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عاللت حطبُك أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونٍ دساست حطبُمُت عهً عُُت 

 يٍ انششكاث انذونُت انكىَخُت 

 انًهخص

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ ثؾش اٌؼاللخ ث١ٓ      

 اٌلٌٟٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك ٚ ،أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب وّزغ١و َِزمًٚهويد ػٍٝ ٘نٖ اٌؼاللخ ِٓ ؽ١ش  اٌى٠ٛز١خ،

ٌٍزو٠ٚظ، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ زَؼ١و،اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍ ٌٍّٕزغبد،

 ربثؼخ.وّزغ١واد اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ، 

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ( ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ α≤0.05عبءد إٌزبئظ ٌزضجذ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )       

ث١ٓ ، وّب ارؼؼ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ  ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد

ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ  أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ،

ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ  أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ،

 َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ٛى٠غ ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ، ٚمٌه ػٕلأٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍز

(α≤0.05.) 

رؼي٠ي اٌغبٔت اٌزضم١فٟ ٌلٜ ل١بكاد َِٚئٌٟٛ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ٚاٌؼب١ٍِٓ ِٓ اُ٘ ِب الزوؽزٗ اٌلهاٍخ      

اْ رؼًّ اٌشووبد ػٍٝ ٚػغ اٍزوار١غ١خ ر٠َٛم١خ ػبِخ رواػٝ هثؾ  ،رغبٖ فُٙ ٚاٍز١ؼبة صمبفخ ٍزخ ١ٍغّب

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثّإشواد أكاء ػّٓ اٍزوار١غ١خ إٌّزغبد ٚاٌزَؼ١و ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزٛى٠غ ثؾ١ش ٠زُ ِزبثؼخ 

 .رٍه اٌّإشواد ثظٛهح كٚه٠خ ِٚلٜ رأص١و٘ب ػٍٝ رؾ١َٓ رٍه االٍزوار١غ١بد

اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  – اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد– أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّبانكهًاث انذانت:  

 اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ. -اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ اٍزوار١غ١خ-اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ  اٍزوار١غ١خ-ٌٍزَؼ١و 

Abstract 

The relationship of applying Six Sigma method to building an international marketing 

strategy. An applied study on a sample of Kuwaiti international companies 

   The study aimed to examine the relationship between the Six Sigma methods in building 

an international marketing strategy for Kuwaiti international companies, The study focused 

on this relationship in terms of Six Sigma method as an independent variable, international 

product marketing strategy, international marketing strategy for pricing, international 

marketing strategy for promotion, international marketing strategy for distribution, as 

dependent variables. The results came to prove at the level of significance (α≤0.05) the 

presence of a correlation and influence between the Six Sigma method and the international 

marketing strategy for products in Kuwaiti international companies, as it became clear that 

there is a correlation and impact between the Six Sigma method and the international 

marketing strategy for pricing with Kuwaiti international companies , Correlation and 

influence between Six Sigma method and international marketing strategy to promote 

Kuwaiti international companies, correlation and influence between Six Sigma method and 

international marketing strategy for distribution in Kuwaiti international companies, at a 

significant level (α≤0.05)  . One of the most important recommendations of the study is to 

enhance the educational aspect of the leaders and officials of Kuwaiti international 

companies and workers towards understanding and absorbing the Six Sigma culture, that 

companies work to develop a general marketing strategy that takes into account the linking 

of the Six Sigma method with performance indicators within the product strategy, pricing, 

promotion and distribution so that these indicators are monitored periodically And how it 

affects improving these strategies  

Key words: Six sigma style - International product marketing strategy - International 

marketing strategy for pricing - International marketing strategy for promotion - 

International marketing strategy for distribution- Kuwaiti international companies .    
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عاللت حطبُك أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً دساست حطبُمُت عهً عُُت 

 يٍ انششكاث انذونُت انكىَخُت

 يمذيت

ؽ١ش  اٌؼب١ٌّخ،رؼزجو ِّبهٍبد أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ِٓ اٌزٛعٙبد اٌّّٙخ اٌؾل٠ضخ اٌزٝ رٙزُ ثٙب اٌشووبد      

٠َبُ٘ ٘نا األٍٍٛة فٟ رؾ١َٓ َِز٠ٛبد اٌغٛكح ٚاٌولبثخ ِٕٚغ ؽلٚس األفطبء اٌّإصوح ػٍٝ اكاؤ٘ب ٚرؾ١َٓ 

 . اٌزٕبفَِٟووي٘ب 

ػجو  اٌزٕبفَٟاْ اٌشووبد اٌزٝ رؼًّ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ رؾزبط اٌٝ رؼي٠ي ِٛلفٙب  ال شهوّب أٗ     

٘لافٙب فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚفك ِؼب١٠و اٌزٕبف١َخ ٚرغبٚى رؾل٠برٙب اٌزٝ رؾمك ٌٙب أاٌز٠َٛك إٌّبٍجخ  اٍزوار١غ١بد

 ثشىً ٠ٕؼىٌ ػٍٝ اٌزٍٛغ فٟ رٍه األٍٛاق.

ؽ١ش ٠زؾبط مٌه اٌٝ رؼي٠ي عٙٛكٖ فٟ اٌزط٠ٛو ٚاٌزؾ١َٓ اٌلافٍٝ ٌؼ١ٍّبرٙب اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌز٠َٛم١خ اٌزٝ رَبػل      

ك ثبٌّٕزغبد ٚاٌزَؼ١و ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ اٌلٌٚٝ، ٚمٌه فٟ رؾ١َٓ اٍزوار١غ١برٙب اٌز٠َٛم١خ اٌل١ٌٚخ اٌزٝ رزؼٍ

 ٚفك رؾم١ك االٍزغبثخ ٌٍّزغ١واد ٚاٌؼٛاًِ اٌّقزٍفخ فٟ ث١ئخ االػّبي اٌل١ٌٚخ.

فبطخ اْ اٌؼًّ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٠زطٍت اْ رزقن اٌشووبد ئعواءاد ِٕبٍجخ ٌزوش١ل لواهرٙب االٍزوار١غ١خ     

ثبٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ ِٓ اعً رؾ١َٓ ِٛلفٙب اٌزٕبفَٟ ٚاٌزٍٛغ فٟ فٟ رٍه األٍٛاق فبطخ اٌّزؼٍمخ 

 األٍٛاق، ِٓ فالي اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ اكاؤ٘ب.

ٌنا ٔغل اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ِٓ اٌّلافً اٌزٝ ٠ّىٓ اْ رزٛافك ِغ ِٛائّخ اٌزٛعٙبد االٍزوار١غ١خ ٌٍز٠َٛك    

ٛطب اْ ٘نا األٍٍٛة ٠ٛفو ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠و ٚاٌّّبهٍبد ٌلٜ اٌشووبد اٌؼبٍِخ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ، فظ

 اٌشووبد.ٚػّبْ ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛو اٌَّزّو فٟ أكاء  ٚاٌولبثخ،اٌزٝ رورمٟ ثَّز٠ٛبد اٌغٛكح 

٘نا ٚفٝ ػٛء رٛعٙبد كٌٚخ اٌى٠ٛذ فٟ هؤ٠زٙب اٌطّٛؽخ اْ رىزَت َِز٠ٛبد ِزملِخ فٟ ث١ئخ االػّبي      

ٚرؾ١َٓ أكاء اٌشووبد اٌل١ٌٚخ وأؽلٞ اٌّإٍَبد اٌزٝ رَبػل ػٍٝ هفغ ِإشواد اٌزٕبف١َخ ٌٍلٌٚخ
1

، ٠َؼٝ 

خ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌجبؽش ِٓ فالي ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٝ رٛػ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ ػاللخ رطج١ك أٍٍٛة ٍز

 اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ.
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 أوال: انًشكهت انبحثُت

ٚلل ا٘زّذ غوفخ رغبهح ٚطٕبػخ اٌى٠ٛذ ثزؾ١َٓ  اٌزٕبفَٟفٟ ػٛء رٛعٙبد اٌلٌٚخ ٌزؾ١َٓ ِٛلفٙب       

اٌّٛلف اٌزٕبفَٟ ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ اعً االَٔغبَ ِغ اٌوؤ٠خ اٌطّٛؽخ ٌلٌٚخ اٌى٠ٛذ 
2
،  ٚرؾم١ك  

َِز٠ٛبد ِزملِخ فٟ اٌّإشواد اٌؼب١ٌّخ ٌٍزٕبف١َخ، ٌٚىٓ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ مٌه الؽع اٌجبؽش ٚعٛك ثؼغ أٚعٗ 

 اٌشووبد اٌى٠ٛز١خ اٌل١ٌٚخ ثبرقبم ئعواءاد ٌٍزٛافك ِغ ٘نٖ اٌوؤ٠خ .اٌمظٛه فٟ ا٘زّبِبد 

وّب رج١ٓ ٌٍجبؽش ِٓ فالي كهاٍخ اٍزطالػ١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ١َِوح ِٓ ثؼغ اٌشووبد أٗ ِباىي اٌلٚه      

اٌّإٍَٝ ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ثؾبعخ اٌٝ ثؼغ اٌزؼي٠ياد اٌّزؼٍمخ ثزجٕٟ اٍزوار١غ١بد ر٠َٛم١خ ٌٍزؾ١َٓ 

َِزٜٛ اٌغٛكح ثشىً ِزٛافك ِغ ؽج١ؼخ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ، ٚرٛعٙبد اٌلٌٚخ ٌزؾ١َٓ ِإشواد اٌزٕبف١َخ ِٓ ٚهفغ 

نزنك حخشكض فالي اٌزٛاعل اٌلٌٚٝ فٟ األٍٛاق ٌٍشووبد اٌى٠ٛز١خ ٚكفٛي إٌّزغبد اٌى٠ٛز١خ ٌزٍه األٍٛاق.  

 نٍ انًشكهت انبحثُت نهذساست انحانُت فٍ وضع حفسُش نهخساؤل انشئُسٍ انخا

أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً نهششكاث انذونُت انكىَخُت؟. هم حىخذ عاللت بٍُ 

 وَُبثك يٍ هزا انخساؤل انخساؤالث انفشعُت انخانُت

  أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً نهًُخداث نهششكاث انذونُت انكىَخُت يا عاللت

 ؟.

  يا عاللت أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً نهخسعُش نهششكاث انذونُت انكىَخُت

 ؟.

  يا عاللت أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً نهخشوَح نهششكاث انذونُت انكىَخُت

 ؟.

 اث انذونُت انكىَخُت؟.يا عاللت أسهىب سخت سُدًا ببُاء اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً نهخىصَع نهششك 

 : اهذاف انذساستثاَُا  

 روِٝ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌٝ رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ األ٘لاف ٟٚ٘  

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  ثؾش ٚرأو١ل ِلٜ ٚعٛك ػاللخ عٛ٘و٠خ ث١ٓ .1

 اٌى٠ٛز١خ.ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ 

ٌٍّٕزغبد رؾل٠ل ِلٜ عٛ٘و٠خ اٌؼاللخ ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  .2

 .ٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خثب

اٌزأول ِٓ ٚعٛك ػاللخ عٛ٘و٠خ ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و  .3

 ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ. 

١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ عٛ٘و٠خ اٌؼاللخ ثاٌزؼوف ػٍٝ  .4

 .ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ

اٌلٌٚٝ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثجٕبء اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  ثؾش ٚرأو١ل ِلٜ ٚعٛك ػاللخ عٛ٘و٠خ ث١ٓ .5

 ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ. ٌٍزٛى٠غ

 : أهًُت انذساستثانثا  

ٚإٌظو٠خ ألٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب رٕجغ األ١ّ٘خ االوبك١ّ٠خ ٌٍلهاٍخ اٌؾب١ٌخ فٟ روو١ي٘ب ػٍٝ األؽو االوبك١ّ٠خ     

وّلفً ؽل٠ش فٟ رؼي٠ي للهاد اٌّإٍَبد ٚػجؾ ٚل١بً ٚهلبثخ َِز٠ٛبد ٚعٛكح اكاؤ٘ب ٚرم١ًٍ ِقبؽو األكاء 

اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٚاالؽو ٚاألفطبء اٌزشغ١ٍ١خ، ٘نا اٌٝ عبٔت اْ أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ رٕجغ ِٓ ا١ّ٘خ 

اٌنٞ ٠ؾزبط  ِٓ ؽ١ش ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ػالٚح ػٍٝ ؽلاصخ ٘نا اٌّٛػٛع إٌظو٠خ اٌؼ١ٍّخ ٌٙب،

 اٌٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌغٙٛك اٌجؾض١خ اٌؼوث١خ.

ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ِٓ ؽ١ش وٛٔٙب رَُٙ فٟ رمل٠ُ ثؼغ اٌغٛأت اٌزطج١م١خ  رٕطٍك ونٌه    

ثبٌى٠ٛذ ٌزؾ١َٓ للهارٙب فٟ اٍزقلاَ ٚرٛظ١ف أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ِٓ اعً رؼي٠ي رٕف١ن اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك 

 .ثبألٍٛاق اٌل١ٌٚخ

                                                           
2
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 انذساساث انسابمتسابعا : 

 أسهىب سخت سُدًا 

اٌٝ اْ ٍزخ ١ٍغّب أٍٍٛة فؼبي ٌٍولبثخ ػٍٝ اٌغٛكح ( 2112)ػط١و،(  ٠Paolo, et al., 2019ش١و)      

ٚرؾ١َٓ وفبءح ٚفؼب١ٌخ أٔشطخ اٌشووبد ؽ١ش ٠ؼزّل ٘نا األٍٍٛة ػٍٝ فٍَفخ ِىْٛ ِٓ فَّخ اثؼبك هئ١َ١خ ٟ٘ 

ٌالكاء ٚاٌغٛكح ، ٚ٘ٛ ِب ٠إصو ػٍٝ اوَبة  DMAICاٌزؼو٠ف ٚاٌم١بً ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزؾ١َٓ ٚاٌؼجؾ ٚاٌزؾىُ 

خ ِٓ اٌغٛكح ٚرم١ًٍ اٌّشىالد ٚاالفطبء فٟ األكاء ٚرؼي٠ي اٌغٛأت اٌزٕبف١َخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌشووبد َِز٠ٛب ػب١ٌ

 ٠ٚي٠ل ِٓ َِز٠ٛبد االٔزبع١خ.

ػٍٝ اْ أٍٍٛة ٍزخ ( 2114)اٌؾّٛٞ ٚاؽّل، (Mehmet and Asya, 2018كهاٍخ )وّب رإول ٔزبئظ       

ِٓ اٌل١ٌٚخ ػٍٝ رؾم١ك اٍزلاِخ اٌزشغ١ً ٚا١ٌَطوح ػٍٝ اٌزغ١واد فٟ اٌَٛق  ٍٛاق١ٍغّب ٠َبػل اٌشووبد فٟ اال

فالي ٍل عٛأت اٌؼؼف ٚػلَ اٌز١مٓ فٟ اؽزّبالد ؽلٚس أفطبء ِٚشىالد فٟ اٌؼًّ ٚاإلعواءاد، فبطخ اْ 

ً أٌٍ ٍزخ ١ٍغّب رمَٛ ػٍٝ اٍزلاِخ اٌغٛكح ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ وبفخ عٛأت اٌشووخ ٚففغ اٌزىب١ٌف ٚرم١ٍ

 اٌٙله فٟ اٌّٛاهك ٚاٌطبلخ ٚاٌٛلذ.

ٌنا رؼزّل فٍَفخ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ػٍٝ االٔؼجبؽ اٌشل٠ل فٟ االٌزياَ ثللخ اٌّٛاطفبد ٚاٌغٛكح، ثشىً       

٠ٕؼىٌ ػٍٝ رؾ١َٓ هثؾ١خ اٌشووخ ػجو رم١ًٍ األفطبء ِٚشىالد اٌؼًّ ٚاٌزشغ١ً، ِٚٓ فالي االػزّبك ػٍٝ 

ح ِٚؼوفخ أٍجبة األفطبء ٚاالٔؾوافبد اٌزٝ رؼولً رؾم١ك اٌشووخ أل٘لافٙب فٟ اٌؼ١ٍّبد اإلؽظبئ١خ ٌؼجؾ اٌغٛك

 ,.Seong, et alإٌّٛ ٚاٌوثؾ١خ ٚإٌّبفَخ ِٓ فالي اٌزؾىُ فٟ األٍؼبه ثشىً رٕبفَٟ ٚفك َِز٠ٛبد اٌغٛكح )

2019.) 

 اٌشووبدً٘ وٛٔٙب ك١ٌٚخ رغؼً اٌشووبد أوضو اٍزلاِخ؟ األكٌخ اٌمبئّخ ػٍٝ ِإشواد اٍزلاِخ 

 Jessica, etرؼيى ِٕٙغ١خ ٍزخ ١ٍغّب فٟ رط٠ٛو األكاء فٟ اٌّإٍَبد، ؽ١ش رٛطٍذ كهاٍخ )       

al.,2017 ٚرؾمك ( اٌٝ اْ ٘نٖ إٌّٙغ١خ رَُٙ فٟ رؾم١ك اٌّوٚٔخ ٚاالٍزلاِخ فٟ اٌغٛأت اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍشووبد

رلفك ٚا١َٔبة اٌؼًّ ِّب ٠إكٜ اٌٝ رٍٛغ ّٚٔٛ اٌشووبد ثشىً ٠قلَ ِغبالد ثٕبء اٌملهاد اٌزٕبف١َخ، ٚرؾ١َٓ 

 اٌغٛاة اٌزٕظ١ّ١خ ٚاألكاء اٌّبٌٝ.

( اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب أكاح ِّٙخ الكاهح ِّبهٍبد اٌغٛكح فٟ Eva, et al.,2017رٛػؼ كهاٍخ )     

نا األٍٍٛة ٠ؾمك ٌٍشووبد فُٙ ٚاػؼ ػٓ ػ١ٍّبد اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو اٌشووبد إٌزبئظ أظٙود اْ كٚه ٘

اٌّفزوع اْ رّبهً ، ٚر١ٙئخ اٌظوٚف إٌّبٍجخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌظوٚف اٌطبهئخ اٌزٝ رإصو ػٍٝ عٛكح اٌقلِبد ، 

 فبطخ أٙب رٛفو أكاح ٌٍؾظٛي ػٍٝ االؽز١بعبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍؼّالء ٚعؼٍٙب ِم١بً ِٚإشو ٌجٕبء اٌقلِبد اٌفو٠لح

 فٟ اٌغٛكح ٚاٌّٛاطفبد.

( أٚػؾذ اْ شلح Muzaffer, et al.,2016(ٚ )Kuen-Suan, et al.,2019فٟ كهاٍبد أفوٜ ي)     

إٌّبفَخ اٌؼب١ٌّخ ٚػؼذ رؾل٠ب اِبَ اٌشووبد ٌىٝ  رظمً ٚظبئفٙب ٚػ١ٍّبرٙب ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ ِيا٠ب 

رٛف١و اإلؽظبءاد زخ ١ٍغّب ٠ظٙو فٟ كٚه٘ب رغبٖ رٕبف١َخ  ٚرط٠ٛو أٔظّخ اإلكاهح، إٌزبئظ أظٙود اْ ربص١و ٍ

ٚاٌجؾٛس اٌزشغ١ٍ١خ اٌزٟ رشًّ ١٘ىً اٌشووخ ٚظوٚف اٌَٛق ٚاؽز١بعبد اٌَّزٍٙه ٚاٌزغ١واد فٟ االلزظبك 

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ٚرٛف١و ِإشو ٌٍغٛكح ّٚٔٛمط الفزجبه ٚل١بً أكاء ٌٍّؼٍِٛبد فٟ األٍٛاق فٟ ؽبالد ػلَ اٌز١مٓ 

)وبًِ ع١خ ٚاٌفبلل ٚظوٚف إٌّبفَخ ، ػالٚح ػٍٝ ػالط أفطبء اٌزشغ١ً ٚاٌغٛكح فبطخ ِٛػٛػبد اإلٔزب

 ٚثٕبء رٕجإ فؼبي ثَّز٠ٛبد اإلٔزبع١خ ٚاٌغٛكح فٟ ظوٚف األٍٛاق اٌغبِؼخ ٚاٌّزغ١وح .( 2114ٚافوْٚ،

اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠َبػل اٌشووبد ِٓ  أعً االٍزقلاَ األِضً ٌٍّٛاهك ، ٚففغ اٌزىب١ٌف ، ٚرؾ١َٓ     

اٌغٛكح ، ٚاالٍزلاِخ ٚٚػغ اٍزوار١غ١بد ٌٍزغٍت ػٍٝ رؾل٠بد اٌج١ئخ اٌقبهع١خ فبطخ ِزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ 

، ػالٚح ػٍٝ ٔمض اٌزلفمبد (2112)ئثوا١ُ٘،ٚااللزظبك٠خ ٚاٌزغ١واد إٌبثؼخ ِٓ رٛعٙبد اٌؼّالء ٔؾٛ اٌشووخ 

، ؽ١ش رورجؾ ِّبهٍبد ٍزخ ١ٍغّب فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ثلػُ ٚرؼي٠ي كٚه اٌم١بكاد ٚاٌّلهاء اٌزٕف١ن٠ٓ اٌّب١ٌخ اٌّٛاهك 

 .(Kramat, et al.,2019)  (2116)اٌؼزج١ٝ ٚ اٌشّوٜ، فٟ اٌشووبد

بػ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ( اْ ٕ٘بن ػٛاًِ ِّٙخ ٌٕغDaniela, and Marly, 2016رٛػؼ كهاٍخ )   

ِّٚبهٍبرٗ فٟ أكاء ِشبه٠غ ٚأشطخ اٌشووبد ِضً اٌزوو١ي ػٍٝ ػالط أفطبء اٌزشغ١ً ، ِوٚٔخ اٌزٕظ١ُ فٟ 

١٘ىً اٌّشوٚع، كػُ اٌم١بكاد ٚاٌزياِٙب ٌزطج١ك أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب، اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌَبئلح ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ، 
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ؾفبظ ػٍٝ َِز٠ٛبد اٌغٛكح ٚرط٠ٛو٘ب ثّوٚٔخ رَزٛػت ٚعٛك ٔظبَ َِزلاَ ٌؼالط أفطبء اٌزشغ١ً، ٚاٌ

 اٌّزغ١واد اٌّفبعئخ.

( اْ كٚه اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ ٚاٌّؼوفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾم١ك اٌّإٍَخ Brian, et al.,2015ث١ّٕب روٜ كهاٍخ  )    

ٌٗ اصو ػٍٝ رؾم١ك اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ِٚؼبٌغخ أفطبء اٌزشغ١ً ، اٍز١ؼبة ثشىً ٍو٠غ ٌزطج١ك أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب 

ؽ١ش اولد اٌلهاٍخ اْ ّٔؾ اٌزؼٍُ ٚاٌّؼوفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٠َبػل اٌشووبد ػٍٝ ٍوػخ اٚ رأفو اٍز١ؼبة ا١ٌٙىً 

 اٌزٕظ١ّٝ ٚاالفواك ٌٙنا األٍٍٛة.

ّٛهك٠ٓ ٚاٌؼ١ٍّبد ( ّٔٛمط ٠ؼزّل ػٍٝ ػاللبد ث١ٓ اChing-Hsin, et al., 2019ٌؽٛهد كهاٍخ )    

اٌزشغ١ٍ١خ ٚعٛكح إٌّزغبد ثبٍزقلاَ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب فٟ اٍزىشبف ٚرؾل٠ل أَت اٌّٛهك٠ٓ إلِلاك اٌشووخ 

ثبٌّٛاهك اٌّالئّخ ٌٍؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ ٚافز١بهُ٘ ٚفك ِؼب١٠و رم١ًٍ اٌفبلل، ئػبكح اٍزقلاَ اٌّٛاهك ، ئػبكح اٌزل٠ٚو 

ت االٔؾواف فٟ اٌزٛه٠ل ِٚٛاطفبد اٌّٛاك ، رج١ٓ اْ ٘نا إٌّٛمط ٠إصو ػٍٝ ، اإلٔزبط اٌَّزلاَ اٌّجٕٝ ػٍٝ رغٕ

عٛكح وً ِىْٛ ٚعٛكح إٌّزظ إٌٙبئ١خ ثبإلػبفخ اٌٝ رؼي٠ي للهاد اٌشووبد رغبٖ ٠ٚي٠ل ِٓ رٛف١و إٌّزظ فٟ 

 ؽبالد اٌطٍت اٌؼبٌٝ.

رقظ١ض اٌزىٍفخ ٚاٌٛلذ إٌّبٍج١ٓ  رؾ١َٓ اٌؼ١ٍّبد، ِوٚٔخ فٟ رٛفو ٍزخ ١ٍغّب ِيا٠ب ػل٠لح ٌٍشووبد ِٕٙب   

ٌزطج١ك رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد إٌّبٍجخ ػالٚح ػٍٝ عٛكح ث١ئخ اٌؼًّ ٚهػب اٌؼب١ٍِٓ ، ػالٚح ػٍٝ رأص١و٘ب فٟ 

، وّب أٚػؼ ( Fernando, et al., 2015)رؾم١ك ِشبهوزُٙ االٌزياَ ثبٌؼ١ٍّبد ٚفك أٌٍ اٌغٛكح اٌّطٍٛثخ  

(Pavel, and Sarbu, 2014) ٍٍاٌغٛكح ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو  ٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠ؼيى اٌملهاد اٌزٕبف١َخ ٚاْ أ

 ٚرؾم١ك األ٘لاف اٌزٕظ١ّ١خ.

اْ رطج١ك ٍزخ ١ٍغّب ٠ؾزبط ِٓ اٌّإٍَبد اْ ( 2112)ؽَبْ،( Javad, 2012اثوىد ونٌه كهاٍخ )      

رزٛعٗ اٌٝ ئكاهح اٌزغ١١و فٟ اٌّىْٛ اٌضمبفٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ٚرو١ٍـ ل١ُ اٌغٛكح ٚرم١ًٍ َٔت االٔؾواف اٌفؼ١ٍخ ػٓ 

َٔت االٔؾواف اٌّمجٌٛخ فٟ ِغبالد اٌؼًّ، وّب رؾزبط ِّبهٍبد ٍزخ ١ٍغّب اٌٝ رط٠ٛو اٍزوار١غ١خ اٌّإٍَخ 

اٌلهاٍخ اولد اْ رٍه اٌؼٛاًِ ِٓ األِٛه اٌزٝ  االٔؾواف،ػٍٝ َِز٠ٛبد اٌغٛكح ٍٚل فغٛح ٚرله٠ت اٌؼب١ٍِٓ 

 ري٠ل ِٓ للهاد اٌّإٍَخ فٟ ٍوػخ اٍز١ؼبة صمبفخ ٍزخ ١ٍغّب. 

اْ اٍزقلاَ اٍٍٛة ٍزخ  ارؼؼ( 2112)ف١ًٍ،( Jeroen and Joran, 2012)فٟ رٛعٗ افو ِٓ كهاٍخ    

اء فٟ اٌشووبد ٠مَٛ ػٍٝ رؾل٠ل ٚرؼو٠ف أكٚاد ِٚإشواد ٌم١بً اٌغٛكح ١ٍغّب فٟ ؽً ِشىالد اٌزشغ١ً ٚاألك

ٚػغ ئعواءاد اٌزؾ١َٓ ٚاٌزؾىُ فٟ أكاء اإلعواءاد  ٌٍّشىالد، اٌغنهٞرؾ١ًٍ اٌَجت  ٚاالٔؾوافبد،

ٚاٌؼ١ٍّبد، ػالٚح ػٍٝ رؾ١ًٍ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ ػٛء اٌّإشواد اإلؽظبئ١خ ػٓ رفبط١ً ئعواءاد 

 ٚػ١ٍّبد اٌزشغ١ً.

(ػٍٝ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠ملَ ٌٍشووبد أفؼً اٌّّبهٍبد اٌزٝ رإصو Ali, et al., 2013وّب رإول كهاٍخ )     

فٟ هػب اٌيثْٛ ٚاٌّزؼب١ٍِٓ ٚرجٕٝ صمخ ػب١ٌخ ٌل٠ُٙ رغبٖ رؼبِالرُٙ ِغ اٌشووخ ٚٔمٍُٙ ٌالٔطجبػبد اإل٠غبث١خ 

، ٚاالػزّبك ػٍٝ أٍب١ٌت اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٝ ٌٍٛطٛي اٌٝ اػٍٝ ػٓ اٌشووخ ٚعٛكح فلِبرٙب  WOMاٌغل٠خ 

اٌَّز٠ٛبد فٟ اٌغٛكح ٚاٌللخ ٚرم١ًٍ اٌزىب١ٌف ٚاٌٙله ، االِو اٌنٜ ٠ٕؼىٌ ئ٠غبث١ب ػٍٝ اٌّٛلف اٌزٕبفَٟ 

 ٌٍشووبد.

 اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً 

٠زطٍت اٌزٛاعل فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ اْ رؼيى ِٓ رطج١مٙب الٍزوار١غ١بد ِٕبٍجخ ٌطج١ؼخ أعٛاء اٌج١ئخ اٌل١ٌٚخ      

ٚاٌزٛى٠غ، ثؾ١ش رّىٕٙب رٍه االٍزوار١غ١بد ِٓ رط٠ٛو اثؼبك إٌّزغبد ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزَؼ١و  اٌّزٕٛػخ،ِٚزغ١وارٙب 

ػٍٝ اْ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ( 2115) اٌغٛىٜ ٚ ؽّبٔٝ ،( Itzhak, 2019ؽ١ش رإول كهاٍخ )

رفوع ػٍٝ اٌشووبد اْ رؼًّ ػٍٝ رى١١ف وبفخ اِىب١ٔبرٙب اٌلاف١ٍخ ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌقبهع١خ فٟ ث١ئخ 

 إٌّبفَخ ثملهاد ر٠َٛم١خ ك٠ٕب١ِى١خ ِؤخ.

لهح ( ػٍٝ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍشووبد اٌّظNoelia and Diana , 2019اولد كهاٍخ )      

رؾبط اٌٝ اْ رىَت رٍه االٍزوار١غ١بد فظبئض اٌؼٌّٛخ فٟ ِٛاطفبد إٌّزغبد ٚاْ رؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو 

اٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ فٟ أٍٛاق اٌزظل٠و ثشىً ٠جٕٝ ػٍٝ ٔزبئظ اٍزىشفب٘ب ٌٍؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ 

ٍٛاق اٌل١ٌٚخ ػٍٝ للهح اٌشووبد اٌّظلهح فٟ ماد اٌؼاللخ، إٌزبئظ أظٙود ربص١و رٛؽ١ل اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ فٟ األ

 اٌزؾىُ ثبٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٝ ٚثبألٍٛاق.
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( فبطخ فٟ اٌشووبد ِزؼلكح Man, 2018)ىا٠ٚخ أفوٜ الٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ رٕبٌٚزٙب كهاٍخ     

ِٓ فالي رجٕٝ االثزىبه  اٌغ١َٕبد رؼزّل ػٍٝ ِّبهٍخ ِلهاء اٌز٠َٛك ٌزٛعٙبد رط٠ٛو اٌَٛق اٌزغبهٞ اٌلٌٚٝ

اٌّشزون ِغ اٌؾٍفبء ِٓ اٌشووبد فٟ ه٠بكح اٌَٛق اٌزغبهٞ ثبثزىبهاد ر٠َٛم١خ ٚرغبه٠خ، ػالٚح ػٍٝ اٌشواوخ 

فٟ اثزىبه فلِبد ِٕٚزغبد رؼ١ف ل١ّخ ػب١ٌخ ٌٍؼّالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ، وّب اولد اٌلهاٍخ ػٍٝ ربص١و 

ٌشواوخ ِغ ؽٍفبء اٌشووخ فٟ ه٠بكح األٍٛاق اإلل١ّ١ٍخ ثّشبه٠غ رؼيى اٍزوار١غ١خ اٌزٍٛغ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ثب

 اٌم١ّخ ٌلٜ اٌؼّالء. 

ِٓ االٍزوار١غ١بد اٌّّٙخ اٌزٝ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ ارجبػٙب فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ رٍه اٌزٝ رزؼٍك      

ّب أْ أىِبد االلزظبك اٌؼبٌّٟ ٌٙب ثاكاهح االىِبد فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚاٌزؾٛؽ ِٕٙب ثبٍزوار١غ١خ ٚاػؾخ ال ١ٍ

ِٓ فالي رط٠ٛو اثؼبك اٍزوار١غ١خ إٌّزظ ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزَؼ١و ثؾ١ش رزؼّٓ اثؼبك ٌٍزؾٛؽ  لٛٞ،رأص١و 

(، ٚأػبفذ كهاٍخ اْ ِٓ االٍزوار١غ١بد اٌل١ٌٚخ ٌٍز٠َٛك Lana, 2014ؽلٚصٙب )ِٓ االىِبد اٌّإصوح ٚرٛلغ 

، ٚرط٠ٛو اٌلٚه اٌزٕظ١ّٝ اٌزوف١ٗ ٚاالصبهح ٌلٜ اٌؼّالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ  ٔتاربؽخ عٛارٍه اٌزٝ رؼزّل ػٍٝ 

ٌٍشووخ ثؾ١ش ٠ؼيى ِٓ رط٠ٛو اٍزوار١غ١خ إٌّزظ ٚاٌزو٠ٚظ اٌل١ٌٚخ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ثش اٌم١ُ اٌزوف١ٙ١خ ٌٍؼّالء 

 (.Chih-Wen, 2016وؼٛاًِ عنة ٚرؾف١ي ٌُٙ )

اٌزٟ  ِٓ االٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛم١خاْ ( 2116)١ٍٍُ، ( Johanna and Peter , 2013أظٙود كهاٍخ )      

اٌزٛعٗ ٌزؾم١ك إٌّٛ فٟ األٍٛاق اٌظغ١وح ٚإٌبشئخ ٚاٌّفزٛؽخ  اٍزوار١غ١خفٟ األٍٛاق  رزجؼٙب اٌشووبد  اٌل١ٌٚخ

 ِٓ فالي ِٓ االٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛم١خ اٌفؼبٌخ اٌزٝ رىَت اٌشووخ فوص ٌٍزٍٛغ ٚإٌّٛ ٚه٠بكح االػّبي، ٚ٘ٝ 

٘نٖ االٍزوار١غ١خ ػٍٝ ػٕظو االثزىبه ٚاٌو٠بكح فٟ رمل٠ُ  ٚرؼزّل، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌو٠بكٜ االثزىبهٜ 

اٌز٠ٕٛغ اٌَّزّو فٟ اٌّٛاطفبد اٌّملِخ ٌزٍه األٍٛاق ِٓ فالي ِٛاطفبد رٕبف١َخ ٌزٍه األٍٛاق ، ثبإلػبفخ اٌٝ 

 االثزىبه فٟ ِٛاطفبد إٌّزغبد.

ٜ ٌٍز٠َٛك اٌلٌٚٝ رؼزّل ػٍٝ رٛعٙبد اٌز٠َٛك اٌىٟٛٔ اٚ اٌز٠َٛك اٌؼبٌّٝ، ؽ١ش ٕ٘بن اٍزوار١غ١خ أفو     

رؼزّل ػ١ٍٙب اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌؼبٍِخ فٟ اٌّغبالد اٌظٕبػ١خ ٚفبطخ لطبع ا١ٌَبهاد رز١ؼ ٘نٖ االٍزوار١غ١خ 

ؼبه رٕبف١َخ ٚرىٍفخ الً للهاد رٕبف١َخ رؼزّل ػٍٝ االٍزفبكح ِٓ اٌزؼبْٚ ِغ اٌٛوالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٌزمل٠ُ أٍ

ٌٍّٕزغبد، أ٠ؼب رؼزّل ٘نٖ االٍزوار١غ١خ ػٍٝ ثٕبء رىزً ٚرؾبٌف ٌزٛف١و اٌّؼوفخ اٌز٠َٛم١خ االٍزوار١غ١خ ٌجٕبء 

 ( .١ِChristian, et al., 2014يح رٕبف١َخ َِزلاِخ فبطخ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ إٌبشئخ )

( رظٛهاد ػٓ ِّبهٍبد اٌشووبد David, 2010( ، )Pierre, et al., 2012وّب للِذ كهاٍبد )   

الٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش اٌزٛعٗ اٌٝ االٍزوار١غ١خ اٌؼب١ٌّخ ثؾ١ش رؼزّل ػٍٝ رغ١ّغ ٌزىزالد ٚؽ١ٕخ  

ٌزّبهً اٌز٠َٛك اٌؼبٌّٝ فٟ األٍٛاق اٌٛؽ١ٕخ اٌّقزٍفخ فٟ اٌمطبػبد اٌّزمبهثخ فٟ إٌشبؽ ، ػالٚح ػٍٝ اٍزقلاَ 

ٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ اٌزٝ رؼزّل ػٍٝ ٍٚبئً اٌزٛاطً االعزّبػٝ ٚرؾ٠ًٛ االؽلاس ٚاٌفؼب١ٌبد اٌؼب١ٌّخ اٍزوار١غ١خ ا

اٌٝ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ، ِٓ فالي رؾف١ي اٌَّزٍٙى١ٓ اٌّجلػ١ٓ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚئ٠غبك اٌم١ّخ ٌل٠ُٙ ػجو كِظ 

فٟ  ر٠َٛم١خ ٌٍقلِبد اٌّظبؽجخ ٌٙب خفوطواٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌضمبفخ ٍٚٚبئً اٌزٛاطً ٌزؾ٠ًٛ االؽلاس اٌؼب١ٌّخ 

    . األٍٛاق اٌل١ٌٚخ

ؽ١ش رورجؾ رٛعٙبد إٌٛا٠ب  اٌز٠َٛمٝ،رؼزّل ونٌه اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ ػٍٝ اثؼبك اٌىفبءح ٚاٌز١ّي       

١ٌخ االٍزوار١غ١خ ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ فٟ ط١بغخ اٍزوار١غ١خ ر٠َٛم١خ رزؼّٓ إٌظوح اٌَّزمج١ٍخ فٟ األٍٛاق اٌلٚ

ٌزؾم١ك اٌز١ّي اٌز٠َٛمٝ، ِٓ فالي اٌزوو١ي ػٍٝ ػٕظو اٌىفبءح فٟ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك ِٓ ؽ١ش رؼ١ّٕٗ فٟ 

ِٛاطفبد إٌّزغبد ٚرط٠ٛو٘ب ثبالػزّبك ػٍٝ اٌىفبءح اٌزٕبف١َخ ٚكِظ ِٛاطفبد ِٚزغ١واد األٍٛاق اٌل١ٌٚخ فٟ 

 (.١َAnna and Neil , 2019خ)اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ ػجو اٌىفبءح اٌز٠َٛم١خ ٚاٌزٕبف

اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ ػٍٝ رط٠ٛو ٚر٠ٕٛغ ِٙبَ ٚٚظبئف اٌز٠َٛك ٚعؼٍٙب ِزؼلكح  رمَٛ ا٠ؼب       

ثؾ١ش رؼغ ِٙبَ فؼبٌخ ٌّٛاعٙخ ؽج١ؼخ اٌغغواف١ب فٟ  ِٚزغ١وارٙب،ِٚزٕٛػخ ٌزغط١خ اثؼبك األٍٛاق اٌل١ٌٚخ 

ٚونٌه رّىٓ  ٚاٌٛوالء،ّٚٔؾ اٌزٛى٠غ اٌّؾٍٝ  اٌل١ٌٚخ،األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚٔظُ اٌؼوائت ٚؽج١ؼخ ِٕبفن اٌزٛى٠غ 

اٌل١ٌٚخ رٍجٝ رٛلؼبرُٙ ٚاؽز١بعبرُٙ ِٓ اٌشووبد اٌشووخ ِٓ رٛف١و فلِخ اٌؼّالء ٚفك صمبفبد ك١ٌٚخ ِقزٍفخ 

(Francesco, et al., 2018.) 

( اْ رظ١ُّ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ فبطخ فٟ ؽبٌخ ِشوٚػبد Chan, et al., 2012اولد كهاٍخ )     

اٌفؤشب٠ي رؼزّل ػٍٝ اٍزوار١غ١خ اٌزؾ١ًٍ ٌؼٕبطو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٝ  ألٚعٗ اٌزشبثٗ ٚاالفزالف فٟ اثؼبك 
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إٌّزغبد ٚاٌَؼو ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌّىبْ ، إٌزبئظ أظٙود ونٌه اْ ٘نٖ االٍزوار١غ١خ رؼزّل ػٍٝ ػٌّٛخ االثؼبك 

 األهثؼخ ٌٍّي٠ظ اٌز٠َٛمٝ وبٍزوار١غ١خ ٌٍؼًّ فٟ أٍٛاق اٌفؤشب٠ي اٌل١ٌٚخ.

١غ ٚرٛف١و رؼزّل ونٌه اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ػٍٝ اٍزوار١غ١خ إٌّزغبد اٌمبئّخ ػٍٝ ػمٛك اٌزظٕ    

( ػٍٝ اْ ٘نٖ Revti, et al., 2018ٍٚطبء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٓ اعً اإلٔزبط، ؽ١ش اولد كهاٍخ )

االٍزوار١غ١خ رؼزّل ػٍٝ ػٕظو ٍٍٍَخ اٌم١ّخ، وّب أظٙود إٌزبئظ اْ ٘نٖ االٍزوار١غ١خ رزطٍت ِٓ اٌشووبد 

ٍزغالي فوص ٍٍٍَخ اٌم١ّخ ٚاٌزظل٠و اٌل١ٌٚخ اْ رؼيى ِٓ للهارٙب اٌز٠َٛم١خ ٚاٍزىشبف فوص اٌزظل٠و ٚا

 .ٌزؼي٠ي اٍزوار١غ١خ اٌز١ٍٛغ ٚاٌزظ١ٕغ فٟ االٍٛاق اٌل١ٌٚخ

( اْ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ رؼزّل ػٍٝ اٌّوٚٔخ ٚاٌل٠ٕب١ِى١خ فٟ Itzhak, 2016ث١ّٕب رإول كهاٍخ )     

ٚرط٠ٛو للهاد اٌٛظبئف اٌز٠َٛم١خ  ِٛا٘خ رمٍجبد األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚرؾ١َٓ األكاء اٌٛظ١فٝ ٌؼ١ٍّبد اٌز٠َٛك،

ِٚٙبهاد ِٛظفٟ اٌز٠َٛك ِغ رط٠ٛو اٌؼ١ٍّخ االرظب١ٌخ ٌٍز٠َٛك ثبٍزقلاَ اٌوٍبئً اٌفٛه٠خ ٚاٌلهكشبد اٌفٛه٠خ 

ث١ٓ ِٛظفٟ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌزٛؽ١ل اٌمواهاد اٌز٠َٛم١خ االٍزوار١غ١خ، ِّب ٠ؼيى ِٓ اٌملهاد اٌل٠ٕب١ِى١خ الكاهح 

 . ػ١ٍّخ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ

 ,Man and Peterفٟ رٛعٗ افو ٌّّبهٍبد اٌشووبد اٌل١ٌٚخ الٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك أٚػؾذ كهاٍخ )     

( اْ أٌٍ ٘نٖ االٍزوار١غ١بد رمَٛ ػٍٝ ِّبهٍبد اٌزقط١ؾ اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزظ ٚاٌزَؼ١و ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ 2017

خ ٌّوالجخ رمٍجبد األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٍٚوػخ ٚفك ؽج١ؼخ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٚزغ١وارٙب اٌّقزٍفخ ِغ ٚعٛك آ١ٌخ َِزلاِ

ػٛئٙب، اولد اٌلهاٍخ ونٌه ػٍٝ أ١ّ٘خ ػ١ٍّخ طٕغ اٌمواهاد اٌز٠َٛم١خ ِٛائّخ االٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛم١خ فٟ 

فبطخ ٌألٔشطخ ػب١ٌخ اٌزم١ٕخ ِٚواػبح رغبٚى رؾل٠بد ػلَ اٌز١مٓ فٟ األكاء اٌز٠َٛمٝ ٚرطٛه اٌزىٌٕٛٛع١ب ثؾ١ش 

 ٠َٛك ػٍٝ رؼي٠ي للهاد رغبٚى رٍه اٌزؾل٠بد.رمَٛ اٍزوار١غ١خ اٌز

ػٍٝ االٍزفبكح ِٓ ٚفٛهاد اٌؾغُ اٌىج١و ٚرم١ًٍ اٌزىب١ٌف ٚى٠بكح  رووي ونٌه اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ     

اٌوثؾ١خ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّيا٠ب اٌّزبؽخ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚونٌه اٌزم١ٕبد اٌز٠َٛم١خ ٚلٕٛاد اٌزٛى٠غ اٌّؼزلح 

اٌمبثً ٌٍز٠َٛك ػجو ِٕبفن  ( اْ ظٙٛه إٌّزظ اٌؼبShane, et al., 2016ٌّٝػٍٝ االٔزؤذ، ؽ١ش رش١و كهاٍخ )

االٔزؤذ ًٍٙ ِٓ رٛف١و رل٠ًٚ ٚرلاٚي رٍه إٌّزغبد فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ، ؽ١ش رقلَ االٔزؤذ إٌّٛ فٝ 

األٍٛاق فٟ ؽبٌخ ٚعٛك اٌزٛعٗ االٍزوار١غٟ  ٌٍزَٛق اٌلٌٚٝ ٚ٘ٛ ٠زؾبط ِٓ اٌشووبد اْ رطٛه للهارٙب اٌلاف١ٍخ 

 فٟ اٍزغالي اٌز٠َٛك ػجو االٔزؤذ.

اٌٝ اْ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ رؼزّل ػٍٝ رؼي٠ي عٛأت إٌّزظ ( Vinh, et al., 2018اِب فٟ كهاٍخ )   

ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌَؼو ٚفك ِلافً رٕبف١َخ رٍجٝ اؽز١بعبد األٍٛاق ٚاٌؼ١ًّ اٌلٌٚٝ ، ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ ئكاهح 

ٌضمبفٟ وّؾلك الٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ، ٚفٝ ٔفٌ ػاللبد ل٠ٛخ ِغ اٌؼّالء فٟ رٍه األٍٛاق ِٚواػبح اٌزٕٛع ا

 اٌٛلذ رؾم١ك اٌّوٚٔخ الٍز١ؼبة اٌزمٍجبد ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٘لاف إٌّٛ ٚاٌوثؾ١خ. 

 خايسا : فشوض انبحث 

 :ِٓ رؾم١ك ا٘لاف اٌلهاٍخ اٌزب١ٌخ،ثظ١بغخ اٌفوٚع لبَ اٌجبؽش  

ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّبال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ( أ

 . اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد

ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ( ة

 اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و.

ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ   ( د

 .ٝ ٌٍزو٠ٚظاٌلٌٚ

ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ( س

 اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ.
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 ًَىرج انبحث:
 ٠زّضً ّٔٛمط اٌلهاٍخ فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لمعالقة بيؽ أسمؾب ستة سيجسا واستخاتيجيات التدؾيق الجولى ( نسؾذج البحث1شكل )
 السرجر: مؽ اعجاد الباحث. 

 سادسا : يُهدُت انبحث
فٟ كهاٍزٗ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚمٌه ِٓ أعً ثٕبء رأط١ً ػٍّٟ ٔظوٞ  اٌجبؽش إٌّٙظ اٍزقلاَ 

، وّب أْ ِٕٙغ١خ اٌجؾش رؼزّل ػٍٝ ئعواء ٌّٛػٛع اصو أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ػٍٝ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ 

كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ِٓ فالي ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ، ؽ١ش ٠ؼزّل اٌجؾش ا١ٌّلأٟ ٠ؼزّل ػٍٝ اٍزقلاَ أكاح ل١بً رزّضً فٟ 

اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد ،  أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ،ط٠ٛو اٍزجبٔخ رزؼّٓ ػلك ِٓ اٌّؾبٚه ر

 .اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و ، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ

  يدخًع وعُُت انبحث:

ٚرُ رؾل٠ل ؽغُ اٌؼ١ٕخ ِٓ فالي اٍزقلاَ  اٌى٠ٛز١خ،اٌؼب١ٍِٓ ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ ٠زّضً ِغزّغ اٌجؾش  

اٌجبؽش ٌّؼبكٌخ ؽَبة اٌؼ١ٕخ ثّؼ١ٍِٛخ ؽغُ اٌّغزّغ 
3

ِٓ فالي هعٛػٗ اٌٝ ث١بٔبد اإلكاهح اٌّووي٠خ ، 

ؽ١ش رُ رؾل٠ل ؽغُ  اٌى٠ٛز١خ،، ٚث١بٔبد ٚىاهح اٌزغبهح ٌإلؽظبء ٚونٌه ث١بٔبد غوفخ رغبهح ٚطٕبػخ اٌى٠ٛذ

 .ِفوكح 151اٌؼ١ٕخ ة

 ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي اٌزبٌٟ رٛى٠غ اٌؼ١ٕخ وّب ٠ٍٟ: 

 (1خذول )

 حىصَع حدى عُُت انبحث

 % العدد تهزيع حجم العينة عمى الذركات الدولية الكهيتية م
 46.7 44 شخكات دولية في مجال االتراالت 1
 24 75 شخكات دولية في مجال البتخول 2
 33.3 35 شخكات دولية في القظاع الخجمى 3
 011 051 اإلجمالي 

                                                           
3
.بحوث التسويق للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية. المكتبة 2112صادق.بازرعة، محمود يمكن الرجوع الى كال من :  

 االكاديمية القاهرة.
.توسيط استراتيجيات الريادة في العالقة بين المرونة االستراتيجية 2111.نقالً عن العراقى ، عبد هللا.1111ريتشارد وجونسون 

 .16-31،ص:1، عدد 26لعربية للعلوم اإلدارية جامعة الكويت، مجلد ومستوى أداء البنوك التجارية اليمنية. المجلة ا
Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business Students. Pearson, 

New York,p.8 

بؤ باألزمات المالية: دراسة . نموذج مقترح الستخدام الشبكات العصبية في التن2111،نقال عن : حسين مصيلحى.1112عالم ، 
 .115تطبيقية على البنوك التجارية .مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، العدد األول، يناير، ص

 تابعمتغير  ةمستقل اتمتغير
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 أداة انبحث:
رشًّ أكاح اٌجؾش ػلك ِٓ اٌؼٕبطو ٚاٌّواؽً اٌزٟ رّذ ثٙب ؽزٝ اٌٛطٛي ئٌٝ شىٍٙب إٌٙبئٟ ٚٔش١و  

 ئٌٝ مٌه وّب ٠ٍٟ:

 :شًّ رظ١ُّ أكاح اٌلهاٍخ ػٍٝ فَّخ ِؾبٚه: حصًُى أداة انبحث ( أ

ِؾٛه أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب، ِؾٛه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد، ِؾٛه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  

 اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و، ِؾٛه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ، ِؾٛه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ

َبثمخ اٌّزظٍخ ٚرُ رؾل٠ل ػجبهاد ٚفمواد ِؾبٚه اٌجؾش ِٓ فالي اٌوعٛع ئٌٝ ػلك ِٓ اٌلهاٍبد اٌ

 .أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝثّٛػٛع 

  

 

 ٠ٚش١و اٌغلٚي اٌزبٌٟ ئٌٝ رٛػ١ؼ ِؾبٚه أكاح اٌجؾش ٚػجبهاد اٌم١بً اٌّورجطخ ثىً ِؾٛه:

 (2خذول )

 يحاوس أداة انبحث

 ندبة عبارات المحهر عدد العبارات مدمى المحهر المحهر
 من عبارات األداة

 %19.4 13 سيجسا ستة أسمؾب محؾر األول
 %24.9 14 لمسشتجات الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الثاني
 %19.4 13 لمتدعيخ الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الثالث
 %24.9 14 لمتخويج الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الخابع

 %19.4 13 لمتؾزيع الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الخامذ
 %011 67 المجمهع 
 صذق وثباث أداة انبحث:  

٠مظل ثبٌظلق ِلٜ للهح أكاح اٌجؾش ػٍٝ ل١بً اٌّٛػٛع اٌنٞ ٚػؼذ ِٓ أعٍٗ ثّؼٕٝ ئٌٝ أٞ كهعخ  

رظٍؼ أكاح عّغ اٌج١بٔبد ٌم١بً اٌغوع اٌنٞ ٚػؼذ ِٓ أعٍٗ ثؾ١ش ال رم١ٌ شٟء آفو أٚ رؼٕٟ ش١ئ ب آفو ئٌٝ 

 ، ٚرُ ئعواء اٌظلق ٚفك ِب ٠ٍٟ: (Sardantakos, 1998, P. 95عبٔجٙب )

: ٚ٘ٛ ٠زؼٍك ثبٌظلق اٌظب٘وٞ أٚ اٌَطؾٟ ألكاح اٌجؾش ؽ١ش ٠زُ ِٓ Face Validityانصذق انظاهشٌ  (أ 

فالٌٗ اٌؾىُ ػٍٝ األكاح ٚػجبهاد عّغ اٌج١بٔبد ماد اٌؼاللخ ثىً ِؾٛه ِٓ اٌّؾبٚه ِٓ ؽ١ش اهرجبؽٙب 

١ٕخ اٌجؾش ٚطؾخ رور١ت ثٕٛك اٌؼجبهاد ثّغبي ِٚٛػٛع اٌجؾش ِٚلٜ ٚػٛػ ِٕٚبٍجخ األكاح ٌؼ

ٚطالؽ١زٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ ئعبثبد ِٓ ػ١ٕخ اٌجؾش، ٚرُ ئعواء ٘نا االفزجبه ِٓ فالي ػ١ٕخ ِٓ ِغزّغ 

 اٌجؾش.

: ٠ٚؼزّل ٘نا إٌٛع ِٓ اٌظلق ػٍٝ ِلٜ طلق اٌّؾزٜٛ ِٓ ؽ١ش Content Validityصذق انًحخىي (ة 

ٛع، ٚرُ اٌزؾمك ِٓ مٌه ِٓ فالي ػوع أكاح اٌجؾش رّض١ً اٌؼجبهاد ٌّزغ١واد اٌجؾش ٚرغط١زٙب ٌٍّٛػ

 ٚمٌه ٚفك اٌّؼبكٌخ ا٢ر١خ:  Pre-testػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌجؾش ٚرغوثزٙب رغوثخ أ١ٌٚخ ٚاٍزقلاَ افزجبه 

 ـ عجد األخظاء1 = معادلة جتسان
 عجد السبحؾثيؽ× عجد األسئمة 

اٌّؾى١ّٓ اٌّزقظظ١ٓ ٚمٌه ٌزأو١ل ؽ١ش رُ ػوع أكاح اٌجؾش ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ صذق انًحكًٍُ:  (ط 

عٛأت اٌشىً ٚاٌظ١بغخ ٚاٌزور١ت ٍٚالِخ ػجبهاد اٌم١بً ِٚلٜ ِالءِزٙب ٚرُ اٌم١بَ ثاعواء اٌزؼل٠الد 

 اٌالىِخ اٌزٟ الزوؽٙب اٌّؾى١ّٓ ػٍٝ األكاح لجً رٛى٠ؼٙب ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش.

ا رُ اٍزقلاِٙب أٚ ئػبكرٙب ِوح أفوٜ ٕٚ٘ب اٌّمظٛك ثبٌضجبد أْ رؼطٟ األكاح ٔفٌ إٌزبئظ ئمثباث األداة:  (ك 

رؾذ ظوٚف ِّبصٍخ، ؽ١ش رُ اؽزَبثٗ ِٓ فالي ِؼبًِ "أٌفب ووٚٔجبؿ"" ثبٍزقلاَ اٌجؤبِظ اإلؽظبئٟ 

"SPSS.ؽ١ش ٠ٛػؼ اٌغلٚي ا٢رٟ ل١ّخ ٌىً ِؾٛه ٚونٌه اٌضجبد اٌىٍٟ ٌألكاح ،" 
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 (3خذول )

 يعايم أنفا االحساق انذاخهٍ ألداة انبحث

 معامل الثبات مدمى المحهر المحهر
Alpha 

 4.882 سيجسا ستة أسمؾب محؾر األول
 4.879 لمسشتجات الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الثاني
 4.894 لمتدعيخ الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الثالث
 4.863 لمتخويج الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الخابع

 4.877 لمتؾزيع الجولى التدؾيق استخاتيجية محؾر الخامذ
 1.874 الثبات الكمي واالتداق الداخمي لألداة

 يصادس وحذود انبحث:
 رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ث١بٔبد اٌجؾش ِٓ فالي ِلف١ٍٓ ٔٛػؾّٙب وّب ٠ٍٟ: 

رزؼٍك ثبٌىزت ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد ٚإٌشواد ٚاٌجؾٛس ٚاإلؽظبئ١بد اٌؼوث١خ  ٟٚ٘: يصادس ثاَىَت (أ 

 .ثّٛػٛع أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝٚاإلٔغ١ٍي٠خ ماد اٌؼاللخ 

: رزّضً فٟ أكاح اٌجؾش اٍزّبهح االٍزج١بْ اٌزٟ رُ رٛى٠ؼٙب ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش اٌّّضٍخ يصادس أونُت (ة 

 ٌٍّغزّغ.

 اٌجؾش ٍٛف رمزظو ػٍٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ: وّب أْ ؽلٚك

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ثمطبع االرظبالد : أْ ػ١ٕخ اٌجؾش رووي ػٍٝ حذود بششَت (ط 

 .ٚإٌفؾ ٚاٌقلِبد

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ِٓ ؽ١ش إٌّزظ : رووي ػٍٝ حذود يىضىعُت (ك 

 ٚاٌزَؼ١و ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزٛى٠غ.

 انخحهُم اإلحصائٍ:
ٚمٌه إلعواء اٌزؾ١ًٍ اٌالىَ ٌج١بٔبد  SPSSرطج١مبد اٌؾبٍت ا٢ٌٟ  اٍزقلِذ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ 

 اٍزّبهاد االٍزج١بْ ٚمٌه ِٓ فالي األكٚاد اإلؽظبئ١خ اٌزب١ٌخ:

 اٌزٛى٠ؼبد اٌزىواه٠خ ٌقظبئض ػ١ٕخ اٌجؾش. - أ

 ِظفٛفخ ِؼبِالد االهرجبؽ ٌّزغ١واد اٌجؾش. - ة

 وٕلاي.ِؼبًِ اهرجبؽ  - د

Rِؼبًِ اٌزؾل٠ل  - س
2

 رؾ١ًٍ االٔؾلاه 

أسهىب سخت سُدًا واسخشاحُدُاث سابعا : انذساست انخطبُمُت وححهُم انعاللاث بٍُ يخغُشاث 

 :انخسىَك انذونً
فٟ ٘نا اٌغبٔت ِٓ اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ اٌزٟ رَؼٝ ئٌٝ رؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ ٚافزجبه اٌفوٚع ؽ١ش رُ  

ئػلاك االٍزجبٔخ ٚرأو١ل ِظلال١زٙب ٚصجبرٙب، وّب أٔٗ رُ رٛط١ف ػ١ٕخ اٌجؾش ٚونٌه ئعواء افزجبهاد ِظفٛفخ 

rاٌزؾل٠ل االهرجبؽ ث١ٓ ِزغ١واد اٌجؾش ٚونٌه افزجبه ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ ِٚؼبًِ 
2

ٚثبٍزقلاَ ثؤبِظ  

SPSS ، ٚرٕٖٛ اٌجبؽضخ ٕ٘ب اٌٝ أٗ رُ اٌم١بَ ثّواعؼخ ٚرأو١ل طؾخ االٍزغبثبد اٌٛاهكح فٟ االٍزجبٔبد اٌّٛىػخ

ٚاٌم١بَ ثزٛو١ل٘ب ٚرغ١ٙي٘ب ر١ّٙلا  ٌزؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ِم١بً "وّٟ" لبثً ٌإلكفبي اٌٝ ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ 

SPSS َِم١بً "١ٌىود" اٌقّبٍٟ ٚاػطبء ٚىْ ٌىً َِزٜٛ ِٓ َِز٠ٛبد اٌّم١بً ٚفمب ٌّب ، ٚرُ ونٌه اٍزقلا

( ٚئكفبي اٌج١بٔبد اٌٝ 1( ، غ١و ِٛافك عل ا)2(، غ١و ِٛافك)3(، ِؾب٠ل)4(، ِٛافك)5ِٛافك عل ا)٠ٍٝ : 

ّب أْ ػلك اٌجؤبِظ ٚفمب  ٌٙنٖ االٚىاْ ٚرى٠ٛل ػجبهاد اٌم١بً ٚاالٍزغبثبد ٚمٌه ١ٌمبً ِؼبِالد االهرجبؽ، و

 ٚمٌه وّب ٠ٍٟ:ِزغ١و ربثغ"،  1ِزغ١و َِزمً  ٚ 2( ِزغ١واد "3اٌّزغ١واد اٌلافٍخ فٝ إٌّٛمط ػلك )
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 ( نًخغُشاث انبحث:Pearson Correlationيعايالث االسحباط ) ـ يصفىفت1
 Pearsonرُ افزجبه اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌجؾش ِٓ فالي اٍزقلاَ أٍٍٛة ِؼبًِ االهرجبؽ ) 

Correlation( ؽ١ش ٠ش١و علٚي ،)ػٍٝ ٔزبئظ ٘نا االفزجبه ٚاٌزٟ أظٙود ٚعٛك ػاللبد اهرجبؽ ِزفبٚرخ 4 )

 (. level= 1.15ٚمٌه ػٕل َِزٜٛ كالٌخ ئؽظبئ١خ )

 (4خذول )

 يصفىفت االسحباط بٍُ يخغُشاث انبحث

 ستة أسمهب المتغيرات
 سيجما

 استراتيجية
 الدولى التدهيق

 لممنتجات

 استراتيجية
 الدولى التدهيق

 لمتدعير

 استراتيجية
 الدولى التدهيق

 لمترويج

 استراتيجية
 الدولى التدهيق

 لمتهزيع
     1 سيجسا ستة أسمؾب

    1 4.853**  لمسشتجات الجولى التدؾيق استخاتيجية
   1 4.824**  4.813**  لمتدعيخ الجولى التدؾيق استخاتيجية
  1 4.774**  4.766**  4.798**  لمتخويج الجولى التدؾيق استخاتيجية
 1 4.815**  4.798**  4.813**  4.842**  لمتؾزيع الجولى التدؾيق استخاتيجية

** Significant at the 0.05 Level (2-Tailed) 

ٌٍؼاللخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌجؾش اٌضالصخ أْ ٕ٘بن  ٠Pearson Correlationزؼؼ ِٓ علٚي ِظفٛفخ اهرجبؽ       

اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  اٌز٠َٛكاٍزوار١غ١خ ٚأٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ػاللخ اهرجبؽ ث١ٓ 

، 1.253ؽ١ش عبءد ثم١ّخ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ  اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ، ٌٍزَؼ١و،

 اٌزٛاٌٟ. ، ػ1.222ٍٝ، 1.213

ث١ٓ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  Pearson Correlation ث١ّٕب عبءد ل١ُ 

 1.213، 1.266، 1.221ٌٍزَؼ١و ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ 

ث١ٓ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك Pearson Correlation ل١ّخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ. اِب 

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ. فٟ ؽ١ٓ عبءد ل١ّخ  1.222، 1.224اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ ثم١ُ  ٌٍزو٠ٚظ،اٌلٌٚٝ 

 رلي، ٚع١ّؼٙب ل١ُ 1.215اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ  اٌؼاللخ ث١ٓ

  ػٍٝ ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌجؾش.

 اخخباس فشوض انبحث: . 2

 اخخباس انفشض األول
 ٠ش١و ٘نا اٌفوع ئٌٝ ِب ٠ٍٟ: 

ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ "  

ِؼبًِ اهرجبؽ "وٕلاي"، ٚونٌه افزجبه رؾ١ًٍ " ٚإلعواء ٘نا االفزجبه رُ اٍزقلاَ  ٌٍّٕزغبداٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ 

وّب رُ اٍزقلاَ افزجبه رؾ١ًٍ  أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد،اٌزجب٠ٓ ث١ٓ ِزغ١وٞ 

Rاالٔؾلاه ث١ٓ ٘ن٠ٓ اٌّزغ١و٠ٓ اٌَبثك اإلشبهح ئ١ٌُٙ ٌّؼوفخ ل١ّخ 
2

ِٚؼ٠ٕٛبرٙب، ٚٔش١و ئٌٝ مٌه ػجو اٌغلاٚي  

 اٌزب١ٌخ:
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 أ( اخخباس يعايم اسحباط "كُذال":

 (5خذول )

اسخشاحُدُت  " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش يعايالث االسحباط "كُذال" بٍُ يخغُش "

 "نهًُخداثانخسىَك انذونً 

 Sig القيمة المتغير التابع معامل ارتباط "كندال" المتغير المدتقل

 لمسشتجات الجولى التدؾيق استخاتيجية 4.449 4.853 سيجسا ستة أسمؾب
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌلهاٍخ االهرجبؽ ِٓ فالي ِؼبًِ اهرجبؽ "وٕلاي" أْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ  

" ٚمٌه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد " ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ " أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  ث١ٓ اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ. 1.15كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ  ٌٛعٛك

  ب ـ ححهُم انخباٍَ:

 (6خذول )

" أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً َخائح ححهُم انخباٍَ بٍُ يخغُش 

 "نهًُخداث

 "Fاختبار " .d.f متهسط المربعات مجمهع المربعات البيان x1المتغير المدتقل 

 Sig القيسة 132 248.934 2241.128 االنحجار سيجسا ستة أسمؾب

 4.449 118.856  2.643 384.864 البؾاقي
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌزؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ ِزغ١وٞ  

ٚكهعخ  1.15( ٚ٘ٝ كاٌخ ئؽظبئ١ ب ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 112.256" )Fاٌّشوٚع، ئْ ل١ّخ افزجبه "ٌٍّٕزغبد 

 ٠ٚلي مٌه ػٍٝ طؾخ ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ. 132ؽو٠خ 

 ج( ححهُم االَحذاس:

 (7خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك َخائح ححهُم االَحذاس بٍُ 

 "نهًُخداثانذونً 

r المعياري الخطأ  B المتغير المدتقل
2 Beta ( قيمةt) المعنهية 

 سيجسا ستة أسمؾب
 4.346 2.881 الثابت

4.728 
 4.449 9.677 ـ

X1 4.371 4.489 4.416 4.319 4.449 

 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 
اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  ٚ"أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب "  ٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ االٔؾلاه ث١ٓ "    

rأْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل ) اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد"
2

رفَو ِب ل١ّزٗ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚ٘نا ِؼٕبٖ أْ  1.222( رَبٚٞ 

أِب إٌَجخ اٌجبل١خ فزفَو٘ب ِزغ١واد أفوٜ ٌُ رلفً فٟ ػاللخ  اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد،% ِٓ 23

 االٔؾلاه ٘نٖ.

( ٚ٘ٝ كاٌخ ئؽظبئ١ ب ٚرؼٕٟ أْ 1.112( ٚل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ رَبٜٚ )1.312" رَبٚٞ )tوّب أْ ل١ّخ افزجبه "      

"، ٚ٘ٛ رأص١و عٛ٘وٞ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد  " ٠إصو فٟ "أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 " ٌُ رظً ئٌٝ اٌظفو.tؽ١ش أْ ل١ّخ "
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" H1اٌفوع األٚي ػلَ طؾخ اٌفوع أٞ إٔٔب ٔمجً اٌفوع اٌجل٠ً "َٔزٕزظ ِٓ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ 

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك " أٞ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ H0ٚٔوفغ فوع اٌؼلَ "

 .اٌلٌٚٝ ٌٍّٕزغبد

 اخخباس انفشض انثاٍَ
ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ٠ٕٚض ٘نا اٌفوع ػٍٝ ِب ٠ٍٟ: " 

". ٚٔٛػؼ كهاٍخ ٚافزجبه ٘نا اٌفوع ِٓ فالي ٌٍزَؼ١وأٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ 

 اٌغلاٚي اٌزب١ٌخ:

 أ( اخخباس يعايم اسحباط "كُذال":

 (8خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت يعايالث االسحباط "كُذال" بٍُ 

 "نهخسعُشانخسىَك انذونً 

 Sig القيمة المتغير التابع معامل ارتباط "كندال" المتغير المدتقل

 لمتدعيخ الجولى التدؾيق استخاتيجية 4.446 4.813 سيجسا ستة أسمؾب
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

الدابق لجراسة االرتباط مؽ خالل معامل ارتباط "كشجال" أن ىشاك يتزح مؽ الججول  
 التدؾيق استخاتيجية" والستغيخ التابع "  سيجسا ستة أسمؾب عالقة ارتباط بيؽ الستغيخ السدتقل "

 بيؽ الستغيخيؽ. 4.45" وذلػ لؾجؾد داللة معشؾية عشج مدتؾى لمتدعيخ  الجولى
  ب ـ ححهُم انخباٍَ:

 (9خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً َخائح ححهُم انخباٍَ بٍُ 

 "نهخسعُش

 "Fاختبار " .d.f متهسط المربعات مجمهع المربعات البيان x1المتغير المدتقل 

 Sig القيسة 134 246.917 22181.219 االنحجار سيجسا ستة أسمؾب

 4.446 119.332  2.712 385.932 البؾاقي
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ، اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  ٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌزؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ ِزغ١وٞ 

 134ٚكهعخ ؽو٠خ  1.15( ٚ٘ٝ كاٌخ ئؽظبئ١ ب ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 112.332" )F، ئْ ل١ّخ افزجبه "ٌٍزَؼ١و 

 ٠ٚلي مٌه ػٍٝ طؾخ ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ.

 ج( ححهُم االَحذاس:

 (10خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك َخائح ححهُم االَحذاس بٍُ 

 "نهخسعُشانذونً 

r الخطأ المعياري  B المتغير المدتقل
2 Beta ( قيمةt) المعنهية 

 سيجسا ستة أسمؾب
 4.344 2.489 الثابت

4.661 
 1.116 9.452 ـ

X1 4.376 4.469 4.418 4.319 1.116 

 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 
اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  ٚ"أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب " ٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ االٔؾلاه ث١ٓ "    

r" أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل )اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و 
2

فَو ِب ل١ّزٗ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠ٚ٘نا ِؼٕبٖ أْ  1.661( رَبٚٞ 
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أِب إٌَجخ اٌجبل١خ فزفَو٘ب ِزغ١واد أفوٜ ٌُ رلفً فٟ ػاللخ  ٌٍزَؼ١و،اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ % ِٓ 66

 االٔؾلاه ٘نٖ.

 ( ٚ٘ٝ كاٌخ ئؽظبئ١ ب ٚرؼٕٟ أ1.116ْ( ٚل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ رَبٜٚ )1.312" رَبٚٞ )tوّب أْ ل١ّخ افزجبه "      

"، ٚ٘ٛ رأص١و عٛ٘وٞ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزَؼ١و  " ٠إصو فٟ "أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 " ٌُ رظً ئٌٝ اٌظفو.tؽ١ش أْ ل١ّخ "

" H1َٔزٕزظ ِٓ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌفوع ػلَ طؾخ اٌفوع اٌضبٟٔ أٞ إٔٔب ٔمجً اٌفوع اٌجل٠ً "

ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك " أٞ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و H0ٚٔوفغ فوع اٌؼلَ "

 .ٌٍزَؼ١واٌلٌٚٝ 

 اخخباس انفشض انثانث
ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ٠ٕٚض ٘نا اٌفوع ػٍٝ ِب ٠ٍٟ: "

 كهاٍخ ٚافزجبه ٘نا اٌفوع ِٓ فالي اٌغلاٚي اٌزب١ٌخ:". ٚٔٛػؼ  ٌٍزو٠ٚظ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ 

 أ( اخخباس يعايم اسحباط "كُذال":

 (11خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت يعايالث االسحباط "كُذال" بٍُ 

 "نهخشوَح انخسىَك انذونً

 Sig القيمة المتغير التابع معامل ارتباط "كندال" المتغير المدتقل

 لمتخويج الجولى التدؾيق استخاتيجية 4.448 4.798 سيجسا ستة أسمؾب
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌلهاٍخ االهرجبؽ ِٓ فالي ِؼبًِ اهرجبؽ "وٕلاي" أْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ  

" ٚمٌه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ " ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ " أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  ث١ٓ اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ. 1.15ٌٛعٛك كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ 

  ب ـ ححهُم انخباٍَ:

 (12خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك انذونً َخائح ححهُم انخباٍَ بٍُ 

 " نهخشوَح

 "Fاختبار " .d.f متهسط المربعات مجمهع المربعات البيان x1المتغير المدتقل 

 Sig القيسة 135 246.151 22149.768 االنحجار سيجسا ستة أسمؾب

 4.448 118.224  2.713 385.811 البؾاقي
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

اٌلٌٚٝ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك ٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌزؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ ِزغ١وٞ  

 135ٚكهعخ ؽو٠خ  1.15( ٚ٘ٝ كاٌخ ئؽظبئ١ ب ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 112.221" )F، ئْ ل١ّخ افزجبه "ٌٍزو٠ٚظ 

 ٠ٚلي مٌه ػٍٝ طؾخ ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ.

 ج( ححهُم االَحذاس:

 (13خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك َخائح ححهُم االَحذاس بٍُ 

 " نهخشوَح نًانذو

r الخطأ المعياري  B المتغير المدتقل
2 Beta ( قيمةt) المعنهية 

 سيجسا ستة أسمؾب
 4.344 2.681 الثابت

4.637 
 1.111 9.444 ـ

X1 4.376 4.472 4.418 4.322 1.111 

 



 

- 132 - 
 

 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 
اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك  ٚ"أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب "  "٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ االٔؾلاه ث١ٓ     

r" أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل ) اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ
2

رفَو ِب ل١ّزٗ  أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّبٚ٘نا ِؼٕبٖ أْ  1.632( رَبٚٞ 

أِب إٌَجخ اٌجبل١خ فزفَو٘ب ِزغ١واد أفوٜ ٌُ رلفً فٟ ػاللخ  ٌٍزو٠ٚظ،اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ % ِٓ 64

 االٔؾلاه ٘نٖ.

كاٌخ ئؽظبئ١ ب ٚرؼٕٟ أْ  ٟٚ٘( 1.112( ٚل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ رَبٜٚ )1.322" رَبٚٞ )tوّب أْ ل١ّخ افزجبه "      

"، ٚ٘ٛ رأص١و عٛ٘وٞ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزو٠ٚظ  " ٠إصو فٟ "أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 " ٌُ رظً ئٌٝ اٌظفو.tؽ١ش أْ ل١ّخ "

" H1أٞ إٔٔب ٔمجً اٌفوع اٌجل٠ً " ٌشاٌفوع ػلَ طؾخ اٌفوع اٌضبَٔزٕزظ ِٓ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ 

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك " أٞ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ H0ٚٔوفغ فوع اٌؼلَ "

 .ٌٍزو٠ٚظاٌلٌٚٝ 

 اخخباس انفشض انشابع
ال رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ  1.15ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ٠ٕٚض ٘نا اٌفوع ػٍٝ ِب ٠ٍٟ: "

 ". ٚٔٛػؼ كهاٍخ ٚافزجبه ٘نا اٌفوع ِٓ فالي اٌغلاٚي اٌزب١ٌخ: ٌٍزٛى٠غ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ 

 أ( اخخباس يعايم اسحباط "كُذال":

 (14خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت يعايالث االسحباط "كُذال" بٍُ 

 " نهخىصَعانخسىَك انذونً 

 Sig القيمة المتغير التابع معامل ارتباط "كندال" المتغير المدتقل

 لمتؾزيع الجولى التدؾيق استخاتيجية 4.411 4.842 سيجسا ستة أسمؾب
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

اٌَبثك ٌلهاٍخ االهرجبؽ ِٓ فالي ِؼبًِ اهرجبؽ "وٕلاي" أْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ ٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي  

" ٚمٌه اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ " ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ " أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  ث١ٓ اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ. 1.15ٌٛعٛك كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ 

  ب ـ ححهُم انخباٍَ:

 (15خذول )

 يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك انذونًَخائح ححهُم انخباٍَ بٍُ 

 " نهخىصَع

 "Fاختبار " .d.f متهسط المربعات مجمهع المربعات البيان x1المتغير المدتقل 

 Sig القيسة 134 248.117 22189.645 االنحجار سيجسا ستة أسمؾب

 4.411 118.346  2.765 384.954 البؾاقي
 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 

ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌزؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ ِزغ١وٞ  

 134ٚكهعخ ؽو٠خ  1.15كاٌخ ئؽظبئ١ ب ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ٟٚ٘F( "112.346 )، ئْ ل١ّخ افزجبه "ٌٍزٛى٠غ 

 ٠ٚلي مٌه ػٍٝ طؾخ ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ.
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 ج( ححهُم االَحذاس:

 (16خذول )

يخغُش " أسهىب سخت سُدًا " ويخغُش " اسخشاحُدُت انخسىَك َخائح ححهُم االَحذاس بٍُ 

 " نهخىصَعانذونً 

r الخطأ المعياري  B المتغير المدتقل
2 Beta ( قيمةt) المعنهية 

 سيجسا ستة أسمؾب
 4.351 2.733 الثابت

4.643 
 1.111 9.671 ـ

X1 4.386 4.467 4.413 4.323 1.111 

 4.45* دال إحرائًيا عشج مدتؾى معشؾية 
اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ  ٚ"أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب " ٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٌلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ االٔؾلاه ث١ٓ "    

r" أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل ) ٌٍزٛى٠غ
2

% 65رفَو ِب ل١ّزٗ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚ٘نا ِؼٕبٖ أْ  1.643 ( رَبٚٞ

أِب إٌَجخ اٌجبل١خ فزفَو٘ب ِزغ١واد أفوٜ ٌُ رلفً فٟ ػاللخ االٔؾلاه  اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ،ِٓ 

 ٘نٖ.

كاٌخ ئؽظبئ١ ب ٚرؼٕٟ أْ  ٟٚ٘( 1.111( ٚل١ّخ اٌّؼ٠ٕٛخ رَبٜٚ )1.323" رَبٚٞ )tوّب أْ ل١ّخ افزجبه "      

"، ٚ٘ٛ رأص١و عٛ٘وٞ اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٌٍزٛى٠غ  " ٠إصو فٟ "أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  اٌّزغ١و اٌَّزمً "

 " ٌُ رظً ئٌٝ اٌظفو.tؽ١ش أْ ل١ّخ "

" H1ػلَ طؾخ اٌفوع أٞ إٔٔب ٔمجً اٌفوع اٌجل٠ً " واثغَٔزٕزظ ِٓ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌفوع اٌ

أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك " أٞ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ٚرأص١و ث١ٓ H0ٚٔوفغ فوع اٌؼلَ "

 .ٌٍزٛى٠غاٌلٌٚٝ 

 يهخص َخائح انذساستثايُا : 

 وّب ٠ٍٟ: فٟ ػٛء اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ اٌَبثك رٕبٌٚٙب ٠ٛعي اٌجبؽش إٌزبئظ اٌزٟ اٍزقٍظٙب فٟ إٌمبؽ االر١خ    

أظٙود إٌزبئظ طؾخ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ث١ٓ ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ إٌّزغبد ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ  .1

ٚفمب ٌّؼبًِ اهرجبؽ وٕلاي،  1.253اٌٝ  1.15اٌى٠ٛز١خ ؽ١ش ٚطٍذ ل١ّخ ٘نٖ اٌؼاللخ ػٕل َِزٜٛ صمخ 

١خ ٚاالِو اٌنٞ ٠لي ػٍٝ اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠َبػل اٌشووبد اٌل١ٌٚخ فٟ ط١بغخ اٍزوار١غ

 إٌّزغبد.

ارؼؼ ِٓ ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ أٗ ٠غل ربص١و عٛ٘وٞ ِٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ػٍٝ اٍزوار١غ١خ   .2

ِّب ٠ؼٕٝ اْ ِّبهٍبد أٍٍٛة ٍزخ  ل١ّخ عٛ٘و٠خ ٟٚ٘، 1.643إٌّزغبد اٌل١ٌٚخ ٚطً اٌٝ ل١ّخ 

 االٍزوار١غ١خ.١ٍغّب ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ٠إصو ػٍٝ ٚػغ رٍه 

إٌزبئظ أٚػؾذ اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠قلَ اٌشووبد اٌى٠ٛز١خ اٌل١ٌٚخ فٟ ٚػغ ٚط١بغخ اٍزوار١غ١خ   .3

إٌّزغبد ثبألٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش ر١ّي إٌّزغبد ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ عٛكرٙب، ػالٚح ػٍٝ رٛف١وٖ 

ػ أٍٍٛة هلبثٟ لبئُ ػٍٝ اإلؽظبء ٚوشف فغٛاد األكاء ٚاٌؼؼف اٌّإصوح ػٍٝ رظ١ُّ ٚٔغب

إٌّزغبد فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ، ٚرط٠ٛو أكاء اٌؼاللبد ثبٌؼّالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٓ فالي رؼي٠ي 

 َِز٠ٛبد عٛكح إٌّزغبد ِٕٚغ األفطبء. 

أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ عٛ٘و٠خ اٌؼاللخ االهرجبؽ١خ ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌزَؼ١و  .4

، ٚ٘ٛ ِإشو  1.15ػٕل َِزٜٛ صمخ  1.213خ أٙب عبءد ثم١ّخ فٟ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ فبط

ػٍٝ اْ اػلاك اٍزوار١غ١خ اٌزَؼ١و ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ ٠ؼزّل ػٍٝ اٍزقلاَ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب فٟ رٍه 

 اٌشووبد.

ػ١خ اٌضب١ٔخ ٌٍلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اْ ل١ّخ ربص١و أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ووّب اْ إٌزبئظ أٚػؾذ ونٌه فٟ اٌف .5

، ِّب ٠ؼٕٝ اْ أٌٍ ِّٚبهٍبد أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب  1.661خ اٌزَؼ١و ٚطٍذ اٌٝ ػٍٝ اٍزوار١غ١

 رإصو ػٍٝ ٚػغ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ الٍزوار١غ١خ اٌزَؼ١و فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

رج١ٓ ِٓ إٌزبئظ ونٌه اْ كٚه ٍزخ ١ٍغّب اٌّإصو ػٍٝ ط١بغخ اٍزوار١غ١خ اٌزَؼ١و ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ  .6

شواد ئؽظبئ١خ ػٓ أكاء األٍؼبه فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚونٌه رؾل٠ل أٚعٗ اٌى٠ٛز١خ ٘ٛ رٛف١و ِإ

اٌؼؼف فٟ اٍزوار١غ١خ اٌزَؼ١و ِّب ٠َبػل اٌشووبد اٌل١ٌٚخ فٟ ط١بغخ اٍزوار١غ١خ رَؼ١و٠خ ِٕبٍجخ 

 ٚفؼبٌخ.
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اثوىد إٌزبئظ اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠َُٙ فٟ رو١ٍـ ِّبهٍبد ٚفٍَفخ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٚرؼي٠ي  .2

فغ اٌفبلل ٚروش١ل األكاء، ٚ٘ٝ ػٛاًِ رَبػل اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ فٟ ٚػغ اٌغٛكح ٚف

اٍزوار١غ١بد اٌزَؼ١و فبطخ رٍه اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٍزوار١غ١خ اٌزىٍفخ ٚاٍزوار١غ١خ وشؾ اٌَٛق 

 ثبألٍؼبه اٌزٕبف١َخ.

ووبد ارؼؼ ِٓ إٌزبئظ اْ كٚه أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠َبُ٘ فٟ رٛف١و ئؽظبءاد ػٓ األكاء فٟ اٌش .2

ِٚؼٍِٛبد رزَُ ثبٌللخ ػٓ ث١بٔبد اٌشووخ ٚاٌولبثخ ػٍٝ اٌغٛكح، ٟٚ٘ وٍٙب أِٛه رَبػل اٌشووبد 

اٌى٠ٛز١خ فٟ اٌزؾىُ فٟ األٍؼبه ٚرؾل٠ل ١ٍبٍبد اٌزَؼ١و إٌّبٍجخ اٌّؤخ اٌزٟ رزٛافك ٚؽج١ؼخ 

 اٌّزغ١واد فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

ْ اٌؼاللخ االهرجبؽ١خ ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب اِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌفوػ١خ اٌضبٌضخ رج١ٓ ِٓ إٌزبئظ ا .2

، ٚ٘ٛ  1.15ػٕل َِزٜٛ صمخ  1.222ٚاٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ فٟ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ عبءد ثم١ّخ 

اْ اػلاك اٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ  ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ ٠ؼزّل ػٍٝ اٍزقلاَ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب فٟ رٍه ِإشو 

 اٌشووبد.

،  1.632ظٙو ِٓ إٌزبئظ ا٠ؼب  اْ ل١ّخ ربص١و أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ػٍٝ اٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ ٚطٍذ اٌٝ  .11

ِّب ٠ؼٕٝ اْ أٌٍ ِّٚبهٍبد أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب رإصو ػٍٝ ٚػغ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ 

 الٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

اٌى٠ٛز١خ اٌل١ٌٚخ فٟ ٚػغ ٚط١بغخ اٍزوار١غ١خ إٌزبئظ أٚػؾذ اْ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٠قلَ اٌشووبد  .11

اٌزو٠ٚظ ثبألٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش رٛف١وٖ أٍٍٛة هلبثٟ لبئُ ػٍٝ اإلؽظبء ٚوشف فغٛاد األكاء 

ٚاٌؼؼف اٌّإصوح ػٍٝ رظ١ُّ ٚٔغبػ إٌّزغبد فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ، ٚرط٠ٛو أكاء اٌؼاللبد ثبٌؼّالء 

أِٛه رؼل أٍبً  ٟٚ٘بد عٛكح إٌّزغبد ِٕٚغ األفطبء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٓ فالي رؼي٠ي َِز٠ٛ

 الٔطالق اٌؾّالد اٌزو٠ٚغ١خ اٌل١ٌٚخ.

١ٍغّب فٟ ثٕبء اٌضمخ ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ ِٕٚزغبرٙب ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌؼّالء فٟ  اْ ٍزخارؼؼ ِٓ إٌزبئظ  .12

٠ٚغ١خ لبئّخ ػٍٝ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ػجو رم١ًٍ األفطبء ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو وأٍبً ٌجٕبء اٍزوار١غ١خ رو

ٚاٌزو٠ٚظ ٌّيا٠ب  اٌن١ٕ٘خ،ثش اٌضمخ فٟ اٌؼّالء ٚعنة اٌمطبػبد اٌغل٠لح ِٓ األٍٛاق، ٚرؾ١َٓ اٌظٛهح 

 اٌشووبد.ِٕزغبد ٚفلِبد 

 اٌنٞإٌزبئظ أظٙود اْ ٍزخ ١ٍغّب رَبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ اٌولبثخ ٚرؾ١ًٍ فغٛاد اٌؼؼف فٟ األكاء االِو  .13

فبطخ اْ اٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ رمَٛ ػٍٝ  اٌؼٛاًِ،فالي رٍه  ٓاٌزو٠ٚظ ٠َُِٙ فٟ رط٠ٛو اٍزوار١غ١خ 

 ثقظبئض ِٚيا٠ب ِٕزغبد ٚفلِبد اٌشووخ. ٌل٠ُٙ ٚر١ٌٛل اٌمٕبػخكفغ اٌؼّالء 

فٟ اٌفوػ١خ اٌواثؼخ رج١ٓ اْ اٌؼاللخ االهرجبؽ١خ ث١ٓ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٚاٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ فٟ  .14

، ٚ٘ٛ ِإشو اْ اػلاك  1.15ػٕل َِزٜٛ صمخ  1.212اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ عبءد ثم١ّخ 

 اٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ  ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ ٠ؼزّل ػٍٝ اٍزقلاَ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب فٟ رٍه اٌشووبد.

، ِّب  1.632اثوىد إٌزبئظ اْ ل١ّخ ربص١و أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ػٍٝ اٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ ٚطٍذ اٌٝ  .15

ٍٝ ٚػغ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ الٍزوار١غ١خ ٠ؼٕٝ اْ أٌٍ ِّٚبهٍبد أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب رإصو ػ

 اٌزٛى٠غ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

ارؼؼ ِٓ إٌزبئظ اْ كٚه أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب فٟ رؼي٠ي اثؼبك اٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ ٠زّضً فٟ اٌلٚه  .16

اٌولبثٟ ػٍٝ اٌغٛكح ٚوشف ٔمبؽ اٌؼؼف فٟ أكاء اٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ ٚٚػغ أٌٍ اٌزط٠ٛو ٚاٌزؾ١َٓ 

 ٌٙب فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.اٌَّزّو 

رؾل٠ل لٕٛاد اٌزٛى٠غ ٍزخ ١ٍغّب فٝ اٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ اٌزٟ رزطٍت  وّب اْ إٌزبئظ ػيىد كٚه .12

ٔظبَ فؼبي ٌٍزٛاطً ِغ  اْ رؾمك لٕٛاد اٌزٛى٠غ إٌّبفغ اٌّبك٠خ ٚاٌّىب١ٔخ ٚاٌي١ِٕخ ٌٍؼّالء، اٌل١ٌٚخ إٌّبٍجخ،

ِٕزغبرٙب ٚفلِبرٙب اٌٝ اٌؼّالء كْٚ ؽلٚس أفطبء اٚ اٌّٛىػ١ٓ فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٌؼّبْ ٚطٛي 

 أؾوافبد ِٚشبوً فٟ ِّبهٍبد اٍزوار١غ١خ اٌزٛى٠غ اٌل١ٌٚخ.

 حاسعا : انخىصُاث انًمخشحت      

شبٔٙب  ٚاٌزٝ ِٓ اٌؾب١ٌخ،فٟ ػٛء إٌزبئظ اٌزٝ رٛطٍذ ا١ٌٙب اٌلهاٍخ ٠مزوػ اٌجبؽش ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد      

 :اٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٌقلِخ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ٌلٜ اٌشووبد اٌى٠ٛز١خ اٌل١ٌٚخ كٚهاْ رَُٙ فٟ رؼي٠ي 

رغبٖ فُٙ ٚاٍز١ؼبة  ١ٍِٓرؼي٠ي اٌغبٔت اٌزضم١فٟ ٌلٜ ل١بكاد َِٚئٌٟٛ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ٚاٌؼب .1

 اٌضمبفخ.صمبفخ ٍزخ ١ٍغّب ِّٚبهٍبرٙب اٌؼ١ٍّخ ٚر١ٙئخ اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚٚؽلاد ٚالَبَ اٌز٠َٛك ػٍٝ ٘نٖ 
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أشبء لَُ ِزقظض فٟ ِّبهٍبد أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثؾ١ش ٠ل٠و رٍه اٌّّبهٍبد ػٍٝ َِزٜٛ اٌشووخ  .2

٠ٚىْٛ ِووي ِؼٍِٛبد ٚاؽظبءاد فٟ اٌولبثخ ٚػجؾ اٌغٛكح ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٠غنٜ الَبَ اٌز٠َٛك 

 ٚاٌَّئ١ٌٛٓ ػٓ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ثبٌشووبد.

٠ٛم١خ ػبِخ رواػٝ هثؾ أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ثّإشواد أكاء اْ رؼًّ اٌشووبد ػٍٝ ٚػغ اٍزوار١غ١خ رَ .3

ػّٓ اٍزوار١غ١خ إٌّزغبد ٚاٌزَؼ١و ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزٛى٠غ ثؾ١ش ٠زُ ِزبثؼخ رٍه اٌّإشواد ثظٛهح كٚه٠خ 

 ِٚلٜ رأص١و٘ب ػٍٝ رؾ١َٓ رٍه االٍزوار١غ١بد.

بد اٌز٠َٛك اٌل١ٌٚخ اْ رَزف١ل اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ِيا٠ب ٍزخ ١ٍغّب فٟ رط٠ٛو اٍزوار١غ١ .4

ٌٍّٕزغبد ٚاٌزَؼ١و ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزٛى٠غ ِٓ ؽ١ش اٌولبثخ َِٚزٜٛ اٌغٛكح ٚرؾ١ًٍ ٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌزجب٠ٓ 

 فٟ األكاء ثبألٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

رؼزّل ػٍٝ اٌغٛكح ػوٚهح ثٕبء للهاد رٕبف١َخ فٟ اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ٌلٜ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ  .5

د اٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌزَؼ١و ٚرٛف١و أٍب١ٌت رٕظ١ّ١خ ٚف١ٕخ رَُٙ فٟ ِٕغ اٌّز١ّيح ٌٍّٕزغبد ٚلٕٛا

 ؽلٚس األفطبء فٟ رٕف١ن رٍه االٍزوار١غ١بد.

رظ١ّّبد اٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك ٌٍّٕزغبد ٚاٌقلِبد ػٍٝ  فٟ ثٕبءاْ رووي اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ  .6

اٌزط٠ٛو فٟ وبفخ ِواؽً كٚهح ؽ١بح إٌّزظ ثبألٍٛاق  رٕبف١َخ، رؾ١ًٍ ػٛاًِ إٌّبفَخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕزغبد،

 اٌل١ٌٚخ، رٛف١و ػٕظو اٌّوٚٔخ فٟ ِٛاطفبد إٌّزغبد ٚعؼٍٙب أوضو عبمث١خ ٌٍؼّالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

اٌشووبد اٌج١ئخ إٌّبٍجخ ٌزؼي٠ي رطج١مٙب الٍزوار١غ١بد إٌّزغبد فٟ اٌز١ّٕؾ ٚاٌزؼل٠ً  ٠غت اْ رٛفو .2

واد األٍٛاق اٌل١ٌٚخ اٌّفبعئخ ٚاالٍزفبكح ِٓ ٚفٛهاد اٌؾغُ اٌىج١و ٌقفغ وٍفخ ٚاٌزط٠ٛو ٌّٛاوجخ رغ١

 االٔزبط.

اْ رؼزّل اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ػٍٝ ر٠ٕٛغ اٍزوار١غ١بد اٌزَؼ١و فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٓ ِٓ اٌُّٙ  .2

ب فٟ األٍٛاق ٌؼّبْ اٍزلاِخ أكاؤ٘ اٌّز١ّي،ؽ١ش اٍزوار١غ١خ اٌزىٍفخ اٚ اٌىشؾ اٚ اٌزَؼ١و اٌو٠بكٜ 

 اٌل١ٌٚخ.

رَؼ١و  فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ػٍٝ اْ رؼغ اٌشووبد اٌى٠ٛز١خ فٟ اػزجبه٘ب ربص١و اٌزؾ٠ٛالد٠ٕجغٟ  .2

ثؾ١ش رفؼً ِٓ االٍزوار١غ١خ اٌَؼو٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ رؾم١ك اٌوثؾ١خ ػجو األٍؼبه اٌزٝ روػٝ  ِٕزغبرٙب،

 رطٍؼبد اٌملهاد اٌشوائ١خ ٌٍؼّالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

رظ١ُّ اٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ فٟ األٍٛاق ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ  ٠زٛعت ػٍٝ َِئٌٟٛ اٌز٠َٛك .11

اؽز١بعبرُٙ، رؾ١َٓ اٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ اٌل١ٌٚخ ثبٌزوو١ي ػٍٝ اصبهح اٌوغجبد ٚاٌلٚافغ ٌلٜ اٌؼّالء ٌَل 

 ٚاٌزؼو٠ف ثبٌّٕزغبد ٚاٌقلِبد ٚوَت اٌضمخ.

بٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ رٛع١ٗ اٍزوار١غ١خ اٌزو٠ٚظ اٌز٠َٛك ث ِٓ اٌؼوٚهٜ اْ ٠واػٝ َِئٌٟٛ .11

اٌل١ٌٚخ اٌمبئّخ ػٍٝ ثؼل اٌغنة اٌزو٠ٚغٟ ٌزو١ٍـ اٌمٕبػخ ثشواء إٌّزغبد، ٚاٍزوار١غ١خ اٌلفغ 

 اٌزو٠ٚغٟ ٌزٕش١ؾ اٌّج١ؼبد فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ.

اٍزوار١غ١خ رٛى٠غ رووي ػٍٝ فٟ االػزجبه رؾل٠ل  ٠ٕجغٟ اْ ٠ؼغ َِئٌٟٛ اٌز٠َٛك ثبٌشووبد اٌى٠ٛز١خ .12

ك إٌّبفغ اٌّبك٠خ ٚاٌّىب١ٔخ ١رؾم افز١به لٕٛاد اٌزٛى٠غ اٌل١ٌٚخ إٌّبٍجخ ٌطج١ؼخ ِٕزغبرٙب ٚفلِبرٙب ٚاالٍؼبه،

 األٍٛاق.ٚاٌي١ِٕخ ٌٍؼّالء فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٌىَت صمخ 

رٛى٠غ رووي ػٍٝ رمَٛ  خٚرٕف١ن اٍزوار١غ٠١زٛعت ػٍٝ َِئٌٟٛ اٌز٠َٛك ثبٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ٚػغ  .13

ِغ  ِؼُٙ،ٔظبَ ارظبي فؼبي  ٚاٌّٛىػ١ٓ ٚٚعٛكٚرؾل٠ل أَت اٌٛوالء  ٚاٌشؾٓ،ػٍٝ ففغ رىٍفخ اٌزٛى٠غ 

 اٌزٛى٠غ اٌّجبشو ٚاٌزٛى٠غ غ١و اٌّجبشو فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ. اٌز٠ٕٛغ ث١ٓ

سُدًا عاششا : انخىخهاث انبحثُت انًسخمبهُت انًمخشحت يٍ انباحث فٍ يدال سخت    

 واسخشاحُدُاث انخسىَك انذونُت

اصواء اٌّىزجخ اٌؼوث١خ ثزٛعٙبد ثؾض١خ َِزمج١ٍخ فبْ اٌجبؽش  ٚاٌؾبعخ اٌٝ اٌؾبٌٟ اٌجؾضٟاٌّغبي أل١ّ٘خ ٔظوا    

 ٠مزوػ اٌّٛػٛػبد اٌجؾض١خ االر١خ

 ػاللخ ٍزخ ١ٍغّب ثزطج١ك اٍزوار١غ١خ اٌزَؼ١و اٌمبئّخ ػٍٝ ِلفً وشؾ اٌَٛق ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ. .1

رم١١ُ ِلٜ عب٘ي٠خ اٌشووبد اٌل١ٌٚخ اٌى٠ٛز١خ ٌزطج١ك ِلفً ٍزخ ١ٍغّب ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌزٕظ١ّ١خ  .2

 اٌلاف١ٍخ.

 " ثبٌوشبلخ االٍزوار١غ١خ ٌٍشووبد اٌل١ٌٚخ."DMAICػاللخ كٚهح ِّبهٍبد ٍزخ ١ٍغّب   .3
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 لائًت انًشاخع

يح اٌزٕبف١َخ ٌٍظٕبػبد اٌٛؽ١ٕخ اٍزقلاَ ِٕٙغ١خ ٍزخ ١ٍغّب وّلفً ١ٌٍّ .2112ئثوا١ُ٘، دمحم ػجل إٌّؼُ .

 .422-321،ص:4،ػلك2، ِغٍل انًدهت انعهًُت ناللخصاد وانخداسة ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ كهاٍخ رطج١م١خ.

كٚه اٍزوار١غ١بد اٌشووبد اٌّزؼلكح اٌغ١َٕخ فٟ ارقبم اٌمواه فٟ ظً  .2115اٌغٛىٜ، ع١ٍّخ ٚ ؽّبٔٝ ،ٍب١ِخ.

 .112-23،ص: 6ػلك ،انًدهت اندضائشَت نهعىنًت وانسُاساث االلخصادَت اٌؼب١ٌّخ اٌّزَبهػخ. اٌزطٛهاد

. رطج١ك أٍٍٛة ٍزخ ١ٍغّب ٌزؾ١َٓ أكاء أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚعٛكح اٌّقوعبد 2112ؽَبْ، دمحم ػجل هللا.

 ، عبِؼخ اٌغٛف ، ِب٠ٛ ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خَذوة انخمىَى فٍ انخعهُى اندايعً يشحكضاث وحطهعاثثغبِؼخ اٌغٛف. 
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: ئػبكح ثٕبء إٌّظِٛخ اٌؼو٠ج١خ رؾم١مب  ٌٍؼلاٌخ اٌؼو٠ج١خ انًإحًش انضشَبٍ انحادٌ وانعششٍَ  اإلكاهح اٌؼو٠ج١خ.

،١ٔٛ٠ٛ،ص: 2، اٌّغٍل 21ِظو، اٌّإرّو  –٠خ ٌٍّب١ٌخ اٌؼبِخ ٚاٌؼوائت اٌغّؼ١خ اٌّظو -ٚاٌؼلاٌخ االعزّبػ١خ 

3-36. 

ِلٜ ئِىب١ٔخ رطج١ك ِفب١ُ٘ ٍزخ ١ٍغّب فٟ رم١١ُ ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ األكاء، ثؾش  .2112ف١ًٍ، ؽٛهاء اؽَبْ.

،اٌؼلك  يدهت يشكض دساساث انكىفت رطج١مٟ فٟ ػ١ٕخ ِٓ اٌّظبهف األ١ٍ٘خ اٌؼوال١خ فٟ إٌغف األشوف.
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 االسخبُاٌ

 األخ انفاضم       األخج انفاضهت

 بعذ انخحُت 

٠ط١ت ٌٟ أْ أشىووُ ػٍٝ اٍزغبثزىُ اٌىو٠ّخ ٔؾٛ ئٔغبى ٘نا اٌجؾش ِمله٠ٓ ٌىُ رؼبٚٔىُ اٌظبكق، وّب ٠وعٝ     

أسهىب سخت سُدًا واسخشاحُدُاث اإلؽبؽخ أْ ٘نٖ االٍزجبٔخ رزؼّٓ ػلك ِٓ اٌجٕٛك اٌزٟ رم١ٌ ػٕبطو 

فٟ األٍبً ػٍٝ ِب رجلٚٔٗ  ، ؽ١ش ٠مَٛ ٘نا اٌجؾشانخسىَك انذونً نهًُخداث وانخسعُش وانخشوَح وانخىصَع

١ٍبكرىُ ِٓ آهاء ِٚمزوؽبد ثٕبءح. وّب ٔإول ١ٌَبكرىُ ػٍٝ أْ وً ِب رلٌْٛ ثٗ ِٓ آهاء فٟ ٘نٖ االٍزّبهح ٌٓ 

 رَزقلَ ئال ألغواع اٌجؾش اٌؼٍّٟ فمؾ.

 فًُا َهٍ يدًىعت يٍ انعباساث انًخعهمت بأسهىب سخت سُدًا :اوال  

 الفقرات م

مهافق 
 جًدا
 

(5) 

 مهافق
 
 

(4) 

 محايد
 
 

(3) 

غير 
 مهافق
 

(2) 

غير مهافق 
 جًدا

(0) 

      تذجع ستة سيجسا عمى تحقيق التسيد في األداء التدؾيقى 1
في تحجيج السدار الرحيح لسسارسات  سيجسا تداىؼ ستة 2

 التدؾيق 
     

تؾفخ ستة سيجسا نغام فعال لمخقابة عمى أداء الذخكة ومشع  3
 االنحخافات 

     

تعدز ستة سيجسا مؽ استخجام الذخكة ألدوات القياس والتحميل  4
 االحرائى في الجؾدة واالداء

     

تسكؽ ستة سيجسا مؽ تحجيج البيانات والسعمؾمات الالزمة  5
 لمتحديؽ في أداء الذخكة وتظؾيخه

     

تخبط ستة سيجسا بيؽ احتياجات العسالء باألسؾاق واألداء  6
 إحراءات الدؾق السظمؾب تحقيقو وفق 

     

تداىؼ ستة سيجسا في تحجيج الحج األدنى واالعمى مؽ األداء  7
 السظمؾب تحقيقو في ضؾء عخوف بيئة العسل وبيئة االسؾاق

     

تعتبخ ستة سيجسا أداة تحميمية تعتسج عمى قخاء األرقام  8
 واإلحراءات لتحجيج االختالفات بيؽ مدتؾيات األداء والجؾدة

     

تداعج ستة سيجسا في إيجاد حمؾل غيخ تقميجية لسذكالت العسل  9
 بالذخكة وتحديؽ األداء التشغيسي

     

تتيح ستة سيجسا أدوات لمخقابة عمى األداء وكذف الفجؾات  14
 واالخظاء 

     

تؾفخ ستة سيجسا تغحية مختجة عؽ نتائج األداء والعسل عمى  11
 تحديشيا

     

      تتيح ستة سيجسا لمذخكة إمكانية تحجيج نقاط الزعف واسبابيا  12
      تسكؽ ستة سيجسا مؽ ضبط الخقابة عمى الجؾدة واإلنتاجية  13
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 ثاَُ ا: فًُا َهٍ يدًىعت يٍ انعباساث انًخعهمت باسخشاحُدُاث انخسىَك انذونً نهًُخداث

 الفقرات م

مهافق 
 جًدا
 

(5) 

 مهافق
 
 

(4) 

 محايد
 
 

(3) 

غير 
 مهافق
 

(2) 

غير مهافق 
 جًدا

(0) 

      تيتؼ الذخكة بؾضع ترسيسات تشافدية لسشتجاتيا وخجماتيا  1
تعسل الذخكة عمى تظؾيخ وتحديؽ مشتجاتيا وخجماتيا  2

 باستسخار وفق احتياجات الدؾق الجولى
     

تعسل الذخكة عمى تحميل عؾامل السشافدة الستعمقة  3
 بالسشتجات في األسؾاق الجولية 

     

تحجد الذخكة تحميل لشقاط القؾة والزعف في أداء مشتجاتيا  4
 باألسؾاق الجولية

     

تعتسج الذخكة استخاتيجية تقؾم عمى التظؾيخ في كافة  5
 مخاحل دورة حياة السشتج باألسؾاق الجولية

     

تعسل الذخكة عمى جعل مشتجاتيا وخجماتيا أكثخ جاذبية  6
 لمعسالء في األسؾاق الجولية

     

تزع الذخكة مخونة في مؾاصفات مشتجاتيا لتتشاسب مع  7
 التغييخات في األسؾاق الجولية

     

تتخح الذخكة القخارات االستخاتيجية السشاسبة لجخؾل مشتجاتيا  8
 األسؾاق الجولية الججيجة

     

تقؾم الذخكة بتحميل البيئة الجولية التكشؾلؾجية واالجتساعية  9
والثقافية والقانؾنية واالقترادية والتشافدية السؤثخة عمى 

 مشتجاتيا ووضعيا في االعتبار

     

تخاعى الذخكة مدتؾيات الجؾدة في مجخالت السشتجات  14
 والخجمات بذكل متشاسب مع طبيعة االسؾاق الجولية

     

بتظؾيخ سياسات التسييد والتبييؽ وتظؾيخ  الذخكةتيتؼ  11
يعدز مؽ وجؾدىا في العالمات التجارية لسشتجاتيا بسا 

 األسؾاق الجولية

     

تعدز الذخكة مؽ جؾانب االبتكار في نؾعية خجماتيا  12
 ومشتجاتيا في األسؾاق الجولية

     

لالستفادة مؽ تخاعى الذخكة استخاتيجية تشسيط السشتجات  13
 وفؾرات الحجؼ الكبيخ

     

تخاعى الذخكة استخاتيجية تعجيل وتظؾيخ السشتجات لمحفاظ  14
 عمى حرتيا الدؾقية
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 : فًُا َهٍ يدًىعت يٍ انعباساث انًخعهمت باسخشاحُدُاث انخسىَك انذونً نهخسعُشا  نثثا

 الفقرات م

مهافق 
 جًدا
 

(5) 

 مهافق
 
 

(4) 

 محايد
 
 

(3) 

غير 
 مهافق
 

(2) 

غير مهافق 
 جًدا

(0) 

تدتخجم الذخكة تشؾيع في تحجيج استخاتيجية التعديخ السشاسبة  1
 وفقا لمتغيخات في األسؾاق الجولية

     

تظبق الذخكة استخاتيجية قيادة الدؾق في تدعيخ مشتجاتيا  2
 وخجماتيا

     

تزع الذخكة سياسات مشاسبة لسؾاجية التحؾل السفاجئ في  3
 األسعار باألسؾاق الجولية 

     

تزع الذخكة في اعتبارىا العؾامل السختمفة السؤثخة عمى تحجيج  4
 الدعخ السشاسب لسشتجاتيا في األسؾاق الجولية

     

تأخح الذخكة في اعتبارىا وضع أسعار مشاسبة لمترجيخ في  5
 الجوليةاألسؾاق 

     

تدتخجم الذخكة استخاتيجية التدعيخ القائسة عمى تكمفة السشتجات  6
 والخجمات التي تقجميا لألسؾاق الجولية

     

      تخاعى الذخكة استخاتيجية التسيد الدعخي في األسؾاق الجولية 7
تحجد الذخكة أسعارىا في األسؾاق مخاعاة لمقجرة الذخائية  8

 األسؾاق السدتيجفةلمسدتيمػ في 
     

تدتخجم الذخكة استخاتيجية كذط الدؾق والخيادة الدعخية كأحج  9
 تؾجيات سياسات التدعيخ الجولية

     

تمجا الذخكة الى تظبيق استخاتيجية التدعيخ السبشى عمى الشفاذ  14
 لألسؾاق الججيجة 

     

تيتؼ الذخكة بان تديؼ سياسات التدعيخ في مخاعاة العائج عمى  11
 االستثسار وتحقيق األرباح 

     

تأخح الذخكة في االعتبار تاثيخ الحساية الؾطشية في األسؾاق  12
 الجولية عمى وضع الدعخ السشاسب لسشتجاتيا وخجماتيا 

     

األسؾاق الجولية تخاعى الذخكة التبايؽ بيؽ أسعار التحؾيل في  13
 السختمفة عشج وضع سياسات تدعيخ السشتجات والخجمات

     

 : فًُا َهٍ يدًىعت يٍ انعباساث انًخعهمت باسخشاحُدُاث انخسىَك انذونً نهخشوَحا  ابعس

 الفقرات م

مهافق 
 جًدا
 

(5) 

 مهافق
 
 

(4) 

 محايد
 
 

(3) 

غير 
 مهافق
 

(2) 

غير مهافق 
 جًدا

(0) 

تخاعى الذخكة في ترسيؼ استخاتيجية التخويج في األسؾاق الجولية  1
 التخكيد عمى اثارة الخغبات والجوافع لجى العسالء لدج احتياجاتيؼ 

     

     التخويج في األسؾاق  ةتعسل الذخكة عمى تفعيل دور استخاتيجي 2
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 الفقرات م

مهافق 
 جًدا
 

(5) 

 مهافق
 
 

(4) 

 محايد
 
 

(3) 

غير 
 مهافق
 

(2) 

غير مهافق 
 جًدا

(0) 

 الجولية وفق السخاحل السختمفة لجورة حياة مشتجاتيا وخجماتيا 
تأخح الذخكة في اعتبارىا ان تتشاسب استخاتيجية التخويج مع  3

 طبيعة األسؾاق والستغيخات الستالحقة بيا
     

تخكد استخاتيجية التخويج عمى تحديؽ الرؾرة الحىشية والتعخيف  4
 بالسشتجات والخجمات وكدب الثقة باألسؾاق الجولية

     

األسؾاق الجولية اخجة في يبشى الذخكة استخاتيجية التخويج في  5
 االعتبار التعخيف بالسشتجات وتشسية األسؾاق والخبحية

     

تعتسج الذخكة في استخاتيجية التخويج الجولية عمى الجحب ألدوار  6
 الؾسظاء والسؾزعيؽ تجاه تخسيخ القشاعة بذخاء السشتجات 

     

بجيؾد  الجفع عمى الجولية التخويج استخاتيجية في الذخكة تعتسج 7
 وادوار الؾسظاء والسؾزعيؽ التخويجية والبيعية

     

التخويج الجولية عمى نغام متكامل لالتراالت  ةتقؾم استخاتيجي 8
التخويجية فى األسؾاق مع كافة األطخاف السعشية بالسشتجات 

 والخجمات

     

تعتسج استخاتيجية التخويج لجخؾل األسؾاق الجولية عمى اإلعالن  9
وجيؾد البيع الذخري لتعخيف السدتيمػ األجشبي بالسشتج 

 ومداياه 

     

التخويج لمحفاظ عمى الحرة الدؾقية الجولية  ةتخكد استخاتيجي 14
عمى اإلعالنات التحكيخي وتشذيط السبيعات والسيخجانات 

 واالوكازيؾنات

     

التخويج الجولية عمى تخكيد الجيؾد لجحب  وتعدز استجراجيي 11
 القاعات واألسؾاق الججيجة لتشسية الحرة الدؾقية

     

التخويج لسؾاجية السشافدة مع نفذ السشتجات  ةتعسل استخاتيجي 12
وتشذيط السبيعات التخكيد عمى اإلعالنات السكثفة  فىوالخجمات 

 واليجايا والجؾائد

     

تخاعى الذخكة في ترسيؼ استخاتيجية الحسالت التخويجية الجولية  13
متغيخات خرائص السدتيمػ ونؾع الدؾق والثقافة والمغة 

 والسشافديؽ

     

تأخح استخاتيجية التخويج خرائص وقشؾات اإلعالن الجولى  14
 ومزسؾن الخسالة السؾجية لألسؾاق الجولية
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تعسل استخاتيجية التدؾيق بالذخكة عمى تحجيج قشؾات التؾزيع  1
 وخجماتيا واالسعارالجولية السشاسبة لظبيعة مشتجاتيا 

     

 عالتدؾيق عمى ان تحقق قشؾات التؾزيع السشاف تخكد استخاتيجية 2
السادية والسكانية والدمشية لمعسالء في األسؾاق الجولية لكدب ثقة 

 االسؾاق

     

تعسل الذخكة عمى وضع استخاتيجية تقؾم عمى خفض تكمفة  3
 التؾزيع والذحؽ مخاعاة لغخوف األسؾاق الجولية

     

تظبق استخاتيجية التؾزيع نغام فعال لمتؾاصل مع السؾزعيؽ في  4
 األسؾاق الجولية لزسان وصؾل مشتجاتيا وخجماتيا الى العسالء 

     

تظبق الذخكة استخاتيجية تؾزيع مشاسبة الدارة السخدون والشقل  5
 في األسؾاق الجولية برؾرة سمدمة

     

التؾزيع السباشخ والتؾزيع غيخ تشؾع استخاتيجية الذخكة بيؽ  6
 الجولية السباشخ وفقا لظبيعة الستغيخات باألسؾاق

     

تعتسج الذخكة في إدارة استخاتيجية التؾزيع عمى الؾسظاء  7
 باألسؾاق الجولية وبشاء الثقة وتؾطيج العالقات معيؼ

     

تعسل الذخكة عمى تشؾيع قشؾات التؾزيع في األسؾاق الجولية وفقا  8
 لسا يحقق اكبخ مشفعة لمعسالء والذخكة في األسؾاق 

     

التؾزيع الختيار  ةتتيتؼ الذخكة بؾضع سياسات ضسؽ استخاتيجي 9
 قشؾات التؾزيع السشاسبة

     

تعتسج استخاتيجية التؾزيع بالذخكة عمى عقؾد واتفاقيات الؾكالة  14
 الجولية 

     

التؾزيع بالذخكة التشؾيع في أنساط الؾكالة  ةتخاعى استخاتيجي 11
لتحقيق تؾافق واندجام مع طبيعة األسؾاق والسؾزعيؽ والؾسظاء 

 والعسالء

     

التؾزيع عمى مرادر  ةتعتسج الذخكة في بشاء استخاتيجي 12
لسعمؾمات وبيانات مؾثؾقة عؽ الؾكالء والسؾزعيؽ في األسؾاق 

 الجولية

     

تيتؼ الذخكة بؾضع معاييخ وضابط الختيار الؾكالء والؾسظاء  13
والسؾزعيؽ في األسؾاق الجولية لزسان الثقة في مشتجاتيا 

 وتحقيق مؾقف تشافدي

     

 

 


