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زسمطل أهمبف بلموبَةد يةا بلسفةىف  اةع بلفبيةد جةحا بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد ج جفةلهةة 

بلمكساسد بلمسمطاد يا" بلىؤيةد بلمٓةسى،دا بجزٗةةجذ تبلسقُةحلا بلسفةةتوا زُةنيد بلقًب ةةذ" 

تجةةةحا وجؿحةةةد بلحقةةةنة بلسػةويةةةدا جةتٚةةةةيد الةةةع بلسفةةةىف  اةةةع بلسةةة ضحىبذ بلمحةْةةةىخ لػمحةةة  

حةةد بلحقةةنة بلسػةويةةد جمتلةةد بلانيةةرا ،مةةة هةةمير بلموبَةةد بلسفةةىف  اةةع بلمسغحةةىبذ  اةةع وجؿ

 بلسىتق بلمفقنيد جحا آوبء  حقد بلموبَد ؾنل أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد. 

ب سمةةمذ بلموبَةةد  اةةع بلفحقةةد بل حلحةةد نةةا بلفةةةناحا جةةةتلبوخ بلفاحةةة تبتلبوخ بلنَةة ع 

ب سمةمذ بلموبَةد  اةع بلمةقلع بلُةححا يةا  (ا تيم043جةلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير )و = 

 زسُحى بلفبيد جحا بلمسغحىبذ بلمُسلاد تبلسةجفد. 

تيم زنٖار نسةئع بلموبَد الع تغنل  بيد بوزحةٜ نفقنيد ٜىليد جحا أجفةل بلسؿةلسةذ 

بجَسىبزحػحد تجفٛلة بلحفٙ تجحقلة تجحا وجؿحد بلحقنة بلسػةويدا جةتٚةيد الع تغنل ز ضحى 

جحا بلمسغحةىبذ بلمُةسلاد توجؿحةد بلحقةنة بلسػةويةدا ،مةة زنٖةار بلقسةةئع الةعا تغةنل ايػةجا 

يةةةةىتق نفقنيةةةةد جةةةةحا آوبء بلفحقةةةةد ؾةةةةنل أجفةةةةةل بلسؿةلسةةةةةذ بجَةةةةسىبزحػحد تيلةةةةة لامسغحةةةةىبذ 

 بلميمنغىبيحد بلمسمطاد يا بلقنعا بلفمىا بلكحىخا ننع بتلبوخ بلهي يقسما الحلة  حقد بلموبَد.  

The role of strategic alliances in improving the profitability of Kuwaiti 

commercial banks: An Empirical study 

Abstract 

The objectives of the study are to identify the relationship 

between the strategic alliances with its various dimensions represented 

in "a common vision, communication and coordination, cooperation, 

settlement of disputes" and the profitability of commercial banks, in 

addition to identifying the direct effects of all variables on the 

profitability of commercial banks in the State of Kuwait. The study 

also aimed to identify on the significant differences between the 

opinions of the study sample on the dimensions of strategic alliances. 

The study relied on the stratified sample of senior management 

and middle management workers in commercial banks in the State of 

Kuwait (n = 340). The study relied on the causal approach in 

explaining the relationship between independent and dependent 

variables. 

The results of the study concluded that there is a positive 

significant correlation between the dimensions of the strategic 

alliances and each other and between them and the profitability of 

commercial banks, in addition to the presence of a positive effect 

between the independent variables and the profitability of commercial 

banks. For demographic variables represented by gender, age, 

experience, type of management. 
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 ممذمح : ان

بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد أؾةةم أهةة  بتْةةاةل بلسقلحمحةةد يةةا بلمػسمةة  بلؿةةميص  جةزةةرللةةم  
تزفسحةةةى أؾةةةم بتلتبذ بلمفىتيةةةد تبلمسةؾةةةد تبلمُةةةسكمند يةةةا بلٓةةةى،ةذ نسفةةةملخ بلػقُةةةحةذا 
جةتٚةةةةيد الةةةع بلمقلمةةةةذ بلسةةةا زسقةةةةيٍ يةةةا بتَةةةنبق بلمؿاحةةةدا تيةةةم بَةةةس كمنر بلسؿةلسةةةةذ 

اححىخ تبلٗغحىخا ،مة أنلة لة  زفةم يةٖةىخ  اةع ي ةةع بجَسىبزحػحد نا يحل غمح  بلٓى،ةذ بل
ا (Gomes,2003 ٖقة ا نفحا تلاقلة بنسمذ لسٓمل ،ةيد بلل ة ةذ بلٗقة حد تبلكمنحةد.)

ؾةمضر ننغةم نةا بلسؿةلسةةذ جةحا بلٓةى،ةذ جاغةر  - اع َةححل بلمطةةل–بلنجيةذ بلمسؿمخ يسا 
ؿةةةلف جةةحا  ةةةنا ز(0333)ما تؾةةنبلع1336-6991زؿةةةلف يةةا بلسسةةىخ (00333)ؾةةنبلع
 ( Dussage,2000م  ) 1331-1330

،مة ب،سُحر بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد أهمحد ،ححىخ يا زؿميم نمى بلقػةؼ بلااع لآةى،دا 
تز  بج سىبف جلة  اةع أنلةة ألبخ يفةلةد يةا بجَةسػةجد لاسلميةمبذ بلكةوغحةد أت يةا بجَةسؿنبن 

غفاةر نةا بلمُةسؿحل  اةع نفلة    اع بلسةىٔا تيىغة  نلةل الةع زفلةم جحاةد بت مةةل تبلسةا
بلٓةةى،ةذ أو زسقةةةيٍ جمسىلهةةةا تلةةهلل يةةةو بلسؿةلسةةةذ زمطةةل نٗةةموبا غميةةمبا لامحةةًخ بلسقةيُةةحد 
بللةلوخ  اع زلنيد بلمنيف بلااع لآى،د يا بلُنق. تزُةس ح  بلٓةى،ةذ نةا قةبل بج سمةةل 

ق غميةمخا ز ةنيى  اع بؾم أنمةٜلةة نةا زؿلحةل بلفميةم نةا بلمًبيةة تبلمقةةي  نطةل لقةنل أَةنب
نقسػةذ يةئمدا تزكسحٙ بلساةلحف. للم أٖحؿر زمطل ؾػى بلًبتيد يا بلمقةيُد بلفةلمحد تأؾم 

يػةةةث أو يةةةمو،لة بلمُةةةانلنو يةةةا بلٓةةةى،ةذ تأو يسفةةةةنانب نفلةةةة جملةةةةوخ.  بلسةةةابللٛةةةةية 
(Khanna,1998 ) 

ؾةةحا رلةةىذ بلفميةةم نةةا بتَةةحةت بتقةةىى بلسةةا ليفةةر بلحقةةنة الةةع بلةةمقنل يةةا  يةةا
زؿةلسةةةةذ بَةةةسىبزحػحد. نقلةةةة لنةةةع نةةةنبٜا بللةةةنخ لآةةةى،ةء لسفًيةةةً بلنٚةةة  بلسقةيُةةةا للةةة ا 
تبجَسغبل بتنطل لىؤتٌ بتننبلا ،مة يُمؽ بلسؿةلف لاحقنة جةجَسػةجد بلُىيفد للةىتف 
تأتٚةةةع بلُةةنق لبئمةةد بلسغححةةىا يسٛةةفل  يةةا بجزػةةةح بلٗةةؿحؽ نؿةةن زؿلحةةل بتهةةمبف جٓةةال 

 (FILLOL,2006أَىع. )
ُةه  بلسؿةلسةذ جلمو ،ححى نا زؿلحل بلسمحً بلمؤَُةا لةمى وجؿحةد بلحقةنة بلسػةويةد تز

يا لتلد بلانيرا ؾحص يٌفسحى بلل ةع بلمٗىيا أؾم أ ممخ بجيسٗةل بلانيسا نسمةطبا يةا  ةمل 
ناحةةو ليقةةو  43نا بلحقنة بلمؿاّحد تبتغقححةدا ؾحةص زةميى زاةل بلحقةنة أٖةنجا زلةّمو جؿةنبلا 

بلل ةةةع بلمٗةةىيا نى،ةةًب ؾحنيةةة يةةا بلةةقل  بجيسٗةةةليد تبلمةلحةةد تهمحسةةم  ،ةةنيساا تيؿسةةل
يؿسةغلةة بلقمةن  بلسةاتز ضحىبزم بتيػةجحد  اع بلسقمحد بجيسٗةةليدا نةا قةبل زفحاةد بلمةمقىبذ 

 . نكساف بلمػةجذ بجَسطمةويد تبلسػةويد يابجيسٗةلي ا تبلسنيي  بلافء للهح بلممقىبذ 
بلةةم ةنةذ بلاحةةىى بتَةَةةحد يةةا جقةةةء بللحاةةل بلمةةةلا تبجيسٗةةةلي ،مةةة زفسحةةى بلحقةةنة اؾةةمى 

 لامتلا تيسنيف نلل  اع نمى يفةلحد تز نو ههب بلل ةع.  
بلٓةةةى،ةذ جةلمفىيةةةد تبلساقنلنغحةةةة تبلمةةةنبول بلحٓةةةىيد  بجَةةةسىبزحػحدتزةةةًتل بلسؿةلسةةةةذ       

يةنو  ( اHo et al.,2019تبلسا جمتوهة يم زفًي بتلبء تبللةموخ بلسقةيُةحد )تنٓةو،د بلُنق 
يموخ بلٓى،د  اع بلسسة ل تبلسفا  تزىب،  تزحةةلل بلمفىيةد تبلساحةف بلُةىي  هةا بلو ن اةث 

 ,.Chung et alأَةَةةا لبجساةةةو تبلحلةةةء تبجيلهةةةو يةةا جحاةةد بت مةةةل بلسقةيُةةحد بلحةةنم )
أغةةل  بلمقلمةةةذ نةةا نٓةةةو،د بلمةةنبول تزحةلللةةة نةةا بجَةةسىبزحػحد(اتزمّاةةا بلسؿةلسةةةذ 2006

 (.Bakker,2016ز نيى بلىنني)
تيماةةةا لآةةةى،ةذ بلقةْةةةاد زؿُةةةحا ألبء أ مةللةةةة نةةةا قةةةبل بجَةةةسسةلخ نةةةا بلسؿةلسةةةةذ       

بجَسىبزحػحد بللةئمد  اع بتَل  تغحى بتَل  تنلل لمسةجفد بلقمةنا ت يس اةث بلقمةن بلمُةسمبم 
 ت (Cacciolatti et al.,2016).غةهت بجَةسطمةوبذ بلمقةَةحد نةا ز ةنيى بلٓةى،د بلقةْةاد 

 يةةا بلمحةةًخ بلسقةيُةةحد لآةةى،د نةةا قةةبل زؿميةةم نسةةةئع بتلبء بجَةةسىبزحػحدزُةةةه  بلسؿةلسةةةذ 
.(Musarra et al.2016)  
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ة لاموبَد ؾحص أو  بيسلة جةتلبء زٓال نٗمو يال ،ححةى        ة تبَفا زفسحى بلىجؿحد ننٚن ا
ا  (Kumar Mishra et al.,2021)بلحقنةبلحقةء لػمح  بلٗقة ةذ بتقىى جمة يا نلل  يا

تزٓحى بلقلىيد بجيسٗةليد الع أو بلُحةَد بلقلميد نا قبل أَةفةو بلسةئةمخ زةؤضى  اةع وجؿحةد 
 بلحقل

(Mbabazize et al.,2020)    
بلسةا ؾللسلةة  تبلىجؿحةد هةا بللةمف بلىئحُةا لػمحة  بلمؤَُةةذ تهةا زػُةحم لاقسةةئع

لةةهلل ا زفةةم بلىجؿحةةد أؾةةم أهةة   نػمن ةةةذ نكساسةةد.بلمؤَُةةد تبلسةةا زلةة  أٜةةىبف نسفةةملخ ت
بلمُةةهمد يةا زؿلحةل  ألبء بلمقٓةتذ تيفةلحةد بتلبوخ تنُةسنى بلملةةيحٍ بلمُةسكمند يةا زلحةح 

بتهمبف بلمىغنخ ا تؾحص أو بتوجةؼ ها بلمفحةو بلىئحُا لاسةءخ بتلبوخ ا انب ،ةنر بلمقٓة خ 
ة أ اع ا يننلة زانو أ،طى ،سةءخ بلمؤَُةذ بتقىى. لهلل زسكإ بتلبوخ نا  نا زؿلل أوجةؾا

يحمد لامؤَُد تبلسى،حً  اع بتنٓ د بلسا زٛحف يحمد لامؤَُةد  بلمٗةويف بلسا ج زٛحف
تبلسنبيو جحا بَةسكمبم ٜةىق بلسمنيةل لانٖةنل الةع أيةل زااسةد لةىأٌ بلمةةل انمةة يةؤلي الةع 

بلسمنيةةل  يةةا بلحقةةنة نةةا  ييةةةلخ بللحمةةد بلُةةنيحد لااحةةةو تضةةىتخ بلمُةةةهمحا. ،مةةة يفسحىيةةىبو
 (AL-Shatnawi et al.,2021 )بللىبوبذ بلملمد بلسا زؤضى  اع بلحقل

ة  اع وأٌ أتلنيةذ بلفماحةذ بلمٗىيحد  اع نةى بلُةقحاات زفلة   تيانو بلىجؽ لبئما
بلحقنة بلسػةويد ٖةيا بلسةئمخ  ا ٜىيل يةى٘ بلمًيةم نةا بلسنبئةم  اةع بلملسىٚةحا تزلةمي  

اا ت يماا أو زؤلي بَسىبزحػحةذ بتيىب٘ يا جفٙ بتؾحةو الع نكةةٜى ينبئم أيل لامنل ح
تنة  بتهمحةد ا (Do, & Phung, 2020بجئسمةو تبلمكةٜى بتقبيحد تبللةىت٘ بلمسفطةىخ)

توجؿحةةد بلحقةةنة بلسػةويةةد َةةنف يسقةةةتل  بلحةؾةةص بلحفةةميا   بجَةةسىبزحػابلؿحنيةةد لاسؿةلسةةةذ 
 حد . اع بلحقنة بلسػةويد بلانيس جةلس ححل

 :انثحسأوال : مفاهٍم ومصطهحاخ 

 Strategic alliances بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد : .6

هقةةةةةة بلفميةةةةم نةةةةا بلسفىيسةةةةةذ بلسةةةةا ؾةتلةةةةر زسُةةةةحى تزنٚةةةةحؽ  نسلةةةةنم بلسؿةةةةةلف 
بجيسٗةةليد نةا  بجَسىبزحػاا تيم يىغ  نلل الع ؾمبضسلة نُححةا نا غلةدا تبوزحةٜلةة جةلؿةلةد

غلد أقىى. تلاا بغاث ههح بلسفىيسةذ زى،ً  اع أؾةم أت جفةٙ بلُةمةذ بلممحةًخ لاسؿةةلفا 
ا بَةةسقسةغلةا تهةةع نؿةتلةةد بلٓةةى،ةء ز ةةنيى ْةةال نةةا تزٗةةف بلفقةٖةةى بلٓةةةئفد بلسةةا يماةة

أْاةل بلفبيةذ بلمسحةللدا ،مة أو ،ل بلسفىيسةذ زامل جفٛلة بلحفٙا تَةنف يةنول بلحةؾةص 
 أغاث ههح بلسفىيسةذ ،مة ياا:  

( بلسؿةلف بجَسىبزحػا ج نةم "َةفا ْةى،سحا أت أ،طةى نؿةن 1333 ىف )نٗ سعا 
بلسفىيةةف  اةةع زفلةةح  بجَةةسسةلخ نةةا بلمةةنبول  تيى،ةةً هةةهب زاةةنيا  بيةةد زاةناحةةد زحةللحةةد" 

(  يحفىف بلسؿةلف بجَةسىبزحػا 6991أنة )قحى بلمياا ا بلمٓسى،د يا جحاد ليقةنحاحد زقةيُحد
 اةع أنةةم "نػمن ةةد تبَةةفد نةةا بلفبيةةةذ بلسفةيميةةد بلسةةا زقٓةة  جةةحا بلمؤَُةةةذ بلمسقةيُةةد يةةا 

 أي ةو نكساسد لسؿلحل همف نؿمل." 
" أو بلسؿةلف بجَسىبزحػا  حةوخ  ةا  (Todeva, Konke, 2005)ا تيىى ،ل ن

"نمٝ قةٔ نا أنمةٜ بلسفةتو جحا ْى،سحا أت أ،طىا تهن أَانت يماا ز ححلةم يةا أي ْةال 
نا أْةاةل بلسفةةتو جةحا ْةى،سحا أت أ،طةى ْةةنبا تبؾةمبا أت أ،طةى نةا أنٓة د  لةنل بلسٗةمح ا 

ىة لإلنسةةةظا بزسةيحةةةذ بلٓةةىبءا بزسةيحةةةذ بلسنييةة ا بزسةيحةةةذ نلةةل بلساقنلنغحةةةا بلس ةةنيى بلمٓةةس
بلسفةتو بلسُنيلاا بجَسٓةوبذ". تيبؾظ أو هةهب بلسفىيةف يةم ز ةىق الةع أْةاةل بلسؿةلسةةذ 

 بجَسىبزحػحد. 
( بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد  اةع أنلةة زىزححةةذ Robson et al. 2019 ىيةر لوبَةد)

زفةتو جحا ْةى،سحا أت أ،طةى زسلةَة  بلمةنبول بلمسحةللةد لسؿلحةل ألبء زقةيُةا نؿُةا نةا قةبل 
 نٓةو،د بلمنبول ا ن  بلؿسةر  اع هنيةذ بلٓى،ةذ بلكةٖد . 
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 Profitability of commercial banks وجؿحد بلحقنة بلسػةويد: .1
حى نسكٗٗم زٛ ا  أَةَة ا جسالا تلبئ  بتيىبل بللةجاد لاُؿث لمى ها نؤَُةذ بئسمةنحد غ

تبل اث أت جفم أغل يٗحى ا تبلسفةنل جٗسد أَةَحد يا بتئسمةو يٗحى بتغل) حم بلؿمحما 
ج نلة بلملحةٌ بتَةَا بلهي يفاٍ  (Do & Phung, 2020)ت ىيلةا (01:  6996

ةل تبَسكمبم ننبولهة ا ت أنلة بللموخ  اع بلقػةؼ بلٓةنل لأل مةل تيللى نمى يفةلحد بت م
 ،ُث  ةئم نا بَسطمةو نفحا. 
 شاوٍا : انذساسح االسرطالعٍح :

وجؿحةد  يةا( نسةىلح نةا بلفةةناحا 03يةم بلحةؾص جةنغىبء لوبَةد بَةس ب حد ْةمار )
لتلد بلانير ْمار )جقل بلانير بلنٜقاا جقل بلكاةحعا بلحقةل بلسػةةوي  يابلحقنة بلسػةويد 

 بلانيساا بلحقل بتهاا بلانيسا( تللم بْسمار بلموبَد بجَس ب حد  اع نة ياا: 
 :الع  بلموبَد بجَس ب حد ريهمت
  بلحقنة جمسلنم بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد يانمى نفىيد بلفةناحا 
  بلحقنة ج جفةل تأهمحد بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد. يا  بلفةناحابلسفىف  اع نمى الوبة 
 .نمى نفىيد بلمُانلحا ج همحد بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 
 .المةم بلمُانلحا ج ْاةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 
 بلحقنة  ا بلمقنل يا زؿةلسةذ بَسىبزحػحد. يا  أَحةت اؾػةم بلمُانلحا 
  نفىيسل  جةلقسةئع بلسا زفنل  اع بلحقنة نسحػد بلمقنل يا زؿةلسةذ بَسىبزحػحد لبقاد

 ت/أت قةوغحد. 
ؾسةةع 6/63/1362تيةةم يةةةم بلحةؾةةص جةةنغىبء بلموبَةةد بجَةةس ب حد يةةا بلسسةةىخ نةةا 

نكساةف بتلبوبذ بلمٗةىيحد يةا  بلحقنةيا  م جةقسحةو نػمن د نا بلفةناحا06/63/1362
 ساف بللموبذ بلمٗىيحد. جؿحص يغ ع بلحةؾص نك

 :  نة ياا بجَس ب حد بلموبَدبلقسةئع بلمُسكاٗد نا ت،ةو نا جحا أه  
 زنغم نفىيد ياحاد لمى بلفةناحا جمسلنم بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 
  .ينغم نُسنى نسمنا نا الوبة بلفةناحا جةلحقنة ج جفةل تأهمحد بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 
 نسنَ د ج همحد بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد. ينغم لمى بلمُانلحا نفىيد 
  .ينغم المةم ٚفحف لمى بلمُانلحا  ا أْاةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 
  بغاث أَحةت زكنف بلمُانلحا نا بلمقنل يا زؿةلسةذ بَسىبزحػحد يىغ  الع أَحةت

 نسُحد تَحانلنغحد زسفال ج ححفد بلمنبٜا بلانيسا.
 فنل  اع بلحقنة نسحػد بلمقنل يا زؿةلسةذ لميل  نفىيد ٚفحسد جةلقسةئع بلسا ز

 بَسىبزحػحد لبقاد ت/أت قةوغحد. 

 شانصا : انذساساخ انساتمح:

 بلموبَةذ بلمسفالد جةلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد: -1

( بلسفىف  اع نمى ز ضحى بلسفةتو بلسقةيُا  اع 1362بَسلمير لوبَد )نىي ا 

تغنل ز ضحى نفقني لاسفةتو بلسقةيُا  بججساةو تبلىيةلخ تبلسمحًا تيم زنٖار بلموبَد الع

( 1360جحقمة بَسلمير لوبَد)قنبلميا ا  اع ،ل نا بججساةو تبلسمحً بلمؤَُا تبلىيةلخ

زقةتل نة يٓلمح بلنير بلؿةٚى نىؾاد زؿنل غهويد نا ْ نلة ا ةلخ زىزحث َحةَةذ 

حص بٖحؿر تبيسٗةليةذ بللىو بلىبهاا يلم أٖحؿقة نفحّ يحمة يُمع جةللىيد بلاننحدا ؾ

بلساقنلنغحد بلمُسفماد يا بلفةل   زلىيحةا تبؾمخا ن  بنلحةو بلؿنبغً بلُحةَحد تبلػغىبيحد 

تبلطلةيحد تبجيسٗةليد نسحػد لاسلمم بلفاما بللةئل يا تَةئل بت بم تبجزٗةلا تبو 

بؾسحةغةذ بلمُسلااحا نا ضلةيةذ نكساسد تبؾمخ تأَنبق لتل بلفةل  زلةوجر لسٓال َنق 

 .ماا تجةلسةلا أٖحؿر رةهىخ بلفنلمد بلسا ب،سُحر أجفةلب ،طحىخ زٓال ٖاث بلسؿميةذ ةل

أنةم هٓةْد جقحد بلمؤَُةذ بجيسٗةليد بلسا ج زُس ح  ننبغلد ههح بلسؿميةذ تبلمسغحىبذ 



5 
 

بلػميمخا نمة يؿس   احلة بَسكمبم بلحمبئل بجَسىبزحػحد َنبء ،ةنر ههح بلحمبئل زُسلمف َم 

ت  بظ غنبنث بلٛفف أت بَسغبل  قةٖى بللنخ أت لمنبغلد ننبيف زقةيُحدا يػنخ نفحقد أ

تنا أه  ههح بلحمبئل بلسؿةلف بجَسىبزحػا بلهي يفسحى ،ؿل يُة م تيُةه  يا نمن تز نو 

بلمؤَُد  مننة جمج نا بلٗىبع تبلمقةيُد بلسا ج زسحم ننبغلد زال بلسؿميةذ بلػُةم . تللم 

بَةذ أه  بلفقةٖى بتَةَحد لقػةؼ بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد نا غنبنث زقةتلر بلفميم نا بلمو

( أنم ينغم ز ضحى لامااحد بلػًئحد )ا ةلخ زكٗحٕ غًء (Osano, 2009نكساسدا يلم وأى 

نا بلمنبول بلسا زمساالة بلٓى،د( نا قبل نلالة الع نٓىتع نٓسىة يا زؿةلف بَسىبزحػاا 

زؿلحل نػةؼ بلسؿةلف تبَسمىبوح. تيم يا  بلسا زُةه  تيؤلى نلل الع زؿلحل تزقمحد بلطلد

ل أو يانو نا قبل زؿنيل بتَل ؛ تو نلل أيٛل نا  ٛا بيسىؾر بلموبَد أو نلل بلمااحد ي س

نػىل بلسفةيم  اع نلل بتننبل بلقلميد يلٝ. تيم بَسقسػر بلموبَد نمننغةا ويةٚحةا يماا نا 

ا نلالةا  قم ا مبل اٜةو لاسؿةلف ن  ْى،ةذ قبلم زؿميم يحمد ت،محد بتَل  بلسا يما

 أقىى.

جةيسىبؼ نمننظ ليقةنحاا  (Chaturvedi & Gaur, 2008)ؾحا يةم بلحةؾطةو  يا 

لسقمحد بلطلد تبجلسًبم تيٗاؽ لاس ححل يا نكساف أننبع بلسؿةلسةذا ؾحص او بلطلد تبجلسًبم ج 

بلموبَد الع أو نػةؼ بلسؿةلف يفسمم  ينغم الحلمة اج بلؿم بتلنع نا بجهسمةما تيم زنٖار

 اع زنبيىهمة نفةاا ؾحص او جمبيد بلسؿةلف زس اث بلطلد تبجلسًبم بلفلبنححاا تنلةيسم زس اث 

بلطلد تبجلسًبم بلفةٜسححاا تيم أتٚؽ بلحةؾطةو نلل يا ضبش ق نبذ؛ بتتلع: بلطلد بلفلبنحد 

فلبنحد ا بجلسًبم بلفلبنا يؤليةو الع بلطلد زؤلى الع بجلسًبم بلفلبنا. بلطةنحد: بلطلد بل

بلفةٜسحد. بلطةلطد: بلطلد بلفلبنحد + بجلسًبم بلفلبنا ا بلطلد بلفةٜسحد يلنلتو الع بجلسًبم 

 بلفةٜسا. 

زنغلر جفٙ بلموبَةذ بتقىى الع زؿميم أَحةت نػةؼ بلسؿةلسةذ نسحػةد زةنبيى  تيم 

 (Kundesn, Bernhard,2008سلمير لوبَد ،ل نابلفميم نا بللموبذ بلسؿةلسحدا ؾحص بَ

زؿميم ز ضحى بللموبذ بلسىليد تبلسقلحمحد  اع نػةؼ بلسؿةلسةذ يا نػةل بلحؿنش تبلس نيىا  ) 

( لاساقنلنغحة بلؿحنيدا ،مة بَسلمير يحةةٌ بللةموبذ Novozymesتيلةا لموبَد ؾةلد ْى،د )

نش تبلس نيى؛ تيم زنٖار بلموبَةد بلسا يػث زنبيىهة لٛمةو نػةؼ بلسؿةلف يا نػةل بلحؿ

الةةع تغةةنل يةةموبذ زفةتنحةةد نسمبقاةةد جةةحا بللةةموبذ بلسقلحمحةةد )بَةةسىبزحػحد بلٓةةى،د تبللحاةةل 

بلسقلحما للة(؛ تجحا بللموبذ بلسىليد )بلسمويثا بلطلةيةد بلمٓةسى،دا بجزٗةةجذ بلمسحةللةد جةحا 

نػةةؼ بلسؿةةلف نةا يةا  زةؤضىبللحال تبجَسىبزحػحد  اع بلمُسنى بلسقلحما( تبلسا يماةا أو 

لل زحةلل تنٓةى بلمفىيةد  قبل تٚنؼ بلُحةَةذ بلسقلحمحد تزٗمح  بللحال جةل ىيلد بلسا زُ 

 زؿةلسةذ بلحؿنش تبلس نيى.يا  جحا بلٓى،ةء

بلسفىف  اع ،حسحد زة ضحى  (Heimeriks, 2005)بزُةيةا ن  بلموبَد بلُةجلد يلم بَسلمف 

سةد  اةع بتلبءا تبلفبيةد بلمٓةسى،د جةحا بلكحةىخ يةا نػةةل بلمنبول بلكةٖةد جةللةموبذ بلمسؿةل

ْةةى،د نسؿةلسةةد  606زؿةةةلف يةةع 1133بلسؿةةةلف تألبء بلسؿةةةلفا تنلةةل نةةا قةةبل لوبَةةد 

تيم زنٖار بلموبَةد الةع أو ،ةل نةا بلكحةىبذ  ام1336الع  6990بلسسىخ نا يا  تنقمنػد

يةا  تبللموبذ  اع نسٍ بلموغد نا بتهمحةد يةا بلسة ضحى  اةع ألبء بلسؿةةلفا ،مةة أو بللةموبذ

نػةل بلسؿةلف زىزحٝ بيػةجحةا تزؤضى يا ألبئما تزنٖةار الةع أو هةهب بتلبء يسة ضى جةةلسغحى يةا 

دا تيس ضى أيٛةا جموغد ،ححىخ جةلفنبئل ؾػ  بلمححفةذ ت مل بلفةناحا تبلمػةل بلٗقة ا لآى،

بلسا يٛفلة أؾم بتٜىبفا تبلسا زؿم نا نٓى بلكحىبذ تبلمفةوف بلسا للة ز ضحى يةنى  اةع 
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ألبء بلسؿةلف. تأقحىبا زٓحى بلموبَد الع أو يموبذ بلسؿةلف زفسحةى نسغحةىبذ تَةح د تغًئحةد 

 تللة ز ضحى يا ألبء بلسؿةلف.

بَسآةةف زٗةنوبذ نةميىي  (Taylor, 2005)لةة تيةع لوبَةد أقةىى ؾةةتل نةا قبل

بلسؿةةةلف  ةةا أهةة  نؿةةملبذ نػةةةؼ  بلسؿةةةلف بجَةةسىبزحػا يةةا ي ةةةع بلحىنػحةةةذ؛ نةةا قةةبل 

تزنٖةةار بلموبَةةد الةةع أو أهةة   .( نةةا نةةميىي بلسؿةةةلف640اغةةىبء نلةةةجبذ نحمبنحةةد نةة  )

اةةع ْةةى،ةء بلفنبنةةل بلسةةا زةةؤضى يةةا نػةةةؼ بلسؿةةةلف؛ هةةا بللةةموخ  اةةع بلساحةةف تبجنسسةةةؼ  

بلسؿةلفا نمةوَةذ بلفةناحاا تيموخ بلٓى،ةء  اع بلسفا  أضقةء زقسحه بلسؿةلفا ،مة يقحغا  اةع 

بلسؿةةةلف زنغحةةم بلمًيةةم نةةا بجهسمةةةم جلٛةةةية بلسقسحةةه بلفماةةا نةةا أغةةل ز ةةنيى يةةا  بلٓةةى،ةء

 Cacciolatti et) ا يةةةا ؾةةةحا زؿةةةىٔبلسؿةةةةلف تزؿلحةةةل  بيةةةةذ زفةتنحةةةد نةغؿةةةد

al,2016)زنٖةةار تيةةم  بلٓةةى،دا تبلبء بجَةةسىبزحػحد بلسؿةلسةةةذ جةةحا بلفبيةةد دلوبَةة  اةةع 

 بلٓةةى،ةذ ألبء  اةةع زةةؤضى بجَةةسىبزحػحد بلسؿةلسةةةذ توبء بلاةنقةةد بللحةةةذ  بو بلةةع  بلموبَةةد

 زُةةفع ؾةةحا يةةا بتلبءا جةةحا بلم اةةنت بلسةةنبيو ت بلقةْةةاد بلٓةةى،ةذ ز ةةنيى تيةجاحةةد بلقةْةةاد

 يةا بجَةسىبزحػحد لاسؿةلسةةذ قٗةةئٕ ضةبش زؿاحل بلع( Cardoni et al., 2020)  لوبَد

 بلسك ةةةةحٝ بو بلةةةةع بلموبَةةةةد زنٖةةةةار تيةةةةم بلمةةةةةلاا بتلبء  اةةةةع زةةةة ضحىه  تزلةةةةميى اي ةلحةةةةة

 يةىزحٝ ت بتيةىبلبذ يةا لةحٍ تلاةا بتٖةنل يةا بلقمن  اع ايػةجا جٓال يؤضى بجَسىبزحػا

  . بلسؿةلف لبقل بلمؿةَححد بلٛنبجٝ جامحد ،ححى جٓال بلسؿةلف يا بلسفلحم

زة ضحى بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد زلةمف يحةةٌ   (Ferreira et al. 2020)تيةا لوبَةد       

تيةةموبذ بجَسآةةةف تبجَةةسغبل  اةةع بججساةةةو تز ةةنيى بلمقسػةةةذ بلػميةةمخ. تلوبَةةد زحةةةلل 

بلمفىيد ت بيةذ بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد  اع نُسنى بلٓى،د ت اةع تغةم بلسؿميةم ا نةموٌ 

زةةة ضحى  بيةةةةذ بلسؿةلسةةةةذ بجَةةةسىبزحػحد يةةةا ز ةةةنيى بلمقسػةةةةذ بلػميةةةمخ تبلةةةمتو بلنَةةةحٝ 

َةةم بلسػةةنخ جةةحا بلسؿةلسةةةذ يةةا  لبَسآةةةف تبجَةةسغبل ،لةةموبذ ليقةنحاحةةد ا ،مةةة زُةةةه 

تزنٖار بلموبَةد ا تز نيى بلمقسػةذ بلػميمخ جنَةٜد بجَسآةف تبجَسغبل بجَسىبزحػحد

نحةْةةى لاسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد  اةةع بججساةةةو تز ةةنيى بلمقسػةةةذ بلةةع تغةةنل زةة ضحى ايػةةةجا 

بلػميةةمخ ا تبلسنَةةٝ يةةا زةة ضحى بجَسآةةةف تبجَةةسغبل نةةا قةةبل بلةةمتو بلنَةةحٝ لمٓةةةو،د 

 بلمفىيد.

يا ،حسحد زة ضحى نٓةةو،د تؾمةيةد بلمفىيةد  اةع  (Guo et al., 2020) تزُفع لوبَد        

بلةع أو بلطلةد للةة  بيةد نفانَةد نة  جفةم بلحىب ةد تأو تزنٖةار بلموبَةد  ز نيى نقسع غميم

 لةمفا جحقمةة زبلفلنل بلىَمحد زٛةى جفةم بلحىب ةد  ا زةؤضى بلفلةنل بلىَةمحد َةاحاة  اةع بلحىب ةد

لآى،د  اع َانة زمتيل  بللحااايحةٌ ز ضحى بلنٚ   بلع (Shijaku et al. 2020) لوبَد 

 لسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمتلحد.بلٓى،د  اع بلس افةذ بلسقلحمحد لامٓةو،د يا ب

لآى،د  اع َةانة زةمتيل بلٓةى،د  بللحاااتغنل  بيد ز ضحى بلنٚ  تزنٖار بلموبَد بلع 

  اع بلس افةذ بلسقلحمحد لامٓةو،د يا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمتلحد.

يد جحا نػةجذ بلمنبول بلنَح د تبللن يل  بلسىبجٝالع (Sun. 2020) تزُفع لوبَد        

جحا بلمقلمةذ ات زحؿص ههح بلموبَد يا ْحاةذ زفمل بتوَةل لاسؿةلسةذ  بلسا زلنل زٓاحل

بو نُؤتلحد بلؿمبضد تبلسٓةجم بلمسكٗٗد تزنٖار بلع ا بجَسىبزحػحد ت بيةذ بلمسةجفحا

 أضىذ  اع زٓاحل ْحاةذ زفمل بتوَةل.

( بلةع لوبَةد زة ضحى بلسُةةل  اةع ولتل يفةل  (Li, & Reuer, 2021تزلةمف لوبَةد     

تزنٖار الع أهمحد بلسُةل جة سحةوح أؾم غنبنث بلححاد ا بلُنق لاسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمتلحد

 بلمؤَُحد بلسا زٓال يىٔ قال بللحمد لآى،ةذ تبلمكةٜى يا بلسؿةلسةذ بلمتلحد.
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زةة ضحى بلُةةحةق  يحةةةٌبلةةع  (Mokhtarzadeh & Jalali., 2021) تهةةمير لوبَةةد        

بلٗةةقة ا  اةةع هحاةةل بلسؿةلسةةةذ ا ت،ةةهلل زؿميةةم بتتلنيةةد بتتلةةع لس ةةنيى تبقسحةةةو هحاةةل 

لاسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد ا تأغةةىى بلحةةةؾطنو َةةسد لوبَةةةذ ؾةلةةد نُةةسلاد ؾةةنل بلسؿةلسةةةذ 

ةي بجَسىبزحػحد جحا بلٓى،ةذ بتيىبنحد تبلٓى،ةء بلمتلححا يا ي ة ةذ نكساسد نطل بلقسٝ تبلغ

ا تبجزٗةجذ ا تبلكمنةذ  حى بتنسىنر ا تبتغهيد تبلمٓىتجةذ ا تي   غحةو بلُحةوبذ ا 

زنٖار الع أو بلٛمةنةذ بللةنننحد لاسؿةلسةذ بلسا يس  زٓاحالة يةا َةحةق ا تيم ت،هلل بتلتيد

ٖةةقة ا  ةلحةةد بللةجاحةةد لةةإللبوخ تبلطلةةد َةةحانو للةةة نسةةٍ بلةةمتو يةةا بلسؿةلسةةةذ نبذ بلُةةحةق 

سٙ لإللبوخ ا ت بتخ  اع نلل  ينو آلحةذ بلسؿا  بلىَمحد يا يةجاحد بتلبوخ بلمقكسٛةد بلمقك

ا تبت ىبف بجغسمة حد يا يةجاحد بتلبوخ بلفةلحد ها بلفنبنل بلملحمقد لس نيى تبقسحةو هحال 

 لاسؿةلسةذ

ي نمةننظ "بلسلحةح  بلملةةوو" بلةهبلةع  بيسةىبؼ (Wang et al. 2021) تهةمير لوبَةد        

يٗةف  نمةننظ بلملةونةد أو تزنٖار بلقسةئع بلعا يحؿص  ا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمقةَحد

ةة نةا نقلةنو ا ،سةءخ ،ب بلػةنححا يةا تيةر تبؾةم ا لةحٍ يلةٝ نةا نقلةنو بللةمف ٛا تلاةا أي

بلٓةةى،د بلٓةةىياد ت نمةةننظ بلسلحةةح  بلملسةةىؼ يةةا بلموبَةةد زماةةا بلٓةةى،ةذ نةةا ايػةةةل ْةةى،ةء 

 زؿةلف نقةَححا.

 :  انذساساخ انساتمح راخ انعاللح تشتحٍح انثىىن انرعاسٌح  -2

 بلمٗةوف لىجؿحد بلمبقاحد بلمؿملبذ زؿاحل الع (1360بَسلمير لوبَد )هقمبتيا 

 تلسؿلحل ا بلؿةلحد بتيند بلُنويد  قبل بلمةلحد لألتوبق َنق لنٓل يا بلمموغد بلسػةويد

 تبلحةلغ بلُنق يا بلمموغد بلسػةويد بلمٗةوف غمح   ا جػم  بلححةنةذ بلحةؾص يةم نلل

 بلمسغحّى زمطل تبلسا بلىجؿحد  ا بلسفححى ز  ؾحص ا  1360تنلل  نٗىيةا   ٓى أؾم  ملهة

 ْمار جحقمة ا بتٖنل  اع بلفةئم نفمل قبل نا 1366  بلسسىخ  ا بلموبَد يا بلسةج 

 نُحد ا بلمٗىف اؾػ  بلمٗىف  مى بلمُسلاد نطل بلمسغحىبذ زمطل تبلسا بلىجؿحد نؿملبذ

 ،سةءخ ا بتلبوخ ،سةءخ بجئسمةوا بلمحةْىخ غنلخ بجئسمةنحد بلسُلحبذ نؤْى ا بلمةل وأٌ

 تنفمل   بتقىى بلمٗةوف لمى بتيمب ةذ تنفمل ا بلسنبئم غحى  ا بلقةغ  ابلمقل بلساةلحف

  مى نسغحى  بيد تغنل بتؾٗةئا بلسؿمحل نسةئع أرلىذ . بلمةلحد بتتوبق يا بجَسطمةو

 تبلىجؿحدا تغنل بلمٗىف  مى جحا اؾٗةئحد لجلد نت غحى بلمٗىفا تغنل  بيد  اُحد

 غحى ٜىليد تبلىجؿحدا  تغنل  بيد بلمةل وأٌ نُحد جحا اؾٗةئحةا  لبلد غحى ٜىليد  بيد

  بيد تبلىجؿحدا ،مة بزٛؽ تغنل بلمحةْىخ بجئسمةنحد بلسُلحبذ نؤْى جحا اؾٗةئحةا  لبلد

 تغنل بلقسةئع تبلىجؿحدا تأرلىذ بجئسمةو  غنلخ نؤْى جحا اؾٗةئحد تنبذ لجلد  اُحد

  بيد تبلىجؿحدا ت،هلل تغنل بتلبوخ ،سةءخ نسغحى جحا اؾٗةئحةا   لبلد غحى ٜىليد  بيد

  بيد تبلىجؿحدا ،مة زححا أيٛة تغنل بلساةلحف ،سةءخ نسغحى جحا اؾٗةئحد لجلد  اُحد نبذ

ا  بلىجؿحد تجحا بلمٗةوف بتقىى لمى بتيمب ةذ نفمل جحا اؾٗةئحةا  لبلد غحى  اُحد

 يا بجَسطمةو نفمل جحا اؾٗةئحةا  لبلد غحى  بيد ٜىليد تغنل بلقسةئع تأقحىبا أرلىذ

 تبلىجؿحد. بلمةلحد بتتوبق

 وجؿحد  اع بلُحنلد نكةٜى أضى نفىيد ( همير الع1360اج أو لوبَد )ليحنندا 

 بلػًبئى يا بلفةناد بلسػةويد بلحقنة  حقد نا  اع بج سمةل ز  نلل تلسؿلحل بلسػةويد بلحقنة

  اع ب سممذ بلموبَد تيم ا 2015 ت 2010 جحا نة بلسسىخ  قبل تنلل جقنةا قمٍ زٛ 

نا قبل بَسكمبم  بلُحنلد نكةٜى أضى نمةنظ لسلميى بَسكمبم قبل نا بللحةَا بتَانت

 اغمةلا نُحد/ بتٖنل اغمةلا الع بلُةئاد تٖنلب نُحد(نػمن د نا بلمؤْىبذ نطل 
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 بلىجؿحد  اع ا ) الع اغمةلا بلنلبئ  بلُةئاد بتٖنل نُحد/ بلنلبئ   اغمةلا بللىت٘ الع 

 الع بلموبَد زنٖار .) بتٖنل  اع بلفةئم/ بلمااحد ؾلنق  اع بلفةئم( نمطاد جمؤْىبذ 

 بلُةئاد بتٖنل نُحد بلمااحد ؾلنق  اع بلفةئم جحا اؾٗةئحد لجلد نبذ  بيد  اُحد  تغنل

 زنغم  بيد تج بلنلبئ  اغمةلا الع بلُةئاد بتٖنل نُحد م تٜىليد بتٖنلا اغمةلا الع

 بتٖنل  اع بلفةئم لمؤْى جةلقُحد بلنلبئ  اأنة اغمةلا بللىت٘ الع اغمةلا نُحد جحا

 بلُةئاد بتٖنل نُحد تجحا  جحقم  اؾٗةئحد لجلد نبذ  بيد  مم تغنل الع بلقسةئع ي ْةوذ

 بلمؤْى أو للهب  ؾحا يا ا اغمةلا بلنلبئ  الع بللىت٘ اغمةلا نُحد ت بتٖنل اغمةلا الع

 . بلنلبئ  اغمةلا الع بلُةئاد بتٖنل نُحدu م ٜىليد  بيد

  اع بلمؤضىخ بلمبقاحد بلفنبنل أه  زؿميم ( الع1361يا ؾحا همير لوبَد )بلؿُحاا 

نا قبل ,) ا 1360-1339بلكةٖد بلفةناد يا َنوية يا بلسسىخ نا  بلمٗةوف وجؿحد

 ,بلمااحد ؾلنق ,بلمميننحد نُحد ,بلمٗىف ؾػ  لوبَد بلفميم نا بلمسغحىبذ بلمُسلاد نطل 

 .بجئسمةنحد بلسُلحبذ الع بجئسمةنحد بلسُلحبذ نكٕٗ نُحد ,بلسنبئم ٖةيا ,بلُحنلد نُحد

  اع بلفةئم بلمنغنلبذ تنفمل  مع بلفةئم جمفمل نلةَد بلمٗةوف وجؿحد تز ضحىهة  اع 

 وجؿحد جحا اؾٗةئحد لجلد نبذ  بيد تيم زنٖار بلموبَد الع تغنل  .بلمااحد ؾلنق

بلمينوا  تنُحد ,بلمٗىف ؾػ  تجحا بلمااحد  اع ؾلنق بلفةئم جمفمل نلةَد بلمٗةوف

 اع  بلفةئم جمفمل نلةَد بلمٗةوف وجؿحد جحا لجلد اؾٗةئحد نبذ  بيد ت،هلل هقةة

 الع بلسُلحبذ بلسُلحبذ نكٕٗ تنُحد بلمينو نُحد ,بلمٗىف ؾػ  تجحا بلمنغنلبذ

 جمفمل نلةَد بلمٗةوف وجؿحد جحا اؾٗةئحد لجلد تل  زسٛؽ تغنل  بيد نبذ .بجئسمةنحد

 قبلقلميد ؾلن بلُحنلد نا ت،با  بلمنغنلبذ  اع بلفةئم تنفمل بلمااحد ؾلنق بلفةئم  اع

 .بلسنبئم تٖةيا بلمااحد

 وجؿحد نُسنيةذ نا بلسؿلل الع ( 1360يا ؾحا همير لوبَد )بلُة ميا 

تأضى جفٙ بلمسغحىبذ  بلمةلحدا لألتوبق بلفىبق َنق يا بلمموغد بلفىبيحد بلمٗةوف

بلمبقاحد )ؾلنق بلمااحدا بلؿػ ا بلم انجةذا بلُحنلدا بلسميلةذ بلقلميدا بجَسطمةوبذا 

بجئسمةو بلممقنؼا تبلنلبئ  (  اع وجؿحد بلمٗىف بلمسمطاد يا بلفةئم  اع ؾلنق بلمااحدا 

(ا تزنٖار 1331-1333تنلل لفحقد نانند نا قمُد  ٓى نٗىف قبل بلسسىخ نا )

وبَد الع أو هقةة  بيد ايػةجحد نبذ لجلد اؾٗةئحد لال نا ؾلنق بلمااحد تبلم انجةذ بلم

تبلُحنلد تبجَسطمةوبذ  اع وجؿحد بلمٗةوف يا بلفىبقا ن   مم تغنل  بيد جحا اغمةلا 

 بلمنغنلبذ تبلسميل بلقلمي تبلنلبئ  تبللىت٘  اع بلىجؿحد. 

 بتلبء ج ةيد بَسكمبم أضى جحةو لعا ( 1360تيع نبذ بلُحةق همير لوبَد)ٖةلقا 

 زمطل . 2014 - 2004 بت نبم قبل تبلسمنيل بتَاةو لاسػةوخ جقل وجؿحد  اع بلمسنبيو

 بلمةلحد بللنبئ   اع بج سمةل ز  ؾحص تبلسمنيلا بتَاةو لاسػةوخ جحقل ت حقسلة بلموبَد نػسم 

 بتلبء ج ةيد جةَسكمبم بلحقل يا لسلحح  بلىجؿحد  2014 الع 2004 َقد نا بلمقٓنوخ

 نا بلفميم بلموبَد الع زنٖار تيم .بلسؿاحااا بلنٖسا بلمقلع بَسكمبم ز  تيم .بلمسنبيو

 جقل  اع وجؿحد )بلىجؽ ٖةيا( بلمةلا لامؿنو اؾٗةئحد لجلد نت ز ضحى تغنل بجىيهة بلقسةئع

 )بلىجؽ ٖةيا( بلمةلا لامؿنو لجلد اؾٗةئحد نت ز ضحى تتغنل تبلسمنيل لاسػةوخ بتَاةو

 لامؿنو بلمةلا اؾٗةئحد لجلد نت ز ضحى بلمااحد لاحقل تتغنل ؾلنق  اع بلفةئم نفمل  اع

 لاحقل . بتٖنل  اع بلفةئم نفمل  اع )بلىجؽ ٖةيا(

 بلسةئمخ هةنّ اَلةم نمى ( بلسفىف  اع 1364جحقمة بَسلمير لوبَد )نؿمما 

تزنٖل  تبلملػى َنويد نٗىف  اعجةلس ححل  تنلل بلسػةوي؛ بلمٗىف جىجؿحد بلٗةيا
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 نا جمفلملة زسانو بلسػةويد بلمٗةوف وجؿحد أو أجىيهة نا بلقسةئع نػمن د الع بلحؿص

 بلسُلحبذ  ا بلمُسنيةخ بلمبئقد بلسنبئم جحا بلسىق يفحى  ا بلهي بلٗةيا بلسةئمخ هةنّ

( 1361د )بلفىبجحما جحقمة نهحر لوبَا بلنلبئ  بلممين د  اع بلمميقد بلسنبئم تجحا بلممقنؾد

الع بلسفىف  اع نٗةلو أننبل بلحقنة بلسػةويد تبَسكمبنةزلة تز ضحى نلل  اع ألبء بلػلةي 

بلمٗىياا يٛبا  ا بلسقحؤ جىجؿحد بلحقنة بلسػةويد نا قبل نؿةتلد بلسفىف  اع بلفنبنل 

ئسمةنحد/ بلمؤضىخ يحلةا تزنٖار بلموبَد الع تغنل  بيد نحةْىخ جحا نؤْى بلسُلحبذ بج

تلبئ  بلفمبء ت،هلل نؤْىبذ بلسنرحسةذ بلكةٖد/ تلبئ  بلفمبءا نؤْى تلبئ  بلفمبء 

 اع اغمةلا بلمنغنلبذا تنؤْى وأٌ بلمةل / بلمنغنلبذ ت،ل نا نؤْى بتوجةؼ بلػةويد/ 

 بلمنغنلبذ تبلفةئم  اع ؾلنق بلمااحد. 

بلهى زؿمضم بلفنبنل )يحم ( زؿميم تيحةٌ بتضى 1331بَسلمير لوبَد )أجن ي حسىا ت

-6990بلموبَد( بلسا زؤضى  اع وجؿحد بلمٗةوف بلسػةويد بلساُ حقحد قبل بلسسىخ نا )

( تيم زنٖار بلموبَد لنغنل  بيد  اُحد جحا نُحد بلمكٕٗ بلكةٔ الع اغمةلا 1334

بلسُلحبذ تبلىجؿحد جملحةَحلة )نفمل بلفةئم  اع بلمنغنلبذ تنفمل بلفةئم  اع ؾلنق 

لمااحد(ا ،مة زنغم  بيد ٜىليد جحا ،ل نا ٖةيع بلسنبئما ؾلنق بلمااحدا  مل بلمنرسحاا ب

ت مل بلسىتع( تبلىجؿحد جهبذ بلملحةَحا بلُةجلحاا ،مة زححا تغنل  بيد  اُحد جحا نُحد 

بلُحنلد تبلىجؿحدا ت بيد ٜىليد جحا  مى بلمٗىف تبلىجؿحدا ،مة زنغم  بيد ٜىليد جحا 

جمفمل  بتٖنل بلطةجسدا نُحد بلمميننحد تغمةلا بتٖنل ( ت بلىجؿحد نلةَد ،ل نا )نُحد

 بلفةئم  اع ؾلنق بلمااحد.
بلع لوبَد بلفنبنةل بلسةا زةؤضى  اةع (DAO& NGUYEN, 2020)تهمير لوبَد 

وجؿحةةد بلحقةةنة بلسػةويةةد يةةا بلحاةةمبو بلقةنحةةد بلَةةحنيد ا جمةةة يةةا نلةةل يحسقةةةم تنةلحًيةةة تزةيبنةةم 
حةنةةةذ نةةا أوجفةةد ،حةنةةةذ ؛  ٓةةىخ جقةةنة يةةا يحسقةةةم ا تضمةنحةةد جقةةنة يةةا نةلحًيةةة ا تنُةةسكمم ج

الةةع  1361تزُةةفد جقةةنة يةةا زةيبنةةم تغمحةة  بلحقةةنة بلسػةويةةد بلُةةحفد تبلفٓةةىيا نةةا بلسسةةىخ 
زنٖار بلموبَد بلةع بلفطةنو  اةع بلسة ضحى بلُةاحا بلاححةى ا تيم .  اع تغم بلكٗن1361ٔ

ةنظ يحسقةةةم تزةيبنةةم تلةةحٍ هقةةةة زةة ضحى ،ححةةى  اةةع نمةةننظ لؿػةة  بلحقةةل  اةةع بلىجؿحةةد يةةا نمةة
نةلحًيةا تيا بلنير نسُم  غةءذ بلقسحػد بت،طةى اضةةوخ لاػةمل جةلفبيةد بلُةاححد جةحا نؤْةىبذ 
بلىجؿحةةد تنكةةةٜى بجئسمةةةو ا يٛةةبا  ةةا بجوزحةةةٜ بتيػةةةجا جةةحا نكةةةٜى بجئسمةةةو تبلىجؿحةةد 

الةةع بلسؿلحةةل يةةا زةة ضحى بللةةىت٘  (Do & Phung, 2020) تهةةمير لوبَةةدا بلمٗةةىيحد
الةع  1332بلمسفطىخ  اع بللموخ  اةع غقةا بوجةةؼ بلحقةنة بلسػةويةد بلسحسقةنحةد يةا بلسسةىخ نةا 

بلفةئةم  اةع تزنٖار بلموبَد بلع بنم  قمنة يىزس  نفمل بللىت٘ بلمسفطىخ يقكسٙ ا 1360
 Mbabazize et)لوبَةدتزُةفع ا بتٖنل لاحقل ا نمة يفقا أنم َحس  زكسحٙ وجؿحد بلحقل

al.,2020)   يةم تا الع لوبَد ز ضحى بلُحةَد بلقلميد  اع وجؿحةد بلحقةنة بلسػةويةد يةا أتغقةمب
زنٖار بلموبَد بلع أو بلُحةَد بلقلميد نا ؾحةص بوزحةٜلةة جُةفى بتيةىب٘ للةة زة ضحى َةححا 

جىجؿحةد بلحقةنة  ،ححى  اع بلفةئم  اع بتٖنل ا نمة يٓحى الع أو زغحىبذ أَفةو بلسةئةمخ زسقحة 
بلسػةويد يا أتغقمب.  بتخ  اةع نلةل ا زللةى بلقسةةئع أو بوزسةةع بلسٛةك  بتَةَةا لةم زة ضحى 
ب  اع بلفةئم  اع بتٖنل ب ،ححىا ب نس قىا ا َححا َاحا ،ححى  اع وجؿحد بلحقنة تأو هقةة ز ضحىا
 تزنٖةةع بلموبَةةد ج نةةم يػةةث  اةةع بلحقةةل بلمى،ةةًي أو يٓةةػ  بلسٛةةك  بتَةَةةا بلمةةقكسٙ
تبلمُةةسلى نةةا أغةةل زفًيةةً وجؿحةةد بلحقةةل ا تيػةةث أو يٛةةما أو بنسلةةةل بلُحةَةةد بلقلميةةد الةةع 

 أَفةو بلسةئمخ يسُ  جةلاسةءخ.
بلع يؿٕ بلمؿملبذ بلمبقاحد لاىجؿحد بلحقنة بلسػةويةد   (Wu, 2020)تهمير لوبَد 

سنبئةةم ا تنؤْةىبذ بلسٓةغحل بلمبقاحةد تبللحااحةد ا جمةةة يةا نلةل بلةمقل نةا غحةى بلا يةا بلٗةحا
تنُحد ،سةيد وأٌ بلمةل ا تنُحد بللةىت٘ بلمسفطةىخ ا تنُةحد بللةىت٘ الةع بلنلبئة  ا تؾػة  

تزنٖةار ا بلحقل ا تبلمااحد بلؿاننحد ا تبلمُسطمىيا بجَسىبزحػححا بتغةنةث تنااحةد بلحقةنة
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أو هحال بلمااحةد لةم زة ضحى ٚةاحل  اةع بلفةئةم الةع بتٖةنل ا تلاةا زسمسة  أَةل   بلموبَد بلع
ا مُةةسطمىيا جفبيةةد ايػةجحةةد نةة  نلحةةةٌ وجؿةةا ْةةةئ  آقةةى تهةةن بلفةئةةم الةةع ؾلةةنق بلمااحةةدبل

ج نم يػث  اةع بلحقةنة بلسػةويةد يةا بلٗةحا بللحةةم جسؿُةحا البوخ بلمكةةٜى  تزنٖع بلموبَد
 تز نيى بلمًيم نا بت مةل غحى بلسلاحميد.

الع زؿميم لتو ؾػ  تنفمل نمةن    (AL-Shatnawi,et al.2021 ) لوبَد   زلمفت

تزنٖةار ا بلحقنة يا زؿميم ز ضحى لوغد بلىبيفد بلمةلحد  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد بجولنحةد

لموغةةد بلىبيفةةد بلمةلحةةد  اةةع وجؿحةةد بلحقةةنة بلسػةويةةد  ايػةةةجابلموبَةةد بلةةع  أو هقةةةة زةة ضحى 

 ةةبتخ  اةةع نلةةل ا تيفةًي ؾػةة  تنفةةمل نمةةن بلحقةل بلضةةةو بتيػةجحةةد   اةةع وجؿحةةد ا بتولنحةد

يةا نمةن تز ةنو  ٚةىتويبلحقنة ا تبو بجَسطمةوبذ بتغقححد بلمحةْىخ ها  قٗةى أَةَةا 

 ؾص بلحقنة  اع ييةلخ ؾػ  بلىبيفد بلمةلحةد الةع أيٗةع ؾةمتزنٖع بلموبَد  اع ا بجيسٗةل

يةةا بلىجؿحةةد ا تبَةةسكمبم  لمةلحةةد لاحقةةنة يةةؤلي الةةع ييةةةلخنماةةا تو بوزسةةةع لوغةةد بلىبيفةةد ب

البوبذ بلحقنة ،ل بلنَةئل لسفًيً تلبئفل  جة سحةةوه  بلمٗةمو بلىئحُةا لسمنيةل نٓةةويفل ا 

تؾةةص بلحقةةنة  اةةع ز ةةنيى تزنَةةح  ن ةةةق  مالةةة ا تزٓةةػح  بلحقةةنة  اةةع بَةةسطمةو أننبللةةة 

لسمنيل ٜنيل بتغل ا نا قةبل بلسةئٛد يا  ماحةذ زمنيل بلٓى،ةذ  اع تغم بلكٗنٔ ب

بَسغبل بلسىٔ بجَسطمةويد لًيةلخ بلىجؿحةد ا تبلسةا َةسقفاٍ يةا نفةمل بلفةئةم  اةع ؾلةنق 

بلمااحدا تؾص بلحقنة  اع زؿلحل  نبئم  اع بتٖنل بلسا زًيم  ا زااسد بجيسىب٘ جلة نة  

 بلسى،حً  اع بلمٓةوي  بلمػميد بيسٗةلياة.

يؿةةٕ أضةةى وأٌ بلمةةل  اةةع وجؿحةةد بلةع   (Alphonsus, 2021) لوبَةةد   تزلةمف       

تزنٖةار بلموبَةد بلةع  أو ا بلحقنة بلسػةويد يا نحػحىية بلسا زُسكمم نلع بلساةنةل بلمٓةسىة

ٖةةيا  تجٓةال ناؿةنر  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد يةا نحػحىيةة ايػةجاوأٌ بلمةل  لم ز ضحى 

 وجؽ لاحقل بلسػةوي يا نحػحىية ت،ةنر بلقسةئع نسنبيلد ن  نلىيد بلملةيٛد للحال وأٌ بلمةل. 
تزنٖع بلموبَد ج نم  يػث  اع بلحقنة بلسػةويد بَسكمبم نُحد  ةلحد نا ؾلنق بلمااحةد الةع 

بت مةةل نا أغل زلاحل نكةٜى بتيبٌ تزلاحةل بلمميننحةد بلمىزسفةد بلمىزح ةد جلةة نة   بلمينو
 بلمٗىيحد تزفًيً ٖةيا بلىجؽ.

بلع زؿاحل ز ضحى ،سةيد وأٌ بلمةل تنكةٜى بجئسمةةو  )Jeris(2021 ,جحقمة زُفع لوبَد       
تزنٖار بلموبَد بلع أو ،سةيد وأٌ بلمةل تبلُحنلد للة زة ضحى ا تبلُحنلد  اع وجؿحد بلٓى،د

ا  اع بلىجؿحد. تزنٚؽ ههح بلموبَد ايػةجا  اع بلىجؿحد تأو نكةٜى بجئسمةو للة ز ضحى َاح
أو ،سةيد وأٌ بلمةل تبلُحنلد تنكةٜى بجئسمةو يماا أو زسقح  جمُسنى بلىجؿحد بلسا يماا أو 

 يُسكمنلة بلمُسطمىتو تأٖؿةت بلمٗاؿد يا بزكةن بللىبوبذ.
الةع زلحةح  زة ضحى تنُةةهمد ت بيةد  (Kumar Mishra,et al.2021)تهةمير لوبَةد        

تزنٖار بلموبَد بلع ا بلؿػ  تبللىت٘ تبلنلبئ  تبلسٛك  توأٌ بلمةل  اع وجؿحد بلحقنة
أو ؾػ  بلحقنة يا بزػةح نسًبيم تأرلى بجزػةح بلسقةيلا لبنؿىبف بلمفحةوي أو ؾػ  بلحقةنة 

  ييةةلخ بلفةةما تهقةةة  بيةد بلسػةويد بلقححةلحد لميم زحةيا أيل يا بَسكمبم اغمةلا بتٖةنل نة
َاححد جحا بلفةئم  اع بتٖنل تبلفةئم  اع ؾلنق بلمااحةد نة  نُةحد بللةىت٘ تنُةحد بلنلبئة  
تنُحد وأٌ بلمةل ا جحقمة زنغم  بيةد ايػةجحةد نة  ؾػة  بلحقةل تبلسٛةك . تنة  نلةل ات يةىى 

ا لمؤضىخ يا وجؿحد بلحقلغةلححد بلمُسػحححا أو نٓى بلسلةويى بلمةلحد هن أؾم بلفنبنل بلىئحُحد ب
تزنٖع بلموبَد أنم يػةث  اةع بلحقةنة بلسػةويةد أو زةنلا بهسمةنةة قةٖةة لبَةسكمبم بلسفةةل 
لألٖنل لًيةلخ بتوجةؼ تيحمد بلحقلا تيػث  اع بلحقنة بلقححةلحد يؿٕ نُةحد بلنلبئة  تيػةث 

 Paul,et)لةمف لوبَةد ا يةا ؾةحا زأو زؿةتل ييةةلخ ؾػة  تلبئة  بلحقةنة لسؿُةحا ألبء بلحقةل
al.2021)   الع نفىيد ز ضحى َحنلد بلحقنة  اع وجؿحسلة ن  َحى بلفمل بلفةلي ت اةع بلمةمى

تزنٖار بلموبَد بلع أو بلُحنلد جٓال  ةم لم ز ضحى ،ححى  اع بلىجؿحةد يةا ي ةةع ا بلمسنَٝ
جةةقػبليّ يةةا تٚةة  أيٛةةل تزؿةةةيظ  اةةع جةةقغبليّ ت َةةسانو جقةةنة يةةا  بلحقةةنة بلسػةويةةد

 ا بلُحنلد تبلىجؿحد.بلمُةتبخ جح
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 :انعاللح تٍه انذساسح انحانٍح وانذساساخ انساتمح وانفعىج انثحصٍح -2
يماا لاحةؾص زقةتل بلفبيد جةحا لوبَةسم بلؿةلحةد تبلموبَةةذ بلُةةجلد تٖةنجا لاسػةنخ  

 طحد ،مة يسححا يا بلٓال بلسةلا :بلحؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  انثحسساتعا : مشكهح 

احقنة لتوبا ،ححى بتهمحد يا زقمحد بجيسٗةل بلنٜقاا ؾحص زفسحى أؾم  أه  بلى،ةئً ل

بتَةَحد بلسا زفسمم  احلة ،ةيد لتل بلفةل  بلمسلمند تبلقةنحد يا ز نيى بيسٗةلبزلةا تنلل لمة 

لمتوهة بللةم تبلسفةل يا ،ةيد بلمػةجذ تبتنٓ د بجيسٗةليد تبلكمنحد  اع ؾِم َنبءا 

 تبلسا زم   نُحىخ بلقمن تبلسلمم لاةيد بلمتل.

بتنى يس اث زلنيد أتبٖى بلفبيد  تللم أٖحؿر بلؿةغد لاحقنة ٚىتوخ يفاحد تههب

جحا بلحقنة ت،ةيد بلمؤَُةذ بلمةلحد تغحى بلمةلحد يا لبقل بلمتلد تقةوغلةا نا قبل بغىبء 

بلفميم نا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمكساسدا جغى٘ زؿلحل أهمبيلة تبَسىبزحػحةزلة تجىبنػلة 

 يا بلقلن٘ جةيسٗةل بلمتلدا تزؿلحل أهمبيلة بجيسٗةلي. 

تزفسحى بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد أؾم أه  بتَةلحث بتلبويد بلؿميطد بلسا يماا بزحة لة 

لاؿم نا بلمٓابذ بتلبويدا بلسُنيلحدا بلحٓىيدا تبلساقنلنغحد َنبء ن  جقنة أت نؤَُةذ 

(  out sourcingأقىى لبقل لتلد بلانير أت نا قبل بج سمةل  اع بلمٗةلو بلكةوغحد)

حةغةزلة نا بلسكٗٗةذ نبذ بلساةلحف تبلملةوبذ بلفةلحد قةٖد يا نػةل يا زاححد بؾس

 زاقنلنغحة بلمفاننةذ.

ت اع بلىغ  نا ههب بلس نو بلماؿنر بلهي  ىيسم وجؿحد بلحقنة بلسػةويد يا لتلد 

بلانير تبلسا زؤلي لتوبا أَةَحةا يا بلسلمم بجيسٗةلي لمتلد بلانيرا تنلة زُةه  يا ؾسظ 

تلبئ  بتيىبل تبلٓى،ةذ ت بلؿاننةذ تبلمؤَُةذ بلكةٖد تبلفةند تهحاةذ بلمبيحا نا 

بجَسطمةو ا تزلمم زمنيبذ جةلمبيحا لأليىبل تبلٓى،ةذ تبلؿاننةذ ا ،مة زُةه  يا 

بجَسطمةو لمٓىت ةذ بت مةل َنبء جٓال نحةْى أت ْىبء أَل ا ،مة زُةه  يا انمبل 

محسم تزلمنم تأي قال يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد يؿمش بجيسٗةل بللننا جةتننبل بلبيند لسق

 ورائط انذساساخ انساتمح 

 زؿميم بلسػنخ بلحؿطحد نا قبل نسةئع بلموبَةذ بلُةجلد تبلموبَد بلؿةلحد 

 انذساسح انحانٍح  انفعىج انثحصٍح

زى،ةةةةةةةةةً  اةةةةةةةةةع بلسؿةلسةةةةةةةةةةذ 

بجَسىبزحػحد يا نػةةل بلفبيةةذ 

بلمتلحةةةةةةةةد أت يةةةةةةةةا بلمػةةةةةةةةةجذ 

 بجيسٗةليد.

زسقةةةتل بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد 

 يا جحاةذ غحى ،نيسحد.

بغاةةث بلموبَةةةذ زسقةةةتل البوخ 

 بلمٓىت ةذ بلٗغحىخ. 

لةةة  زسقةةةةتل بلموبَةةةةذ بلُةةةةجلد 

بلفبيةةةةةةةةةةد جةةةةةةةةةةحا بلسؿةلسةةةةةةةةةةةذ 

بجَةةةةسىبزحػحد توجؿحةةةةد بلحقةةةةنة 

 بلسػةويد

 

زسقةةةةةةةةةةةةتل بلسؿةلسةةةةةةةةةةةةذ 

بجَةةةةسىبزحػحد يةةةةا نػةةةةةل 

 البوخ بت مةل.

زسقةةةةةةةةةةةةتل بلسؿةلسةةةةةةةةةةةةذ 

بجَةةةةةسىبزحػحد يةةةةةا بلححاةةةةةد 

 بلانيسحد.

ٓةةىت ةذ زلةةس  جةةنلبوخ بلم

 نا نقلنو ترةئف بتلبوخ. 

زسقةتل بلموبَد بلسؿةلسةةذ 

بجَةةةةةةةةسىبزحػحد توجؿحةةةةةةةةد 

 بلحقنة بلسػةويد. 

 

نةةةةموخ بلموبَةةةةةذ بلسةةةةا زسقةةةةةتل 

بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد يةةا نػةةةل 

 البوخ بت مةل.

ياةةد بلموبَةةةذ يةةا بلسةةا زقةتلةةر  

بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد يةةا بلححاةةد 

 بلانيسحد.

بلموبَةةةةةذ بلسةةةةا زقةتلةةةةر نةةةةموخ 

بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد نةةا تغلةةد 

 نلى بجلبوخ.

نةةموخ بلموبَةةةذ بلسةةا زةةىجٝ جةةحا 

بلسؿةلسةةةةةذ بجَةةةةسىبزحػحد توجؿحةةةةد 

 بلحقنة بلسػةويد.
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قابا يا بجيسٗةل بللننا تويةهحد بلمنبٜاا ،مة زلنم بلمٗةوف بلسػةويد جسمنيل  ماحةذ 

ايةند بلمٓةوي  بجَسطمةويد بلمػميد تزنيحى بللىت٘ بلبيند لسمنيل نسلةذ بلل ةع بلٗقة ا 

َسطمةو يا بلمنغنلبذ بلطةجسد لامٗةن  بلفةناد جنغم  ةم ا ؾحص يٓمل نلل جمبيد زمنيل بج

نا جقةء تآجذ تتَةئل نلل تقبيم ا اٚةيد لسمنيل ْىبء بلمنبل بلكةم تزمنيل وأٌ بلمةل 

 بلفةنل بلبيم لفماحةذ بلسٓغحل. 

ت اع بلىغ  نا ههب بلس نو بلماؿنر بلهي  ىيسم بلحقنة بلسػةويد يا لتلد بلانير اج 

م نا بلمٓابذ بلسا زفسىي بلقل  بلمٗىيحد يا بلفةل  بلفىجاا نطل أنلة زفةنا نا بلفمي

هٓةْد بلقل  تبلُحةَةذ بلمةلحدا ٚفف بلحقحد بللحااحد لسال بلحقنةا تٚفف بلفبيةذ 

 ( . 1362تبلٓىب،ةذ ن  بلمؤَُةذ بلمةلحد بلمتلحد)بلكٛىا 

سُنيلحدا بلمةلحدا ههب تزلنم بغاث بلحقنة جفلم بلفميم نا بلسؿةلسةذ بلساقنلنغحدا بل

تبتلبويد ن  بلفميم نا بلمقلمةذ بلمةلحد تبتنسةغحد تبلكمنحد يا بلانيرا يلل أَلر زال 

 بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد يا زؿلحل أهمبيلة بجيسٗةليد نا ييةلخ تزقمحد وجؿحسلة ؟ا 

تجهلل يماا لاحةؾص أو يلنم جٗحةغد نٓااد بلحؿص يا ٖنوخ نػمن د نا 

 سةلحد: بلسُةؤجذ بل

نة ٜححفد بلفبيد جحا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تزؿلحل بلىجؿحد يا وجؿحةد بلحقةنة بلسػةويةد  .6

 يا لتلد بلانير؟

نة ها بلفنبنل بت،طى ز ضحىبا  اع نػةؼ بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد نا تغلد نلى بلمُةانلحا  .1

  ا البوخ وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير؟ 

 بلسا زمي  بلمُانلحا نؿن بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد؟     نة ها أ،طى بلمتبي   .0

 نة ها أ،طى بلمفنيةذ بلسا زفحل لقنل بلحقنة بلسػةويد يا زؿةلسةذ بَسىبزحػحد؟ .4

نةة أضةةى بلةةمقنل يةةا زؿةلسةةذ بَةةسىبزحػحد  اةةع زفًيةةً بلىجؿحةد لاحقةةنة بلسػةويةةد يةةا لتلةةد  .0

 بلانير؟ 

 ت مل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد؟ هل زكساف وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جةقسبف ننع .1

 :  انثحسخامسا : أهذاف 

 يلمف ههب بلحؿص الع زؿلحل بلفميم نا بتهمبف بلمىزح د جمنٚنع بلحؿص تها ،ةلسةلا :

بلآف  ا ننع تٜححفد بلفبيد جحا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقةنة بلسػةويةد يةا  .1

 لتلد بلانير . 

بلسفىف  اةع بلفنبنةل بت،طةى زة ضحىبا  اةع نػةةؼ بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد نةا تغلةد نلةى  .2

 بلمُانلحا  ا بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. 

 بلنٖنل الع أ،طى بلمتبي  بلسا زمي  بلمُانلحا نؿن بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد .     .3

 ،د بَسىبزحػحد.زؿميم أ،طى بلمفنيةذ بلسا زفحل لقنل بلحقنة بلسػةويد يا ْىب .4

 بلسفىف  اع أضى بلمقنل يا ْىب،د بَسىبزحػحد  اع زفًيً وجؿحد بلحقنة بلسػةويد.  .5

بلنٖةةنل الةةع بجقسبيةةةذ جةةحا وجؿحةةد بلحقةةنة بلسػةويةةد نسحػةةد بقةةسبف نةةنع بلسؿةلسةةةذ  .6

 بجَسىبزحػحد

 : انثحسسادسا : فشظٍاخ 

 بلحؿةصيةىت٘  غديا ٚنء نٓااد بلموبَد تبتهةمبف بلُةةجل ن،ىهةةا يلةم زة  ٖةحة

  اع بلقؿن بلسةلا :

: ج ينغم ز ضحى نفقةني جةحا بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد توجؿحةد بلحقةنة بلسػةويةد  انفشض األول

 جمتلد بلانير ا تيماا ٖحةغد بلسىت٘ بلسى حد بلسةلحد : 
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 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بلىؤيد بلمٓسى،د توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.   6/6

 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بجزٗةل تبلسقُحل توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.   6/1

 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بلسفةتو توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.   6/0

 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا زُنيد بلقًب ةذ توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.   6/4

: ج زنغةةةم يةةةىتق نفقنيةةةد جةةةحا آوبء  حقةةةد بلموبَةةةد ؾةةةنل لتبيةةة  بلسؿةلسةةةةذ اوًانفرررشض انصررر

 بجَسىبزحػحد تيلة لامسغحىبذ بلميمنغىبيحد)بلقنعا بلكحىخا بلفمى(  . 

 :  انثحسساتعا : أهمٍح 

 يمطل بلحؿص أهمحد ،ححىخ تزقح  زال بتهمحد نا غةنححا تهمة :

 :  زسمطل يا :  اوالً : األهمٍح انعهمٍح

 بلس ٖحل بلفاما لاسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة بلسػةويد. .6

اضىبء بلحؿنش يا نػةل بلساى بجَةسىبزحػا تالبوخ بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد تنؿةتلةد لاحقةةء  .1

  اع بلػلنل بلمحهتلد يا ههب بلمػةل.

 اةةع بلةةىغ  نةةا تغةةنل وٖةةحم نفىيةةا ج جةة ٌ جةةم يةةا نػةةةل بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد يةةا  .0

مػةةجذ بجيسٗةةليد تبلُحةَةةحد اج بنةم لةة  يقةل بجهسمةةةم بلاةةيا يةةا نػةةل البوخ بت مةةةلا بل

لةةةهلل يةةةم يُةةةل  هةةةهب بلحؿةةةص يةةةا يةةةسؽ آيةةةةق  امحةةةد غميةةةمخ لاحةةةةؾطحا يةةةا نػةةةةل بلسؿةلسةةةةذ 

 بجَسىبزحػحد.

نةةةموخ بلموبَةةةةذ بلفىجحةةةد يةةةا نػةةةةل بلسؿةلسةةةةذ بجَةةةسىبزحػحد ت بيةزلةةةة جىجؿحةةةد بلحقةةةنة  .4

 بلسػةويد.

 :شاوٍاً : األهمٍح انعمهٍح

 نُة مخ بلمُانلحا يا بلحقنة بلسػةويد جٛىتوخ بجزػةح نؿن بلٓىب،ةذ بجَسىبزحػحد .6

زنغحةةةم بلمُةةةانلحا  ةةةا بلحقةةةنة بلسػةويةةةد جٛةةةىتوخ زةةةنيحى بلساةةةى بجَةةةسىبزحػا يةةةا البوخ  .1

 أ مةلل .

بلمفنيةةذ  نُة مخ بلمُانلحا  ا بلحقنة بلسػةويةد يةا لتلةد بلانيةر يةا بلسفةىف  اةع بهة  .0

 تَحل نػةؼ بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد.

 شامىا : حذود انذساسح : 

 زنغم بلفميم نا بلؿمتل بلمسفالد جةلحؿص تبلسا يماا زقةتللة ،مة ياا: 

 : َحس  ز ححل ههب  اع بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. انحذود انمكاوٍح -أ 

 م.1369قبل  ةم : َنف يس  ز ححل ههح بلموبَد بلمحمبنحد  انحذود انضماوٍح -ب 

: َحس  زقةتل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد لتو غحىهة نةا انحذود انمرعهمح تمىظىع انثحس -ض 

 بجزػةهةذ بجَسىبزحػحد نطل بلسفةتو بجَسىبزحػاا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد.

 ذاسعا : أسهىب انذساسح : 

بلموبَد َنف زُسكمم ههح بلموبَد بلمقلع بلنٖسا بلسؿاحااا تنلل لنٖف نسغحىبذ 

بلمسمطاد يا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة بلسػةويدا نا قبل زؿاحل بلفبيةذ جحا 

 بلمسغحىيا نػسمفحا تجحا بتجفةل بلمانند لسال بلمسغحىبذ.

 زفسمم بلحؿص  اع نن حا نا بلححةنةذ همة :  وىع انثٍاواخ ومصادس انحصىل عهٍها : -1

" تهةا زاةل بلححةنةةذ بلسةا زة  غمفلةة تزُةػحالة تزحنيحلةة تغةمتلسلة  : بلححةنةذ بلطةننيةد - أ

:  1361تزؿاحالة تزسُحىهة تزٛمحقلة يا زلةةويى ج زكةٕ بلموبَةد بلؿةلحةد " ) حةما 

(ا تَةةةحس  بلؿٗةةةنل  احلةةةة نةةةا قةةةبل نٗةةةةلوهة بلمبقاحةةةد نةةةا زلةةةةويى تيوبح 199

ا تيبوخ بلٓانو  مسنَ دبجيسٗةلا بلٓى،د بلانيسحد لس نيى بلمٓىت ةذ بلٗغحىخ تبل
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بجغسمة حةد تبلفمةل غىيةد ٖةقة د تزػةةوخ بلانيةرا ت،ةهلل نةا نٗةةلوهة بلكةوغحةةد 

 بلمسمطاد بلقٓىبذ تبلاسث تبلمىبغ  تبلمتويةذ تبلفامحد.

بلححةنةذ بتتلحد : " تها بلححةنةذ بلسةا َةحس  زػمحفلةة لامةىخ بتتلةع جنبَة د بلحةؾةصا  - ب

كحٗلة تتٚفلة يا ٖنوخ زلةويى يس  ا ةمبلهة تتل تبلسا َحس  زُػحالة تزحنيحلة تزا

( تَةةحس  ؾٗةةنل بلحةؾةةص 060:  1361نةةىخ تغةةىب٘ بلحؿةةص نؿةةل بلموبَةةد ) حةةما 

  احلة نا قبل يةئمد بجَسححةو بلمفمخ للهب بلغى٘.

 ينغم نسغحىيا أَةَححا للهب بلحؿص تهمة : مرغٍشاخ انثحس : -2

سىبزحػحد تبلةهى يساةنو نةا بتجفةةل بلسةلحةد : تيسمطل يا بلسؿةلسةذ بجَة بلمسغحى بلمُسلل -أ

 )بلىؤيد بلمٓسى،د ا بجزٗةل تبلسقُحل ا بلسفةتوا زُنيد بلقًب ةذ ( . 

: تيسمطل يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد تبلسا زؿسني ز  بلسفححةى  قلةة نةا  بلمسغحى بلسةج  -ب

 قبل نػمن د نا بلفحةوبذ يا ٚنء بلموبَةذ بلُةجلد. 

 :معرمع وعٍىح  انثحس  -2

يسمطل نػسم  بلحؿص يا غمح  بلفةناحا يا بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير نةا بلفةةناحا 

جةةةلحقنة تبلمةةميىياا تبلمةةنرسحاا تبلفمةةةل يةةا غمحةة  ي ة ةةةذ بلقٓةةةٜ يةةا بلحقةةنة بلسػةويةةد  

( يلةةم جاةةغ  ةةمل بلفةةةناحا 1313تجةةةلقلى الةةع  ةةمل بلحقةةنة بلسػةويةةد يةةا لتلةةد بلانيةةر  ةةةم )

بلحقةةنة بلسةةا ْةةماسلة بلموبَةةد تهةةا جقةةل بلانيةةر بلةةنٜقاا بلحقةةل ( تنلةةل قةةبل 44100)

ا بلحقةل بتهاةةا بلاةةنيساا بلحقةل بتهاةةا بلمسؿةما جقةةل بلانيةةر  بلسػةةوي بلاةةنيساا  جقةل بلكاةةحع

 جقل جنجحةوا جقل توجم. بلمتلاا جقل جىيةوا جحر بلسمنيل بلانيساا 

تيحمة يسفال جفحقد بلحؿص يسسمطل يا بلفةناحا جةتلبوخ بلفاحة تبلنَ ع جةلحقنة بلسػةويد 

 جمتلد بلانيرا تيم ز  زؿميم بلفحقد جقةء  اع بللةننو بتؾٗةئا بلسةلا: 

      ع% =
 ؼ   ل

و
 

 

: و ها ؾػ  بلفحقدا ع% ها بلك   بلمفحةوي تيس  زؿميمح نا بلحؿنش نأحٍس 

لوبَد بَس ب حد يػىيلة بلحةؾصا تبلحميل لهلل أو يس  زؿميمهة نا نفةنل بلُةجلدا أت نا 

% ا يس  ؾُةت ع% نا 0± % تؾمتل ق   90بلطلد بلهي يفسمم  احم بلحةؾص تهن هقة 

 6991تؾسع + 6991-ؾحص او بلمُةؾد بلسا زمم نا  6991% ÷0قبل يُمد ؾمتل بلك   

لمقؿقع بلسنيي  بل ححفا ا ؼ ها نُحد % نا بلمُةؾد بلااحد 90لوغد نفحةويد زُةتي 

بلمسىلبذ يا بلمػسم  بلسا زسنبيى يحلة بلكةٖحد بلىئحُحد بلم انت لوبَسلة ؾُث ننٚنع 

 بلحؿصا ل ها نُحد  مل بلمسىلبذ يا بلمػسم  بزاا ج زسنبيى يحلة زال بلكةٖحد أي أو

نسىلخا تيم  024لفحقد تجةلسفنيٙ يا بلمفةللد بلُةجلد يٗحؽ ؾػ  با ها بلمسم  للحمد ؼ(ل)

يةئمد تبلسا زمطل ؾػ   043ز  زنيي  نلل  اع  حقد بلموبَد ياةو  مل بللنبئ  بلٗؿحؿد 

 %. 22  بلفحقد بلٗؿحؿد تجةلسةلا زانو نُحد بجَسػةجد

: زسمطل تؾمخ بلمفةيقد يا بلمميىيا توؤَةةء بتيُةةم يةا بلحقةنة بلسػةويةد  وحذج انمعاٌىح -4

 يا لتلد بلانير.  

فحةى بللحةةٌ  ةا  ماحةد زؿميةم بللةح  بلىيمحةد لألْةحةء أت بتؾةمبش تيلةةا ي: أسهىب انمٍراط -5

للنب ةم نفحقةد تبلسةا يػةث أو زاةنو نسنبيلةد نة  قٗةةئٕ بتْةحةء أت بتؾةمبش ننٚة  

بللحةٌا ن  نىب ةخ أو نةة يةس  يحةَةم جةلسفةل هةا قٗةةئٕ بلٓةاء تلةحٍ بلٓةاء بلمةىبل 

 حةؾص اناةنحد بج سمةل  اع نلحةٌ لحاىذ بلكمةَا تيع ٚنء نلل يىى بلا يحةَم نسُم
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 عاششا : األسانٍة االحصائٍح :

 تَنف يفسمم بلحةؾص  اع جفٙ بتَةلحث بتؾٗةئحد نطل :

 .نفةنل بجوزحةٜ بلسة ،ىتنحةـ : لاسؿلل نا لوغد بج سمةليد تبلملةيحٍ يا بجَسححةو 

  نسغحىبذ بلموبَد.أَانت بجوزحةٜ: جقسحةو ننع تينخ بلفبيد جحا 

  بتَةةةلحث بتؾٗةةةئحد بلنٖةةسحد نطةةل بلمسنَةةٝ بلؿُةةةجا تبجنؿةةىبف بلمفحةةةوي تبتهمحةةد

 بلقُححد.

 أَانت زؿاحل بلسحةيا أؾةلي بجزػةحOne way ANOVA  لسؿميم لوغد بجقسبف جحا :

 أوبء بلمُانلحا زػةح أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد.

  : ٝلمفىيد ز ضحى بلمسغحى بلمُسلل  اع بلمسغحى بلسةج زؿاحل بجنؿمبو بلك ا بلحُح 

 انذساسح انرطثٍمٍح حادي عشش: 

يسمطل بللمف بلىئحُا نا بلموبَد بلس ححلحد يا بلسفىف  اع ز ضحى بلسؿةلسةذ 

بجَسىبزحػحد يا زؿُحا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانيرا تؾسع يسُقع لاحةؾص زؿلحل 

نا بلسىت٘ بتؾٗةئحد بلسا زس ةجل ن  أهمبف بلموبَدا ههب بللمف يةم جنٚ  نػمن د 

تنا قبل ههب بلسٗل َنف يس  بقسحةو ههح بلسىت٘  ا ٜىيل نػمن د نا بتَةلحث 

بجؾٗةئحد بلنٖسحد تبجَسمجلحد تنلل يا ٚنء ؾًند بلحىبنع بتؾٗةئحد يا بلفانم 

 (ا تيماا زنٚحؽ نلل  اع بلقؿن بلسةلا: SPSS V.25بجغسمة حد )

 انرحهٍم انىصفً نهعثاساخ:  . أ

يماا لاحةؾص زنٚحؽ بتهمحد بلقُححد لاسلىبذ بلسا زفحى  ا نسغحىبذ بلموبَدا تنلل 

 نا قبل بلسؿاحل بلنٖسا لسال بلسلىبذا تيماا زنٚحؽ نلل يا بلػمتل بلسةلا: 
 ( 1) سلم  ظذول 

 (343)ن=انرحهٍم انىصفً نفمشاخ انمرغٍش انمسرمم " انرحانفاخ االسرشاذٍعٍح" 

 

 انفمشاخ 

 انرحهٍم انىصفً نهفمشاخ

انىسػ 

 انحساتً

االوحشاف 

 انمعٍاسي

األهمٍح 

 انىسثٍح

 انرشذٍة

 انشؤٌح انمشرشكح 

يلةةنم بلحقةةل جس ةةنيى أهمبيةةم بجَةةسىبزحػحد جةلٓةةال بلةةهي يسةةنبءم نةة  

 بتهمبف بجَسىبزحػحد لاحقنة ْىياد بلسؿةلف.

4901 39020 9691% 0 

يماسل بلحقل وؤيد بَةسىبزحػحد نبذ أجفةةل ْةمنلحد زؿةمل نةا قبللةة 

 بت مةل ن  بلحقنة بلٓىياد يا بلسؿةلف. 

4916 39041 9191% 1 

ينغةةم بزسةةةق جةةحا بلحقةةل تبلحقةةنة بلٓةةىياد  اةةع أهمحةةد تغةةنل وؤيةةد 

 نٓسى،د جحا بل ىيحا. 

4910 39114 9191% 6 

بلىؤيةةد بجَةةسىبزحػحد لاحقةةل تأهمبيةةم تبٚةةؿد تنسلننةةد نةةا يحةةل 

 بلحقنة بلٓىياد.  

4946 39241 2291% 1 

زُةةفع البوخ بلحقةةل الةةع اْةةىبة بلحقةةنة بلٓةةىياد يةةا ٖةةحةغد وؤيةةد 

 تأهمبف نٓسى،د. 

4909 39213 2092% 0 

 االذصال وانرىسٍك 

ةلل بنُةحةت  بجزٗةجذ بلمُسكمند جةحا بلحقةل تبلحقةنة بلٓةىياد زُ 

 بلمفاننةذ تزحةلللة جحا بل ىيحا. 

4946 39001 2291% 1 

زسنبٖةةل البوخ بلحقةةل نةة  بلحقةةنة بلٓةةىياد جطلةةد نسحةللةةد جَةةسغبل 

 بلسىٔ بلمسةؾد. 

4944 39001 2292% 4 

 0 %2294 39022 4941 ينغم لمى بلحقل لػقد زقُحلحد زلس  جةلسقُحل ن  بلحقنة بلٓىياد. 
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 انفمشاخ 

 انرحهٍم انىصفً نهفمشاخ

انىسػ 

 انحساتً

االوحشاف 

 انمعٍاسي

األهمٍح 

 انىسثٍح

 انرشذٍة

زسمحً بجزٗةةجذ جةحا بلحقةل تبلحقةنة بلٓةىياد جةلُةلنلد تبلُةى د 

 بلاححىخ.  

4931 39091 2394% 60 

زسُةة  يقةةنبذ بجزٗةةةجذ بلمُةةسكمند جةةحا بلحقةةل تبلحقةةنة بلٓةةىياد 

 جسنٖحل بلمفاننةذ جُلنلد تتٚنؼ.   

4962 39019 2091% 64 

ينغةةةم بهسمةةةةم ،ةةةةف لةةةمى البوخ بلحقةةةل جةلسةةةمويث بلمُةةةسمى لسةةةم ح  

  ماحةذ بلسقُحل لبقل بلحقل تقةوغم.  

4964 39090 2192% 60 

زُةةه  نلةة  بجزٗةةجذ بلسةةا يُةسكمنلة بلحقةةل نة  بلحقةةنة بلٓةةىياد 

  اع زؿلحل بتهمبف بلمٓسى،د. 

4911 39014 2091% 63 

 انرعاون 

 63 %2091 39912 4911 زٛ  البوخ بلحقل ق د تيػةل  بيةذ زفةتنحد ن  بلحقنة بلٓىياد.

 60 %2092 39920 4969 زنغم جىبنع  مل زفةتنحد جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد.

زلةةةس  البوخ بلحسةةةل جفمةةةل زحةةةةةلل لامةةةنبول بلحٓةةةىيد تبلساقنلنغحةةةةد 

 تبلملةوبذ ن  بلحقنة بلٓىياد. 

4962 39903 2091% 64 

ينغم زفةتو جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد يا ننبغلد ،ةيةد بلمكةةٜى 

 بلسا زؿمش لا ىيحا. 

4964 69369 2192% 61 

زؿىٔ البوخ بلحقل  اع ألبء ،ةيةد بت مةةل جةىتؼ بلسىيةل تجٓةال 

 غمة ا.  

4911 39900 2494% 66 

 ذسىٌح انىضاعاخ 

زؿةةةتل البوخ بلحقةةل  اةةع ايػةةةل ؾةةل تَةةٝ يةةا ؾةةل بلكبيةةةذ بلسةةا 

 زؿمش جحقم تجحا بلحقنة بلٓىياد. 

4916 39290 2491% 61 

زسفةنةةل البوخ بلحقةةل نةة  بلكبيةةةذ نةة  بلحقةةنة بلٓةةىياد  اةةع أنلةةة 

 رةهىخ ج يماا زسةليلة.  

4911 39243 2091% 63 

زسكه البوخ بلحقل بتغىبءبذ بلٛىتويد لسػقث بلقًب ةةذ 

 بلسا ج يةئمخ نقلة. 

4900 39234 2094% 2 

زلحةةإ البوخ بلحقةةل بلمقةةةـ بلػحةةم لؿٗةةنل ،ةيةةد بتٜةةىبف 

 بلمسقةي د  اع ؾانل نىٚحد. 

4900 39200 2191% 9 

زسفةنل البوخ بلحقل نة  بلقًب ةةذ بلسةا زؿةمش نة  بلحقةنة 

 بلٓىياد  اع أنم ننيف أقه ت  ةء. 

4911 39200 2091% 63 

زفمل البوخ بلحقةل  اةع بلسنيحةل جةحا آوبء أٜةىبف بلقةًبع 

 لسؿٗل  اع وٚة بلػمح . 

4909 39003 2092% 0 

 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئا انمصذس

 : ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً
غةءذ غمح  بلسلىبذ بلمسفالد ج جفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد نبذ أهمحد نُححد تنلل تو  ( أ)

( نمة يمل  اع تغنل نحنل لمى أيىبل 0لػمح  بلسلىبذ غةء أ،حى نا )بلنَٝ بلؿُةجا 
بلفحقد ؾنل أهمحد أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحدا تيحمة يسفال جسىزحث بلفحةوبذ يلم غةءذ 

  اع بلقؿن بلسةلا:
  غةء يا بلسىزحث بتتل تيلة لألهمحد بلقُححد أنم ينغم بزسةق جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد

أهمحد  اع تغنل وؤيد نٓسى،د جحا بل ىيحا تنلل يمل  اع ٚىتوخ تغنل وؤيد تبٚؿد 
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جحا أٜىبف بلسؿةلف تنلل ؾسع يفىف ،ل ٜىف بللمف بلسا يُفع الحم بلسؿةلفا نمة 
 (. 4910% تنلل جنَٝ ؾُةجا )9191غفل بتهمحد بلقُححد لهلل 

  غةء يا بلسىزحث بلطةنا لسلىبذ بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد ٚىتوخ أو يمسال بلحقل الع وؤيد
نبذ أجفةل ْمنلحد زؿمل نا قبللة بت مةل ن  بلحقنة بلٓىياد يا بلسؿةلف تنلل ج همحد 

 (. 4916% تتَٝ ؾُةجا )9191نُححد 
 غةءذ نسفالد أيٛة جٛىتوخ زنٚحؽ بلىؤيد بلمٓسى،د جحا  تيحمة يسفال جةلسىزحث بلطةلص يلم

بل ىيحا ؾحص يسنبغم ٚىتويد لمى بلحقل ج نم يلنم جس نيى أهمبيم بجَسىبزحػحد جةلٓال 
% تتَٝ 9691بلهي ينبئ  بتهمبف بجَسىبزحػحد لاحقنة بلٓىياد تنلل ج همحد نُححد 

 (. 4901ؾُةجا يموح )
 لم غةءذ لاحفم بلمسفال جةجزٗةل تبلسقُحل تها ٚىتوخ أو تيحمة يسفال جةلسىزحث بلىبج  ي

زسنبٖل البوخ بلحقل ن  بلحقنة بلٓىياد جطلد نسحةللد جحا بل ىيحا تنلل جَسغبل بلسىٔ 
 ا 4944% تتَٝ ؾُةجا 2292بلمسةؾد ؾحص غةءذ بتهمحد بلقُححد لهلل 

 ىيحا نمة يفقا ٚىتوخ ض  أيٛة غةء يا بلسىزحث بلكةنٍ  حةوخ بجزٗةل تبلسقُحل جحا بل 
أو يسنبغم لمى بلحقل لػقد زقُحلحد زلس  جةلسقُحل ن  بلحقنة بلٓىياد تنلل ج همحد نُححد 

 . 4941% تتَٝ ؾُةجا 2294يموهة 
  تيا بلسىزحث بلُةلٌ غةءذ أهمحد بجزٗةل تبلسقُحل أيٛة ؾحص او بجزٗةجذ بلمُسكمند

بنُحةت بلمفاننةذ تزحةلللة جحا أٜىبف جحا بلحقنة نؿل بلسؿةلف بجَسىبزحػا زُلل نا 
ا ،مة أو نلل غةء نسنبيل 4946% تتَٝ ؾُةجا يموح 2291بلسؿةلف تنلل ج همحد نُححد 

أيٛة ن  ٚىتوخ أو زانو بلىؤيد بجَسىبزحػحد لاحقل تأهميم تبٚؿد تنسلنند نا بلحقنة 
 بلٓىياد. 

 د بلىؤيد تبتهمبف تنلل ،مة يػث أو زُفع بلحقنة الع بْىبة بلحقنة بلٓىياد يا ٖحةغ
% تتَٝ 2092ؾسع زانو  ماحةذ بلسؿةلف تبٚؿد لاةيد بتٜىبف تنلل ج همحد نُححد 

ا بتنى بلهي يػث أو زُفع البوخ بلحقنة زسنبيل ن  أٜىبف بلقًبع لاا 4909ؾُةجا يموح 
 زؿٗل  اع وٚة بلػمح  لاا زس   ماحةذ بلسؿةلف جقػةؼ. 

 غىبءبذ بلٛىتويد بلسا نا ْ نلة يماا زػقث  ماحةذ تيػث أو زسكه البوخ بلحقنة بت
% تتَٝ ؾُةجا 2094بلقًبع بلسا ج يةئمخ جحا أٜىبف بلسؿةلف يحلة تنلل ج همحد نُححد 

4900 . 
  مة أو البوخ بلحقل بلقةغؿد ها بلسا زلحإ بلمقةـ بلػحم بلهي نا قبلم يماا لاةيد أٜىبف،

 . 4900% تتَٝ ؾُةجا 2191د نُححد بلقًبع بلنٖنل الع ؾانل نىٚحد تنلل ج همح
  تؾحص او البوخ بلحقل بلقةغؿد ها بلسا زسفةنل ن  بلقًب ةذ بلسا زؿمش ن  بلحقنة بلٓىياد

 اع أنم ننيف أقه ت  ةءا تنلل يػفالة زُةه  يا زنبغم نل  بزٗةجذ زؿلل نا قبللة 
غؿد تيػةل  بيةذ بتهمبف بلمٓسى،دا تنلل يس  نا قبل يحةم البوخ بلحقل جنٚ  ق د نة

زفةتنحد ن  بلحقنة بلٓىيادا تنلل لامُةهمد يا البوخ بلكبيةذ ن  أي ٜىف نا أٜىبف 
 4911% تتَٝ ؾُةجا 2091بلسؿةلف نمة غفل هقةة أهمحد نُححد لاةيد ههح بتجفةل جقُحد 

  تيا ٚنء نلل يػث  اع البوخ بلحقل أو زؿىٔ  اع ألبء ،ةيد بت مةل جىتؼ بلسىيل
 . 4911% تتَٝ ؾُةجا 2494مة ا ج همحد نُححد يموهة تجٓال غ

  مة بو البوخ بلحقل يػث أو زُفع الع نؿةتلد ايػةل ؾانل تَٝ يا ؾةل تغنل أي نًبع،
 .4916% تتَٝ ؾُةجا 2491ن  بلحقنة بلٓىياد ج همحد نُححد 

 م تَفحة نؿن زؿلحل بلسؿةلف بجَسىبزحػا بلهي يؿلل نة يىيمح بلحقنة يننم يػث أو زنغ
% 2092جىبنع  مل زفةتنحد جحا بلحقنة نؿل بلسؿةلف بجَسىبزحػا تنلل ج همحد نُححد 

 . 4969تتَٝ ؾُةجا يموح 
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  مة أنم يػث أو زسُ  يقنبذ بجزٗةجذ بلمُسكمند جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد جسنٖحل،
ول بلمفاننةذ جُلنلد تتٚنؼ جحا ،ةيد بتٜىبفا ن  بلفمل  اع بجهسمةم جسحةلل بلمنب

بلمسفالد جهلل َنبء ،ةنر جٓىيد أت زاقنلنغحد ت،هلل بلملةوبذ بلمكساسد ج همحد نُححد 
 4962% تتَٝ ؾُةجا يموح 2091يموهة 

   جةتٚةيد الع نلل يننم يػث أو يسنبغم بهسمةم ،ةف لمى بلحقل جةلسمويث بلمُسمى لسم ح
% تتَٝ ؾُةجا 2192 ماحةذ بلسقُحل لبقل بلحقل تقةوغم تنلل ج همحد نُححد يموهة 

ا ،مة يػث أو يسنبغم بلسفةتو جحا بلحقنة نؿل بلسؿةلف بجَسىبزحػا جةلٓال 4964يموح 
 بلهي يػفل لميل  بللموخ  اع ننبغلد أي أق ةو زنبغم نلل بلسؿةلف.

تيا بلقلةيد يػث أو زسمحً بجزٗةجذ جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد جةلُلنلد تبلُى د 
% 2394حً يا بلسؿةلف بجَسىبزحػا تنلل ج همحد نُححد يموهة بلاححىخ بلسا زؿلل بلسم

 . 4931تتَٝ ؾُةجا يموح 
يماا ،هلل زنٚحؽ بتهمحد بلقُححد لسلىبذ بلمسغحى بلسةج ا تنلل ،مة يا بلػمتل  ( ت)

 بلسةلا: 
 ( 2) سلم ظذول

 (343انرحهٍم انىصفً نفمشاخ انمرغٍش انراتع " ستحٍح انثىىن انرعاسٌح" )ن=

 : نسةئع بلسؿاحل بجؾٗةئا انمصذس

ا أو غمح  بلسلىبذ بلمسفالد جىجؿحد بلحقنة بلسػةويد غةءذ ٌرعح مه انعذول انساتك
( نمة يمل  اع أو غمح  اغةجةذ بلفحقد زمحل نؿن 0أ،حى نا بلنَٝ بلؿُةجا بلفةم لاملحةٌ )

بتيػةجحد تبجزسةق ؾنل أهمحد زؿلحل بلىجؿحد نسحػد ؾمتش بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحدا تيحمة 
 بذا يلم غةءذ  اع بلقؿن بلسةلا: يسفال جسىزحث بتهمحد بلقُححد لاسلى

 
 انفمشاخ 

 انرحهٍم انىصفً نهفمشاخ

انىسػ 
 انحساتً

االوحشاف 
 انمعٍاسي

األهمٍح 
 انىسثٍح

 انرشذٍة

زلس  البوخ بلحقل جٓال تبَة  جمسةجفةد ليةد تغةنلخ بتلبء 
 بلمةلا  اع ،ةيد بلمُسنيةذ لبقل بلحقل.

4962 39903 2094% 1 

زفسمم البوخ بلحقل جٓال أَةَا  اع بلسؿاحل بلمةةلا يةا 
 بلسقحؤ جةلمُسلحل تبزكةن بللىبوبذ بلمةلحد. 

4904 39220 2192% 4 

يُةةسكمم بلحقةةل بلسؿاحةةل بلمةةةلا ،ةة لبخ يفةلةةد نةةا ألتبذ 
بلىيةجةةد  اةةع بتلبء تبلس ،ةةم نةةا نةةمى ،سةةةءخ بلفماحةةةذ 

 بلسٓغحاحد.  

4946 39001 2291% 1 

يس  بَسغبل بلمنبول بلمةلحةد بلمسةؾةد لاحقةل جتلحةةذ  مةل 
 زماا نا زؿلحل بتوجةؼ. 

4906 39110 9391% 6 

زلس  البوخ بلحقل جس نيى بتلبء بلمةةلا جغةى٘ زكسةحٙ 
 زااسد بلكمنةذ بلملمند الع ألنع ؾم. 

4909 39091 2092% 0 

يلةةةةس  بلحقةةةةل جسؿلحةةةةل وٚةةةةة بلفمحةةةةل  ةةةةا بلكةةةةمنةذ 
تبلسُةةةلحبذ بجئسمةنحةةةد جةلٓةةةال بلةةةهي يؿلةةةل تجئلةةة  

 تبجؾسسةر جل  لسسىبذ أٜنل لسؿُحا وجؿحد بلحقل.  

4916 39910 2491% 0 

يُفع بلحقل الع ييةلخ أ مبل  مبء بلحقل لامُةةهمد يةا 
 زفلح  ضىتخ بلمُةهمحا. 

4939 39129 2692% 0 

زسحقا البوخ بلحقل َحةَةذ بلمةلحد زسمس  جةلميد تبلمىتنةد 
زؤلي الع ييةلخ بللموخ بلسقةيُةحد تبلؿٗةنل  اةع نًيةم 

 نا بتوجةؼ. 

0901 39202 0091% 2 
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  غةء يا بلسىزحث بتتل لألهمحد بلقُححد تيلة لوبء  حقد بلموبَد أنم يس  بَسغبل بلمنبول
بلمةلحد بلمسةؾد لاحقل جتلحةذ  مل زماقل  نا زؿلحل بتوجةؼ تنلل ج همحد نُححد يموهة 

 . 4906% تتَٝ ؾُةجا يموح 9391
  غةء يا بلسىزحث بلطةنا أو بلحقل يُسكمم بلسؿاحل بلمةلا ، لبخ يفةلد نا ألتبذ بلىيةجد

% 2291 اع بتلبء تبلس ،م نا نمى ،سةءخ بلفماحةذ بلسٓغحاحد تنلل ج همحد نُححد يموهة 
 . 4946تتَٝ ؾُةجا 

 مة أنم نا  نبنل زؿلحل بلىجؿحد جةلحقنة بلسػةويد نؿل بلس ححل هن بهسمةم بلحقل، 
جس نيى بتلبء بلمةلا جغى٘ زكسحٙ زااسد بلكمنةذ بلملمند الع ألنع ؾم تنلل تهمحد 

 . 4909% تتَٝ ؾُةجا 2092نُححد يموهة 
  مة أو البوخ بلحقل زفسمم جٓال أَةَا  اع بلسؿاحل بلمةلا يا بلسقحؤ جةلمُسلحل تبلُفا،

جَسىبزحػحد ؾحص غةء نؿن بزكةن بللىبوبذ بلسفةلد لسؿلحل بلىجؿحد يا رل بلسؿةلسةذ ب
 . 4904% تتَٝ ؾُةجا 2192نلل ج همحد نُححد يموهة 

  مة أو البوخ بلحقل زُفع نؿن بجهسمةم جسؿلحل وٚة بلفمبء  ا بلكمنةذ تبلسُلحبذ،
بجئسمةنحد جةلٓال بلهي يؿلل تجئل  تبجؾسسةر جل  لسسىبذ ٜنياد لسؿُحا وجؿحد بلحقنة 

 . 4916% تتَٝ ؾُةجا يموح 2491نُححد بلسػةويد نؿةل بلس ححل ج همحد 
  مة يػث  اع بلحقنة بلسػةويد بجهسمةم جٓال تبَ  نؿن نسةجفد ليد تغنلخ بتلبء بلمةلا،

% تتَٝ ؾُةجا يموح 2094 اع ،ةيد بلمُسنيةذ لبقل بلحقل ج همحد نُححد يموهة 
4962 . 

 د يا رل بلمقةيُد تيُفع بلحقل بلسػةوي بلهي يىغث يا ييةلخ بلىجؿحد تزؿلحل بلسة اح
جحا بلمؤَُةذ بلمٗىيحد الع ييةلخ أ مبل بلفمبء لامُةهمد يا زفلح  ضىتخ بلمُةهمحا 

 . 4939% تتَٝ ؾُةجا 2692تنلل ج همحد نُححد 
  تأقحىب ينو البوخ بلحقل زسحقع َحةَةذ نةلحد زسمس  جةلميد تبلمىتند زؤلي الع ييةلخ بللموخ

% تتَٝ 0091وجةؼا تنلل ج همحد نُححد يموهة بلسقةيُحد تبلؿٗنل  اع نًيم نا بت
 0901ؾُةجا يموح . 

 : صذق وشثاخ أداج انذساسح:  ض
لؿُةت نفةنبذ بلمنضنيحد تلبخ  Cronbach’s alphaيُسكمم ألسة ،ىتنحةـ 

تزسىبتؼ يحمد  -بجَسححةو-بلموبَدا ؾحص يلمو ألسة ،ىتنحةـ نمى ننضنيحد بَسػةجةذ بتلبخ 
ٖسى الع تبؾم ن  بوزسةع بللح  بلسا زٓحى الع أو بلفقةٖى زلحٍ بلحفم ألسة ،ىتنحةـ نا 

نسُما تيا بلملةجل انب ،ةنر يحمد ألسة ،ىتنحةـ نقكسٛد أي زلسىت نا بلٗسىا يلهب يفقا أو 
جفٙ بلفقةٖى أت ،الة ج زلةٌ جقسٍ بلحفما ،مة بنم يسٛل أو زانو يح  ألسة ،ىتنحةـ أ،حى 

سغحى جٗنوزم بلااحدا تز  بَسكمبم بلٗمق تبلطحةذ  اع بلقؿن % ؾسع يماا يحنل بلم03نا 
 بلسةلا:

: لاسؿلل نا ٖمق بللةئمد يا زؿلحل بللمف بلسا ز  زٗمحملة نا أغاما يلم اخرثاس انصذق - أ
ز   ىٚلة  اع نػمن د  اع بلُحم بتَسةن بلم،سنو ٜافر أَفم  حم بلؿمحم بلمٓىف 
 اع بلىَةلد يحل  ىٚلة  اع  حقد بلموبَدا تز  بتقه جمبؾلةذ َحةلزم تاغىبء 

 نغنل جمبؾل بلموبَد.    جفٙ بلسفميبذ ؾسع رلىذ جٓاالة بلقلةئا بلم
يُسكمم ههب بجقسحةو لمفىيد نمى بج سمةل  اع يةئمد بجَسححةوا تنلىب : اخرثاس انصثاخ - ت

لاسحةيا بلنبٚؽ جحا نسغحىبذ بلموبَدا يلم ز  بج سمةل  اع نفةنل ألسة ،ىتنحةـا 
 تبلػمتل بلسةلا ينٚؽ نسةئع بقسحةو ألسة ،ىتنحةـ لمسغحىبذ بلموبَد: 
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 ( 3)ظذول سلم 
 اخرثاس انصثاخ وانصذق نهمرغٍشاخ انشئٍسٍح 

 معامالخ انصذق  معامالخ انصثاخ  عذد انعثاساخ  انمرغٍشاخ انشئٍسٍح
 39900 39939 0 بلىؤيد بلمٓسى،د

 39944 39291 0 بجزٗةل تبلسقُحل
 39942 39292 0 بلسفةتو

 39942 39299 1 زُنيد بلقًب ةذ

 33960 33930 23 انرحانفاخ االسرشاذٍعٍح 

 33926 33050 0 ستحٍح انثىىن انرعاسٌح 
 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئا  انمصذس

% نا بلمفةنبذ بلملحنلدا 13: 03يفسحى نفةنل ألسة ،ىتنحةـ بلهي يسىبتؼ نة جحا 
% يفسحى نا بلمفةنبذ بلسا زسمحً جةلطلد تبج سمةليد 23تنفةنل ألسة بلهي يٗل الع 

(ا تؾحص او نفةنبذ بلطحةذ بلُةجل زنٚحؿلة يا بلػمتل أ،حى نا 1332:410)الويٍا
تيماا بج سمةل  احلةا نمة يفقا أو بللةئمد جٗنوزلة  % يلا نفةنبذ زسُ  جةلطحةذا03

بلااحد يماا بَسكمبنلة يا بلسؿاحل بتؾٗةئاا تنلل تو أيل يحمد لمفةنل بلطحةذ ،ةنر لح فم 
%ا ،مة أو 03( تها أ،حى نا بلمفةنل بلملحنل  قم 39291بجزٗةل تبلسقُحل جلحمد )

% نمة 03( تهن أ،حى نا 39202ػةويد ،ةو )نفةنل بلطحةذ لامسغحى بلسةج  وجؿحد بلحقنة بلس
 يفقا يحنل بلمسغحى جٗنوزم بلااحد. 

ههب تيماا لاحةؾص زنٚحؽ نفةنبذ بلطحةذ لاسلىبذا ؾحص يػث أو زانو نفةنل 
% جٓىٜ أو يانو نفةنل بلطحةذ بلااا لاح فم بلهي زٓمام بلفحةوخ 00بلطحةذ لاسلىبذ أ،حى نا 

 ;يماا بتجلةء  اع بلفحةوخ يا بلسؿاحل بتؾٗةئا )% تنلل ؾسع 23أ،حى نا أت يُةتي 
( ا تيم أَسىذ بلقسةئع بتؾٗةئحد  ا بلػمتل Hair et al.,2014 1362بلم،ىتوي :

 بلسةلا: 
 (4ظذول سلم)  

 اخرثاس انصثاخ وانصذق نفمشاخ انثعذ األول " انشؤٌح انمشرشكح"  

 نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئا. انمصذس: 
 : ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً

( تهن أ،حى 39939جاغ نفةنل بجوزحةٜ بجغمةلا لاح فم بلمسفال جةلىؤيد بلمٓسى،د ) -6
  حةوبذ زفحى  ا بلح فم نؿل بجقسحةو.   0%ا تنلل جنغنل 03نا 

ز  بتجلةء  اع بلفحةوبذ بلمسفالد جةلىؤيد بلمٓسى،د ،ةناد تنلل تو نفةنل بجوزحةٜ  -1
 %. 00بلكةٔ جال  حةوخ غةء أ،حى نا بلمفةنل بلمسسى٘ لاموبَد تهن 

يلم  بجزٗةل تبلسقُحلتيحمة يسفال جةلمسغحى بلطةنا لاسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تهن  
 ةلا: ئع بتؾٗةئحد  ا بلػمتل بلسزنٖار بلقسة

  انمرغٍش
 انعـــــثاسج 

N=5 
α= 0,909 
 معامم انصثاخ

 نهفمشج
 
 
 
 

انشؤٌح 
 انمشرشكح

يلةةنم بلحقةةل جس ةةنيى أهمبيةةم بجَةةسىبزحػحد جةلٓةةال بلةةهي يسةةنبءم نةة  
 بتهمبف بجَسىبزحػحد لاحقنة ْىياد بلسؿةلف.

33013 

يماسةةل بلحقةةل وؤيةةد بَةةسىبزحػحد نبذ أجفةةةل ْةةمنلحد زؿةةمل نةةا قبللةةة 
 بت مةل ن  بلحقنة بلٓىياد يا بلسؿةلف. 

33695 

ينغةةم بزسةةةق جةةحا بلحقةةل تبلحقةةنة بلٓةةىياد  اةةع أهمحةةد تغةةنل وؤيةةد 
 نٓسى،د جحا بل ىيحا. 

33020 

بلىؤيد بجَسىبزحػحد لاحقل تأهمبيم تبٚؿد تنسلنند نةا يحةل بلحقةنة 
 بلٓىياد.  

33013 

زُةةفع البوخ بلحقةةل الةةع اْةةىبة بلحقةةنة بلٓةةىياد يةةا ٖةةحةغد وؤيةةد 
 تأهمبف نٓسى،د.

33010 
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 (5) سلم ظذول
 اخرثاس انصثاخ وانصذق نفمشاخ انثعذ انصاوً " االذصال وانرىسٍك" 

 نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئا. انمصذس: 
 : ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً

( تهن أ،حى نا 39291جاغ نفةنل بجوزحةٜ بجغمةلا لاح فم بلمسفال جةجزٗةل تبلسقُحل ) -6
  حةوبذ زفحى  ا بلح فم نؿل بجقسحةو.   0%ا تنلل جنغنل 03

ز  بتجلةء  اع بلفحةوبذ بلمسفالد جةجزٗةل تبلسقُحل ،ةناد تنلل تو نفةنل بجوزحةٜ  -1
 %. 00بلكةٔ جال  حةوخ غةء أ،حى نا بلمفةنل بلمسسى٘ لاموبَد تهن 

يلم زنٖار بلقسةئع  انرعاونتيحمة يسفال جةلمسغحى بلطةلص لاسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تهن  
 بتؾٗةئحد  ا بلػمتل بلسةلا: 

 (6سلم)ول ظذ

 اخرثاس انصثاخ وانصذق نفمشاخ انثعذ انصانس " انرعاون" 

 نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئا. انمصذس: 
 : ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً

%ا 03( تهن أ،حى نا 39292جاغ نفةنل بجوزحةٜ بجغمةلا لاح فم بلمسفال جةلسفةتو ) -6
  حةوبذ زفحى  ا بلح فم نؿل بجقسحةو.   0تنلل جنغنل 

ز  بتجلةء  اع بلفحةوبذ بلمسفالد جةلسفةتو ،ةناد تنلل تو نفةنل بجوزحةٜ بلكةٔ جال  -1
 %. 00 حةوخ غةء أ،حى نا بلمفةنل بلمسسى٘ لاموبَد تهن 

يلم زنٖار  ترسىٌح انىضاعاختيحمة يسفال جةلمسغحى بلىبج  لاسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تهن  
 بلقسةئع بتؾٗةئحد  ا بلػمتل بلسةلا: 

 انمرغٍش

 
 انعـــــثاسج 

N=7 
α= 0,892 

معامم انصثاخ 
 نهفمشج

 

 

 

 

االذصال 

 وانرىسٍك 

ةلل بنُةحةت بلمفاننةةذ  بجزٗةجذ بلمُسكمند جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد زُ 

 تزحةلللة جحا بل ىيحا. 

33034 

زسنبٖةةل البوخ بلحقةةل نةة  بلحقةةنة بلٓةةىياد جطلةةد نسحةللةةد جَةةسغبل بلسةةىٔ 

 بلمسةؾد. 

33036 

 33049 ينغم لمى بلحقل لػقد زقُحلحد زلس  جةلسقُحل ن  بلحقنة بلٓىياد. 

 33006 زسمحً بجزٗةجذ جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد جةلُلنلد تبلُى د بلاححىخ.  

زسُةة  يقةةنبذ بجزٗةةةجذ بلمُةةسكمند جةةحا بلحقةةل تبلحقةةنة بلٓةةىياد جسنٖةةحل 

 بلمفاننةذ جُلنلد تتٚنؼ.   

33653 

ينغم بهسمةم ،ةف لمى البوخ بلحقل جةلسمويث بلمُسمى لسم ح   ماحةذ بلسقُةحل 

 لبقل بلحقل تقةوغم.  

33622 

زُةه  نل  بجزٗةجذ بلسا يُسكمنلة بلحقل ن  بلحقنة بلٓةىياد  اةع زؿلحةل 

 بتهمبف بلمٓسى،د. 

33610 

 انمرغٍش
 

 

 انعـــــثاسج 

N=5 

α= 0,898 
 معامم انصثاخ نهفمشج

 

 

 

 

 انرعاون  

 33640 زٛ  البوخ بلحقل ق د تيػةل  بيةذ زفةتنحد ن  بلحقنة بلٓىياد.

 33094 زنغم جىبنع  مل زفةتنحد جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد.

زلس  البوخ بلحسل جفمل زحةلل لامنبول بلحٓىيد تبلساقنلنغحد تبلملةوبذ ن  

 بلحقنة بلٓىياد. 

33035 

ينغم زفةتو جحا بلحقل تبلحقنة بلٓىياد يا ننبغلد ،ةيد بلمكةٜى بلسا 

 زؿمش لا ىيحا. 

33015 

 33053 زؿىٔ البوخ بلحقل  اع ألبء ،ةيد بت مةل جىتؼ بلسىيل تجٓال غمة ا.  
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 ( 0) سلم ظذول

 اخرثاس انصثاخ وانصذق نفمشاخ انثعذ انشاتع " ذسىٌح انىضاعاخ"

 نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئا انمصذس: 
 : ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً

( تهن أ،حى نا 39299جاغ نفةنل بجوزحةٜ بجغمةلا لاح فم بلمسفال جسُنيد بلقًب ةذ ) -6
  حةوبذ زفحى  ا بلح فم نؿل بجقسحةو.   1%ا تنلل جنغنل 03

ز  بتجلةء  اع بلفحةوبذ بلمسفالد جسُنيد بلقًب ةذ ،ةناد تنلل تو نفةنل بجوزحةٜ  -1
 %. 00٘ لاموبَد تهن بلكةٔ جال  حةوخ غةء أ،حى نا بلمفةنل بلمسسى
يلم زنٖار بلقسةئع ستحٍح انثىىن انرعاسٌح تيحمة يسفال جةلمسغحى بلسةج  بلهي يسفال جـ 

 بتؾٗةئحد  ا بلػمتل بلسةلا: 
 ( 0)  سلم ظذول

 اخرثاس انصثاخ وانصذق نفمشاخ انمرغٍش انراتع " ستحٍح انثىىن انرعاسٌح" 

 نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئاانمصذس: 

 : انساتك ما ٌهًٌرعح مه انعذول 

  انمرغٍش
 انعـــــثاسج 

N=5 
α= 0,898 

معامم انصثاخ 
 نهفمشج

 
ذسىٌح 
 انىضاعاخ

زؿةتل البوخ بلحقل  اع ايػةل ؾل تَٝ يا ؾل بلكبيةذ بلسا زؿمش جحقم 
 تجحا بلحقنة بلٓىياد. 

33622 

زسفةنل البوخ بلحقل ن  بلكبيةذ ن  بلحقنة بلٓىياد  اع أنلة رةهىخ ج 
 يماا زسةليلة.  

33030 

 33036 زسكه البوخ بلحقل بتغىبءبذ بلٛىتويد لسػقث بلقًب ةذ بلسا ج يةئمخ نقلة. 
زلحإ البوخ بلحقل بلمقةـ بلػحم لؿٗنل ،ةيد بتٜىبف بلمسقةي د  اع ؾانل 

 نىٚحد. 
33054 

زسفةنل البوخ بلحقل ن  بلقًب ةذ بلسا زؿمش ن  بلحقنة بلٓىياد  اع أنم 
 ننيف أقه ت  ةء. 

33053 

زفمل البوخ بلحقل  اع بلسنيحل جحا آوبء أٜىبف بلقًبع لسؿٗل  اع وٚة 
 بلػمح . 

33690 

  انمرغٍش
 انعـــــثاسج 

N=5 
α= 0,898 

معامم انصثاخ 
 نهفمشج

ستحٍح 

انثىىن 

 انرعاسٌح  

زلس  البوخ بلحقل جٓال تبَ  جمسةجفد ليد تغنلخ بتلبء بلمةلا  اع ،ةيد بلمُسنيةذ 
 لبقل بلحقل.

33632 

زفسمم البوخ بلحقل جٓال أَةَا  اع بلسؿاحل بلمةلا يا بلسقحؤ جةلمُسلحل تبزكةن 
 بللىبوبذ بلمةلحد. 

33669 

 

 

 

 

ستحٍح 

انثىىن 

 انرعاسٌح  

يُسكمم بلحقل بلسؿاحل بلمةلا ، لبخ يفةلد نا ألتبذ بلىيةجد  اع بتلبء تبلس ،م نا 
 نمى ،سةءخ بلفماحةذ بلسٓغحاحد.  

33063 

 33036 يس  بَسغبل بلمنبول بلمةلحد بلمسةؾد لاحقل جتلحةذ  مل زماا نا زؿلحل بتوجةؼ. 

زلس  البوخ بلحقل جس نيى بتلبء بلمةلا جغى٘ زكسحٙ زااسد بلكمنةذ بلملمند الع 
 ألنع ؾم. 

33000 

يلس  بلحقل جسؿلحل وٚة بلفمحل  ا بلكمنةذ تبلسُلحبذ بجئسمةنحد جةلٓال بلهي 
 يؿلل تجئل  تبجؾسسةر جل  لسسىبذ أٜنل لسؿُحا وجؿحد بلحقل.  

33020 

 33065 يُفع بلحقل الع ييةلخ أ مبل  مبء بلحقل لامُةهمد يا زفلح  ضىتخ بلمُةهمحا. 

زسحقا البوخ بلحقل َحةَةذ بلمةلحد زسمس  جةلميد تبلمىتند زؤلي الع ييةلخ بللموخ 
 بلسقةيُحد تبلؿٗنل  اع نًيم نا بتوجةؼ. 

33006 
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( تهن أ،حى نا 39202جاغ نفةنل بجوزحةٜ بجغمةلا بلمسفال جىجؿحد بلحقنة بلسػةويد ) -6

  حةوبذ زفحى  ا بلح فم نؿل بجقسحةو.   2%ا تنلل جنغنل 03

ز  بتجلةء  اع بلفحةوبذ بلمسفالد جىجؿحد بلحقنة بلسػةويد ،ةناد تنلل تو نفةنل بجوزحةٜ  -1

 %. 00بلكةٔ جال  حةوخ غةء أ،حى نا بلمفةنل بلمسسى٘ لاموبَد تهن 

 اخرثاس انفشوض:   د.

يةم بلحةؾص جنٚ  نػمن د نا بلسىت٘ بلسا زسنبيل ن  نمننظ بلموبَد تبلفبيد جحا 

ُسلاد بلمسمطاد يا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد ج جفمهة بلسا زٓمل: بلىؤيد بلمٓسى،دا بلمسغحىبذ بلم

بجزٗةل تبلسقُحلا بلسفةتوا زُنيد بلقًب ةذ تجحا بلمسغحى بلسةج  بلهي يٓمل وجؿحد بلحقنة 

بلسػةويدا تيم ز  زٗمح  بلسىت٘ جةلٓال بلهي يؿلل بللمف نا بلموبَدا تنلل  اع بلقؿن 

 بلسةلا:

ج ينغم  بيد بوزحةٜ جحا أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة األول: انفشض 

  بلسػةويد جمتلد بلانير.

نا أغل بقسحةو ههب بلسى٘ا يلم ز  بج سمةل  اع نٗسنيد بلفبيةذ بلسا زنٚؽ نمى 

تغنل  بيد جحا بلمسغحىبذا ؾحص يماا يحنل بلفبيد جحا بلمسغحىبذ انب ،ةنر نفقنيد  قم 

 %ا تيماا زنٚحؽ ههح بلمٗسنيد يا بلػمتل بلسةلا:0%ا 6نُسنيةذ نفقنيد 

 (9سلم ) ظذول

 مصفىفح االسذثاغ تٍه مرغٍشاخ وأتعاد انذساسح 

 %  1انمصذس: ورائط انرحهٍم االحصائً      ** معىىي عىذ 

 :ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً

  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمسمطاد يا بلىؤيد بلمٓسى،دا

 %.6بجزٗةل تبلسقُحلا بلسفةتوا زُنيد بلقًب ةذ تجفٛلة بلحفٙ  قم نُسنى نفقنيد 

  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا بلىؤيد بلمٓسى،د ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تجحا

%ا تجمفةنل بوزحةٜ ٜىلي يحمسم 6وجؿحد بلحقنة بلسػةويد  قم نُسنى نفقنيد 

(ا بتنى بلهي يفقا أو يحةم بلحقنة بلسػةويد نؿل بلس ححل جةجهسمةم جس نيى 39000)و=

ل ينبءم وؤيد بلحقنة بلسػةويد تأو زانو بلىؤيد تبٚؿد تٜىبف أهمبيلة بجَسىبزحػحد جٓا

 بلسؿةلف ينو نلل َنف يقفاٍ ٜىلية  اع زؿلحل وجؿحد زال بلحقنة.   

  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا بجزٗةل تبلسقُحل ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تجحا

ةنل بوزحةٜ جحا بلمسغحىيا يحمسم % تجمف6وجؿحد بلحقنة بلسػةويد تنلل  قم نُسنى نفقنيد 

(ا نمة يفقا أو تغنل نلةم لبزٗةجذ يُلل نا بنُحةت بلمفاننةذ جحا 39412)و= 

انشؤٌح  انمرغٍشاخ 

 انمشرشكح 

االذصال 

 وانرىسٍك

ذسىٌح  انرعاون 

 انىضاعاخ 

انرحانفاخ 

 االسرشاذٍعٍح

ستحٍح 

 انثىىن 

      1 انشؤٌح انمشرشكح

     1 **33393 االذصال وانرىسٍك 

    1 **33525 **33513 انرعاون  

   1 **33561 **33406 **33549 ذسىٌح انىضاعاخ 

  1 33019 **33025 **33000 **33045 انرحانفاخ االسرشاذٍعٍح 

 1 **33694 **33611 **33506 **33460 **33555 ستحٍح انثىىن انرعاسٌح 
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بلحقنة نؿل بلسؿةلف َنف يُة م  اع زنيحى بلمفاننةذ بلسا نا ْ نلة زُةه  يا زؿلحل 

 بلىجؿحد جحا أٜىبف بلسؿةلف. 

 بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تجحا وجؿحد  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا بلسفةتو ، ؾم أجفةل

( نمة يفقا أو تغنل جىبنع زفةتنحد 39002بلحقنة بلسػةويدا ؾحص جاغ نفةنل بجوزحةٜ )و=

 جحا أٜىبف بلسؿةلف َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد نؿل بلس ححل. 

 ػةويد تنلل  قم تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا زُنيد بلقًب ةذ تجحا وجؿحد بلحقنة بلس

(ا نمة يفقا أو بجهسمةم جنغنل 39166% تجمفةنل بوزحةٜ يموح )و=6نُسنى نفقنيد 

ؾانل زىٚا أٜىبف بلسؿةلف يفسحى أنى غحم يم يقفاٍ ايػةجحة  اع زؿلحل بتوجةؼ تنلل 

تو أه  ْاء يا  بيةذ بلسؿةلف ها تغنل  بيةذ ٜححد تنىٚحد جحا غمح  بتٜىبفا 

 ههب بلح فم يؿلع جلحنل هةم نا غةنث  حقد بلموبَد.  بتنى بلهي غفل

 تغنل  بيةذ بوزحةٜ ٜىليد جحا ،ةيد بلمسغحىبذ  مه خالل ما سثك عشظه ٌرعح

بلكةٚفد لاموبَدا نمة يلنلنة الع ويٙ بلسى٘ بلٗسىي تيحنل بلسى٘ بلحميل بلهي 

يقٕ  اع أنم " ينغم  بيد بوزحةٜ جحا أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة 

 بلسػةويد جمتلد بلانير.

ا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة بلسػةويد ج ينغم ز ضحى نفقني جحانفشض انصاوً: 

 جمتلد بلانيرا تيماا ٖحةغد بلسىت٘ بلسى حد بلسةلحد: 

 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بلىؤيد بلمٓسى،د توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.  6/6

 د بلانير.  : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بجزٗةل تبلسقُحل توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتل6/1

 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بلسفةتو توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.  6/0

 : ج ينغم ز ضحى نفقني جحا زُنيد بلقًب ةذ توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير.6/4

 Regressionَنف يفسمم بلحةؾص يا بقسحةو ههب بلسى٘  اع زؿاحل بجنؿمبو 

Analysis  تنلل لسنٚحؽ بلس ضحىبذ بلمحةْىخ جحا بلمسغحىبذ بلكةٚفد لاموبَدا تنلل  اع

 بلقؿن بلسةلا: 

 اخرثاس انفشض انشئٍسً:  - أ

ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد ٌىص انفشض عهى " 

 بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. 

ةْى جحا أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تجةَسكمبم زؿاحل بجنؿمبو جقسحةو بلس ضحى بلمح

 توجؿحد بلحقنة بلسػةويد زنٖار نسةئع بلموبَد الع بلػمتل بلسةلا:

 (13) ظذول سلم

 اخرثاس انفشض انشئٍسً

 

 انىمىرض

معمىع 

 انمشتعاخ 

دسظاخ 

 انحشٌح 

مرىسػ 

 انمشتعاخ

 لٍمح 

 ف 

معامم  انمعىىٌح 

 االسذثاغ 

معامم 

 انرفسٍش 

 معامم

انرفسٍش 

 انمعذل

 39423 39426 39194 39333 060920 009441 6 009441 بجنؿمبو 

 39600 002 099061 بلحنبيا 

 009 6609600 بتغمةلا 

 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئاانمصذس

 ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً:
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  نفقنيد نمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد )بلىؤيد بلمٓسى،دا

بجزٗةل تبلسقُحلا بلسفةتوا زُنيد بلقًب ةذ(  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير 

 %. 0تنلل  قم نُسنى نفقنيد 

  بلحقنة بلسػةويد جمتلد تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد

 (.39194بلانير جمفةنل بوزحةٜ يموح )و=

 (ا نمة يفقا أو أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 39423= 1جاغ نفةنل بلسسُحى بلمفمل )و

% 42جٗنوزلة بلااحد َنف زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جقُحد 

 تبلحةيا يىغ  لفنبنل ل  زمقل يا بلقمننظ. 

 اغر يحمد بلمفقنيد لقمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد  اع ج

% 0( تها يحمد أيل نا نُسنى بلمفقنيد 39333وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير )

نمة يفقا تغنل ز ضحى نت لجلد اؾٗةئحد جحا بلمسغحىيا تيىغ  بلحةؾص نلل الع بلفبيد جحا 

يفقا أو بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد نا قبل بجهسمةم جنٚنؼ بلىؤيد لاةيد  بلمسغحىياا نمة

أٜىبف بلسؿةلفا ت،هلل بلفمل  اع تغنل جىنةنع نٓسىة جحا أٜىبف بلسؿةلف يفمل  اع 

زؿلحل وٚة ،ةيد بتٜىبف ت مم تغنل نًب ةذ جةتٚةيد الع تغنل جىبنع بزٗةجذ 

بتٜىبف ينو نلل َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع يفةلد زُلل نا بنُحةت بلمفاننةذ جحا ،ةيد 

 وجؿحد زال بلحقنة. 

  بلهي يقٕ  اع أنم  سفط انفشض انصفشي ولثىل انفشض انثذٌميسٛؽ نمة َحل اناةنحد

 ينغم ز ضحى نفقني جحا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. 

 ع بلٗنوخ بلسةلحد: يماا ٖحةغد نفةللد بجنؿمبو جحا بلمسغحىبذ  ا 

x+e β Y=a+ 

ها ضةجر نفةللد  aها بلمسغحى بلسةج  بلمسمطل يا" وجؿحد بلحقنة بلسػةويد"ا  Y: حٍس ئن

ها نفةنل بنؿمبو بلمسغحى بلمُسلل بلمسمطل يا بلسؿةلسةذ  βبجنؿمبو نا بلموغدا 

   ها بلك   بلفٓنبئا eا xبجَسىبزحػحد تبلمفحى  قم جةلىنً 

x+0,041 0,734 Y=1,066+ 

 اخرثاس انفشوض انفشعٍح:  - ب

 زقلُ  بلسىت٘ بلسى حد الع يىٚحاا تيماا لاحةؾص بقسحةوهمة  اع بلقؿن بلسةلا:

 ج ينغةةم زةة ضحى نفقةةني جةةحا بلىؤيةةد بلمٓةةسى،د توجؿحةةد بلحقةةنة انفررشض انفشعررً األول :

 بلسػةويد جمتلد بلانير.  

 بجنؿمبو بلحُحٝ الع بلػمتل بلسةلا:زنٖار بلقسةئع بتؾٗةئحد جةَسكمبم زؿاحل 
 (11ظذول سلم )

 اخرثاس انفشض انفشعً األول 

 

 انىمىرض

معمىع 

 انمشتعاخ 

دسظاخ 

 انحشٌح 

مرىسػ 

 انمشتعاخ

 لٍمح 

 ف 

معامم  انمعىىٌح 

 االسذثاغ 

معامم 

 انرفسٍش 

معامم 

انرفسٍش 

 انمعذل

 39031 39032 39000 39333 603909 049494 6 049494 بجنؿمبو 

 39101 002 099110 بلحنبيا 

 009 6609600 بتغمةلا 

 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئاانمصذس

 ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً:
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  نفقنيد نمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى بلىؤيد بلمٓسى،د ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد

 %. 0 اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير تنلل  قم نُسنى نفقنيد 

  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا بلىؤيد بلمٓسى،د توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير

 (.39000جمفةنل بوزحةٜ يموح )و=

 (ا نمة يفقا أو بلىؤيد بلمٓسى،د ، ؾم أجفةل 39031= 1جاغ نفةنل بلسسُحى بلمفمل )و

بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد َنف زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جقُحد 

 % تبلحةيا يىغ  لفنبنل ل  زمقل يا بلقمننظ. 0391

 حى بلىؤيد بلمٓسى،د  اع وجؿحد بلحقنة جاغر يحمد بلمفقنيد لقمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ض

% نمة يفقا تغنل 0( تها يحمد أيل نا نُسنى بلمفقنيد 39333بلسػةويد جمتلد بلانير )

ز ضحى نت لجلد اؾٗةئحد جحا بلمسغحىيا تيىغ  بلحةؾص نلل الع بلفبيد جحا بلمسغحىياا نمة 

زحػا جحا بلحقنة نؿل يفقا أو بجهسمةم جنغنل وؤيد تبٚؿد لفماحةذ بلسؿةلف بجَسىب

 بلس ححل َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع وجؿحد زال بلحقنة. 

  بلهي يقٕ  اع أنم  سفط انفشض انصفشي ولثىل انفشض انثذٌميسٛؽ نمة َحل اناةنحد

 ينغم ز ضحى نفقني جحا بلىؤيد بلمٓسى،د توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. 

 بذ  اع بلٗنوخ بلسةلحد: يماا ٖحةغد نفةللد بجنؿمبو جحا بلمسغحى 

+e 1X1β Y=a+ 

ها ضةجر نفةللد  aها بلمسغحى بلسةج  بلمسمطل يا" وجؿحد بلحقنة بلسػةويد"ا  Y: حٍس ئن

ها نفةنل بنؿمبو بلمسغحى بلمُسلل بلمسمطل يا بلىؤيد بلمٓسى،د  βبجنؿمبو نا بلموغدا 

   ها بلك   بلفٓنبئا eا x، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تبلمفحى  قم جةلىنً 

+0,039 1X0,484 Y=2,049+ 

 ًج ينغةم زة ضحى نفقةني جةحا بجزٗةةل تبلسقُةحل توجؿحةد بلحقةنة انفشض انفشعرً انصراو :

 بلسػةويد جمتلد بلانير.  

 زنٖار بلقسةئع بتؾٗةئحد جةَسكمبم زؿاحل بجنؿمبو بلحُحٝ الع بلػمتل بلسةلا:

 (12ظذول سلم )

 اخرثاس انفشض انفشعً انصاوً 

 

 انىمىرض

معمىع 

 انمشتعاخ 

دسظاخ 

 انحشٌح 

مرىسػ 

 انمشتعاخ

 لٍمح 

 ف 

معامم  انمعىىٌح 

 االسذثاغ 

معامم 

 انرفسٍش 

معامم 

انرفسٍش 

 انمعذل

 39161 39169 39412 39333 94900 109604 6 109604 بجنؿمبو 

 39111 002 299920 بلحنبيا 

 009 6609600 بتغمةلا 

 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئاانمصذس

 ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً:

  نفقنيد نمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى بجزٗةل تبلسقُحل ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد

 %. 0 اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير تنلل  قم نُسنى نفقنيد 
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 جحا بجزٗةل تبلسقُحل توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد

 (.39412جمفةنل بوزحةٜ يموح )و=

 (ا نمة يفقا أو بجزٗةل تبلسقُحل ، ؾم أجفةل 39161= 1جاغ نفةنل بلسسُحى بلمفمل )و

بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد َنف زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جقُحد 

 ةيا يىغ  لفنبنل ل  زمقل يا بلقمننظ. % تبلح1691

  جاغر يحمد بلمفقنيد لقمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى بجزٗةل تبلسقُحل  اع وجؿحد بلحقنة

% نمة يفقا تغنل 0( تها يحمد أيل نا نُسنى بلمفقنيد 39333بلسػةويد جمتلد بلانير )

بلفبيد جحا بلمسغحىياا نمة ز ضحى نت لجلد اؾٗةئحد جحا بلمسغحىيا تيىغ  بلحةؾص نلل الع 

يفقا أو بجهسمةم جنغنل نلةم بزٗةل يفةل يفمل  اع بنُحةت بلمفاننةذ جحا أٜىبف 

 بلسؿةلف يا بلحقنة نؿل بلس ححل َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع وجؿحد زال بلحقنة. 

  بلهي يقٕ  اع أنم  ويٙ بلسى٘ بلٗسىي تيحنل بلسى٘ بلحميليسٛؽ نمة َحل اناةنحد

 ى نفقني جحا بجزٗةل تبلسقُحل توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. ينغم ز ضح

  :يماا ٖحةغد نفةللد بجنؿمبو جحا بلمسغحىبذ  اع بلٗنوخ بلسةلحد 

+e 2X2β Y=a+ 

ها ضةجر نفةللد  aها بلمسغحى بلسةج  بلمسمطل يا" وجؿحد بلحقنة بلسػةويد"ا  Y: حٍس ئن

ها نفةنل بنؿمبو بلمسغحى بلمُسلل بلمسمطل يا بجزٗةل  βبجنؿمبو نا بلموغدا 

ها بلك    eا xتبلسقُحل ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تبلمفحى  قم جةلىنً 

   بلفٓنبئا

+0,045 2X0,436 Y=2,375+ 

 ج ينغم ز ضحى نفقني جحا بلسفةتو توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد انفشض انفشعً انصانس :

 بلانير.  

 زنٖار بلقسةئع بتؾٗةئحد جةَسكمبم زؿاحل بجنؿمبو بلحُحٝ الع بلػمتل بلسةلا:

 ( 13ظذول سلم )

 اخرثاس انفشض انفشعً انصانس

 

 انىمىرض

معمىع 

 انمشتعاخ 

دسظاخ 

 انحشٌح 

مرىسػ 

 انمشتعاخ

 لٍمح 

 ف 

معامم  انمعىىٌح 

 االسذثاغ 

معامم 

 انرفسٍش 

معامم 

انرفسٍش 

 انمعذل

 39019 39006 39001 39333 610906 029613 6 029613 بجنؿمبو 

 39112 002 019990 بلحنبيا 

 009 6609600 بتغمةلا 

 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئاانمصذس

 ٌرعح مه انعذول انساتك ما ٌهً:

  نفقنيد نمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى بلسفةتو ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد  اع

 %. 0وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير تنلل  قم نُسنى نفقنيد 

  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا بلسفةتو ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة

 (.39001بوزحةٜ يموح )و= بلسػةويد جمتلد بلانير جمفةنل
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 (ا نمة يفقا أو بلسفةتو ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ 39019= 1جاغ نفةنل بلسسُحى بلمفمل )و

% 0199بجَسىبزحػحد َنف زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جقُحد 

 تبلحةيا يىغ  لفنبنل ل  زمقل يا بلقمننظ. 

 قسحةو ز ضحى بلسفةتو  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جاغر يحمد بلمفقنيد لقمننظ بجنؿمبو ج

% نمة يفقا تغنل ز ضحى نت 0( تها يحمد أيل نا نُسنى بلمفقنيد 39333جمتلد بلانير )

لجلد اؾٗةئحد جحا بلمسغحىيا تيىغ  بلحةؾص نلل الع بلفبيد جحا بلمسغحىياا نمة يفقا أو 

 وجؿحد بلحقنة نؿل بلس ححل. بلسفةتو جحا أٜىبف بلسؿةلف َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع

  بلهي يقٕ  اع أنم  ويٙ بلسى٘ بلٗسىي تيحنل بلسى٘ بلحميليسٛؽ نمة َحل اناةنحد

 ينغم ز ضحى نفقني جحا بلسفةتو توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. 

  :يماا ٖحةغد نفةللد بجنؿمبو جحا بلمسغحىبذ  اع بلٗنوخ بلسةلحد 

+e 3X3β Y=a+ 

ها ضةجر نفةللد  aها بلمسغحى بلسةج  بلمسمطل يا" وجؿحد بلحقنة بلسػةويد"ا  Y: حٍس ئن

ها نفةنل بنؿمبو بلمسغحى بلمُسلل بلمسمطل يا بلسفةتو ، ؾم  βبجنؿمبو نا بلموغدا 

   ها بلك   بلفٓنبئا eا xأجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تبلمفحى  قم جةلىنً 

+0,0313X0,405 Y=2,535+ 

 ج ينغةةم زةة ضحى نفقةةني جةةحا زُةةنيد بلقًب ةةةذ توجؿحةةد بلحقةةنة عررً انشاتررعانفررشض انفش :

 بلسػةويد جمتلد بلانير.  

 زنٖار بلقسةئع بتؾٗةئحد جةَسكمبم زؿاحل بجنؿمبو بلحُحٝ الع بلػمتل بلسةلا:

 (14ظذول سلم )

 اخرثاس انفشض انفشعً انشاتع 

 

 انىمىرض

معمىع 

 انمشتعاخ 

دسظاخ 

 انحشٌح 

مرىسػ 

 انمشتعاخ

 لٍمح 

 ف 

معامم  انمعىىٌح 

 االسذثاغ 

معامم 

 انرفسٍش 

معامم 

انرفسٍش 

 انمعذل

 39001 39000 39166 39333 136940 409330 6 409330 بجنؿمبو 

 39160 002 019601 بلحنبيا 

 009 6609600 بتغمةلا 

 : نسةئع بلسؿاحل بتؾٗةئاانمصذس

 ٌهً:ٌرعح مه انعذول انساتك ما 

  نفقنيد نمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى زُنيد بلقًب ةذ ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد

 %. 0 اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير تنلل  قم نُسنى نفقنيد 

  تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا زُنيد بلقًب ةذ ، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد

 (.39166جمتلد بلانير جمفةنل بوزحةٜ يموح )و=بلحقنة بلسػةويد 

 (ا نمة يفقا أو زُنيد بلقًب ةذ ، ؾم أجفةل 39001= 1جاغ نفةنل بلسسُحى بلمفمل )و

بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد َنف زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جقُحد 

 % تبلحةيا يىغ  لفنبنل ل  زمقل يا بلقمننظ. 0091
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  بلمفقنيد لقمننظ بجنؿمبو جقسحةو ز ضحى زُنيد بلقً ةذ  اع وجؿحد بلحقنة جاغر يحمد

% نمة يفقا تغنل 0( تها يحمد أيل نا نُسنى بلمفقنيد 39333بلسػةويد جمتلد بلانير )

ز ضحى نت لجلد اؾٗةئحد جحا بلمسغحىيا تيىغ  بلحةؾص نلل الع بلفبيد جحا بلمسغحىياا نمة 

ةلف بجَسىبزحػا زفسمم جٓال وئحُا  اع تغنل ؾةلد نا بلىٚة يفقا أو نػةؼ  ماحد بلسؿ

 جحا أٜىبف بلسؿةلفا نمة يؤضى نلل ايػةجحة  اع وجؿحد بلحقنة نؿل بلس ححل.  

  بلهي يقٕ  اع أنم  ويٙ بلسى٘ بلٗسىي تيحنل بلسى٘ بلحميليسٛؽ نمة َحل اناةنحد

 ةويد جمتلد بلانير. ينغم ز ضحى نفقني جحا زُنيد بلقًب ةذ توجؿحد بلحقنة بلسػ

  :يماا ٖحةغد نفةللد بجنؿمبو جحا بلمسغحىبذ  اع بلٗنوخ بلسةلحد 

+e 4X4β Y=a+ 

ها ضةجر نفةللد  aها بلمسغحى بلسةج  بلمسمطل يا" وجؿحد بلحقنة بلسػةويد"ا  Y: حٍس ئن

ها نفةنل بنؿمبو بلمسغحى بلمُسلل بلمسمطل يا زُنيد بلقًب ةذ  βبجنؿمبو نا بلموغدا 

   ها بلك   بلفٓنبئا eا x، ؾم أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد تبلمفحى  قم جةلىنً 

+0,0374X0,522 Y=1,989+ 

 انىرائط وانرىصٍاخ شاوً عشش: 

 ورائط انثحس: . أ
الع بقسحةو بلس ضحىبذ بلمحةْىخ تجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد  اع وجؿحد  يلمف بلحؿص

 SPSSبلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانيرا تب سمم بلحةؾص يا نلل  اع بلحىنةنع بتؾٗةئا 
V.25 ا نُسكمنة يا زؿاحل بلححةنةذ بلفحقد بل حلحدا ؾحص ز  زلُح  بلمػسم  الع البوخ  احة

( أنم يماا بج سمةل  اع بلفحقد بل حلحدا 669ا1331ٔتنةم:تالبوخ تَ عا ؾحص يىى )ب
تنلل يا ؾةلد بلمػسمفةذ غحى بلمسػةنُدا أي يٛ  ياةذ نسحةيقد ،مة يا ؾةلد بله،نو 
تبتنةش يا بلمُسنيةذ بتلبويد بلمكساسدا تيا ؾةلد تغنل اٜةو ،ةنل تغحى نسلةلم ج َمةء 

 بلمسىلبذ نؿل بلموبَد. 
 اع أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمسمطاد يا  لاحؿصلمُسلاد بلمسغحىبذ ب ملسٓزت

)بلىؤيد بلمٓسى،دا بجزٗةل تبلسقُحلا بلسفةتوا زُنيد بلقًب ةذ ( يا ؾحا ز  بلسفححى  ا 
بلمسغحى بلسةج  بلمسمطل يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير نا قبل نػمن د نا 

جلد تبلسا ضحر ٖؿسلة يا لوبَةذ نمةضاد ا تبَسكمم بلفحةوبذ بلمُسكمند نا بلموبَةذ بلُة
بلحةؾص بلمقلع بلنٖسا لنٖف بللةهىخ نؿل بلموبَد ت،هلل بلمقلع بجَسقحةٜا بلهي يى،ً 
 اع زحىيى بلسسُحى لافبيةذ جحا بلمسغحىبذ بلكةٚفد لبقسحةو ا تيا ههب بلُحةق يلم ز  

ا قبللة يماا بلنينف  اع بلمسغحىبذ بج سمةل  اع بتَانت بلاما لػم  بلححةنةذ بلسا ن
 تزسُحىهة . 

ههب تيم ز  بَسكمبم نفةنبذ بلطحةذ جفم نلل لانينف  اع نمى ٖبؾحد تب سمةليد 
% ا بتنى بلهي غفل بلحةؾص يلنم 03ألبخ بلموبَد ا تيم غةءذ غمح  بلمفةنبذ أ،حى نا 

جةَسكمبم بتجفةل جمة يفحى  قلة جةلسلىبذ بلسا زسمةْع ن  بلمفمل بلملحنل ؾحص زىبتؾر 
% تجةلسةلا ،ةنر نلحنلد لامسغحى بلكةٚفد يحم ا ت،هلل يلم يةم 23:  00بلفحةوبذ نة جحا 

بلحةؾص لاس ،م نا زنبيل أجفةل بتٜةو بلقلىي ن  بلمػةل بلس ححلا جسنيي  بلسلىبذ  اع 
 نبنالة نا قبل بَسكمبم بلسؿاحل بلفةناا بجَسآةيا ا تيم زححقر بلقسةئع تغنل ز ةجل جحا 

 يسفال جسؿمحل بلفنبنل .  بلػةنث بلقلىي تبلس ححلا يحمة
همير بلموبَد الع بقسحةو نػمن د نا بلسىت٘ بتؾٗةئحد بلسا زفحى  ا بلفبيد جحا تيم 

 بلمسغحىبذ بلمُسلاد تبلسةجفدا ت،ةنر  اع بلقؿن بلسةلا: 
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 يقٕ بلسى٘  اع ج زنغم  بيد بوزحةٜ جحا أجفةل بلسؿةلسةذ : ورائط انفشض األول
 قنة بلسػةويد جمتلد بلانير. بجَسىبزحػحد توجؿحد بلح

أَسىذ بلقسةئع بتؾٗةئحد  ا ههب بلسى٘ جةَسكمبم نفةنبذ بجوزحةٜ  ا تغنل 
 بيد بوزحةٜ نفقنيد جحا غمح  أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد بلمسمطاد يا: بلىؤيد بلمٓسى،دا 

ؾحص ،ةو %ا 6بجزٗةل تبلسقُحلا بلسفةتوا زُنيد بلقًب ةذا تنلل  قم نُسنى نفقنيد 
(ا نمة يفقا أو يحةم بلحقنة 39000نفةنل بجوزحةٜ جحا بلىؤيد بلمٓسى،د توجؿحد بلحقنة)و=

أٜىبف بلسؿةلف جس نيى بتهمبف بجَسىبزحػحد بلسا زػفالة نسنبئمد ن  ،ةيد بتٜىبفا 
،هلل تٚنؼ بلىؤيد لاةيد بتٜىبف تبلفمل  اع تغنل بزسةق جحا ،ةيد بلحقنة تبلُفا نؿن 

زال بلىؤيد بلسا زؿلل بتهمبف بجَسىبزحػحد ينو نلل َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع ٖحةغد 
وجؿحد بلحقنة بلسػةويد نؿل بلس ححلا ؾحص او تغنل وؤيد نٓسى،د جحا ،ةيد بتٜىبف زفسحى 
نا بلفنبنل بلسا زُةه  يا زؿلحل بلىجؿحد لاةيد أٜىبف بلسؿةلف بجَسىبزحػاا تيم غةءذ 

 (.  1360  لوبَد)نسحم:ههح بلقسحػد نسنبيلد ن
،مة زنٖار بلقسةئع  ا تغنل بوزحةٜ ٜىلي جحا بجزٗةل تبلسقُحل توجؿحد بلحقنة 

%ا بتنى بلهي يفقا أو يحةم 6( تنلل  قم نُسنى نفقنيد 39412جمفةنل بوزحةٜ يموح )و=
بلحقنة نؿل بلس ححل جةلُفا نؿن تغنل نلةم بزٗةجذ يفةل يُلل نا  ماحد بنُحةت 

ذ جحا ،ةيد أٜىبف بلسؿةلف بجَسىبزحػاا تنلل نا قبل تغنل لػقد زقُحلحد زلس  بلمفاننة
جةلسقُحل ن  ،ةيد أٜىبف بلسؿةلف جةلٓال بلهي يػفل  ماحد بنسلةل بلمفاننةذ جحا ،ةيد 
بتٜىبف َلاد تتبٚؿدا يهلل َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد تيم غةءذ 

(ا ؾحص او 1361ا نىيةِا وبجؽ :1360لوبَد ،ل نا ) نسحم:ههح بلقسحػد نسنبيلد ن  
 تغنل نلةم بزٗةجذ َنف زُةه  يا زؿلحل بتهمبف بلمٓسى،د جحا ،ةيد بتٜىبف. 

ههب تزنٖار بلقسةئع  ا تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا بلسفةتو توجؿحد بلحقنة 
ا بتنى بلهي يفقا (39001% تجمفةنل بوزحةٜ يموح  )و=6بلسػةويد  قم نُسنى نفقنيد 

يحةم أٜىبف بلسؿةلف بجَسىبزحػا جنٚ  ق د بَسىبزحػحد زفمل  اع ايػةل  بيد زفةتنحد 
جحا ،ةيد بتٜىبفا تبلُفا نؿن زحةلل بلمنبول بلحٓىيد تبلساقنلنغحد تبلملةويد جحا ،ةيد 

وجؿحد بتٜىبف يفمل  اع زنٜحم بلسفةتو جحا ،ةيد بتٜىبف جةلٓال بلهي يُةه  يا ييةلخ 
( أو تغنل بلسفةتو جحا أٜىبف بلسؿةلف 1360زال بلحقنة بلسػةويدا ؾحص يىى )نسحم:

بجَسىبزحػا يفمل  اع ننبغلد ،ةيد بلمكةٜى بلسا يم زؿمش جحا بتٜىبفا تنلل نسحػد 
 تغنل بنمنةظ جحا زال بلحقنة. 

د ،مة زنٖار بلقسةئع بتؾٗةئحد أيٛة  ا تغنل  بيد بوزحةٜ ٜىليد جحا زُني
%ا تنلل جمفةنل بوزحةٜ يموح 6بلقًب ةذ توجؿحد بلحقنة بلسػةويد  قم نُسنى نفقنيد 

(ا بتنى بلهي يفقا أو نػةؼ  ماحد بلسؿةلف بجَسىبزحػا يى،ً جٓال وئحُا 39166)و=
 اع ٚىتوخ ايػةل ؾانل زُمؽ لاةيد بتٜىبف نا زؿلحل بتهمبف بجَسىبزحػحد بلسا يُفع 

ل ن  بلكبيةذ يفسحى نا بلفنبنل بلىئحُحد بلسا زُةه  يا زؿلحل الحلةا ؾحص او بلسفةن
بلىجؿحدا تنلل ي زا نا قبل زنيحى نقةـ زقلحما غحم يُة م ،ةيد بتٜىبف  اع زؿلحل نة 

 يىيم. 
يا نلةيد بلقسةئع بلمسفالد ج جفةل بلسؿةلف بجَسىبزحػاا يلم زنٖار بلقسةئع  ا تغنل 

َسىبزحػحد جٗنوزلة بلااحد  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد  بيد ٜىليد جحا بلسؿةلسةذ بج
(ا نمة يفقا أو يحةم أٜىبف بلسؿةلف بجَسىبزحػا جةجهسمةم 39194جمفةنل بوزحةٜ يموح )و=

جسنٚحؽ بلىؤيد بجَسىبزحػحد توَ  بلك د بلسا زؿلل أهمبف ،ةيد بتٜىبفا تنلل نا 
بنُحةت بلمفاننةذ جحا ،ةيد بتٜىبفا قبل ٚىتوخ ايػةل نل  بجزٗةجذ بلسا زفمل  اع 

ت،هلل ٚىتوخ زنٜحم زال بلفبيةذ تبلفمل  اع زنيحى نقةـ زقلحما يُمؽ جةلسؿةلف 
بجَسىبزحػا تنلل نا قبل بلفمل  اع ٚىتوخ بلسفةتو جحا ،ةيد بتٜىبف تزُنيد ،ةيد 

 بلقًب ةذ بلسا يم زؤضى  اع بلسؿةلف جحا بلحقنة نؿل بلس ححل. 
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  ج زنغم ز ضحى نفقني جحا بلسؿةلسةذ : يقٕ بلسى٘  اع انفشض انصاوًورائط
 بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانير. 

نا قبل بَسكمبم أَانت بجنؿمبوا تنلل لنغنل نسغحى نُسلل" بلسؿةلسةذ 
انت بجَسىبزحػحد" تنسغحى زةج " وجؿحد بلحقنة بلسػةويد"ا ينو بلحةؾص يم ب سمم  اع أَ

بجنؿمبو بلحُحٝ بلهي نا قبلم يماا بقسحةو بلس ضحى بلمحةْى جحا بلمسغحىيا نؿل بجقسحةوا 
%ا 0تيم زنٖار بلقسةئع بتؾٗةئحد  ا يحنل نمننظ بجنؿمبو تنلل  قم نُسنى نفقنيد 

بتنى بلهي يفقا بنم ينغم ز ضحى نفقني تايػةجا جحا بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد توجؿحد بلحقنة 
ػةويدا ت،ةنر يحمد نفةنل بلسسُحى)وبلس

1
( نمة يفقا أو بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد 39423= 

%ا بتنى بلهي يفقا 42جٗنوزلة بلااحد زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة جقُحد 
ٚىتوخ يحةم بلحقنة بلسػةويد نؿل بلس ححل  قم يحةنلة جةلسؿةلف بجَسىبزحػا أو زُفع الع 

ؤيد بلنبٚؿد لاةيد بتٜىبف ن  ٚىتوخ نٓةو،د ،ةيد بتٜىبف يا ٚىتوخ ٖحةغد بلى
ٖحةغد زال بلىؤيد بلسا زؿلل بتهمبف بجَسىبزحػحد بلسا يُفع ،ل ٜىف نؿن زؿلحللةا 
جةتٚةيد الع بلفمل  اع ٚىتوخ تغنل نلةم بزٗةجذ يُة مه  يا بلسفىف  اع ،ةيد 

ؿلحل بلىجؿحد لاةيد بتٜىبفا تنلل ي زا بلمفاننةذ بلمةلحد تغحى بلمةلحد بلسا زلمف نؿن ز
نا قبل بلفمل  اع زنيحى نقةـ زقلحما غحم تبلُفا نؿن زُنيد ،ةيد بلقًب ةذ جحا 
بتٜىبفا تنلل للموزم يا بلمُةهمد  اع زؿلحل بلمحًخ بلسقةيُحد بلسا يم زسؿلل نا بلسفةتو 

؛ 1330ل نا )  حمبللةلي : اع زؿلحل بلىجؿحدا تيم غةءذ ههح بلقسحػد نسنبيلد ن  لوبَد ،
 (. 1360؛ ْنيا:1360نسحم:

تؾحص او بلمسغحى بلمُسلل" بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد" يسانو نا نػمن د نا بتجفةلا 
يلم ز  بقسحةو ههب بلسى٘ نا قبل نػمن د نا بلسىت٘ بلسى حدا تيم زنٖار بلقسةئع الع 

 نة ياا: 
 حقنة بلسػةويدا ؾحص او بلىؤيد بلمٓسى،د تغنل ز ضحى نفقني لاىؤيد بلمٓسى،د توجؿحد بل

%ا تنلل يفقا 0391يماقلة أو زسُى بلسغحى بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة جقُحد يموهة 
ٚىتوخ بجهسمةم جنٚنؼ بلىؤيد نا قبل نٓةو،د ،ةيد بتٜىبف يا ٖحةغد زال 

 بلىؤيد تنلل َنف يقفاٍ ايػةجحة  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد. 
 ني لبزٗةجذ تبلسقُحل توجؿحد بلحقنة بلسػةويدا ؾحص زسُى بلسغحى تغنل ز ضحى نفق

% نمة يفقا أو بجهسمةم جنغنل 1691بلهي يؿمش يا وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جقُحد يموهة 
نلةم بزٗةجذ يفةل يُةه  يا بنُحةت بلمفاننةذ جحا ،ةيد بتٜىبف نؿل بلسؿةلف 

 ال بلحقنة. بجَسىبزحػا َنف يُةه  يا زؿلحل بلىجؿحد لس
  تغنل ز ضحى نفقني لاسفةتو  اع وجؿحد بلحقنة بلسػةويد جمتلد بلانيرا ؾحص او بلسفةتو

% نمة يفقا 00% أي نة يُةتي 0199يماقم أو يسُى بلسغحى يا وجؿحد بلحقنة جقُحد 
ٚىتوخ بلسفةتو جحا ،ةيد أٜىبف بلسؿةلف بجَسىبزحػا تنلل َفحة نؿن زؿلحل بلىجؿحدا 

حد لا زسؿلل جمتو تغنل زفةتو نٓسىة نؿن زؿميم بتهمبف بجَسىبزحػحد ؾحص او بلىجؿ
 لفماحد بلسؿةلف. 

  تغنل ز ضحى نفقني لسُنيد بلقًب ةذ توجؿحد بلحقنة بلسػةويدا ؾحص او زُنيد بلقًب ةذ
% نمة يفقا أو نػةؼ بلسؿةلف 0091يماقلة أو زسُى بلسغحى يا وجؿحد بلحقنة جقُحد 

ع ٚىتوخ بلسنٖل أتج الع ؾانل زىٚا ،ةيد بتٜىبفا تبلفمل بجَسىبزحػا يفسمم  ا
 اع زُنيد بلكبيةذ جةلٓال بلهي يماا نا قبلم زنؾحم بتهمبف بجَسىبزحػحد بلسا 

 يماقلة أو زُةه  يا زؿلحل بلىجؿحد لسال بتٜىبف.
 يةذ يماا لاحةؾص أو يىغ  بلس ضحى بلمفقني لاةيد بلمسغحىبذ نؿل بجقسحةو الع تغنل  ب

ٜىليد جحا بلمسغحىبذ بلمُسلاد تبلسةجفد تنلل نة يماا أو يسؿلل نا قبل بلسى٘ بتتل 
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جةتٚةيد الع بلسؿاحل بلنٖسا بلهي ز  بَسكىبغم نا قبل زؿاحل بجنؿمبوا نمة يػفاقة 
يا بلقلةيد نؤ،م  اع ٚىتوخ زنبيى ،ةيد أجفةل بلسؿةلسةذ بجَسىبزحػحد يا ؾةلد بلىغحد 

 سؿةلف بلهي يماا أو يُةه  يا زؿلحل بلىجؿحد. يا زؿلحل بل
  يماا لاحةؾص زنٚحؽ نفةنبذ بلسسُحى تنفةنبذ بجوزحةٜ جحا نسغحىبذ بلموبَدا تنلل

 يا بلٓال بلسةلا: 
 (1شكم سلم )

 انرأشٍشاخ انمثاششج تٍه مرغٍشاخ انذساسح

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : ا مبل بلحةؾص يا ٚنء بلقسةئع بتؾٗةئحد انمصذس

  

ستحٍح انثىىن  انرحانفاخ االسرشاذٍعٍح 

 انرعاسٌح 

R
2
 = 0,480 , R = 0.694  

P < 0.000 

 انشؤٌح انمشرشكح  

R
2
 = 0,3068 , R = 0.555  

P < 0.000 

 االذصال وانرىسٍك  

R
2
 = 0,216 , R = 0.468 

P < 0.000 

R انرعاون   
2
 = 329 , R = 0.576 

P < 0.000 

R ذسىٌح انىضاعاخ    
2
 = 0,372 , R = 0.611 

P < 0.000 
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 ذىصٍاخ انذساسح:  . ب

يا ٚنء نسةئع بلموبَد تزؿاحل بلسىت٘ا تنا أغل زؿلحل أهمبف بلموبَدا يلم ز  

زقةتل زنٖحةذ بلموبَد نا قبل بلسى،حً  اع )نػةل بلسنٖحدا بلسنٖحدا بلمُؤتل  ا 

 زقسحههةا آلحةذ بلسقسحه(ا تيماا زنٚحؽ نلل يا بلػمتل بلسةلا: 

 (4/1ظذول سلم )

 ذىصٍاخ انذساسح 

معال 
 انرىصٍح 

انمسإول عه  انرىصٍح 
 انرىفٍز

 انىلد  آنٍاخ انرىفٍز  

انشؤٌح 
 انمشرشكح

  بجزسةةةةةةق جةةةةةةحا أٜةةةةةةىبف
بلسؿةةةةةةةلف بجَةةةةةةسىبزحػا 
 اةةةةةع ٚةةةةةىتوخ وؤيةةةةةد 

 نٓسى،د. 
  بلمٓةةةةةو،د يةةةةا ٖةةةةحةغد

بلىؤيةةةةةةةةد جةةةةةةةةحا ،ةيةةةةةةةةد 
 بتٜىبف. 

  بتلبوخ بلفاحةةةةة
جةةةةةةةةةةةةةة ٜىبف 

 بلسؿةلف
  نةةةةةةةةةةةةةةةةةميىي

بلمةةةةةةةةةةةةةةةةنبول 
بلحٓةةىيد جساةةل 

 بلحقنة. 

  غاُةةةذ بلفٗةةف بلةةههقا جةةحا
أٜةةةةةىبف بلسؿةةةةةةلف لنٚةةةةةنؼ 

 بلىؤيد. 
  ا ةلخ ٖحةغد بلىؤيد جمٓةةو،د

،ةيد بتٜىبف لانٖنل لىؤيةد 
 تبٚؿد زاحا ،ةيد بتهمبف. 

 
 

 ْلىيا 

االذصال 
 وانرىسٍك 

  زةةةةنيحى نلةةةةةم بزٗةةةةةجذ
 يفةل. 

  ٚةةةةةةةةىتوخ زسفحةةةةةةةةل لتو
بلاػةةةةةو بلسقُةةةةحلحد لبقةةةةل 

 بلحقنة. 
  زسفحةةةل لتو بلىيةجةةةد  اةةةع

 أنلمد بجزٗةجذ. 

  بتلبوخ بلفاحة 
  البوخ بلمةةنبول

 بلحٓىيد 

  ٕتغةةةةةةنل البوخ نُةةةةةةسلاد زكةةةةةةس
 جةجزٗةجذ ن  جةيا بتلبوبذ.

  زسفحةةل لتو بلمةةنبول بلحٓةةىيد يةةا
 بلىيةجد  اع البوخ بجزٗةجذ. 

 
 ْلى 

ٚةةةةىتوخ بلسفةةةةةتو جةةةةحا   انرعاون 
،ةيد بتلبوبذ نؿن زؿلحل 
بتهةةةةةمبف بجَةةةةةسىبزحػحد 

 بلم انجد. 
  بلمُةةةةةةهمد يةةةةةا زؿلحةةةةةل

 بلمحًخ بلسقةيُحد.
  بلفمةةل  اةةع ايػةةةل جةةىبنع

زفةتنحد نٓسى،د جحا ،ةيةد 
 بتٜىبف. 

  بلفمةةةةةةةةةةةل  اةةةةةةةةةةةع البوخ
بلمكةةةةةةةةٜى جةةةةةةةحا ،ةيةةةةةةةد 
أٜةةةةةةةةةةةىبف بلسؿةةةةةةةةةةةةةلف 

 بجَسىبزحػا. 
  

 بتلبوخ بلفاحة 
  نةةةةةةةةةةةةةةةةةميىي

بتلبوبذ 
 جةلحقنة 

  بللحةةةةةم جفمةةةةل غاُةةةةةذ بلفٗةةةةف
بلةةةةههقا لسنٚةةةةحؽ لتو بلسفةةةةةتو 

 بلمٓسىة جحا ،ةيد بتٜىبف.
  بللحةم جسنٚحؽ بلحةىبنع بلمٓةسى،د

جحا بلحقنة تبلقسةئع بلسا يماا أو 
زسؿلةةةةل نةةةةا توبء بلُةةةةفا نؿةةةةن 

 بلسفةتو لسؿلحللة.

 
 
 
 
 

ضبضد 
 أْلى  

ذسىٌح 
 انىضاعاخ  

  البوخ بلفمةةةةةةةةةةةل  اةةةةةةةةةةةع
بلكبيةةةةةذ جةةةةحا أٜةةةةىبف 

 بلسؿةلف بجَسىبزحػا.
  بلُةةفا نؿةةن زةةنيحى نقةةةـ

زقلحمةةةا غحةةةم قةةةةل نةةةا 
بلكةةةةةةةبف جةةةةةةةحا ،ةيةةةةةةةد 

 بتٜىبف.
  بلسنيحةةةةل جةةةةحا آوبء ،ةيةةةةد

بتٜةةةةىبف يةةةةا بلسؿةةةةةلف 
 بجَسىبزحػا. 

 بتلبوخ بلفاحة 
  البوخ بلمةةنبول

 بلحٓىيد 

  بللحةةةةم جفلةةةم بلقةةةمتبذ تبلػاُةةةةذ
جةةحا بلسةةا زلةةىت تغلةةةذ بلقلةةى 

 ،ةيد بتٜىبف.
  يحةةةةم بتلبوخ بلفاحةةةة جسةةةنيحى نقةةةةـ

زقلحما قةل نا بلكبيةةذ تنلةل 
نةةا قةةبل  لةةم غاُةةةذ بلفٗةةف 

 بلههقا بلمُسمىخ 

 
 ْلى 

 
 

  بللقة ةةد نةةا بتلبوخ بلفاحةةة
ج همحةةةةةةةةةةةةةد بلسؿةةةةةةةةةةةةةةلف 

  بتلبوخ بلفاحة   زىغمةةةد بللقة ةةةد الةةةع نمةوَةةةةذ
 يفاحد جحا أٜىبف بلسؿةلف.  
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 ظىء ورائط انثحس فً  مه اعذاد انثاحس

 

  

 
 
 
 
 
 
 

انرحانفاخ 
االسرشاذٍ

 ظٍح

 بجَسىبزحػا.  
  بلفمةةةةل  اةةةةع بلؿةةةةم نةةةةا

بلمفنيةةةةةةةةةةةةذ تزةةةةةةةةةةةهلحل 
بلٗةةةفنجةذ بلسةةةا زنبغةةةم 

 بلسؿةلف. 
  بلفمل  اع ييةلخ بلسفةةتو

جحا بلحقنة جمتلةد بلانيةر 
لاؿةةةم نةةةا زحفطةةةى بلػلةةةنل 

 تزٓسسلة. 
  بلفمةةةةةةل  اةةةةةةع زةةةةةةمويث

 بلمنبول بلحٓىيد.  
 زقمحةةد وتؼ بلمحةةةةلأخ لةةةمى 

بلمةةةةةنبول بلحٓةةةةةىيد يةةةةةا 
 بلحقنة نؿل بلس ححل.

  بلفمةةةةةل  اةةةةةع بَةةةةةسغبل
بلسةةةةةةةةةةةةةىٔ بلؿةلحةةةةةةةةةةةةةد 
تبَسآةةةةةةةةةف بلسةةةةةةةةىٔ 

 بلػميمخ.  
  بجهسمةةةةم جسؿلحةةةل بلمحةةةًخ

بلسقةيُةةةحد تزىَةةةحف نحةةةمأ 
 ويةلخ بت مةل.

  زىَحف نحمأ بلسماحا لبقل
 بلحقنة. 

  زةةةةنيحى البوخ نسكٗٗةةةةد
 جةتياةو بتجمب حد. 

 البوخ 
   بلمنبول 
  بلحٓىيد 

  بللحةةةةةةم جفمةةةةةل زؿاحةةةةةلSWOT 
لاسؿةةةةةلف تبلسفةةةةىف  اةةةةع نلةةةةةٜ 
بلٛةةةفف تنؿةتلةةةد تٚةةة  َةةةحل 

 بلنيةيد نقلة. 
  زحةةةةلل بلكحةةةىبذ تبلسػةةةةوت جةةةحا

 ،ةيد بتٜىبف.
  بلفمةةل  اةةع زقمحةةد وتؼ بججساةةةو

تبلسساحةةى بتجةةمب ا جةةحا بلفقةٖةةى 
 بلحٓىيد.

  زٓةةةةةػح  بلفةةةةةةناحا لسقمحةةةةةد وتؼ
 بججساةو لميل . 

 ةناحا نةةا بلفمةةل  اةةع زماةةحا بلفةة
قةةةةةبل نٓةةةةةةو،سل  يةةةةةا بزكةةةةةةن 

 بللىبوبذ. 
  زةةةةةةنيحى البوخ زى ةةةةةةع بتياةةةةةةةو

 بججساةويد لسؿلحل بلىيةلخ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْلى 4

 
ستحٍح 
انثىىن 
 انرعاسٌح

 
 

  ز ةةةةةةةةةةةةنيى بلكةةةةةةةةةةةةمنةذ
بلمٗةةةةةةةةةىيحد جةةةةةةةةةةلحقنة 

 بلسػةويد جمتلد بلانير.
  بلفمةةةةةةل  اةةةةةةع بلمسةجفةةةةةةد

بلمُةةةةةسمىخ لػةةةةةنلخ بتلبء 
 بلمةلا. 

  بلفةةةةةناحا جٓةةةةال زةةةةمويث
نُةةةةةسمى  اةةةةةع بلسؿاحةةةةةل 
بلمةةةةةةةلا لاىيةجةةةةةةد  اةةةةةةع 

 بتلبء.
  زنٜحةةةةم نحةةةةمأ بجَةةةةسغبل

تبجَسآةةةةةةةةةةف ، ؾةةةةةةةةةم 
أَةلحث بلحىب د بلسقلحمحةد 

 لبقل بلحقنة بلسػةويد.

  بتلبوخ 
  بلفاحة 
 بلمميىيا 
  بلمةلححا 
  جةلحقنة 

  ز ةةنيى بلكةةمنةذ بلمٗةةىيحد نةةا
قةةبل بلسؿةلسةةةذ تنلةةل نةةا أغةةل 

بلسةةةةا زسؿمالةةةةة زلاحةةةةل بلساةةةةةلحف 
 بلحقنة.

  ٝانٓةةةء البوخ نسةجفةةد زكةةسٕ يلةة
جةلمسةجفةةد بلمُةةسمىخ  اةةع بتلبوخ 
بلمةلحةةةةد تزاةةةةنو زةجفةةةةد نحةْةةةةىخ 

 لإللبوخ بلفاحة. 
  الؿةةةق بلفةةةناحا جةةمتوبذ زمويححةةد

نُةةةةسمىخ ؾةةةةنل بلسؿاحةةةةل بلمةةةةةلا 
لاسفةةةةةةىف  اةةةةةةع نةةةةةةمى ،سةةةةةةةءخ 

 بلفماحةذ بلسٓغحاحد. 
  بلفمةةةةةل  اةةةةةةع بلسةةةةةمويث  اةةةةةةع

ٔ بلػميمخ لسؿلحل بَسآةف بلسى
 بلمحًخ بلسقةيُحد. 

 
 
 
 
 

 ْلىيا 
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 نىبغ 

اجةىبهح  ونٛةةو بلةميثا للحةل البوخ بلمةنبول بلحٓةةىيد ا نؤَُةد أم بللةىى ا بلمقٗةنوخ ـ  .6
 م .1330نٗى 

بلفامةةع بلسفاةةح  بلفةةةلع تبلحؿةةص  –أجنَةةفةلخ وْةةحم تأ. جةةنجاى َةةمحى: "بلػةنفةةد بلمقسػةةد"  .1
بلمقلمةةد بلفىجحةةد  –لمنبغلةةد زؿةةميةذ بللةةىو بلؿةةةلى تبلفٓىيا:)بلموبَةةةذ بلمىغفحةةد( 

 م.1333 –زننٍ  –لاسىجحد تبلطلةيد تبلفانم 
أؾمم َحم نٗة سع " زةميةذ بلفنلمةد ت بلسك ةحٝ بجَةسىبزحػا" ا لبو بلقلٛةد بلفىجحةد ا  .0

  1333نٗى ا بل حفد بلطةلطد –بللةهىخ 
ةذ بلفنلمةةد تبلسك ةةحٝ بجَةةسىبزحػا" بللةةةهىخا لبو بلقلٛةةد أؾمةةم َةةحم نٗةة سع" زؿةةمي .4

 م.1333بل حفد بلطةلطد -بلفىجحد
ايةل  اةا يؿحةع بلةمغقا ا تبية  بلسك ةحٝ بجَةسىبزحػا يةا بلػةنفةد بتَةبنحد يةا ٚةنء  .0

ا وَةةلد نةغُةسحى ا بلػةنفةد -لوبَد نحمبنحد  اع غةنفةذ ي ةع غًخ  –نفةيحى بلػنلخ ا 
 م.1331بتَبنحد ا غًخ ا 

جا  ًخ نؿمم بتنحا ا بلسؿةةلف بجَةسىبزحػا ،ٛةىتوخ لامؤَُةةذ بجيسٗةةليد يةا رةل  .1
بلفنلمدا لوبَد نحمبنحد جةلس ححل  اع بغةنفد لحقةو ا نفلم بلفانم بجيسٗةةليد ت بلسػةويةد 

ا بلُةةقد بلطةنحةةدا 60بلػًبئةةى ا نػاةةد  اةةنم بنُةةةنحد  بلفةةمل  –ا بلمى،ةةً بلػةةةنفا ا َةةفحمخ 
 م.1330يقةيى 

زننةةةٌ هةةنلحاا زىغمةةد نؿمةةنل  حةةةم بلؿمحةةم نىَةةع" بجلبوخ بجَةةسىبزحػحد"ا بلممااةةةد  .0
 م.6993بلفىجحد بلُفنليدا بجلوخ بلفةند لاحؿنشا

زننةٌ هنلحاا زىغمد نؿمنل  حم بلؿمحم نىَع " بتلبوخ بتَسىبزحػحد" بلممااد بلفىجحد  .2
 6993بلُفنليد ابتلبوخ بلفةند لاحؿنشا 

ؾالد بلمفىيد ا اٖمبو بلمؤَُد بلفىجحد لإل ةبم بلفامةا )  ةيال جنوزى اغةوي هةنحل ـ ن .9
 نة ها بجَسىبزحػحد ؟ هل ها ضنوخ غميمخ  ْفةع ( ا بللـةهىخ ا 

غنييف جةلبو،نا ؾالد بلمفىيد: ،حف زسقةيٍ بلٓى،ةذ نا قبل بلسؿةلسةذ بجَةسىبزحػحد  .63
 بللةهىخ ا ا اٖمبو بلمؤَُد بلفىجحد لإل بم بلفاما ) ْفةع ( ا 

زىغمةةةد نؿمةةةم نٗةةة سع غقةةةح " ،حةةةف زةةةقػؽ يةةةا ٖةةةق  بلٗةةةسلةذ ’غحنبلةةةمتا َةةةةلاحني .66
 م.6990لبو بلمتلحد لاقٓى ت بلسنيي ا-بلفةلمحد".بللةهىخ.بل حفد بجتلع

غحنبلةةمتا َةةةلاحنيا زىغمةةد نؿمةةم نٗةة سع غقةةح  ا" ،حةةف زةةقػؽ يةةا ٖةةق  بلٗةةسلةذ  .61
  6990بتتلعابلفةلمحد"البو بلمتلحد لاقٓى ا بللةهىخ ا بل حفد 

ؾُةةحا ؾُةةةنعا بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد جةةحا بلحقةةنة تنؤَُةةةذ بلسةة نحا بلػًبئىيةةد: أي  .60
نمننظ لآةىب،د؟ تنةلتوهةة يةا زؿُةحا بتلبء ا نػاةد: بت،ةليمحةد لاموبَةةذ بجغسمة حةد 

 م.1363بلػًبئى ا  –تبجنُةنحد ا غةنفد بلٓاف 
ذ بت مةةةل ا ننيةة  ننَةةن د بتَةةبم ليمةةة ايةةموتة ا يةةنخ بلسى،حةةً بتَةةسىبزحػع جمقلمةةة .64

 م.1366تبلسقمحد ا 
وتجىذ نحل ا غةة غةلحاا " بلمٓىت ةذ بلمٓسى،د " ا نػاةد بلسمنيةل ت بلسقمحةد ٖةةلوخ  .60

  1330انةوٌ  04 ا ٖقمتق بلقلم بلمتلا ا بلمػاد 
وتجةةةىذ نحةةةلا غةةةةة غاةةةحاا يىيةةةم غةَحىَةةةاا يةةةةنحٍ ،ةونن،نلحةةةةٌ" بلمٓةةةىت ةذ  .61

قمحةةد ٖةةةلوخ  ةةا ٖةةمتق بلقلةةم بلةةمتلا تبلحقةةل بلفةةةلما لبنٓةةةء بلمٓةةسى،د"ا نػاةةد بلس
 م6990ا نةو6ٌا بلفمل04تبلسفمحىا تم أا بلمػاد

( ا بلسؿةلسةةذ بجَةسىبزحػحد تأهمحسلةة يةا 1362ييةي ا ؾمحمي ا أنحا ا وبنةةٌ نؿمةم ) .60
 (.  1،ُث نًبية زقةيُحد ا " نػاد بلملةو لاموبَةذ بجيسٗةليد " )

ٖةلؽ نلمي نؿُا بلفةةنىي ا ٜةةهى نؿُةا نقٗةنو بلغةةلحا ا بتلبوخ تبت مةةل ا لبو  .62
 ا  مةو ا بتولو.  1330تبئل لاقٓى 
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 حم بلؿمحم  حم بلسسةؼ بلمغىجا ا بجلبوخ بجَسىبزحػحد ا نسةهح  تنمةنظ لمنبغلةد زؿةميةذ  .69
  6999ا نػمنع بلقحل بلفىجحد ا بللةهىخ  16بللىو 

بتتوبق بلمةلحد " بلحنوٖد " ا لبو أَةند لاقٓى تبلسنيي  ا  مةو   ٗةم ؾُحا ا أَنبق .13
  1332ـ بتولو ا بل حفد بتتلع 

 بِ أؾمما نقٗنوى بلًياا " بلسؿةلف بجَسىبزحػا ،ٛةىتوخ لامقلمةةذ بجيسٗةةليد  .16
 –يةةةا رةةةل بلفنلمةةةد"ا ،احةةةد بلفاةةةنم بجيسٗةةةةليد تبلسُةةةححى غةنفةةةد َةةةفم لؾاةةةث بلحاحةةةمخ 

 م.1339بلػًبئى
لبو غىيةةث  -اةةا بلُةةاماا البوخ بلسمحةةً )نمةةةنظ تزلقحةةةذ بتلبوخ يةةا  ٗةةى بلمفاننةةةذ(  .11

 م.1331 –بللةهىخ  -لا حة د تبلقٓى تبلسنيي 
 اةةةا بلُةةةاماا "البوخ بلمةةةنبول بلحٓةةةىيد بجَةةةسىبزحػحد"ا لبو غىيةةةث لاقٓةةةى تبل حة ةةةدا  .10

 م.1336بللةهىخا 
 م.6991بلسنيي ا بل حفد بجتلعا مىت قحى بلميا" بلسُنيل بلمتلا" البو بلقٓى ت  .14
(ا "بلحؿص بلفاما نةمقل ز ححلةا"ا بل حفةد بتتلةع ا بلمػمن ةد 1361 حما أيما  ةلل ) .10

 بلفىجحد لاقٓى تبلسنيي ا بللةهىخ.
َاُاد  ةل  بلساى ا بلفمل  –زىغمد : ؾُةم بلميا ي،ىية  –يىبنل ،حاّ : ضنوخ بجنسننحمية  .11

 م.1333يقةيى  – 100
بل حفةةةد  -بللةةةةهىخ  -بلسؿةلسةةةةذ بجَةةةسىبزحػحد" بيساةةةىبة لاقٓةةةى ت بلسنييةةة يىيةةم بلقػةةةةو "  .10

  6999بتتلع
يىيةةم بلقػةةةوا بلسؿةلسةةةذ بجَةةسىبزحػحد نةةا بلمقةيُةةد الةةع بلسفةةةتو قحةةةوبذ بللةةىو بلؿةةةلى   .12

 م. 6999نٗى   -تبلفٓىياا ايسىبة لاقٓى تبلسنيي  ا بل حفد بتتلع ا بللةهىخ
بوخ بجَةةسىبزحػحد". بللةةةهىخ. لبو بلقلٛةةد بلفىجحد.ٜحفةةد يىيةةم  اةةا نؿمةةم ْنْةةد " بجل .19

 .6990بجتلع
بلمةةؤزمى بللةةننع بتتل لسُةةنيل بلكةةمنةذ يةةا  نؿمةةم  حةةم بلسسةةةؼ وغةةث : ،امةةد بيسسةؾحةةد .03

 م.6992نةوٌ  69-62بلمػاٍ بت اع لاػةنفةذ  -بلػةنفحد 
ةلا لمٗىف جغةمبل نلة ٖحةؼ اجىبهح  بلػحنوي ا ز ضحى بلمقلمد بجيسىبٚحد يا بتلبء بلم .06

،احةد  –يا رل بلسؿةلسةذ بتَسىبزحػحدا وَةةلد نةغُةسحى ا جغةمبل / بلػةنفةد بلمُسقٗةىيد 
 م. 1339بتلبوخ تبجيسٗةل / 

ينَةةف َةةحم نؿمةةنل  حةةم ا بزػةهةةةذ ؾميطةةد لس ةةنيى بلسفاةةح  بلػةةةنفا ا غةنفةةد بللةةةهىخ ا  .01
 م.1330

33. A.Benhabib & A.Cherabi(1997) " condition de base pour la construction d’une 
alliance stratégique " . 

34.  Abel, S., Hlalefang, K., Roux, P. and Mutandwa, L. (2018) A Review of the 
Banking Sector Profit Persistence. International Journal of Economics and 
Financial Issues, 8, 54-63. 

35.   Alphonsus, U. E. (2021). Capital Structure and Commerciial Banks’ 
Profitability in Nigeria. Glob Acad J Econ Buss, 3(1), 10-20.  

36. AL-Shatnawi, H. M., Hamawandy, N. M., Mahammad Sharif, R. J., & Al-
Kake, F. (2021). The role of the size and growth rate of the bank in 
determining the effect of financial leverage on the profitability of Jordanian 
commercial banks. Journal of Contemporary Issues in Business and 
Government, 27(1), 1962-1978.  

37. Bamford, J.D.; Gomes-Casseres, B.& Robinson, M.S.(2003) Mastering 
Alliance Strategy: A Comprehensive Guide to Design, Management, And 
Organization  . 



28 
 

38.  Cacciolatti, L., Rosli, A., Ruiz-Alba, J. L., & Chang, J. (2020). Strategic 
alliances and firm performance in startups with a social mission. Journal of 
Business Research, 106, 106-117. 

39. Cardoni, A., Tompson, G. H. J., Rubino, M., & Taticchi, P. (2020). Measuring 
the impact of organizational complexity, planning and control on strategic 
alliances’ performance. Measuring Business Excellence. 

40. Carlos T.(1996) “A New Vision of Hihger Education”, Higher Education 
Policy; 9(1). 

41.  Chung, Q.B., Luo, W. &  Wagner, W.P. (2006), “Strategic alliance of small 
firms in knowledge industries”, Business Process Management Journal. 

42. Clintock, R. (2001), Educating America for the 21
st
 Century : A, Strategic Plan 

for Educational Leadership Institute for Learning Technologies Colombia 
University.  

43. Dahmani(1996) " le prtenariat et les alliances dans les nouvelles politiques de  
dévloppement des entreprises " l’économie n36 sptembre. 

44. Davies, B. and Ellison, L.; Strategic Direction and Development of the School. 
45. DAO, B. T. T., & NGUYEN, D. P. (2020). Determinants of profitability in 

commercial banks in Vietnam, Malaysia and Thailand. The Journal of Asian 
Finance, Economics, and Business, 7(4), 133-143.   

46. De la Garza & Others(1997) “Teaming Up: Higher Education – Business 
partnerships and Alliances in Noth America”.; the North American Leadership 
Seminar; Business and Higher Education in North American : Creating New 
Alliances, Mexico. 

47. De La Garza & Others;(2019) “Teaming up: Higher Education-Business 
Partnerships and Alliances in Nourth America”.  

48. Dussage Garette Mitchell ( 2000). Learning From Competing partners: 
Outcomes and Durations of scale and Link Alliance in Europe, North 
American and Asian, Strategic Management Journal,21,P: 99. 

49. Do, H., Ngo, T., & Phung, Q. (2020). The effect of non-performing loans on 
profitability of commercial banks: Case of Vietnam. Accounting, 6(3), 373-
386.   

50. Elaine, M(2018), Changing Academic Work, Developing the Learning 
University; SRHE; Open University Press; Buckingham. 

51. Ferreira, J., Coelho, A. & Moutinho, L. (2021), "Strategic alliances, 
exploration and exploitation and their impact on innovation and new product 
development: the effect of knowledge sharing", Management Decision, 59 ( 3) 
pp. 524-567. 

52. FILLOL C (2006), apprentissage organisationnel et contexte organisationnel : 
une étude de cas chez EDF, dix-septième conférence internationale de 
management stratégique, Annecy /Genève 13-16 juin,P : 5.  

53. Garette.B (1995)" Dussage.P«les alliances stratégiques ».éditiond’ 
organization" 

54. Gomes B (2003). Competitive advantage in alliance constellations, strategic 
organization, 1(3), P: 328.  

55. Gornitzka, A. & Maassen, P.,(2000) “ The Economy Higher Education and 
European Integration : an Introduction”; Higher Education Policy, 13(3). 

56. Guo, W., Yang, J., Li, D., & Lyu, C. (2020). Knowledge sharing and 
knowledge protection in strategic alliances: the effects of trust and formal 
contracts. Technology Analysis & Strategic Management, 32(11), 1366-1378. 



29 
 

57. Kohtamäki, M., Rabetino, R. &  Möller, K. (2018), “Alliance capabilities: a 
systematic review and future research directions”, Industrial Marketing 
Management,  68, pp. 188-201. 

58. Kumar Mishra, A., Kandel, D. R., & Aithal, P. S. (2021). Profitability in 
Commercial Bank–A Case from Nepal. International Journal of Case Studies in 
Business, IT, and Education (IJCSBE), 5(1), 61-77.  

59. Henri Make(1998), dictionnaire de gestion vocabulaire. Conceptet utiles 
edition economique paris. 

60. Ho, M.H.W., Ghauri, P.N. & Kafouros, M. (2019), “Knowledge acquisition in 
international strategic alliances: the role of knowledge ambiguity”, 
Management International Review, 59 ( 3), pp. 439-463. 

61. Holland, B.A.(2019); Characteristics of Engaged Institutions and Sustainable 
Partnerships, and Effective Strategies for Change. 

62. Jeris, S. S. (2021). Factors Influencing Bank Profitability in a Developing 
Economy: Panel Evidence From Bangladesh. International Journal of Asian 
Business and Information Management (IJABIM), 12(3), 333-346.  

63. Johnston, R.(2016); “The University of the Future, Boyer Revisited”;  
64. Khanna T. Gulati R & Nohia N (1998), the dynamics of learning alliances: 

competition, cooperation and relative scope, strategic management journal, Vol 
19, n3, P: 194. 

65. Laeven, L., Ratnovski, L & Tong, H. (2014) "Bank Size and Systemic Risk. 
IMF Staff Paper, Washington DC. 

66. Li, C., & Reuer, J. J. (2021). The impact of corruption on market reactions to 
international strategic alliances. Journal of International Business Studies, 

67. Lerner, R.M. & Simon, L.K(1998) ; “Directions for the American Outreach 
University in theTwenty First Century" In: University-Community 
Collaborations for the Twenty First Century; New York;  

68. Margarita Isoraite (2009), Importance Of Strategic Alliances In Company 
Activity , Intelektine Ekonomika, Mykolas RomerisUniversity, No 1(5), , p40. 

69. Mbabazize, R. N., Turyareeba, D., Ainomugisha, P., & Rumanzi, P. (2020). 
Monetary Policy and Profitability of Commercial Banks in Uganda. Open 
Journal of Applied Sciences, 10(10), 625-653.  

70. Michio Nagai(1995) “The University in the 21
st
 Century”, Higher Education 

Policy; 8( 4). 
71. Mitsuhashi, H. (2002), “Uncertainty in selecting alliance partners: the three 

reduction mechanisms and alliance formation process”, International Journal of 
Organizational Analysis 10 ( 2). 

72. Mokhtarzadeh, N., & Jalali, S. H. (2021). Analysis of the Industrial Context in 
Developing and Choosing the Structure of the Strategic Alliances. Journal of 
Business Management, 12 (4), 934-955. 

73. Mundt, M.H.(1998), 'The Urban University : An Oppourtunity for Renwal in 
Higher Education', Innavation Higher Education, 22(3).  

74. Musarra, G., Robson, M. J., & Katsikeas, C. S. (2016). The influence of desire 
for control on monitoring decisions and performance outcomes in strategic 
alliances. Industrial Marketing Management, 55, 10–21. 

75. Sallehuddin Ibrahim(1997) “The Role of The University in Promoting and 
Developing Technology: A Case Study of Universitie Teknologi Malysia”; 
Higher Education Policy, 10( 2). 

76. Sandmann, L.R.(1998) “Characteristics and Principles of University – 
Community Partnerships: A Delphi Study’. 



31 
 

77. Schon,D(1995)"The New Scholarship Requires a New Epistemology Change" 
27, 26-35. 

78. Shakeri, R. & Radfar, R. (2017), “Antecedents of strategic alliances 
performance in biopharmaceutical industry: a comprehensive model”, 
Technological Forecasting and Social Change, 122, pp. 289-302. 

79. Shijaku, E., Larraza-Kintana, M., & Urtasun-Alonso, A. (2020). Network 
centrality and organizational aspirations: A behavioral interaction in the 
context of international strategic alliances. Journal of International Business 
Studies, 51(5), 813-828. 

80. Siegel, J.( 2007). Contingent political capital and international alliances: 
Evidence from South Korea. Administrative Science Quarterly, 52(4): 621–
666. 

81. Sun, J. (2020). The multiplex networks of strategic alliances and follower–
followee relations among US technology companies. International Journal of 
Communication, 14, 21. 

82. Thorens, J.(2019) ; “Role and Mission of the University at The Dawn of the 
21

st
 Century”; Higher Education Policy; 9( 4) .1-16.  

83. Tulsian, M. (2014). Profitability analysis: A comparative study of SAIL & 
TATA Steel. Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 3(2), 19-22.  

84. Robson, M.J., Katsikeas, C.S., Schlegelmilch, B.B& Pramböck, B. (2019), 
“Alliance capabilities, interpartner attributes, and performance outcomes in 
international strategic alliances”, Journal of World Business, 54 ( 2), pp. 137-
153. 

85. Paul, S. C., Bhowmik, P. K., & Famanna, M. N. (2021). Impact of Liquidity on 
Profitability: A Study on the Commercial Banks in Bangladesh. Advances in 
Management and Applied Economics, 11(1), 73-90.  

86. Wang, C. N., Peng, Y. C., Hsueh, M. H., & Wang, Y. H. (2021). The Selection 
of Strategic Alliance in IC Packaging and Testing Industry with DEA 
Resampling Comparative Evaluation. Applied Sciences, 11(1), 204. 

87.   Wu, M. L. (2020). Examining the Internal Determinants of Profitability of 
Commercial Banks in China: A Panel Data Modeling Based Empirical Study. 
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 8, 1-12.  

 


