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 يهخص انجحش:

تيصٙتصاى  –تياصلًٍ  –تالـصؿاث   –تالِصػًتـ  –ٞٗصٍ تيدفط خهيتِر  ن٘ي تيصّٙٞف تيًقُٝ)تيؽىج 

تيصّاٙٞف تيهٙٞاسو قٓثمار َاّ تيدثـعار خا ِ ؾٝ شفكٟف يضاث تيلُا، و ٘ويام خاثيص دٟف مًاٛ َاٙتلٓٝ ن٘يار 

تيًقُااٝ صااثي َااّ مٖااٍ تيُُثيِااثز تيصااٝ شّااٟ ً مًااٛ مًُٟااثز تيدٟااى ٘تيحااًت  مًااٛ تيُّااصٙٚ تيُفًااٝ 

٘تيلااثيُٝ ٘وٞصُعااى تيٗااهؼ تيااًبُٟ يًدفااط ؾااٝ تيصلااًؼ مًااٛ َااث روت نااثِ نثْااس تيُُثيِااثز تيصّااٙٞكٟر 

ى مٌ مِ ويام ياُٟ يإ قُٟار َ اثؾر يهٞإو ٘خاىيم تإليهصًْٟ٘ر َّ ل،و شفٙٞى تيُٓصػ يًقٍ ِصًُضاٝ تيلُٟا

ٞفكف تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ َّثُٖر ندًٟذ ؾٝ شّٟٗى ٘نمٍ ممُثو تيصؽثيذ تالنصًْٟ٘رو ٘شاٍ ش دٟاف تيدفاط 

مٟٓر َّ تيلُ،  ؾٝ تيّاٙـ تيهاٙٞصٝ َاّ تياىّٞ ٞصلاثًَِٙ ٘م٘يةام تياىّٞ ال ٞصلاثًَِٙ َاى َُثيِاثز مًٛ 

ؾاٝ  ناى مُٟاى ٞصّاٙـ    و ٘شُعًس ٘ـاهذ تيُلثٞٓار2018/2019يٍَٟٓر ) تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تيؿصًذ ت

خثيؿلى َّ لا،و َٙتقاى تيصّاٙـ تإليهصًْ٘اٝو ْ٘اصػ َاّ تيهيتِار تيُٟهتْٟار يؾاا تيؿاً٘ل تيّادلر تيصاٝ 

ش ُٓٗث تيدفطو ٘ؾٝ ضٙ  ْصثبػ تيهيتِر ٘شفًٟى تيؿً٘ل و َ٘اّ مؼاى شفكٟاف مٖاهتؼ تيهيتِار شٙصاٝ 

ٌ خثِااصمهتٌ تاِااثيٟح تإلخهتمٟاار يًٙصااٙو يًلُاا،  مدااً تإلْصًْااسو َااى تِااصمهتٌ تيدفعاار خ ااً٘يذ تالٖصُااث

مِثيٟح شً٘ٞؽٟر يؽىج تيلُ،  يًُٙقى تإليهصًْ٘ٝو ٘تيفًص مًٛ ؼلى تيلُٟاى َّاصػًـ ؾاٝ تيُحاثينر 

تإلم،ْٟر و ٘ضً٘يذ تيُفثؾظر مًٛ تيلُ،  تيفثيّٟٟ َ٘فث٘ير ؼىج مُ،  ؼهن َاّ لا،و لًاف قٓاٙتز 

 تيلُ، .  تشصثو َى 

Abstract: 

The research is concerned with studying the role of digital marketing 

(attraction - absorption - retention - learning - communication) in achieving 

customer satisfaction, by applying to the citizens of the State of Kuwait, the 

researcher is convinced that digital marketing has become one of the most 

important practices that control the buying and selling processes at the local 

and global level. The main objective of the research is to identify whether the 

electronic marketing practices by converting the product to a number will 

satisfy the customer or that it has no added value for him, and thus electronic 

marketing makes a great contribution to facilitating and supporting e-

commerce business, and the research was applied to a sample of customers in 

The Kuwaiti market is one of those who deal with and those who do not deal 

with electronic marketing practices in the time period (2018/2019), and the 

sampling unit was represented in every customer who actually shopped through 

e-shopping sites, and the field study resulted in rejecting the seven hypotheses 

included in the research, and in light of the results of Study and analysis of 

hypotheses, and in order to achieve the objectives of the study, the research 

recommends the need to pay attention to the use of creative methods to reach 

customers via the Internet, with the use of promotional methods to attract the 

uncle Loyalty to the website, and the keenness to make the customer absorbed 

in advertising participation, the need to maintain existing customers and try to 

attract new customers by creating communication channels with customers.  
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  :انًمذيخ
ٞلصدً تيصّٙٞف تيًقُٝ َّ مٍٖ تيُُثيِثز تيصٝ شّٟ ً مًٛ مًُٟثز تيدٟى ٘تيحًت  مًٛ تيُّاصٙٚ 
تيُفًٝ ٘تيلثيُٝ ؾٝ آِ ٘تـهو ٘يكه ش ًح ويم مِ ٞصٍ يخط نى َٓصػ خًقٍ َفهن ؾٝ ـٍَار تيُٓصؽاثز تيصاٝ 

ّااٙـ ٞاصٍ شكااهُٞٗث مًاٛ َٙقااى ريهصًْ٘اٝ لااثص خثيكاثبٍ خثيٓحااثل تيصّاٙٞكٝ م٘ مًااٛ َ ُُ ٙقاى مااثٌ ٞ لاى ؾٟاإ تي
َّثـر ريهصًْٟ٘ر ٞصصٍ مًل تيُٓصؽثز َّ ل،يٗثو ٘ٞصٍ ويم َّ ل،و تيصهٙٞه تياىٜ ٞؽلاى تيصلاًؼ مًاٛ 
تيُٓصػ ٘صثـدٕ ِٗ،ًو ٘اِ قًح تيصّٙٞف ٘غثٞصٕ ٖٝ يضث  تيلُٟى ٘شكهٍٞ نى َث َّ ش ْٕ ٞفكف ويم ياىت 

يِاثز تيصّاٙٞكٟر تإليهصًْٟ٘ار َاّ لا،و شفٙٞاى تيُٓاصػ شفصثغ تيدثـعر يًصلًؼ مًٛ َث روت ناثِ نثْاس تيُُث
 يًقٍ ِصًُضٝ تيلُٟى مٌ مِ ويم يُٟ يٕ قُٟر َ ثؾر يهٕٞ.

٘خىيم ٞله تيصّٙٞف تاليهصًْ٘اٝ تيُلداً تيفكٟكاٝ ماّ تيصّاٙٞف تيًقُاٝ َاّ تـاه تيُؿاثٍٖٟ تاِثِاٟر 
ر مِ ٞكؿااٍ خُؽُااى تيؽٗااٙن تيُلثصااًذ تيااىٜ تِااص ث  ٘لاا،و تيّاآٙتز تيكًًٟاار تيُثضااٟر َااّ تايؿٟاار تيفثيٟاا

٘تامُااثو تيصّااٙٞكٟر ٘خُمصًااؽ تاْحاا ر ريااٛ تشؽثٖااثز َلثصااًذ شصُثشااٛ َااى تيلصااً تيفااثيٝ َ٘صػًٟتشاإو 
٘ويام تِااصلثْر خُمصًاؽ تان٘تز ٘تيِٙااثبى تيُص ااٙيذ ٘تيصهٓٙيٙؼٟاث تيفهٞعاار ؾااٝ شٓؿٟاى تيلًُٟااثز ٘تاْحاا ر 

ٙيٙؼٟااث تيُلًَٙااثز ٘شكااهٍٞ تيُٓصؽااثز ٘رشُااثٌ تيصّااٙٞكٟر لثصاار ؾُٟااث ٞصلًااف خثالشصااثالز تيصّااٙٞكٟر ٘شهٓ
تيلًُٟااثز تيصّااٙٞكٟر مدااً ِ٘ااثبى َصلااهنذ و ٞاا شٝ ؾااٝ َكااهَصٗث شّااٙٞف تيمااهَثز تيُصااًؾٟر ريااٛ َمصًااؽ 

 تالًتؼ مدً شًم تيِٙثبى.
تيٓؿثو تاليهصًْ٘اٝ غٟاً ى ْ ثـ تيّٙـ َّ ل،و ٟشِٙؤنٜ ريٛ ٞ٘اِ تيصّٙٞف َّ ل،و تالْصًْس 

تيّٙـ تيُفًاٝ رياٛ تاِاٙتـ تيلثيُٟار تيصاٝ شحاصُى مًاٛ ناى َاّ تاِاٙتـ تيُفًٟار  تيُفه٘ن ٘تيمً٘غ َّ
مٓثصاً  ؼُٟاىَى شاٙتؾً نثؾار تيدٟثْاثز ماّ  ِٙتـ ؼهٞهذملًف ًِمر ٘تاؼٓدٟر ؾٝ آِ ٘تـه ٘ٞلُى مًٛ 

َاّ  تيصّٙٞف)تيُٓصػ/ تيصً٘ٞػ/ تيصّلًٟ/ ٘تيُهثِ و ٖ٘ىت َث نثِ غًٟ َصثؾ م٘ ٞصلٍي شفكٟكٕ خهؿث ذ ٘ؾلثيٟار
نداً ماهن َُهاّ َااّ َصثـار اِ َُثيِار تيصّاٙٞف مدااً تالْصًْاس شؽلاى ا لا،و ْحاثل تيصّاٙٞف تيصكًٟاهٜ

 .  Fauz and Rosemaliza, 2018نِ٘ ؼٗه َ٘ى شٙؾًٟ تيٙقس ٘شهًؿر تيصّٙـ) تيُّصًٗهّٟ
 ؾاٝٙ  ثز ؼهٞاهذ تاَاً تياىٜ ٌتن َاّ تيصٓاِثٍٖ خظٗاٙي َٓصؽا تيصّٙٞف َّ ل،و تالْصًْس نُث مِ

ُٓصؽثز تيُلً٘ضار ٘مصادفس مٙتَاى تيصُٟٟاٍ ٘تإللصٟاثي منعاً ٘ضاٙـث ٖ٘اىت ٞصاٟؿ تيؿًصار يًُٓظُاثز تي
تياىٜ ُٞآؿ تيُّاصًٗم تيؿًصار يالصٟاثي  خُاثٟر ٘تيه٘يٟار ًتيصػًٟذ ٘تيُصِٙ ر تيف ٙي ؾٝ تاِٙتـ تيُف

يت مًاٝ رٞؽاثن َمًؼاثز منعاً ش اٙ٘قاه ِاثمه مٞ اث   Ernest and ke-Elechi, 2015)خاّٟ تيُٓصؽاثز
ًَدٟث ياـصٟثؼاثز ٘تيًغداثز ٘مُاى مًاٝ شفّاّٟ تيصاٙيذ ًٞٚ تيهعًِٟ٘ مِ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ صثي ٘

يلُا،  ِ٘اثمه مًاٝ ش اًٙٞ قاهيتز تيىٖٟٓر يًُٓظُثز ِ٘ثٍٖ ؾٝ ش ًٙٞ ِ٘ثبى تالشصاثو خاّٟ تيُٓظُار ٘ت
خثيُدٟلاااثز  ر تيُلااثَ،ز تيمثصااارلاااَصثخ٘مُاااثو ث ٘ؼلًٗاااٍ منعااً قاااهيذ مًاااٝ تْؽااثٌ تاؾااًتن ٘شلٍٍٖٞاااتا

تياادلا ت٠لااً َُااث ؼلااى تياادلا ت٠لااً  تيّااًمر ؾااٝ تضااثؾر َٓصؽااثز م٘ شػٟٟااًَااى ٘ل ٙتشٗااث ْ٘صثؼٗااث 
  . 2009)تالِ ىو ّٞصحلً مِ ويم ِٟهِٙ يٕ ش ظًٟ مًٛ  نيؼر يضث تيلُٟى

مـاهض مااثيٍ تالْصًْاس لؿااًذ ْٙمٟار ؾااٝ ماثيٍ تيصّٙٞنانف ٘خااثز َاّ تيّااٗى خٓنننننننانث  تيل،َاار ٘قاه 
ِاثمر َٟٞٙنننننانث ٘يُاهذ  24٘مًل تيُٓصػ ت٘تيمهَر مدنننننننً قٓاٙتز تيهصًْٟ٘ار شلُنننننانى يُاهذ  تيصؽثيٞر

ـٟااط تصدنناانؿ منننننناانهن َّصننناانمهَٝ شدننننناانهر و َٞٙااث ِٓناانٙٞث نِ٘ شٙقااؽ 365ِاادلر تٞااثٌ تِاادٙمٟث ٘
نِٙ ًَٟنااانِٙ ـّاااح ًَٟنننننااا 500ًَٟاااثي ٘ؾاااٝ تيٙلننننننااانّ تيلًخاااٝ   3ٍٞٞاااه ماااّتالْصًْاااس ؾاااٝ تيلثينااانٍ 

و ٘تيىٜ خه٘ئ قه ؾصؿ تالْصًْس تيُؽثو تَننثٌ تيؽُٟى يصّٙٞف ًِلننننٗنٍ ت٘لاهَثشٍٗ 2015تـصثبٟنننننننثز 
ت٘لدااًتشٍٗ نِ٘ تيصُٟٟااٍ خااّٟ تيننننحًنننننننناانر تيلُنناان،قر وتز يتَ َنناانثو ضاامٍ ٘خااّٟ تيناانؿًن تيلنناانثنٜ 

رَهثْٟر شٓؿٟى مْح ر تيصّٙٞف تاليهصًْ٘اٝ خثمصداثئ ْاٙ   ت٘تيحًنر تيصػًٟذ َفه٘نذ تيُٙتينو ٘خىيم صثي
 َّ تيصّنننننننٙٞف يًّلر ت٘لهَر َلٟٓنر مًٝ شدهر تالْصًْننس ٘تنتيذ تيصؿثمى َننننى تيلُ، 

٘نااىيم تنعااً ٘قااه صااثـح وياام تيشدااثل تيُّااصًٗم خهااى ؼهٞااه ؾااٝ َؽااثو شهٓٙيٙؼٟااث تالشصااثالز 
ؼهٞااهذ َ٘ص ااٙيذ شااًشدط تُْااثل تِااصٗثيهٟر َُااث لًااف ثشاإ ـثؼثشاإ َ٘ص ًد ؼًااحتِااصمهتَث يتْصًْااس ؾااٝ 

)تيلًٝ و ٘تيشدثلٗاث خثيصهٓٙيٙؼٟااث ُْااثل تالِاصٗ،لمَُااث ِاثمه مًاٝ شػٟاًي  و٘خصاؿر َّاصًُذخثيصهٓٙيٙؼٟاث 
ص اًٙٞ ممُثيٗاث ْ٘حاثلثشٗث ٘لاهَثشٗث خُاث مِ شٗاصٍ خش ًح َّ َٓظُثز تامُاثو  و ٖ٘ىت 2005٘تيلٙضٝ 
صدااثئ تيٙ ٟؿاار تال٘يااٝ يُٓظُااثز ى َااّ مٖااٍ ٖااىٔ تاْحاا ر تيصّااٙٞف خثمٖااىٔ تيص ااٙيتز ٘يلااَااى ٞصٙتؾااف 

٘يكااه  ٗااً َؿٗااٌٙ تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ٘تيااىٜ ٞلااًؼ خ ْاإ  و Jagdish and Arun, 2005)مُااثوتا
تيُّااصًٗهّٟ ؾااٝ خٟةاار ٘شااً٘ٞػ تيُٓصؽااثز ٘تيمااهَثز يًلُاا،  ٘تيلًُٟاار تيصااٝ ٞااصٍ َااّ ل،يٗااث تْصااثغ ٘شٌٙٞااى 

   reedy & schullo, 2004)تالْصًْس
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ّاٍٗ ؾاٝ شّاٟٗى ٘نماٍ ممُاثو تيصؽاثيذ خاىيم ٞفكاف َّاثُٖر ندٟاًذ ؾاٝ مْإ ٞ٘تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ 
تالنصًْٟ٘ر ٘تيصٝ خه٘يٖث شلًؼ  خ ْٗث َؿٗاٌٙ ٞحاًؾ مًُٟار تيدٟاى ٘تيحاًت  ٘شداثنو تيُٓصؽاثز م٘ تيماهَثز 

 و نُااث مِ تيصّااٙٞف  2003ِٙااثبى تاليهصًْٟ٘اار ) َااًتنو ٘تيُلًَٙااثز َااّ لاا،و شاادهثز تالشصااثالز ٘تي
ز خثيّاًمر تيُ ًٙخار ٘لؿاا ث٘شكاهٍٞ تيماهَ ٗاٍ٘تالشصاثو خ يًلُا،  يهصًْ٘ٝ ِٗى مًُٟاثز تيٙصاٙوتإل

و ٘خاىل صاثي تيصّاٙٞف تيًقُاٝ َاّ لا،و   2010 ونىيم َّ شهثيٟؽ شًم تيلًُٟثز )تيّاُثيتبٝ ٘تيلداهيٝ
تيصّننننناااانٙٞف مدااااً شدهننناااانثز تيصٙتصااااى تيِٙااااثبى تاليهصًْٟ٘اااار َعااااى تيصّننننننناااانٙٞف مدًتالٞننننناااانُٟىو 

تالؼصُثمٝو تيصّاٙٞف مداً تيُٓصننننننننانهٞثزو تيصّاٙٞف ماّ لًٞاف قٓننننانٙتز تيُحاثٖهذ ٞٙشٟاٙجو تيصّاٙٞف 
 مدًَٙتقى تالم،ْثزو تيصّٙٞف خٙتِ ر تيُٙقنننننننى تيحمصٝ ٘تيُهْ٘ثزو ٘ملًٟت تيصّٙٞف مدً ؼٙؼننى 

تيصاٝ شٙتؼإ تيُٓحافز ؾاٝ ِاٙـ تيلُاى ٘ؾاٝ  اى تيلاثيٍ  حًِار ٘ؾٝ ؾٝ  اى تيُٓثؾّار تيلثيُٟار تي 
تالؾصًتضٝ تشؽٗس تيُٓظُاثز رياٛ تالٖصُاثٌ خاثيلُ،  ٘ َلًؾار تـصٟثؼاثشٍٗ ٘يغداثشٍٗ ٘تيّالٝ إلشادثمٗثو 

% َّ ميخثؾ تيلُى ش شٝ َّ تيلُا،  تياهتبُّٟ يًُٓظُارو ـٟاط 55٘قه شٙصًس تيهيتِثز ريٛ تِ تنعً َّ 
ٟى َّ َؽًن َحاصًٚ يُٓصؽاثز تيُٓحا ذ َاّ لا،و تيل،قار تيصدثنيٟار رياٛ قُٟار نًٟار شػًٟز تيٓظًذ ريٛ تيلُ

شٗااهؼ تيُٓظُاار ريااٛ ريضااثبٕ الِااصهتَر تيل،قاار ٘رمااثنذ شااًت  تيُٓااصػ ٘تيُهتَ٘اار مًااٛ وياامو ـٟااط صااثي 
 ريضث  تيلُٟى ؼٍ  مصٟى ؾٝ تِصًتشٟؽٟثز تيُٓحفز تيفهٞعر.
لاا،و نعٟااً َااّ صٍ خٗااث مًُااث  تيصّااٙٞف َااّ ٘اِ َؽااثو يضااث  تيلُاا،  َااّ تيُؽااثالز تيصااٝ تٖاا

تيصااٝ شًنااٍز مًااٛ ٘ضااى مِااُ مًُٟاار يكٟااثَ يضااث  تيلُاا،  ٘ شفكٟااف تيهيتِااثز تيٓظًٞاار ٘تيلًُٟاار ٘
و ٘ؾٝ  ى تيلثيٍ تيًقُاٝ صاثي مًاٛ تيُٓظُاثز تيًتغدار ؾاٝ تالِاصهتَر ؾاٝ مًُٟثشٗاث يغدثشٍٗ ٘تـصٟثؼثشٍٗ

٘ؾٝ ضٙ  ويم شفاث٘و تيلصً تيفثيٝو تيىٜ صثي ؼٍ  يًلُ،  ٘٘شٓؿٟى خًتَػ يضث  َّ شصٍُٟ  ٘تيدكث 
 تيدثـعر نيتِر تيه٘ي تيُُهّ ـه٘ظٕ يًصّٙٞف تيًقُٝ َّ ل،و تيِٙثبى تاليهصًْٟ٘ر مًٛ يضث  تيلُ، .

 
   .يفبْٛى انجحش :أٔال
شصُعى مٓثصً تيٍُٞػ تيصّٙٞكٝ تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تيخلر مٓثصاً : مٓثصً تيٍُٞػ تيصّٙٞكٝ تاليهصًْ٘ٝ . م

ٖٝ تيُٓصػ مداً تالْصًْاس ٘تيصّالًٟ مداً تالْصًْاس ٘تيصاً٘ٞػ مداً تالْصًْاس ٘تيصٌٙٞاى مداً تِثِٟر 
  -تالْصًْس ُ٘ٞهّ شٙضٟؿ ويم مًٝ تيٓفٙ تالشٝ :

: تيُٓصػ مدً تالْصًْاس مداثيذ ماّ َؽُٙمار َاّ تالشًخاثؾ ٘تيؿٙتباه تيصاٝ شًداٝ انًُزظ ػجش االَزشَذ .1
تؼًٗثال ًٞغدِٙ خصداثنو تيُاثو ت٘ َاٙتن تلاًٜ وتز تـصٟثؼثز تيُؤِّثز م٘ تيُّصًٗهّٟ ت٘ تيصٝ َّ 

قُٟر َّ تيُُهّ تِ ٞهِٙ تيُٓصػ خ ثمر ًَُِٙر م٘ لهَر م٘ ؾهًذ م٘ شمص ت٘ َهثِ ت٘ شاا تلاً 
    2005ؾٗٙ ؼًٖٙ تيٓحثل تالقصصثنٜ ِٙت  تنثِ شكًٟهٞث م٘ مًٝ شدهر تالْصًْس )ْصًٟ و 

ماهن َاّ تِاصًتشٟؽٟثز تيصّالًٟ تيصاٝ ُٞهاّ  نياس تيهيتِاثز مًاٝ مِ ٖٓاثل :انزغؼٛش ػجش االَزشَذ .2
تِااصمهتَٗث خفٟااط شمصااثي تالِااصًتشٟؽٟر تيصااٝ شٓثِاادٗث مٌ تِااصًتشٟؽٟر تيصّاالًٟ تاليهصًْ٘ااٝ يًحااًنثز 

ٞؽح تِ شّٓؽٍ َى تيُدثنئ تالِثِٟر ٘تيؽًٖٙٞر امُثو تيُٓظُثز َ٘ى تٖهتؾٗث تالِصًتشٟؽٟر َ٘اى 
َاّ تالِاصًتشٟؽٟثز تيصّالًٟ لاثيغ تالْصًْاس ٘مًاٝ ٘مٙنٖث تشؽثٔ تيُّصًٗهّٟ ٖ٘ٓاثل ظ،ظار مْاٙت  

    2005تيٓصًْس ٖ٘ٝ ) ْصًٟ و َفُه لثًٖ 
  ِٙتيصّلًٟ تيعثخس: ٞفصى تيصّلًٟ تيعثخس ) شّلًٟ تيكثبُر   مٓه قٟثٌ تيدثبلّٟ خٙضى ِالً ٘ٞها

مًٝ تيُحصًٜ قدٙيٕ م٘ شًنٕ ٘مٓه تيّالً تيعثخاس تيهاى ٞاهؾى ْؿاُ تيّالً ّ٘ٞاصمهٌ تيّاٙـ ؾاٝ 
 شٟؽٟر تيّلً تيعثخس تِصًتشٟؽصٝ قٟثنذ تيّلً ٘تيصّلًٟ تيصً٘ٞؽٝ .تِصًت

  ّٟتيصّاالًٟ تيااهٞٓثَٟهٝ: ٖ٘ااٙ مدااثيذٚ مااّ تِااصًتشٟؽٟر مااً٘ل تِاالثي َمصًؿاار يلُاا،  َمصًؿاا
٘شّااصمهٌ تيُٓظُااثز ٖااىٔ تالِااصًتشٟؽٟر يًٙصااٙو خااثنتيذ تيُمااٍِ٘ تيااٝ ـااه تيهُااثو ٘يصؽٍباار 

ملاًيٜ ٘تيصّالًٟ تياهٞٓثَٟهٝ ٞلٓاٝ مِ َّاصمهَٝ تيلُ،  ـّاح تِاصمهتٌ تيُٓاصػ م٘ َصػٟاًتز 
 تالْصًْس ًٞكٙت َلًَٙثز ـهٞعر مّ تيّلً مٓه تي ًح َّ قٙتمه خٟثْثز تيُٓصػ .

  تيُكثٞ اار : خٙؼااٙن تيُكثٞ اار ٞااصٍ شدااثنو تيّااًى ٘تيمااهتَس خُٓصؽااثز تلااًٜ خااهال مااّ تيٓكااه ٘قااه
شّالًٟ يخفٟار تِ تيٗاهؼ  ّٞصؿٟه تيُّصمهَّٟ َّ ؾٙتباه تي اًٞدر ٘يهاّ ٖاىٔ يّٟاس تِاصًتشٟؽٟر

تيٓٗثبٝ َّ تيصّلًٟ ٖٙ شفكٟف تيًخفٟر يًُٓظُرٚ ٘يىيم الخه النتيذ تيصّٓٙٞف قٝ تيُٓظُاثز مِ 
شكااٌٙ خلًُٟااثز َّااصًُذ يؽُااى تيدٟثْااثز ٘تيُلًَٙهااثز مااّ تالِااٙتـ تيُّااصٗهؾر َ٘لًؾاار تِاالثي 

الشّ ُْٖٙااث تيُٓثؾّااّٟ يٙضااى تِااصًتشٟؽٟر شّاالًٟٞر شلُااى مًااٝ شفكٟااف تٖااهتؾٗث ٌ٘ٞااثنذ َلااه
 ٘تيخثـٗث ٘شلٍٍٞ ـصصٗث تيّٙقٟر . 
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ٖٓااثل َؽُٙماار َااّ تالن٘تز تالِثِااٟر تيصااٝ شّااصمهٌ ؾااٝ شً٘ٞؽااه تالمُااثو  :ٙانزررشٔٚظ االنكزشَٔرر .3
  .laudon etel 2001)تاليهصٙيْٟر مدً تالْصًْس َٓٗث

 تيُٙقى تاليهصًْ٘ٝ : ٖٙ منتذ شً٘ٞؽٟر ٘٘ ثبؿٕ تيصّٙٞكٟر تاللًٜ خصٙيذ ؾثمًر.  
 َفًنثز تيدفط : ٞكٌٙ تيلُ،  خثيدفط مّ تيُٓصؽثز ت٘ تيماهَثز َاّ لا،و تِاصمهتٌ تِصمهت ٌ

َفًنثز تيدفط تيُٓصحًذ مدً شدهر تالْصًْس َعى ؼٙؼى ٖ٘ىٔ تيُفًنثز شٙصى تيلُ،  تيٝ 
تٖهتؾٕ شثيدفعٟر خثم ثبٕ مهن ندًٟ َّ تيدهتبى تيُصٙؾًذ ٍَٓ ٖٓث ُٞهاّ تيكٙياح تْإ مًاٝ تيُٓظُار 

 لٗث تيمثص ؾٝ َفًنثز تيدفط شثيُحٗٙيذ ـصٝ ش ُّ شفكٟف تيصً٘ٞػ تيٓثؼؿ .تِ شّؽى َٙق
  ًتِاااصمهتٌ تيؿٗاااثيَ : ٖٓاااثل تيهعٟاااً َاااّ تيؿٗاااثيَ تيُٓٓصحاااًذ مٟاااً تالْصًْاااس ٘تيصاااٝ شاااٙؾ

تيُٙضٙمثز تيُمصًؿار خثِاًٙج َؿٗاًَ ٘خثيصاثيٝ ُٞهاّ تيلُا،  تاليهصًْ٘اٝ ٞصاى تياٝ تيُٓاصػ 
ٙمثز تيؿٗااًَ َُااث ٞصااٟؿ ياإ تاللاا،  مًااٝ تيدااهتبى تيااىٜ ًٞٞااهٔ َااّ لاا،و شصدااى شًّّااى َٙضاا

تيُمصًؿر تيصٝ ٞ ًـٗث ّ٘ٞٙقٗث تيُصٓثؾُ مدً تالْصًْس ٘ـصٝ شصُهّ تيُٓظُر َّ شّٙٞف ْؿّٗث 
ر َ٘ٓصؽثشٗااث ؼٟااهت ؾثْاإ ٞٓدػااٝ تِ شااهيغ ْؿّااٗث ضااُّ ؾةاار تالقصصااثن ٘تالمُااثو ٘شدفااط مااّ تيؿةاا

 . تيؿًمٟر تيصٝ شٓثِدٗث نثيُثيٟر
 تِ تالم،ِ تاليهصًْ٘ٝ مدً تالْصًْاس ٞاٙؾً يًلاثًَّٟ ٍَتٞاث ؼهٞاهذ ـٟاط تالم،ِ تاليهص : ًْٝ٘

ٞصُهّ تيُهّصًٗهِٙ َّ تيصلًؼ مًٝ تيُٓصؽثز خصٙيذ نقٟكر نِ٘ تِ ٞهِٙ َفاهن ٌَٓاٝ مًاٝ 
٘قس تالِ ت٘ شٙقٟس مًضاٗٛ ٘قاه تصادفس َٓظُهاثز تالمُاثو تاليهصًْٟ٘ار شّاصؿٟه َاّ َآظٍ 

ٝ شٓظااٍٟ ـُ،شٗااث تالم،ْٟاار ِااٙت  تنثْااس ٖااىٔ تالم،ُْااثز َلًَٙااثز تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ؾاا
شلًل ؾٝ َٙقى تيُٓظُار ت٘ َٙتقاى تيُحاٗٙيذ شص اُّ خٟثْاثز َمصصاًذ ٘ؼىتشدار خفٟاط شاهؾى 
تيلُ،  يً ػط مًٟٗاث ناىيم ُٞهاّ يًُٓظُار تِ شّاصمهٌ تِاًٙج تيًمثٞار تالم،ْٟار ناثِ شّاُؿ 

ر ر م٘ ؼااٍ  َٓاإ خفٟااط شهااِٙ تيُٓظُااتنتيذ تيُٙقااى الـااهٜ تيُٓظُااثز خًمثٞاار َٙقااى تيُٓظُاا
 . تيُهلًٓر َصمصصر ؾٝ ْؿُ تيُؽثو

 . ٕتالم،ِ تيصكًٟهٜ : تِ تالم،ِ تاليهصًْ٘ٝ يُٟ خهٞى ي،م،ِ تيصكًٟهٜ خى َهُى ي 
 تاليهصًْ٘ااٝ : ٞلااه منتذ َُٗاار ُٞهااّ تِ شّااصمهٌ ؾااٝ مًُٟاار تيصااً٘ٞػ يًُٓٓظُاار َ٘ٓصؽثشٗااث  تيدًٞااه

ًْٟ٘ار مداً تالْصًْاس ت٘ ـصاٝ تيصاً٘ٞػ يصؽثيشٗاث تيصكًٟهٞار تٞ اث يُُثيِر مْح ر تالمُثو تاليهص
٘ـصٝ ٞفكف تيدًٞه تاليهصًْ٘اٝ تٖهتؾإ تيصّاٙٞكٟر ٘تيصً٘ٞؽٟار ٘ٞهاِٙ تِاصمهتَٕ خصاٙيذ ؾثمًار 

 ٘صفٟفر . 
  َؽُٙمااثز تاللدااثي ٖااىٔ تالنتذ شّااصمهٌ تالْصًْااس َااّ تؼااى شٌٙٞااى يِااثبى ت٘ َكااثالز ـااٙو

يُٓثقحاثز تيصاٝ نتيز خاّٟ تشامثص َهاّ ناى تيؼاث  تيلاثيٍ َٙضٙمثز َفهنذ ٘خثَهثِ تيؿًن ت
نُث خُهثْإ تيُحاثينر ؾاٝ تيُٓثقحاثز نُاث ٞؽاًٜ َاّ ل،يٗاث تالؼثخار مًاٝ تِاةًر ٘تِصؿّاثيتز 
تيلُااا،  ٘تيُصّاااٙقّٟ ٘شداااثنو تيًِاااثبى َلٗاااٍ ٘تلداااثيٍٖ خثيُٓصؽاااثز تيؽهٞاااهذ تيصاااٝ ش اااًؾ 

تالشصاثو  ثيٟح تياهؾى ٘شفكاف ـثيار َاٌّخثيصفهٞعثز ٘تيصفّٟٓثز ٘تم،ٍَٗ خكٓٙتز تيصٌٙٞى ٘تِا
 .٘تيصؿثمى تيهتبٍ َلٍٗ

شله ٘ ٟؿار تيصٌٙٞاى تـاه تيٙ اثبؽ تالِثِاٟر يصٓؿٟاى تلاثي َ٘فصاٜٙ تِاصًٟتشٟؽٟر  :النكزشَٔٙانزٕصٚغ ا .4
تالمُااثو تاليهصًْٟ٘اار ٘شلااه تيُٙتقااى تـااه تٖااٍ تيًنااثبٍ تيصااٝ شااهمٍ شٓؿٟااى تالِااصًتشٟؽٟر ؾثْحااث  َٙقااى 

ِاثمر َٟٞٙاث ٖ٘اىت تالَاً ٞص ًاح  24ْصًْس الٜ َٓظُر ٞص ًح تيصٙتؼه يُاهذ تيهصًْ٘ٝ مًٝ شد ر تال
تيصلثِ٘ َاى شاًنثز َصمصصار ؾاٝ شكاهٍٞ لاهَثز تيُٙقاى ٘شٍ٘ٞاهٖث خُاث ًٍَٞٗاث َاّ تـصٟثؼاثز ؾٟٓار 
خفٟااط ش ااُّ يًُٓظُاار تالِااصًُتيٞر وتز تالمصُثنٞاار تيلثيٟاار ٘شااٙتؾً ياإ ِاالر شمااٍّٞ ندٟااًذ ٘ـّااح 

   2003َّ تيلٓثّ٘ٞ تيدًٞهٞر ) مخٙ ؾثيذ و ِٞٙؽ  تي ًد،ٚ ٘مهن غًٟ َفه٘ن
تيلثبااه مًااٝ ٘ٞااؤظً مًااٛ ؾااٝ ٌٞااثنذ تيفصاار تيّااٙقٟر  يضااث تيلُاا،  ّٞااٍٗ :يفٓررٕو سظررب انؼًررالء . ج

تالِصعُثي ٘قه شٍ شلًٞؽ يضث تيلُ،  َّ مهٞه تيلًُث  ٘تؼًٜ مًٟإ تيهعٟاً َاّ تيدفاٙض َّاصٓهّٞ 
تقصٓاث  تيلُٟاى ت٘ مٓاهَث ٞحالً تِ تنت  تيُٓاصػ ت٘ ؾٝ ويم مًٝ ْظًٞر َّ تيصٙقلثز ٖ٘اٝ شحاًٟ تياٝ 

مقاى  تيؿلًاٝ تيمهَر ّٞثٜ٘ ت٘ تنعً َُث نثِ َصٙقلث َٕٓ نثِ ٖٓثل يضث يًٍخِٙ ٘يهّ توت ناثِ تالنت 
و  monique et eric 1999  /oliver, 1980)ماهٌ يضاث تيلُٟاىشهِٙ صٙقلثز ؾثِ تيٓصٟؽر تيَّ 
تشٍٗ ؾاٝ تيصلثَاى َاى َكاهٌ تيمهَار م٘   َاّ لا،و لداًـهاٍ تيلُا،تيصلدٟاً ماّ ٞلًؼ تيًضث خ ْٕ ٘

 & kotler)يُٓاصػ ٘تالنت  تيُصٙقاىَّ تيصٙقلثشٕ تيلُٟى  شكٍٟٟتيدثبىو ٘ٞلهُ ْصٟؽر تيصلثَىو ٘ٞلهُ 
dubois 2004  تيلُٟاى ْصٟؽار يٓؽاثؾ  ؼثْاحشالٙي خثيًضاث َاّ ،  ماّ ضاث تيلُاو ٘خىيم ٞلدً ي

  Priyanko,2011 /2008٘يٙ يًُذ ٘تـهذ )َٓصٙي  تيُٓظُر ؾٝ ْفكٟف يغدثز ٘ـثؼثز تيلُٟى
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خلاه تيحاًت  تيحالٙي تياىٜ ٞصٙياه ٘ٞلًؼ تيًضث تيهًٝ يًلُٟى خ ْٕ َحثمً تيلُٟى خاثيؿًؾ ت٘  
/ 2008) تي ااثبٝ َااث نااثِ ٞصٙقلاإ تيلُٟااىتيٓثؼُاار مااّ َكثيْاار تالنت  تيؿلًااٝ تيُااهيل يًُٓااصػ َااى ٘

Miriam and others,2018    
 :زطالػٛخاالع انذساعخ :صبَٛب

٘ويام خػاًل تيصلاًؼ مًاٛ َاهٚ يتـار مُٟاى  قثَس تيدثـعر خصٓؿٟى تيهيتِر تالِاص ،مٟر األْذاف : .أ
تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ يًصلثَى ؾٝ مًُٟثز تيدٟى ٘تيحًت  َّ ل،و تيُٙتقى تاليهصًْٟ٘رو ٘ماًل ؾهاًذ 

تؼاًت  تيهيتِار  ٘ٞصُعاى تيػاًل َاّتيصّٙٞف تاليهصًْ٘اٝ مًاٛ م٘يةام تياىّٞ ياٍ ّٞادف يٗاٍ تيصلثَاى و 
 تالِص ،مٟر ؾٝ:

 ًْٝ٘شفهٞه َهٚ ؾٍٗ ؾهً ٘ظكثؾر تيصّٙٞف تاليهص 
 .ٖى شصٙتؾً تيًغدر ؾٝ شهًتي مًُٟر تيحًت  تيًقُٝ َّ مًٛ تيحدهر تيه٘يٟر يًُلًَٙثز 
  ٕٖى ًٞغح تيُٙتلّ تيىٜ يٍ ٞؽًج ٖىت تيٓحثل مِ ٞداهم خلًُٟار شّاٙـ ريهصًْ٘اٝ خلاه مِ شلاًؼ مًٟا

 خصٙيذ َدهبٟر.
 ؼٙنذ تيصّٙٞف تيًقُٝ َّ ل،و تيُٙتقى تاليهصًْٟ٘ر يٕ م،قر خًضث مُٟى تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ. ٖى 
  أعهٕة أعشائٓب : .ب

يكه ِاُفس تيُُثيِاثز تيُٟٗٓار يًدثـعار مِ شصٙتصاى َاى نعٟاً َاّ تيلُا،  تياىّٞ ٞصلاثًَِٙ َلٗاث 
صّاٙٞف ٞٙتناح تيٓكًار تيٓٙمٟار خصؿصٗث َّ تيلثًَّٟ ؾٝ َؽثو تيصّٙٞف تإليهصًْ٘ٝ خثمصداثئ َؽاثو ؼهٞاه يً

ؾٝ َؽثو تالشصثالز ٘تيكهيذ مًاٛ تيصٙتصاى ت٠ْاٝ خاّٟ ؼُٟاى َٓاثلف تيلاثيٍ ؾاٝ مًُٟاثز تيدٟاى ٘تيحاًت  
٘مااًل تيّااًى ٘٘ضااى تيّاالً ٘شهًؿاار شاافّ تيُٓااصػ َااّ تيُااٌٙ  ريااٛ تيلُٟااى ٘غًٟٖااث َااّ تيُُثيِااثز 

ّ )لُِّٙ َؿًنذ  َّ تيلُا،  تياىّٞ شاٍ تيصّٙٞكٟرو ٘قه شٙتصًس تيدثـعر َى َؽُٙمر َّ تيلُ،  تيهٙٞصٟ
تيصلثَى َلٍٗ َّ ل،و مًُٟثز تيدٟى ٘تيحاًت  تاليهصًْ٘اٝو ْ٘صاؿٍٗ َاّ تيُاٙتلّٟٓ تياىّٞ ياٍ ّٞادف يٗاٍ 

 تيصلثَى تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ َُثيِثز تيصّٙٞف
 ٘نثِ َّ مٍٖ َث شٙصًس ريٟٕ تيدثـعر َث ًٞٝ:  انُزبئظ انًغزخهصخ يٍ انجحش االعزطالػٛخ : -2/3
 ًْ٘ٝ٘ؼٙن قصٙي ّْدٝ ؾٝ تيعكر ؾٝ تيصّٙـ َّ ل،و َُثيِثز تيصّٙٞف تاليهص 
  خلا َّ يُٟ ياهٍٞٗ تيًغدار ؾاٝ شهاًتي مًُٟار تيحاًت  تيًقُاٝ َاّ مًاٛ تيحادهر تيه٘يٟار يًُلًَٙاثز

 ًٞؼى يُُثيِثز تيُّٙقّٟ.
 مِ  خلا تيُٙتلّ ًٞغح ؾٝ شهًتي تيصؽًخر ٘تيدلا ت٠لً َّ تيىٜ يٍ ٞؽًج ٖاىت تيٓحاثل ٞصماٙؼ

 ٞدهم خلًُٟر شّٙـ ريهصًْ٘ٝ.
  تِصحالثي َداهبٝ خا ِ ؼاٙنذ تيصّاٙٞف تيًقُاٝ َاّ لا،و تيُٙتقاى تاليهصًْٟ٘ار يإ م،قار خًضاث مُٟااى

 تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.
 :عبد انغبثمخصبنضب : انذسا

ْصٓث٘و ؾُٟث ًٞاٝ َؽُٙمار َاّ تيهيتِاثز تيّاثخكر تيصاٝ شصٓاث٘و تيُصػٟاًتز ٘تيل،قار خاّٟ َصػٟاًتز 
 ٟصٍ مًضٗث مًٝ تيٓفٙ تيصثيٝ :تيدفط ِ٘

  شًِاٍٟ َصاؿٙؾر يًصّاٙٞف تإليهصًْ٘اٝ ٘شفًٟاى َهْٙثشٗاث ٘ ويام َاّ  Atef , 2001 تِاصٗهؼ)
ن٘و مًخٟار  3ل،و مٟٓر محٙتبٟر َهْٙر َّ ِدى شًنثز َّ تيحًنثز تيُصلاهنذ تيؽّٓاٟثز تيلثًَار ؾاٝ 

ِ تيصّٙٞفوتإليهصًْ٘ٝ ٍّٞٗ ؾٝ ٌٞثنذ ٘مؾًٞكٟر ٘ويم خثِصمهتٌ تيصفًٟى تيٙصؿٝو ٘شٙصًس تيهيتِر ريٛ م
تيفصاار تيّااٙقٟر يًُٓصؽااثز و ّٞااٍٗ ؾااٝ نمااٍ َٟااٍتِ تيُااهؾٙمثز تيه٘يٟاار و نُااث ّٞااٍٗ شمؿااٟا تيلٙتَااى 

 تيًُشد ر خثيصهثيٟؽ ٘تيٍَّ ٘تيُؽٗٙن.
  يصفهٞاه رياٝ مٜ َاهٚ ّٞاصمهٌ تالْصًْاس ؾاٝ لهَار تيلُا،  ٘ناىت  Richard , 2000ِ٘الٛ )

تالْصًْس ؾٝ تيحًنثز تاًَٞهٟر يًُؽثالز تيصثيٟار تيحاًت وتيٓكى و رنتيذ تيُماٍِ٘ شفهٞه مؾ ًٟر تِصمهتٌ 
و م،قااثز تيلُااى و شلدةاار تيُٓصؽااثز و ؼااهت٘و تإلْصااثغ ٘قااه شااٍ تِااص ،  آيت  مٟٓاار محااٙتبٟر َااّ تيُااهيت  

و ٘قااه شٙصااًس تيهيتِاار ّٞااصمهٌ E-mail-Questionnaireتيصٓؿٟااىّٟٞ مااّ لًٞااف تيدًٞااه تإليهصًْ٘ااٝ 
% و مؾ ًٟر تِاصمهتٌ تالْصًْاس ؾاٝ رشُاثٌ ٘شٓؿٟاى خاثقٝ تيلًُٟاثز  90.1خّٓدر  SCMصًْس ؾٝ خًتَػ تالْ

% و رشُااثٌ تيل،قااثز 50.7% و تشمااثو تيكااًتيتز  56.2ؾااٝ تيحااًنثز تاًَٞهٟاار نثْااس خثيصًشٟااح تيٓكااى 
 % . 12.3% و ؼهت٘و تإلْصثغ 30.1% و رنتيذ تيُمٍِ٘ 42.5% و لهَر تيلُ،  45.2

َهٚ تِصمهتٌ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تِاصًتشٟؽٟثز تالشصاثو ٘تيصّالًٟ يًلُا،  َاّ قداى ٘يكٟثَ 
تيحًنثز َّ ل،و شفهٞه ٖى نُٟر تيُلًَٙثز تيصٝ شُهٖث تيحًنر يًلُا،  مًاٛ تيحادهر شاؤظً مًاٛ قاًتي 

خاثيلُ،  تيحًت  ٘شفهٞه ن٘تؾى تيهلٙو مًٛ شدهر تالْصًْس ٘تيصؿًقار خاّٟ تيكٓاٙتز تيصكًٟهٞار ؾاٝ تالشصاثو 
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 Florian , 2000 ) ٘تيٙصٙو مّ لًٞف تيحدهر و ٘ملًٟت شكهٍٞ َؽُٙمر َّ تيُّثُٖثز يًحًنثز قهٌ
نيتِااصٕ تيصااٝ شااٍ َااّ ل،يٗااث نيتِاار ـثياار يحااًنصّٟ إلْصااثغ ٘شّااٙٞف تيفثِاادثز تيحمصااٟر ٘تاِااثيٟح  (

ثيٟح يٞثضاٟر ؾاٝ تيًٞثضٟر ؾٝ ًِٙل تيُّصًٗم ؾٝ تيدفاط يًحاًت  ٘تيُؿثضاًر خاّٟ تيحاًنثز ٘ناىت تاِا
شفهٞه شهثيٟؽ رنتيذ تيكٓٙتز ٘تيصهًؿار تيًُشد ار خٗاثو ٘شاٍ تيصٙصاى رياٛ مِ تْمؿاثل تيصهًؿار تيصاٝ شصفًُٗاث 
تيحااًنثز ؾااٝ تِااصًتشٟؽٟثز تالشصااثو تإليهصًْ٘ااٝ خااثيلُ،  مااّ تيِٙااثبى تيصكًٟهٞاار تيصااٝ شّااصمهَٗث و ٘تِ 

ّصًٗهّٟ ٘تاِاٙتـ و نُاث مِ شفًٟاى تيُٓثؾّار تيصّٙٞف تإليهصًْ٘ٝ ٍّٞٗ ؾٝ شٙؾًٟ َلًَٙثز نعًٟذ مّ تيُ
 خّٟ تيحًنثز ٞؽح مِ ٞص ُّ تالٖصُثٌ خؽُٟى تيكٓٙتز تيصٝ شصٓثؾُ خٗث شًم تيحًنثز.

ؾاٝ نيتِاصٕ ماّ شفهٞاه مظاً شادهر تالْصًْاس مًاٛ تِاصًتشٟؽٟر تيصٌٙٞاى  Pitt, 1999) ٘شٙصاى )
ر يُؽُٙمار تيدفاٙض تيصاٝ شٓث٘ياس ٘ويم َّ ل،و نيتِر تيفثير يُؽُٙمار َاّ تيحاًنثز ٘نيتِار شفًًٟٟا

و اِ تإليهصًْ٘ٝ ٍّٞٗ ؾاٝ قصاى تيُّاثؾر تِصًتشٟؽٟر تيصٌٙٞى ؾٝ  ى تيصّٙٞف تإليهصًْ٘ٛو ريٛ مِ تيصٌٙٞى
تيُّثؾر يّ شفهن شهًؿر تالشصثو تإليهصًْ٘ٝ ٘خثيصثيٝ يّ ش ثؼ يٝ شهًؿر تيُٓصػ ٘ ٍّٞٗ ؾٝ ٌٞاثنذ تيُٓؿلار 

 يٕ مُٖٟر يهٜ تيدثبى م٘ تيُحصًٜ .تيٍَٟٓر ٘تيُهثْٟر ؾًٍ ٞله تيُهثِ 
  َؿااثشٟؿ ْؽااثؾ تيصلثَااى ؾااٝ تيصؽااثيذ تإليهصًْ٘ااٝ ٘شفهٞااه تِااصًتشٟؽٟثز 2000٘قااه ـهن)تيفااهتن و 

شفكٟف تيٍُٟذ تيصٓثؾّٟر ؾٝ تيصلثَى َاّ لا،و تيصؽاثيذ تاليهصًْٟ٘ار و ٖ٘اى شػٓاٝ تيصؽاثيذ تاليهصًْٟ٘ار ماّ 
ر لهَر تيلُ،  ٘شفكٟف يضثٍٖ يٓؽثؾ تيصؽاثيذ تإليهصًْٟ٘ار مِثيٟح تيصّٙٞف تيصكًٟهٞر ؟ ٘شفهٞه تِصًتشٟؽٟ

٘قااه شُااس تيهيتِاار َااّ لاا،و تاِااثيٟح تيٙصااؿٟر تيُلصُااهذ مًااٝ يصااه قثبُاار َااّ تيم ااٙتز يهااى شااًنر 
تْٕ الخه َّ شكٍٟٟ َث روت نثْس تيصؽثيذ و ٘شٍ تيصٙصى ريٛ شًغح ؾٝ تيصلثَى خٓؽثؾ َى تيصؽثيذ تاليٟهصًْٟ٘ر

ُكاثٌ تا٘و ٖاٝ تاِاًٙج تيُٓثِاح يًحاًنر َاّ مهَإ.  ٘ الخاه َاّ ٘ضاى تِاصًتشٟؽٟر تاليٟهصًْٟ٘ر ؾاٝ تي
يًصؽثيذ تاليهصًْٟ٘ر قدى تيده  ؾٝ تيصلثَى ؾٟٗاث و نُاث مِ تالِاصؽثخر خّاًمر يصٙقلاثز تيلُا،  َاّ تاَاٙي 

قاى تيُُٗر ٘مهٌ شًل َٙقى تيحًنر نِ٘ َصثخلر م٘ ًَتقدر ؾٝ ـّٟ مِ شّٟٗى تيدفط ماّ تيُلًَٙاثز َ٘ٙ
تيحًنر َّ مِثِٟثز ٘رخًتٌ تيٍُٟذ تيصٓثؾّٟر يًُٓاصػ يهاٝ شاؤنٜ رياٝ شفٙٞاى موٖاثِ تيُّاصًٗهّٟ ٘ ياٍ ٞلاه 
تيّلً ٖٙ تيلثَى تيفثٍِ يصفكٟف يضث تيلُٟى. نُث شٙصًس ريٛ مهٌ تيده  مًٝ ْ اثـ ٘تِاى ؾاٝ تيصؽاثيذ 

 .دٟكٗثتاليهصًْٟ٘ر َث يٍ شص نه تإلنتيذ مْٗث ِٙؼ شفكف تيُٓثؾى تيًُغٙخر َّ ش 
  2000)تيٓؽاثي و٘يهيتِر تيل،قر خّٟ تيصؽثيذ تاليهصًْٟ٘ر مًٝ لدكار تإلنتيذ َ٘ؽصُاى تيحاًنثز 

شفهٞه تيل،قر خّٟ تيُهًٞ ٘خٟةر شهٓٙيٙؼٟث تيُلًَٙثز ٘شفهٞه ش ظًٟ تيدٟةر تيُلًَٙثشٟر مًاٝ لدكار تإلنتيذ  شٍ
ِااثز تيصؽااثيذ تاليهصًْٟ٘اار مًااٝ و ٘شًنٟاٍ تي ااٙ  مًااٝ شااًنثز تيكااًِ تيفااثنٜ ٘تيلحااًّٞ ٘شفهٞااه تْلهث

ؼهتيذ تامُثو تيه٘يٟر ٘قه شُاس تيهيتِار مًاٛ مٟٓار محاٙتبٟر َاّ تيُاهًّٞٞ ٘تيحاًنثز تيصاٝ يٗاث َٙتقاى 
مًٝ تالْصًْس ٘قه تِصمهَس تيهيتِر مِاثيٟح تيدفاط تيٙصاؿٝ يصفًٟاى َكَٙاثز َؽصُاى تيُلًؾار ٘ؾلثيٟار 

تيُلًَٙاثز ـٙياس تاِاٙتـ ؾاٝ تيلاثيٍ رياٝ ؾاًص مِ شهٓٙيٙؼٟاث تالشصاثالز ٘و ٘شٍ تيصٙصاى رياٛ تإلنتيذ
شٓثؾّٟر ًِٞلر تالقصٓثص و تيصؽثيذ تاليهصًْٟ٘ر ٘تيدًٞه تاليهصًْ٘ٝ ٘ تيفٙتِح تيُفُٙيار شاؤظً مًاٝ ناى 
َااّ تيُٓظُااثز ٘ تيُااهًّٞٞ و ِااه تيؿؽااٙذ تيصهٓٙيٙؼٟاار ٘تيُلًَٙثشٟاار خااّٟ يؼااثو تامُااثو ٘تيُّااصعًُّٞ و 

يلثيٍ ِٙؼ شفٙو مُْثل تيحًنثز ٘تيُهًّٞٞ رياٝ تيُٓاٙوغ تيلاثيُّٟ و ٘تيُهًّٞٞ ؾٝ َصً ْ٘ظًٍٟٖ ؾٝ ت
ْكااص تيااٙمٝ ٘مااهٌ تيُلًؾاار ٘غٟااثج تيصااهيٞح تيؿلااثو ٘ظكثؾاار تالْصًْااس َااّ َلٙقااثز تِااصمهتٌ تيصؽااثيذ 

 تاليهصًْٟ٘ر ؾٝ تيحًنثز تيُصًٞر .
ًٞاه تيلاثنٜ ؾاٝ ٘يكٟثَ ٘شكٍٟٟ  ؾثمًٟار تالِصكصاث  خثيدًٞاه تاليهصًْ٘اٝ نِٙاًٟر ـهٞعار َكثيْار خثيد

تيص نه َّ رَهثْٟر ٘ؼٙن لًٞكر ؾلثير ُٞهّ رضثؾصٗث يً ًـ تيُصلثيؼ مًٟٗاث خٗهؼ   2001)مٓدرو َصً 
ٍ ؾثمًٟار تالْصٗاث  َاّ لا،و تيدًٞاه ٟؼُى تيدٟثْثز َّ لا،و تالِاصؿثنذ َاّ تيصهٓٙيٙؼٟاث ؾاٝ تيدفاٙض ٘ شكٟا

مِ و ٘شااٍ تيصٙصااى ريااٛ لؽ ؾاٝ تِااصمهتَٕتاليهصًْ٘اٝ َكثيْاار خثيدًٞااه تيلااثنٜ يصفهٞاه ؼٙتْااح تيكااٙذ ٘تي اا
تيدًٞه تاليهصًْ٘ٝ منعً ؾثمًٟر َّ ـٟط َلهو تالِصؽثخر َكثيْر خثيدًٞه تيلثنٜ . مهٌ ٘ؼٙن ش ظًٟ َلٓاٜٙ 
يًُصثخلر مًٝ ّْدر تيًن٘ن مٜ ش ظًٟٖث شمؿٟؽ مًٝ َلاهو تالِاصؽثخر خاثلص،ؼ ِ٘اًٟر تالِصكصاث  و ٞاؤنٜ 

ٟا تيصهاثيٟؽ تيُثيٟار ي،ِصكصاث  َكثيْار خثيدًٞاه تيلاثنٜ ٖ٘اٙ ٞلٓاٝ تِصمهتٌ تيدًٞه تاليهصًْ٘اٝ رياٝ شمؿا
ؾثمًٟر تيدًٞه تإليهصًْ٘ٝ ؾٝ ٖىت تيُؽثو و تيؽٗٙن تيُدى٘ير َّ ـٟاط تيُٗاثٌ تيُاؤنتذ م٘ تيٙقاس تيُّاصػًـ 
ؾٝ منتبٗث ٞص ثمؽ تيدًٞه َكثيْر خثيدًٞه تإليهصًْ٘ٝ و يُٟ ٖٓثل ش ظًٟ ي،لص،ؼ ًِٟ٘ر تالِصكصث  ٘ؾكاثً 

 يلٓصً تيهقر و تلص،ؼ تيًِٟٙصّٟ ٘ؾكثً يهيؼر تيمصٙصٟر ؾثيدًٞه تإليهصًْ٘ٝ منعً لصٙصٟر .
)نيتِار شاٟٗح ٘ رياٝ تاخلاثن تيًبّٟاٟر يصفكٟاف تيُٟاٍذ تيصٓثؾّاٟر يًُٓظُاثز تيُصاًٞر  ٘يػًل تيصٙصى 

هقار ٘صآثمر شلُى ؾٝ َؽثالز تيّٟثـر ٘تيؿٓتيصٝ تيحًنثز تيُصًٞر شٍ شٓؿٟى تيهيتِر مًٛ   2000رَثٌ 
تيُحً٘خثز ٘تيدٓٙل ٘خ ًِٙج تيهيتِر تالِصهحثؾٟر يت٘ضث  تيفثيٟر يص دٟكثز ْظٍ تامُاثو تاليهصًْٟ٘ار 
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تْٕ مًٛ تيًغٍ َّ مهٌ شهثَى َٓثق تامُثو تيُفٟط خثيحًنثز و ٘شٍ تيصٙصى ريٛ ؾٝ تيحًنثز تيُصًٞر
تيصٓثؾّاٟر تيلثيُٟار و ؼُٟاى شاًنثز تيُصًٞر رال مِ َؽُٙمر تيّٟثِثز تيفهَٟٙر شحؽى مًٝ تيهلٙو ؾٝ 

% َاّ  50تيك ث  تيمثص َث ٌتيس مًٝ غًٟ نيتٞر خُؿٌٗٙ تيصٓثؾّٟر مهت مهن قًٟى َّ تيدٓٙلو منعً َاّ 
تيُٓظُثز ٞحصًنِٙ ؾٝ شادهر تالْصًْاس تيه٘يٟارو ماهن قًٟاى َاّ تيدٓاٙل ش داف ْظاٍ تامُاثو تاليهصًْٟ٘ار 

ٙو ريٝ ْظٍ تامُثو تاليهصًْٟ٘ر ُٞعى مٓف تيٍؼثؼر مَثٌ ٘لصٙصثً تيصٝ يٗث مصى ن٘يٝ م٘ مؼٓدٝ و تيصف
 تيُٓظُثز تيُصًٞر روت نثِ ًٞتن مِ ٞهِٙ يٗث َهثِ ؾٝ تيصٓثؾّٟر تيلثيُٝ .

مااّ تظااً يتيًقثخاار يؽثٍٖٞاار تيلااثًَّٟ ؾااٝ تيؽااٙنذ تيُهيناار    2014) تيُفثَٟااه شٗااهؼ نيتِاار ٘
نيتِاار ٟٓاار ؾااٝ تالِااصمهتٌ ٘وياام َااّ لاا،و يمااهَثز تياآظٍ تالمُااثو تاليهصًْٟ٘اار ٘يضااث تيُّااصمهَّٟ ٘تي

تيلثًَّٟ ؾٝ تالنتيتز تيًبّٟٟر يًدٓٙل تالينْٟر تيُهيؼار ؾاٟ،ٚ ثيٝ و شٓث٘يس َٟهتْٟر ذىؿٝ ِٙـ مُثِ تيُ
ِٙـ مُثِ تيُثيٝ و ٌنثِ َّ تٍٖ ْصثبؽٗاث تِ تيلاثًَّٟ ؾاٝ تيدٓاٙل تالينْٟار ٞصُصلاْٙٛ خهيؼار مثيٟار َاّ 

ٟاار ؾااٝ تيؽااٙنذ تيُهؼًناار يًمااهَثز و ٘يضااث تيُّااصمهَّٟ ٘تيٟٓاار ؾااٝ تِااصمهتٌ ْظااٍ تالمُااثو تاليهصًْ٘
تالِصمهتٌ و ٘ت٘صس تيهيتِار خ اً٘يذ تيصًنٟاٍ مًاٝ تماهتن ذتيلٓصاً تيدحاًٜ الِاصمهتٌ ْظاٍ تالمُاثو 
تاليهصًْٟ٘ر َّ ل،و شكاهٍٞ ٍَٞاه َاّ تياه٘يالز تيصهيٞدٟار يص اًٙٞ قاهيتشٍٗ مًاٝ تِاصمهتٌ ش دٟكاثز ْظاٍ 

 تيفثيٟر ٘تيُّصكدًٟر . تالمُثو تاليهصًْٟ٘ر
  مِ ؼٙنذ تالمُثو تاليهصًْٟ٘ر وتز َّصٜٙ مثو ٘ناىيم  2012خُٟٓث ًٜٞ ) تيُفثَٟه و تيّلٟه و 

َّااصٜٙ تيمااهَثز تيُصااًؾٟر ٘تْاإ الٞٙؼااه تظااً و٘ نالياار تـصااثبٟر ٞلااٍٜ يًُصػٟااًتز تيهُٞٙغًتؾٟاار و 
نذ تامُااثو تاليهصًْٟ٘اار ٘ؼااٙنذ ٘شٙصااًس تيهيتِاار تيااٝ تْاإ الٞٙؼااه م،قاار وتز نالياار تـصااثبٟر خااّٟ ؼااٙ

تيمهَثز تيًُصًؾٟر َّ٘ تٍٖ َث ت٘صس خإ تشًهيتِار ش اًٙٞ خٟٓار تيهصًْٟ٘ارٚ َ،بُار ـٟاعص تِ ؼاٙنذ 
تالمُثو تاليهصًْٟ٘ر وتز َّصٜٙ مثيٝ تال تْٗث غًٟ َاؤظًذ ؾاٝ ؼاٙنذ تيماهَثز تيُصاًؾٟر و َُاث ٞص ًاح 

 ْحً ش دٟكثز تالمُثو تاليهصًْٟ٘ر خحهى َِٙى . 
  مًٝ تخًتٌ تياه٘ي تيهدٟاً تياىٜ ًٞلدإ تيصّاٙٞف تيُصاًؾٝ ؾاٝ  2012ـّٟ ًٞنٍ ) تخًتٍٖٟ و ؾٝ 

ش ًٙٞ تيمهَثز تيُصًؾٟر و ٘نىيم ن٘ئ ؾٝ شفكٟف تٖهتؼ تيُصثيؼ ٘تيٙصاٙو تياٝ تالِاًٙج تيلًُاٝ 
ر تالَعى يًصّٙٞف تيُصًؾٝ َّ ل،و نيتِر ـثير خٓم تيصُٟٓر تيصلثْ٘ٝ تالِا،َٝ و ـٟاط ٘ؼاهز تيهيتِا

َؽُٙمر َاّ تيٓصاثبػ تُٖٗاث مِ تيمهَار تيُُٟاٍذ ٖاٝ تالِاثَ ؾاٝ تيُؿثضاًر خاّٟ خٓام ٘تلاً ـٟاط شصحاثخٕ 
يٍ ٞلاه تلصٟثيٞاث ر تيؽٟهذ تيدٓٙل شكًٞدث ؾٝ نثؾر تيمهَثز تيصٝ شكهَٗث ٘نىيم تِ شكهٍٞ تيمهَمً٘ل ؼُٟى 

يظاً٘ؼ ٘تيُصػٟاًتز ؾاٝ ت٘ تْٕ َؽًنذ تشلثيتشى ت٘ تِثيٟح َّ تيهمثٞر خى تصادؿ ٘تقاى شؿًضإ لدٟلار ت
خٟةاار تالمُااثو تيُلثصااًذ نُااث شؿًضاإ لدٟلاار ٘لصااثبص تيلُاا،  تْؿّااٍٗ و ٘نااىيم شااٍ تيصٙصااى تيااٝ تِ 
تالِثَ يصفكٟف تيٓؽثؾ ٘تيُٓٙ ٘تالِصًُتيٞر ؾٝ تيّٙـ ٞصٙقاؽ مًاٝ ٘ؼاٙن قثماهذ َاّ تيلُا،  و ٘شكٙٞار 

خثْحث  تقّثٌ يًصّاٙٞف تيُصاًؾٝ خؿاً٘   تيل،قر خّٟ تيلُ،  خثيدٓم ٘نثِ َّ تٍٖ شٙصٟثز تيهيتِر تيكٟثٌ
 تيدٓم ٘٘ضى تِصًتشٟؽٟر شّٙٞكٟر شلُى مًٝ ؼىج تيٍُٞه َّ تيلُ،  .

  تيٝ تيهحؽ ماّ تياه٘ي تياىٜ ًٞلدإ تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ مًاٝ  2012٘خُٟٓث ًٜٞ ) ًِ تيمصٍ و 
يهحؽ ماّ تيؽٗاٙن مٓثصً تيهٍٞػ تيصّٙٞكٝ تاليهصًْ٘ٝ يهٜ تيُصثيؼ ؾٝ ٘الٞر تيمًلٌٙ ٘نىيم تيٝ ت

تيصٝ شدىيٗث تيٍُ ِّثز تيُصًؾٟر ْفٙ تيلُى خُؿٌٗٙ تيصّٙٞف تيًهصًْ٘ٝ َ٘فث٘ير ش دٟكٕ ؾاٝ تيُؤِّاثز 
٘تيُصثيؼ تيّٙنتْٟر ٘شصًمص َحهًر تيهيتِر ؾٝ َلًؾر تيل،قر خّٟ تيماهَثز تاليهصًْٟ٘ار تيصاٝ ٞكاهَٗث 

تيُصلثًَّٟ َى تيُصًؼ ٘تيصُٟاٍ ؾاٝ شكاهٍٞ تيُصًؼ يلُ،ئ ٔ ٌ٘ٞثنذ تيلثبه مًٝ تالِصعُثي ٌ٘ٞثنذ مهن 
َثٖٙ َمصًؽ تٌ تيؿاً٘ل ؾكاه شُعًاس ؾاٝ تشًؿاً٘ل تالِثِاٟر تيكثبًإ تْإ الشٙؼاه م،قار ٘شا ظًٟ يًصّاٙٞف 
تاليهصًْ٘ااٝ مًااٝ مٓثصااً تيُااٍٞػ تيصّااٙٞكٝ يًمهَاار تيُصااًؾٟر ؾااٝ تيُصااثيؼ تيّااٙنتْٟر و ٘شااٍ شفًٟااى 

ؿٟر ٘تيصفًًٟٟر و َّ٘ تٍٖ تيٓصثبػ تيصٝ شٙصًس تيٟٗاث تيهيتِار تيدٟثْثز خثِصمهتٌ تالِثيٟح تالـصثبٟر تيٙص
 تِ ٖٓثل م،قر َلٓٙٞر خّٟ تِصمهتٌ تيُصثيؼ يًد ثقثز تيد،ِصٟهٟر تيُُػٓ ر يمهَر مُ،بٕ .

٘ؼىج مُ،  ؼهن ٘خثيصثيٝ ٌٞثنذ يخفٟصٕ ٘قهيتشٕ تيصٓثؾّٟر ٘٘ؼٙن م،قر َلٓٙٞر خّٟ نيؼر شدٓٝ 
ُصًؾٟر مدً شدهر تالْصًْاس ٘شمؿاٟا شهاثيٟؽ تيصلثَاى ٌ٘ٞاثنذ ماهن تيلُا،  تيُصثيؼ يصكهٍٞ لهَثشٕ تي

ٌ٘ٞثنذ قهيتشٕ تيصٓثؾّٟر ٘شٙصًس تيهيتِٕ تيٝ مهذ شٙصٟثز تُٖٗث : ضً٘يذ تيصِٙى ؾٝ شكاهٍٞ تيماهَثز 
تيُصًؾٟر تاليهصًْٟ٘ار ٘ضاً٘يذ تالِاصلثْر خاثالؼٍٗذ ٘تيُلاهتز تاليهصًْٟ٘ار ؾاٝ تْصاثغ ٘شصاُٟدٍ ٘شكاهٍٞ 

تيُصااًؾٟر ٘تِااصمهتٌ تيدااًتَػ ذتيصّااٙٞكٟر تيُٙؼٗٗاار يصلًٞااؽ تيلُاا،ز  خُااث ّٞااصؽه َااّ لااهَثز  تيمهَاار
 تيهصًْٟ٘ر ٞكهَٗث تيُصًؼ و ٘تِ شّصمهٌ تيُصثيؼ تالْصًْس ؾٝ مًل َٓصؽثشٗث تاليهصًْٟ٘ر . 

  تياٝ تيصلاًؼ مًاٝ َّاصٜٙ تِاصمهتٌ تيصّاٙٞف تاليهصًْٓ٘اٝ  2011نُث ٞحًٟ ) شا،ْ ٘تلاًِ٘ 
فكٟااف َٟدااٍذ شٓثؾّااٟر يحااًنثز تيااه٘ت  تالينْٟاار ٘قااه ش ااُّ َؽصُااى تيهيتِاار ؼُٟااى َااهًٜٞ ٘تظاأً ؾااٝ ش
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تيٙـهتز تيٙ ٟؿٟر ؾٝ شًنثز شٌٙٞى تيه٘شً تالينْٟر ٘تِصمهٌ تيدثـعِٙ تًِٙج تيفصً تيحاثَى يُؽصُاى 
ٖاٍ   َاهًٞت َ٘اهًٞذ َ٘اّ ت69تيهيتِر ـٟط شٍ شٌٙٞى تنتذ تيهيتِر مًٝ ؼُٟى تيُاهًّٞٞ ٘تيداثيع ماهنٍٖ )

فاٙ تِاصمهتٌ تالْصًْاس تيٓصثبػ تيصٝ شٙصًس تيٟٗث تيهيتِر ٘ؼٙن شٙؼٕ َّ قدى شاًنثز صآثمر تالن٘ٞار ْ
َ٘صثخلر َص ًدثز تيلُ،  َُث ُٞهٓٗاث َاّ شفكٟاف َٟاٍذ شٓثؾّاٟر ٌ٘ٞاثنذ ـصاصٗث تيّاٙقٟر ٘تِ ؾٝ تيصّٙٞف 

ثشٗاث ؼاٍ  َاّ تالِاصًتشٟؽٟر تؼلى شًنثز تيه٘ت  تالينْٟر تِصمهتٌ تيصهٓٙيٙؼٟث تالْصًْس ؾٝ شّٙٞف َٓصؽ
 تيصّٙٞكٟر َُث ٞٓلهُ تٞؽثخث مًٝ شلٍٍٞ قهيتشٗث تيصثْثؾّٟدر َفًٟث ٘مثيُٟث . 

  تيٝ شكٍٟٟ تْح ر تيصّٙٞف تاليهصًْ٘اٝ ياهٜ تيحاًنثز تيؿًّا ٟٟٓر  2010ٖ٘هؾس نيتِر ) ٌٞهتِ 
ُْٙوغ ش دٟكٝ ـٙنو ن٘ي تيُّثُٖر تيلثَر ٘تظً ويم مًٝ تنتبٗث تيصّٙٞكٝ نُث ٖهؾس تيهيتِر تيٝ ش ًٙٞ 

تْحاا ر تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ؾااٝ تنت  تيحااًنثز تيُّااثُٖر تيلثَاار تيؿًّاا ٟٟٓر ٘شفّااّ تْحاا ر تيصّااٙٞف 
شٓث٘ياس تيهيتِار َحاهًر ن٘ي تالما،ِ تاليهصًْ٘اٝ تيدٟاى ٘لثصر تاليهصًْ٘ٝ يٍٞثنذ ٘ضالٗث ؾاٝ تيّاٙـ .

نثز تيؿًّااا ٟٟٓر تيُّاااثُٖر تيلثَااار تاليهصًْ٘اااٝ ٘ن٘ي تيصّاااٙٞف تيُدثشاااً مًاااٝ تالنت  تيصّاااٙٞكٝ يًحاااً
٘تؾصًضاس تيهيتِاار ٘ؼااٙن م،قاار َلٓٙٞاار خااّٟ ٖاىٔ تيُصػٟااًتز تيع،ظاار ٘تالنت  تيصّااٙٞكٝ ٘تمصُااهز مًااٝ 
تيُٓٗؽٟر تيٙصؿٟر تيدٟةٟار ٘تلاىز مٟٓار محاٙتبٟر الظداثز تيؿاً٘ل ٘ت ٗاًز ْصاثبػ تيهيتِار ماهٌ ٘ؼاٙن 

هصًْ٘ااٝ مًااٝ تالنت  تيصّااٙٞكٝ خثتخلااثنٔ تيع،ظاار م،قاار ٘شاا ظًٟ َلٓااٜٙ و٘ نالياار تـصااثبٟر تيصّااٙٞف تالي
تالم،ِ تاليهصًْ٘ٝ و تيدٟى تاليهصًْ٘ٝ و ٘تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ تيُدثشً ٘لًصس تيهيتِر تيٝ تيصٙصٟثز 

 تالشٟر 
  ٌٞثنذ تالٖصُثٌ خثيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ الْٕ ٞمًف ؾًص ؼهٞهذ خ قى شهثيٟؽ 
 ظكثؾاار تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ مااّ لًٞااف تيفُاا،ز ٌٞااثنذ تيااٙمٝ خ ُٖٟاار تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ٘نماا ٍ

 تيصً٘ٞؽٟر 
  ِّٝتؼًت  تيٍُٞه َّ تالخفثض ٘تيهيتِثز ؾٝ َؽثو تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ٘تالنت  تيُؤ 

  تياااٝ شكٟاااٍٟ ْحاااثل تيصّاااٙٞف تاليهصًْ٘اااٝ ؾاااٝ  2010٘تِاااصٗهؾس نيتِااار ) تيّااادٟلٝ ٘تيؽًُٗاااٝ 
هًر شفٙو ٘ ثبؽ تيصّٙٞف تيٝ َؿٌٗٙ ؼهٞه ٘تشماثو تيحًنثز تيّلٙنٞر نُث ٖهؾس تيهيتِر تيٝ َلًؾر َح

نؿث ذ ٘ؾلثيٟر يص ًٙٞ ْحثلثشثٖث تيصّٙٞكٟر ٘تٞؽثن ـًٙو يُحثنًٗث َاّ لا،و تِاصمهتٌ تيصّاٙٞف شهى تنعً 
تيًهصًْ٘ااٝ َ٘ااثٖٝ تيصفااهٞعثز تيصااٝ شلصااًل تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ يااهٜ تيحااًنثز تيّاالٙنٞر شااٍ تِااصمهتٌ 

هيتِاار ٘شٙصااًس تيهيتِاار تيااٝ ْصااثبػ ت ٗااًز تِ يًحااًنثز تيّاالٙنٞر تيُاآٗػ تيٙصااؿٝ تيصفًًٟااٝ ؾااٝ تي
تيُّثُٖر تُٖٟر ندًٟذ ٘تنيتل ؼٟه َ٘لكٙو يُؿٌٗٙ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ نُث شلصكه نعٟاً َاّ تيحاًنثز تِ 
تِصمهتٌ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ٞهمٍ تيٓحثل تيصّٙٞكٝ خ ًِٙج غًٟ َهًؽ ٘ٞفكف ًِمر منت  تالمُثو ٘تْٕ 

نذ تيفصاار تيّااٙقٟر ٘شااً٘ٞػ تيل،َاار تيصؽثيٞاار ٌ٘ٞااثنذ َلااهو تالـصؿااث  خااثيلُ،  ٘شااهمٍٟ ٞلُااى مًااٝ ٌٞااث
تيصٙيذ تيىٖٟٓر يًحًنثز ٘شٍ٘ٞه تيلُ،  خثيُلًَٙثز مّ تيُٓصؽثز ٘تالؼثخر مًٝ تالِةًر تيؿٟٓر تيُصلًكر 

  َث ًٞٝ: خثيُٓصؽثز َّ٘ تٍٖ تيصٙصٟثز تيصٝ شٙصًس تيٟٗث تيهيتِر
 ُصلهنذ ؾٝ تيحًنثز تيّلٙنٞر مهتٌ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ٌ٘ٞثنذ ٍَتٞثٔ تيتيلُى مًٝ شلٍٍٞ تِص 
  ًْٝ٘تقٓث  تالنتيذ تيلًٟث ؾٝ تيحًنثز خ ً٘يذ ٘ؼٙن تيصّٙٞف تاليهص 
  ش ًٙٞ شهٓٙيٙؼٟث تيُٙتقى 
  ًْٝ٘نمٍ تيهؿث تز تيُؤًٖر ٘تيُهيخر ؾٝ تيٙـهتز تالنتيٞر يص دٟف َؿٌٗٙ تيصّٙٞف تاليهص 
 صص خاثيدًتَػ تاليهصًْٟ٘ار ٘تالخفاثض ٘تيهيتِاثز تيًُشد ار خص دٟاف تيصّااٙٞف تِاصفهتض ٘ـاهتز شما

 تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تيحًنثز .
  َلًؾاار َااهٜ تنيتل مُاا،  تيُصااثيؼ تيصؽثيٞاار ؾااٝ تُٖٟاار  2010نُااث شٓااث٘و ) ـااهتن ٘ؼااٙنذ 

خاّٟ تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ ؾاٝ تيصلثَاى َاى تيلُا،  ٖ٘اى ٞلُاى تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ مًاٝ شلٍٞاٍ تيل،قار 
تيُصااثيؼ تيصؽثيٞاار ٘مُ،بٗااث ٘ٞلااٌٍ ؼااٙنذ تيمهَاار تيُصااًؾٟر ٖ٘ااى ـككااس ٖااىٔ تيُصااثيؼ تيصؽثيٞاار 
تالينْٟر ْؽثـث ًَُِٙث ؾٝ َؽثو تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ٘شُعًاس ؾًضاٟثز تيهيتِار ؾاٝ تْإ الشٙؼاه م،قار 

٘ؼٙنذ تيماهَثز  خّٟ شٙتؾً قثمهذ َلًَٙثشٟر ٘ؼٙنذ تيمهَثز تيُصًؾٟر ٘الشٙؼه م،قر خّٟ نيؼر تالَثِ
تيُصًؾٟر ٘الٞٙؼه شا ظًٟ يًصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ مًاٝ ؼاٙنذ تيماهَثز تيُصاًؾٟر ٘الٞٙؼاه شا ظًٟ يًصّاٙٞف 
تاليهصًْ٘ٝ مًٝ ؼاٙنذ تيماهَثز تيُصاًؾٟر ٘يّٟاس ٖٓاثل ؾاً٘ـ وتز ناليار تـصاثبٟر ؾاٝ تؼثخاثز مٟٓار 

شااٍ تيصفًٟااى تالـصااثبٝ تيهيتِاار مًااٝ ؼااٙنذٚ تيمااهَثز تيُصااًؾٟر شلااٍٜ تيااٝ تيلٙتَااى تيهُٞٙغًتؾٟاار 
٘شٙصًس تيهيتِر تيٝ مهذ ْصثبػ تُٖٗث تِ ٖٓثل م،قر خاّٟ شاٙتؾً قثماهذ َلًَٙثشٟار يًصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ 

تيُصًؾٟر و تٞ ث ٖٓثل م،قر خّٟ شٙتؾً تالَثِ ؾٝ تالمُثو تيُصًؾٟر ٘ؼٙنذ تيمهَثز ٘ؼٙنذ تيمهَثز 
تيُصًؾٟر تَث تيصٙصٟثز ؾكاه لًاس تياٝ تِ ٖٓاثل ؾٟٗث ٘تِ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ٞؤظً مًٝ ؼٙنذ تيمهَثز 
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ضً٘يذ الِ شكٌٙ تيدٓٙل خصٙؾًٟ قٙتمه خٟثْثز َ٘لًَٙثز شّاٙٞكٟر شّاثمه تيلُا،  مًاٝ شًدٟار تـصٟثؼاثشٍٗ 
ت٘ َّااثمهشٍٗ ؾااٝ تشمااثو قااًتيشٍٗ ؾٟٓااث ٞصلًااف خثالمُااثو تيُصااًؾٟر ٘مًااٝ تيدٓااٙل تيكٟااثٌ خااثؼًت  نيتِااثز 

ًف خص ًٙٞ تيمهَثز تيُصاًؾٟر ٘مًٟٗاث تِ شلُاى مًاٝ لًاف ؼاٙ َاّ تيعكار يُصثخلر نى َثٖٙ ؼهٞه ؾُٟث ٞصل
٘تي ُ ْٟٟٓر ؾٝ م،قثشٗث َى تيلُ،  َ٘صثخلر تيص ٙيتز تيفهٞعر ؾٝ َؽثو تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ٘تيٙصاٙو 

دثشااً مًااٝ ؼااٙنذ تيمااهَثز تيااٝ تيلُاا،  مدااً تـااهض تيِٙااثبى تاليهصًْٟ٘اار خثمصدثيٖااث تِ يٗااث شاا ظًٟ َ
 .تيُصًؾٟر
تِ شفهٞاه َصػٟاًتز ٘تخلاثن يضاث تيلُا،  َ٘لًؾار َاثٖٙ    mohd and vimi 2009)ث ٞاًٜنُ

ن٘ي تيصّٙٞف خثيل،قاثز ؾاٝ تيصا ظًٟ مًاٝ ٖاىٔ تالخلاثن ٘تِ قٟاثَ ٘يخاط تنت  تيلُا،  َ٘لًؾار َاثٖٙ ن٘ي 
تيماهَثز  تيصّٙٞف تاليهصًْٟ٘ٛ خثيل،قثز ؾٝ تيص ظًٟ مًٝ ٖىٔ تالخلثن ٘تِ قٟثَ ٘يخط تنت  تيلُا،  خا نت 

مُٟااى ٘قااه  225تيُصااًؾٟر تيُٙؼااٙنذ ؾااٝ تيٗٓااه ٘يؽااث تيدااثـعِٙ تيااٝ تلصٟااثي مٟٓاار َٓصظُاار شهْٙااس َااّ 
تمصُهز تيهيتِر مًٝ تالِصدثْر يؽُى تيدٟثْثز يصفكٟف مٖهتؾٗث َّ٘ تٍٖ تيٓصثبػ تيصٝ شٙصًس تيٟٗث تيهيتِر 

ُا،  ٞٓاصػ َاّ لا،و خٓاث  م،قاثز تِ ْحثل تيصّٙٞف خثيل،قثز يٕ ش ظًٟ مًٝ يضث تيلُ،  ٘تِ يضث تيل
تؾ ى َلٍٗ َّ ل،و شكهٍٞ لهَثز تؾ اى ٘ت٘صاٝ تيدثـعاثِ تياٝ تِ تيُؤِّاثز تيُصاًؾٟر خفثؼار تياٝ 

 ش ًٙٞ تِصًتشٟؽٟثز شّٙٞكٟر ٍَُٟذ مًٝ تِثَ تيُٓثلف تيصٝ شصلثَى َلٗث .
ٟار ؾاٝ تيٝ تيصلاًؼ مًاٝ َفاهنتز تيًضاث ٘تِاصًُتيٞر تيٓ   chen et chen 2009)٘قه تِّصدى

تيمهَثز تاليهصًْٟ٘ر خٓث  مًٝ َؿاثٍٖٟ تيؽثٍٖٞار َ٘اّ تٖاٍ تيٓصاثبػ تيصاٝ شٙصاًس تيٟٗاث تيهيتِار تِ يضاث 
ؾٝ ـّٟ تِ تيؿثبهذ تيُهينر ِ٘اٗٙير تيلُ،  ٞؤظً خحهى ؾٝ تِصًُتيٞر تيٟٓر ؾٝ تِصمهتٌ تيمهَثز الوتشٟر 

يلُاا،  ٘نااىيم تِ ْصااثبػ مااهٌ تالِاصمهتٌ ٘تيُلٟااثي تيحمصااٝ ٘تيّااٟ ًذ مًاٝ تيّااًٙل شااؤظً مًااٝ يضاث ت
تاليشٟثؾ ٘مهٌ تالَثِ الٞؤظًتِ ًِدث ؾٝ تِصًُتيٞر تيصدٓاٝ ٘تالِاصمهتٌ نُاث تِ تيصؿاثيو ٘تالخاهت  َاّ تٖاٍ 

 َفؿٍتز يضث تيلُ،  .
خهيتِر مّ شكٍٙٞ ش ًٙٞ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تيحًنثز تيُٟٟٓر ٖ٘اهؾس  2006نُث قثٌ تيهًهٜ 

ش ٙي تيحًنثز تيُٟٟٓر ؾٝ َؽثو تيًخؿ ٘لثصر تيحًنثز تيصٝ يهٞٗث َٙتقاى ٖىٔ تيهيتِر تيٝ َلًؾر َهٜ 
تيهصًْٟ٘ر مًٝ شدهر تالْصًْس ٘شّث و تيهًاهٜ ماّ تٖاٍ ًَتـاى ُْاٙ ٘ش اٙي تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ تيصاثٜ 
شًُ خٗث تيحًنثز تيُٟٟٓر ؾٝ  ى تيظً٘ؼ تيفثيٟر يًُّٟ َ٘ثٖٝ تيًُـًر تيصٝ شكاؽ مٓاهٖث شًام تيحاًنثز 

ذ تيفثيٟر ٘تِصهُى خثيصّثيو ـٙو تٍٖ تْح ر تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ تيصٝ شُثيِٗث تيحًنثز تيُٟٟٓار ؾٝ تيؿصً
ـثيٟث َ٘ثٖٝ تٍٖ تالٖهتؼ َ٘ٓثؾى شدٓٝ شكٟٓثز تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ تالِثِاٟر تيؿاثنُ تيصًٟؿاِٙ تيهُدٟاٙشً 

ٟااف ُْااٙ ٘ش ااٙي تيصّااٙٞف تالْصًْااس تيدًٞااه تاليهًشااْٙٝ تيُٙقااى تاليهصًْ٘ااٝ َ٘ااثٖٝ تٖااٍ تيُحااثنى تيصااٝ شل
تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تيحًنثز تيُٟٟٓار تَاث تيؿًضاٟثز ؾصُعًاس ؾاٝ تْإ الشٙؼاه ؾاً٘ـ وتز ناليار تـصاثبٟر خاّٟ 
تيلٓثصااً تيُٓااٙوغ تيُكصااًؾ ) ْٙمٟاار تيصكٟٓاار تالْحاا ر ........ تيااك   ٘خااّٟ شًاام تيلٓثصااً ؾااٝ تيحااًنثز 

هتؼ شصدٓاٝ شكٟٓاثز تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ ؾاٝ تيُدفٙظر ٘الشٙؼه ؾً٘ـ وتز نالير تـصثبٟر خّٟ تْح ر ٘تٖا
تيحًنثز تيُدفٙظر ٘خّٟ تيُصٙذِط تي دٟلٝ يصًم تالْح ر ٘تالٖهتؼ ٘تيُٓاثؾى ٘الشٙؼاه ؾاً٘ـ وتز ناليار 
تـصثبٟر خّٟ تيُحثنى تيُلٟكر يص ٙي ؾٝ تيًشهثز تيُدفٙظر تيصاٝ شًُام َٙتقاى تيهصًْٟ٘ار ٘خاّٟ تيُصِٙاط 

يدثـط ؾٝ ٖىٔ تيهيتِر تيصفًٟى تالـصثبٝ يدٟثْثز مٟٓر تيدفط ٘تلصٟثي تي دٟلٝ يصًهى تيُحثنى ٘تِصمهٌ ت
٘شٙصًس تيهيتِر تيٝ تِ َلظٍ تيحًنثز تيُدفٙظر يٍ شصؿف شُثَث َاى   spssؾًضٟثشٕ مّ لًٞف خًْثَػ 

تيُٓٙوغ تيُكصًؾ يصدٟٓٗث يصكٟٓثز تيصّاٙٞف تاليهًشاْٙٝ ٘نحاؿس تٞ اث تِ ؼُٟٗاى تيحاًنثز الشُصًام َٙتقاى 
ر شؿثمًٟااار شفكاااف تن٘تي شؽثيٞااار نثًَااار ٘ضااالؽ تٖصُاااثٌ تيحاااًنثز تيُدفٙظااار خُؽاااثو تيصّاااٙٞف تيهصًْٟ٘ااا

ؾااٝ تالشؽااثٔ ْفااٙ تيصلًااٍٟ ٘تيصااهيٞح ٘تالِااصؿثنذ َااّ تيصكٟٓااثز تيفهٞعاار تاليهصًْ٘ااٝ ٘شُعًااس تٖااٍ تيصٙصااٟثز 
  ٘تالٖصُثٌ خُؽثو تيصِٟٙف تاليهصًْ٘ٝ ٘شلٍٍٞ تيدٟٓر تيصفصٟر يًصؽثيذ تاليهصًْٟ٘ر خثيُّٟ .

  خهيتِٟر مّ تيل،قر خّٟ لصثبص تيُحصًٜ مًٝ تالْصًْاس ٘لصاثبص  2003٘قثٌ ) تخٙ ؾثيذ 
تيُصؽً تاليهصًْ٘ٝ ٘خّٟ ـؽٍ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ نُث ٖاهؾس تيهيتِار تياٝ شفًٟاى تيل،قار خاّٟ َؽُٙمار 

َ٘هاثِ َّ لصثبص تيُحصًٜ مدً تالْصًْس ) تيؽُٓ ٘تيلُاً ٘تيفثيار تالؼصُثمٟار ٘تيُّاصٜٙ تيصلًُٟاٝ 
تيّهّ ٘ـٟثٌذ ـثِح ٘لط ٖثشؽ   َ٘ؽُٙمر َّ لصاثبص تيُصاثؼً تاليهصًْٟ٘ار ) تِاًٙج تياهؾى ٘يػار 
تيُصؽااً ٘شااٙؾً َااٍ٘ن تالَااّ ٘شااًٗذ تيُصؽااً   َااّ ؼٗاار ) نُصػٟااًتز َّااصكًر   ٘خااّٟ ـؽااٍ تيصّااٙٞف 

تيّاثخكر تاليهصًْ٘ٝ َّ ؼٗر ملًٟ ) نُصػًٟ شاثخى   ٘قاه تِصلًضاس تيهيتِار تالنج تيٓظاًٜ ٘تيهيتِاثز 
ت تيؿًضاٟثز داثيوتز تيل،قر خُحهًر تيهيتِر ٘صٍُ تيدثـط ظ،ض تِصُثيتز يصفًٟى خٟثْثز تيهيتِر ٘تلص

) تيّٓح تيُةٙٞار ٘تالِ٘اثل تيفّاثخٟر ًَ٘خاى ناثٜ ٘تيصفًٟاى تيلاثًَٝ   ٘ت ٗاًز ْصاثبػ تيصفًٟاى تِ ٖٓاثل 
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ْصًْاس ٘لصاثبص تيُصؽاً ؾً٘ـ َلٟٓر ؾٝ ـؽٍ تيصّٙـ تاليهصًْ٘ٝ ٞصا ظً خمصاثبص تيُحاصًٜ مداً تال
 تاليهصًْ٘ٝ ) تيمصثبص تيُلصُهذ ؾٝ تيهيتِر   

  تيصّاٙٞف مداً شادهر تالْصًْاس ؾاٝ ِاٙيٞث تيٙتقاى ٘تالؾاثـ نُاث  2000 و٘تِصٗهؾس نيتِر ) ِكث
ٖااهؾس تيهيتِاار تيااٝ مااًل َؿااثٍٖٟ شاادهر تالْصًْااس ٘الشّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ٘تيصِٙااكٝ تيفااهٞط َ٘ااهٜ 

َ٘اهٜ ُلٙقثز تيصٝ شاؤنٜ تياٝ ش اٟٟف تيلُاى ٘تالِاصؿثنذ َاّ لاهَثز تيحادهر تِصمهتَٗث ـثيٟث ٘نيتِر تي
٘قااثٌ تيدااثـعِٙ و  شاا ظًٟ تيمااهَثز تيفهَٟٙاار تيصااثنيذ ؾااٝ ٖااىت تيمصااٙص ٘٘ضااى تيدٟٓاار تيصفصٟاار تيُفًٟاار

خثيهيتِس ٘تالِصكصث تز تيًٍَر تيُهمُر َّ ل،و ؾً٘ل تيهيتِر َ٘فث٘ير تظدثشٗث مّ لًٞاف خًْاثَػ 
 ٘نثِ َّ تٍٖ ْصثبؽٗث :  spssثبٝ تيصفًٟى تالـص

 . تِ الْظُر تيُثيٟر ٘تيُصًؾٟر تيُفًٟر شحهى مثبكث يبّٟٟث يًده  ؾٝ تيصّٟٙٞف مدً تالْصًْس 
  شله شدهر تالْصًْس تنتذ شّٙٞكٟر ٍَُٟذ يُٓظُثز تيلثَثو تٞث نثِ ـؽُٗث 
  ًٝتيُٓظُر شهر تالْصًْس ًِٟ٘ر شّٙٞكٟر و٘ تشؽثّٖٟ ٘تيهلٙو ُٞهّ تِ ٞهِٙ ًِدٟث م 
  تيهااٙتني تيصااٝ شّااصمهٌ شاادهر تالْصًْااس َؤًٖاار الِااصمهتَٗث خحااهى ؼٟااه ٘شلااثْٝ َااّ ضاالؽ خثيًػاار

 تالْؽًٍٟٞر 
 ي نثؾر تيمهَثز شدهر تالْصًْس .لهَثز شدهر تالْصًْس تيُفًٟر خفثؼر تيٝ شكٟٓثز تمًٝ الِصعُث 
 :َث ًٞٝ ز تيهيتِرنثِ َّ تٍٖ شٙصٟث٘
 تٌ شكٟٓثز تالْصًْس شٟٗةر تيهٙتني تيُهيخر مًٝ تِصمه 
  تيصؿهًٟ تيًٍّٟ قدى تيده  خثِصمهتٌ تالْصًْس ؾٓفّ يّ ْػًٟ ـٟثشٓث َدثشًذ ؾٝ ٌٞٙ ٘تـه 
  تيصّٟٓف خّٟ َٓظُثز تيك ثمّٟ تيلثٌ ٘تيمثص 

  ٖاٝ  Yu Hui and others, 2011/ 2006َّصٙٞثز ) ؼٍنذ ُٞهّ شكٍّٟ تيًضث يع،ض ٘
مِ ٞهِٙ منت  تيُٓصػ مقاى َاّ تيصٙقلاثز ؾٟهاِٙ تيلُٟاى غٟاً يتضاٝو م٘ مِ تالنت  ّٞاثٜ٘ تيصٙقلاثزو 
يٟصاادؿ تيلُٟااى يتضااٝو ٘تيعثيااط مِ ٞهااِٙ تالنت  تمًااٛ َااّ تيصٙقلااثز يٟهااِٙ تيلُٟااى يتضااٝ شُثَااثو 

ٝ شكاٌٙ خٗاث تيُٓظُار يًٙقاٙؼ مًاٝ َاهٜ ٘خىيم ُٞهٓٓث ؾٍٗ تيًضاث خثمصداثئ َؽُٙمار َاّ تيؽٗاٙن تيصا
يضث مُ،بٗث مُث شكهَٕ يٍٗ َّ لهَثز ٘خًتَػو َى تؼًت  تيصلهٞ،ز تيُؤِّاٟر ٘تيداًتَػ تي،ٌَار 

 تنعااً تِااصؽثخر الـصٟثؼااثز ٘ش ًلااثز تؾااًتن تيُؽصُااى ٘تيؿةاار تيصااٝ شمااهَٗثتيُٓظُاار خفٟااط شصاادؿ 
), 2016May Yeo-Amy ChuStephen   و ُ٘ٞهّ قدٙو تيصلدًٟ مّ تيًضاث خثمصداثئ تالْ داث 

   .daniel 2001تيٓثشػ مّ تيُهثؾ ذ م٘ مهَٗث يكث  تيص فٟثز تيصٝ ٞصفًُٗث تيلُٟى مٓه تيحًت )
ؾااٝ تيصلثَااى َااى ُ٘ٞظٗااً تيلُٟااى ـثياار تيًضااث م٘ تْلااهتَٗث تمصُااثنتً مًااٝ لدًتشاإ تيُصًتنُاار  

تيُٓظُثز تيصٝ شلُى خٓؿُ تيك ث  ـٟط ٞصُعى يضث تيلُٟى َّ ل،و شكُٟٟإ يًُـًار َاث خلاه تيحاًت  
  . rahaman et al 2001يًُٓصػ ت٘ ـصٙيٕ يًمهَر ٖ٘ٝ ل،صر شؽًخصٕ ؾٝ تيصلثَى مدً تيٍَّ)

ٟاى خثيؿلاى ٖ٘ٓاثل مَث مهٌ يضث تيلُٟى ؾٟلدً مّ تيؿؽٙذ خّٟ تيمصثبص تيُصٙقلر َ٘اث شًكاثٔ تيلُ 
َّ ًٞخط خّٟ تيصٙقى ٘مهٌ تيًضث ٘تقصًؾ تِ ـثير مهٌ تيًضث ش شٝ َّ تيصٙقلثز تيُصٍتٞهذ يًٍخِٙ ٘تيصاٝ 
شؽلًٕ ٞصٙقى خصٙيذ َصٍتٞهذ يُّثز ٘لصثبص ٞصٙقى تيلُٟاى تيفصاٙو مًٟٗاث ٘شًام تيصاٝ ٞفصاى مًٟٗاث 

  Philip Kotler et al,1999)  و ْ٘مصااصٍ خُاث ٞاًتٔ Dian and Sigit, 2018/1998)تيُٓاثٜ٘و
  خثْاإ رـّااثَ تيؿااًن خثيُصلاار م٘ تإلـدااثل تيٓااثشػ مااّ منت  تيُٓااصػ م٘ تيكُٟاار satisfactionتيًضااث  ) مِ

لإ/ شٙقلٗاث قداى تالِاصمهتٌ. تيًضاث  َصلًكار تيُصفصى مًٟٗث َاّ تِاصٗ،ل / تِاصمهتٌ تيُٓاصػ َكثيْار خصٙق
 . ٘ َّ ٖاىت تيصلًٞاؽ ٞص اؿ تِ تيًضاث  ْاٙ  delightخثإلـّثَ خثيكدٙوو تيّلثنذو تيفُثَ ٘ تيدٗؽر )

   ؾٝ تيُكثٌ تا٘و.psychological processesَّ تيفهٍ تيُدٓٝ مًٛ تإلـّثَ ٘ ٖٙ مًُٟر ْؿّٟر )
تاخلاثن تيصاٝ َاّ ل،يٗاث ٞاصٍ قٟاثَ يضاث تيلُا،  ؾُٟاث  ٘ؾُٟث ِٟصلًف خ خلثن يضاث تيلُا،  ؾصصُعاى

(ًٝٞArun Kumar and others, 2016/ Te‐ King and others,2003 :  
  تيدله تيمثص خإؼًت تز ًِٟ تيُلثَ،ز ٘ٞص اُّ رْؽاثٌ تيُلاثَ،ز ؾاٝ ٘قاس َفاهن نِ٘ شا لًٟ َاى

 تيٙضٙؾ ٘تيدّثلر ٘تيدلهمّ تيً٘شّٟ. 
  ًَّٟ٘ـّاّ شلااثَ،ٍٖ ٘ٞص اُّ ي ااؽ تيلاثًَّٟ ؾااٝ شلاثَ،شٍٗ َااى تيلُاا،  تيدلاه تيمااثص خهؿاث ذ تيلااث

٘تالِااصؽثخر الـصٟثؼااثشٍٗ ٘شٙتؼااهٍٖ نتبُااث مًااٝ يمَ تيلُااى ٘شٓؿٟااى تيُلااثَ،ز نِ٘ شُٟٟااٍ َااى تيصكٟااه 
 خثيُٙتمٟه تيُفهنذ اْؽثٌ تيُٗثٌ.

 قؽ تيّٟثيتز و تيدله تيمثص خثيمهَثز تيُكهَر  ٘تيصٝ شص ُّ ؾثمًٟر َهصح لهَر تيلُ، و شٙؾً َٙت
َ، َر تيًٙـاثز تاليشاثنٞر تيهتيار مًاٝ َٙتقاى تيُٓظُاثز تيفهَٟٙار ٘غًٟٖاث َاّ تيؽٗاثز تيصاٝ شكاهٌ 
تيمهَثز ٘تيًّى يًلُ،  و شٙتؼه تيُٓثوغ ٘تيٙظثبف تيمثصار خّاًٟ تيُلثًَارو شاٙؾً تيًُتؾاف تيصافٟرو 

https://www.emeraldinsight.com/author/Fang%2C+Yu-Hui
https://www.emeraldinsight.com/author/Yeo%2C+Amy+Chu-May
https://www.emeraldinsight.com/author/Sigit+Parawansa%2C+Dian+Anggraece
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ٗااثشؿٝ َااى تيؽٗاار َكهَاار ٘قثمااثز تْصظااثي َٓثِاادر ٘لهَاار شصااًٙٞ تيٙظااثبف ٘نااىيم ؾثمًٟاار تإلشصااثو تي
 تيمهَر م٘ تيًّلر

 Chih andكٟثَ يضث  تيلُ،  ْلًل يلهن َّ ُْثوغ قٟثَ يضث  تيلُ،  ٘تيصاٝ َٓٗاث)٘ؾُٟث ٞصلًف خ
others, 2015:.  

ريااٛ َلااثًٟٞ قثخًاار يًكٟااثَو  شًؼُصاإ ْظااًتً اُٖٟاار يضااث  تيلُاا،  الخااه تِ ٞااصٍ قٟااثَ يضااث  تيلُاا،  ٘
تيُٓثوغ تيصٝ شٍ ٘ضلٗث يكٟثَ يضث  تيلُ،  رال رْٗاث شصؿاف مًاٛ تاِاُ   َّ٘خثيًغٍ َّ تِ ٖٓثيم مهن 

 ت٠شٟر:
  ،ُ٘الخه تِ شؽُى تيدٟثْثز ٍَٓٗ َدثشًذ. ٞلصُه مًل تيُحهًر مًٛ لدٟلر تيل 
 تيلًُٝ. الخه َّ تِصمهتٌ َٓٗػ تيدفط 
 ٟثي َّ تيُلثًٟٞ قٟثَ يضث  تيلُ،  ٞؽح تِ ٞصٍ مًٛ تاِثَ تيهًٝو ٘مًٛ تاِثَ تيؽٍبٝ يهى َل

 تيًُشد ر خًضث  تيلُ، .
 .ًّٚٞصمهٌ تالِصكصث  ن ِثَ يؽُى تيدٟثْثز َى مهٌ رغؿثو تاِثيٟح تال 
 ٘تيصٝ شفًى خلُف شؿ ٟ،ز تيُّصًٗهّٟ ٘ شٙقلثشٍٗ ٘ شٙضٟؿ َاهٚ   شٙؾًٟ َؽُٙمر نثًَر َّ تيٓصثبػ

 يضثٍٖ.
 ٗث.تِصمهتٌ تيٓصثبػ ؾٝ ش ًٙٞ مً٘ل تيُٓح ذ تيُكهَر يلُ،ب 

 -:ٔيٍ أْى ًَبرط انمٛبط نشظبء انؼًالء يب ٚهٙ
  ؾاٝ ُْٙوؼإ ظ،ظاار مْاٙ  َااّ .Kano N. (1984)ـااهن )( حٛرش Kano Modelًَرٕرط كربَٕ    (1

 تالـصٟثؼثز تيًُشد ر خثيُٓصػ )ًِلر/ لهَر :
 انًزطهجبد األعبعٛخ (Must-be requirements تيُص ًدثز تيصٝ ٞؽح تِ شصٙؾً ؾاٝ تيُٓاصػ ٖٝ٘ : 

  ٘ ٖاٝ تيُص ًداثز not dissatisfiedتيُٓصػ ) مّ ٙنٖث ال ٞلٓٝ تِ تيلُٟى ؾٝ ـثير يضث  شثٌ٘ ٘ؼ
تيُّااًٍ خٙؼٙنٖااثو توت يااٍ ٞفكااف تيُٓااصػ ٖااىٔ تيُص ًدااثز ِااٙؼ ٞصؽاإ تيلُٟااى ريااٛ َٓصؽااثز تيُٓحاافز 

 تالًٚ.
   انًزطهجربد راد االرغربِ انٕاحرذOne dimensional requirements:)   ،َّاصٙٚ يضاث  تيلُا

ِٙؼ ٞهِٙ يتضٝ ٘ توت ياٍ  ٞصٓثِح ريٛ مٜ َهٚ ٞفكف تيُٓصػ تـصٟثؼثشٕو توت مشدلس ٖىٖثالـصٟثؼثز
 شحدى ِٙؼ ٞهِٙ غًٟ يتضٝ و ٖ٘ٝ تيُص ًدثز تيصٝ نًُث شٍ رشدثمٗث ٌتن يضث  تيلُٟى.

   انًزطهجبد انغبرثرخAttractive requirements) ًٟٖاٝ َص ًداثز َلاثًٟٞ تيُٓاصػ تيصاٝ يٗاث شا ظ ٘ :
مًٛ يضث  تيلُ،  ٘ قه ش ًح خٙتِ ر تيلُٟى م٘ ٞصٍ شكهَٗث يٕ نإضثؾر. شفكٟف ٖاىٔ تيُص ًداثز  ندًٟ

 ٞؤنٜ ريٛ تنعً َّ تيًضث  تيّٓدٝو نُث تِ مهٌ شفكٟكٗث ال ٞؤنٜ ريٛ مهٌ تيًضث .
َّ٘ ل،و ٖىٔ تيُص ًدثز ٘ضى نثْٙ ِصر مٙتَى يكٟثَ يضث  تيلُا،  ٖ٘اٝ تيلٙتَاى تاِثِاٟر 

(Must-beيلٙتَى تيُحؽلر ) و تAttractive(  و مٙتَى تانت One dimensional ًو تيلٙتَاى تيػٟا 
  Reverseمهّااٟر )   ٘لصااثبصQuestionable و لصااثبص َحااهٙل ؾٟٗااث )Indifferentَُٗاار )

 ٘شلصدً تيلٙتَى تيع،ظر تا٘يٛ ٖٝ تيصٝ شؤظً ؾٝ يضث  تيلُٟى.
 
 

 (Multi-criteria Satisfaction Analysis  MUSA انزحهٛم انًزؼذد انًؼبٚٛش (2
  مًاٛ َآٗػ شفًٟاى تيكاًتي َصلاهن ,E. Grigoroudis, Y. Siskos, 2002ّٞاصٓه ٖاىت تيصفًٟاى )

 total و مًٛ تؾصًتل تِ تيًضث  تيهثَى )multicriteria decision analysis methodتيُلثًٟٞ )
satisfaction   تيُصػٟاًتز ٘ تيصاٝ شلداً ماّ  يًلُٟى تيؿًن َّ َؽُٙمر َّ تيلُ،  ٞلصُه مًٛ مهن َّ

 صؿثز تيًّلر م٘ تيمهَر تيُكهَر َّ تيُٓظُر.
٘ؾٝ ضٙ  َثشٍ مًضٕ ُٞهّ يًدثـط تِ ٞصٙصى تيٝ تِ تيصّٙٞف تيًقُٝ َاّ لا،و نثؾار ِ٘اثبى 
تيصهٓٙيٙؼٟث تيؽهٞهذ وتز تُٖٟر ندٟاًذ ٘ٞلصُاه خهيؼار ندٟاًذ مًاٝ لاهَثز تالْصًْاس َ٘اهٜ تالِاصؿثنذ َاّ 

تيه٘يٟاار يًُلًَٙااثز نُااث تِ وياام ٞصاا ظً خااثيكٙتّْٟ تيفهَٟٙاار ٘نااىيم نٟؿٟاار شااهيٞح ٘تمااهتن لااهَثز تيحاادهر 
تيلٓصً تيدحًٜ الِصمهتٌ ْظٍ تالمُثو تاليهصًْٟ٘ار ؾاٝ تيّاٙـ تيهاٙٞصٝ ٘تِ تيمهَار تيفٟاهذ يًصّاٙٞف ياٍ 

ِاصمهتٌ شله تلصٟثيت ت٘ َؽًن تشلثيتز خى تصدفس ٘تقى شؿًضٕ تيظً٘ؼ ٘تيُصػًٟتز تيدٟةٟر ٘نىيم تِ ت
تيصّٙٞف ٞهمٍ تيٓحثل تيصّٙٞكٝ خثًِٙج غًٟ َهًاؽ ٘ٞفكاف ِاًمر ؾاٝ تنت  تالمُاثو ٘ٞلُاى مًاٝ ٌٞاثنذ 
تيفصر تيّٙقٟر ٘شً٘ٞػ تيل،َثز تيصؽثيٞر ٘تِ شفكٟاف تيٓؽاثؾ ٘تيُٓاٙ ٘تالِاصًُتيٞر ؾاٝ تيّاٙـ ٞصٙقاؽ 

تاليهصًْ٘اٝ  تيًقُاٝ ٙٞفمًٝ ٘ؼاٙن قثماهذ َاّ تيلُا،  ٘تِ َصثخلار تيص اٙيتز تيفهٞعار ؾاٝ َؽاثو تيصِٙا
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و َ٘اّ ظاٍ يًٙصٙو تيٝ تيلُ،  مدً تـهض تيِٙثبى تاليهصًْٟ٘ر َُث ٞلاٌٍ تيعكار ٘تي ُ ْٟٓار ياهٜ تيلُا، 
 .صثي َّ تاُٖٟر مِ ٞصٍ نيتِر تيه٘ي تيفٟٜٙ يًصّٙٞف تيًقُٝ ؾٝ شفكٟف تيًضث يًلُ، 

 
  .رغبؤالد انجحشيشكهخ ٔساثؼب : 

تيصاٝ شٓث٘ياس َٙضاٙ  تيهيتِار ٘تيهيتِار تالِاص ،مٟر  ؾٝ ضاٙ  تِاصلًتل تيهيتِاثز تيّاثخكر
تيصااٝ قااثٌ خٗااث تيدثـااط ؾااثِ َحااهًر تيهيتِاار ُٞهااّ شؽّااٟهٖث خصااٙيذ يبّٟااٟر ؾااٝ مااهٌ َلًؾاار تيصّااٙٞف 
تاليهصًْ٘ٝ ٘نىل يضث تيلُ،  ٘خًػر تنعً شفهٞهت ؾثِ ٖىٔ تيهيتِار شّالٝ َاّ لا،و تيصكصاٝ ٘تيصفًٟاى 

 :  تيٝ تالؼثخر مًٝ تيصّثيالز تالشٟر
 َث ٖٝ نيؼر رنيتل مُ،  تيّٙـ تيهٙٞصٝ يُؿٌٗٙ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ. .1
شفهٞه ريٛ مٜ َهٚ ًٞغح تيُاٙتلّ تيهاٙٞصٝ خاثلص،ؼ تيؽآُ تيدحاًٜ ؾاٝ تيصلثَاى َاى َُثيِاثز  .2

 تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.
شفهٞااه ريااٛ مٜ َااهٜ ٞمصًااؽ مُاا،  تيّااٙـ تيهااٙٞصٝ َااّ ـٟااط تيؽاآُ تيدحااًٜ ؾُٟااث ٞصلًااف خهيؼاار  .3

 َُثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ. يضثٔ مّ
 .ٖى ُٞهّ شفّّٟ يضث تيلُ،  تمصُثنتً مًٛ َُثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ .4

  : االْذاف.خبيغب
 نيؼر رنيتل مُ،  تيّٙـ تيهٙٞصٝ يُؿٌٗٙ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.تيصلًؼ مًٝ  .1
خاًغدصٍٗ ؾاٝ شفهٞه ريٛ مٜ َهٚ ٞمصًؽ مُ،  تيّٙـ تيهٙٞصٝ َّ ـٟط تيؽُٓ تيدحًٜ ؾُٟث ٞصلًف  .2

 تيصلثَى َى َُثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.
َّااصٜٙ يضااث تيلُاا،  ياإ ؾااٝ ن٘ياار تيهٙٞااس ْصٟؽاار شلااثًٍَٗ َااى َُثيِااثز تيصّااٙٞف تيصلااًؼ مًااٝ  .3

 تاليهصًْ٘ٝ.
 شفهٞه َهٚ ٘ؼٙن م،قر خّٟ شفّّٟ يضث تيلُ،  َُ٘ثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ. .4

 .انجحش فشظٛبد :عبدعب
َكاهَصٗث تيهيتِاثز  ٝتيدفط مًٝ تيُصثني تيُصٓٙمر ؾ ضٟثزٓه صٟثغر ؾًم رتيدثـع ز يكه تمصُه

تيّثخكر وتز تيل،قر تيُدثشًذ ٘غًٟ تيُدثشًذ خُحهًر تيهيتِر ٘ؾاٝ ضاٙ  َحاهًر ٘تٖاهتؼ تيدفاط ؾكاه شاٍ 
 صٟثغر ؾًضٟثز تيدفط ؾٝ صٙيذ ؾًضٟر تيلهٌ ٖ٘ٝ نُث ًٞٝ : 

تيؽاآُ تيدحااًٜ ـااٙو تنيتنٗااٍ يُؿٗااٌٙ ال ٞٙؼااه تلااص،ؼ خااّٟ  مُاا،  تيّااٙـ تيهااٙٞصٝ َااّ ـٟااط  .1
 تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.

ال ٞٙؼه تلص،ؼ خّٟ  مُ،  تيّاٙـ تيهاٙٞصٝ َاّ ـٟاط تيؽآُ تيدحاًٜ ٘ؾاف َّاصٜٙ يغداصٍٗ ؾاٝ  .2
 تيصلثَى َى َُثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.

ال ٞٙؼه تلص،ؼ خّٟ  مُ،  تيّٙـ تيهٙٞصٝ َّ ـٟط تيؽُٓ تيدحاًٜ ٘ؾاف َّاصٜٙ يضاث ٖاٍ ماّ   .3
 ر شلثًٍَٗ َى َُثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ.ْصٟؽ

 ال شٙؼه م،قر وتز نالير خّٟ شفّّٟ يضث تيلُ،  َُ٘ثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ. .4
شٓدى مُٖٟر تيدفط َاّ مُٖٟار ناى َاّ تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ ٘يضاث  تيلُا،  ٘ويام عبثؼبً: أًْٛخ انجحش. 

 مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ:
تِاصًُتيٞر تيدٟاى ؾاٝ نثؾار تا٘قاثزو ـٟاط ال ٞاًشدط صًْ٘اٝ: مُٖٟار ؾُٟث ٞصلًف خ ُٖٟار تيصّاٙٞف تاليه .1

تيدٟاى ؾااٝ َٙتمٟااه َفااهنذو ؾدثإلَهااثِ تيصّااٙٞف يًُٓصؽاثز ؾااٝ نثؾاار تا٘قااثز نِ٘ شٙقااؽو ٘وتل ٞلٓااٝ 
تيكهيذ مًٛ تيٙصٙو ريٛ تيلُ،  تيُّصٗهؾّٟ ؾٝ م٘قثز ؾًتغٍٗ ٘ل،و مًٍُٗ. رَهثْٟر تيٙصٙو ريٛ 

لٟٓار. قًار تيصهًؿار تيلُ،  ؾٝ تاَثنّ تيد َُ لٟهذ ؼػًتؾٟثًو ؾثيصّٙٞف تإليهصًْ٘ٝ ال ٞٓفصً مًٛ َٓ كر 
ِّ تيصم ٟط َّ مؼى رْحث  َصؽً يلًل تيُٓصؽثز ُٞله َّ تاَٙي تيُكًكر يًُّصعًُ  تيصّٙٞكٟرو ـٟط ر
ْصٟؽر يًصهًؿر تيلثيٟر تيصٝ ٞص ًدٗث تيُصؽًو رو ٞهلى خٗث رٞؽثيتز تيلًلو ٘تيُصاثيٞؽو ٘تيُماثٌِو 
٘شمصؿٝ ٖىٔ تاَاٙي ؾاٝ تيصّاٙٞف تإليهصًْ٘اٝ. ماًل تيُٓاصػ تيُ،باٍ يًُحاصًٜ َاّ لا،و تيصلاًؼ 
فااهن َااّ تيُٓصؽااثزو ٘تيمااهَثز يهااى  َُ مًااٛ مُْااثل ِااًٙل تيُحااصًّٞو َُااث ُّٞااثمه مًااٛ مُااى ًَااؽ 
ُُّٙـ ٘تيُحاصًٜ خلاه مًُٟار  َُلهالز تيحًت . تِصًُتيٞر تيل،قر خّٟ تي َؽُٙمر َّ تيلُ،  ٌ٘ٞثنذ 

ّاٙقّٟو ٖ٘اىٔ تيل،قار تيح ُُ ِّ تيُحصًٜ خهم خصهّٙٞ م،قر لثصر َاى تي ًت  تا٘يٛو رو ٞهو ويم مًٛ م
شُعدس مّ لًٞف شّٙٞف تيُٓصؽاثز تيؽهٞاهذ َاّ لا،و تإلُٞاٟ،ز تيهمثبٟارو ؾاىيم ُّٞاثمه مًاٛ شهاًي 

َُّصكد،ً   .مًُٟر تيحًت  
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ٍُتٞث ٘تيصٝ َّ مُٖٗث تيٙال  ٘شهًتي ٘ؾُٟث ٞصلًف خ ُٖٟر يضث  تيلُ،  ؾثيًضث ٞٓصػ مٕٓ نعًٟ َّ تي .2
تيحااًت  ٘مِ ُٞصاادؿ تيلُٟااى نًؼااى شّااٙٞف غٟااً َدااثْو َ٘ااّ ظااٍ ؾًضااث  تيلُاا،  مَااً ُٞعااى مُٖٟاار 

 ندًٟذ.
   .حذٔد انجحشصبيُبً: 
 َٝاّ تياىّٞ ٞصلاثًَِٙ  تيفه٘ن تيدحًٞر : شّصٗهؼ تيهيتِار مٟٓار َاّ تيلُا،  ؾاٝ تيّاٙـ تيهاٙٞص

 . ُثيِثز تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ٘م٘يةم تيىّٞ ال ٞصلثًَِٙ َى َ
  . تيفه٘ن تيُهثْٝ : شّصٗهؼ تيهيتِر ن٘ير تيهٙٞس  
  2018/2019تيفه٘ن تيٍَٟٓر : شّصٗهؼ تيهيتِر تيؿصًذ تيٍَٟٓر  

 ٞص ُّ مًِٙج تيدفط مهذ مٓثصً ْصٓث٘يٗث ؾُٟث ًٞٛ:  ربعؼبً: اعهٕة انجحش.
 تيًقُاٝٝ ٞصلًاف تا٘و َُٓٗاث خثيصّاٙٞف ٘تيصاشلصُه تيدفط مًٛ ْٙمّٟ َاّ تيدٟثْاثز  :ثٛبَبد  انجحش 

   ٘ت٠لً خًضث  تيلُ، 
 مـاهُٖث ٞصلًااف خاثيُصػًٟتز تيؿًمٟاار يًصّاٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ٘ت٠لاً ٞصلًااف خًضااث  زغٛرشاد انجحررشي :

 تيلُ،  ٘ؾف تيصصٙي تيصثيٝ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شفصٜٙ تيهيتِر تيفثيٟر مًٛ ْٙمّٟ َّ تيُصػًٟتز ُٖث: ٘

عااى ؾااٝ تيصّااٙٞف تيًقُااٝ ٘مخلااثنٔ تيُصُعًاار ؾااٝ )تيؽااىج و تالِااصػًتـ و : ٞصُانًزغٛررش انًغررزمم - م

 تيصٙتصى و تيصلًٍ  .

 ٞصُعى ؾٝ يضث تيلُ،  .  انًزغٛش انزبثغ: - ج

 ٞصهِٙ َؽصُى تيهيتِر َّ مُا،  تيصّاٙـ تيُّاصمهَّٟ يُٙقاى تيصٙتصاى تالؼصُاثمٝ : يغزًغ  انجحش

ُ خٙل ّْ٘دصٍٗ يلهن تيّاهثِ خه٘يار تيهٙٞاس تيؿُٟ خٙل و  ٘تيؽه٘و تيصثيٝ ٞٙضؿ مهن َّصمهَٝ تيؿٟ

 ٌ مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ :  2019٘ويم ـصٛ ْٗثٞر مثٌ 

 2019( ػذد انًزؼبيهٍٛ ػهٗ اإلَزشَذ ثذٔنخ انكٕٚذ حزٙ ػبو 1عذٔل سلى  

مااهن تيّااهثِ ؾااٝ ن٘ياار 

 تيهٙٞس

مهن َّصمهَٝ تالْصًْاس 

 خثيهٙٞس

ّْااااااااادر تِاااااااااصمهتٌ 

 تإلْصًْس 

مااهن َّااصمهَٝ تيؿااُٟ 

 خٙل

4,248,974 4,231,978 2,4% 3,100,000 

   http://www.internetworldstats.com/africa.htm:  انًصذس

 

 نى مُٟى ٞصّٙـ خثيؿلى َّ ل،و َٙتقى تيصّٙـ تإليهصًْ٘ٝ .  رزًضم فٙ  :  ٔحذح انًؼبُٚخ 

 : ٙخر شفهٞاه ـؽاٍ تيُؽصُاى مداً تإلْصًْاس م٘ ٘ضاى رلاثي َفاهن يإ ٘تْصحاثي ْظًتً يصل  حغى انؼُٛخ

َؿًنتشٕ و ؾكه شٍ تِصمهتٌ تالِصدٟثِ تإليهصًْ٘ٝ ٘ؼلًٕ َصثؾ يؽُٗٙي ٘تِى َّ تيُحاثينّٟ تيُفصًُاّٟ 

و ِ٘ااٙؼ ٞااصٍ تالمصُااثن مًااٛ َحااثينر تيلُاا،  ي،ِااصدٟثِ َااى خل ااٍٗ تياادلا ٘وياام خثالمصُااثن مًااٛ 

Google Drive 10-19ـصاٛ تيؿصاًذ  2019-9-27ُِٟث ؾكاه شاٍ ٘ضاى تالِاصدٟثِ َاّ تيؿصاًذ ؛ ٘ال-

-10-20ؾهثْاس ّْاادر تالِااصؽثخر ضاالٟؿر و ظااٍ شهااًي ٘ضاى تالِااصدٟثِ َااًذ ملااًٚ َااّ تيؿصااًذ  2019

و ٘ويم خٙضى تيًتخط مًٛ َٙقاى تيؿاُٟ خاٙل ٘تيّاُثؾ يًُحاثينّٟ  2019-11-1ـصٛ تيؿصًذ  2019

قثبُار     ) ـّاّ  340ن تيكٙتبٍ تيصفٟفر تيصٝ شُعى مٟٓر تيهيتِار) خُحثينر تالِصدٟثِ و ٘قه خًع مه

 :2016   

  :  شٓكٍّ َصػًٟتز تيهيتِر تيفثيٟر ريٛ :  يمبٚٛظ انذساعخ 

 المتغير التابع  المتغير المستقل

 تيًقُٝتيصّٙٞف 

 تيؽىج 

 تالِصػًتـ 

 تيصٙتصى 

 ًٍتيصل  

 يضث تيلُ،  

  ٝتيدله تالنيتن 

  ٝتيدله تيلثلؿ 

 ٝتيدله تيًّٙن  

http://www.internetworldstats.com/africa.htm
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 تيؽىج و تالِصػًتـ و تيصٙتصى و تيصلًٍ .تيصّٙٞف تيًقُٝ َّ ل،و تاخلثن تيُصُعًر ؾٝ  - م

 .يضث تيلُ،  ُ٘ٞعى َصػًٟ شثخى يًهيتِر   - ج

شٍ تِصمهتٌ َكٟثَ يٟهًز تيمُثِٝ ؾٝ قٟثَ َصػًٟتز ٘مخلثن تيهيتِر تيفثيٟر و ـٟاط صاٍُ ٖاىت  ٖىت ٘قه

تيُكٟثَ يًصلًؼ مًٛ قٙذ َٙتؾكر م٘ مهٌ َٙتؾكار تيُّصكصاٝ َٓإ ـاٙو مداثيتز قثبُار تالِاصدٟثِ و ٘ويام 

يًقُاٝ تمصُهز تيدثـعار ؾاٝ شفهٞاه َكاثُٟٞ تيصّاٙٞف ت  َّ٘ ل،و َكٟثَ َهِٙ َّ لُُ ؾةثز )نيؼثز

 Rao et  مًٛ نيتِار ناى َاّ :  تيؽىج و تالِصػًتـ و تيصٙتصى و تيصلًٍخ خلثنٖث تيُمصًؿر تيُصُعًر ؾٝ )

al. (2016); Agarwal & Shukla (2013); Khalid et al. (2012); Hartono &Chuan 

(2011); Seva & Helander (2009); Merisavo (2005); Sanabria et al. (2003); Lee 

et al. (2002) 

 ؾٝ ـّٟ شٍ تالمصُثن يكٟثَ يضث تيلُٟى مًٛ نيتِر 

 ( لبئًخ االعزجٛب2ٌعذٔل سلى  
 انًشعغ  انؼجبساد    األثؼبد    

 انزغٕٚك انشلًٙ  

 
 
 
 
 
 
 

 تيؽىج  
 
 
 

شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 
 .  يقُٟث تِصمهتٌ لثصٟر تيصىنًٟ خٍُٟذ م،َثشٗث تيصؽثيٞر

Rao et al. (2016); 
Agarwal & Shukla 
(2013); Khalid et 
al. (2012); Hartono 
& 
Chuan (2011); 
Seva & Helander 
(2009); Merisavo 
(2005); Sanabria et 
al. (2003); Lee et 

al. (2002)) 

شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 
ىتخار تيصاٝ شػ اٝ خّاٗٙير ؾاٝ يقُٟث قثبُر َّ تان٘تز تيؽ

 تيدفط مّ تيمهَثز . 
شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 

 يقُٟث تيصً٘ٞػ مدً َٙقلٗث.
شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 

 يقُٟث  خًتَػ شّثمه تيلُ،  مًٛ تالْصّثج يٗث 
ٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث م

 يقُٝ ْٙتؾى رم،ْٟر ؼىتخر
 

 تالِصػًتـ 
شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 

 يقُٟث تِصمهتٌ ش دٟكثز شفصٜٙ مًٛ َلًَٙثز َؿٟهذ 
Rao et al. (2016); 
Agarwal & Shukla 
(2013); Khalid et 
al. (2012); Hartono 
& 
Chuan (2011); 
Seva & Helander 
(2009); Merisavo 
(2005); Sanabria et 
al. (2003); Lee et 
al. (2002) 

شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 
 يقُٟث تِصمهتٌ َفصٙٚ ٍَُٟ 

شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز 
 يقُٟث تِصمهتٌ ٘تؼٗثز شؿثمًٟر َدصهًذ 

تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز شًتمٝ تيحًنر 
يقُٟاااث تِاااصمهتٌ َٓصاااهٞثز / ٘صاااؿفثز يًُٓثقحاااثز مداااً 

 تيص دٟكثز تيًقُٟر

 
 
 
 
 
 
 

 تالـصؿث  

شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
 يقُٟث تِصمهتٌ َفصٙٚ ـٟٜٙ خصٙيذ َّصًُذ  

Rao et al. (2016); 
Agarwal & Shukla 
(2013); Khalid et 
al. (2012); Hartono 
& Chuan (2011); 
Seva & Helander 
(2009); Merisavo 
(2005); Sanabria et 
al. (2003); Lee et 
al. (2002) 

شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
 يقُٟث تِصمهتٌ ٍَٟتز تاَثِ يًُّصمهَّٟ 
شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه 

 يقُٟث تِصمهتٌ شفُٟى تيُلًَٙثز خصٙيذ ًِٞلر 
شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 

 يقُٟث تِصمهتٌ لصٙصٟر يدٟثْثز ٌخثبٓٗث 
شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 

 يقُٟث تِصمهتٌ خًتَػ يصفكٟف ٘ال  تيٍخثبّ 
 
 
 
 

شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
يقُٟث شٙتؾً  لثصٟر تيفصٙو مًٛ تيٍخِٙ مًٛ َّاصٙٚ 
مؾ اااى َاااّ تيماااهَثز ٘خصاااٙيذ مِاااً  َاااّ تيحاااًنثز 

 تيُٓثؾّر 

Rao et al. (2016); 
Agarwal & Shukla 
(2013); Khalid et 
al. (2012); Hartono 
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 انًشعغ  انؼجبساد    األثؼبد    

شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث  لًٍ تيص
يقُٟاااث شاااٙتؾً ؼُاااى تيُلًَٙاااثز َاااّ لااا،و ين٘ن تيؿلاااى 

 تيُدثشًذ يًلُ،  

& Chuan (2011); 
Seva & Helander 
(2009); Merisavo 
(2005); Sanabria et 
al. (2003); Lee et 
al. (2002) 

 
 
 
 

 تيصلًٍ 
 
 
  

شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
 ُٟث شٙتؾً شصدى يصؿفثز تيصٙتصى َى تيلُ،  يق

Rao et al. (2016); 
Agarwal & Shukla 
(2013); Khalid et 
al. (2012); Hartono 
& Chuan (2011); 
Seva & Helander 
(2009); Merisavo 
(2005); Sanabria et 
al. (2003); Lee et 
al. (2002) 

ٗث يماهَثشٗث شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞك
 يقُٟث شٙتؾً تشثـر تالَهثْٟثز إلخهت  تيلُ،  ميتبٍٗ 

شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
 يقُٟث شٙتؾً ؼُى تيُلًَٙثز مّ تيلُ،  تيُفصًُّٟ 

 
 تيصٙتصى 

 

شًتمٝ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
ًذ خٟٓٗااث ٘خااّٟ مُ،بٗاااث يقُٟااث تِااصمهتٌ تشصااثالز َدثشاا

 ي،ِصؿّثي مّ تيمهَثز تيُلً٘ضر 

Rao et al. (2016); 
Agarwal & Shukla 
(2013); Khalid et 
al. (2012); Hartono 
& 
Chuan (2011); 
Seva & Helander 
(2009); Merisavo 
(2005); Sanabria et 
al. (2003); Lee et 
al. (2002) 

ث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث شًتمٝ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗا
 يقُٟث تِصمهتٌ لثصٟر تيمهَر ـّح تي ًح 

شًتمٝ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 
يقُٟث تيِثو يِاثير تيهصًْٟ٘ار خٗاهؼ شفاهٞط تيُلًَٙاثز 

 ـٙو لهَثشٗث تيؽهٞهذ 
شًتمٝ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 

 ثز َصمصصر يًصلًٞؽ خمهَثشٗث يقُٟث تِصمهتٌ صؿف
 
 

يضاااااااااااااااااث 
 تيلُ،  

َّصٙٚ تيمهَر تيصٝ مـصى مًٟٗث َّ تيحًنر شصٓثِح َى 
 شٙقلثشٝ َٓٗث 

 
 
 

   2018)نُثو : 
ياهٜ تمصكاثن خاا ِ تيمهَار تيصاٝ تـصااى مًٟٗاث شلصداً لهَاار 

 َعثيٟر 
يهٜ شلٙي خ ِ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث شداىو قصاثيٚ 

 ؼٗهٖث يًضث  مُ،بٗث 
شٗااصٍ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث خااثيصلًؼ مًااٛ َّااصٙٚ 

 يضث تيلُ،  يهٞٗث ـٙو تيمهَثز تيُكهَر 
ٞلصدً يضثبٝ مّ َّصٙٚ تيمهَثز تيُكهَر مـه تيلٙتَاى 

 تيًبّٟٟر ؾٝ تِصًُتي تيصلثَى َى تيحًنر . 

 انًصذس : إػذاد انجبحش فٙ ظٕء انذساعبد انغبثمخ
 ٘ٞصفكف ويم َّ ل،و َث ًٞٝ  : اعخ  : : صالحٛخ أداح انذس ػبششاً 

 :  صذق أداح انذساعخ - أ
 َاّ صاهـ منتذ تيهيتِار يكٟثِإو ٘يًص ناه ٘ضالس َاث تالِاصدثْر شكُٟ مِاةًر ٞكصه خصهـ منتذ تيهيتِر مِ

 ٘مْٗث شكُٟ َث مُمّهز َّ مؼًٕو ؾكه تمصُه تيدثـط مًٛ ظ،ض لًـ ٖ٘ٝ مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ: 
 :  ٍٛ(انصذق انظبْش٘  صذق انًحكً -1

٘ويام ي،ِاصؿثنذ َاّ َ،ـظاصٍٗ تيُحاًؼ ٘خلاا تيمداًت  ـٟط شٍ مًل تالِصدثْر ؾٝ صٙيشٗث تا٘يٟر 
ـٙو صاٟثغر تيلداثيتزو ٘٘ضاٙـٗث َ٘ٓثِادر ناى مداثيذ يًُؽاثو تيصاثخى يإو ٘تيص ناه َاّ مِ منتذ تيهيتِار  

%  مًاٛ مْٗاث 80) شكُٟ َث ٘ضلس َّ مؼًٕو ٘قه ْثيس ّْدر تالشؿاثـ خاّٟ يؽٓار تيُفهُاّٟ َاث ٞكاًج َاّ
كاثَو ٘نثْاس مخاًٌ تإلؼاًت تز تيصاٝ شاٍ تيصلاهٞى ؾاٝ ضاٙبٗث : شلاهٞى تيصاٟثغر تيًػٙٞار  ُُ شٓصُٝ يًُؽاثو تي
يًلداثيتزو ٘ـااىؼ خلااا تيلداثيتز تيُصلًكاار تيصّااٙٞف تيًقُاٝ ٘٘ضااى مدااثيتز ملاًٚ مؾ ااى ؾااٝ قٟااثَ 

 تيُصػًٟتزو ٘نىيم ؾُٟث ٞصلًف خصفكٟف يضث تيلُ،  . 
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 :      خهٙ نؼجبساد االعزجٛبٌصذق االرغبق انذا -2
شٓصُٝ ريٟإ ٖاىٔ  تيىٜ تيُؽثو َى تالِصدثْر ؾؿكًتز َّ ؾكًذ نى تشّثـ َهٚ تيهتلًٝ تالشّثـ خصهـ ٞكصه

تيؿكًذو ٘قه شٍ تيص نه َّ صاهـ تالشّاثـ تياهتلًٝ يلداثيتز تالِاصدثْر خلاه تيصفهاٍٟو ٘قاه شاٍ ـّاثج َلثَاى 
دثيذ مًٛ ـهذ َى تيهيؼر تيهًٟر يًُفٙي تيىٜ شٓصُٝ ريٟإ تيلداثيذ تاليشدثل خّٟ تِصؽثخر شكهًٞ تيلٟٓر يهى م

 نُث ؾٝ تيؽه٘و تيصثيٝ: 

 كم فمشح يٍ فمشاد يٍ يزغٛشاد انزغٕٚك انشلًٙ ثٍٛ االسرجبغ يؼبيم (3 عذٔل 

 انًؼُٕٚخ يؼبيم االسرجبغ انؼجبسح

 انغزة

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث 

 تٌ لثصٟر تيصىنًٟ خٍُٟذ م،َثشٗث تيصؽثيٞر . تِصمه
08885** 08000 

شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث مٓه شّٙٞكٗث يًمهَثز يقُٟث قثبُر 

 َّ تان٘تز تيؽىتخر تيصٝ شػ ٝ خّٗٙير ؾٝ تيدفط مّ تيمهَثز . 
08801** 08000 

 انغزة 

ٟااث شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُ

 تيصً٘ٞػ مدً َٙقلٗث.
08814** 08000 

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث  

 خًتَػ شّثمه تيلُ،  مًٛ تالْصّثج يٗث 
08888** 08000 

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُااٝ 

 ْٙتؾى رم،ْٟر ؼىتخر
08893 08000 

 االعزغشاق 

حااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث شًتمااٝ تي

 تِصمهتٌ ش دٟكثز شفصٜٙ مًٛ َلًَٙثز َؿٟهذ 
08874** 08000 

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث 

 تِصمهتٌ َفصٙٚ ٍَُٟ 
08907** 08000 

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث 

 تٌ ٘تؼٗثز شؿثمًٟر َدصهًذ تِصمه
08891** 08000 

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث 

 تِصمهتٌ صؿفثز يًُٓثقحثز مدً تيص دٟكثز تيًقُٟر
08803** 08000 

 االحزفبظ 

شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

 ذ  تِصمهتٌ َفصٙٚ ـٟٜٙ خصٙيذ َّصًُ
08640** 08000 

شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

 تِصمهتٌ ٍَٟتز تاَثِ يًُّصمهَّٟ 
08728** 08000 

شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

 تِصمهتٌ شفُٟى تيُلًَٙثز خصٙيذ ًِٞلر 
08797** 08000 

ى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَاا

 تِصمهتٌ لصٙصٟر يدٟثْثز ٌخثبٓٗث 
08754** 08000 

 االحزفبظ 

شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

 تِصمهتٌ خًتَػ يصفكٟف ٘ال  تيٍخثبّ 
08730 08000 

 انزؼهى 
يقُٟااث شااٙتؾً   شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث

لثصاااٟر تيفصاااٙو مًاااٛ تيٍخاااِٙ مًاااٛ َّاااصٙٚ مؾ اااى َاااّ تيماااهَثز 

 ٘خصٙيذ مًِ  َّ تيحًنثز تيُٓثؾّر 

08827** 08000 
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 انًؼُٕٚخ يؼبيم االسرجبغ انؼجبسح

شًتمٛ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث مٓه شّٙٞكٗث يمهَثشٗث يقُٟث شٙتؾً ؼُاى 

 تيُلًَٙثز َّ ل،و ين٘ن تيؿلى تيُدثشًذ يًلُ،  
08904** 08000 

صٝ مشلثَى َلٗث مٓه شّٙٞكٗث يمهَثشٗث يقُٟث شاٙتؾً شصداى شًتمٛ تيحًنر تي

 يصؿفثز تيصٙتصى َى تيلُ،  
08891** 08000 

شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث شااٙتؾً 

 تشثـر تالَهثْٟثز إلخهت  تيلُ،  ميت ٍٖ 
08864** 08000 

مهَثشٗث يقُٟث شٙتؾً ؼُاى شًتمٛ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث مٓه شّٙٞكٗث ي

  تيُلًَٙثز مّ تيلُ،  تيُفصًُّٟ
08815** 08000 

 انزٕاصم  

شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث يقُٟاث تِاصمهتٌ 

تشصااااثالز َدثشااااًذ خٟٓٗااااث ٘خااااّٟ مُ،بٗااااث ي،ِصؿّااااثي مااااّ تيمااااهَثز 

 تيُلً٘ضر 

08784** 08000 

مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث  شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث

 تِصمهتٌ لثصٟر تيمهَر ـّح تي ًح 
08797** 08000 

شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

تيِااثو يِااثير تيهصًْٟ٘اار خٗااهؼ شفااهٞط تيُلًَٙااثز ـااٙو لااهَثشٗث 

 تيؽهٞهذ 

08847** 08000 

 08000 **08823 شًتمٝ تيحًنر تِصمهتٌ صؿفثز َصمصصر يًمهَثز 

 :  ٚزعح يًب عجك يب ٚهٙ

٘ؼااٙن َلٓٙٞاار خااّٟ مخلااثن تيصّااٙٞف تيًقُااٝ تيُصُعًاار ؾااٝ ) تيؽااىج و تالِااصػًتـ و تالـصؿااث  وتيااصلًٍ و   .1

 % .1تيصٙتصى   ٘خل ٗث تيدلا مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 

شهاِٙ  %  َُث ٞلٓٝ مِ ؼُٟى تيؿكًتز80:  35ؼث ز ؼُٟى تيؿكًتز تيُُعًر يًُصػًٟ تيُّصكى َث خّٟ ) .2

   .  Hair et al.,2014,  2018َُعًر يًُصػًٟ ) تيهنً٘يٜ : 

  

 كم فمشح يٍ فمشاد سظب انؼًالء ثٍٛ االسرجبغ يؼبيم( 4عذٔل  

 انًؼُٕٚخ يؼبيم االسرجبغ انؼجبسح 

 08000 **08804 َّصٙٚ تيمهَر تيصٝ مـصى مًٟٗث َّ تيحًنر شصٓثِح َى شٙقلثشٝ َٓٗث 
 08000 **08778 يصٝ تـصى مًٟٗث شلصدً لهَر َعثيٟر يهٜ تمصكثن خ ِ تيمهَر ت

يهٜ شلٙي خ ِ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث شدىو قصاثيٚ ؼٗاهٖث يًضاث  
 مُ،بٗث 

08846** 08000 

شٗااصٍ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث خااثيصلًؼ مًااٛ َّااصٙٚ يضااث تيلُاا،  
 يهٞٗث ـٙو تيمهَثز تيُكهَر 

08817** 08000 

يمهَثز تيُكهَر مـاه تيلٙتَاى تيًبّٟاٟر ؾاٝ ٞلصدً يضثبٝ مّ َّصٙٚ ت
 تِصًُتي تيصلثَى َى تيحًنر . 

08548** 08000 

َلٓٙٞر ؼُٟى ؾكًتز يضث تيلُٟى ٘تيُصػًٟ تيًبّٟٝ ٘ويام مٓاه َّاصٙٚ َلٓٙٞار ٚزعح يًب عجك 

% تاًَ تيىٜ ٞؽلًٗث َكدٙيار َاّ تيٓثـٟار تإلـصاثبٟر 80: 35% و نُث مِ ؼُٟى تيؿكًتز ؼث ز َث خّٟ 1

   . Hair et al.,2014,  2018شلدً مّ تيُصػًٟ  ) تيهنً٘يٜ : ٘

 شٌٙٞاى رماثنذ شاٍ يٙ تيٓصٟؽر ْؿُ تالِصدثْر ٖىٔ شل ٝ مِ تالِصدثْر خعدثز ٞكصه:   صجبد  أداح انذساعخ - ة

 ٞلٓاٝ تالِاصدثْر ظداثز مِ ملاًٚ خلداثيذ م٘ ٘تيحاً٘لو تيظاً٘ؼ ْؿاُ شفاس َاّ َاًذ منعاً تالِصدثْر

ماهذ  تاؾاًتن مًاٛ شٌٙٞلٗاث رماثنذ شاٍ ياٙ ؾُٟاث ندٟاً خحهى شػًٟٟٖث ٘مهٌ تالِصدثْرْصثبػ  ؾٝ تالِصكًتي

 َمصًؽ. ٌَٟٓر ًَتز ل،و ؾصًتز

شٍ تيص نه َّ ظدثز تالِصدثْر خثِصمهتٌ لًٞكر ظدثز تيصؽثُْ تيهتلًٝ خص دٟف َلثنير نًْ٘دثق ميؿثو ـٟط شاٍ 

 ْر نُث ؾٝ تيؽه٘و تيصثيٝ: ـّثج ظدثز نًْ٘دثق ميؿث يهى َفٙي ٘تيهيؼر تيهًٟر ي،ِصدث
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 يؼبيالد صجبد االعزجبَخ ثطشٚمخ كشَٔجبخ أنفب( 5عذٔل  

 

 انًزغٛشاد  

يؼبيرررررررررررررررم  ػذد انؼجبساد 

 انضجبد

 يؼبيم انصذق

 08953 08909 5 تيؽىج 

 08944 08891 4 تالِصػًتـ 

 08883 08780 5 تالـصؿث  

 08954 08911 5 تيصلًٍ 

 08918 08842 4 تيصٙتصى 

 08962 08925 23 ٞف تيًقُٝ تيصّٙ

 08925 08856 5 يضث تيلُٟى 

 انًصذس : َزبئظ انزحهٛم اإلحصبئٙ 

مِ قُٟار َلثَاى نًْ٘داثق ميؿاث ؼٟاهذ يهاى َفاٙي َاّ تيُفاث٘ي تيُصلًكار  ٚزعح يرٍ َزربئظ انغرذٔل انغربثك

َفاث٘ي    نفه ممًٛ يهاى َفاٙي َا0,811ّ  نفه منْٛ ٘)0,780خثيهيتِرو ـٟط شًت٘ـس تيكٍٟ َث خّٟ )

  يًضاث تيلُا،  و ٘ـٟاط مِ 0,856  يًصّاٙٞف تيًقُاٝ و )0,925٘قاه خًػاس ي،ِاصدثْر نهاى )تالِصدثْرو 

% ؾصهِٙ ؾٝ ٖىٔ تيفثير َكدٙير يًصفًٟى تإلـصاثبٝو ناىيم 70َلثَ،ز تيعدثز قه ؼث ز يتخلثن مندً َّ 

ٟصٗث يًص دٟااف مًااٛ تيلٟٓاار ٞااهو مًااٛ شااٙتؾً تيعدااثز يُفااث٘ي تالِااصدثْر خ ًٞكاار تيصؽااثُْ تيااهتلًٝ ٘صاا،ـ

 تاصًٟر.

 اخزجبساد انفشٔض ٔرحهٛم َزبئظ انذساعخ انًٛذاَٛخ حبد٘ ػشش: 

 

) قثَس تيدثـعر خاإؼًت  شفًٟاى ٘صاؿٝ يًدٟثْاثز خثِاصمهتٌ خًْاثَػ   :  انزحهٛم انٕصفٙ نؼُٛخ انذساعخ . م

Spss V.25  يصلاًؼ مًاٛ يُصػًٟتز تيهيتِر و ٘ويم خٗهؼ تيٙقٙؼ مًٛ شهى ٘لدٟلار تيدٟثْاثز ٘ت

قااٍٟ تيُصِٙاا ثز تيفّااثخٟر ٘تالْفًتؾاااثز تيُلٟثيٞاار يُصػٟااًتز تيهيتِااار و ُ٘ٞهااّ شٙضااٟؿ تيصفًٟاااى 

 تيٙصؿٝ مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ  : 

ُٞهّ شٙضٟؿ تيصفًٟى تيٙصؿٝ يًُصػًٟتز تيُّاصكًر ٘تيصثخلار ٘ويام انزحهٛم انٕصفٙ نًزغٛشاد انذساعخ : 

 مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ :   

 (340ٕصفٙ نؼُٛخ انذساعخ   ٌ=( انزحهٛم ان6عذٔل  

 

 تيُصػًٟتز

تيصًشٟح ـّاح  تيصفًٟى تيٙصؿٝ 

تيِٙااااااااااااااااااااط 

 تيفّثخٝ  

تيصًشٟااح ـّااح 

َلثَااااااااااااااااااااااى 

 تاللص،ؼ 
تيِٙاااااط 

 تيفّثخٝ

تالْفًتؼ 

 تيُلٟثيٜ

َلثَااااااااى 

 تاللص،ؼ

 2 1 %15 0,669 4,52 تيؽىج 

 3 2 %16 0,675 4,32 تالِصػًتـ 

 2 3 %15 0,652 4,20 تالـصؿث  

 4 5 %21 0,867 4,15 ٍ تيصلً

 1 4 %13 0,536 4,19 تيصٙتصى

 --- --- %12 0,511 4,28 انزغٕٚك انشلًٙ 

 ---- ---- %13 0,534 4,21 سظب انؼًالء 

 انًصذس : إػذاد انجبحضخ فٙ ظٕء َزبئظ انزحهٛم االحصبئٙ 

 :  ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ

ن تيصّااٙٞف تيًقُااٝ و ـٟااط ؼااث ز قُٟاار تيِٙااط ٘ؼااٙن رنيتل َااّ ؼثْااح مٟٓاار تيهيتِاار ـااٙو مخلااث .1

  و 4,28تيفّثخٝ تيلثٌ يًصّٙٞف تيًقُٝ مندً َّ تيِٙط تيفّثخٝ تيلثٌ يًُكٟثَ ٘ويم خكُٟر قهيٖث )

نُث مْٕ ؼث ز ّْدر شؽثُْ ت٠يت  خّٟ مٟٓر تيهيتِر ـٙو تيصّٙٞف تيًقُٝ خحهى مثٌ خّٓادر قاهيٖث 

(88  .  % 
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ؼثْااح مٟٓاار تيهيتِاار ؾُٟااث ٞصلًااف خثيِٙااط تيفّااثخٝ ٘وياام خكُٟاار  ؼااث  خلااه تيؽااىج منعااً رنيتنااث َااّ .2

  ٖ٘ٝ ممًٛ َّ تيِٙط تيفّثخٝ يًصّٙٞف تيًقُٝ و ؾٝ ـّٟ ؼث  ؾٝ تيصًشٟح تيعثْٝ يتُٖٟر 4,52)

  4,32َّ ؼثْح مٟٓر تيهيتِر ٘ؾكث يتِ٘ثل تيفّثخٟر خُله تالِاصػًتـ ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )

ًِٙط تيفّثخٝ تيلاثٌ يًصّاٙٞف تيًقُاٝ و ٘ؼاث  ؾاٝ تيصًشٟاح تيعثياط ٖ٘ٙ ممًٛ َّ تيِٙط تيفّثخٝ ي

  ٖ٘اٙ ممًاٛ َاّ تيِٙاط 4,20يتُٖٟر تيّٓدٟر ٘ؾكث يتِ٘اثل تيفّاثخٟر خلاه تالـصؿاث  ٘ويام خكُٟار )

  َُاث ٞلٓااٝ َٟاٙو مٟٓار تيهيتِار ْفاٙ تإلٞؽثخٟار ـااٙو 3تيفّاثخٝ يًُكٟاثَ تيُّاصمهٌ ؾاٝ تيهيتِار )

  ظاٍ 4,19تيصًشٟاح تيًتخاى خلاه تيصٙتصاى ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )مدثيتز تيُكٟثَ و ٘ؼاث  ؾاٝ 

 .   4,15تلًٟت خله تيصلًٍ ٘ويم خِٙط ـّثخٝ )

َٟى رؼثخر مٟٓر تيهيتِر ـٙو ؼُٟى مخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ ْفٙ تإلٞؽثخٟر ٘ويم اِ تيِٙط تيفّثخٝ  .3

قاه ٞاؤنٜ رياٛ ٘ؼاٙن م،قار يؽُٟى تاخلثن ؼث  مندً َّ تيِٙط تيفّثخٝ تيلثٌ يًُكٟاثَ تاَاً تياىٜ 

 كٟثٌ خثيصفًٟى تالـصثبٝ يًؿً٘ل .لًنٞر خّٟ تيُصػًٟتز مٓه تي

ؾُٟث ٞصلًف خهيؼر تشؿثـ مٟٓر تيهيتِر ـٙو تاخلثن و ؾكه ؼث  ؾٝ تيصًشٟح تا٘و خله تيصٙتصى ٘ويام  .4

يت  %  و ٘ؾاٝ تيصًشٟاح تيعاثْٝ خلاهٜ تالـصؿاث  ٘تيؽاىج خّٓادر تشؿاثـ خاّٟ آ87خّٓدر تشؿثـ قاهيٖث )

%  ٘ملٟاًت خلاه تياصلًٍ 84%  و ظاٍ خلاه تالِاصػًتـ خّٓادر قاهيٖث )85مٟٓر تيهيتِر خّٓادر قاهيٖث )

 %  79خّٓدر قهيٖث )

٘ؼٙن رنيتل َّ ؼثْح مٟٓر تيهيتِر ـٙو تيصّٙٞف تيًقُاٝ خحاهى ماثٌ ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ  .5

ٙ تإلٞؽثخٟار خحاهى ماثٌ   ٖ٘ٙ ممًٛ َّ تيِٙط تيفّثخٝ تيلثٌ يًُكٟثَ َُث ٞهو ٘ؼٙن َٟى ْف4,28)

  َُث ٞهو مًٛ ٘ؼٙن رنيتل َّ ؼثْاح مٟٓار 4,21و نُث مِ يضث تيلُ،  ؼث  تيِٙط تيفّثخٝ يٕ )

 تيهيتِر ـٙو مُٖٟصٕ اِ تيِٙط تيفّثخٝ ؼث  ممًٛ َّ تيِٙط تيفّثخٝ .

ت  ؾُٟث ٞصلًف خّٓادر شؽاثُْ ت٠يت  ـاٙو َصػٟاًتز تيهيتِار تيًبّٟاٟر و ؾكاه ؼاث ز ّْادر تشؿاثـ ت٠ي .6

%  و ؾااٝ ـااّٟ ؼااث ز ّْاادر تشؿااثـ تيلٟٓاار ـااٙو يضااث 88ـااٙو تيصّااٙٞف تيًقُااٝ خُؿَٗٙاإ تيلااثٌ )

 %   87تيلُ،  خُؿَٕٗٙ تيلثٌ ّْدر )

ُٞهّ يًدثـعر تيصلًؼ مًاٛ تؼثخار مٟٓار تيهيتِار ـاٙو تيؿكاًتز  انزحهٛم انٕصفٙ نؼجبساد انذساعخ :  . ج

 تيمثضلر ي،لصدثي و ٘ويم مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ : 

 (340( انزحهٛم انٕصفٙ نفمشاد انذساعخ   ٌ=7عذٔل  

  و

 انفمشح

 انزحهٛم انٕصفٙ  َغجخ انًٕافمخ  %(

يٕافك 

 عذا

غٛرررررررش  يحبٚذ يٕافك

 يٕافك

غٛررررررش 

يٕافك 

 إغاللب

انٕعرررررػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت 

 

1 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ 
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث 

نًٟ تِصمهتٌ لثصٟر تيصاى
خٍُٟذ م،َثشٗث تيصؽثيٞار 

 . 

67,4 26٘2 2,4 2,9 1,2 4,56 0,783 3 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  2
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث 
قثبُاااااااار َااااااااّ تان٘تز 
تيؽىتخااااار تيصاااااٝ شػ اااااٝ 
خّااٗٙير ؾااٝ تيدفااط مااّ 

 تيمهَثز 

71,2 23,2 2,4 2,1 1,2 4,61 0,742 2 
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  و

 انفمشح

 انزحهٛم انٕصفٙ  َغجخ انًٕافمخ  %(

يٕافك 

 عذا

غٛرررررررش  يحبٚذ يٕافك

 يٕافك

غٛررررررش 

يٕافك 

 إغاللب

انٕعرررررػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  3
مٓاااااااه مشلثَاااااااى َلٗاااااااث 

شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث 
 تيصً٘ٞػ مدً َٙقلٗث.

70,3 24,7 2,4 2,6 0 4,63 0,664 1 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  4
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث  
خاااًتَػ شّاااثمه تيلُااا،  

 مًٛ تالْصّثج يٗث 

58,8 28,5 7,4 5,3 0 4,41 0,842 7 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  5
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 

ًماهَثز يقُٟاث شّٙٞكٗث ي
 ْٙتؾى رم،ْٟر ؼىتخر

57,4 29,7 8,2 3,8 0,9 4,39 0,860 8 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  6
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث 
تِاااااااااصمهتٌ ش دٟكاااااااااثز 
شفصااٜٙ مًااٛ َلًَٙااثز 

 َؿٟهذ 

54,1 36,2 6,5 2,6 0,6 4,41 0,776 7 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  7
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 

يقُٟاث شّٙٞكٗث يًماهَثز 
 تِصمهتٌ َفصٙٚ ٍَُٟ 

55.0 37.9 3.5 2.9 0.6 4,44 0,752 5 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  8
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث 
تِاااااااااصمهتٌ ٘تؼٗاااااااااثز 

 شؿثمًٟر َدصهًذ

56,2 33,8 5,6 4,4 0 4,42 0,788 6 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  9
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث 
تِاااااااااصمهتٌ صاااااااااؿفثز 
يًُٓثقحااااااااااااثز مدااااااااااااً 

 تيص دٟكثز تيًقُٟر

22ٔ9 6580 388 687 086 4802 08792 20 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  10
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
تِااصمهتٌ َفصااٙٚ ـٟااٜٙ 

 خصٙيذ َّصًُذ  

32,1 58,2 5,9 3,2 0,6 4,18 0,729 15 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  11
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 

ُٟااث شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يق
تِااصمهتٌ َٟااٍتز تاَااثِ 

 يًُّصمهَّٟ 

32,1 56,5 5,3 5,6 0,6 4,14 0,795 17 
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  و

 انفمشح

 انزحهٛم انٕصفٙ  َغجخ انًٕافمخ  %(

يٕافك 

 عذا

غٛرررررررش  يحبٚذ يٕافك

 يٕافك

غٛررررررش 

يٕافك 

 إغاللب

انٕعرررررػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  12
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
تِااااااااااااصمهتٌ شفُٟااااااااااااى 
تيُلًَٙاااااااثز خصاااااااٙيذ 

 ًِٞلر

50,6 34,1 7,6 5,6 2,1 4,26 0,964 10 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  13
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 

ثشٗث يقُٟااث شّااٙٞكٗث يمااهَ
تِااااااصمهتٌ لصٙصااااااٟر 

 يدٟثْثز ٌخثبٓٗث

52,6 30,6 7,9 7,9 0,9 4,26 0,968 10 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  14
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
تِااصمهتٌ خااًتَػ يصفكٟااف 

 ٘ال  تيٍخثبّ

47,6 33,2 10,6 7,1 1,5 4,19 0,983 14 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  15
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
شٙتؾً  لثصٟر تيفصٙو 
مًااااااٛ تيٍخااااااِٙ مًااااااٛ 
َّاااااصٙٚ مؾ اااااى َاااااّ 
تيمااااااااهَثز ٘خصااااااااٙيذ 
مِااااً  َااااّ تيحااااًنثز 

 تيُٓثؾّر 

46,5 34,7 11,2 5,9 1,8 4,18 0,970 15 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  16
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

 يُلًَٙثز شٙتؾً ؼُى ت

49,4 30,0 12,6 6,5 1,5 4,19 0,988 14 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  17
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
شااااٙتؾً شصدااااى يصااااؿفثز 

 تيصٙتصى َى تيلُ، 

74,9 29,4 12,9 8,5 1,2 4,14 1,019 17 

شًتمااااٛ تيحااااًنر تيصااااٝ  18
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 

الَهثْٟااثز شااٙتؾً تشثـاار ت
 إلخهت  تيلُ،  ميت ٍٖ

50,3 30,9 10,6 7,1 1,2 4,22 0,975 12 

شًتمااااااٛ تيحااااااًنر تيصااااااٝ  19
مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث 
يمهَثشٗث يقُٟث شٙتؾً ؼُاى 
تيُلًَٙااااثز مااااّ تيلُاااا،  

 تيُفصًُّٟ 

42,6 32,9 9,7 13,2 1,5 4,02 1,090 20 
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  و

 انفمشح

 انزحهٛم انٕصفٙ  َغجخ انًٕافمخ  %(

يٕافك 

 عذا

غٛرررررررش  يحبٚذ يٕافك

 يٕافك

غٛررررررش 

يٕافك 

 إغاللب

انٕعرررررػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت 

شًتمااااااٝ تيحااااااًنر تيصااااااٝ  20
مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث 

ماااهَثشٗث يقُٟاااث تِاااصمهتٌ ي
تشصااااثالز َدثشااااًذ خٟٓٗااااث 
٘خااّٟ مُ،بٗااث ي،ِصؿّااثي 
 مّ تيمهَثز تيُلً٘ضر

48,8 37,6 10,6 2,9 0 4,32 0,780 9 

شًتمااااٝ تيحااااًنر تيصااااٝ  21
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
تِصمهتٌ لثصاٟر تيمهَار 

 ـّح تي ًح

45,6 39,7 9,7 3,5 1,5 4,24 0,877 11 

ٝ تيحااااًنر تيصااااٝ شًتماااا 22
مشلثَاااااااى َلٗاااااااث مٓاااااااه 
شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث 
تيِثو يِاثير تيهصًْٟ٘ار 
خٗااااااااااااااهؼ شفااااااااااااااهٞط 
تيُلًَٙااااااااااثز ـااااااااااٙو 

 لهَثشٗث تيؽهٞهذ

22,6 64,4 9,4 3,5 0 4,06 0,678 19 

شًتمٝ تيحاًنر تِاصمهتٌ  23
صااااااؿفثز َصمصصاااااار 

 يًمهَثز

29,1 59,7 8,8 2,4 0 4,16 0,671 16 

َّااااصٙٚ تيمهَاااار تيصااااٝ  24
مًٟٗاااااااث َاااااااّ  مـصاااااااى

تيحاااااًنر شصٓثِاااااح َاااااى 
 شٙقلثشٝ َٓٗث 

55,0 33,8 8,8 1,8 0,6 4,51 0,663 4 

يااهٜ تمصكااثن خاا ِ تيمهَاار  25
تيصٝ تـصى مًٟٗث شلصداً 

 لهَر َعثيٟر 

58,2 35,6 5,0 0,9 0,3 4,39 0,796 8 

يهٜ شالٙي خا ِ تيحاًنر  26
تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث شدااىو 
قصثيٚ ؼٗاهٖث يًضاث  

 مُ،بٗث 

53,5 35,9 7,4 2,4 0,9 4,21 0,927 13 

شٗصٍ تيحًنر تيصٝ مشلثَى  27
َلٗاااااث خاااااثيصلًؼ مًاااااٛ 
َّاااصٙٚ يضاااث تيلُااا،  
يااااهٞٗث ـااااٙو تيمااااهَثز 

 تيُكهَر 

45,3 38,2 10,0 4,7 1,8 4,09 0,686 18 

ٞلصداااااً يضاااااثبٝ ماااااّ  28
َّااااااااااصٙٚ تيمااااااااااهَثز 
تيُكهَاااار مـااااه تيلٙتَااااى 
تيًبّٟاااٟر ؾاااٝ تِاااصًُتي 

 تيصلثَى َى تيحًنر .

24,7 62,6 9,7 2,6 0,3 4,51 0,663 4 

 انًصذس : َزبئظ انزحهٛم اإلحصبئٙ 
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 :  ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ

ؼث ز ؼُٟى تيلدثيتز تيُصلًكر خثيُصػًٟتز َفى تيهيتِر مًٛ تٖصُاثٌ َاّ ؼثْاح مٟٓار تيهيتِار و ـٟاط  .1

تيًقُااٝ ْظااًت رِ تإلؼثخااثز شُٟااى ياٞؽثخٟاار َُااث ٞااهو مًااٛ ضااً٘يذ تٖصُااثٌ تيُٓحاافز خ خلااثن تيصّااٙٞف 

 اُٖٟصٕ َّ ؼثْح تيُّصكصٝ ٍَٓٗ ؾٝ شفكٟف َّصٙٚ يضثٍٖ .

ـصًس تيلدثيذ تيُصلًكر خن )شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث مٓه شّٙٞكٗث يًمهَثز يقُٟث تيصً٘ٞػ مداً  .2

َٙقلٗث.   مًٛ تيصًشٟح تا٘و إلؼثخثز تيُّصكصٝ ٍَٓٗ ـٟط نثْس ّْدر َٙتؾكر تيُّصكصٝ َآٍٗ مًاٛ 

  ٖ٘ٝ ممًٛ َّ تيِٙط تيفّثخٝ تيلاثٌ يًُكٟاثَ َُاث ٞاهو 4,63%  خِٙط ـّثخٝ قهئ )70,3)تيلدثيذ 

مًٛ ضً٘يذ مِ شًتماٛ تيُٓحافز مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز خلاه تيصاً٘ٞػ تإليهصًْ٘اٝ ن ـاه مخلاثن مًُٟار 

 تيصّٙٞف .

ٟاث قثبُار َاّ ـصًس تيلدثيذ تيُصلًكر خن )شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز يقُ  .3

تان٘تز تيؽىتخر تيصٝ شػ ٝ خّٗٙير ؾٝ تيدفط مّ تيمهَثز   مًاٛ تٖصُاثٌ مٟٓار تيهيتِار ٘ويام خّٓادر 

  َُااث ٞااهو مًااٛ ضااً٘يذ تالٖصُااثٌ 4,61%  ٘نااىيم ِ٘ااط ـّااثخٝ قااهئ )71,2َٙتؾكاار ـٙيٗااث خًػااس )

دااً تيُٙقااى خصّااٙٞف تيمااهَثز َااّ لاا،و من٘تز ؼىتخاار يًلُٟااى شّااٗى َااّ مًُٟاار تيدفااط مااّ تيمهَاار م

 تإليهصًْ٘ٝ . 

ـصًس تيلدثيذ تيُصلًكار خان )شًتماٝ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث تِاصمهتٌ  .4

%  67,4لثصاٟر تيصاىنًٟ خُٟاٍذ م،َثشٗااث تيصؽثيٞار   مًاٛ ّْادر َٙتؾكاار َاّ تيُّصكصاٝ َآٍٗ خًػااس )

 صىنًٟ خٍُٟذ م،َثشٗث تيصؽثيٞر .   َُث ٞهو مًٛ تالٖصُثٌ خمثصٟر تي4,56٘ويم ِ٘ط ـّثخٝ خًع )

َّااصٙٚ تيمهَاار تيصااٝ مـصااى مًٟٗااث َااّ تيحااًنر ـصااًس تيلدااثيشّٟ تيُصلًكااّٟ خًضااث تيلُٟااى ُٖ٘ااث )  .5

و ٞلصداً يضااثبٝ مااّ َّاصٙٚ تيمااهَثز تيُكهَار مـااه تيلٙتَاى تيًبّٟااٟر ؾااٝ  شصٓثِاح َااى شٙقلاثشٝ َٓٗااث

ِ٘ثل تيفّثخٟر يلٟٓر تيهيتِر خِٙط ـّاثخٝ تِصًُتي تيصلثَى َى تيحًنر   مًٛ تيصًشٟح تيًتخى ٘ؾكث يت

  َُث ٞهو مًٛ ضً٘يذ مِ شصٓثِح تيماهَثز َاى شٙقلاثز تيلُٟاى ٘ويام ِالٟث ْفاٙ شفكٟاف 4,51قهئ )

% 62,6% ٘مًٛ تيلداثيذ تيعثْٟار 55يضث تيلُٟى و ـٟط نثْس ّْدر َٙتؾكر تيلٟٓر مًٛ تيلدثيذ تا٘يٛ 

 . 

تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث تِااصمهتٌ  ـصااًس تيلدااثيذ تيُصلًكاار خاان شًتمااٝ تيحااًنر .6

  ّْ٘ادر 4,44َفصٙٚ ٍَُٟ مًٛ تيصًشٟح تيمثَُ ٘ؾكث يتِ٘ثل تيفّاثخٟر ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )

 % . 55تِصؽثخر قهيٖث 

ـصااًس تيلدااثيذ تيُصلًكاار خاان شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث تِااصمهتٌ  .7

  ّْ٘ادر 4,42شفصٜٙ مًٛ َلًَٙثز َؿٟهذ مًٛ تيصًشٟح تيّاثنَ ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )ش دٟكثز 

%  تاًَ تيىٜ ٞلٓٝ ضً٘يذ ًَتمثذ تيُٓحافز مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز تيص دٟكاثز 54,2َٙتؾكر قهيٖث )

 . ًٍٗ يتضّٟٟ مّ تيُٙقى تإليهصًْ٘ٝتيصٝ َّ ل،يٗث ُٞهّ شّٙٞف تيُفصٙٚ يًلُ،  ٘ٞؽل

شّٟ تيُصلًكصّٟ خن شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث  خاًتَػ ـصًس تيلدثي .8

شّااثمه تيلُاا،  مًااٛ تالْصّااثج يٗااث و شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يًمااهَثز يقُٟااث 

  4,41تِصمهتٌ ش دٟكثز شفصٜٙ مًٛ َلًَٙثز َؿٟهذ مًٛ تيصًشٟح تيّاثخى ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )

َُااث ٞلٓااٝ ٘ؼااٙن رنيتل َااّ ؼثْااح تيُّصكصااٝ َاآٍٗ ْفُٖٙااث و ٘ـصااًس تيلدااثيذ تا٘يااٛ مًااٛ ّْاادر 

   مًٛ تيصًشٟح . 54,1%  ٘تيعثْٟر مًٛ ّْدر قهيٖث )58,8تِصؽثخر قهيٖث )

ؼث  ؾٝ تيصًشٟح تيعثَّ نى َّ ) شًتمٝ تيحًنر تيصٝ تشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز يقُٟاث ْٙتؾاى  .9

ًٜ تمصكاثن خا ِ تيمهَار تيصاٝ تـصاى مًٟٗاث شلصداً لهَار َعثيٟار  ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ رم،ْٟر ؼىتخر  و يه

  ٖ٘ٙ ممًٛ َّ تيِٙاط تيفّاثخٝ تيلاثٌ يًُكٟاثَ َُاث ٞاهو مًاٛ مُٖٟصُٗاث ؾاٝ شفكٟاف يضاث 4,39قهئ )

%  ٘تيعثْٟاار مًااٛ ّْاادر قااهيٖث 57,4تيلُٟااى و ٘ـصااًس تيلدااثيذ تا٘يااٛ مًااٛ ّْاادر تِااصؽثخر قااهيٖث )

 ًٛ تيصًشٟح . %  م58,2)

ؼااث  ؾااٝ تيصًشٟااح تيصثِااى شًتمااٝ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث تِااصمهتٌ  .10

تشصثالز َدثشًذ خٟٓٗث ٘خّٟ مُ،بٗاث ي،ِصؿّاثي ماّ تيماهَثز تيُلً٘ضار ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ 

قٟاثٌ تيُٓحافز مٓاه   َُث ٞهو مًاٛ ٘ؼاٙن رنيتل ـاٙو 3  ٖ٘ٙ ممًٛ َّ تيِٙط تيفّثخٝ تيلثٌ )4,32)

تيصّااٙٞف تيًقُااٝ خثِااصمهتٌ تالشصااثالز تيُدثشااًذ َااى تيلُاا،  َُااث ٞلااٙن خثيًضااث َاآٍٗ مًااٛ تيمااهَثز 

 %  . 48,8تيُٓح ذ ٘مًٛ تيُٓح ذ خصٙيذ مثَر و ٘يىت ؾكه ؼث ز ّْدر تالِصؽثخر ـٙو ٖىٔ تيلدثيذ )
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ه شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث ؼااث  ؾااٝ تيصًشٟااح تيلثشااً نااى َااّ : شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓاا .11

تِصمهتٌ شفُٟى تيُلًَٙثز خصٙيذ ًِٞلر و شًتماٛ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 

  ّْ٘اادر تِااصؽثخر يًؿكااًذ 4,26يقُٟااث تِااصمهتٌ لصٙصااٟر يدٟثْااثز ٌخثبٓٗااث ٘وياام خِٙااط ـّااثخٝ قااهئ )

 مًٛ تيصًشٟح . %  52,6%  ٘تيؿكًذ تيعثْٟر ّْدر قهيٖث )50,6تا٘يٛ قهيٖث )

٘ؾٝ تيصًشٟح تيفثنٜ محً ٘ؾكث يًصفًٟى تيٙصؿٝ تيلدثيذ تيُصلًكر خان شًتماٝ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث  .12

  4,24مٓه شّٙٞكٗث يمهَثشٗث يقُٟث تِصمهتٌ لثصٟر تيمهَر ـّاح تي ًاح ٘ويام خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )

 %  . 45,6ّْ٘در تِصؽثخر خثيُٙتؾكر )

يلدااثيذ تيُصلًكاار خاان  شًتمااٛ تيحااًنر تيصااٝ مشلثَااى َلٗااث مٓااه شّااٙٞكٗث ؼااث  ؾااٝ تيصًشٟااح تيعااثْٝ محااً ت .13

  ٖ٘اٙ ممًاٛ 4,22يمهَثشٗث يقُٟث شٙتؾً تشثـر تالَهثْٟثز إلخهت  تيلُ،  ميت ٖاٍ خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )

  َُث ٞهو مًٛ تشؽثٔ ت٠يت  ْفٙ تيُٙتؾكر مًاٛ ٖاىٔ تيلداثيذ ٘ويام 3َّ تيِٙط تيفّثخٝ تيلثٌ يًُكٟثَ )

 %  . 50,3تؾكر قهيٖث )خّٓدر َٙ

ؼث  ؾٝ تيصًشٟح تيعثيط محً يهٜ شلٙي خ ِ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث شداىو قصاثيٚ ؼٗاهٖث يًضاث   .14

 %  53,3  ّْ٘در تِصؽثخر قهيٖث )4,21مُ،بٗث ٘ويم خِٙط ـّثخٝ قهئ )

ث يقُٟاث ؼث  ؾٝ تيصًشٟح تيًتخى محً نى َّ : شًتمٛ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗ .15

تِصمهتٌ خًتَػ يصفكٟف ٘ال  تيٍخثبّ و  شًتمٛ تيحًنر تيصٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث يقُٟاث 

%  يًؿكااًذ 47,6  ّْ٘اادر تِااصؽثخر قااهيٖث )4,19شااٙتؾً ؼُااى تيُلًَٙااثز ٘وياام خِٙااط ـّااثخٝ قااهئ )

 %  يًؿكًذ تيعثْٟر مًٛ تيصًشٟح .49,4تا٘يٛ و )

شًتماٛ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث يقُٟاث تِاصمهتٌ  ـصًس تيلدثيتز تيُصلًكر خن .16

َفصٙٚ ـٟٜٙ خصٙيذ َّصًُذ   و شًتمٛ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث مٓه شّٙٞكٗث يمهَثشٗث يقُٟث شاٙتؾً  

لثصٟر تيفصٙو مًٛ تيٍخِٙ مًٛ َّصٙٚ مؾ ى َّ تيمهَثز ٘خصٙيذ مًِ  َّ تيحًنثز تيُٓثؾّر 

% 46,5%  و )58,2  ّْ٘در تِاصؽثخر قاهيٖث )4,18َُ محً خِٙط ـّثخٝ قهئ )مًٛ تيصًشٟح تيمث

   مًٛ تيصًشٟح . 

ـصًس تيلدثيذ تيُصلًكر خن شًتمٝ تيحًنر تِصمهتٌ صؿفثز َصمصصر يًمهَثز مًٛ تيصًشٟح تيّثنَ  .17

 %  . 59,7  ّْ٘در تِصؽثخر خثيُٙتؾكر قهيٖث )4,16محً خِٙط ـّثخٝ قهئ )

ثخى محاً تيلداثيشّٟ :  شًتماٛ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يمااهَثشٗث ؼاث  ؾاٝ تيصًشٟاح تيّا .18

يقُٟث تِصمهتٌ ٍَٟتز تاَثِ يًُّاصمهَّٟ و شًتماٛ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه شّاٙٞكٗث يماهَثشٗث 

  ّْ٘ادر تِاصؽثخر قاهيٖث 4,14يقُٟث شٙتؾً شصداى يصاؿفثز تيصٙتصاى َاى تيلُا،  خِٙاط ـّاثخٝ قاهئ )

 %  يًؿكًذ تيعثْٟر مًٛ تيصًشٟح . 74,9يًؿكًذ تا٘يٛ و  ) % 56,5)

ؾُٟث ٞصلًف خثيصًشٟح تيعثَّ محً ؾكه ؼث ز تيلدثيذ تيُصلًكر خن شٗصٍ تيحًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث خاثيصلًؼ  .19

  ّْ٘اادر 4,09مًااٛ َّااصٙٚ يضااث تيلُاا،  يااهٞٗث ـااٙو تيمااهَثز تيُكهَاار ٘وياام خِٙااط ـّااثخٝ قااهئ )

 %  . 45,3تِصؽثخر خثيُٙتؾكر )

ؾُٟث ٞصلًف خثيصًشٟح تيصثِى محً ؾكه ـصًس تيلدثيذ تيُصلًكر خن شًتماٝ تيحاًنر تيصاٝ مشلثَاى َلٗاث مٓاه  .20

شّٙٞكٗث يمهَثشٗث يقُٟث تيِثو يِثير تيهصًْٟ٘ر خٗهؼ شفهٞط تيُلًَٙثز ـٙو لاهَثشٗث تيؽهٞاهذ خِٙاط 

 %  .64,4  ّْ٘در تِصؽثخر خثيُٙتؾكر قهيٖث )4,06ـّثخٝ قهئ )

ؾٝ تيصًشٟح تيلحًِ٘ ٘تالًٟ نى َّ : شًتمٝ تيحًنر تيصٝ مشلثَى َلٗث مٓاه شّاٙٞكٗث يًماهَثز ٘ؼث   .21

يقُٟاث تِاصمهتٌ صااؿفثز يًُٓثقحاثز مدااً تيص دٟكاثز تيًقُٟاار و شًتماٛ تيحااًنر تيصاٝ مشلثَااى َلٗاث مٓااه 

  4,02شّااٙٞكٗث يمااهَثشٗث يقُٟااث شااٙتؾً ؼُااى تيُلًَٙااثز مااّ تيلُاا،  تيُفصًُااّٟ خِٙااط ـّااثخٝ قااهئ )

 %  يًؿكًذ تيعثْٟر . 42,6%  يًؿكًذ تا٘يٛ و )65ّْ٘در تِصؽثخر خثيُٙتؾكر قهيٖث )

 انزحهٛم انؼبيهٙ االعزكشبفٙ : ط. 

ّٞصمهٌ تيصفًٟى تيلثًَٝ ؾٝ تيلهٞه َّ تيُؽثالز تيًّٙنٟر ٘تالؼصُثمٟر و ٘ٞلًؼ مًٛ مْإ رؼاًت  

تيُصػًٟتز تيُكثِر ) م٘ تيُحثٖهذ م٘ تيُ،ـظر رـصثبٝ ّٞلٛ ريٛ تيصفكف َّ تيل،قر تيدٟٟٓر خّٟ مهن َّ 

م٘ تيظثًٖذ   ٘خّٟ تيُصػًٟتز تيهثَٓر و ٘مٓه تِصمهتٌ ٖىت تيٓٙ  َّ تيصفًٟى ٞكٌٙ تيدثـاط خؿفاص تيصداثّٞ 

تيُحصًل َّ تيُلًَٙثز تيصاٝ شحاصًل ؾٟٗاث َؽُٙمار َاّ تيُصػٟاًتز تيُكثِار م٘ تيُ،ـظار ٘ويام يصهاّٙٞ 

ً تيهثَّ ُٞعى َكهتي َّ تيُلًَٙثز تيصٝ شحصًل ؾٟٗث َؽُٙمر َّ تيُصػٟاًتز تيُصػًٟ تيهثَّ ٘ن ِ تيُصػٟ

تيُكثِاار م٘ تيُ،ـظاار و ٘ٞصهااِٙ تيصفًٟااى تيلااثًَٝ خحااهى مااثٌ َااّ ْااٙمّٟ يبّٟااّٟ ُٖ٘ااث تيصفًٟااى تيلااثًَٝ 
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  و ٘ٞاصٍ CFA  و ٘تيصفًٟاى تيلاثًَٝ تيصٙنٟاهٜ ًَ٘ٞاٍ يإ خاثيًٍَ )EFAتالِصهحثؾٝ ًٍَ٘ٞ يٕ خثيًٍَ )

ٌ تيصفًٟااى تيلااثًَٝ تالِصهحااثؾٝ ؾااٝ ـثياار روت نثْااس تيل،قاار خااّٟ تيُصػٟااًتز تيًُفٙ اار / تيُكثِاار / تِاصمهت

تيظثًٖذ ٘خّٟ تيُصػًٟتز تيهثَٓر غًٟ َلً٘ؾر م٘ غٟاً َؤناهذ ٘خثيصاثيٝ ؾاإِ تيصفًٟاى تيلاثًَٝ تالِصهحاثؾٝ 

ُكثِار خلٙتًَٗاث تاِثِاٟر ٖٓث ّٞلٛ ريٛ تِصهحثؼ ٖىٔ تيل،قر َّ ل،و شفهٞه نٟؿٟر تيشدثل تيُصػًٟتز تي

و خُٟٓث تيصفًٟى تيلثًَٝ تيصٙنٟهٜ ٞصٍ تِصمهتَٕ ؾٝ ـثير روت نثْس ٖٓثل َلًؾر يهٚ تيدثـاط خٙؼاٙن م،قار 

خااّٟ تيُصػٟااًتز ٘ؾكااث يًهيتِااثز تيّااثخكر ؾإْاإ ٞؿصااًل ٘ؼااٙن م،قاار خااّٟ تيُصػٟااًتز تيُكثِاار ٘تيُصػٟااًتز 

   . 2018ًٟى )تيهنً٘يٜ:تيهثَٓر ظٍ ٞؤنه ٖىٔ تيل،قر َّ ل،و ٖىت تيصف

ِلٟث ْفٙ تيصلًؼ مًٛ قثخًٟر تيدٟثْثز يًصفًٟى تيلثًَٝ تالِصهحثؾٝ ؾ،خاه َاّ تِاصمهتٌ  َاث ٞلاًؼ 

٘تياىٜ ّٞالٛ رياٛ   Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)م٘يهاّٟ  –َاثًٞ  –خُفم نٍٟي م٘ َكٟثَ نٍٟي 

  و 0,50ٌ ٞؽح مال شكى قُٟصإ ماّ )قٟثَ نؿثٞر تيلٟٓر َ٘، َصٗث و ٘ـصٝ شهِٙ تيدٟثْثز صثيفر ي،ِصمهت

  و KMO = 0,876٘خثِصمهتٌ تيصفًٟى تيلثًَٝ تالِصهحثؾٝ مًٛ تيدٟثْاثز َفاى تيهيتِار ْؽاه مِ قُٟار )

 تاًَ تيىٜ ٞلٓٝ مِ ـؽٍ تيلٟٓر نثؼ إلؼًت  تيصفًٟى تيلثًَٝ مًٟٗث .    

 Bartlett's Test of  Sphericityخثإلضاثؾر رياٛ ويام ؾكاه م ٗاًز تيٓصاثبػ مِ ْصاثبػ تلصداثي 

% و ُ٘ٞهاّ 1  ٖ٘اٝ قُٟار مقاى َاّ 0,000  ٖ٘ٝ قُٟر َلٓٙٞر ـٟط خًػس قُٟصٗاث )6655,584شّثٜ٘ )

 شٙضٟؿ ويم ؾٝ تيؽه٘و تيصثيٝ :  

 نًمبٚٛظ انذساعخ ككم KMO and Bartlett's( اخزجبس 8عذٔل  

 نًمبٚٛظ انذساعخ KMO and Bartlett'sاخزجبس 

 KOM 08876اخزجبس 

 
 Bartlett'sاخزجبس 

 66558584 (2 كب ٘يشثغ كب

 08000 انًؼُٕٚخ

 : ْصثبػ تيصفًٟى تإلـصثبٝ  انًصذس

 ٘شٙصًس تيٓصثبػ يًصفًٟى تيلثًَٝ مّ تيؽه٘و تيصثيٝ : 

 ( انزحهٛم انؼبيهٙ االعزكشبف9ٙعذٔل  

 
 انزحهٛم انؼبيهٙ االعزكشبفٙ

 (6بيم ػ (5ػبيم  (4ػبيم  (3ػبيم  (2ػبيم  (1ػبيم 
ٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب رشاػ

نخذيبرٓب سلًٛب رٕافش  خبصٛخ انحصٕل ػهٗ 
انضثٌٕ ػهٗ يغزٕٖ أفعم يٍ انخذيبد 

 ٔثصٕسح أعشع يٍ انششكبد انًُبفغخ

08910 -08096- -08082- -08019- 08124 08005 

رشاػٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
 هٕيبدنخذيبرٓب سلًٛب رٕافش عًغ انًؼ

08935 08079 -08063- -08070- -08041- 08067 

رشاػٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نخذيبرٓب سلًٛب رٕافش رزجغ نصفحبد انزٕاصم يغ 

 انؼًالء 
08887 -08005- -08089 -08057- -08048- -08022- 

رشاػٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
حخ االيكبَٛبد إلثذاء نخذيبرٓب سلًٛب رٕافش ارب

 انؼًالء أساءْى 
08804 -08024- -08096- 08028 -08062- -8025 

رشاػٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نخذيبرٓب سلًٛب رٕافش عًغ انًؼهٕيبد ػٍ 

 انؼًالء انًحزًهٍٛ
08693 08143 -08012- 08063 -08069- 08013 

ٚمٓب رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕ
نهخذيبد سلًٛب اعزخذاو خبصٛخ انززكٛش ثًٛضح 

 ػاليبرٓب انزغبسٚخ .
0825 08922 -08032- -08071- 08016 -08050- 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نهخذيبد سلًٛب لبئًخ يٍ األدٔاد انغزاثخ انزٙ 

 رغطٙ ثغٕٓنخ فٙ انجحش ػٍ انخذيبد
08118 08846 -08113- -08098- 08034 08148 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
 نهخذيبد سلًٛب انزشٔٚظ ػجش يٕلؼٓب.

-08030- 08853 08008 -08081- 08031 08193 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نهخذيبد سلًٛب  ثشايظ رغبػذ انؼًالء ػهٗ 

 االَزغبة نٓب
-08037- 08790 08117 08093 08006 -08072- 

 -08068- -08035- 08222 08119 08739 -08093-رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
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 انزحهٛم انؼبيهٙ االعزكشبفٙ

 (6بيم ػ (5ػبيم  (4ػبيم  (3ػبيم  (2ػبيم  (1ػبيم 
 نهخذيبد سلًٙ َٕافز إػالَٛخ عزاثخ

يغزٕٖ انخذيخ انزٙ أحصم ػهٛٓب يٍ انششكخ 
 رزُبعت يغ رٕلؼبرٙ يُٓب 

08109 -08054- 08878 -08088- 08045 08081 

احصم ػهٛٓب رؼزجش  نذ٘ اػزمبد ثأٌ انخذيخ انزٙ
 خذيخ يضبنٛخ 

-08065- -08004- 08921 08004 -08030- -08064- 

نذ٘ شؼٕس ثأٌ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب رجزل 
 لصبسٖ عٓذْب نشظبء ػًالئٓب 

-08009- 08023 08943 -08065- -08015- -08027- 

رٓزى انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ثبنزؼشف ػهٗ 
ٕل انخذيبد يغزٕٖ سظب انؼًالء نذٚٓب ح

 انًمذيخ 
08000 08110 08682 08103 08018 08012 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نهخذيبد سلًٛب اعزخذاو رطجٛمبد رحزٕ٘ ػهٗ 

 يؼهٕيبد يفٛذح 
-08020- 08067 -08009- 08880 -08030- 08014 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
 خذاو يحزٕٖ يًٛض نهخذيبد سلًٛب اعز

-08003- -08022- -08036- 08922 08003 08014 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
 نهخذيبد سلًٛب اعزخذاو ٔاعٓبد رفبػهٛخ يجزكشح

-08058- -08028 -08033 08921 -08008- 08092 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
بد نهًُبلشبد ػجش نهخذيبد سلًٛب اعزخذاو صفح

 انزطجٛمبد انشلًٛخ
-08032- -08036- -08072- 08475 -08013- 0051 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نخذيبرٓب سلًٛب اعزخذاو ارصبالد يجبششح ثُٛٓب 

 ٔثٍٛ ػًالئٓب نالعزفغبس ػٍ انخذيبد انًؼشٔظخ
08179 08072 -08066- 08131 08805 -08334- 

نششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب رشاػٙ ا
نخذيبرٓب سلًٛب اعزخذاو خبصٛخ انخذيخ حغت 

 انطهت 
08077 08043 08033 08252 08732 -08193- 

رشاػٙ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نخذيبرٓب سلًٛب اسعبل سعبنخ انكزشَٔٛخ ثٓذف 

 رحذٚش انًؼهٕيبد حٕل خذيبرٓب انغذٚذح 
-08193- 08131 08004 -08171- 08900 08182 

رشاػٙ انششكخ اعزخذاو صفحبد يزخصصخ 
 نهخذيبد

-08055- -08188- 08033 -08131- 08854 08279 

رشاػٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نخذيبرٓب سلًٛب اعزخذاو يحزٕٖ حٕٛ٘ ثصٕسح 

 يغزًشح  
-08066- 08073 08051 08097 -08020- 08851 

انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب  رشاػٗ انششكخ
نخذيبرٓب سلًٛب اعزخذاو يٛضاد األيبٌ 

 نهًغزخذيٍٛ 
08160 08098 -08037- -08082- 08020 08878 

رشاػٗ انششكخ انزٙ أرؼبيم يؼٓب ػُذ رغٕٚمٓب 
نخذيبرٓب سلًٛب اعزخذاو رحًٛم انًؼهٕيبد 

 ثصٕسح عشٚؼخ
08275 -08175- 08168 08357 08098 08845 

 س : َزبئظ انزحهٛم اإلحصبئٙ انًصذ
 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ :   

  مٙتَاى ٌَٙمار ٘ؾكاث يًُصػٟاًتز تيًبّٟاٟر ٘ويام 6خًع مهن تيلٙتَى تيصٝ ٞصهِٙ َٓٗث تيُكٟثَ نهاى ) -1
 مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ : 

 .تيصّٙٞف تيًقُٝ مًٛ لُّر مٙتَى ٖ٘ٝ ) تيصلًٍ و تيؽىج و تالِصػًتـ و تيصٙتصى و تالـصؿث     م 
 شٍ شٌٙٞى يضث تيلُ،  مًٛ مثَى ٘تـه    ج 
 مدثيذ و ٌَٙمر مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ :  23  مدثيذ خهال َّ 21خن ) انزغٕٚك انشلًٙشٍ شفُٟى    غ 

 ( مدثيتز نُث ٖٝ . 5شفُٟى تيؽىج خن   
 ( مدثيتز نُث ٖٝ . 4شفُٟى تالِصػًتـ خن   
 (مدثيتز . 5  مدثيتز خهال َّ )3شفُٟى تالـصؿث  ج   
 مدثيتز نُث ٖٝ .5صلًٍ ج)شفُٟى تي   
 ( مدثيتز نُث ٖٝ 4شفُٟى ) تيصٙتصى   خن   

   مدثيذ و 58  مدثيتز خهال َّ )4خن )  سظب انؼًالءشٍ شفُٟى  -2
 مدثيذ   . 28  مدثيذ خهال َّ )25خًػس مهن تيلدثيتز نثًَر ) -3
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 :    : اخزجبس انفشٔض صبَٙ ػشش

 ُٞهّ تلصدثي ؾً٘ل تيهيتِر مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ : 

: ٞٓص ٖىت تيؿاًل مًاٛ ال ال ٞٙؼاه شا ظًٟ َلٓاٜٙ اخلاثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ مًاٛ  تيؿًل تيًبّٟٝ تا٘و

 يضث تيلُ،  يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ 

و   Regression  Analysis تمصُاهز تيدثـعار ؾاٝ تلصداثي ٖاىت تيؿاًل مًاٛ مِاًٙج شفًٟاى تالْفاهتي 

ُاا،  ٘وياام َااّ لاا،و َؽُٙماار َااّ ٘وياام يًصلااًؼ مًااٛ شاا ظًٟ مخلااثن تيصّااٙٞف تيًقُااٝ مًااٛ يضااث تيل

 تيؿً٘ل تيؿًمٟر تيصٝ شُعًس ؾٝ :  

 ال ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ يًؽىج مًٛ يضث تيلُٟى يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ . .1

 ال ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ ي،ِصػًتـ مًٛ يضث تيلُٟى يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ . .2

 ال ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ ي،ـصؿث  مًٛ يضث تيلُٟى يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ . .3

 ًٟ َلٜٓٙ يًصلًٍ مًٛ يضث تيلُٟى يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ .ال ٞٙؼه ش ظ .4

 ال ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ يًصٙتصى مًٛ يضث تيلُٟى يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ . .5

 ٘ؾٝ ٖىت تيّٟثـ و ؾّٙؼ ٞصٍ تلصدثي ٖىت تيؿًل مًٛ ًَـًصّٟ ُٖ٘ث مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ : 

 :  انًشحهخ األٔنٗ : اخزجبس انفشض انشئٛغٙ

تيصّاٙٞف تيًقُاٝ نهاى مًاٛ يضاث تيلُا،  َاّ لا،و مِاًٙج تالْفاهتي ـٟاط  ُٞهّ يًدثـعر تلصداثي شا ظًٟ

 شٙصًس تيٓصثبػ ريٛ تيؽه٘و تيصثيٝ : 

 (340( رأصٛش انزغٕٚك انشلًٙ ػهٗ سظب انؼًالء  ٌ=10عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًرررررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعرررررررربد 

 انحشٚخ 

يزٕعرررررررررػ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيرررررررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيررررررررم 

 انزفغٛش 

 08379 08616 08000 2068607 368652 1 368652 االَحذاس 

 0,177 338 59,961 تيدٙتقٝ 

 339 96,613 تإلؼُثيٝ 

 تيُصهي : ْصثبػ تيصفًٟى تالـصثبٝ 

 :  ٚزعح يٍ خالل انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ

ُاااار َلٓٙٞاااار ُْااااٙوغ تالْفااااهتي يصاااا ظًٟ تيصّااااٙٞف تيًقُااااٝ مًااااٛ يضااااث تيلُاااا،  و ـٟااااط خًػااااس قٟ .1

 % . 5  ٖ٘ٝ َلٓٙٞر مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 339٘نيؼثز ـًٞر  206,607)ؼ=

 % 61,6٘ؼٙن م،قر تيشدثل خّٟ تيصّٙٞف تيًقُٝ ٘يضث تيلُ،  خّٓدر  .2

خًااع َلثَااى تيصؿّااًٟ خااّٟ تيصّااٙٞف تيًقُااٝ ٘يضااث تيلُاا،  ) ي .3
2
  ٖ٘ااىت ٞلٓااٝ مِ تيصّااٙٞف 0,379=  

% ٘تيداثقٝ 38% مٜ ـاٙتيٝ 37,9تيلُا،  خّٓادر تيًقُٝ ُٞهٕٓ شؿًّٟ تيصػًٟ تيىٜ ٞفاهض ؾاٝ يضاث 

 ًٞؼى يلٙتَى يٍ شهلى ؾٝ تيُٓٙوغ . 

٘ؼٙن ش ظًٟ َلٜٓٙ رٞؽثخٝ خّٟ تيصّٙٞف تيًقُٝ ٘يضث تيلُا،  و ُ٘ٞهاّ يًدثـعار مِ شًؼاى ويام رياٛ  .4

٘ؼٙن م،قر خّٟ تيُصػًّٟٞ ٖ٘اىت ٞلٓاٝ مِ تٖصُاثٌ تيُٓحافز تيصّاٙٞكٟر خ خلاثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ ِاٙؼ 

 ٍ ؾٝ شفكٟف يضث تيلُ، .شّثٖ

ُٞهّ تيكٙو خ ْٕ ال  ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ اخلثن تيصّٙٞف تيًقُاٝ مًاٛ يضاث تيلُا،   فٙ ظٕء يب عجك .5

 يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ 

 + e βx Y=a + ُٞهّ صٟثغر َلثنير تيًُخلثز تيصػًٚ يًؽىج مًٛ تيصٙيذ تيصثيٟر :  .6

Y   ،ُتيُصػًٟ تيصثخى تيُصُعى ؾٝ يضث تيل ٖٝ 

a س َلثنير تالْفهتي ٘ٞصٍ شكهًٞ َّ ٘تقى َمًؼثز تيدًْثَػ تإلـصثبٝ ٖٙ ظثخ 

X   ُٝتيُصػًٟ تيُّصكى ٘تيُلدً خثيصّٙٞف تيًق ٖٙ 

β  َلثَى تْفهتي تيُصػًٟ تيُّصكى مًٛ تيُصػًٟ تيصثخى ٖٙ 

E  ٝتيم   تيلحٙتب ٖٝ 

 + 0,644x Y=1,455 0,045+ :  ثبنزؼٕٚط فٙ انًؼبدنخ َحصم ػهٗ يب ٚهٙ
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 :  انضبَٛخ : اخزجبس انفشٔض انفشػٛخ انًشحهخ

: ٞٓص مًٛ ال ال ٞٙؼاه شا ظًٟ َلٓاٜٙ يًؽاىج مًاٛ يضاث تيلُٟاى  تلصدثي تيؿًل تيؿًمٝ تا٘و -م 

 يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ .

 شٙصًس تيٓصثبػ ريٛ تيؽه٘و تيصثيٝ : 

 (340( رأصٛش انغزة ػهٗ سظب انؼًالء  ٌ=11عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًرررررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعررررررربد 

 انحشٚخ 

عرررررررررػ يزٕ

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيررررررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيررررررررم 

 انزفغٛش 

 0,288 0,537 0,000 136,874 27,847 1 27,847 تالْفهتي 

 0,206 338 68,766 تيدٙتقٝ 

 339 96,613 تإلؼُثيٝ 

 : ْصثبػ تيصفًٟى تالـصثبٝ  انًصذس

 :  ٚزعح يٍ خالل انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ
تالْفهتي يص ظًٟ تيؽىج ن ـه مخلثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ مًاٛ يضاث تيلُا،  و ـٟاط خًػاس  َلٓٙٞر ُْٙوغ .1

 % . 5  ٖ٘ٝ َلٓٙٞر مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 339٘نيؼثز ـًٞر  136,874قُٟر )ؼ=
 %  53,7٘ؼٙن م،قر تيشدثل خّٟ تيؽىج ٘يضث تيلُ،  خّٓدر  .2
خًع َلثَى تيصؿًّٟ خّٟ تيؽاىج ٘يضاث تيلُا،  ) ي .3

2
ٞلٓاٝ مِ تيؽاىج ُٞهٓإ شؿّاًٟ    ٖ٘اىت0,288=  

% ٘تيدثقٝ ًٞؼى يلٙتَى يٍ شاهلى 29% مٜ ـٙتيٝ 28,8تيصػًٟ تيىٜ ٞفهض ؾٝ يضث تيلُ،  خّٓدر 
 ؾٝ تيُٓٙوغ . 

٘ؼٙن شا ظًٟ َلٓاٜٙ رٞؽاثخٝ خاّٟ تيؽاىج ٘يضاث تيلُا،  و ُ٘ٞهاّ يًدثـعار مِ شًؼاى ويام رياٛ ٘ؼاٙن  .4
 تيٍخاثبّ ـثؼار شًدٟار لًٞاف ماّ تيٍخاثبّ ؼاىج يًُّاٙقّٟ ُٞهاّم،قر خّٟ تيُصػًّٟٞ ٖ٘ىت ٞلٓاٝ مِ 

 ٘تيٓٙتؾاى تيُٙتقاى مًاٛ تإلم،ْاثز لا،و َاّ ٞصفكاف تا٘و ٖ٘اىت خثيُكاثٌ تيحًنر شكهَٗث تيصٝ يًمهَرو
 .تيصًر . وتز تيً٘تخط م٘ تإلم،ْٟر

 ُٞهّ تيكٙو خ ْٕ ال  ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ يًؽىج مًٛ يضث تيلُ،  يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ   فٙ ظٕء يب عجك .5
 + e1 x1β Y=a + ُهّ صٟثغر َلثنير تيًُخلثز تيصػًٚ يًؽىج مًٛ تيصٙيذ تيصثيٟر : ٞ .6
Y   ،ُتيُصػًٟ تيصثخى تيُصُعى ؾٝ يضث تيل ٖٝ 
a  ٝظثخس َلثنير تالْفهتي ٘ٞصٍ شكهًٞ َّ ٘تقى َمًؼثز تيدًْثَػ تإلـصثب ٖٙ 

X1 ُال تيؽىج ال ٖٙ تيُصػًٟ تيُّصكى تا٘و  ٘تيُلدً مٕٓ خ ـه مخلثن تيصّٙٞف تيًق ٖٙ٘ ٝ 

1β  َلثَى تْفهتي تيُصػًٟ تيُّصكى تا٘و مًٛ تيُصػًٟ تيصثخى ٖٙ 

E  ٝتيم   تيلحٙتب ٖٝ 

 + 0,429x Y=2,270 0,0371+ :  ثبنزؼٕٚط فٙ انًؼبدنخ َحصم ػهٗ يب ٚهٙ

: ٞاآص مًااٛ ال ال ٞٙؼااه شاا ظًٟ َلٓااٜٙ ي،ِااصػًتـ مًااٛ يضااث  تلصدااثي تيؿااًل تيؿًمااٝ تيعااثْٝ -ج 

 تيهٙٞصٝ .تيلُٟى يًُٙتلّ 

 مِؿًز تيٓصثبػ تالـصثبٟر مّ تيؽه٘و تيصثيٝ :

 (340( رأصٛش االعزغشاق ػهٗ سظب انؼًالء  ٌ=12عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًرررررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعرررررررربد 

 انحشٚخ 

يزٕعرررررررررػ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيرررررررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيررررررررم 

 انزفغٛش 

 0,198 0,446 0,000 83,698 19,176 1 19,176 تالْفهتي 

 0,229 338 77,438 تيدٙتقٝ 

 339 96,613 تإلؼُثيٝ 

 انًصذس : َزبئظ انزحهٛم االحصبئٙ 

 :  ٚزعح يٍ خالل انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ

% و 5َلٓٙٞر ُْٙوغ تالْفهتي اللصدثي ش ظًٟ تالِاصػًتـ مًاٛ يضاث تيلُا،  ٘ويام مٓاه َّاصٙٚ َلٓٙٞار 

  و نُث شٙصًس تيٓصثبػ مٞ ث ٘ؼٙن م،قر تيشداثل 339ًٞر خهيؼثز ـ 83,698ـٟط خًػس قُٟر ) ؼ = 



 دٔس انزغٕٚك انشلًٙ فٙ رحمٛك سظب انؼًالء"دساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ يٕاغُٙ دٔنخ انكٕٚذ"
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  ٖ٘اىت ٞلٓاٝ مِ تيل،قار خاّٟ 0,446% خُلثَاى تيشداثل )ي=1لًنٞر خّٟ تيُصػًّٟٞ مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 

 تيًقُاٝ تيصّاٙٞف يص دٟاف تيٍخاثبّ ؼاىج خلاه% و ـٟاط رْإ 44,6تالِصػًتـ ٘يضث تيلُٟى شهِٙ خّٓادر 

 َاى شؿثماى يصفكٟاف ٘تيُحاثينر ؾاٝ تالٖصُاثٌ َّاصػًقّٟ تيٍخاثبّ ؼلاى تيُّاٙقّٟ مًاٛ تي اً٘يٜ ؾُاّ

تا٘و و نُاث شٙصاًس تيٓصاثبػ رياٛ مِ  تيُكاثٌ ؾاٝ تي ًاح يمًاف يبّٟار ْك ار ٖ٘ٓثيام .تيُكهَار تيماهَثز

% 20% تٜ َاث ٞكاًج َاّ 19,8تالِصػًتـ ُٞهٕٓ مِ ٞؿًّ تيصػًٟ تياىٜ ٞفاهض ؾاٝ يضاث تيلُٟاى خّٓادر 

 ى ؾٝ تيُٓٙوغ . ٘تيدثقٝ ًٞؼى يلٙتَى يٍ شهل

٘ش ِّٟث مًٛ َث ِدف ونًٔ و ُٞهّ يؾا تيؿًل تيصؿًٜ ٘قدٙو تيؿًل تيدهٞى تيىٜ ٞٓص مًٛ ٞٙؼاه 

ش ظًٟ َلٜٓٙ ي،ِاصػًتـ مًاٛ يضاث تيلُٟاى يًُاٙتلّ تيهاٙٞصٝ و تاَاً تياىٜ ٞاهؾلٓث رياٛ صاٟثغر َلثنيار 

 + e2 x2β Y=a + تيًُخلثز تيصػًٚ مًٛ تيصٙيذ تيصثيٟر : 

Y ًٟتيصثخى تيُصُعى ؾٝ يضث تيلُ،   ٖٝ تيُصػ 

a  ٝظثخس َلثنير تالْفهتي ٘ٞصٍ شكهًٞ َّ ٘تقى َمًؼثز تيدًْثَػ تإلـصثب ٖٙ 

X2  تيُصػًٟ تيُّصكى تيعثْٝ  ٘تيُلدً مٕٓ خ ـه مخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ ٖ٘ٙ ال تالِصػًتـ ال ٖٙ 

Β2  َلثَى تْفهتي تيُصػًٟ تيُّصكى تيعثْٝ مًٛ تيُصػًٟ تيصثخى ٖٙ 

E ٖٝ  ٝتيم   تيلحٙتب 

 + 0,353x Y=2,684 0,0392+ :  ثبنزؼٕٚط فٙ انًؼبدنخ َحصم ػهٗ يب ٚهٙ

 

: ٞٓص مًٛ ال ال ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ ي،ـصؿث  مًٛ يضث تيلُٟاى  تلصدثي تيؿًل تيؿًمٝ تيعثيط -غ 

 شٙصًس تيٓصثبػ تالـصثبٟر مّ تيؽه٘و تيصثيٝ :و ٘يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ

 (340سظب انؼًالء  ٌ=( رأصٛش نالحزفبظ ػهٗ 13عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًررررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعررررررربد 

 انحشٚخ 

يزٕعررررررررػ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيررررررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيرررررررم 

 انزفغٛش 

 0,251 0,501 0,000 113,008 24,208 1 24,208 تالْفهتي 

 0,214 338 72,405 تيدٙتقٝ 

 339 96,613 تإلؼُثيٝ 

 ٛم االحصبئٙ انًصذس : َزبئظ انزحه

 

 :  ٚزعح يٍ خالل انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ

 113,008َلٓٙٞاار ُْااٙوغ تالْفااهتي يصاا ظًٟ تالـصؿااث  مًااٛ يضااث تيلُاا،  و ـٟااط خًػااس قُٟاار )ؼ= .1

 % . 5  ٖ٘ٝ َلٓٙٞر مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 339٘نيؼثز ـًٞر 

 % 50,1٘ؼٙن م،قر تيشدثل خّٟ تالـصؿث  ٘يضث تيلُ،  خّٓدر  .2

  ٖ٘ااىت ٞلٓااٝ مِ تالـصؿااث  ُٞهٓاإ 0,251=  2ً خااّٟ تالـصؿااث  ٘يضااث تيلُاا،  ) يخًااع َلثَااى تيصؿّااٟ .3

 ٘تيدثقٝ ًٞؼى يلٙتَى يٍ شهلى ؾٝ تيُٓٙوغ .  25,1شؿًّٟ تيصػًٟ تيىٜ ٞفهض ؾٝ يضث تيلُ،  خّٓدر 

٘ؼٙن ش ظًٟ َلٜٓٙ رٞؽثخٝ خّٟ تالـصؿث  ٘يضاث تيلُا،  و ُ٘ٞهاّ يًدثـعار مِ شًؼاى ويام رياٛ ٘ؼاٙن  .4

 تيُكهَار خثيحاًنر تيمثص تإليهصًْ٘ٝ تيُٙقى ريٛ تيٍخثبّ نلٙو ّ تيُصػًّٟٞ ٖ٘ىت ٞلٓٝ مٓهم،قر خٟ

 ؾدثيص نٟه .قُٟر وت شؿثم،ً  ٞمًف تيىٜ تيُٓثِح تيُفصٙٚ ٞدهيِ٘ خثالِصػًتـ يٙؼٙن مِ ٘خله يًمهَثزو

 َى شصثوتال مًٛ ٘تيفؿث  ؼهتً  َُٗر شصدؿ تيٙقس َى ًَ٘ي ملًٚ ًَذ تيُٙقى ريٛ تيلٙنذ مًُٟر رِ

 مُٖٟر .  منعً َلٍٗ ٞهِٙ تيل،قر ٘ش ًٙٞ َّصًُ خحهى تيٍخثبّ

ٛ يضااث تيلُاا،  يًُااٙتلّ ؾااٝ ضااٙ  َااث ِاادف ُٞهااّ تيكااٙو خ ْاإ ال  ٞٙؼااه شاا ظًٟ َلٓااٜٙ ي،ـصؿااث  مًاا .5

 تيهٙٞصٝ.

 + e3 x3β Y=a + ُٞهّ صٟثغر َلثنير تيًُخلثز تيصػًٚ يًؽىج مًٛ تيصٙيذ تيصثيٟر :  .6

Y  تيُصُعى ؾٝ يضث تيلُ،  ٖٝ تيُصػًٟ تيصثخى 

a  ٝظثخس َلثنير تالْفهتي ٘ٞصٍ شكهًٞ َّ ٘تقى َمًؼثز تيدًْثَػ تإلـصثب ٖٙ 



 دٔس انزغٕٚك انشلًٙ فٙ رحمٛك سظب انؼًالء"دساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ يٕاغُٙ دٔنخ انكٕٚذ"
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X3  تيُصػًٟ تيُّصكى تيعثيط  ٘تيُلدً مٕٓ خ ـه مخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ ٖ٘ٙ ال تالـصؿث  ال ٖٙ 

Β3  َلثَى تْفهتي تيُصػًٟ تيُّصكى تيعثيط مًٛ تيُصػًٟ تيصثخى ٖٙ 

E لحٙتبٝ ٖٝ تيم   تي 

 + 0,410x Y=2,484 0,0393+ :  ثبنزؼٕٚط فٙ انًؼبدنخ َحصم ػهٗ يب ٚهٙ

 

: ٞٓص مًاٛ ال ال ٞٙؼاه شا ظًٟ َلٓاٜٙ يًاصلًٍ مًاٛ يضاث تيلُٟاى  اخزجبس انفشض انفشػٙ انشاثغ -ن 

 شٙصًس تيٓصثبػ تالـصثبٟر مّ تيؽه٘و تيصثيٝ :٘قه  يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ .

 

 

 (340ًالء  ٌ=( رأصٛش نهزؼهى ػهٗ سظب انؼ14عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًررررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعرررررربد 

 انحشٚخ 

يزٕعررررررررػ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيرررررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيرررررررم 

 انزفغٛش 

 0,241 0,491 0,000 107,158 23,257 1 23,257 تالْفهتي 

 0,217 338 73,356 تيدٙتقٝ 

 339 96,613 تإلؼُثيٝ 

 :  يب ٚهٙٚزعح يٍ خالل انغذٔل انغبثك 

٘نيؼاثز  107,158َلٓٙٞر ُْٙوغ تالْفهتي يص ظًٟ تيصلًٍ مًٛ يضاث تيلُا،  و ـٟاط خًػاس قُٟار )ؼ= .1

 % . 5  ٖ٘ٝ َلٓٙٞر مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 339ـًٞر 

 %49,1٘ؼٙن م،قر تيشدثل خّٟ تيصلًٍ ٘يضث تيلُ،  خّٓدر  .2

لٓٝ مِ تيصلًٍ ُٞهٕٓ شؿّاًٟ تيصػٟاً   ٖ٘ىت 0,241ٞ=  2خًع َلثَى تيصؿًّٟ خّٟ تيصلًٍ ٘يضث تيلُ،  ) ي .3

 ٘تيدثقٝ ًٞؼى يلٙتَى يٍ شهلى ؾٝ تيُٓٙوغ .  24,1تيىٜ ٞفهض ؾٝ يضث تيلُ،  خّٓدر 

٘ؼٙن ش ظًٟ َلٜٓٙ رٞؽثخٝ خّٟ تيصلًٍ ٘يضث تيلُ،  و ُ٘ٞهّ يًدثـعر مِ شًؼاى ويام رياٛ ٘ؼاٙن م،قار  .4

َّ ل،و َٙتقاى تيصٙتصاى تالؼصُاثمٝ ٍٞٞاه خّٟ تيُصػًّٟٞ ٖ٘ىت ٞلٓٝ مِ َلًؾر نى َث ًٞٞهٔ تيُّٙقّٟ 

 . يُ ًٙخر ـٙو تيُٓصؽثز م٘ تيمهَثزَّ يضثٍٖ شؽثٔ تيُٓحثذ تيصٝ شٙؾً يٍٗ َفصٙٚ تيُلًَٙثز ت

 ٛ يضث تيلُ،  يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ.ؾٝ ضٙ  َث ِدف ُٞهّ تيكٙو خ ْٕ ال  ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ يًصلًٍ مً .5

 + e4 x4β Y=a + ٛ تيصٙيذ تيصثيٟر : ُٞهّ صٟثغر َلثنير تيًُخلثز تيصػًٚ يًؽىج مً .6

Y   ،ُتيُصػًٟ تيصثخى تيُصُعى ؾٝ يضث تيل ٖٝ 

a  ٝظثخس َلثنير تالْفهتي ٘ٞصٍ شكهًٞ َّ ٘تقى َمًؼثز تيدًْثَػ تإلـصثب ٖٙ 

X4  تيُصػًٟ تيُّصكى تيًتخى  ٘تيُلدً مٕٓ خ ـه مخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ ٖ٘ٙ ال تيصلًٍ ال ٖٙ 

Β4 ُصػًٟ تيُّصكى تيعثيط مًٛ تيُصػًٟ تيصثخى ٖٙ َلثَى تْفهتي تي 

E  ٝتيم   تيلحٙتب ٖٝ 

 + 0,302x Y=2,952 0,0394+ :  ثررررربنزؼٕٚط فرررررٙ انًؼبدنرررررخ َحصرررررم ػهرررررٗ يرررررب ٚهرررررٙ

: ٞاآص مًااٛ ال ال ٞٙؼااه شاا ظًٟ َلٓااٜٙ يًصٙتصااى مًااٛ يضااث تيلُٟااى  اخزجرربس انفررشض انفشػررٙ انخرربيظ

 يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ .

 ه٘و تيصثيٝ :شٙصًس تيٓصثبػ تالـصثبٟر مّ تيؽ

 (340( رأصٛش انزٕاصم ػهٗ سظب انؼًالء  ٌ=15عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًررررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعررررررربد 

 انحشٚخ 

يزٕعررررررررػ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيررررررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيرررررررم 

 انزفغٛش 

 0,080 0,283 0,000 29,364 7,722 1 7,722 تالْفهتي 

 0,263 338 88,891 تيدٙتقٝ 

 339 96,613 تإلؼُثيٝ 

 :  ٚزعح يٍ خالل انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ
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٘ؼٙن َلٓٙٞر ؾٝ ُْٙوغ تالْفهتي تيُّصمهٌ يكٟثَ ش ظًٟ تيصٙتصى ن ـه مخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ مًٛ يضاث 

  و نُث مِاؿًز 339خهيؼثز ـًٞر  29,364% ـٟط رِ قُٟر )ؼ=5تيلُ،  ٘ويم مٓه َّصٙٚ َلٓٙٞر 

 ٘تـاهتً  ٞله تيصٙتصى مِ% ٖ٘ٝ م،قر لًنٞر خُلٓٛ 28,3نٞر خُٟٓٗث خّٓدر تيٓصثبػ مّ ٘ؼٙن م،قر لً

ؼًٖٖٙث و ٘نًُث تِص ثمس تيُٓحا ذ مِ  ؾٝ تيًقُٝ تيصّٙٞف ؾٝ مُٖٟر تانعً تيكُٟر يمًف تيؿًص تٍٖ َّ

شٙؾًٔ ؾإِ ويم ِٙؼ ٞلٙن رٞؽثخٟث مًٛ شفكٟف يضث تيلُ،  و خثإلضثؾر ريٛ مِ تيصٙتصى ُٞهٓإ مِ ٞؿّاً 

% ٘تيدثقٝ ًٞؼى يلٙتَى يٍ شاهلى ؾاٝ تيُٓاٙوغ و َُاث ؼلًٓاث 8ػًٟ تيىٜ ٞفهض ؾٝ يضث تيلُ،  خّٓدر تيص

ًْؾا تيؿًل تيصؿًٜ ْ٘كدى تيؿاًل تيداهٞى تياىٜ ٞآص مًاٛ مْإ ٞٙؼاه شا ظًٟ َلٓاٜٙ يًصٙتصاى مًاٛ 

 ثيٟر : ُٞهّ صٟثغر َلثنير تيًُخلثز تيصػًٚ يًؽىج مًٛ تيصٙيذ تيصيضث تيلُٟى يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ و ٘

+ e5 x5β Y=a + 

Y   ،ُتيُصػًٟ تيصثخى تيُصُعى ؾٝ يضث تيل ٖٝ 

a  ٝظثخس َلثنير تالْفهتي ٘ٞصٍ شكهًٞ َّ ٘تقى َمًؼثز تيدًْثَػ تإلـصثب ٖٙ 

X5  تيُصػًٟ تيُّصكى تيمثَُ  ٘تيُلدً مٕٓ خ ـه مخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ ٖ٘ٙ ال تيصٙتصى ال ٖٙ 

5Β ى تيمثَُ مًٛ تيُصػًٟ تيصثخى ٖٙ َلثَى تْفهتي تيُصػًٟ تيُّصك 

E  ٝتيم   تيلحٙتب ٖٝ 

+0,04950,268xY=3,083+ 

ِ٘لٟث ْفٙ تيٙقٙؼ مًٛ منعً تيُصػًٟتز تيُّصكًر ش ظًٟت مًٛ يضث تيلُ،  و ؾكه قثَس تيدثـعار خثِاصمهتٌ 

 ٘نثْس تيٓصٟؽر مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ: Stepwiseمًِٙج تالْفهتي تيُصهيغ خ ًٞكر 

 س انًزؼذد انًزذسط( االَحذا16عذٔل  

 

 انًُٕرط

يغًررررٕع 

 انًشثؼبد 

دسعرررربد 

 انحشٚخ 

يزٕعرررررػ 

 انًشثؼبد

 لًٛخ 

 ف 

يؼبيرررررررم  انًؼُٕٚخ 

 االسرجبغ 

يؼبيرررررم 

 انزفغٛش 

 انًزغٛش 

 انغزة 08288 08537 08000 1368874 278847 1 278847 االَحذاس 

 08203 338 688766 انجٕالٙ 

 339 968613 اإلعًبنٙ 

 االحزفبظ 08378 08615 08000 1028314 188250 2 368501 ذاس االَح

 08178 337 608113 انجٕالٙ 

 339 968613 اإلعًبنٙ 

 انزٕاصم 08390 08624 08000 718515 128550 3 378650 االَحذاس 

 08175 336 588963 انجٕالٙ 

 339 968613 اإلعًبنٙ 

خف َلٓٙٞاار ُْااٙوغ تالْفاهتي تيُصلااهن اخلااثن تيصّاٙٞف تيًقُااٝ ٘وياام مٓااه ٞص اؿ َااّ تيؽااه٘و تيّاث

% و نُث تِ تيٓصثبػ شٙصًس رياٛ مِ تيؽاىج ٘تالـصؿاث  ٘تيصٙتصاى ٖاٍ منعاً تيُصػٟاًتز 5َّصٙٚ َلٓٙٞر 

% َاّ 39ش ظًٟت مًٛ تيُٓحافز ؾاٝ شفكٟاف يضاث تيلُا،  و ـٟاط رِ تيُصػٟاًتز تيع،ظار ُٞهٓٗاث مِ شؿّاً 

ث تيلُ،  ٘تيدثقٝ ًٞؼى يلٙتَى يٍ شهلى ؾٝ تيُٓٙوغ و نُث تِ تيل،قر خٍٟٓٗ لًنٞر مٓاه تيصػًٟتز ؾٝ يض

  و ٖ٘ىت ال ٞلٓٝ رغؿثو خثقٝ تاخلثن ٘يهّ ٞؽح تالٖصُثٌ خٍٗ ؼُٟلاث َاى 0,624َلثَى تيشدثل قهئ ) ي= 

 رم ث  ّْح شًؼٟفٟر مندً يٗىٔ تاخلثن تيع،ظر . 
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ً٘ـ َلٓٙٞر خّٟ آيت  تيُّصكصٝ ٍَٓٗ ـٙو تيصّاٙٞف تيًقُاٝ تيؿًل تيًبّٟٝ تيعثْٝ : ال ٞٙؼه ؾ

 ٘يضث تيلُ،  ؾٝ ؾُٟث ٞصلًف خثيمصثبص تيهُٞٙغًتؾٟر ) تيؽُٓ و تيمدًذ و تيلًُ  .

ُٞهااّ تلصدااثي تيؿااً٘ـ تيُلٓٙٞاار خااّٟ آيت  تيُّصكصااٝ َاآٍٗ ـااٙو َصػٟااًتز تيهيتِاار ؾُٟااث ٞصلًااف 

 One Way Anovaًٟاى تيصداثّٞ ؾاٝ تشؽاثٔ ٘تـاه خثيمصثبص تيهُٞٙغًتؾٟار ٘ويام َاّ لا،و تلصداثي شف

 مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ :

 :  اخزجبس انفشٔق انًؼُٕٚخ حٕل أثؼبد انزغٕٚك انشلًٙ 

 ـٟط ُٞهّ تلصدثي ويم مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ : 

اخزجربس انفررشٔق انًؼُٕٚررخ ثرٍٛ لساء انًغزمصررٙ يررُٓى حرٕل اثؼرربد انزغررٕٚك انشلًرٙ ٔفمررب نًزغٛررش  -أ 

 :انغُظ

 ق انًؼُٕٚخ حغت انغُظ( انفش17ٔعذٔل  

أثؼبد 
انزغٕٚك 
 انشلًٙ

انًزغٛش 
انشخص

 ٚخ

 َزٛغخ انزحهٛم انزحهٛم انٕصفٙ رحهٛم انزجبٍٚ

دسعبد  
 انحشٚخ

يزٕعػ 
انٕعػ  انؼذد انًشثؼبد

 انحغبثٙ
االَحشاف 
 انًؼُٕٚخ لًٛخ ف انًؼٛبس٘

 انغزة

ثٍٛ  ركش
 0,677 4,58 210 2,095 1 28095 انًغًٕػبد

داخم  َضٗأ 0,030 4,737
 انًغًٕػبد

1498512 338 

0,442 

130 4,42 0,545 

 0,668 4,52 340 339 1518507 اإلعًبنٙ إعًبنٙ

 االعزغشاق

ثٍٛ  ركش
 انًغًٕػبد

08261 1 0,261 210 4,29 0,697 

داخم  أَضٗ 0,450 0,572
 انًغًٕػبد

1548045 338 

08456 

130 4835 08638 

 08675 4832 340 339 1548306 اإلعًبنٙ إعًبنٙ

 االحزفبظ

ثٍٛ  ركش
 08676 4821 210 08047 1 08047 انًغًٕػبد

داخم  أَضٗ 08741 08109
 338 1448148 انًغًٕػبد

08426 

130 4818 08613 

 08652 4820 340 339 1448194 اإلعًبنٙ إعًبنٙ

 انزؼهى

ثٍٛ  ركش
 08939 4817 210 08113 1 08133 انًغًٕػبد

داخم  أَضٗ 08699 08149
 338 2548676 انًغًٕػبد

08753 

130 4813 08737 

 08867 4815 340 339 2548788 اإلعًبنٙ إعًبنٙ

 انزٕاصم

ثٍٛ  ركش
 08560 4821 210 08165 1 08165 انًغًٕػبد

داخم  أَضٗ 08472 08518
 338 1078344 انًغًٕػبد

08318 

130 4817 08568 

 08563 4819 340 339 1078508 اإلعًبنٙ إعًبنٙ

  ْصثبػ تيصفًٟى تإلـصثبٝانًصذس : 

 

٘ؼٙن ؾً٘ـ َلٓٙٞر خّٟ آيت  مٟٓر تيهيتِر يدُلاه تيؽاىج ن ـاه مخلاثن تيصّاٙٞف  ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك

تيًقُٝ و ٘قه شدّٟ من ؾةر تيىنٙي ٍٖ منعً تيؿةثز شهمُٟث يدله تيؽىج و ٘مًٟٕ ُٞهّ تيكٙو خ ْٕ ٞٙؼه ؾً٘ـ 
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ٓٙٞر خّٟ آيت  تيلثًَّٟ خُّصحؿٟثز ؼثَلر نَٟثل ـاٙو َصػٟاً تيٓاٙ  خحاهى ؼٍباٝ ؾُٟاث ٞصلًاف خثيؽاىج َل

 خُٟٓث ال شٙؼه ؾً٘ـ َلٓٙٞر ؾٝ خثقٝ تاخلثن . 

اخزجربس انفررشٔق انًؼُٕٚررخ ثرٍٛ لساء انًغزمصررٙ يررُٓى حرٕل اثؼرربد انزغررٕٚك انشلًرٙ ٔفمررب نًزغٛررش  -ة 

 :انؼًش 

 نؼًش( انفشٔق انًؼُٕٚخ حغت ا18عذٔل  

أثؼبد 

انزغٕٚك 

 انشلًٙ

انًزغٛش 

 انذًٕٚغشافٙ

 َزٛغخ انزحهٛم انزحهٛم انٕصفٙ رحهٛم انزجبٍٚ

 
دسعبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 انؼذد

انٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًؼُٕٚخ لًٛخ ف

 انغزة

 20ألم يٍ 
ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
98140 3 38047 63 4837 08700 

78186 08000 

20  :30 
داخم 

 انًغًٕػبد
1428267 336 

08424 

89 4857 08715 

30 40 

 339 1518607 اإلعًبنٙ

121 4868 08644 

 40أكضش يٍ 
67 4827 08513 

340 4852 08668 

 االعزغشاق

 20ألم يٍ 
ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
88041 3 28680 63 4811 08705 

68158 08000 

20  :30 
داخم 

 انًغًٕػبد
1468264 336 

08435 

89 4821 08694 

30 40 

 339 1548306 اإلعًبنٙ

121 4851 08625 

67 4831 08444 

 4832 340 40أكضش يٍ 
0                                                            8

675 

 االحزفبظ

 20ألم يٍ 
ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
118375 3 38792 63 3894 08781 

98592 08000 

20  :30 
داخم 

 انًغًٕػبد
1328819 336 

08395 

89 4817 08704 

30 40 
 339 1448194 اإلعًبنٙ

121 4843 08559 

67 4808 08459 

 08652 4820 340 40أكضش يٍ 

 انزؼهى

 20ألم يٍ 
ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
488732 3 168244 63 3861 08947 

268488 08000 
20  :30 

داخم 

 انًغًٕػبد
2068056 336 

08613 

89 4815 08933 

30 40 
 339 2548788 اإلعًبنٙ

121 4860 08655 

 08581 3886 67 40أكضش يٍ 

 انزٕاصم

 20ألم يٍ 
ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
08548 3 08183 63 4818 08613 

08573 08633 
20  :30 

داخم 

 انًغًٕػبد

1068961 

336 

08318 

89 4825 08519 

30 40 
 339 اإلعًبنٙ

121 4819 08590 

 08523 4813 67 40أكضش يٍ 

 انًصذس : َزبئظ انزحهٛم اإلحصبئٙ 

٘ؼٙن ؾاً٘ـ َلٓٙٞار خاّٟ آيت  مٟٓار تيهيتِار اخلاثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ  ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك

ؾكث يًُصػًٟ تياهُٞٙغًتؾٝ تيلُاً  و نُاث مِ مٟٓار تيُصُعًر ؾٝ ) تيؽىج و تالِصػًتـ و تالـصؿث  و تيصلًٍ   ٘

ِآر   ناثْٙت منعاً رنيتناث ْفاٙ تالٖصُاثٌ  40رياٛ مقاى َاّ  30تيهيتِر َّ مصفثج تيؿةثز تيلًُٞار ) َاّ 

خٗىٔ تاخلثن يصفكٟف يضث تيلُ،  و ٘مًٟٕ ُٞهّ تيكٙو خ ْٕ ٞٙؼه ؾً٘ـ َلٓٙٞر خّٟ آيت  تيُّصكصٝ ٍَٓٗ 
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ٝ ؾُٟاث ٞصلًاف خ خلاثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ ) تيؽاىج و تالِاصػًتـ و تالـصؿاث  و ـٙو َصػًٟ تيلًُ خحاهى ؼٍبا

 تيصلًٍ   .  
اخزجربس انفررشٔق انًؼُٕٚررخ ثرٍٛ لساء انًغزمصررٙ يررُٓى حرٕل اثؼرربد انزغررٕٚك انشلًرٙ ٔفمررب نًزغٛررش  -ط 

 :انخجشح  
 ُٞهّ شٙضٟؿ ويم ؾٝ تيؽه٘و تيصثيٝ : 
 ( انفشٔق انًؼُٕٚخ حغت انخجشح19عذٔل  

أثؼبد 

ٕٚك انزغ

 انشلًٙ

انًزغٛش 

 انذًٕٚغشافٙ

 َزٛغخ انزحهٛم انزحهٛم انٕصفٙ رحهٛم انزجبٍٚ

 
دسعبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 انؼذد

انٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًؼُٕٚخ لًٛخ ف

 انغزة

 3ألم يٍ 

 عُٕاد

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
78409 2 38704 97 48404 08706 

 6:  3يٍ  08000 88657
داخم 

 غًٕػبدانً
1448198 337 

08428 

112 48728 08618 

 339 1518607 اإلعًبنٙ 6أكضش يٍ 
131 48423 08644 

340 4852 08668 

 االعزغشاق

 3ألم يٍ 

 عُٕاد

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
38961 2 18981 97 4815 08739 

48440 08012 
 6:  3يٍ 

داخم 

 انًغًٕػبد
1508345 337 

08446 

112 4842 08638 

 339 1548306 اإلعًبنٙ 6أكضش يٍ 
131 4836 08637 

340 4832 08675 

 االحزفبظ

 3ألم يٍ 

 عُٕاد

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
98268 2 48634 97 3898 08788 

 6:  3يٍ  08000 118574
داخم 

 انًغًٕػبد
1348926 337 

08400 

112 4841 08489 

 339 1448194 اإلعًبنٙ 6أكضش يٍ 
131 4819 08612 

340 4820 08652 

 انزؼهى

 3ألم يٍ 

 عُٕاد

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
438976 2 218988 97 3867 0ٔ964 

 6:  3يٍ  08000 358150
داخم 

 انًغًٕػبد
2108812 337 

08626 

112 4858 08675 

 339 2548788 اإلعًبنٙ 6أكضش يٍ 
131 4813 08738 

340 4815 08867 

 انزٕاصم

 3ألم يٍ 

 عُٕاد

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
08147 2 08073 97 4821 08610 

 6:  3يٍ  08794 08231
داخم 

 انًغًٕػبد
1078361 337 

08319 

112 4821 08519 

 339 1078508 اإلعًبنٙ 6أكضش يٍ 
131 4816 08567 

340 4819 08563 

 : ْصثبػ تيصفًٟى تإلـصثبٝ  انًصذس

 

٘ؼٙن ؾاً٘ـ َلٓٙٞار خاّٟ آيت  مٟٓار تيهيتِار اخلاثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ  انغذٔل انغبثكٚزعح يٍ 

تيُصُعًر ؾٝ ) تيؽىج و تالِصػًتـ و تالـصؿث  و تيصلًٍ   ٘ؾكث يًُصػًٟ تيهُٞٙغًتؾٝ تيمدًذ  و نُاث مِ مٟٓار 

تالٖصُاثٌ خٗاىٔ ِٓٙتز لدًذ   نثْٙت منعً رنيتناث ْفاٙ  6ريٛ  3تيهيتِر َّ مصفثج تيؿةثز تيلًُٞر ) َّ 

تاخلثن يصفكٟف يضاث تيلُا،  و ٘مًٟإ ُٞهاّ تيكاٙو خ ْإ ٞٙؼاه ؾاً٘ـ َلٓٙٞار خاّٟ آيت  تيُّصكصاٝ َآٍٗ 

ـٙو َصػًٟ تيمدًذ خحهى ؼٍبٝ ؾُٟاث ٞصلًاف خ خلاثن تيصّاٙٞف تيًقُاٝ ) تيؽاىج و تالِاصػًتـ و تالـصؿاث  و 

 تيصلًٍ   .  

 ُٞهّ تلصدثي ويم مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ :  ـٟط :  اخزجبس انفشٔق انًؼُٕٚخ حٕل سظب انؼًالء -1
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 ( انفشٔق انًؼُٕٚخ نشظب انؼًالء20عذٔل  
سظرررررررررررررب 

 انؼًالء 

انًزغٛررررررررررررررررررررش 

 انذًٕٚغشافٙ 

 َزٛغخ انزحهٛم  انزحهٛم انٕصفٙ  رحهٛم انزجبٍٚ 

دسعرررربد  

 انحشٚخ 

يزٕعرررررررػ 

 انًشثؼبد

انٕعررررررررػ  انؼذد

 انحغبثٙ

االَحرررشاف 

 انًؼٛبس٘

 انًؼُٕٚخ  لًٛخ ف 

 

 

 سظب

 ًالءانؼ

ثررررررررررررررررررررررررٍٛ  ركش 

 انًغًٕػبد

38310 1 38310 210 4828 08499 118991 08001 

داخررررررررررررررررررررم  أَضٗ 

 انًغًٕػبد 

938303 338 08276 130 4808 08564 

 08533 4821 340 339 968613 اإلعًبنٙ  إعًبنٙ 

ثررررررررررررررررررررررررٍٛ  20ألم يٍ 

 انًغًٕػبد

98635 3 38212 63 4812 08649 128407 08000 

داخررررررررررررررررررررم  30:  20

 نًغًٕػبد ا

868978 336 08259 89 4825 08471 

 08458 4837 121 339 968613 اإلعًبنٙ  40: 30

 08493 3891 67 40أكضش يٍ 

340 4821 08534 

ثررررررررررررررررررررررررٍٛ   3ألم يٍ  

 انًغًٕػبد

68205 2 38102 97 4815 08600 118564 08000 

داخررررررررررررررررررررم   6:  3

 انًغًٕػبد 

908408 337 0 8268 112 4839 08361 

 08564 4808 131 339 968613 اإلعًبنٙ  6أكضش يٍ 

340 4821 08534 

 : ْصثبػ تيصفًٟى تإلـصثبٝ انًصذس

٘ؼٙن ؾً٘ـ َلٓٙٞر خّٟ آيت  مٟٓر تيهيتِار ـاٙو يضاث تيلُا،  ٘ؾكاث  ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك

و تيمداًذ   و ٘ؾُٟاث ٞصلًاف خاثيٓٙ  ؾهثْاس منعاً تيؿاً٘ـ يًُصػًٟتز تيهُٞٙغًتؾٟر تيع،ظر ) تيؽآُ و تيلُاً 

ِٓر و ٘نثْس مٞ ث اصفثج تيمدًذ  40:  30يصثيؿ تيىنٙي وؾٝ ـّٟ نثْس اصفثج تيؿةر تيلًُٞر َّ 

ِٓٙتز و تاًَ تيىٜ ٞلٓٝ قدٙو تيؿًل ؼًُر ٘شؿصٟ، ؾُٟث ٞصلًف خٙؼٙن ؾً٘ـ َلٓٙٞار ـاٙو  6:  3َّ 

 صػًٟتز تيهُٞٙغًتؾٟر تيع،ظر  . يضث تيلُ،  ؾُٟث ٞصلًف خثيُ

 َّ ل،و َث ِدف شفًًٟٕ َّ ؾً٘ل ُٞهّ صٟثغر تيٓصثبػ ؾٝ تيؽه٘و تيصثيٝ : 

 

 ( َزبئظ اخزجبس انفشٔض21عذٔل  

 انُزٛغخ  َٕػّ  انفشض 

ال ٕٚعررذ رررأصٛش يؼُررٕ٘ ألثؼرربد انزغررٕٚك انشلًررٙ ػهررٗ سظررب 

 انؼًالء نهًٕاغٍ انكٕٚزٙ 

سفررررررررط انفررررررررشض  فشض صفش٘

 نجذٚمٔلجٕل ا

ال ٕٚعررذ رررأصٛش يؼُررٕ٘ نهغررزة ػهررٗ سظررب انؼًٛررم نهًررٕاغٍ 

 انكٕٚزٙ

سفررررررررط انفررررررررشض  فشض صفش٘

 ٔلجٕل انجذٚم

ال ٕٚعذ رأصٛش يؼُٕ٘ نالعزغشاق ػهٗ سظب انؼًٛرم نهًرٕاغٍ 

 انكٕٚزٙ

سفررررررررط انفررررررررشض  فشض صفش٘

 ٔلجٕل انجذٚم

ال ٕٚعذ ررأصٛش يؼُرٕ٘ نالحزفربظ ػهرٗ سظرب انؼًٛرم نهًرٕاغٍ 

 انكٕٚزٙ

سفررررررررط انفررررررررشض  فش٘فشض ص

 ٔلجٕل انجذٚم

ال ٕٚعررذ رررأصٛش يؼُررٕ٘ نهررزؼهى ػهررٗ سظررب انؼًٛررم نهًررٕاغٍ 

 انكٕٚزٙ

سفررررررررط انفررررررررشض  فشض صفش٘

 ٔلجٕل انجذٚم

ال ٕٚعذ ررأصٛش يؼُرٕ٘ نهزٕاصرم ػهرٗ سظرب انؼًٛرم نهًرٕاغٍ 

 انكٕٚزٙ

سفررررررررط انفررررررررشض  فشض صفش٘

 ٔلجٕل انجذٚم

ٕٚعرررذ فرررشٔق يؼُٕٚرررخ ثرررٍٛ لساء انًغزمصرررٙ يرررُٓى حرررٕل 

نزغٕٚك انشلًٙ ٔسظب انؼًالء فٙ فًٛرب ٚزؼهرك ثبنخصربئص ا

 انذًٕٚغشافٛخ   انغُظ ، انخجشح ، انؼًش (.

سفررررررررط انفررررررررشض  فشض صفش٘

 ٔلجٕل انجذٚم
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 :َزبئظ انجحشصبنش ػشش: 

ٖااهؾس تيهيتِاار ريااٛ تلصدااثي َؽُٙماار َااّ تيؿااً٘ل تإلـصااثبٟر تيصااٝ شلدااً مااّ تيل،قاار خااّٟ تيُصػٟااًتز 

 نثْس مًٛ تيٓفٙ تيصثيٝ : تيُّصكًر ٘تيصثخلر و ٘

 

 ال ٞٙؼه ش ظًٟ َلٜٓٙ اخلثن تيصّٙٞف تيًقُٝ مًٛ يضث تيلُ،  يًُٙتلّ تيهٙٞصٝ :  انفشض األٔل

شٙصًس ْصثبػ تيؿًل ريٛ  ٘ؼٙن م،قر لًنٞر خّٟ تيصّٙٞف تيًقُٝ نهى ٘يضاث تيلُا،  ٘ويام خُلثَاى 

تالِاصًتشٟؽٟر تيصاٝ تيًقُاٝ ٞلصداً خُعثخار     و تاَاً تياىٜ ٞلٓاٝ مِ تيصّاٙٞفR = 0,616تيشداثل قاهئ ) 

شّصمهٌ ؾٝ شٓظٍٟ لًـ شهٓٙيٙؼٟث تالشصثالز تيفهٞعر ٘ويام ماّ لًٞاف شفٙٞاى تيّاٙـ تالؾصًتضاٟر رياٛ 

٘تقى ًََُٙ ٘ٞلصدً تيصّٙٞف تإليهصًْ٘ٝ ؼٍ  ٍَٗ َّ تالِصًتشٟؽٟر تيصّٙٞكٟر تيحاثًَر تيفهٞعار ـٟاط مْإ 

  .يىٜ ّٞلٛ ريٛ شفكٟف مٖهتؾٕ مدً تإلْصًْسٞلصدً ْٙ  ٍَٗ َّ مِثيٟح تيصّٙٞف ت

 

Rتيًقُاٝ ٞؿّاً يضاث تيلُا،  )  ٔررشٖ انجبحضرخ أٌ انزغرٕٚك
2
  و ٘ويام ٞصٙتؾاف َاى 0,379 = 

تيهيتِثز تيّثخكر ؾٝ مِ تيصّٙٞف تيًقُٝ ٞفكف تيلهٞه َّ تيٍُتٞث تيصاٝ َاّ ل،يٗاث ُٞهاّ تيضاث  تيلُٟاى 

لُاا،  ؾااٝ ٘قااس قصااًٟ, نِ٘ تيفثؼاار ريااٝ تيُكااثخ،ز َعااى ِااًمر مثيٟاار ؾااٝ تالْصحااثي ٘تيٙصااٙو تيااٝ تي

٘تيُهثيُثز تيٗثشؿٟر ٘شٌٙٞى و ٘نىيم مٙتبف مقاى َاّ تيصّاٙٞف تيصكًٟاهٜ رو ُٞهاّ تيداه  ؾاٝ رْحاث  ٘شؿلٟاى 

تيفًُر تيصّٙٞكٟر ندًٟذ نثْاس م٘ صاػًٟذ ؾاٝ ظاٙتِ َ٘اّ مٜ َهاثِ ٘خا، ـثؼار رياٝ شصاثيٞؿ م٘ َٙتؾكاثز 

٘تقصصثنٜ يٍُٟتْٟر تيصّٙٞفو ٘ تيكهيذ مًٛ تِصٗهتؼ ؾةر َفهنذ َّ ـٟاط تيؽٗثز تيفهَٟٙر و ْؿثـ نقٟف 

تيلًُو تيدًهو تيُهٞٓر م٘ ـصٝ َٓ كر َلٟٓر و ًِٟ٘ر شّٙٞف ؾٝ َصٓث٘و تيٟه يؽُٟى ؾةثز تالمُثو تيهدٟاًذ م٘ 

  .تيصػًٟذو تيٓثشةر م٘ تيُفصًؾرو تيًخفٟر م٘ تيمًٟٞر

 

  رياٛ تيصلاًؼ مًاٛ َفاهنتز تيًضاث Chen et al.,2009٘يلى مُٖٟر تيصّاٙٞف تيًقُاٝ نماٛ  )

٘تِصًُتيٞر تيٟٓر ؾٝ تيمهَثز تإليهصًْٟ٘ر خٓث  مًٛ َؿثٍٖٟ تيؽثٍٖٞر ـٟاط ٞاً٘ت مِ يضاث تيلُا،  ٞاؤظً 

خحااهى ندٟااً ؾااٝ تِااصًُتيٞر تيٟٓاار ؾااٝ تِااصمهتٌ تيمااهَثز تيىتشٟاار ؾااٝ ـااّٟ مِ تيؿثبااهذ تيُهيناار ِ٘ااٗٙير 

مًاٛ تيّااًٙل شااؤظً مًااٛ يضاث تيلُاا،  ٘نااىيم مِ ْصااثبػ مااهٌ  تالِاصمهتٌ ٘تيُلٟااثي تيحمصااٝ ٘تيّااٟ ًذ

تاليشدثؾ ٘مهٌ تاَثِ ال ٞؤظًتِ ًِدث ؾٝ تِصًُتيٞر تيصدٓٝ ٘تالِاصمهتٌ نُاث مِ تيصؿاثيو ٘تإلخاهت  َاّ مٖاٍ 

َفؿٍتز يضث تيلُ،  و ٘ويم َّ ل،و َؽُٙمر َّ تان٘تز تالِصًتشٟؽٟر تيصٝ ٞؽح خٓث ٖاث َاى ؾًّاؿر 

  تيصّٙٞف تيًقُٝ .

 

٘ش ِّٟث مًٛ َث ِدف ُٞهّ تيكاٙو يؾاا تيؿاًل تيصاؿًٜ ٘قداٙو تيؿاًل تيداهٞى نُاث شٙصاًس 

ريٟٕ ْصثبػ تيهيتِر تيفثيٟر خٙؼٙن ش ظًٟ يًصّٙٞف تيًقُٛ مًٛ يضث تيلُ،  خ خلثنٔ تيُمصًؿر و تاَاً تياىٜ 

 :    تيىٜ ٞدّٟ  تيص ظًٟتز تيُدثشًذ خّٟ تيُصػًٟتز1يقٍ )ُٞهّ شٙضٟفٕ ؾٝ تيحهى 
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 انًصذس : إػذاد انجبحضخ فٙ ظٕء انُزبئظ اإلحصبئٛخ 

ٞٙؼه ؾً٘ـ َلٓٙٞر خّٟ آيت  تيُّصكصٝ ٍَٓٗ ـٙو تيصّٙٞف تيًقُٝ ٘يضث تيلُ،  ؾٝ :  انفشض انضبَٙ 

 ؾُٟث ٞصلًف خثيمصثبص تيهُٞٙغًتؾٟر ) تيؽُٓ و تيمدًذ و تيلًُ  . 

ٙن تلص،ؾاثز ٘ؾاً٘ـ ؾاٝ ت٠يت  خاّٟ تيلٟٓار ٘شًؼاى تيدثـعار ويام شٙصًس تيٓصثبػ تيفثيٟر يًهيتِر ريٛ ٘ؼا

ريٛ تيُصػًٟتز تيهُٞٙغًتؾٟر ؾٝ ْثـٟر تيىنٙي ـٟط رِ تيهيتِار شٙصاًس رياٛ مْٗاٍ تنعاً تيؿةاثز تِاصؽثخر 

يًصّٙٞف تيًقُاٝ ٘تيحاًت  مداً تإلْصًْاس َُاث ٞلٓاٝ ٘ؼاٙن شداثّٞ ياهٍٞٗ ؾاٝ ت٠يت  ـاٙو من٘تز تيصّاٙٞف 

َّصٙٚ تيًضث يهٍٞٗ و نىيم ؾإِ مصفثج تيمدًذ ؾاٝ مًُٟار تيحاًت  شهاِٙ قاه شهْٙاس  تيًقُٝ تيصٝ شفكف

يااهٍٞٗ َلًَٙااثز ـااٙو تيصّااٙٞف تيًقُااٝ ٘مٖااٍ تيلٓثصااً تيصااٝ شٍٞااه َااّ َّااصٙٚ يضااثٍٖ و ٘يااىت ؾكااه ؼااث  

 6:  3ْصٟؽار تيؽثْااح تيُلًؾاٝ ياهٍٞٗ ٘ناىيم مصافثج تيمداًذ َااّ  40رياٛ  30تيصداثّٞ يًؿةار تيلًُٞار َاّ 

 ِٓٙتز .

ؾاٝ ضاٙ  ْصاثبػ تيهيتِار ٘شفًٟاى تيؿاً٘ل و َ٘اّ مؼاى شفكٟاف مٖاهتؼ  :  انجحرشرٕصرٛبد ساثغ ػشرش: 

تيهيتِر و ؾكه شٍ شٓث٘و شٙصٟثز تيهيتِر َّ ل،و تيصًنٍٟ مًٛ ) َؽثو تيصٙصٟر و تيصٙصاٟر و تيُّاةٙو 

 مّ شٓؿٟىٖث و آيٟثز تيصٓؿٟى   و ُ٘ٞهّ شٙضٟؿ ويم ؾٝ تيؽه٘و تيصثيٝ :  

 سظب انؼًالء انزغٕٚك انشلًٙ

R
2
 = 0,379 , β = 0.644,  

P < 0.000 

 انغزة 

R
2
 = 0,288 , β = 0.429,  

P < 0.000 

 االعزغشاق 

R
2
 = 0,198 , β = 0.353,  

P < 0.000 

 االحزفبظ  
R

2
 = 0,251 , β = 0.410,  

P < 0.000 

R انزؼهى   
2
 = 0,241 , β = 0.302,  

P < 0.000 

R انزٕاصم    
2
 = 0,379 , β = 0.644,  

P < 0.000 
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  انخطخ انزُفٛزٚخ نًخشعبد انجحش(انجحش( رٕصٛبد 21 عذٔل سلى 

يغبل 

 انزٕصٛخ
 انزٕصٛخ

انًغئٕل ػٍ 

 انزُفٛز
 انٕلذ لنٛبد يزبثؼخ اإلَغبص

انحًبٚرررررررررررررررخ 

 ٔانعًبٌ 

ضااااااً٘يذ مِ ٞصُصااااااى 

تيُٙقاااااى تإليهصًْ٘اااااٝ 

خفُثٞاار َٓثِاادر ـٟااط 

ٞفصااثغ نااى َٙقااى ريااٛ 

َّااااااااااصٙٚ ـُثٞاااااااااار 

يًُلًَٙااااثز تيُصلًكاااار 

 خثيلُ، 

رنتيذ تيُٙقاااى  -

 تإليهصًْ٘ٝ 

تِااااصمهتٌ خااااًتَػ يفُثٞاااار 

تيُلًَٙااااااااثز و ٘شاااااااا َّٟ 

تيُٙقى مظٓاث  مًُٟار تيّاهتن 

َّ لا،و ؼاى تيّاهتن مٓاه 

 تالِص،ٌ َع، . 

 

 3شااااااااًٗ : 

 شٗٙي

ثُبء انضمخ يرغ 

 انؼًالء 

ضً٘يذ خٓث  تيعكر َاى 

تيلُاا،  تإليهصااًّْٟٟ٘ 

َااااّ لاااا،و تِااااصمهتٌ 

تيؽٙتْح تيًّٙنٟر ؾاٝ 

تيصلثَااى َعااى تالاا،ـ 

تالْفاااااااًتؼ  ٘ماااااااهٌ

تيُٗٓااٝ  ٘تيصااهـ ؾااٝ 

 تيصلثَى 

رنتيذ تيُٙقاااى  -

 تإليهصًْ٘ٝ 

مااااًل تيُٓااااصػ خحااااهى  -

 ًٍِٟ 

 تيُصهتقٟر ؾٝ تيصلثَى  -

تيُّثؾ يًلُٟى خاثيصلًؼ  -

 مًٛ آيت  ت٠لًّٞ 

 

 شٗٙي 6

 

 

 

 

 

 

يحزررررررررررررررررٕٖ 

 انًٕلغ 

تالٖصُااااااااااثٌ خصكااااااااااهٍٞ 

َفصٙٚ مّ تيُٓصؽاثز 

٘تيماااااهَثز تيُكهَااااار 

خحااااهى ٞؿٟااااه تيلُٟااااى 

قلثشاإ ٘ٞصُثشااٛ َااى شٙ

َّ ٘يت  تيُٓصؽثز م٘ 

 تيمهَثز تيُلً٘ضر 

رنتيذ  -

 تيصّٙٞف 

رنتيذ تيُٙقاااى  -

 تإليهصًْ٘ٝ 

تيُصااهتقٟر ؾااٝ مااًل  -

تيُفصٙٚ ماّ تيُٓصؽاثز 

 ت٘ تيمهَثز 

ماااااًل تيُٓاااااصػ خهاااااى  -

شؿثصااًٟٕ َااّ َٙتصااؿثز 

ِ٘اااالً ٘نٟؿٟااااار تياااااهؾى 

٘مهٌ شًل تيلُٟاى ٞؿهاً 

ؾاااااٝ مٜ شاااااٝ  ـاااااٙو 

 تيُٓصػ

تيُّثؾ يًلُٟى خاثيصلًؼ  -

ٍٟ ت٠لاًّٞ ماّ مًٛ شكٟ

تيُٓصؽااااثز ت٘ تيمااااهَثز 

 تيُكهَر 

 

 

 

َاااااّ شاااااًٗ 

 4ريااااااااااٛ 

 شٗٙي 

اعررررررررررررررزؼًبل 

انمُرررررررررررررررٕاد 

 انشلًٛخ 

تالمصُاااااااااااثن مًاااااااااااٛ 

تان٘تز تيصاااٝ شّاااثمه 

ؾااٝ مااًل تيُٓااصػ م٘ 

تيمهَاااار خحااااهى ؼٟااااه 

 يًلُٟى 

رنتيذ  -

 تيصّٙٞف 

رنتيذ تيُٙقاااى  -

 تإليهصًْ٘ٝ 

ضااااً٘يذ تيلُااااى مًااااٛ  -

ؼىج تيلُ،  َّ لا،و 

تِااااااااااصمهتٌ مِااااااااااثيٟح 

تن٘تز يقُٟاااار َُٟااااٍذ ٘

َعى تِصلُثو تالم،ْاثز 

تإلخهتمٟااار تيصاااٝ شؽاااىج 

 تيلُٟى 

تِاااصمهتٌ تيفًنااار خاااهو  -

 تيعدثز ؾٝ تيلًل 

 

 

 

َاااااّ شاااااًٗ 

 7ريااااااااااٛ 

 شٗٙي 
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يغبل 

 انزٕصٛخ
 انزٕصٛخ

انًغئٕل ػٍ 

 انزُفٛز
 انٕلذ لنٛبد يزبثؼخ اإلَغبص

األعرررررررررررربنٛت 

اإلثذاػٛررخ فررٙ 

انزغرررررررررررررٕٚك 

 انشلًٙ

ضااااااً٘يذ تالٖصُااااااثٌ 

خثِاااااصمهتٌ تاِاااااثيٟح 

تإلخهتمٟااااار يًٙصاااااٙو 

 يًلُ،  مدً تإلْصًْس

رنتيذ  -

 تيصّٙٞف 

ٌ تالخصهااااثي ؾااااٝ تِااااصمهت -

شٙصاااااااااٟى تيُٓاااااااااصػ ت٘ 

تيمهَاار يًلُٟااى ٘تقٓثماإ 

خٗاااٍ لثصااار مْااإ مُٟاااى 

 ريهصًْ٘ٝ 

 

 شٗٙي  5

تِااااااااصمهتٌ مِااااااااثيٟح  انغزة 

شً٘ٞؽٟااااااااار يؽاااااااااىج 

تيلُااااااااا،  يًُٙقاااااااااى 

 تإليهصًْ٘ٝ 

رنتيذ تيُٙقاااى  -

 تإليهصًْ٘ٝ 

رنتيذ  -

 تيصّٙٞف 

تيلُاااااى مًاااااٛ تيهمثٞااااار  -

تإليهصًْٟ٘اااار ٘تِااااصمهتٌ 

مِاااااااثيٟح َعاااااااى َااااااآؿ 

تيحاًت   لصَٙثز مًاٛ

ؾٝ ـثير شً٘ٞػ تإلم،ِ 

يلاااهن َلاااّٟ َُاااث ٍٞٞاااه 

تيصٓااااثؾُ خااااّٟ تيلُاااا،  

٘ٞؽاااااااااااىخٍٗ يًُٙقاااااااااااى 

 تإليهصًْ٘ٝ

 

 7ريٛ  5َّ 

 شٗٙي

ؼلى تيلُٟى َّاصػًـ  االعزغشاق 

ؾاااااااااااٝ تيُحاااااااااااثينر 

 تإلم،ْٟر 

رنتيذ  -

 تيصّٙٞف

تِاصمهتٌ مِاثيٟح شً٘ٞؽٟاار  -

شصٓثِااااااح َااااااى تيلصااااااً 

تيًقُٝ َعى مُى َث ٞ ًف 

ًقُاٝ َاع، مًٟٕ تيًتنٞٙ تي

٘ؼلااااى تيلُاااا،  ٞكااااهَِٙ 

ْصاااااثبؿ مًاااااٍٟٗ يًُٓحااااا ذ 

٘يًلُااااااااااا،  تيفاااااااااااثيّٟٟ 

 ٘تيًُشكدّٟ 

 

 

َااّ شااًّٗٞ 

 6ريااااااااااٛ 

 شٗٙي 

ضاااااً٘يذ تيُفثؾظااااار  االحزفبظ 

مًٛ تيلُ،  تيفاثيّٟٟ 

َ٘فث٘ير ؼىج مُ،  

 ؼهن

رنتيذ  -

 تيصّٙٞف 

تيُصااااهتقٟر ؾااااٝ تيصلثَااااى  -

 تإليهصًْ٘ٝ 

 مهٌ تيمهت  -

تِاااصمهتٌ َفصاااٙٚ صاااثنـ  -

َٓاااااثؾى تيلُااااا،  ٘ٞفكاااااف 

 ً٘ٞدٝ شٙقلثشٍٗ

تِااصمهتٌ مِااثيٟح شً٘ٞؽٟاار  -

يؽااااح مُاااا،  ؼااااهن َااااى 

تيُفثؾظر مًاٛ تيُصاهتقٟر 

 ؾٝ تإلم،ِ

 

 

 

شاااااااٗٙي   6 

 12رياااااااااااٛ 

 شًٗ 

لًاااف قٓاااٙتز تشصاااثو  انزٕاصم

 َى تيلُ،  
رنتيذ  -

 تيصّٙٞف 

تيكٟثٌ خلُى قٓاٙتز تشصاثو  -

َااى تيلُاا،  ٘تيّااُثؾ يٗااٍ 

خإخااهت  يمٞٗااٍ َ٘كصًـااثشٍٗ 

 مهَثز ٘تيُٓصؽثز ـٙو تي

تيكٟااثٌ خلُااى رنتيذ لثصاار  -

خحااااهث٘ٚ تيلُاااا،  مًااااٛ 

تإلْصًْااااس ٘تيلُااااى مًااااٛ 

 ـًٗث 

 

 

 7  :12 

 شًٗ 
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 لبئًخ انًشاعغ
رخااًتٍٖٟ و لًفاار مًااٝ َفُااه و مظااً شّااٙٞف تيمااهَثز تيُصااًؾٟر مًااٝ ؼااىج تيلُاا،  ؾااٝ تيُصااثيؼ  .1

ر َثؼّااصًٟ غٟااً َٓحااٙيذ و ؼثَلاار تيّااٙنتْٟر : نيتِاار ـثياار خٓاام تيصُٟٓاار تيصلااثْ٘ٝ تالِاا،َٝ و يِااثي
 تيّٙنتِ يًلًٌٙ ٘تيصهٓٙيٙؼٟثو تيّٙنتِ .

٘تقى تِصمهتٌ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘اٝ ياهٜ تيدٓاٙل تيلثًَار ؾاٝ ق اث  غاٍذ يِاثير  2009تالِ ى و يْه  .2
 َثؼّصًٟ غًٟ َٓحٙيذ غٍذ تيؽثَلر تالِ،َٟر نًٟر تيصؽثيذ .

صااً تيّٓااً تاليهصًْ٘ااٝ ٘تْلهثِااثشٕ مًااٝ خٓااث  تيُؽُٙمااثز ؾااٝ م 1997خااٙ َلًتؾااٝ و خٗؽاار َهاار  .3
 . 2مهن  18تيُهصدثز ؾٝ تيٙلّ تيلًخٝ تيُؽًر تيلًخٟر يًُلًَٙثز شُْٙ َؽًه 

 مُثِ نتي ٘تبى يًٓحً ٘تيصٌٙٞى . 2رنتيذ تيؽٙنذ تيحثًَر ل 2006ؼٙنذ َفؿٙ  و مـُه  .4
تيُصااًؾٟر تظااً تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ مًااٝ ؼااٙنذ تيمااهَثز  2010ـااهتن و شااؿٟف و ؼااٙنذ و َفؿااٙ   .5

 ؼثَلر تيلًٌٙ تيص دٟكٟر تالينِ .
 تنتيذ تيصّٙٞف و َهر نتي تيحً٘ـ يًٓحً  1990ـّّ و مدههللا  .6
 تيصّٙٞف تيه٘يٝ ٘تاليهصًْ٘ٝ تالِهٓهيٞر نتي تيصلًٍٟ تيؽثَلٝ . 2010ـّّٟ شُس و ْٟؿّٟ  .7
 تيصّٙٞف تيه٘يٝ نَحف َٓحٙيتز ؼثَلر نَحف  2006تيم ً و مًٝ و شًؼُثِ و غٟثض  .8
تيصؽااثيذ تاليهصًْٟ٘اار ٘تظًٖااث ؾااٝ تيًُنااٍ تالِااصًتشٟؽٝ  2002 ٟااح و َٗٓااه و ؾاا،ؾ و تيفّااّٟ تيم .9

يًحًنثز نيتِر ش دٟكٟر مًٝ مٟٓر َّ تيحًنثز تيصآثمٟر تالينْٟار َؽًار نيتِاثز تيلًاٌٙ تالنتيٞار 
 تيلهن تال٘و . 229تيؽثَلر تالينْٟر تيُؽًه 

نتي صاااؿث  يًٓحاااً  1حاااثًَر ٘لهَااار تيلُااا،  لتنتيذ تيؽاااٙنذ تي  2009تيهييتنااار و َااا َِٙ ِاااًُٟثِ  .10
 ٘تيصٌٙٞى مُثِ 

شكٍٟٟ تْح ر تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ  2010ٌٞهتِ و ٖثير و مًُ و ٖدر و مـُه و َٓصصً و ًٌٖٟ و ي٘ال  .11
 يهٜ تيحًنثز تيؿًّ ٟٟٓر تيُّثُٖر تيلثَر ٘تظً ويم مًٝ تنتبٗث تيصّٙٞكٝ ؼثَلر تيٓؽثؾ تيٙلٟٓر .

و مُااثِ و  1رنتيذ تيؽاٙنذ تيحاثًَر ؾااٝ تيك اثمّٟ تالْصاثؼٝ ٘تيماهَٝ و ل  2007تيّاثًَتبٝ و َٗاهٜ  .12
 نتي ؼًًٞ يًٓحً ٘تيصٌٙٞى .

يحااًنثز تيّاالٙنٞر شكٟااٍٟ ْحااثل تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ ؾااٝ ت 2010تيّاادٟلٝ و ٖاا، و تيؽًٗااٝ و مدٟااً  .13
 .ؼثَلر تيًُم ؾٗه

يًمهَار تيُصاًؾٟر يِاثير  تظً تيصّاٙٞف تاليهصًْ٘اٝ مًاٝ تيُاٍٞػ تيصّاٙٞكٝ 2012ًِ تيمصٍ و َفُه  .14
 ننصٙيتذ غًٟ َٓحٙيذ ؼثَلر تٌ نيَثِ تالِ،َٟر 

 تِثِٟثز تيصّٙٞف مُثِ نتي تيفثَه يًٓحً ٘تيصٌٙٞى  2003شؿٟف و ـهتن و ْظثٌ و ِٙٞهتِ  .15
تظااً تِااصمهتٌ  2011شاا،ْ و مٓدااً تخااًتٍٖٟ و تيفااٙيٜ و ِااًُٟثِ تخااًتٍٖٟ و تيحااٙيذ و َفُااه ِااًٍٟ  .16

 – 143فكٟف َٟاٍذ شٓثؾّاٟر يحاًنثز تياه٘ت  تالينْٟار : نيتِار َٟهتْٟار ص تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ ش
160  . 

تيصاًٟؾػر تاليهصًْٟ٘ار تالن٘تز  2008تيحًُٜ و ْث ٍ َفُه ْٙيٜ و تيلده تي،ز و مداهتيؿصثؾ ٖٟ٘اً  .17
 مُثِ و نتي ٘تبى يًٓحً .  1٘تيص دٟكثز َ٘لٟكثز تيصِٙى ل

مًااٝ يضااث تيٍخااثبّ ؾااٝ ق ااث  تالشصااثالز نيتِاار تظااً تيصّااٙٞف تاليهصًْ٘ااٝ  2016تيصاادث، و ْااٙي  .18
 َٟهتْٟر يِثير َثؼّصًٟ غًٟ َٓحٙيذ و تيؽُٗٙيٞر تيلًخٟر تيّٙيٞر و تيؽثَلر تالؾصًتضٟر تيّٙيٞر .

 قًت تز ؾٝ تنتيذ تيصّٙٞف و َصً و تيهتي تيؽثَلٟر تيؽهٞهذ . 2002تيصفّ و مـُه ؾًٞه  .19
 ُصًؾٟر تاليهصًْٟ٘ر و مُثِ : نتي ٘تبى يًٓحً . تيُّةٙيٟر ؾٝ تيلًُٟثز تي 2003تيصُثنٜ و ـثٌٌ  .20
تيصّاٙٞف تيفاهٞط َاهلى شاثَى تي دلار تيلًخٟار نتي تيٟاثٌٜ٘  2009تي ثبٝ و ـُٟه و تيلا،ـ و خحاًٟ  .21

 تيلًُٟر يًٓحً ٘تيصٌٙٞى مُثِ تالينِ . 
 تالِاُ تيلًُٟار يًصّاٙٞف تيفاهٞط مُاثِ نتي تيداثٌٜ٘ تيلًُٟار يًٓحاً 2007تي ثبٝ و ـُٟه ٘تلاًِ٘  .22

 ٘تيصٌٙٞى .
نتي ٘تباى يًٓحاً ٘تيصٌٙٞاى مُاثِ   2تنتيذ تيؽاٙنذ تيحاثًَر ل 2009تي ثبٝ و مدههللا و قهتنذ و مّٟاٝ  .23

 تالينِ 
مُاثِ نتي تياٙيتـ يًٓحاً  1تنتيذ تيل،قاثز َاى تيلُا،  ل 2009تي ثبٝ و ِٞٙؽ و تيلداثنٜ و ٖثشاٍ  .24

 ٘تيصٌٙٞى .
ث تيُلًَٙاثز و مُاثِ : نتي تيفثَاه يًٓحاً تنتيذ شهٓٙيٙؼٟا 2012تي ٟ ٝ و ل ً َصدثؾ تِاُثمٟى   .25

 ٘تيصٌٙٞى .
مُااثِ نتي تيٟااثٌٜ٘ تيلًُٟاار يًٓحااً  1رنتيذ تيؽااٙنذ تيحااثًَر ل 2005تيلااٍتٜ٘ و َفُااه مدااهتيٖٙثج  .26

 ٘تيصٌٙٞى .
 مُثِ نتي تيٙيتـ يًٓحً ٘تيصٌٙٞى . 2تيصّٙٞف مدً تالْصًْس ل 2002تيل،ـ و خحًٟ مدثَ  .27
ٞف تإليهصًْ٘ااٝ ال و ٟؽٟر َصهثًَاار تيصم ااٟط إلْحااث  ْظااثٌ يًصّااٙمااٙل خااهًٞ تيفااهتن و ال ْفااٙ تِااصًتش .28

 .11و صًَؼى ِدف ونًٔ
ؾًٞه تيٓؽثي و ال تْلهثِثز تيصؽثيذ تإليهصًْٟ٘ر مًٛ لدكر تإلنتيذ َ٘ؽصُى تيحاًنثز ال و ًَؼاى ِادف  .29

 ونًٔ و ص.
نتِ يًلًاٌٙ تيّاٙ –شكٍٙٞ ش ًٙٞ تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ ؾٝ تيحًنثز تيُٟٟٓر  2006تيهًهٜ و لثيه َفُه  .30

 ٘تيصهٓٙيٙؼٟث . 
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مظً تيًقثخر يؽثٍٖٞر تيلثًَّٟ ؾٝ تيؽٙنذ تيُهينار يماهَثز ْظاٍ  2014تيُفثَٟه و تِلٙن َفُه ؾثل  .31
 41تالمُاثو تاليهصًْٟ٘ار ٘يضاث تيُّااصمهَّٟ ٘تيٟٓار ؾاٝ تالِاصمهتٌ نيتِااثز تيلًاٌٙ تالنتيٞار تيُؽًااه 

  1تيلهن 
تظً تالمُثو تاليهصًْٟ٘ر مًٝ ؼاٙنذ تيماهَثز  2012 تيُفثَٟه و تِلٙن َفُه ؾثضى و تيّلٟه و َلصٍ .32

 . 13تيُصًؾٟر نيتِر َٟهتْٟر ؾٝ تيدٓٙل تيلثًَر ؾٝ تالينِ و نيتِر تيُلًَٙثز و تيلهن 
 تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ نتي تيفثَه  2005َفُه و لثًٖ و ْصًٟ  .33
هذ َى تيلُ،  تي دلر تيٟثز تيصٙتصى تيؽهٞ –تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ  2012َفُه مدهتيلظٍٟ و تخٙ تيٓؽث  .34

 تيعثْٟر تالِهٓهيٞر تيهتي تيؽثَلٟر .
. تيصّاٙٞف مداً شادهر تالْصًْاس ؾاٝ ِاٙيٞث تيٙتقاى ٘تالؾاثـ نيتِار  2000َفُه ْاىًٞ تيّاكث و َفُاه  .35

 ش دٟكٟر مًٝ َٓظُثز تيك ثمّٟ تيلثٌ ٘تيمثص تيًُشد ر مدً شدهر تالْصًْس ؾٝ نَحف .
َثز تإليهصًْٟ٘ر ٘شٓثؾّٟر تيُٓظُاثز و ًَؼاى ِادف ونأً و َفُٙن شٟٗح و مشًؼ رَثٌ و ْظٍ تيُلًٙ .36

 .11ص
تِااصمهتٌ تيصؽااثيذ تاليهصًْٟ٘اار يًدٟااى ٘تيحااًت  مًااٝ تالْصًْااس و مُااثِ و نتي  2003َااًتن و مدااهتيؿصثؾ  .37

 ٘تبى يً دثمر ٘تيٓحً . 
 و ًِٙل تيُّصًٗم و َهصدر مّٟ شُُ و تيكثًٖذ .  1998تيُٓثٜ٘ و مثبحر َص ؿٝ  .38
نتي نٓاٌٙ تيُلًؾار يًٓحاً ٘تيصٌٙٞاى مُاثِ  1رنتيذ لهَار تيلُا،ز  ل 2009ٙنس َٓصٙي و تٞاثن شا .39

 تالينِ 
 مُثِ نتي ٘تبى يًٓحً . 4مصٙو تيصّٙٞف : َهلى شفًًٟٝ و ل 2010ْثؼٝ و َل، و يتبؽ و شٙؾٟف  .40
 مُثِ نتي تيًُٞك يًٓحً  1تالنتيذ تاليهصًْٟ٘ر ل 2004ْؽٍ و مدٙن  .41
 اليهصًْ٘ٝ مُثِ نتي تيفثَه يًٓحً ٘تيصٌٙٞى .تيصّٙٞف ت 2005ْصًٟ و َفُه لثًٖ  .42
ٖثير َفُه يدٟح مٓدر و ال شكٍٟٟ ؾثمًٟار تالِصكصاث  خثيدًٞاه تإليهصًْ٘اٝ نِٙاًٟر ـهٞعار َكثيْار خثيدًٞاه  .43

 .23تيلثنٜ ؾٝ َصً ال و ًَؼى ِدف ونًٔ و ص 
س تي دلار تيصّٙٞف تاليهصًْ٘ٝ مٓثصً تيٍُٞػ تيصّٙٞكٝ مداً  تالْصًْا 2004ِٞٙؽ و مـُه تخٙ ؾثيذ  .44
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