخُـش ك٢ ٍكغ حُٔؼَ. .2

 ػيّ ٓؼَكش طٌِلش حُظ٤ِٔ. .3

 حُظ٤ًَِ حُشي٣ي ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ رلي ًحطٚ, أ١ حُ٘خك٤ش حُل٣ِ٤خث٤ش ُٚ ٝاٛٔخٍ حُـٞحٗذ حألهَٟ. .4
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 :ٌسٌصااٌّثَحس ا

 اٌؼاللح ت١ٓ اٌرٛظٗ تاٌسٛق ٚا١ٌّضج اٌرٕافس١ح

 ذ١َّٙذ

ٓ٘وّٞ ك٢ ٌٛح حُٔزلغ رظٞػ٤ق ىٍٝ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ًٌُٝي ٓ٘شَف 

حُؼالهش رشٌَ ػخّ ر٤ٖ أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم حُظ٢ هٔ٘خ ريٍحٓظٜخ ك٢ رلؼ٘خ ٝأػَٛخ رظلو٤ن ٤ِٓس ط٘خك٤ٔش 

 ك٢ حُٔ٘ظٔخص.

 

 فٟ ذفؼ١ً ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح تاٌسٛق ٌرٛظٗس ادٚ-0-3-2

٣ٝظْ  ٓ٘خك٤ٜٔخ ػ٠ِ ألكؼ٤ِشٝح حُظ٤ِٔكخُش  ٠ُا ٍُِٞطٞ ُظ٘خك٤ٔشح ٤ِٔسُح ٍهال ٖٓٔ٘ظٔش ُح طٔؼ٠

 كخُش ٣شحٍٓظَٔح ٠ُا سؿخٛي طٔؼ٣ٝ٠ـذ ػ٠ِ حُٔ٘ظٔش إٔ .حُٞطٍٞ ٌُُي رظوظ٤ض حُٔٞحٍى حُالُٓش

س هظٞطخً إٔ حُٔ٘ظٔخص ى٣َُخح ػ٠ِ ُِٔلخكظشس  ٌٍخإلرظح ٝ ُظـي٣يحرٔٞحطِش ٓ٘خك٤ٜٔخ  ػ٠ِ مُظلٞح

 .طظٞحؿي ك٢ ر٤جش شي٣يس حُظ٘خكْ 

ًز٤َ ك٢ طلو٤ن ٝطؼ٣ِِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش رخػظزخٍ أٗٚ ٓلّٜٞ ٣ؼٖٔ كظَ ًَ  ىٍٝ ُٔٞه٢ح ُِظٞؿٚٝ

حُٔظـ٤َحص ك٢ حُز٤جش حُظ٘خك٤ٔش ٓٔخ ٣ـؼَ حُٔ٘ظٔش ٓٔظؼيس ىٝٓخ ُِٔزخٍىس ُِٔ٘خكٔش أٝ حَُى 

ظٞطخً إٔ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ح١ٌُ ٣لَػٚ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٝؿٞى ط٤ٔ٘ن ًخَٓ ر٤ٖ ػ٤ِٜخ,ه

 حُٞفخثق ٝٓؼَكش ًَ ٓٞفق ُٔخ ٣وّٞ رٚ ح٥هَٕٝ,ٌٝٛح ٓخ٣ٔخْٛ روِن ٍٝف حُـٔخػش ر٤ٖ حُٔٞفل٤ٖ.

 ٣ٝٔخْٛ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ك٢ هِن ٝطؼ٣ِِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٖٓ هالٍ: 

 فح :ٌرىٍا حذذ١ٔ فٟ ٠ساُ٘ ٌسٛلٟا ٌرٛظٗا

حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٣ٌٖٔ حُٔ٘ظٔش ٖٓ حالؽالع ػ٠ِ حكظ٤خؿخص ٍٝؿزخص حُؼٔالء ٝطلي٣ي طٞهؼخطْٜ,رخُٞهض 

ًحطٚ طلي٣ي ٗوخؽ هٞس ٝػؼق حُٔ٘خكْ ٝٓؼَكش حُؼَٝع حُظ٢ ١ٞ٘٣ طوي٣ٜٔخ,ًَ ٌٛح ٣ظ٤ق ُِٔ٘ظٔش 

٢ُ طوي٣ْ أكؼَ ط٤ًَِ ؿٜٞىٛخ ٝٓٞحٍىٛخ ػ٠ِ ػ٘خطَ ٓليىس ٝطلخى١ ٛيٍ حُٞهض ٝحُٔٞحٍى ٝرخُظخ

 ه٤ٔش ُِؼ٤َٔ,آخ ػٖ ؽ٣َن ٣ُخىس حُٔ٘خكغ أٝ طو٤َِ حُظٌخ٤ُق.

 ص:ٌر١ّا ج١ِضٚ ٌسٛلٟا ٌرٛظٗا

حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُٔؼَكش ٢ٛٝ ٗخطـش ػٖ طل٤َِ ٝحٓظويحّ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طلظَ ػ٤ِٜخ 

أهٌ كٌَس ػٖ حُٔ٘ظؾ  حُٔ٘ظٔش ٖٓ ر٤جظٜخ حُظ٘خك٤ٔش,كخُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طلظَ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٔش طل٤يٛخ ك٢

ح١ٌُ ٣ظٞهؼٚ حُؼ٤َٔ ٝهظخثظٚ ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُٞهض ح١ٌُ طٔظـَهٚ حُٔ٘ظٔش ك٢ ىٍحٓش ٍؿزخص 

حُِرٕٞ أٝ طلًَخص  حُٔ٘خكْ ال٣ظؼظزَ ٓؼ٤ؼش ُِٞهض ًٞٗٚ ٤ٓؼٖٔ ُٜخ ٝػغ أكؼَ حألكٌخٍ 
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ك٤ٖٔ ٝؿٜٞى ٝطـ٣َٞٛخ ك٤ٔخ رؼي ٖٓ هالٍ حُـٔغ ر٤ٖ حُوظخثض حُظ٢ ٣َ٣يٛخ حُؼ٤َٔ ٝأكٌخٍ حُٔ٘خ

٣ؼظويحٕ إٔ حُـخ٣ش حألٓخ٤ٓش ٖٓ  حُظٞؿٚ حُٔٞه٢   slater ٝNaverٜٓ٘ي٢ٓ حُٔ٘ظٔش.ًٔخ إٔ ًَ ٖٓ 

ٛٞ هِن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝحُللخف ػ٤ِٜخ,كخُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٣يػْ آٌخ٤ٗخص حُٔ٘ظٔش حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ هِن 

 (Stanley F, Slater and John C, Narver )أػ٠ِ ه٤ٔش ُِؼ٤َٔ رشٌَ ٓٔظَٔ

كخُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٣ئػَ ا٣ـخرخً ػ٠ِ آٌخ٤ٗخص حُٔ٘ظٔش,ٓٔخ ٣ٔ٘لٜخ حُويٍس ػ٠ِ طوي٣ْ حُويٓخص رشٌَ 

أكؼَ ٝٗٞػ٤ش ؿ٤يس ا٠ُ ؿخٗذ حُظـ٣َٞ حُٔٔظَٔ ُِٔ٘ظـخص ٣ٝٔخْٛ ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ٝحألىحء 

٣َ٣ي,ُٝز٘خء ٝالءحُؼ٤َٔ حألكؼَ,ٝٓٔخ طويّ ٗـي أٗٚ ُظ٤ِْٔ أكؼَ هيٓش ُِؼ٤َٔ ٣ـذ أٝال إٔ ٗلْٜ ٓخًح 

٣ـذ إٔ طِظِّ حُٔ٘ظٔش رٌٜح حُلْٜ ُٔيس ؽ٣ِٞش ٝ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ حٓظؼيحى الكظٔخالص طـ٤َ ٓظـِزخص 

حُؼ٤َٔ ًٔخ ٣ـذ إٔ طزو٠ ػ٠ِ حطظخٍ ٓؼٚ كظ٠ رؼي ػ٤ِٔش حُز٤غ.ٝهي ٓخى حالػظوخى ٓخروخً إٔ طـ٣َٞ 

ٔئٓٔش أٓخ كخ٤ُخً ك٤ؼظوي إٔ حُظٞؿٚ حُٔ٘ظـخص حُـي٣يس ٗخطؾ ػٖ اريحػخص ٝأكٌخٍ طؤط٢ ٖٓ ىحهَ حُ

ك٤غ الكق إٔ ؿخُز٤ش حإلريحػخص ُٔ٘ظـخص ؿي٣يس ك٢ ػخُْ  Quinnحُٔٞه٢ ٛٞ حُٔزذ ٌٝٛح ٓخ أًيٙ 

 (.Ibid ) حألػٔخٍ ًخٗض ُشًَخص طز٤٘ض حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ رشٌَ ًز٤َ.
 

  ػٍٝ ذٕافس١ح إٌّظّحتاٌسٛق أشش اٌرٛظٗ -0-3-0

ص حُؼ٤َٔ ٍٝؿزخطٚ ٖٓ هالٍ ط٤ًَِ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ حالكظ٤خؿخص حُٔؼزَ حٛظْ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ رظِز٤ش كخؿخ

ػٜ٘خ ٖٓ هزَ حُؼ٤َٔ ٖٓ ؿٜش ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ طًَِ أ٣ؼخ ػ٠ِ حُلخؿ٤خص ؿ٤َ حُٔؼزَ ػٜ٘خ ٝحُظ٢ 

٣ٌٖٔ إٔ ال طلظ٠ ر٘لْ حالٛظٔخّ ك٢ فَ حٓظَحط٤ـ٤خص ط٣ٞٔو٤ش ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُؼ٤َٔ ريٍؿش ًز٤َس .كب٠ُ 

خى ؿخٗذ حإلريحع ٝحالرظٌخٍ ٓٔخ ٣ٔٔق رظـخُٝ طٞهؼخص حُؼ٤َٔ,ٝرلٔذ طؼز٤َ ؿخٗذ ىٍحٓش حُؼ٤َٔ ٛ٘

Gottland   ٚك٢ فَ حُظٞؿٚ رخُٔٞم حُٔ٘ظٔش ال طٌظل٢ رَىس حُلؼَ كوؾ ٖٓ هال اٗظخؽ ٓخ ٣ظَف ر

حُؼ٤َٔ كوؾ رَ طيػٔٚ رؤكٌخٍ أهَٟ ٖٓ ٓل٤ـٜخ حُيحه٢ِ ٝحُوخٍؿ٢ ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼِٜخ ك٢ ٝػغ ط٘خك٢ٔ 

ًٔخ إٔ حُٔزخىٍس أ٣ؼخ .(David Gottland)ٖ ٌٛح ك٤غ ٣ؼٖٔ ُٜخ حٓظَٔحٍ طلٞهٜخ أكؼَ,رَ ٝأػَ ٓ

طظ٤ق كَص ًز٤َس الًظشخف ٝطوي٣ْ ٓ٘ظـخص ٝطظ٤ٔٔخص ؿي٣يس ٓوظِلش ػٖ حُٔؼَٝع ك٢ حُٔٞم ًٔخ 

 ٣ٔ٘ق حُٔ٘ظٔش أكؼ٤ِش ٛـ٤ٓٞش ريٍ حٗظظخٍ ٓزخىٍس حُٔ٘خكْ ٝحُو٤خّ رَى حُلؼَ.

 ذخف١ض اٌىٍف اإلظّا١ٌح ػٍٝ تاٌسٛق اٌرٛظٗ أشش-0-3-0-2

طٔؼ٠ حُٔ٘ظٔش ك٢ فَ حُٔ٘خكٔش ا٠ُ طوي٣ْ حألكؼَ ُؼٔالثٜخ,رخالػظٔخى ػ٠ِ طوي٣ْ ِٓغ ًحص ؿٞىس.ٌُٖٝ 

حُـٞىس هي الطٌٕٞ ًخك٤ش  الٓظَٔحٍ اهزخٍ حُؼ٤َٔ هخطش اًح ًخٗض حٌُِلش حإلؿخ٤ُش طلٞم هيٍطٚ,كل٢ ٌٛٙ 

وٍٞ ؿخى ُٝش " اًٍ ُْ طٔظـغ ر٤غ ٓ٘ظؾ ًٝ حُلخٍ ٤ٓظٞؿٚ ُِزلغ ػٖ حُٔ٘ظؾ حُٔ٘خٓذ ُويٍطٚ,٣ٝ

ؿٞىس ػخ٤ُش رؤهَ ٓؼَ ػخ٤ُٔخً كبٗي ٓظٌٕٞ هخٍؽ حُِؼزش" ٌٝٛح ٓزذ ٗـخف حُٔ٘ظـخص ح٤ُخرخ٤ٗش 

ِٝٓحكٔظٜخ حُٔ٘ظـخص حأل٤ٌ٣َٓش ٝحألٍٝٝر٤ش  حُِظ٤ٖ طؼظٔيحٕ ػ٠ِ حُـٞىس رخُيٍؿش حأل٠ُٝ ٝإ ًخٗض 

ـٞىس ٝحُظٌِلش,ٝحُٔوظٞى رخٌُِق حإلؿٔخ٤ُش ٢ٛ ًَ ٓخ أًؼَ طٌِلش ػٌْ ح٤ُخرخ٤ٗش حُظ٢ طِٔؽ ر٤ٖ حُ

٣ظلِٔٚ حُؼ٤َٔ ٓوخرَ كظُٞٚ ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ ٝطظٔؼَ رخُٔؼَ ٝحُٞهض ٝحُـٜي حُٔزٌٍٝ اػخكش ا٠ُ حُظٌِلش 

 (Rodolfo Vazquez .)حُ٘ل٤ٔش

 ػٍٝ وٍفرٟ اٌٛلد ٚاٌعٙذ تاٌسٛقذأش١ش اٌرٛظٗ  .2
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َ ُِلظٍٞ ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ,ٝكخ٤ُخ أطزلض ٌٛٙ حٌُِلش طؼَف ًِلش حُٞهض رؤٜٗخ حُِٖٓ ح١ٌُ ٣ٔظـَهٚ حُؼ٤ٔ

ًحص أ٤ٔٛش ًز٤َس هخطش ك٢ كخٍ ًخٕ ؿيٍٝ أػٔخٍ حُؼ٤َٔ ٢ِٓء رخُ٘شخؽخص ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ 

٣ظـِذ ٝهض ؽ٣َٞ,ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ُُِٔٞع ىٍٝ ٛخّ ك٢ طو٤ِض ٌٛٙ حُظٌِلش ٝط٤َٜٔ كظٍٞ حُؼ٤َٔ 

 ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ رؤهَ ٓـٜٞى.

 ٍٝ اٌىٍفح إٌفس١حػ تاٌسٛقذأش١ش اٌرٛظٗ  .0

طـظٜي حُٔ٘ظٔخص ىٝٓخً ُظٌٕٞ ه٣َزش ٖٓ حُؼ٤َٔ كظ٠ طلخكق ػوظٚ ٝٝالثٚ,ٝٓظخرؼش حُٔ٘ظٔش ُؼٔالثٜخ أػ٘خء 

ػ٤ِٔش حُشَحء ٝرؼيٛخ طٔخْٛ ك٢ طؼ٣ِِ ٌٛٙ حُؼوش,كخُـٜٞى حُظ٢ ٣زٌُٜخ حُٔٞفلٕٞ أػ٘خء طوي٣ْٜٔ حُويٓش 

٤ٔظٚ ٝطلخػِٚ حالؿظٔخػ٢,كخالٛظٔخّ ح٢ٌُِ ُِؼ٤َٔ طٔ٘لٚ ه٤ٔش كَى٣ش ٝحهظظخى٣ش ٝط٘ؼٌْ ػ٠ِ ٗل

ُِٔ٘ظٔش رخُؼ٤َٔ ٝحُٔؼخِٓش حالكظَحك٤ش ُٚ ٖٓ هزَ حُٔٞفل٤ٖ ط٣ِي ٖٓ ػوظٚ رخُٔ٘ظٔش ٝطـؼِٚ أًؼَ ٍحكش 

رخُظؼخَٓ ٓؼٜخ,ٝػ٠ِ حُؼٌْ كبٕ حُظـخٍد حُِٔز٤ش ُِؼ٤َٔ طو٤٤ذ أِٓٚ رخُٔئٓٔش ٝطئى١ ا٠ُ كويحٕ ػوظٚ 

 رٜخ ٝهـؼٚ ُِظؼخَٓ ٓؼٜخ.

  ػٍٝ ١ِضج االترىاس تاٌسٛقأشش اٌرٛظٗ -0-3-0-0

٣ؼي حالرظٌخٍ ٖٓ أْٛ حٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٢ طؼظٔي ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٔش ُِللخف ػ٠ِ ٌٓخٗظٜخ ك٢ حُٔٞم ٝطؼ٣ِِ 

طٍٞطٜخ ُيٟ ػٔالثٜخ,ٝح٤ُّٞ ٣ظليع حُزخكؼٕٞ ػٖ َٓػش حالرظٌخٍ ٝحُٔوظٞى رٜخ ٛٞ أٗٚ هـٞس ٖٓ 

ٓ٘ظـٜخ حُـي٣ي ,٣ٝؼزَ ػٖ ٓيٟ هيٍس حُٔ٘لٔش ػ٠ِ ط٣َٔغ  حُظـٍٞ طلووٜخ حُٔ٘ظٔش ك٢ حرظٌخٍ ٝط٣ٞٔن

ٝط٤َس ػِٜٔخ ٝؿٜٞىٛخ ك٤خٍ ػ٤ِٔش طـ٣َٞ حُٔ٘ظؾ ٝطؼي َٓػش حالرظٌخٍ ٢ٛ ؿَٞٛ حٓظَحط٤ـ٤ش حالرظٌخٍ 

 ًُٝي ُؼالػش كوخثن:

 طلو٤ن حالىحء حُؼخ٢ُ ُِٔ٘ظـخص حُـي٣يس  .1

 ٘خك٤ٔش ٝحُزوخء رخُوَد ٖٓ حُؼ٤َٔح٤ُِٔس حُظ .2

 حُظـٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝهظَ ىٍٝس ك٤خس حُٔ٘ظؾػـؾ حُٔ٘خكٔش ٝ .3

ٝٓ٘ٚ ٗـي إٔ ػخَٓ حُٞهض ُٚ أ٤ٔٛش ًز٤َس كخُٔ٘ظٔش أٓخّ ٓزخم ٓلظْ ُِلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص 

 َٝٓػش حٓظـالُٜخ كظ٠ ال طلوي أ٤ٔٛظٜخ ك٢ كخٍ ُْ ٣ظْ حٓظـالُٜخ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ

 

 هالٍ حالرظٌخ٣ٍٞػق طؤػ٤َ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ػ٠ِ حألىحء ٖٓ ( 2-2حُشٌَ ٍهْ )

 

 

 

 

  

 

 حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ :

 ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص 

 ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص 

 حالٓظـخرش 

 

 َٓػش حالرظٌخٍ

 

 

 

 أىحء حُٔ٘ظؾ حُـي٣ي
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ك٢ حَُٔكِش حأل٠ُٝ طوّٞ حُٔ٘ظٔش رـٔغ حُٔؼِٞٓخص ػٖ حُؼٔالء حُٔ٘خك٤ٖٔ حٍُٔٞى٣ٖ ٝحُُٔٞػ٤ٖ 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُوٟٞ حالهظظخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش حُٔئػَس ك٢ حُٔٞم,ػْ طوّٞ رظ٣ُٞغ ٌٛٙ 

خ٤ِٖٓ,ٝرٌٜح ٣ظْ طو٤َِ حُٞهض حُٔٔظـَم حُٔؼِٞٓخص ػ٠ِ ًَ أهٔخّ حُٔ٘ظٔش رٔخ ٣ؼٖٔ طيكوٜخ ر٤ٖ ًَ حُؼ

ك٢ طـ٣َٞ حُٔ٘ظـخص ٣ٝؼـ٢ كَطش ُل٣َن حُزلغ ُِظؼِْ ٝحُظظَف رَٔػش ٝحُيٍحٓخص حُٔخروش طش٤َ 

ا٠ُ إٔ حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ طظزغ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ طظَ ا٠ُ أػ٠ِ أىحء ُِٔ٘ظؾ حُـي٣ي ٖٓ هالٍ ٤ِٓس َٓػش 

 .حُظـ٣َٞ ٝحُؼَع ك٢ حألٓٞحم
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 ٌفَظً اٌصَّاٌسا

 اإلطاس اٌَؼٍّٟ ٌٍثَحس

"اٌرَّح١ًٍ اإلحظائٟ ٚاخرثاس اٌفَشض١اخ"اٌحاٌح اٌّذسٚسح ٚ  

 ذ١ّٙذ

ُؼَع رؼغ  ٍُلطح ًحٛ صطهط٣ ّط حُيٍحٓش ًُٜٙ ُٜٓٗؿ٢ح دُؿخٗٝح ف١َُٗح ٍخؽإلح ٓشىحٍ ىرؼ

ٌٛٙ  طخثؾٗ( ًٌُٝي ٖٓ أؿَ ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞحُٔؼِٞٓخص ػٖ حُشًَش ٓلَ حُيٍحٓش )شًَش 

 ىٍحٓش ٣ّٓط ًٓخ ،حُيٍحٓش ُؼ٣ٗش حُي٣ٔٞؿَحك٤ش صُهطخثح ػ٣قٝط ٣ّٓطاً رٌخَٓ طلخط٤ِٜخ، ٓش ىحٍُح

 ىٟٓٝ حُيٍحٓش ٓظـ٤َحص ٣غُٝط ر٣ؼشؽ ػ٣قٝطًٌُٝي  ُِٔظـ٤َحص، طل٢ُٝح ٍُطك٣ِٝح صُر٣خٗخح ٝىسؿ

 حُٔظـ٤َحص ٠ُا ُٟؼط ُط٢ح حُٔظـ٤َحص ك٢ ٍٝمُلح ٓشٝىحٍ ص،ػ٣خٍُلح ٍهطرخح إلؿَحءص ُر٣خٗخح ٓالثٓش

 ُٗطخثؾح ٍطل٣ٓ ٣ّٓط ٍأله٣ح ك٢ٝ ،ٓشىحٍُح صػ٣خٍك فٓهطِ طكش ٍهطرخح ٣ّٓط ًٓخ حُي٣ٔٞؿَحك٤ش،

 ٝسػال ،ٜٓٗخ ىطٓطل٣ كط٠ ٣َ٤ٓخط٤َ ًشٍُش صط٣خٝط ػشٝٓؿٓؽَف  ٠ُا رخإلػخكش ،٣ُٜخا ٍطُٝٓطح

 . ُِيٍحٓخص ٓٓطور٣ِش صؿٜخٝطاىحٍؽ  ٣ّٓط ًحٛ ػ٠ِ
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ي َّٚ  :اٌّثَحس األ

 س١ش٠اذ١ً ِٛتا٠ً ذ١ٍ١ىٌَّٛحح ػٓ ششوح  

 ذ١َّٙذ

، ٝشًَش ٣َ٤ٓظَ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ ٢ٛ حُشًَش حَُحثيس ك٢ ٓـخٍ حالطظخالص ك٢ 2000ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ ػخّ 

 .٣ٍٞٓش، ك٤غ حٓظـخػض ر٘خء ٓٔؼظٜخ حُـ٤يس ٖٓ هالٍ ٓشخًٍظٜخ حالؿظٔخػ٤ش ًٝٔذ ٍػخ ُرخثٜ٘خ

 َّْ سّٟاالٌىرشٟٚٔ ِٛلغ اٌّششوح  ِٟٓ٘  فٟ ٘زا اٌّثحسوافّح اٌّؼٍِٛاخ اٌّزوٛسج ِالحظح: ئ  .اٌشَّ

ح ػٓ اٌّششوح -3-2-2 ِّ   ٌّحح ػا

ّٕ أ٠ُٝ ٓٔئ٤ُٝخطٜخ طوي٣ْ ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ حُٔ٘ظـخص ٝحُويٓخص حُٔٔظخُس  طئٖٓ شًَش ٣َ٤ٓظَ رؤ

ـ٢ ًَِٓ هيٓش طـ 26رؤٓؼخٍ ٓ٘خٓزش ُظِز٤ش حكظ٤خؿخص ُرخثٜ٘خ ٝطؤ٤ٖٓ حُظ٤ٜٔالص ُْٜ.ُيٟ ٣َ٤ٓظَ 

َٓحًِ ُِظٞحطَ ك٢ ًَ ٖٓ ىٓشن ٝكِذ ٝحُالًه٤ش ٝؽَؽّٞ طويّ  4ؿ٤ٔغ حُٔ٘خؽن ح٣ٍُٞٔش، ٝ

ُرٕٞ ٤ٓٞ٣خً.طظ٤ِٔ شًَش ٣َ٤ٓظَ ر٘ٔٞٛخ ح٣َُٔغ ًٔشـَ ه١ِٞ ك٢  28,000حُٔٔخػيس ألًؼَ ٖٓ 

شخرخً ٝشخرش طْ حهظ٤خٍْٛ ػٖٔ رَٗخٓؾ ىػْ  908ٓٞفلخً ٖٓ ر٤ْٜ٘  ٣ٍٞٓ5,164ش، كِي٣ٜخ كٞح٢ُ 

د حُـخٓؼ٤٤ٖ، ك٤غ إ ؿ٤ٔغ ٓٞفل٢ ٣َ٤ٓظَ ٖٓ ١ًٝ حُٜٔخٍحص حُؼخ٤ُش ٣ٝوّيٕٓٞ أكؼَ حُـال

ٓٞهؼخً ُالطظخالص ٓظؼٔ٘ش هيٓخص  ٤ِٓ4926ٕٞ ُرٕٞ.ٝطٔظِي ٣َ٤ٓظَ  11حُويٓخص ألًؼَ ٖٓ 

ٔؼ٠ ٣َ٤ٓظَ ُظٌٕٞ شًَش ٓٞحؽَ٘ش ؿ٤يس ػزَ ىػٜٔخ ُِٔـظٔغ ح١ٌُ طظٞحؿي طحُـ٤ِ٤ٖ حُؼخُغ ٝحَُحرغ.

ّٕ ٣َ٤ٓظَ طٔؼ٠ ىحثٔخً ُظٌٕٞ ك٤ٚ، ًُٝي ٓ ٖ هالٍ ٓٔخٛٔظٜخ ك٢ ٗشخؽخص حؿظٔخػ٤ش ٓوظِلش ٍٝػخ٣ظٜخ. ا

أًٗٔٞؿخً ٖٓ هالٍ حالكظَحّ حُٔظزخىٍ ر٤ٖ ٓٞفل٤ٜخ ٝطشـ٤ؼْٜ ػ٠ِ طؼ٣ِِ ٍٝف حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ك٢ 

 .ر٤جش حكظَحك٤ش، ٝا٣ـخى كَص ػَٔ ٝطـ٣َٞ ًٞحىٍٛخ ١ًٝ حٌُلخءحص حُؼخ٤ُش ٝطَه٤ظٜخ

https://www.syriatel.sy 

 
 ل١َُ اٌّششوح -3-2-0
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ا،فكلفردفًسٌرٌتلٌؤمنبأّنمبادئهواتجاهاتهااألساسٌةهًالتًتقودرؤٌتسٌرٌاتٌلإّنقٌم

 :الشركةاألساسٌةتمهدإلىطرٌقالنجاحمنخالل

 حُِ٘حٛش ٝحالٓظوخٓش 

 ٔزخىة أهاله٤ش ٍحٓوش ٝأهالم ػخ٤ُش.حُظل٢ِ رخُظيم ٝحالُظِحّ ر -

 حالكظَحّ

 حالكظَحّ ٛٞ ٓؼخِٓش حُ٘خّ رـ٣َوش ا٣ـخر٤ش طظَٜ حُظوي٣َ ٝ حالػـخد ُْٜ. -

 حالكظَحّ ٛٞ حُظؼخَٓ ٓغ حألشوخص رـ٣َوش ٓئىرش ٝٓؼخِٓظْٜ رشٌَ ؿ٤ي. -

 حالكظَحّ ٣ٌُظٔذ ٝال ٣ُؼـ٠. -

 .٣ـذ ػ٠ِ حُشوض إٔ ٣لظَّ ح٥ه٣َٖ ٤ُظِو٠ حكظَحْٜٓ -

 ٖحُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُؼٔالء/ حُِرخث 

٢ٛٝ هيٍس حُشوض أٝ حُٔـٔٞػش ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ طـِؼخص ٍٝؿزخص حُِرٕٞ ُظوي٣ْ أكؼَ طـَرش  -

 ٝ ه٤ٔش ٓؼخكش.

 ٍٝف حُل٣َن 

ٝحُظؼخٕٝ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ أػؼخء حُل٣َن حُظ٢ طـؼِْٜ ٣ؼِٕٔٞ رظٞحكن  ٍٝف حُل٣َن ٛٞ ر٤جش حُٔلزش  -

 ٝٝثخّ ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٛيف ٓشظَى.

 حُشـق 

 ٛٞ شؼٍٞ ٖٓ حُلٔخّ حُشي٣ي طـخٙ ٖٓ ٗلٖ، ٝٓخًح ٗلؼَ. -

٣وٞىٗخ حُشـق ا٠ُ حٓظؼٔخٍ حُـٜٞى ٝحُـخهش ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٛيك٘خ، ٝطوي٣ْ أكؼَ ٓخ ُي٣٘خ ٖٓ آٌخٗخص  -

 ُش٢ء ٗؼظوي رٚ.

 حُٔٔئ٤ُٝش 

٢ٛ إٔ طٌٕٞ  طلو٤ن ٜٓٔظ٘خ ٜٝٓخٓ٘خ ح٤ٓٞ٤ُش رـ٣َوش ًٔخ ُٞ ً٘خ ٗلٖ حُٔخ٤ٌُٖ حُوخ٤٤ٖٗٞٗ ُِشًَش. -

 ٓوِظخً ٝٓٔئٝالً ُِـخ٣ش.

 ٍحإلطَح 

 ٢ٛ ٓٞحطِش ٓٔخٍ حُؼَٔ رؼزخص ٝكٌٔش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُظؼٞرخص ٝحُلشَ ٝحُٔؼخٍػش. -

 حُويٍس ػ٠ِ حُظٔٔي رٜيف كظ٠ ٗظَ ا٤ُٚ. -
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 حُؼوش 

ٝٓٞػٞم رْٜ ِٝٓظِٕٓٞ  حُؼوش حُظ٢ طؼـ٠ ُِِٓالء ٝحإلىحٍس ٝحُل٣َن ًْٜٞٗ طخىهٕٞ ٝهخىٍٕٝ  -

 ٝ ٜٓظٕٔٞ. ٝكؼخُٕٞ

 حإلريحع 

 ٛٞ طلي١ حُؼوزخص، حٓظٌشخف ؽَم ؿي٣يس ُِٜ٘ؾ حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ طٜيف ا٠ُ حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ٝحُظ٤ِٔ. -

 حُظلٞم 

اٜٗخ ٗظ٤ـش حُـٜٞى حُٔظلٞهش ُلَى ٝ / أٝ ك٣َن ح٣ٌُٖ ٣َكؼٕٞ حُٔٔظٟٞ ٣ٜٝيكٕٞ ا٠ُ حٌُٛخد ا٠ُ ٓخ  -

 رؼي حالكؼَ ك٢ ًَ ٓخ ٣لؼِٕٞ.

https://www.syriatel.sy 

 

ح اٌّششوح -3-2-3 ّّ ٙ ُِ 

خ حُزش٣َش، ٓغ حٓظَٔح٣ٍش حُ٘ٔٞ ٛخ، ٍٝػخ٣ش ًٞحىٍٜٔؼ٠ ُظوي٣ْ أكؼَ هيٓخص حالطظخالص ُِرخث٘ط

 .٣ٍٞٓش حُٞؽٖحَُٔرق ُِٔٔظؼ٣َٖٔ ٝحُٔٔخٛٔش رخػظِحُ ك٢ هيٓش 
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 سؤ٠ح اٌّششوح -3-2-4

 .ٌٕٞ حُشًَش ح٣ٍُٞٔش حأل٠ُٝطِٓظِٕٓٞ رؤٕ 
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 اٌرَّح١ًٍ اإلحظائٟ ٚاخرثاس اٌفَشض١اخ: اٌّثَحس اٌصَّأٟ

 



 ِمذِح 

، هن خالل وصف لهنيج لمدراسةأىداف ك أتبعتراءات التي يتناول ىذا الهبحث وصفًا تفصيميًا لإلج
البحث الهستخدم، وهجتهع الدراسة، وعينتيا، ووصف ألداة القياس واإلجراءات الهتبعة لمتحقق هن 

فضاًل عن اإلشارة إلى الوسائل اإلحصائية ، صدقيا وثباتيا وكيفية تطبيقيا عمى أفراد عينة الدراسة
  .ت احصائياً الهستخدهة لهعالجة البيانا

 اٌذساسح ِٕٙع١ح-3-0-2

فر  طارا   التنافسري  الميرزة تحقير  فر  بالسرو  التوجرو أثررلتحقيق اليدف هن الدراسةة، أي هعرفةة 
، سيتم بدايةًة القيةام ببحةث استكشةافي لتحديةد العواهةل عةن طريةق هراجعةة األدبيةات الحديثةة االتصاالت

عواهل نجاح لهتغير الهستقل، باإلضافة لمبحث في بالتفصيل وتحميميا لتحديد العناصر ذات الصمة با
 .وفشل الهشاريع

 :وطد استخدم مصدرين ٔاساسين لممعمومات

 :الثانوي  المصادر -أوالا  

حيث تم هعالجة اإلطار النظري لمبحث هةن خةالل هصةادر البيانةات الثانويةة والتي تتهثل في الكتب  
واألبحةةةاث والدارسةةةات السةةةابقة التةةةي تناولةةةت هوضةةةوع  والهراجع العربية واألجنبية ذات العالقةة،

 .الدراسةةةة، والبحةث والهطالعةةةة فةةةي هواقةةةع اإلنترنت الهختمفة

 :المصررادر األوليرر  -ثانياا 
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استبيان خصيصًا ليذا  توزيع عمىلهعالجة الجوانب التحميمية لهوضوع البحث اعتهدت الباحثة 
استهاره هن ىذا  89صياغة فقرات االستبيان بها يالئم تساؤالت الدراسة، تم توزيع الغرض ، وتم 
 جهيع في تيميكوم هوبايل سيرياتيل شركة في العاهمين الهوظفين عينة هيسرة هن االستبيان عمى

 والدراسة السابقةو تم االستفادة هن الهراجع  .والوسطى العميا اإلدارية الهستويات فييا بها األقسام
 التي ليا صمة بالهوضوع في بناء االستبيان.

 ِعرّغ اٌذساسح ٚػ١ٕح اٌذساسح-3-0-0
ٕ ٓـظٔغ حُزَلغ ٖٓ ّٞ ػ٤٘ش ٤َٓٔس ٖٓ حُٔٞفل٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ٓٞرخ٣َ ط٤ِ٤ٌّٞ  ٣ظٌ

شِٔض ؿ٤ٔغ حألهٔخّ رٔخ ك٤ٜخ حُٔٔظ٣ٞخص حإلىح٣ٍش حُؼ٤ِخ ٝحُٞٓـ٠)ٓيٍحء ط٘ل٤٣ٌ٤ٖ ٝٓيٍحء اىحٍحص 

 ٓزلٞع . 98َك٢ أهٔخّ ػخ٤ِٖٓ(,ٝهي رِؾ كـْ حُؼ٤٘ش ٝٓش

 

 ذط٠ٛش أداج اٌثَحس -3-0-3

  " حول تم االستفادة هن الهراجع والدراسات السابقة التي ليا صمة بالهوضوع في بناء االستبيان

وتم تحديد المحاور  "، ف  طاا  االتصاالت التنافسي  الميزة تحقي  ف  بالسو  التوجو أثر" 
 التي شمميا االستبيان والفقرات التي تقع ضمن كل محور.  الرئيسية

 :كها تم تقسيم االستبيان كاآلتي

الجنس ، ، العمرمن حيث ) عينة الدراسةألفراد اشتهل عمى الخصائص الشخصية  و :الجزء األول
 المؤىل العممي ، سنوات الخبرة ، المسمى الوظيفي (

 اسة و تتكون االستبانة هحاور رئيسية وىي:و ىو عبارة عن هجاالت الدر  :الثان  الجزء
 حُٔٔؼِش ُٜخ ٝػيى حُؼزخٍحص حالٓظزخٗشٓلخٍٝ ( 1-3ؿيٍٝ ٍهْ)

 العباراتعدد  المتغير

 6 جهع الهعموهات

 5 توزيع الهعموهات

 9 االستجابة
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لقياس تقييم استجابات افراد العينة لفقرات بي( )االيجاوقد تم استخدام هقياس ليكرت الخهاسي 
 االستبانة.

 ( ىٍؿخص ٓو٤خّ ٤ٌَُص حُؤخ2٢ٓ-3ؿيٍٝ ٍهْ)

غير هوافق  غير هوافق هحايد هوافق بشدةهوافق  األستجابة
 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 اٌذساسح أداج ٚطذق شثاخ-3-0-4

 :االستبيان صد  -1

 من بالتأكد  الباحث توطام لقياسو، وضعت ما الستبان ا أسئم  تقيس أن االستبان  بصد  يقصد
 كما يم : االستبان  صد 

 :المحكمين صد  (1

 4 قيادة التكمفة

 8 التهايز باالبتكار
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إضافة لقسم الهوارد البشرية في شركة سيرياتيل  األستاذ الهشرف عمى االستبانة ةالباحث تعرض
االستبانة  مىع بالتغيرات ةالباحث تزويد وتم (2)همحق وهشرف القسم وهدير القسم الهباشرين لمباحثة 

 وبذلك الهقدهة، الهقترحات ضوء في وتعديل حذف هن يمزم ها بإجراء وقاهت ةالباحث استجابة وقد ،
 عهمية قبل االستهارات عميو كانت لها هرفقة استهارات ويوجد النيائية صورتو في االستبيان خرج

 . التحكيم

 Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ  ألفا معامل / ( الثبات2

حيةةةث يعبةةةر عةةةن هتوسةةةط االرتبةةةاط ، االسةةةتبيانطريقةةةة ألفةةةا كرونبةةةاخ لقيةةةاس ثبةةةات  ةالباحثةةة تاسةةةتخده
فأكثر  0.60وتعتبر القيهة الهقبولة لو  1 – 0الداخمي بين العبارات التي يقيسيا وتتراوح قيهتو هابين 

اتيا لالسةةةتخدام وكمهةةةا اقتربةةةت قيهتةةةو هةةةن الواحةةةد الصةةةحي  كمهةةةا ارتفعةةةت درجةةةة ثبةةةات األداة وصةةةالحي
 (. 3-3وكانت النتائج كها ىي هبينة في جدول )

 

 
 ٣ٞػق  ٗظخثؾ حهظزخٍ أُلخ ًَٝٗزخم  ُو٤خّ ػزخص حإلٓظزخٗش( 3-3ؿيٍٝ ) 

 معامل الفا كرونباخ العباراتعدد  المتغير

 0.61 6 الهعلّهات جهع

 0.62 5 الهعلّهات جّزٗع

 0.76 8 االسججاتة

 0.74 4 الجكلفة قٗادة

 0.83 9 تاالتجكار هاٗزالج

 

تراوحت  و كانت هقبولة  ( أن قيهة هعاهل ألفا كرونباخ 3-3هن النتائج الهوضحة في جدول )
استبانة الدراسة هها يجعمو عمى ثقة قد تأكد هن صدق وثبات   ةكون الباحثتوبذلك   0.83 – 0.61

 مة الدراسة واختبار فرضياتيا.تاهة بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئ
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 اٌّؼاٌعح اإلحظائ١ح ٌٍث١أاخ -3-0-5

وقد لهعالجة البيانات  spssبرناهج الحزهة اإلحصائية لمعموم االجتهاعية  الباحثة تاستخده
بتفريغ البيانات )استجابات العينة( حسب  ةالباحث تحيث قاه هجتهع الدراسة توزيعا طبيعياتوزيعكان 

وتم  الخهاسي وتم إعطاء العديد هن اإلجابات درجات استجابة بهقياس ليكرت سئمةكل سؤال هن األ
وثم  الحصول عمى قيهة الهتوسط ، القيام بحساب تجهيع الهقياس في كل هحور هن هحاور الدراسة 

جراء التحميل عمييا  والنسبةالحسابي   حيث تضهن التحميل ها يمي:لكل عبارة هن عبارة الهحاور وا 

 هئوية والتوزيعات التكرارية )الدراسة الوصفية( والوزن النسبي .النسب ال - أ
 .T TESTاختبار العينة االحادية  - ب
 االنحدار الخطي   - ت
 طبقا لمبيانات التعريفية One way anovaاختبار الفروق  - ث

   الهقياس درجات ليكرت الخهاسي هن خالل حساب الهدى بين هقياس في لخالياطول ا تحديد متو 
أي  الخمية طةول  الهقياس لمحصول عمى في قيهة أكبر عمى تقسيهو ثم وهن، (  4=5-1) 
 واحد وىي الهقياس الهقياس  بداية القيهة إلى أقل قيهة في ىذه اضافة تم ذلك وبعد، 0.80=4/5

 في هوض  خاليا كها ىو طول أصب  وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا) صحي 
 :الجدول اآلتي 

 ٝحُظو٤٤ْ ٓيٟ حالػظٔخى ٝ حُُٕٞ حُ٘ٔز٢ ٝ ؽٍٞ حُوال٣خ ك٢ ٓو٤خّ ٤ٌَُص حُؤخ٢ٓ( 4-3ؿيٍٝ ) 

 هدى االتباع والتقييم الوزن النسبي الهقابل لو طول الخمية

 هتدنية جداً  % 36-%  20هن  1.80-1هن 

 هتدنية % 52-% 36أكبر هن  2.60 – 1.80أكبر هن 

 هتوسطة % 68-%  52أكبر هن  3.40- 2.60أكبر هن 

 عالية % 84 -%  68أكبر هن  4.20 – 3.40أكبر هن 

 عالية جداً  % 100- 84أكبر هن  5- 4.20أكبر هن 
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حساب التكرارات والنسب المئوي  لمتعرف عمى الصفات الشخصي  لمفردات الدراس  وتحديد 
 استجابات أفرادىا تجاه العبارات الت  تتضمنيا أداة الدراس 

 

 ٕح اٌثَحسخظائِض ػ١ّ  3-0-5-2

زلٞػ٤ٖ ًخُظخ٢ُ: َٔ لخِص حُش وظ٤ش ُِ ف ػ٠ِ حُظِّ َُّ ذ حُٔج٣ٞ ش  ُِظؼ ْ  كٔخد حُظٌَّحٍحص ٝحُِّ٘ٔ  ط

 من حيث الجنس :
 

 ( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش حُيٍحٓش كٔذ حُـْ٘ 5-3ؿيٍٝ )

 % العدد  

 4646.9 ذكر

 5253.1 أًثٔ

Total 98 100 

 

 

 

 ٘ش حُيٍحٓش كٔذ حُـْ٘( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤ 1-3) حُشٌَ

46
52

98

46.9
53.1

100
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80

100

     %

   

     

Total

 
% ، بينها نسبة 46.9تراوحت نسبة الذكور مجنس حيث وفقًا ل عينة الدراسةيبين الجدول توزع 

 %.53.1االناث فكانت 

 
 من حيث العمر :

 ( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش حُيٍحٓش كٔذ حُؼَٔ 6-3ؿيٍٝ )

 % العدد  
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 1919.4 سًة52-81هى

 5657.1 سًة 52إلٔ  56هى

 2020.4 سًة 52- 56هى 

 33.1 سًة فأكثر 56

Total 98 100 

   

 

 

 حُؼَٔ( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش حُيٍحٓش كٔذ  2-3) حُشٌَ

19

56
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19.4

57.1

20.4

3.1
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     -    

              

      -      

46  
 
        

Total

 
سنة(،  25- 18% لمفئة )هن 19.4يبين الجدول توزع عينة الدراسة هن حيث الفئة العهرية إلى 

سنة  46سنة( ،أها فئة ) 45إلى  36% لمفئة )هن 20.4سنة( ،  35- 26لمفئة )هن  57.1%
 %.3.1فأكثر ( فكانت نسبتيا 

 من حيث المؤىل العمم :
 ( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش حُيٍحٓش كٔذ حُٔئَٛ حُؼ7٢ِٔ-3ؿيٍٝ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔحُيٍحٓش كٔذ ُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش ( حُظ3-3) حُشٌَ

3
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98

3.1
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Total

 

 % العدد  

 33.1 شِادة تكلّرٗا

 6162.2 اجازة جاهعٗة

 3434.7 دراسات علٗا

Total 98 100 
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% 62.2% شيادة بكموريا ، 3.1يبين الجدول توزع عينة الدراسة هن حيث الهؤىل العمهي إلى 
 %.34.7إجازة جاهعية ، ودراسات عميا بنسبة 

 
 

 الخبرة : من حيث سنوات
  حُوزَس ( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش حُيٍحٓش كٔذ ٓ٘ٞحص9-3ؿيٍٝ ) 

 % العدد  

 33.1 أقل هى سًجٗى

 5354.1 سًّات 2-5هى

 2222.4 سًّات81-6هى

 2020.4 سًّات81أكثر هى 

Total 98 100 

 

 

 ٓ٘ٞحص حُوزَسحُيٍحٓش كٔذ ُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش ( حُظ5-3) حُشٌَ

3
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2220

98
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54.1
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       -   
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Total

 
 

 2% هن 54.1% أقل هن سنتين ، 3.1إلى  الخبرة سنواتيبين الجدول توزع عينة الدراسة حسب 
 %.20.4سنوات بنسبة  10سنوات ، وأكثر هن  10-6% هن 22.4سنوات ،  5إلى 

 
 من حيث المسمى الوظيف  :
 ( حُظُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش حُيٍحٓش كٔذ ح٠ُٔٔٔ حُٞف٤ل10٢-3ؿيٍٝ ) 
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 % العدد  

 6768.4 هّظف

 1414.3 هشرف

 77.1 هساعد هشرف

 1010.2 هدٗر

Total 98 100 

 

 ح٠ُٔٔٔ حُٞف٤ل٢حُيٍحٓش كٔذ ُٞع حُ٘ٔز٢ ُؼ٤٘ش ( حُظ6-3) حُشٌَ

67
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% هشرف ، 14.3% هوظف ، 68.4يبين الجدول توزع عينة الدراسة حسب الهسهى الوظيفي إلى 

 %.10.2وهدير بنسبة  % هساعد هشرف ،7.1
 

 ذح١ًٍ فمشاخ ِٚحاٚس اٌذساسح ٚ أخر١اس اٌفشض١اخ-3-0-5-0

لهعرفة ها اذا كان الهتوسط الحسابي لدرجة االستجابة لكل فقرة هن فقرات  Tتم استخدام اختبار 
حيا كها ض، ام تختمف عنيا اختالفًا جوىريًا، و نو 3هحاور االستبانة تساوي القيهة الوسطى وىي 

( فانو اليمكن رفض 0,05اكبر هن هستوى الداللة  Sig) قيمة ، أي ان  sig>0,05ا كانت يمي اذ
، اها 3ويكون في ىذه الحالة أراء هجتهع الدراسة تقترب هن القيهة الهتوسطة وىي  الفرضية الصفرية

ض ( فانو يتم رف 0,05اصغر هن اصغر هن هستوى الداللة   sig) قيمة أي ان    Sig<0,05اذا كانت 
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة بان متوسط درجة اإلجابة  تختمف عن القيمة المتوسطة، 

جوىرية عن وفي ىذه الحالة يمكن تحديد ما اذا كان متوسط درجة االستجابة تزيد او تنقص بصورة 
ان الهتوسط ذا كانت هوجبة فلك من خالل قيمة أشارة قيمة متوسط االختبار فاالقيمة المتوسطة، و ذ

 .الحسابي لإلجابة يزيد عن القيهة الهتوسطو والعكس صحي 

 تحميل عبارات محور جمع المعمومات :-



56 
 

تبرز ىذه التقييم واالعتهاد وذلك هن خالل ( 6)تم قياس ىذا الهحور هن خالل عبارات عددىا 
 :عتهاد، كها يمياستخراج الهتوسطات الحسابية واالنحراف الهعيارية واالىهية النسبية وهستوى اال

 ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص( حُيحالص حإلكظخث٤ش ُظو٤٤ْ    11-3ؿيٍٝ )  

 اٌؼذد اٌؼثاسج
اٌّرٛسظ 

 اٌحساتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ
T ٟاٌٛصْ إٌسث 

اٌذالٌح 

 اٌّؼ٠ٕٛح

فٖ ُذٍ الهًظهة، ًججهع هع العهالء هرة 
ّاحدة علٔ األقل فٖ السًة لهعرفة الهًججات 

إلِٗا فٖ  أّ الخدهات الجٖ سٗحجاجّى
 الهسجقتل.

983.79 0.98 7.97 76 0.000 

فٖ ُذٍ الهًظهة ، ًقّم تالكثٗر هى أتحاخ 
 السّق الداخلٗة.

984.13 0.74 15.13 83 0.000 

ًحى تطٗئّى فٖ اكجشاف الجغٗٗرات فٖ 
 جفضٗالت الهًججات لعهالئًا.

983.23 1.06 2.19 65 0.031 

ئٗٗى ًقّم تاسجطالع آراء الهسجخدهٗى الًِا
هرة ّاحدة فٖ السًة علٔ األقل لجقٗٗم جّدة 

 هًججاجًا ّخدهاجًا.
983.56 1.01 5.52 71 0.000 

ًحى تطٗئّى فٖ اكجشاف الجحّالت األساسٗة 
فٖ صًاعجًا )هثل الهًافسة ّالجكًّلّجٗا 

 ّالجًظٗم(.
983.14 1.15 1.23 63 0.221 

ًقّم تشكل دّرٕ تهراجعة الجأثٗر الهحجهل 
ت فٖ تٗئة أعهالًا )هثل الجًظٗم( علٔ للجغٗٗرا

 العهالء.
983.78 0.75 10.19 76 0.000 

 0.000 72 10.67 0.56 3.61 98 جهع الهعلّهات

 

قد  بجهع الهعموهات إن الهتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة
هن قيهة الهتوسط الحسابي الهعياري في  برأكدرجات، وىي قيهة  5( درجة هن أصل  3.61 بمغ )

%( والذي يقابل 72م )يىذا التقي بمغت أىهية الهوافقة النسبية عمى( درجات، و 3ىذه الدراسة والبالغ )
هن نسبة الهتوسط الحسابي الهعتهدة في  أعمى، وىي جمع المعمومات بدرج  عالي  مستوى تقييم 

( 0.56) ي عن الهتوسط الحسابياالنحراف الهعياري الكم وبمغت قيهة %( 60ىذه الدراسة والبالغة )
)عالي( وأن ىذا التقييم  فقط هها يدل عمى تقارب االجابات وأنيا تتقارب حول الهتوسط الحسابي،

 دال احصائيًا .
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هتوسط االجابات  ] الداخمية السوق أبحاث هن بالكثير نقوم ، الهنظهة ىذه في [ : العبارة -
هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 83لوزن النسبي لإلجابات ىو ) ن او أ (4.13عمييا) 
يدل عمى وجود فارق جوىري بين  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000

وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 
 .ائياً دال احص( عالي) جهع الهعموهاتكأحد عبارات 

 لهعرفة السنة في األقل عمى واحدة هرة العهالء هع نجتهع الهنظهة، ىذه في [ : العبارة -
 (3.79هتوسط االجابات عمييا)  ] الهستقبل في إلييا سيحتاجون التي الخدهات أو الهنتجات

 أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 76ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ
يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد  0.05الداللة الهفترض هن هستوى 

جهع كأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً ( عالي) الهعموهات

 لتقييم األقل ىعم السنة في واحدة هرة النيائيين الهستخدهين آراء باستطالع نقوم [ : العبارة -
ن الوزن النسبي لإلجابات ىو و أ (3.56هتوسط االجابات عمييا)  ] وخدهاتنا هنتجاتنا جودة
هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 71) 

يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة  0.05
دال ( عالي) جهع الهعموهاتكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3هفترض والهتوسط ال
 .احصائياً 

 الهنافسة هثل) صناعتنا في األساسية التحوالت اكتشاف في بطيئون نحن [ : العبارة -
ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.14هتوسط االجابات عمييا)  ]( والتنظيم والتكنولوجيا

 0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أكبر(  0.221لداللة الحسابية ) هستوى  او %( 63
وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة  عدم يدل عمى

غير ( وسط) كأحد عبارات جهع الهعموهاتوتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً 

 لمعمومات :تحميل عبارات محور توزيع ا-
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تبرز ىذه التقييم واالعتهاد وذلك هن خالل ( 5)تم قياس ىذا الهحور هن خالل عبارات عددىا 
 :استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحراف الهعيارية واالىهية النسبية وهستوى االعتهاد، كها يمي

 ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص( حُيحالص حإلكظخث٤ش ُظو٤٤ْ 12 -3ؿيٍٝ )

 اٌؼذد اٌؼثاسج
رٛسظ اٌّ

 اٌحساتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ
T ٟاٌٛصْ إٌسث 

اٌذالٌح 

 اٌّؼ٠ٕٛح

لدًٗا اججهاعات هشجركة تٗى اإلدارات هرة 
ّاحدة علٔ األقل كل ثالثة أشِر لهًاقشة 

 اججاُات السّق ّالجطّرات.
983.82 0.84 9.60 76 0.000 

ٗقضٖ هّظفّ الجسّٗق فٖ هؤسسجًا ّقًجا 
الهسجقتلٗة هع  فٖ هًاقشة احجٗاجات العهالء

 اإلدارات الّظٗفٗة األخرٓ.
983.78 0.79 9.68 76 0.000 

عًدها ٗحدخ شٖء هِم لعهٗل أّ سّق 
رئٗسٖ ، فإى الهًظهة تأكهلِا جعرف ذلك فٖ 

 فجرة قصٗرة.
983.62 0.99 6.23 72 0.000 

ٗجم ًشر التٗاًات الهجعلقة ترضا العهالء علٔ 
ٔ جهٗع الهسجّٗات فٖ ُذٍ الهًظهة عل

 أساس هًجظم.
983.56 0.96 5.76 71 0.000 

عًدها ٗكجشف قسم ها شًٗئا هًِها عى 
الهًافسٗى ، ٗكّى جًتَٗ اإلدارات األخرٓ 

 تطًٗئا.
982.87 1.05 -1.25 57 0.215 

 0.000 71 10.39 0.50 983.53 جّزٗع الهعلّهات

 

 بتوزيع الهعموهات العبارات الخاصة إن الهتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة
هن قيهة الهتوسط الحسابي الهعياري  أكبردرجات، وىي قيهة  5( درجة هن أصل  3.53 قد بمغ )

%( والذي 71م )يىذا التقي بمغت أىهية الهوافقة النسبية عمى( درجات، و 3في ىذه الدراسة والبالغ )
هن نسبة الهتوسط الحسابي  أعمىوىي ، توزيع المعمومات بدرج  عال  مستوى تقييم يقابل 

ي عن الهتوسط وبمغت قيهة االنحراف الهعياري الكم %( 60الهعتهدة في ىذه الدراسة والبالغة )
وأن ىذا  ( فقط هها يدل عمى تقارب االجابات وأنيا تتقارب حول الهتوسط الحسابي،0.50) الحسابي
 )عالي( دال احصائيًا .التقييم 

 أشير ثالثة كل األقل عمى واحدة هرة اإلدارات بين هشتركة جتهاعاتا لدينا [ : العبارة -
ن الوزن النسبي و أ (3.82هتوسط االجابات عمييا)  ] والتطورات السوق اتجاىات لهناقشة
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هن هستوى الداللة  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 76لإلجابات ىو ) 
ين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه يدل عمى وجود فارق جوىري ب 0.05الهفترض 

 توزيع الهعموهاتكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3العبارة والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً ( عالي)

 ذلك تعرف بأكهميا الهنظهة فإن ، رئيسي سوق أو لعهيل هيم شيء يحدث عندها [ : العبارة -
ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.62) هتوسط االجابات عمييا ] قصيرة فترة في
 0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 72

يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط 
 .دال احصائياً ( عالي) تتوزيع الهعموهاكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3الهفترض 

 الهنظهة ىذه في الهستويات جهيع عمى العهالء برضا الهتعمقة البيانات نشر يتم [ : العبارة -
ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.56هتوسط االجابات عمييا)  ]. هنتظم أساس عمى
 0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 71

يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط 
 .ال احصائياً د( عالي) توزيع الهعموهاتكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3الهفترض 

 
 تحميل عبارات محور االستجاب  :-

تقييم واالعتهاد وذلك هن تبرز ىذه ال( 9)تم قياس ىذا الهحور هن خالل عبارات عددىا  -
خالل استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحراف الهعيارية واالىهية النسبية وهستوى 

 :االعتهاد، كها يمي
 

 حالٓظـخرش( حُيحالص حإلكظخث٤ش ُظو٤٤ْ 13-3ؿيٍٝ ) 

 اٌؼذد اٌؼثاسج
اٌّرٛسظ 

 اٌحساتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ
T ٟاٌٛصْ إٌسث 

اٌذالٌح 

 اٌّؼ٠ٕٛح

األهر هًا إلٔ األتد لًقرر كٗفٗة ٗسجغرق 
 االسججاتة لجغٗرات أسعار هًافسًٗا.

983.50 1.09 4.56 70 0.000 
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لستب أّ ٙخر ، ًهٗل إلٔ ججاُل الجغٗٗرات 
فٖ احجٗاجات عهالئًا هى الهًججات أّ 

 الخدهات.
98 3.19 1.07 1.79 64 0.076 

ًقّم تهراجعة جِّد جطّٗر هًججاجًا تشكل 
هى أًِا ججهاشٔ هع ها ٗرٗدٍ دّرٕ للجأكد 

 العهالء.
983.83 0.83 9.92 77 0.000 

جججهع عدة أقسام تشكل دّرٕ للجخطٗط 
لالسججاتة للجغٗٗرات الجٖ جحدخ فٖ تٗئة 

 أعهالًا.
983.88 0.78 11.18 78 0.000 

إذا قام أحد الهًافسٗى الرئٗسٗٗى تإطالق 
حهلة هكثفة جسجِدف عهالئًا ، فسًقّم 

 لرد علٔ الفّر.تجًفٗذ ا
983.93 0.75 12.26 79 0.000 

إىَّ أًشطة األقسام الهخجلفة فٖ ُذٍ الهًظهة 
 هًسقة تشكل جٗد.

983.99 0.84 11.62 80 0.000 

ا صاغٗة فٖ ُذٍ  ًً ال جلقٔ شكآّ العهالء آذا
 الهًظهة.

983.80 1.11 7.09 76 0.000 

حجٔ لّ جّصلًا إلٔ خطة جسّٗق رائعة ، 
ًجهكى هى جًفٗذُا فٖ الّقت فرتها لى 

 الهًاسب.
982.69 0.97 -3.13 54 0.002 

عًدها ًجد أى العهالء ٗرٗدّى هًا جعدٗل 
هًجج أّ خدهة ، جتذل اإلدارات الهعًٗة جًِّدا 

 هجضافرة للقٗام تذلك.
983.80 0.79 10.03 76 0.000 

 0.000 72 11.39 0.54 983.62 االسججاتة

 

  قد بمغ باالستجابة لعام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصةإن الهتوسط الحسابي ا
هن قيهة الهتوسط الحسابي الهعياري في ىذه  أكبردرجات، وىي قيهة  5( درجة هن أصل 3.62 )

%( والذي يقابل 72م )يىذا التقي بمغت أىهية الهوافقة النسبية عمى( درجات، و 3الدراسة والبالغ )
هن نسبة الهتوسط الحسابي الهعتهدة في ىذه الدراسة  أعمى، وىي االستجاب  عال  يم مستوى تقي
( فقط هها 0.54) ي عن الهتوسط الحسابيوبمغت قيهة االنحراف الهعياري الكم %( 60والبالغة )

)عالي( دال وأن ىذا التقييم  يدل عمى تقارب االجابات وأنيا تتقارب حول الهتوسط الحسابي،
 احصائيًا .

هتوسط  ] جيد بشكل هنسقة الهنظهة ىذه في الهختمفة األقسام أنشطة إن   [ : العبارة -
هستوى  الداللة و %( 80ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.99االجابات عمييا) 

يدل عمى وجود فارق  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000الحسابية ) 
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وتقييم  3لعينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض جوىري بين هتوسط اجابات أفراد ا
 .دال احصائياً ( عالي) االستجابةكأحد عبارات اعتهاد ىذه العبارة 

 فسنقوم ، عهالئنا تستيدف هكثفة حهمة بإطالق الرئيسيين الهنافسين أحد قام إذا [ : العبارة -
زن النسبي لإلجابات ىو ) ن الو و أ (3.93هتوسط االجابات عمييا)  ] الفور عمى الرد بتنفيذ
 0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 79

يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط 
 .دال احصائياً ( عالي) االستجابةكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3الهفترض 

 بيئة في تحدث التي لمتغييرات لالستجابة لمتخطيط دوري بشكل أقسام عدة تجتهع [ : العبارة -
%( 78ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.88هتوسط االجابات عمييا)  ] أعهالنا

يدل عمى  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و 
 3ن هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض وجود فارق جوىري بي

 .دال احصائياً ( عالي) االستجابةكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة 
هتوسط االجابات عمييا)  ] الهنظهة ىذه في صاغية آذاًنا العهالء شكاوى تمقى ال [ : العبارة -

(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 76ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.80
يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر

كأحد وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً ( عالي) االستجابةعبارات 

 ] هنافسينا أسعار لتغيرات االستجابة كيفية لنقرر األبد إلى هنا راأله يستغرق [ : العبارة -
هستوى  و %( 70ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.50هتوسط االجابات عمييا) 

يدل عمى وجود  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000الداللة الحسابية ) 
وتقييم  3ىذه العبارة والهتوسط الهفترض فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى 

 .دال احصائياً ( عالي) االستجابةكأحد عبارات اعتهاد ىذه العبارة 
 الوقت في تنفيذىا هن نتهكن لن فربها ، رائعة تسويق خطة إلى توصمنا لو حتى [ : العبارة -

( %54ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (2.69هتوسط االجابات عمييا)  ] الهناسب



62 
 

يدل عمى  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.002هستوى  الداللة الحسابية ) و 
 3وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 

 .دال احصائياً ( وسط) االستجابةكأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة 
 تكمف :ال تحميل عبارات محور طيادة-

تبرز ىذه التقييم واالعتهاد وذلك هن ( 4)تم قياس ىذا الهحور هن خالل عبارات عددىا  -
خالل استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحراف الهعيارية واالىهية النسبية وهستوى 

 :االعتهاد، كها يمي

 حُظٌِلش ه٤خىس( حُيحالص حإلكظخث٤ش ُظو٤٤ْ 14-3ؿيٍٝ )

 اٌؼذد اٌؼثاسج
اٌّرٛسظ 

 حساتٟاٌ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ
T ٟاٌٛصْ إٌسث 

اٌذالٌح 

 اٌّؼ٠ٕٛح

جسعٔ الشركة تاالحجفاظ تالعًاصر الكفّءة 
 لجخفٗض هى حجم الجكالٗف.

983.21 1.17 1.82 64 0.073 

جسجفٗد الشركة هى اقجصادٗات الحجم عًد 
 اقجًاءُا للهـّاد األّلٗة.

983.68 0.82 8.26 74 0.000 

لسٗطرة علٔ سٗاسة جلجأ الشركة إلٔ ا
 الجخزٗى تاجتاع سٗاسة لجخفٗض الجكالٗف.

983.50 0.75 6.60 70 0.000 

جسعٔ الشركة إلٔ إًجاج خدهاجِا تأقل جكلفة 
 للسٗطرة علـٔ حصجِا السّقٗة.

983.64 1.02 6.25 73 0.000 

 0.000 70 7.02 0.72 983.51 قٗادة الجكلفة

 

قد بمغ  بقيادة التكمفة أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة إن الهتوسط الحسابي العام لتقديرات
هن قيهة الهتوسط الحسابي الهعياري في ىذه  أكبردرجات، وىي قيهة  5( درجة هن أصل 3.51 )

%( والذي يقابل 70م )يىذا التقي بمغت أىهية الهوافقة النسبية عمى( درجات، و 3الدراسة والبالغ )
هن نسبة الهتوسط الحسابي الهعتهدة في ىذه الدراسة  أعمى، وىي لتكمف  عال  طيادة امستوى تقييم 

( فقط هها 0.72) ي عن الهتوسط الحسابيوبمغت قيهة االنحراف الهعياري الكم %( 60والبالغة )
)عالي( دال وأن ىذا التقييم  يدل عمى تقارب االجابات وأنيا تتقارب حول الهتوسط الحسابي،

 احصائيًا .
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هتوسط  ]األولية لمهةواد اقتناءىا عند الحجم اقتصاديات هن الشركة تستفيد [ : رةالعبا -
هستوى  الداللة و %( 74ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.68االجابات عمييا) 

يدل عمى وجود فارق  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000الحسابية ) 
وتقييم  3نة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العي

 .دال احصائياً ( عالي) التكمفة قيادةكأحد عبارات اعتهاد ىذه العبارة 
 ]. التكاليف لتخفيض سياسة باتباع التخزين سياسة عمى السيطرة إلى الشركة تمجأ [ : العبارة -

هستوى  و %( 70 ن الوزن النسبي لإلجابات ىو )و أ (3.50هتوسط االجابات عمييا) 
يدل عمى وجود  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000الداللة الحسابية ) 

وتقييم  3فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً ( عالي) التكمفة قيادةكأحد عبارات اعتهاد ىذه العبارة 

 
 باالبتكار: ر التمايزتحميل عبارات محو -

تبرز ىذه التقييم واالعتهاد وذلك هن ( 8)تم قياس ىذا الهحور هن خالل عبارات عددىا  -
خالل استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحراف الهعيارية واالىهية النسبية وهستوى 

 :االعتهاد، كها يمي
 
 
 
 
 

 رخالرظٌخٍ حُظٔخ٣ِ( حُيحالص حإلكظخث٤ش ُظو٤٤ْ 15-3ؿيٍٝ )  

 اٌؼذد اٌؼثاسج
اٌّرٛسظ 

 اٌحساتٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١اسٞ
T ٟاٌٛصْ إٌسث 

اٌذالٌح 

 اٌّؼ٠ٕٛح

قاهت الشركة تإسجحداخ جغٗٗرات جذرٗة فٖ 
 ُٗاكلِا الجًظٗهٗة

983.86 0.75 11.37 77 0.000 
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أدخلث الشركة  أسال٘ة ّطرق جدٗدة 
 الهقّدهة للزتائى.هاج٘ة لخداجِا لعول٘ا

983.96 0.77 12.30 79 0.000 

ّجقدٗم  جصو٘ن كة جغٗٗرات فٖ أجرت الشر
 الحدٗثة.هع ًْع٘ة الحقٌ٘ات خدهاجِا جهاشٗاً 

984.00 0.80 12.38 80 0.000 

الشركة علٔ تراءات اخحراع جزٗد هي حصّل 
 جِا الخدهاجٗة.اتحكارا

983.79 1.03 7.57 76 0.000 

أدخلث الشركة جقٌ٘ات جدٗدة للعول علٔ رفع 
 تالهًافسٗى.قارًة هجِا خدها

983.95 0.85 11.00 79 0.000 

جِات خارج٘ة )هراكز إلٔ الشركة لجأت 
ّتحثٗة( لجحدٗد  الجّجِات اسحشارٗة 

 الهسجقتلٗة للهسجِلكٗى.
983.27 1.00 2.63 65 0.010 

جسعٔ الشركة إلٔ جقدٗم عرّض هجاًٗة 
 تغٗة زٗادة عدد الهشجركٗى فٖ خدهاجِا

984.09 0.72 15.03 82 0.000 

شكإّ ّأراء الزتائي تهجاتعة جقْم الشركة 
 جِا.جطْٗر خدهافٖ كقاعدة جرجكز علِ٘ا 

984.11 0.82 13.37 82 0.000 

 0.000 78 14.97 0.58 983.88 الجهاٗز تاالتجكار

 

 ربالتهايز باالبتكا إن الهتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة
هن قيهة الهتوسط الحسابي الهعياري  أكبردرجات، وىي قيهة  5( درجة هن أصل 3.88 قد بمغ )

%( والذي 78م )يىذا التقي بمغت أىهية الهوافقة النسبية عمى( درجات، و 3في ىذه الدراسة والبالغ )
تهدة في هن نسبة الهتوسط الحسابي الهع أعمى، وىي التمايز باالبتكار عال  مستوى تقييم يقابل 

( 0.58) ي عن الهتوسط الحسابيوبمغت قيهة االنحراف الهعياري الكم %( 60ىذه الدراسة والبالغة )
)عالي( وأن ىذا التقييم  فقط هها يدل عمى تقارب االجابات وأنيا تتقارب حول الهتوسط الحسابي،

 دال احصائيًا .

 زيطىت في عمييا زتكزت ةدكقاع نبائزالآراء ً شكاًي بهتابعة كةزالش نىتق[ : العبارة -
%( 82ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (4.11هتوسط االجابات عمييا)  ]تياهادخ
يدل عمى  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000هستوى  الداللة الحسابية ) و 
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 3وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً ( عالي) التهايز باالبتكاركأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة 

 التقنيات عيةىن هع تهاشياً  خدهاتيا  وتقديم متصهي في تغييرات كةزالش تزأج[ : العبارة -
%( 80ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (4.00هتوسط االجابات عمييا)  ] الحديثة

يدل عمى  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000ابية ) هستوى  الداللة الحسو 
 3وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 

 .دال احصائياً ( عالي) التهايز باالبتكاركأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة 
هتوسط االجابات  ] التنظيهية ىياكميا في جذرية تغييرات بإستحداث الشركة قاهت[ : العبارة -

هستوى  الداللة الحسابية ) و %( 77ن الوزن النسبي لإلجابات ىو ) و أ (3.86عمييا) 
يدل عمى وجود فارق جوىري بين  0.05هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.000

قييم اعتهاد ىذه العبارة وت 3هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة والهتوسط الهفترض 
 .دال احصائياً ( عالي) التهايز باالبتكاركأحد عبارات 

 التوجيات  لتحديد( وبحثية استشارية زاكزه) خارجية جيات إلى كةزالش لجأت[ : العبارة -
ن الوزن النسبي لإلجابات ىو و أ (3.27هتوسط االجابات عمييا)  ] لمهستيمكين الهستقبمية

هن هستوى الداللة الهفترض  أصغر(  0.010اللة الحسابية ) هستوى  الدو %( 65) 
يدل عمى وجود فارق جوىري بين هتوسط اجابات أفراد العينة عمى ىذه العبارة  0.05

 والهتوسط 
 .دال احصائياً ( وسط) التهايز باالبتكاركأحد عبارات وتقييم اعتهاد ىذه العبارة  3الهفترض 

 
 
 

 اٌثحس  فشض١اخ-3-0-5-3
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نحدار الخطي هن األساليب اإلحصائية الهتقدهة والتي تضهن دقة االستدالل هن أجل تحسين يعد اال
نتائج البحث عن طريق االستخدام األهثل لمبيانات في إيجاد عالقات سببية بين الظواىر هوضوع 

 البحث .   

 (Yتابع( )واالنحدار الخطي ىو عبارة عن إيجاد هعادلة رياضية تعبر عن العالقة بين هتغير )ال
لذا فيو يستخدم في دراسة التغيرات التابع الذي يؤثر فيو هتغيرات هستقمة   X1) هستقل ( ،   هتغيرو 

 ها يعرف بشكل التشتت أو االنتشارأي تعتهد فكرتو عمى العالقات الداللية التي تستخدم 

 والهعادلة الخطية في االنحدار الخطي ىي : 

Y = a + b1X1 

بإدخال الهتغيرات  ةالباحث تحيث قاه Enterحدار الهستخدهة وىي طريقة طريقة االنوبدراسة 
 حسب الفرضيات التالية :في هعادلة االنحدار الخطي ة والتابع الهستقم

 الميزة عمى تحقي  بالسو  التوجو ألبعاد معنوي  دالل  ذا أثر ال يوجد الرئيسي  : الفرضي  •
  لالتصاالت سيرياتيل لشرك  التنافسي 

لجمع المعمومات كأحد أبعاد التوجو بالسو   معنوي  دالل  ذا ال يوجد أثر: رضّي  الفرعّي  األولىالف
 التنافسي . الميزة تحقي  عمى ف  شرك  سيرياتيل

 :بين الهستقل والتابع كها يمي االنحدار الخطيتم اجراء 
 

 حُظ٘خك٤ٔش( غ حُٔؼِٞٓخص( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔسؿٔ)حُٔٔظوَ  ر٤ٖ حُٔظـ٤َ ٝحُظل٤َٔ ( ىحالص ػالهخص حالٍطزخؽ16-3ؿيٍٝ )

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .406
a

 0.165 0.156 18.979 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), جمعالمعلومات 

ٝ ُي٣٘خ حُٔو٤خّ ٓؼخَٓ حُظل٤َٔ ٝح١ٌُ ه٤ٔظٚ طو٣َزخً  0.41ٝٛٞ ٓؼخَٓ حالٍطزخؽ  ه٤ٔظٚ  Rُي٣٘خ حُٔو٤خّ 

 الهيزة% ػ٠ِ حُٔظـ٤َ حُظخرغ )16.5% إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ ك٢ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ُٚ طؤػ٤َ رٔويحٍ 16.5
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% ٖٓ 16.5ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص( حٓظـخع إٔ ٣لَٔ  –( ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ )حُظل١َ٤ٔ التنافسية

 .( ٝحُزخه٢ ٣ؼِٟ ا٠ُ ػٞحَٓ آهyَٟ( )التنافسية الهيزةحُظـ٤َحص حُلخطِش ك٢ حُظخرغ )

٣ٝظَٜ حُـيٍٝ أ٣ؼخً طل٤َِ حُظزخ٣ٖ ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ ّ هالُٚ ٓؼَكش حُوٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ ًٌَ ػٖ 

( ٢ٛٝ أطـَ ٖٓ حُيالُش Sig = 0.000ٝٓؼ٣ٞ٘ش حُيالُش حُلٔخر٤ش ) F=18.979ؽ٣َن اكظخث٤ش 

ظخث٤ش ٓٔخ ٣ئًي ٝؿٞى هٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ حالٗليحٍ حُوـ٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلك Sig=0.05حُو٤خ٤ٓش 

 أ١ حًُ٘ٔٞؽ ًٌَ ًح ىالُش ٓؼ٣ٞ٘ش.

 حُظ٘خك٤ٔش( ( حُيحالص حالكظخث٤ش ُٔؼخىُش حُظؤػ٤َ حُٔٔظوَ )ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس17-3ؿيٍٝ ) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.181 0.351   6.209 0.000 

 0.000 4.356 0.406 0.4200.096 جهع الهعلّهات

a. Dependent Variable: المٌزةالتنافسٌة 

هعنوية في ىذا النهوذج لو داللة   (جهع الهعموهات) بعد الهتغير الهستقلوهن خالل الجدول نجد أن 
 .  sig=0.000حيث قيهتيا  sig<0.05حيث دالة الهعنوية  tهوذج نحسب 

 :ىي هعادلة االنحدار الهقدرة وتكون

التنافسي  الميزة (جمع المعمومات) 2..0 +2.12=   

تزايد بهقدار وحدة واحدة يقابمو  (المعمومات جمعمتغير )في تدل الهعادلة السابقة أن كل زيادة 
 دالل  ذا أثر يوجد . ونقبل الفرض البديل )التنافسي  الميزةعمى  وىو أثر ايجابي 2..0بهقدار 
 الميزة تحقي  عمى سيرياتيل شرك  ف  بالسو  التوجو أبعاد كأحد المعمومات لجمع  معنوي

 (التنافسي 
 

لتوزيع المعمومات كأحد أبعاد التوجو  معنوي  دالل  ذا ال يوجد أثر :الثاني الفرضّي  الفرعّي  
 التنافسي . الميزة تحقي  عمى بالسو  ف  شرك  سيرياتيل

 ن الهستقل والتابع كها يميتم اجراء االنحدار الخطي بي
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 حُظ٘خك٤ٔش( ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس)حُٔٔظوَ  ر٤ٖ حُٔظـ٤َ ٝحُظل٤َٔ ( ىحالص ػالهخص حالٍطزخؽ18-3ؿيٍٝ )

Model R R Square Adjusted R Square F Sig. 

1 .496
a

 0.246 0.238 31.272 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), توزٌعالمعلومات 

ٝ ُي٣٘خ حُٔو٤خّ ٓؼخَٓ حُظل٤َٔ ٝح١ٌُ ه٤ٔظٚ طو٣َزخً  0.5ٝٛٞ ٓؼخَٓ حالٍطزخؽ  ه٤ٔظٚ  Rُي٣٘خ حُٔو٤خّ  

 الهيزة% ػ٠ِ حُٔظـ٤َ حُظخرغ )24.6% إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ ك٢ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ُٚ طؤػ٤َ رٔويحٍ 24.6

% 24.6ظـخع إٔ ٣لَٔ ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص( حٓ –( ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ )حُظل١َ٤ٔ التنافسية

 ( ٝحُزخه٢ ٣ؼِٟ ا٠ُ ػٞحَٓ آهَٟ.y( )التنافسية الهيزةٖٓ حُظـ٤َحص حُلخطِش ك٢ حُظخرغ )

٣ٝظَٜ حُـيٍٝ أ٣ؼخً طل٤َِ حُظزخ٣ٖ ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ ّ هالُٚ ٓؼَكش حُوٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ ًٌَ ػٖ 

طـَ ٖٓ حُيالُش ( ٢ٛٝ أSig = 0.000ٝٓؼ٣ٞ٘ش حُيالُش حُلٔخر٤ش ) F=31.272ؽ٣َن اكظخث٤ش 

ٓٔخ ٣ئًي ٝؿٞى هٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ حالٗليحٍ حُوـ٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلكظخث٤ش  Sig=0.05حُو٤خ٤ٓش 

 أ١ حًُ٘ٔٞؽ ًٌَ ًح ىالُش ٓؼ٣ٞ٘ش.

 حُظ٘خك٤ٔش( ( حُيحالص حالكظخث٤ش ُٔؼخىُش حُظؤػ٤َ حُٔٔظوَ )ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس 19-3ؿيٍٝ )

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.678 0.364   4.607 0.000 

 0.000 5.592 0.496 0.5710.102 جّزٗع الهعلّهات

a. Dependent Variable: المٌزةالتنافسٌة 

هعنوية في ىذا لو داللة   (هاتتوزيع الهعمو ) بعد الهتغير الهستقلوهن خالل الجدول نجد أن 
 .  sig=0.000حيث قيهتيا  sig<0.05حيث دالة الهعنوية  tهوذج نالنهوذج حسب 

 :ىي وتكون هعادلة االنحدار الهقدرة

اٌرٕافس١ح ا١ٌّضج (توزيع المعمومات) (0.57 )+1.67=   

تزايد احدة يقابمو بهقدار وحدة و  (المعموماتتوزيع )متغير تدل الهعادلة السابقة أن كل زيادة في 
 دالل  ذا أثر يوجد. ونقبل الفرض البديل )اٌرٕافس١ح ا١ٌّضجعمى  وىو أثر ايجابي 0..0بهقدار 
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 الميزة تحقي  عمى سيرياتيل شرك  ف  بالسو  التوجو أبعاد كأحد المعمومات لتوزيع معنوي 
 (التنافسي 

 

الستجاب  كأحد أبعاد التوجو بالسو  ف  ل معنوي  دالل  ذا ال يوجد أثر :الثالث الفرضّي  الفرعّي  
 التنافسي . الميزة تحقي  عمى شرك  سيرياتيل
 حُظ٘خك٤ٔش( حالٓظـخرش( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس)حُٔٔظوَ  ر٤ٖ حُٔظـ٤َ ٝحُظل٤َٔ ( ىحالص ػالهخص حالٍطزخؽ20-3ؿيٍٝ )

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .372
a

 0.138 0.129 15.372 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), االستجابة 

ٝ ُي٣٘خ حُٔو٤خّ ٓؼخَٓ حُظل٤َٔ ٝح١ٌُ ه٤ٔظٚ طو٣َزخً  0.4ٝٛٞ ٓؼخَٓ حالٍطزخؽ  ه٤ٔظٚ  Rُي٣٘خ حُٔو٤خّ 

 % ػ٠ِ حُٔظـ٤َ حُظخرغ )ح٤ُِٔس13.8% إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ ك٢ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ُٚ طؤػ٤َ رٔويحٍ 13.8

% ٖٓ 13.8حالٓظـخرش( حٓظـخع إٔ ٣لَٔ  –حُٔٔظوَ )حُظل١َ٤ٔ حُظ٘خك٤ٔش( ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔظـ٤َ 

 ( ٝحُزخه٢ ٣ؼِٟ ا٠ُ ػٞحَٓ آهَٟ.yحُظ٘خك٤ٔش( ) حُظـ٤َحص حُلخطِش ك٢ حُظخرغ )ح٤ُِٔس

٣ٝظَٜ حُـيٍٝ أ٣ؼخً طل٤َِ حُظزخ٣ٖ ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ ّ هالُٚ ٓؼَكش حُوٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ ًٌَ ػٖ 

( ٢ٛٝ أطـَ ٖٓ حُيالُش Sig = 0.000الُش حُلٔخر٤ش )ٝٓؼ٣ٞ٘ش حُي F=15.372ؽ٣َن اكظخث٤ش 

ٓٔخ ٣ئًي ٝؿٞى هٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ حالٗليحٍ حُوـ٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلكظخث٤ش  Sig=0.05حُو٤خ٤ٓش 

 أ١ حًُ٘ٔٞؽ ًٌَ ًح ىالُش ٓؼ٣ٞ٘ش.

 ٘خك٤ٔش(حُظ ( حُيحالص حالكظخث٤ش ُٔؼخىُش حُظؤػ٤َ حُٔٔظوَ )حالٓظـخرش( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس21-3ؿيٍٝ ) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.250 0.372   6.046 0.000 

 0.000 3.921 0.372 0.3980.102 االسججاتة

a. Dependent Variable: المٌزةالتنافسٌة 

 

هعنوية في ىذا النهوذج لو داللة   (االستجابة) الهستقل بعد الهتغيروهن خالل الجدول نجد أن 
  . sig=0.000حيث قيهتيا  sig<0.05حيث دالة الهعنوية  tهوذج نحسب 
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 :ىي وتكون هعادلة االنحدار الهقدرة

اٌرٕافس١ح ا١ٌّضج (االستجاب ) (.0.2 )+.2.2=   

بهقدار تزايد حدة واحدة يقابمو بهقدار و  (االستجاب متغير )تدل الهعادلة السابقة أن كل زيادة في 
 معنوي  دالل  ذا أثر يوجد. ونقبل الفرض البديل )اٌرٕافس١ح ا١ٌّضجعمى  وىو أثر ايجابي .0.2

 (التنافسي  الميزة تحقي  عمى سيرياتيل شرك  ف  بالسو  التوجو أبعاد كأحد لالستجاب 
 

 الميزة عمى تحقي  بالسو  لتوجوا ألبعاد معنوي  دالل  ذا أثر ال يوجد:   الرئيسي  الفرضي  •
  لالتصاالت سيرياتيل لشرك  التنافسي 
 أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش()حُٔٔظوَ  ر٤ٖ حُٔظـ٤َ ٝحُظل٤َٔ ( ىحالص ػالهخص حالٍطزخؽ22-3ؿيٍٝ )

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 .591
a

 0.349 0.329 16.819 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), المعلومات االستجابة,توزٌعالمعلومات,جمع 

 

ٝ ُي٣٘خ حُٔو٤خّ ٓؼخَٓ حُظل٤َٔ ٝح١ٌُ ه٤ٔظٚ طو٣َزخً  0.6ٝٛٞ ٓؼخَٓ حالٍطزخؽ  ه٤ٔظٚ  Rُي٣٘خ حُٔو٤خّ 

% ػ٠ِ حُٔظـ٤َ حُظخرغ )ح٤ُِٔس 34.9% إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ ك٢ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ُٚ طؤػ٤َ رٔويحٍ 34.9

أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم( حٓظـخع إٔ ٣لَٔ  –حُظ٘خك٤ٔش( ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔظـ٤َ حُٔٔظوَ )حُظل١َ٤ٔ 

 ( ٝحُزخه٢ ٣ؼِٟ ا٠ُ ػٞحَٓ آهَٟ.y% ٖٓ حُظـ٤َحص حُلخطِش ك٢ حُظخرغ )ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش( )34.9

ًٌَ ػٖ  ٣ٝظَٜ حُـيٍٝ أ٣ؼخً طل٤َِ حُظزخ٣ٖ ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ ّ هالُٚ ٓؼَكش حُوٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ

( ٢ٛٝ أطـَ ٖٓ حُيالُش Sig = 0.000ٝٓؼ٣ٞ٘ش حُيالُش حُلٔخر٤ش ) F=16.819ؽ٣َن اكظخث٤ش 

ٓٔخ ٣ئًي ٝؿٞى هٞس حُظل٣َ٤ٔش ًُِ٘ٔٞؽ حالٗليحٍ حُوـ٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلكظخث٤ش  Sig=0.05حُو٤خ٤ٓش 

 أ١ حًُ٘ٔٞؽ ًٌَ ًح ىالُش ٓؼ٣ٞ٘ش.
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 ظؤػ٤َ حُٔٔظوَ )أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم( ٝحُظخرغ )ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش(( حُيحالص حالكظخث٤ش ُٔؼخىُش حُ 23-3ؿيٍٝ )

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0.573 0.446   1.283 0.203 

 0.341 0.958 0.105 0.1090.113 جهع الهعلّهات

 0.000 4.769 0.427 0.4920.103 جّزٗع الهعلّهات

 0.015 2.473 0.256 0.2750.111 االسججاتة

a. Dependent Variable: المٌزةالتنافسٌة 

 

هعنوية لو  داللة   (، االستجابة توزيع الهعموهات) بعد الهتغير الهستقلوهن خالل الجدول نجد أن 
 جهعوخرج هن النهوذج  ، sig<0.05حيث دالة الهعنوية  tهوذج نفي ىذا النهوذج حسب 

 .لضعف االرتباط الهعموهات

 :ىي وتكون هعادلة االنحدار الهقدرة

 (االستجاب )(0.20)+(توزيع المعمومات)(0.10)+0..0= الميزة التنافسي 

وأخيراا إنَّ أىمَّ أبعاد التوّجو بالسو  ف  الشَّرك  تتمثُّل ف  توزيع معمومات، تالىا ُبعد االستجاب ، 
 ع المعمومات.جم بعد

بهقدار وحدة واحدة ( ، االستجابة توزيع الهعموهاتمتغير )تدل الهعادلة السابقة أن كل زيادة في 
 . التنافسية الهيزةتزايد عمى يقابمو 

 التنافسي  الميزة تحقي  عمى بالسو  التوجو ألبعاد معنوي  دالل  ذا أثر يوجدونقبل الفرض البديل )
 .(لالتصاالت سيرياتيل لشرك 

 الفروطات 
 ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا للجًسذّ داللة إحصائٗة  اخجالفّٗجد ال  -

أثر تطبيق التوجو بالسوق في شركة لهقارنة  Independent t TESTتم اجراء اختبار 
 كها يمي: سيرياتيل تبعا لمجنس
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 أػَ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ ُِـْ٘ ك٢ُٔوخٍٗش ( حُيحالص حالكظخث٤ش الهظزخٍ ح 24-3ؿيٍٝ )

  

t-test for Equality of Means 

Mean 
Std. 

Deviation 
t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

جهع 
 الهعلّهات

Equal 
variances 
assumed 

0.352 96 0.725 0.04027 0.11426 -0.18654 0.26708 3.6268 0.59336 

Equal 
variances 

not 
assumed 

0.350 91.520 0.727 0.04027 0.11496 -0.18806 0.26861 3.5865 0.53778 

جّزٗع 
 الهعلّهات

Equal 
variances 
assumed 

-0.446 96 0.656 -0.04565 0.10231 -0.24875 0.15744 3.5043 0.49664 

Equal 
variances 

not 
assumed 

-0.447 95.207 0.656 -0.04565 0.10211 -0.24836 0.15705 3.5500 0.51316 

 االسججاتة

Equal 
variances 
assumed 

0.927 96 0.356 0.10154 0.10958 -0.11597 0.31906 3.6763 0.52317 

Equal 

variances 
not 

assumed 

0.930 95.640 0.355 0.10154 0.10916 -0.11515 0.31823 3.5748 0.55696 

الهٗزة 
 الجًافسٗة

Equal 
variances 
assumed 

-0.886 96 0.378 -0.10420 0.11758 -0.33760 0.12919 3.6386 0.63423 

Equal 
variances 

not 
assumed 

-0.876 88.053 0.383 -0.10420 0.11889 -0.34046 0.13206 3.7428 0.52941 

 

يبين الجدول أن الداللة الهعنوية الختبار الهقارنة في أثر تطبيق التوجو بالسوق في شركة سيرياتيل 
 : وبالتالي نقبل الفرض العدم 0.05أكبر هن  لمجنستبعا 

ال يوجد اختالف ذو دالل  إحصائي  ألثر تابي  التوجو بالسو  ف  شرك  سيرياتيل تبعا ))
 ((لمجنس.





 للعهرجد اخجالف ذّ داللة إحصائٗة ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا ال ّٗ-
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 كها يمي:لمعهر  لهقارنة الفروق تبعاً  One way anovaتم اجراء اختبار 
 ُِؼَٔطـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ  ( حُيحالص حالكظخث٤ش الهظزخٍ حُٔوخٍٗش ك٢ أػ25َ-3ؿيٍٝ ) 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

 جهع الهعلّهات

Between 
Groups 

0.806 3 0.269 0.847 0.472 

Within 
Groups 

29.826 94 0.317     

Total 30.633 97       

 جّزٗع الهعلّهات

Between 
Groups 

0.923 3 0.308 1.222 0.306 

Within 
Groups 

23.657 94 0.252     

Total 24.580 97       

 االسججاتة

Between 
Groups 

1.143 3 0.381 1.314 0.274 

Within 
Groups 

27.246 94 0.290     

Total 28.389 97       

 الهٗزة الجًافسٗة

Between 
Groups 

1.154 3 0.385 1.147 0.334 

Within 
Groups 

31.506 94 0.335     

Total 32.660 97       

 

ن الداللة الهعنوية الختبار الهقارنة في أثر تطبيق التوجو بالسوق في شركة سيرياتيل يبين الجدول أ
 : وبالتالي نقبل الفرض العدم 0.05أكبر هن  لمعهرتبعا 

 ((للعهرال ّٗجد اخجالف ذّ داللة إحصائٗة ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا ))

 

ثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا ألذّ داللة إحصائٗة  اخجالفّٗجد ال  -

 للجحصٗل العلهٖ

 كها يمي:لمتحصيل العمهي  لهقارنة الفروق تبعاً  One way anovaتم اجراء اختبار 
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 طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ ُِظلظ٤َ حُؼ٢ِٔ ( حُيحالص حالكظخث٤ش الهظزخٍ حُٔوخٍٗش ك٢ أػَ 27-3ؿيٍٝ )

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 جهع الهعلّهات

Between 

Groups 
0.711 2 0.356 1.129 0.328 

Within 

Groups 
29.921 95 0.315     

Total 30.633 97       

 جّزٗع الهعلّهات

Between 

Groups 
1.172 2 0.586 2.377 0.098 

Within 

Groups 
23.408 95 0.246     

Total 24.580 97       

 االسججاتة

Between 

Groups 
0.496 2 0.248 0.844 0.433 

Within 

Groups 
27.893 95 0.294     

Total 28.389 97       

 الهٗزة الجًافسٗة

Between 

Groups 
1.041 2 0.521 1.564 0.215 

Within 

Groups 
31.619 95 0.333     

Total 32.660 97       

لداللة الهعنوية الختبار الهقارنة في أثر تطبيق التوجو بالسوق في شركة سيرياتيل يبين الجدول أن ا
 : وبالتالي نقبل الفرض العدم 0.05أكبر هن  لمتحصيل العمهيتبعا 

ّٗجد اخجالف ذّ داللة إحصائٗة ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا ال ))

 ((للجحصٗل العلهٖ

 

ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا اللة إحصائٗة ذّ د اخجالفّٗجد ال  -

 للهسهٔ الّظٗفٖ

 كها يمي:لمهسهى الوظيفي  لهقارنة الفروق تبعاً  One way anovaتم اجراء اختبار 
 ٞف٤ل٠ُِٔٔٔ٢ حُطـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ  ( حُيحالص حالكظخث٤ش الهظزخٍ حُٔوخٍٗش ك٢ أػَ 28-3ؿيٍٝ )
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Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

 جهع الهعلّهات

Between 
Groups 

3.406 3 1.135 3.920 0.011 

Within 
Groups 

27.226 94 0.290     

Total 30.633 97       

 جّزٗع الهعلّهات

Between 
Groups 

1.790 3 0.597 2.461 0.067 

Within 
Groups 

22.790 94 0.242     

Total 24.580 97       

 االسججاتة

Between 
Groups 

3.109 3 1.036 3.853 0.012 

Within 
Groups 

25.280 94 0.269     

Total 28.389 97       

 الهٗزة الجًافسٗة

Between 
Groups 

2.667 3 0.889 2.786 0.045 

Within 
Groups 

29.993 94 0.319     

Total 32.660 97       

 نجد ان الداللة الهعنوية الختبار الفروق (التنافسية الهيزة)جهع الهعموهات ، االستجابة ، ن حيث ه
Sig البديلوبالتالي نقبل الفرض  0.05هن الداللة الهعيارية  أصغر : 
للهسهٔ ّٗجد اخجالف ذّ داللة إحصائٗة ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا ))

 ((الّظٗفٖ.

 

 حٗخ جهع الهعلّهات ّاالسججاتة فِّ لصالح الهدٗر:هى 

 ظّغ اٌّؼٍِٛاخ

Scheffea,b     

 N الهسهٔ الّظٗفٖ

Subset 
for alpha 

= 0.05 

1 

 673.4900 هّظف

 143.7381 هشرف

 73.8095 هساعد هشرف

 104.0500 هدٗر

 
 االسرعاتح
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Scheffea,b     

 N اٌّسّٝ اٌٛظ١فٟ

Subset 
for alpha 

= 0.05 

1 

 673.5423 ِٛظف

 143.5556 ِششف

 73.8413 ِساػذ ِششف

 104.1000 ِذ٠ش

 

 لصالح هساعد هشرف: جّزٗع الهعلّهات فِّ هى حٗخ 
 

 ذٛص٠غ اٌّؼٍِٛاخ
Scheffea,b     

 N الهسهٔ الّظٗفٖ

Subset 
for alpha 

= 0.05 

1 

 143.5982 هشرف

 673.6269 هّظف

 103.9375 هدٗر

 74.1786 ساعد هشرفه

 

ألثر جطتٗق الجّجَ تالسّق فٖ شركة سٗرٗاجٗل جتعا ذّ داللة إحصائٗة  اخجالفّٗجد ال  -

 لسًّات الخترة
 كها يمي: لسنوات الخبرة لهقارنة الفروق تبعاً  One way anovaتم اجراء اختبار 

ُٔ٘ٞحص رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ طـز٤ن حُظٞؿٚ  ( حُيحالص حالكظخث٤ش الهظزخٍ حُٔوخٍٗش ك٢ أػَ 29-3ؿيٍٝ )

 حُوزَس

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

 جهع الهعلّهات

Between 
Groups 

2.177 3 0.726 2.397 0.073 

Within 
Groups 

28.455 94 0.303     

Total 30.633 97       

 جّزٗع الهعلّهات

Between 
Groups 

0.515 3 0.172 0.671 0.572 

Within 
Groups 

24.065 94 0.256     

Total 24.580 97       
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 االسججاتة

Between 
Groups 

1.035 3 0.345 1.186 0.319 

Within 
Groups 

27.353 94 0.291     

Total 28.389 97       

 الهٗزة الجًافسٗة

Between 
Groups 

0.157 3 0.052 0.151 0.929 

Within 
Groups 

32.503 94 0.346     

Total 32.660 97       

 

يبين الجدول أن الداللة الهعنوية الختبار الهقارنة في أثر تطبيق التوجو بالسوق في شركة سيرياتيل 
 : وبالتالي نقبل الفرض العدم 0.05تبعا لسنوات الخبرة أكبر هن 

سيرياتيل تبعا لسنوات  رك ال يوجد اختالف ذو دالل  إحصائي  ألثر تابي  التوجو بالسو  ف  ش))
((.الخبرة
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 والمقترحات لنتائجا :الثث الثَّ المبح  
 

 نتائج البحث –أوالا 
ػ٠ِ طلو٤ن ح٤ُِٔس  ٣ٞؿي أػَ ُالٓظـخرش ًؤكي أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ .1

 .حُظ٘خك٤ٔش

 ٣ٞؿي أػَ ُظ٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخص ًؤكي أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ػ٠ِ طلو٤ن .2

 .ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش

٣ٞؿي أػَ ُـٔغ حُٔؼِٞٓخص ًؤكي أرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ػ٠ِ طلو٤ن ح٤ُِٔس  .3

 .حُظ٘خك٤ٔش

 .٣ٞؿي أػَ ألرؼخى حُظٞؿٚ رخُٔٞم ػ٠ِ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ُشًَش ٣َ٤ٓخط٤َ ُالطظخالص .4

 خ ُٔ٘ٞحص حُوزَس.ال ٣ٞؿي حهظالف ألػَ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼ .5

ٖٓ )٣ٞؿي حهظالف ألػَ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ ٠ُِٔٔٔ حُٞف٤ل٢. .6

كٜٞ ُظخُق  ط٣ُٞغ حُٔؼِٞٓخصٖٓ ك٤غ ,ٓخص ٝحالٓظـخرش كٜٞ ُظخُق حُٔي٣َك٤غ ؿٔغ حُٔؼِٞ

 (.ٓٔخػي ٓشَف

 .حُؼ٢ِٔ ال ٣ٞؿي حهظالف ألػَ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ ُِظلظ٤َ .7

 .ال ٣ٞؿي حهظالف ألػَ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ ُِؼَٔ .8

 ال ٣ٞؿي حهظالف ألػَ طـز٤ن حُظٞؿٚ رخُٔٞم ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ طزؼخ ُِـْ٘. .9

 

 اٌّمرشحاخ – شا١ٔاً 

ػٍَٝس طلو٤ن حُظٞحُٕ ر٤ٖ حألرؼخى حُؼالع ُِظٞؿٚ رخُٔٞم )ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص , ط٣ُٞغ  .1

 الٓظـخرش( ٝىٍحٓش حُؼوخكش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُالُٓش ُيػْ طـز٤ن ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ رخُٔٞم. حُٔؼِٞٓخص , ح

ػٍَٝس اؿَحء ىٍٝحص طي٣ٍز٤ش ُِٔٞفل٤ٖ رٔوظِق حألهٔخّ ك٢ حُشًَش ُِظؼ٣َق رٔلّٜٞ   .2

حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٝط٤َٓوٚ ٝطٞػ٤ق أرؼخىٙ رٔخ ٣ؼٖٔ إٔ طـز٤ن ًخكش حُٔٞفل٤ٖ ٌُٜح حُٔلّٜٞ 

 ئ٤ُٝش حألهٔخّ ؿ٤ٔؼٜخ ٤ُْٝ كٌَحً ػ٠ِ هْٔ ٓؼ٤ٖ.ألٕ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٛٞ ٓٔ

ٖٓ حُٔل٤ي إٔ طؼَٔ حُشًَش ػ٠ِ طؼ٣ِِ ٝطـ٣َٞ ٝاىحٓش حُِٔح٣خ حُظ٘خك٤ٔش ُظظٌٖٔ ٖٓ  .3

 حالٓظَٔحٍ ٓوخٍٗش رخُٔ٘خك٤ٖٔ.
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ػٖ أٓخ٤ُذ اٗظخؿ٤ش ؿي٣يس ًحص طٌِلش أهَ ٓغ طيػ٤ْ  ػ٠ِ حُشًَش حُزلغ رخٓظَٔحٍ .4

 .ول٤غ حُظٌخ٤ُقحٓظَحط٤ـ٤خطٜخ حُلخ٤ُش حُوخطش رظ

رخػظزخٍ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ رؼي ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ًخكي أرؼخى رظلؼ٤ــَ  شػــٍَٝس ه٤ــخّ حُشــًَ .5

 .إٔ حُيٍحٓش أشخٍص ا٠ُ ػؼق أػَٙ ك٢ حُلخُش حُٔيٍٝٓش ك٢ طلو٤ن ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش

ك٢  ىحٍحص رخطزخع ٜٓ٘ؾ حُظ٣ٞٔن حُظو٤ِي١ ٝاٛٔخٍ حالٗظوخٍ ا٠ُ ٓخ ٛٞ أكؼَػيّ طٔٔي حإل .6

ٓـخٍ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش ٝطل٤َٔٛخ ٝٗوِٜخ ر٤ٖ حُٞكيحص حإلىح٣ٍش ٖٝٓ ػْ 

 حالٓظـخرش ُٜخ ٝطٞال ُلخؿخص ٍٝؿزخص حُِرخثٖ رشٌَ ٣لٞم حُٔ٘خك٤ٖٔ.

 آفاق ِسرمث١ٍح ٌٍذساسح –شاٌصاً 

ِؼالهش ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٝش حالؿظٔخػ٤ش ٝحُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ُهي ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔل٤ي اؿَحء ىٍحٓش  .1

حػظٔخىح ػ٠ِ ٓخ طٞطِض ا٤ُٚ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش ٖٓ ٝؿٞى أػَ ُـٔغ حُٔؼِٞٓخص ك٢ طلو٤ن 

ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش  ك٤غ إٔ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص هي ٣ٔخػي حُشًَش ك٢ ٓؼَكش 

ُظٌٕٞ شًَش  طٔؼ٠  ٣َ٤ٓظَطـِؼخص ػٔالثٜخ روظٞص حُٔٔئ٤ُٝش حالؿظٔخػ٤ش ػِٔخ إٔ 

 ح١ٍُٞٔ. ٔغٓٞحؽَ٘ش ؿ٤يس ػزَ ىػٜٔخ ُِٔـظ

ٛ٘خى أ٣ؼخ ٓـخٍ إلؿَحء ىٍحٓخص ؿي٣يس ك٢ حُظٞؿٚ حُٔٞه٢ ٝػالهظٚ رخ٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش  .2

-شيس حُٔ٘خكٔش-حالٓظَحط٤ـ٤ش-ٓغ َٓحػخس إلىهخٍ ٓظـ٤َحص ٤ٓٝـش ٓؼَ )ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤

حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ(,هظٞطخ ٝإٔ حُزلٞع كٍٞ حُوظخثض حُظ٘ظ٤ٔ٤ش أفَٜص ط٤ِٔ حُشًَخص 

 حُٔٞه٢ ػٖ ؿ٤َٛخ.حُظ٢ طؼظ٘ن حُظٞؿٚ 

اؿخٍء ح٣ُِٔي ٖٓ حُيحٍٓخص ػ٠ِ هـخػخص ط٘خػ٤ش ٓوظِلش ٓؼَ حُوـخع حُظل٢ ٝحُيٝحث٢  .3

 أ٤ٔٛش ك٢ طل٤ٖٔ أىحء ٌٛٙ حُوـخػخص. ٖٓ صَحُٔخ ٌُٜٙ حُٔظـ٤ ٍحً ٗظخ
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 اٌّشاظغ اٌؼشت١ح

_ىٍٓخس (."حٗؼٌخٓخص كِٔلش حُظٞؿٚ رخُٔٞم ػ٠ِ حألىحء ك٢ ٓ٘شآص حألػٔخ2002ٍكٖٔ ػزي حُٔ٘ؼْ.) .1

 ؿخٓؼش ػ٤ٖ شْٔ.-طـز٤و٤ش".حُٔـِش حُؼ٤ِٔش ُالهظظخى ٝحُظـخٍس، ٤ًِش حُظـخٍس

ر٤ـــٖ حُظٞؿــٚ حُٔــٞه٢ حُؼوخكــ٢ ٝحُٔــ٢ًِٞ ٝأػـــَٛخ ػِــ٠ (." طل٤َِ حُؼالهش 2013اى٣ٍْ ٝحُٔئ٢٘ٓ,) .2

 ع )حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش(حُظؤ٤ٖٓ حألٍى٤ٗش ُىٍٝ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش".ٓـِش حُ٘ـخف ُألرلخ أىحء شــًَخص

ىٍحٓش -(."ًٗٔٞؽ ُِؼالهش ر٤ض حُظٞؿغ رخُؼ٤َٔ حُيحه٢ِ ٝحُظٞؿٚ رخُٔٞم2004حإلٓخّ,ٝكو٢ ح٤ُٔي.) .3

 طـز٤و٤ش".ٓـِش حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع حُظـخ٣ٍش .٤ًِش حُظـخٍس رٜ٘خ.

ٔخ ك٢ حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٝحٓظويحّ طٌِ٘ٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطظخالص ٝطؤػ٤َٛ (."2017(ّ.ىؿخْٓٝ أ.ّ.ىٗؼٔش .4

 رـيحى , ؿخٓؼش ح٣َُٜٖ٘ –" حىحء حُٔشخ٣ٍغ ح٤ُٔخك٤ش حُظـ٤َس

أػَ أرؼخى ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ػ٠ِ طل٤ٖٔ ٝطـ٣َٞ حألىحء (. "2020 .(ٓلٔي ,ٛخى١أ.ى ُؼال١ٝ ػَٔ ّ .5

 ؿخٓؼش حُـِحثَ -"حُظ٣ٞٔو٢ 

ش ػ٠ِ حُٔ٘ظٔخص (. "حُظٞؿٚ رخُٔٞم ٝأػَٙ ػ٠ِ طؼظ٤ْ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ىٍحٓش ٤ٓيح2013٤ٗ(ىؿٔخٕ  .6

 حُظ٘خػ٤ش حُلخطِش ػ٠ِ ح٣٥ِٝ ك٢ حُالًه٤ش". حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش, ؿخٓؼش طش٣َٖ.

 ىػر ى٣ٓ ىكٓأ ىٓكٓ: ؿٓشٍ". طٍٓطًخٓ ٍهىٓ ط٣ؿ٣شٍحإلٓطح ىحٍسإلح ."(2008)ُ.ٗٝؿ ع٣ٍؿخ ٍ؛٣ٛ ٍٍشخ .7

 ح٣َُخع.-٣نٍُٓىحٍ ح ،٢ٗٝر٣ٓ ػ٢ِ ٍٓٓخػ٣ا ٍ؛ُٓطؼخح

ىٍٝ حُظل٤ٌَ حالٓظخٍط٤ـ٢ ٝحُظل٤ٌَ  ."(2015)حُٔالّ ٓلٔي ك٤ٖٔ حُظ٢ٔٗٞ ؽخٍم ػزي هللا ٓلٔي، ػزي .8

 .ٓـِش حُٔؼَكش  ".حإلريحػ٢ ك٢ هِن ح٤ُِٔس  حُظ٘خك٤ٔش حُٔظخٍف حُظـخ٣ٍش

ػٔخٕ , ؿخٓؼش حُشَم  –" أػَ ػ٘خطَ ح٣ُِٔؾ حُظ٣ٞٔو٢ ػ٠ِ ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ").2018 .(ػزيحُل٤ٔي .9

 حألٝٓؾ.

 .ؿ٣ٍٜٞٔش حُٔٞىحٕ,ؿخٓؼش ش٘ي١-"س حُظ٘خك٤ٔش ك٢ طلو٤ن حُلَص حُظ٣ٞٔو٤ش أػَ ح٤ُِٔ(. 2019.(حُيح٢ُ .10

أػَ أرؼخى ٓلّٜٞ حُظٞؿٚ ٗلٞ حُٔٞم ػ٠ِ طل٤ٖٔ ٝطـ٣َٞ حألىحء (. "2020 .(ٓلٔي ,ٛخى١أ.ى ُؼال١ٝ ػَٔ ّ .11

 .ؿخٓؼش حُـِحثَ -"حُظ٣ٞٔو٢ 

 .٘شَ ٝحُـزخػش، حُوخَٛس"اىحٍس حُٔٞحٍى حُزش٣َش حالٓظَحط٤ـ٤ش"، ىحٍ ؿ٣َذ ُِ (2001).ػ٢ِ ح٢ُِٔٔ، .12

حُِٔظو٢ حُي٢ُٝ حالٍرغ )حُٔ٘خكٔش ٝحالٓظخٍط٤ـ٤خص حُظ٘خك٤ٔش  ".حُز٤جش ٝح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ."2010).)ػ٠ٔ٤ ىحٍؽ .13

ُِٔئٓٔش حُظ٘خػ٤ش  هخٍؽ هـخع حُٔلَٝهخص ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش (حُـخُثَ، حُِٔق، ٤ًِش حُؼِّٞ حالهظظخى٣ش 

 ِق ٝٓوزَ حُؼُٞٔش الهظظخى٣خص شٔخٍ أك٣َو٤خشُٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ رـخٓؼش ك٤ٔزش رٞػ٢ِ رخ

."حُٔؼَكش حُٔٞه٤ش (2012).ٓوــيحى١، ٣ٞٗــْ؛ هخُــي حُظَح٣ـــَس؛ ٓلٔــي حُشــٍٞس؛ حُٔــ٤ي ىكزــٍٞ  .14

 ٝىٍٝٛخ ك٢ طلي٣ي حالٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٘خك٤ٔش ُِزَحٓؾ حألًخىرٔزش ُِـخٓؼخص حألٍى٤ٗش حُوخطش ك٢ ػٔخٕ".

 ٕ حُظؼ٤ِْ حُـخٓؼ٢. ُؼٔخحُٔـِــش حُؼَر٤ــش 

 ."ح٤ُِٔس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ ٓـخٍ حألػٔخٍ"، ًَِٓ حالٌٓ٘ي٣ٍش، ٓظَ(1998).ٗز٤َ ٢َٓٓ ه٤َِ،    .15

ىٍحٓش كخُش ُزؼغ حُٔئٓٔخص  –, "ٗظخّ حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش ٝحُظٞؿغ حُٔٞه٢  (2009)ٗز٤ِش ٓؼ٤يح٢ٗ, .16

 رٔ٘ـوش رخط٘ش".حُـِحثَ.

 .ىحٍ حُٞحٍم ُِ٘شَ ٝحُظ٣ُٞغ".٣ٞن حالٌُظ٢َٗٝحُظٔ ."(2009).ٓق حُـخ٢ٗ ٝٛخشْ حُؼزخى٣١ٞ .17
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 (2ٍِحك )

 ح اٌؼشت١ّح اٌّسٛس٠حاٌّعّٙٛس٠

 ٚاٌثحس اٌؼٍّٟٚصاسج اٌرّؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ 

 

 

 اٌعاِؼح االفرشاض١ّح اٌسٛس٠ّح

 ِاظسر١ش اٌرأ١ً٘ ٚاٌرخظض فٟ ئداسج األػّاي

 أشش اٌرٛظٗ تاٌسٛق فٟ ذحم١ك ا١ٌّضج اٌرٕافس١ح.

 "س١ش٠رً ذ١ٍ١ىَٛششوح  - االذظاالخ فٟ لطاع حاٌح" دساسح 

 

 تِدف إجهام رسالة الهاجسجٗر فٖ إدارة األعهال فٖ الجاهعة االفجراضٗة.اسجتاًة هّجِة ألغراض تحثٗة  

 :السادة الكرام

 أضع تٗى أٗدٗكم اسجتاًة لجهع التٗاًات الالزهة حّل دراسة لرسالة الهاجسجٗر تعًّاى:

 ٗكّم "شركة سٗرٗاجٗل جٗل –أثر الجّجَ تالسّق فٖ جحقٗق الهٗزة الجًافسٗة " دراسة حالة فٖ قطاع االجصاالت 

أرجّ هى حضرجكم قراءة ها ّرد تدقة ّهّضّعٗة ّاإلجاتة عها جاد فِٗا هى ّجِة ًظركم علهاً أى كافة 

 الهعلّهات سجسجخدم فقط ضهى إطار ُذا التحخ.

 هع جزٗل الشكر ّاالحجرام.

 

 الباحث : دنيا العسو.
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ىٍحٓخص ػ٤ِخ   

ؿ٤َ ًُي   

 الحالةاالجتماعٌة

أعزب/عازبة  

متزوج/متزوجة  

غٌرذلك  

 سنواتالخبرة

أقلمنسنتٌن  

سنوات5إلى2من  

سنوات10إلى6من  

سنوات10أكثرمن  

 المسمىالوظٌفً

موظف  

مساعدمشرف  

مشرف  

مدٌر  

 

 السؤال

 غٗر

 هّافق

 تشدة

 غٗر

 هّافق
 هّافق هحاٗد

 هّافق

 جداً 

العمالء مع نجتمع المنظمة، هذه فً

مرةواحدةعلىاألقلفًالسنةلمعرفة

الخدم أو سٌحتاجونالمنتجات التً ات

 إلٌهافًالمستقبل
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من بالكثٌر نقوم المنظمة، هذه فً

 أبحاثالسوقالداخلٌة
     

ٌؤونفًاكتشافالتغٌٌراتفًنحنبط

 تفضٌالتالمنتجاتلعمالئنا.
     

نقومباستطالعآراءالمستخدمٌن

النهائٌٌنمرةواحدةفًالسنةعلى

 األقللتقٌٌمجودةمنتجاتناوخدماتنا

     

نحنبطٌؤونفًاكتشافالتحوالت

األساسٌةفًصناعتنامثلالمنافسة

 والتكنولوجٌاوالتنظٌم

     

نقومبشكلدوريبمراجعةالتأثٌر

المحتملللتغٌراتفًبٌئةأعمالنا)مثل

 التنظٌم(علىالعمالء

     

لدٌنااجتماعاتمشتركةبٌناإلدارات

مرةواحدةعلىاألقلكلثالثةأشهر

 لمناقشةاتجاهاتالسوقوالتطورات

     

ٌقضًموظفوالتسوٌقفًمؤسستنا

وقتاًفًمناقشةاحتٌاجاتالعمالء

المستقبلٌةمعاإلداراتالوظٌفٌة

 األخرى

     

ٌحدثشًءمهملعمٌلأوسوقعندما

رئٌسًفإنالمنظمةبأكملهاتعرفذلك

 فًفترةقصٌرة

     

ٌتمنشرالبٌاناتالمتعلقةبرضاالعمالء

علىجمٌعالمستوٌاتفًهذهالمنظمة

 علىأساسمنتظم

     

عندماٌكتشفقسمماشٌئاًمهماًعن

المنافسٌنٌكونتنبٌهاإلداراتاألخرى

 بطٌئا

     

نقرركٌفٌةٌستغرقاألمرمناإلىاألبدل

 االستجابةلتغٌراتأسعارمنافسٌنا
     

لسببأوآلخرنمٌلإلىتجاهل

التغٌٌراتفًاحتٌاجاتعمالئنامن

 المنتجاتأوالخدمات

     

نقومبمراجعةجهودتطوٌرمنتجاتنا

بشكلدوريللتأكدمنأنهاتتماشىمع
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 ماٌردهالعمالء

تجتمععدةأقسامبشكلدوريللتخطٌط

دثفًبٌئةلالستجابةللتغٌراتالتًتح

 أعمالنا

     

إذاقامأحدالمنافسٌنالرئٌسٌٌنبإطالق

حملةمكثفةتستهدفعمالئنافسنقوم

 بتنفٌذالردعلىالفور

     

إنأنشطةاألقسامالمختلفةفًهذه

 المنظمةمنسقةبشكلجٌد
     

التلقىشكاوىالعمالءآذاناًصاغٌةفً

 هذهالمنظمة
     

حتىلوتوصلناإلىخطةتسوٌقرائعة

فربمالننتمكنمنتنفٌذهابالوقت

 المناسب

     

عندمانجدأنالعمالءٌرٌدونمنا

تعدٌلمنتجأوخدمةتبذلاإلدارات

عنٌةجهودامتضافرةللقٌامبذلكالم  

     

تسعىالشركةباالحتفاظبالعناصر

 الكفؤةلتخفٌضحجمالتكالٌف
     

دالشركةمناقتصادٌاتالحجمتستفٌ

 عنداقتناءهاللمواداألولٌة
     

تلجأالشركةإلىالسٌطرةعلىسٌاسة

 التخزٌنباتباعسٌاسةلتخفٌضالتكالٌف
     

تسعىالشركةإلىإنتاجخدماتهابأقل

 تكلفةللسٌطرةعلىحصتهاالسوقٌة
     

قامتالشركةباستحداثتغٌٌرات

 جذرٌةفًهٌاكلهاالتنظٌمٌة
     

أدخلتالشركةأسالٌبوطرقجدٌدة

 لعملٌاتهاالخدماتٌةالمقدمةللزبائن
     

أجرتالشركةتغٌٌراتفًتصمٌم

ماشٌاًمعنوعٌةوتقدٌمخدماتهات

 التقنٌاتالحدٌثة

     

حصولالشركةعلىبراءاتاختراع

 تزٌدمنابتكاراتهاالخدماتٌة
     



88 
 

أدخلتالشركةتقنٌاتجدٌدةللعملعلى

 رفعخدماتهامقارنةبالمنافسٌن
     

لجأتالشركةإلىجهاتخارجٌة

)مراكزاستشارٌةوبحثٌة(لتحدٌد

 التوجهاتالمستقبلٌةللمستهلكٌن

     

تسعىالشركةإلىتقدٌمعروض

مجانٌةبغٌةزٌادةعددالمشتركٌنفً

 خدماتها

     

تقومالشركةبمتابعةشكاوىوأراء

قاعدةترتكزعلٌهافًتطوٌرالزبائنك

 خدماتها

     

 

 

 

 (0)ٍِحك 

 حُيًظٍٞ ٤ِٓٔخٕ حُؼ٢ِ حألٓظخً حُٔشَف

 ٓخ١ٍ ٍٓٞ ػـ٢ٔ هْٔ حُٔٞحٍى حُزش٣َش ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

 ٢ٓلٔي حُلِو ٓشَف حُؤْ ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

 أ٣ْٜ ر٣َي ٓي٣َ حُٞكيس ك٢ شًَش ٣َ٤ٓخط٤َ

 

 


