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 انًــــهخـــض

عععؼد ْععزِ انذساعععح ئنععٙ انرؼععشر ػهععٙ ذععأثٛش سأط انًععال انفكععش٘ ػهععٙ األداء انرُظًٛععٙ فععٙ شععشكاخ 

انمطاع انخاص انظُاػٙ انًظش٘، ٔفٙ عثٛم رنك لايعد انثاثةعح تًشاجؼعح انذساععاخ انغعاتمح انرعٙ 

ذظععذخ نرععأثٛش سأط انًععال انفكععش٘ ٔاألداء انرُظًٛععٙ فععٙ انثٛ ععاخ ان شتٛععح، ٔاػرًععذخ انذساعععح ػهععٙ 

تؼح فشٔع تحةٛح ذخرثش ذأثٛش سأط انًال انثشش٘، سأط انًال انٓٛكهٙ، سأط يعال انؼقلعاخ ػهعٙ أس

( ششكح يٍ شعشكاخ انمطعاع انخعاص 555األداء انرُظًٛٙ، ٔاػرًذخ انثاثةح ػهٙ ػُٛح يكَٕح يٍ )

انظُاػٙ انًظش٘، ٔػهٙ لائًح اعرمظاء ًَطٛح نجًغ تٛاَاخ انذساعح يٍ ٔثذاخ انًؼاُٚح فٙ ْزِ 

نششكاخ ، ٔاعرخذيد انثاثةح يجًٕػح يٍ األعانٛة اإلثظائٛح يرؼذدج انًر ٛشاخ فٙ ذحهٛم تٛاَاخ ا

انذساعح، ٔاَرٓد انذساعح ئنٙ أَّ ٕٚجذ ذأثٛش يؼُٕ٘ اٚجاتٛا تٍٛ سأط انًال انفكعش٘ تأتؼعادِ انةقثعح 

ط انًعال انفكعش٘ ػهٙ األداء انرُظًٛعٙ ، ٔأٌ انًر ٛعشاخ انذًٕٚجشافٛعح   نعٛظ نٓعا أ٘ ذعأثٛش ػهعٙ سأ

ٔاألداء انرُظًٛٙ . ٔاخررًد انذساعح تًُالشح انُرائج ٔدالالذٓا، كًا لذيد انثاثةح انًجاالخ انثحةٛح 

 انرٙ ذرطهة يضٚذا يٍ انذساعح فٙ ْزا انًجال.

سأط انًال انفكش٘، سأط انًال انثشش٘، سأط انًال انٓٛكهٙ، سأط يال انؼقلاخ،  :انكهًاخ  انًفراثٛح

رُظًٛٙ، أداء انششكحاألداء ان  

 

ABSTRACT 
     This study attempts to explain the impact of intellectual capital on 

organizational performance in Egyptian private industrial sector companies, 

and for that the researcher reviewed previous studies that addressed the 

impact of intellectual capital and organizational performance in Western 

environments, and the study relied on four research hypotheses that test the 

impact of capital Human capital, structural capital, relationship capital on 

organizational performance. A sample of (   ) companies from the Egyptian 

industrial private sector companies, four hypotheses were formed, and a 

questionnaire was used in data collection pertaining to the variables of the 

study, Multivariate analysis techniques were used in data analysis. and the 

study concluded that there is a positive significant effect between intellectual 

capital in its three dimensions on organizational performance, and that 

demographic variables have no effect on intellectual capital and 

organizational performance. A discussion of the results and their implications 

is presented along with suggestions for further research. 

Key words: Intellectual capital, Human capital, Structural capital, 

Relationship capital, Organizational performance, Firm performance, 

Business performance. 
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:انًمذيح  

فررأفلئل ررثفل ياكات ترركلفهررافل رررم فل   ررم اففIntellectual Capitalظهررمفهوهررأسفالمفل ارركرفل و ررم ف    

لستجكبةًف ذكجرةفل ااكاسرتافهرافلبرذكعفلل اركرف وهرافلسر فللنليفل ت متارأ.فئه ريف، رطفل ذرتا ف  رأاف ريلف

 e.g: Brooking,     ; Edvinsson and)ل اوهأسف لىفا كقفئلسعفهافقبثفللككن اتتاففأفل تس ت تكلف

Malone,     ; Stewart,     ; Bontis,     )  فل دالسركلفل ترأف  كئ ر ف رسرتاف  رأ مفئ ا راف.ف

ف(ل تسرر ت تكلفه تصرر فإ ررىفل ياكات رركلفهررافلئل ررث)فللئ ررىفهملدررثافل امدلررةفلابررعفإ ررىفل و ررم فل ارركرفالم

فالكتسركعف ل رمككلفبك  سربةفئل اتتر فل و رم فل اركرفالمفلسرتت كعفهوهرأسفز ركن ف لرىفلسكسرأفئاكزلفب  ث

ف(2222ف رركسفلئل ررثفإ ررىفل تسرر ت تكلفهررافلئل ررمف)ل يكاتررةفف لتهررك.فل امدلررةفئل ذورركظفل سررأقففررأف  كفسررتةفهتررز 

دتر ففإ جركبأ فهرك أفلنليف ذرتر ف لرىفل  رمككلففرأفهسرك د فل و رم فل اركرفالمف لرأفنالسرةفقتارةفئاكزل

فل  رردفه تصر فهرا)فل يك يرةفل امدلرةفل اوهرأس.ف هريلفهختلورةف صر توكلفئلقتمد فئلإلنلا  فل رتكمف لىفاكزل

فل و رم فل اركرف رملمف ارد م افئاكرزلف لرأفكتوترةفلسرتخدلسف(2202ف ركسفلئل رثفللئرفهافلل وتةفل يك يرةفإ رى

فئلسررت ال فل امدلررة(فلآل فدتررىف2202فهررافه تصرر )فل ملب ررةفئ ررد تافكررمكك ها.فل امدلررةفل اررك هافإلنلا 

قأ ةف سك دفل  مككلف لأفل  اثفب م ررةففئلقتصكن ةفئلجتاك تةفبتئتةفامافب كيف لىفل تمكتزف الرفهافل سكبرة

  ,Bornemann et al.,     ;  Kanaan et al.,     ; Castro; Vial and Verde)برذتةفئقأ رةف

    ; Li; Song; Wang and Chengwei,     ).ف

 فهلاأسرةفل ا تاردف لرأفلبرأرفل صر ك أفلإلاترك فاارأ، فهرافل  ك اأف القتصكنفل استامفئلنىفل تذأرفففففففف

Tangible Assets فئلالبت ركاللفل ا مفرةفهرألانفل ا تاردف لرأفلسرتخدلسفل ررك اف لرأفل ا مفرةفلالقتصركنفإ رى

فئبرمليللفئل ت رأ مفل بذرأ فهيثافIntangible Assetsل الاأسةففغتمفبكلبأرفل تجكا ة.فئلنىفلال تملف

ل ا تجركل فإ رأففئداك رةفل تجكا رةفئل  الهركلفئل ترمل ت فئل   رمفئل ترل ت فةئدرأقفل ال تةفل و م فلال تملع

 ;Joshi)ل تركا مفل اك تةف ل مككلف)ففئلإلفصكحف   ففأففهوهأسفالمفل اكرفل و م فلهكسفظهأافل  م  ف اهتد

Kansal and Sharma,     لال وركقفدرأرفهوهرأسفالمفل اركرفل و رم فئل وهرافل ألسرعففهرافل مغاف.فئ لأ

امرملًف صر أبةف رتتار فئقتكسر فظراافللبرأرفل الاأسرةففل اوهرأس فكمحف ريلفففأفب أبةف  ككففردفككا ف   

  ل مكة.

المفل اركرفل و ررم ف رأفلدرردفللبررأرفلالسرتمل تجتةفل م تسررتةف ل رمككلففررأفظررثفلالقتصركنفل رررك اف لررىفئ      

اف ذد ردفالمفهك هركفل و رم فئ  متار فل ا مفة.ففوأفظثفلالقتصكنفل رك اف لرأفل ا مفرةف فالفغ رىف ل رمككلفهر

ل فاجرركحفل  ررمككلف تررلممفبك ا مفررةفئل خبررم فئل اهرركاللفهررافل اررالكففئلالسررتوكن فه رر ف لبررركيففررأفبتئررةف  كفسررتة.

ئلئظذ فه مافل دالسكلفل سكبرةفل فل  رمككلف ألجر فارًصركففرأفل ارألانفل الاأسرةفهيرثفالمف ئل اأظوتا ف

تصكنفل رك اف لىفل ا مفة ففئ فل تذد فل ري ف ألجر فل  رمككلف رأفلسرتخدلسفل اكرفل اكن ؛فئبك تك أففأفظثفلالق

هألان كفغتمفل الاأسرة فئالمفل اركرفل و رم فل اأجرأنففرأفل  رمكة فئ جروفل ف  رأ فل  رمككلفلكيرمفئ تركًف

 ;     بل اتةفئ  بتركلفالمفل اكرفل و م  فدت فلببخفالمفل اكرفل و م فهذردنًلفههاركًف لازل ركفل ت كفسرتة

Stewart ,     ) ف(Bontis,ف.ففف

ف

ف
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 اإلؽاس انُظش٘ ٔيشاجؼح انذساعاخ انغاتمح:

فل جاك ترةفل ا مفرةفهخرزئ ف  ككف  م وكلفكيتم فهافالمفل اركرفل و رم ففرأفل دالسركلفل سركبرةففهرأفإجارك أ

ف ا ررافل تررأفل  ارراليفئاظرركفل وم رر فئإنلا فل و م ررةفئل خبررمللفئل ال تررةفئل اهرركاللفئل تر ترركلفئل ا لأهرركل

فل و رم فل اركرفالمفل ف لرىفإجاكً ركف(فئ  رككف(     ,.Bounties et al ت أ افمرمئ فل  رمكةفففلستخدلههك

فل ت متارأفإ رأفللنليف ردفعفل ترأفئل  وركيللفئل اهركاللفل ررداللفهيرثفل الاأسرةفغتمفل األانفهافهجاأ ةف أ

فل و رم فل اركرفالمفل فإ رىفل بركديأ فئ أبرثف(     ,Roos and Roos,     ; Bontis) ل رتاةفئ ل 

 ,Chen and Lin)ل ا مفرةفف لرىفل ررك افلالقتصكنففأفظثف  كفستةفهزل كفالكتسكعف ل مكةفا تسأفهصداف أ

     Stewart,     ). ف(ئقسرافكرالًفهرافStewart ,     and Bontis et al.,     )المفل اركرفف

فل و م فإ أف)المفل اكرفل ب م  فالمفل اكرفل هت لأ فالمفهكرفل  القكل(.

 سأط انًال انثشش٘: -1

ف. ل رمككلفل اسرتدلهةفل ت اترةفلجرثفهرافل اأظوأ ف اتل هكفل تأفئل رداللفئل ا مفةفل اهكاللف أفهجاأ ةفها

ئبك ترك أفف.لالسرتمل تجأفئل تجد ردفالبت ركاففهأف  تبمفهصدًال ل ت متاأ فل استأىف لىف(     ,Bontis)فئفرًك

ف.ل يمئ فئ ل فل م تسأفلنليفل ت متاأفل اصداففهأ

 سأط انًال انٓٛكهٙ:  -5

هغركنا فل ارأظوتافف  ردفل  رمكةففرأف مرثفل ترأففهرأف  راثفل رردالل.فل  رمككلف  جركحفآ رمفههراف  صمف أف

بارركففررأف، ررطفل رريككيففف(     ,Bontis)ل  ررمكة ففهررأف  رراثفجاتررعفل ا رركاففغتررمفل ب ررم ةففررأفل  ررمككلف

فل ت متاأفئل ت كفسأفئل ستكسكلفئلإلجمليللفئقأل دفل بتكاكل.

 سأط يال انؼقلاخ: -3

 رأفل ا مفرةفل ادهجرةففرأفق رأللفل تسرأ  فئ القركلفل  اراليفئل ارأان اف ففهرأف  تاردفب ر ثفلسركمف لرأف

فل ردا فل تسأ رتةفئئاليفل  االيفئ  القكلفهعفل  االيفئاظكفل  االي.

ف

 يثشساخ انذساعح

لبرربخفالمفل ارركرفل و ررم فهأظررأً كفدتأ ًرركففررأفهجرركرفل دالسرركلفلإلنلا ررةفئب رر ثف ررك ففررأفهجرركرف -0

ل اذكسبةفئلإلنلا فلالستمل تجتة.فئ افلستخدلسفكلاةف"المفل اكر"ف إلككا فل رأفللارألعفل اختلورةفهرافللبرأرف

.ف(     ,Castro; Vial and Verde)غترمفل الاأسرةفلئفللبرأرفل ا مفترةفل اسرتخدهةففرأف لر فل رتارةف

ئاكزفلالقتصكن أ ف لىفالمفل اكرفل رك اف لأفل ا مفةفلئف"هجتاعفهكفب دفل ملساك تة"ففرأفل سر أللفلل ترم ف

 ;Al-Haybat) هررافل رررم فل   ررم افك ألهررثفإاتررك فا تسررتةفهسررئأ ةف ررافلالزن رركافلالقتصرركن ف لرردئر

Hutaibat, and Alhtaybat,     ).ف

ف ئدتىفلآل 0986فيه فهوهأسفالمفل اكرفل و م فدالسكلفل تأف  كئ  ل فهافل هك ثف  الفهافل مغاف لى -2

بسرربوفغبت ترر فل  كهررةففالمفل ارركرفل و ررم ب ررل ف  رردنف  م ورركلفل برركديتاففإالفل فل اجرركرفهرركزلرفهوتأدرركًفلهرركس

(Castro et al.,     ; Edvinsson and Malone,     )تاترعففئلدرد.فئ اف تافل تأبرثفإ رأف  م ر ف 

فاأفئ صلخف ت بت ففأفظثفل ممئففل اختلوة. ك فبربأر

 فإالفلا فهكفزلرفهوهأهكًفهمكبكًفئه ردلًففالمفل اكرفل و م  تاتعفبهكفهوهأسففل تأئ لىفل مغافهافل ا كاةف -3

 .ئغتمفهذدنفللب كنف.ففالف أجدفل وكقفكبتمفدأرفه  ىف يلفل اوهأسفئل  ألهثفل اذدن ف  
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المفهررركرفف-المفل اررركرفل هت لرررأف-أ رررةفهت كهلرررةفهررراف)المفل اررركرفل ب رررم المفل اررركرفل و رررم فهجا -4

 ل  القكل(.

   تبمفالمفل اكرفل و م ففأفددف،ل  فهتز فف  كفستةف ل مككل. -5

 ورر فامررمفل  ررمككلفئل بتئررةفل اصررم ةفإ ررأفلالاتبرركسفإ ررأفهوهررأسفالمفل ارركرفل و ررم فئل اترر ف  بتررر ففررأف -6

 ل  مككل.فف

 هيلاكفلال تاكسفبكلبأرفل اكن ةف.لال تاكسفبملمفل اكرفل و م ف -7
 

 يشكهح ٔذغاؤالخ انذساعح:

ل مغبرةففرأف ذرتر فل از ردفهرافل  وركي فلإلنلا رةف لارد م افئبركا أفل ستكسركلفإ رأففنلفأفل س أللفلل ترم فل

ف-ل تمكتررزف لررأفإبررملزفلب رركنفجد ررد ف ررملمفل ارركرفل و ررم ف اختلرر فل اسررتأ كلفل بذيتررةاف)فل اسررتأ فل وررمن 

أسفل استأ فل دئ أ( فئ لأف، طففردفلبربخفهوهرف-ل استأ فلإلقلتاأف-ل استأ فل ذعكا ف-ل استأ فل ت متاأ

 ;Pedroالمفل اكرفل و م ف ستخدسفئ  ب فب  ثفهأسرعففرأفل بتئرةفل ت متاترةفكاركفلزنلنلف  بترك ر فبركغملنف

Leitao; Portugal; Spain and Alves,     )).ف

لإلنلا ةفئب ر ثف رك ففرأفهجركرفل اذكسربةففل دالسكلفلببخفالمفل اكرفل و م فهأظأً كفدتأ ًكففأفهجكرئ

هررافللبررأرفغتررمف إلكرركا فل ررأفللاررألعفل اختلوررةفلسررتخدلسفكلاررةف"المفل ارركر"ففائ ررفلالسررتمل تجتة.ئلإلنلا ف

اكرزفئف.(     ,Castro; Vial and Verde)فل اسرتخدهةففرأف لر فل رتارةفللبرأرفل ا مفترةفل الاأسةفلئ

"ففرأفل سر أللفلل ترم فهرافةلالقتصكن أ ف لىفالمفل اكرفل رك اف لرأفل ا مفرةفلئف"هجتارعفهركفب ردفل ملسراك ت

 ,Al-Haybat; Hutaibat) ف رم فل   م افك ألهثفإاتك فا تستةفهسئأ ةف افلالزن كافلالقتصركن ف لردئرل

and Alhtaybat,     ).ف

ئ امفكمككلفلل اكرفبك  د دفهافل تغتمللفل اتالدرةفئل استام  فدت فلبربذ فل ا مفرةف رد فل  رمكةفففففففف

 فئ  اافل اترةفئنئافالمفل اركرفل و رم فكرل افهرأانف  بمف افهتز ف  كفستةف اتز كف افغتم كفهافل  مككل

ف لاتز فل ت كفستةففأفكمككلفلل اكرفل ا كبم .

ًففففففف فل ترأفل بتئرةففرأفل سرم عفئل تغترمفل اتزل رد فل ا كفسرةفبسربوفكبترم ف ذرد كلفلل اركرفكرمككلفئ أج فل عك

ف عراك فل ذد يرةفلالستمل تجتكلفلإلنلا ةفهافل  د دفلستخدلسفإ ىفل  مككلف يسفب طف جللفئ ي ط .ففتهكف  اث

فلبربخففرردفل  ارالي فهرافل اتزل ردفئل  لروفل  مسةف لا كفسةف فئامملًف(     ,Abuzaid) الهاففئاجكحفبركي

لالسرتمل تجأ ففئل فاجركحفلالسرتمل تجتةف  اراففرأففل  جركحففرأف سك افل تأفل  ألهثف افل بذ فل عمئا فها

ف بتئةفئلالستاملافب  ثفف كر.فل ردا ف لأففل ت ت فبتافل  مكةفئل

فٙ ػٕء يا ذمذو، ذغؼٙ انذساعح ئنٙ اإلجاتح ػهٙ ػذد يٍ انرغاؤالخ انرٙ ًٚكٍ أٌ ذغٓى فٙ ذحذٚذ      

فٙ انششكاخ انظُاػٛح انًظشٚح، ًٔٚكٍ ذهخٛض  ٔذفغٛش ذأثٛش سأط انًال انفكش٘ ػهٙ األداء انرُظًٛٙ

 ذغاؤالخ انذساعح فٙ انُماؽ انرانٛح:

ف -0 ف  ث ف القة فأجد فإدصك تة فنال ة ف،لل فه  أ ة فبتا ففأ فل ت متاأ فئللنلي فل و م  فل اكر كمككلفالم

 ل اصم فهذثفل دالسةف؟فئهكفاأعفئقأ ف يسفل  القة؟ل ص ك أفل ر كعفل خك ف
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ف -2 ف  ث ف القة فأجد فإدصك تة فنال ة ف،لل فه  أ ة فبتا ففأ فل ت متاأ فئللنلي فل ب م  فل اكر كمككلفالم

 ل اصم فهذثفل دالسةف؟فئهكفاأعفئقأ ف يسفل  القة؟فل ص ك أل ر كعفل خك ف

ف -3 ف  ث ف القة فأجد فإدصك تة فنال ة ف،لل فه  أ ة فبتا ففأ فل ت متاأ فئللنلي فل هت لأ فل اكر كمككلفالم

 ل اصم فهذثفل دالسةف؟فئهكفاأعفئقأ ف يسفل  القة؟ل ص ك أفل ر كعفل خك ف

ف -4 ف  ث ف القة فأجد فإدصك تة فنال ة ف،لل فه  أ ة فل بتا فهكر فالم ففأ فل ت متاأ فئللنلي كمككلف القكل

 ل اصم فهذثفل دالسةف؟فئهكفاأعفئقأ ف يسفل  القة؟ل ص ك أفل ر كعفل خك ف

5-  

:ــذساعــــحذار انـــــأْ  

ف س أفل دالسةفإ أف ذرت فلل دلففلآل تةافففف

ل ر كعفكمككلففأففالمفل اكرفل و م فئلالنليفل ت متاأل  القةفبتاففناجة ذد دفئ أبت فاأعفئفف -0

 .ل اصم فهذثفل دالسةفل ص ك أفل خك 

فئ أبت فاأعفئ -2 فبتاففناجة ذد د فل ت متاأففأفل  القة فئلالنلي فل ب م  كمككلفل ر كعفالمفل اكر

 .ل اصم فهذثفل دالسةفل ص ك أل خك ف

فئ -3 فاأع فئ أبت  ففناجة ذد د فبتا فل  القة ففأ فل ت متاأ فئلالنلي فل هت لأ فل اكر فل ر كعفالم كمككل

 .ل اصم فهذثفل دالسةفل ص ك أل خك ف

فئ -4 فاأع فئ أبت  ففناجة ذد د فبتا فل  القة ففأ فل ت متاأ فئلالنلي فل  القكل فهكر فل ر كعفالم كمككل

 .ل اصم فهذثفل دالسةفل ص ك أفل خك 

 فــــــشٔع انـــــذساعــــــح:

ف  دهكف فRalph Stayerف (    )ل تس ت تكلفلئل ثففأفل و م فل اكرفالمفهص لخفلستخدسفهافلئرففففففف

فالمفظهأافهوهأسفدتىفل  مككلفلبأرفئل افل أغ تةفل يمئ فه أاكلفل افككا فل  بت تةفل األانفإ ىفلككا

ف.(     ,Alserhan)ل  مككلففلبأرفئل لىفل أغ تةف ليمئ فل ا أاكلفل اتةفلكيمفئ أفل و م  فل اكر

ئ لىفل مغاف.فهختلوةفاممفئجهكلفهافل و م فل اكرفالمف  كئرفل سكبرةفل دالسكلفل  د دفها ئدكئ  ففففففف

فل سكبرةففأفل ألظذةفل ت م وكلففئ ف، ط فها فف  اثفل دالسكل ف مف ف (    ,Stewart)  م   فل ي 

فل اجا ةفل اوتد فبك ا مفة ف، طف (    , Edvinsson and Maloneئ مف . فب د ف ف ا افل تأفبك ا مفةف(

فمكبتةفقتاةفإ ىف ذأ لهك فككهلةفقدا فل تبمسف(    , Zigan, Macfarlane and Desombre)فبت اك.

فل استربلتةفاؤ تهكف تذرت فل س أففأفل رتاةفئ ل فل ا مفتةفهألان كفئا مفئ  متاف األيهةف ل مككل فئ أ.

ًففهم أفغتمفلبث فل ي فئ أف ل مكة فللنليفلالستمل تجأف لىفل تلمتمفقأ ففأف  كفسأفسالحفئقت ِّا فئ أفل عك

 .((     ,Kamukamaللابكحفف ملكاف الرفهافل يمئ ف ؤنىفإ ىف ل 

ف  دفل و م فل اكرفالمفل ف ((     ,Hazline and Zubaidahفهيثفآ مئ  فبكديأ ف أبثففففففف

 Wang and Changa,      ; Bontis)ل م فهافقبثفففئ  كئ  فنالسكل.فل  مكةف مبذتةففههًاكفهؤكًمل

et al.,     ) فل ت كفسأفل امكزف لىفل تلمتمففأفا تسأف  صمف أفل و م فل اكرفالمفل فل ًعكفئلمبت ف

فل ص ك كلفهافهت أ ةفهجاأ كلففأف ل مكة ف لىفل و م فل اكرفالمفل ف لمتمف لىفقأ فإجاكً كفئ  كك.
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فل دالسةففئ لأفل ت كفستةفل اتز  ففتهك فلجم   فل تأ فل دئ ة فلئ فبك ص ك ة ف تلمم فلالستمل تجأ للنلي

Kamukama,     ).)ف

  ,Bontis,     ; Stewart,     ; Edvinsson an Sullian)ف ئلئظذ فل  د دفهافل دالسكلففففففف

.فل هت لأفل اكرفئالمفل  القكلفهكرفئالمفل ب م فل اكرفالمفهافهز جف أفل و م فل اكرفالمفل  (    

فللبأرفهافل اختلوةفل يالمةفللب كنف وك ثفاك جف أفل و م فل اكرفالمفل فل يالمةفئجدفئهافه  ل فل ترستاكل

فبتافئل جاعفل  مكة؛ففأفل ب م فل  كهثفل ب م فل اكرفالمف ايثف ((     ,Bontisفئفرًك.فل الاأسةفغتم

ف ل مكةف عت فئل تأفل  مكةفهغكنا هاف  دفه هافل اأظوأ ف ل ي كفل تأفئل خبمللفئل اهكاللفل يككي

فل ااتزفغكب هك ًف. فل  وكي ف لىفئ  تاثف التكلفل رتاةفل اعكفةفإ ىفئلددفهأظ ف عتو فهكفإ ىف  تمفئل عك

فل رتكن .ففففففف لىفئل ردا فل ذمكةفئ وةفل اأظ فلالجتاك تة فئ ذوتزفئل  وكي فل اه تة

فالمفإ ى(فBarry ,     andف(     ,Tumwine, Kamukama, Ntayiفلككا اوس فل أق فئفأفففففف

.فه هاف ت كهثفل ي افئللكخك فل  مككلفهعف ل مكةفئل خكاجتةفل  القكلفل دل لتةفف رأسف لأفل  القكلفهكر

فلل اكر ففئل عكفإنلا ف الرفهافل  مكةف  أا كفل تأف أفل  االيفئ القكلفل تسأ  فق أللففأفففك ا مفة

فل  مكةفدتك ف لىفل تلمتمف ا  هافل ي افللفملنفهعفل  القكلففأ ف  أ مف لىف رأسفهلاأمفغتمففهأفلبث.

ل أظعفف لىفل تأف ؤممفل اجاأ كلفلئفللفملنفلئفكمكةفل فهعفل جأن ف ك تةف القكلف لىفوكظئل ذفئا ك ة

 ل سأق.ف ل مكةففأفل ت كفسأ

فف  كفستًكف،ككيًففبك تبكاسفل هت لأفل اكرفالم(ف(     ,Maheran and Khairuفل مى ف مففاكدتةفهافففف

فلا ل هكفل تأفل  مافلئفل ا تجكلف افاك جةف  متاتة فئمركفةفئستكسكلفل تملعفئبمليللفه لأهكلفئامكس

فل أق فبامئافل  مكة  ,Abadulai; Kwon and Moon)فدسوفل هت لأفل اكرفالمففئ فئبك ايث .

فئل خكاجتةفل دل لتةفل تذد كلفهألجهةف لىفل  مكةفقداللف ايثف  (     فئامكسفل تذتتةفل ب تةفئ  اث.

فئل يركفةفئل  التكلفلإلنلا فئفلسوةفل ت متاأفئل هت ثفل بتكاكلفئقأل دفل مئ ت تةفئلإلجمليللفل ا لأهكل

فل ت متاتة.

فئالمفل ب م فل اكرف ملمفل ومن ف لتلمتمفل ات كقعة فئب كيف لأف، ط فئهعفلل يففأفلال تبكافل  تك جففففف

ف ل مككلفللنليف لىفل  القكلفهكرفئالمفل هت لأفل اكر ففه ماففأفل ت متاأ ف تا ف يل بتكغةفل ص ك كل 

فل ومضفللئرفكاكف لأا

فٙ  ٔاألداء انرُظًٛٙ انفكش٘ انًال سأط تٍٛ ئثظائٛح دالنح يؼُٕٚح راخ ػقلح ذٕجذ: انفشع األٔل

 .انًظش٘ انمطاع انخاص انظُاػٙ ششكاخ

فل اكرف ت أ فهافمالمةفلب كنف"فالمفل و م فل اكرفالمفل ف لىف كسفل وكقفل مغافهافل ف  ككفئ لأ      

ففل اكرفئالمفل  القكلفهكرفئالمفل ب م  فل بكديتا فل  فإ أ  ,Tovstiga and Tulugurova)ل هت لأ 

    ; Bontis,     ; Stewart,     ; Edvinsson,     ; Lynn,     ; Kamukama, 

ففأف( ;     فب ر فلل اتة فل و م فالف تاتع ف ملمفل اكر فل يالمة فللب كن فإ أفل ف يس ل تلمتمف لأفف أبلأل

فردفقكه فل بكديةفبصتكغةفل ومئضفل يالمةفل تك تةفال تبكافل  القةفف ل مكة.فئب كًيف لأف، ط فففل ت كفسأفل امكز

فبتافكثفب دفهاف يسفللب كنفل تك تةف لأفدد ففأفل  مككلفهذثفل دالسةف لأفل  ذأفل تك أاف
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 فٙ انرُظًٛٙ ٔاألداء شش٘انث انًال سأط تٍٛ ئثظائٛح دالنح راخ ػقلح يؼُٕٚح ذٕجذ: انفشع انةاَٙ

 . انًظش٘ انخاص انظُاػٙ انمطاع ششكاخ

 فٙ انرُظًٛٙ ٔاألداء انؼقلاخ يال سأط تٍٛ ئثظائٛح دالنح راخ ػقلح يؼُٕٚح ذٕجذ: انةانث انفشع

 . انًظش٘ انخاص انظُاػٙ انمطاع ششكاخ

 فٙ انرُظًٛٙ ٔاألداء انٓٛكهٙ انًال سأط تٍٛ ئثظائٛح دالنح يؼُٕٚح راخ ػقلح ذٕجذ: انشاتغ انفشع

 . انًظش٘ انخاص انظُاػٙ انمطاع ششكاخ

 ح:ــــــــــــــى انذساعـــــذظًٛ

فهــجــتاـــعفل ـــدالســـــةا

لستهدف فل دالسةفهجتاعفل اد م افب مككلفل ر كعفل خك فل ص ك أفل اسجلةفئل  كهلةففأفجاهأا ةففففففف

هصمفل  مبتة.فئ مجعفل تتكافكمككلفل ر كعفل خك فل ص ك أفكاجكرف  بترأففأف يسفل دالسةفإ أفل ت أاف

ف(ف بتاف يلفل ت أا.0/0اقاف)ل الذأظفل ي فغملًف لأف يلفل ر كعف الرفل س أللفل يالمةفلل تم .فئل جدئرف

 (1/1جذٔل سلى )

 (5151-5112ذطٕس انمطاع انخاص انظُاػٙ انًظش٘ تٍٛ ػايٙ  )

فل بتك ففففففففففف

فل س ألل

ف ــــــــدنف

فل ا مئ كل

فقتاتةفلإلاتك ف

ف)بك التأ فج ت (

فل ت لوةفلالستياكا ة

ف)بك التأ فج تة(

ف620672460ف0722772637ف02206     

ف772677295ف0852086484ف39878ف    

فهم ف02924فهم 004.5فهم ف390.5فه درفل ت أا

 .ف2222غمفةفل ا لأهكل فل هتئةفل  كهةف لت اتةفل ص ك تة فل رك م  ف: انًظذس

ف) فاقا فل جدئر ف0/2ئ با فل  سبتة( فل دالسةفلل اتة ففئهجتاع ً فئفرك فبك هتئة فل اسجلة فل ص ك تة  دنف  ألا  ة

فئل ت ك ت  فئ دنفل  مككل .2208ف كسففأفل اصم فل خك فبك ر كعفل  كهلتافلالستياكا ة  

 ( يا ٚهٙ:1/5ٔٚرؼح يٍ انجذٔل سلى )

ل فكمككلفل األنفل غيل تةفئل ا مئبكلفئل تبغ فئكمككلفل غزرفئل  ستجفئل االب فئل جلرأن فئكرمككلف -0

ئه تجك هررك ف ايررثفهرركف رررمعفهررافل صرر ك كلفل ه دسررتةفئل  تمئاتررةفئكهمبك تررة فئكررمككلفكتاكئ رركلفلسكسررتةف

ف%فهافكمككلففل ر كعفل خك فل ص ك أفل اصم .75.28

%فهررافإاتررك فل ر رركعف62.64ل فكررمككلفل اجرركاللفللاب ررةفل ا رركافإ تهرركف سررتذأ،ف لررأفهرركف رررمعفهرراف -2

%فهافإجاك أف  لوةفل ر كعفل خرك ف62.74ل خك فل ص ك أفل اصم  فكاف بلغف  ك توهكفلالستياكا ةفدأل أف

%فهرافإجارك أفل  اك رةففرأفكرمككلفل ر ركعفل خرك ف76.82أفل اصم  فئ  اثففأفكمكك هكفدأل أفل ص ك 

 ل ص ك أفل اصم .
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    ػـٛـُــح انــذساعــح:

ف تعااف ذد دف ت ةفل دالسةفل خ أللفل تك تةاف  

فاأعف ت ةفل دالسةاف

ب كًيف لأفل تذلتثفل سكب ف اجتاعفل دالسة فل تادلفل دالسةف لأفسذوف ت ةفهتسم فهافبتاففكمككلففففففف

فل ر كعفل خك فل ص ك أفل اصم فل تأف  تاأفإ أفل اجكاللفل ص ك تةفل تك تةا

فا كغفل األنفل غيل تةفئل ا مئبكلفئل تبغ.ف-0

فا كغفل غزرفئل  ستجفئل االب فئل جلأن.ف-2

فل ه دستةفئل  تمئاتةفئكهمبك تة.فا كغفل ص ك كل -3

فا كغفكتاكئ كلفلسكستةفئه تجك هك. -4
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 (1/5جذٔل سلى )

 ؼذد انششكاخ ٔانركانٛفنٔفماً انؼايح نهرًُٛح انظُاػٛح  نألَشطح انظُاػٛح انًغجهح تانٓٛ ح  األًْٛح انُغثٛح

 5112 ػاو فٙ انًظش٘ انخاص تانمطاع انؼايهٍٛ ٔػذد االعرةًاسٚح

 للتنمية الصناعية: من إعداد الباحثة في ضوء بيانات الهيئة العامة المصدر

عدد  النشاط
 الشركات

األهمية 
النسبية 

% 

التكاليف 
 االستثمارية

األهمية 
النسبية 

% 

عدد 
 العاممين

األهمية 
النسبية 

% 

األهمية  قيمة االنتاج
النسبية 

% 

إجمالي 
 االجهر

األهمية 
النسبية 

% 

مهاد غذائية ومشروبات 
 وتبغ

5224 24.43% 414528231 45.82% 832243 44.22% 885166654 44.82% 2462525 43.32% 

غزل ونسيج ومالبس 
 وجمهد

5222 22.32% 35216584 25.54% 211285 22.54% 432128212 25.22% 2643242 46.42% 

صناعات هندسية 
 والكترونية وكهربائية

4324 46.23% 64225116 42.22% 818151 43.82% 842242182 45.65% 2281842 44.41% 

كيماويات اساسية 
 ومنتجاتها

2815 48.42% 444813465 22.62% 835238 44.24% 848546244 43.26% 3855628 22.15% 

 %41.22 28262388 %32.31 4458241533 %43.62 4346424 %32.42 151444412 %42.26 26245 االجمالي
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 ثجى ػُٛح انذساعح:

فبتاف       فل  سبتة فل اتتهك فالا وكع فامملً فللاب ة فل ص ك تة فل اجكالل ف يس ف لأ فلال تتكا فئقع  رد

فئل دلنف فلالستياكا ة فئ  ك توهك فإاتكجهك فئقتاة فل  مككل ف دن فدت ا فها فلل مى فل ص ك تة ل اجكالل

.ففئقدفائ أفل ف  تاأفكمككلف ت ةفل دالسةفإ أفهجكاللف}(0/2جدئرفاقاف){فل  اك ةفل اأظوةفبهك

ففأفق كعفهذدئنفئظت فهافا كغفل  مككلف فل   كغفدتأفالف  ذصمفاتك جفل دالسة فهتبك  ة ب ك تة

فف.هذثفل دالسة

ف)ففففف فل  ت ة فدجا ف ذد د فه كن ة فبكزا ةئبت بت  فبكفتمل0895  فل  فل دلاسفض( فهذث فل مك م  فةل 

ف394فئ فدجافل  ت ةف بلغفف2.25%فل ف  كفه تكا ف85%فئه كهثفمرةف52 تايثففأفل اجتاعفب سبةف

فهومن فغبركف ا كن ةفل تك تةا

ر   ر     
 
ز

ر  
    

فدت اف

ف =فدجافل  ت ة

ف%85  دفه كهثفمرةفف0.86ز=فل تأز عفل  بت أفل ا تكا فئ سكئ ف

 2.25ئ سكئ فر=فلدتاكرفئجأنفل مك م فهذثفل دالسةففأفل اجتاعف

ف2.25رف=فل خ لفل اساأحفب ففأف ت ةفل دالسةفئ سكئ ف

                  

     
    

هومن           

ف) فل اجتاع فدجا فل  فل بكديةف28279ئدت  فئقكه  فل اجتاع ف ذجا فبك  سبة فل  ت ة ف صذتخ ف ا ففرد )

فهأقع  ذسكعففhttps://www.calculator.net/sample-size- calculator.html بكستخدلس

ف(.0/4دجافل  ت ةفجدئرفاقاف)

 (1/4جذٔل سلى )

فثجى ػُٛح انذساعحثغاب 

ف%85فهستأىفل يرة

ف%5فاسبةفل خ ل

ف28279فدجافل اجتاع

فهومن ف392فل  ت ةدجاف

فئل ٪ف85فب سبةفمرةفهستأىف لىف لذصأرفلكيمفلئفهومن ف392فإ ىفدكجةف  ككفل ف   أفئ يلفففف

ف.سذبهكفل تأفل رتاةفها٪ف5±ففددئنففأفل ذرترتةفل رتاة

https://www.calculator.net/sample-size-%20calculator.html
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 يلفئقردفقكهر فل بكديرةفبكال صركرفب رمككلفللا ر ةفل صر ك تةفللاب رةفل اريكأا ف جارعفل بتكاركلف     

كررمك  فكارركف ررافف262 لدالسررة فدترر فلسررت ك  فإجررمليفهررركباللفكخصررتةفهررعفل اسررئأ تاففررأفل الزهررةف

قأل افلسترصكيفبسبوف دسفلستتوك هكفبك   ثفل  كهثفهافقبثفل استرصأفه ها.فئبي طفبلغف ردنففف7لستب كنف

ف%.87كمكةفبا درفلستجكبةف بلغففف255كمككلفل  ت ةف

ف  ت ةفغبركًف ألا  ةفل ص ك تة.(ف أز عفكمككلفل0/3ئ بتافل جدئرفاقاف)ففففف

 (1/3جذٔل سلى )

فذٕصٚغ ػُٛح انذساعح ؽثماً نألَشطح انظُاػٛح

 % ػذد انششكاخ األَشطح انظُاػٛح

فل األنفل غيل تةفئل ا مئبكلفئل تبغف-0

فل غزرفئل  ستجفئل االب فئل جلأنف-2

فل ص ك كلفل ه دستةفئل  تمئاتةفئكهمبك تةف-3

فئه تجك هككتاكئ كلفلسكستةفف-4

ف98

ففففف55

ف59

ففففففففففف53

ف35%

ف20.5%

ف23%

ف22.5%

ف%022ف225فل اجاأع

  دفسذوف ت ةفل دالسةفل ف تاتعفكمككلفل  ت ةفبتبرك افئلظرخفهراففائ أهافاكدتةفل مى ففردففففففففف

هرافهملدرثفهختلورةفففرأف دالسة فئ، طفإل كدةفل ومبةف أقأعفكمككلفهجتاعفلللا  ةفل ص ك تةدت ف

ف(ف أز عفكمككلف ت ةفل دالسةفغبركًف ل  ثفل ركاأاأ.0/4كاكف بتافل جدئرفاقاف).فل ت متاأفل  ام

(1/4جذٔل سلى )  

 ذٕصٚغ ششكاخ ػُٛح انذساعح ؽثماً نهشكم انمإََٙ

ػذد  انشكم انمإََٙ

 انششكاخ

% 

فكمككلفهسك اةفهوتأدةف-0

فكمككلفهسك اةفهغلرةف-2

فكمككلف أبتةفبست ةف-3

فكمككلف عكهاف-4

 كمككلف،للفهسئأ تةفهذدئن  -5

فكمككلففمن ة -6

ف3

ف042

ف26

ف42

ف2

ف42

ف0%

ف56%

ف02%

ف06%

ف2.5%

ف06.5%

ف%022ف255فل اجاأع

فئقدف اف  أ افإغكافل ا ك  ةفل تاكنلًف لأفل اصكنافل يكاأ ةفل تك تةاففففففففففف

فهمكزفل ا لأهكل فل هتئةفل  كهةف الستياكافئل ا كغ فل ذم  فل رك م .ف-0

فل ا لأهكل فل هتئةفل  كهةف لت اتةفل ص ك تة فل رك م .غمفةفف-2

فل رملاللف فهجل فل أزاليف فل رك م ف.فل خك،ئن افهمكزفل ا لأهكلفف-3

ف.2209ن تثفل  ككمفهافاهعك  فجا تةفل استيام ا فهد  ةفل  ككمفهافاهعك  ف -5
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 ٔثـــــــذج انًــؼــاٚـــُح:

 هجل فلإلنلا فئاأل وفاؤسكيفهجل فلإلنلا  ايل فئدد فل ا ك  ةففأف يسفل دالسةففأفاؤسكيفففففف

لإلنلا فل  لتكفئل اد م افل  كهلتافئل اد م افل ت وتي اففأفكمككلفل ر ركعفل خرك ففئفم  ئل عكيف

(ف أز رعف0/6.فئ بتافل جردئرفاقراف)كمكةف255ل ص ك أفل اصم .فئقدفبلغف دنفل استرصأفه هاف

فل استرصأفه هافغبركًف لأظك  فل تأف  غلأاهكففأفكمككلفل  ت ةفئلال اتةفل  سبتةف هيلفل تأز ع.

 (1/5جذٔل سلى )

 ذٕصٚغ انًغرمظٙ يُٓى فٙ ششكاخ انؼُٛح ؽثما نٕظائفٓى

 % انؼذد انٕظائف

فا ت فهجل فإنلا ف-0

فاك وفا ت فهجل فإنلا ف-2

ف عأفه تدعف-3

فهد مف كسف-4

ف  وتي أ هد مئ فف-5

ف48

ف30

ف24

ف65

ف96

ف08%

ف02%

ف8.5%

ف25.5%

ف34%

ف%022ف255فل اجـاـــــــــــأع

 ير ٛشاخ انذساعح

ف تايثفل اتغتمللفل م تسةف لدالسةففأفهكف ل أا

 انًر ٛش انًغرمم: سأط انًال انفكش٘ -1

 ;Sharabati; Jawad) تذد دفلب كنففالمفل اكرفل و م  فئب كيف لأفهملج ةفل دالسكلفل سكبرةفففف فففف

and Bontis , (    ); Li; Song; Wang and Li,     ; Altarawneh, (    ); 

Ulubeyli and Yorulmaz, (    ); Duodu and Rowlinson, (    );  Kamukama, 

(    ); Chahal and Bakshi, (    );  Jawad; and   Bontis , (    ) راف صر ت ف ريسفف 

فك تةاللب كنفغبركًف لترستاكلفل ت

ل تجمبةف فل ت لتافئل ت لاف ل ا مفةافئ عااف يسفل بُ دفهتغتمللففم تةفئ أاف"فسأط انًال انثشش٘ -0

 Li; Song; Wang)"فم ر فل  ارثف ل اهكاللفئل رداللفا إبدلعفل  كهلتافئ أ تدفللف ك فئل خبم 

and Li, (    ); Kamukama, (    ); Ulubeyli and Yorulmaz,     ; 

Sharabati; Jawad; and Bontis ,     ; Duodu and Rowlinson,     ; Chahal 

and Bakshi,     ; Altarawneh,     ; Jain, Vyas and Roy,      

ل بذأ فف ل  مافئل بملهجافئ عااف يسفل بُ دفهتغتمللففم تةفئ أاففسأط انًال انٓٛكهٙ -2

ف امكسفل ا لأهكلف لفئلإلجمليللل ستكسكف ل هت ثفل ت متاأف درأقفل ال تةفل و م ةف ئل ت أ م

 ,Duodu and Rowlinson, (    ); Ulubeyli and Yorulmaz)"ل  التكلفلالنلا ة

    ); Li; Song; Wang and Li,     ; Altarawneh,     ;  Sharabati; 

Jawad; and Bontis , (    ) 
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ل  القركلفهرعف فل  القكلفهعفل  االيافئ عااف يسفل بُ دفهتغتمللففم تةفئ أاففسأط يال انؼقلاخ -3

ل تررمل ت ف فل تذك ورركلفلالسررتمل تجتةف ل خكاجتررةفل  القرركلفهررعفل اسررتوتد افئلالغررملفف ل اررأان ا

 ,Sharabati; Jawad; and Bontis)ل ا مفةفئل ا لأهكلف افل  االيفئل اأان ا فئلال وكقتكل

(    ); Duodu and Rowlinson,     ); Li; Song; Wang and Li, (     

 

 انًر ٛش انراتغ: األداء انرُظًٛٙ -5

ف ف عررا  ف رريسفل اؤكررمللففكررالًفهرراال ت متاررأهجاأ ررةفهررافهؤكررمللفللنليففبكسررتخدلس ررافقتكسرر ففففف

همكرزفقتركن ففرأفل سرأقف فهمكزف  كفسأففأفل سأقفل اصرم  فهمكزفلستمل تجأففأفل سأقفل اصم "

ئ رأفل  اراليفب بت رةفئهجركرف ارثف فبك  الهةفل تجكا ةئ أفل  االيف فئ أفل  االيفبك ا تج فل اصم 

 ,Dong, Hinsch, Zou and Fu) "ل ذصررةفل سررأقتة فلالسررتجكبةف لعررغأغفل ت كفسررتة فل  ررمكة

(    ); Zou and cavusgil, (    );  Yousaf and Majid, (    ); Chung , (    )فف(فف

ف لأفاأ تافهافل بتكاكلافف–بصوةفا تستةفف–ل تادلف يسفل دالسةفففتٛاَاخ انذساعح:

فلارسا فل بتكاكلفل يكاأ ةفل تأف  لبتهكفل دالسةفإ أفقساتافلسكستتاف اكافففانثٛاَاخ انةإَٚح: 

بتكاكلفمكاأ ةف كاجتةاف افل ذصأرف لتهكفهافل جهكلفل ذ أهتةفئلن ةفل ا كغ فل ص ك تةفل جد د فف-0

فئكي طفل دالسكلفل سكبرة.

ف افل ذصأرف لتهكفهافل  مككلفهذثفل دالسة.بتكاكلفمكاأ ةفنل لتةافف-2

 انثٛاَاخ األٔنٛح:

فلكتال فل بتكاكلفللئ تةفل تأفل تادلف لتهكف يسفل دالسةف لأفافففففف

  ذد دفلب كنفالمفل اكرفل و م فهذثفل دالسة -0

ف ذد دفهؤكمللفللنليفل ت متاأفهذثفل دالسة -2

 رافجا هركفهرافهورمنللفل  ت رةفبهردففقتركمفهتغترمللففل ترأل تادلفل دالسرةف لرىفل بتكاركلفللئ ترةفففففف

 فبهردفف(ف جاعفل بتكاكلفل ا بم ف اف يسفل اتغتملل0) اف صاتافئلستخدلسفقك اةفلسترصكيقدفل دالسة.فئ

لكررتال فقك اررةفقرردف ت ررةفل دالسررة.فئففررأهرر هاففل استرصررأف جاتررعف أدترردفاررأعفئغم رررةفللسررئلةفل اأجهررة

هؤكرمللفللنليفئهذرثفل دالسرةف ففالمفل اكرفل و م فلب كنفقتكمبفت ل قساتافللئرف لالسترصكيف لىف

ل ت متاأفهذثفل دالسة.فبكإلظكفةفإ أفقك اةفلالسترصكيفل تأف عا  فل ت مففب بت ةفئل دلففل دالسرةف

ئب أ تةفل استرصأفهر هافئغلروفل ت ركئ فالسرتتوكيفللسرئلةفل ترأف عرا هكفلالسترصركي.فئ عرا  فقك ارةف

فسؤلالًفهت دنفللاألع.فف45لالسترصكيف

 ٔلذ ذى لٛاط األتؼاد انغاتمح نهثٛاَاخ األٔنٛح يٍ خقل انًماٚٛظ انرانٛح:

المفل اكرفل و م فهذثفل دالسة فئكي طف لت مففلب كنفاركغف رتكمفف5هرتكمف ت ملفل ا أ فهاف -0

ة فدت ف  تمفل اتز فل ت كفستةفهذثفل دالسة فئهؤكمللفللنليفلالستمل تجأفهذثفل دالسفلب كن لأف

(فإ ىف3(فإ ىف"غتمفهألف " فئل مقاف)2(فإ أفلإلجكبةف"فغتمفهألف ف لأفلإلغالق"ف فئل مقاف)0ل مقاف)

 (فإ ىفلإلجكبةف"هألف ف اكهكً".5(فإ ىف"فهألف " فل مقاف)4"الفلست تعفل تذد د" فئل مقاف)

                                                           
(

0
قكه فل بكديةفبكالغالعف لىفب رطفقرأل افلالسترصركيفل ترأفل تاردلف لتهركفل دالسركلفل سركبرةففرأفهجركرفالمفل اركرفل و رم ف(فف

بتصاتافقك اةفلسترصكيفل دالسةفل ذك تةف..فكاكفقكهر فل بكديرةفبك تبركافقك ارةفئل اتز فل ت كفستةفئللنليفلالستمل تجأفقبثفقتكههكف

فلالسترصكيفقبثفقتكههكفبجاعفل بتكاكلفهتدلاتكًف فهاف الرف مظهكف لىف دنفهافللسك ي فل اتخصصتاف.
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ف.ا كغهكفهاكاسةفل  مكةففت فبدللفل ي فل  كسف بتافهوتأحفسؤلر -2

،للفإجكبةفئلدد ف"فا ا"فلئف"فالف"ف لت مفف لأفهكفإ،لفككا فل  مكةف ك لتةفلسفالففأفهغل ففسؤلر -3

فة.ل  مككلفهذثفل دالس

فسؤلرفهغل فهت دنفلإلجكبكلف بتاف دنفل  كهلتاففأفل  مككلفهذثفل دالسة. -4

فسؤلرفهغل فهت دنفلإلجكبكلف بتافل   ثف ركاأاأف ل مككلفهذثفل دالسة. -5

ف.ل دالسةفهذثفل  مككلففأفه  ف لاسترصأفل ا صوفئكي طفل  مكة فلساف بتافهوتأحفسؤلر -6

 ؽــــــشٚمـــــــح جًـــــــغ انثٛاَـــاخ:

إ رىففل بكديرةئلسرتخده ففل  خصرتةفل ارركباللفلسرلأعفبك بركعفل دالسرةفبتكاكلفبجاعفل بكديةفقكه فففففففف

فلسررلأعفل تترركافئ مجررعفل دالسررة ف ت ررةفهوررمنللفلالجتاررك أفهررعجكارروف رريسفل  م رررةفهألقررعفل تألبررثف

فل استرصرأفلستجكبةفه درفافعففأفل مغبةفإ أفل بتكاكلفجاعفلسك توفهافغتمسفنئ فل  خصتةفل اركبالل

فل ررك اتاف رد ف سركؤاللفل ف أظرتخفإ رأفإظكفةففلالستبتك  فلسئلةف لأفلإلجكبةففأفل جد ةفئظاك فه ها

فئدترأف2222فن سرابمفهرافبدل رةفل بتكاركلفماكاترةفلكرهمفجاعف التةفلستغمق فئقد.فلالستبتك ف  بئةف لأ

ف.2220كهمف أاتة

 :نهرحهٛــم انثٛــاَــاخ ٔئػـــذاد ذــشيٛـــض

ف رافل ترأفلالسترصركيفقرأل افبترمقتافل بكديرةفقكهر فلآل رأ فل ذكسوفبكستخدلسفل بتكاكلفبتذلتثفل رتكسفقبثففففف

فل  خصررأفلآل ررأفل ذكسرروففررأفل بتكارركلفجاتررعفإن رركرف، ررطفئ لررأ.فهرر هافل استرصررأفقبررثفهررافلسررتتوكؤ ك

ف ذلتررثففرأفل بكديرةفلسرتخدهتهكفل ترأفلإلدصرك تةفللسرك توف تعراافئل ــرـي فSPSSفبماــرـكهجفبكسرتخدلس

ف.ل دالسةفبتكاكل

فل  رمككلفبتكاركلف رافبروأفهكف  برمفهصوأفةفك ثفلآل أفل ذكسوف لأفل دالسةفبتكاكلفل خيلفئقدففففف

فبتكاركلفإن ركرفهرافلالاتهركيفئب رد.ف لتذلترثفل خكظر ةفل اتغترمللفل ارد هكف ايرثفدرتاففرأفل دالسة فهذث

ف رردسففررأفل  كقصررةفل بتكارركلف مكررزلفدترر .فل  كقصررةفل بتكارركلفالسررت اكرفهملج تهرركف ارر فل  ت ررةفكررمككل

فرردفبلرغف ردنفف.ل دالسرةفهذرثفل  رمككلففرأفل  ركهلتافب ردنفل خرك فل سرؤلرف لرأفهر هافل اسرتر فإجكبة

%فهافإجاك أف دنفكمككلفل  ت ة.ف5كمكةففب سبةفف03افع فلإلجكبةف لأف يلفل سؤلرففل  مككلفل تأ

ئقدفقكه فل بكديةفبئ كن فلال صكرفبهيسفل  رمككلف لتوأاتركفهرافلجرثفافرعفه ردرفلالسرتجكبةف هريلفل سرؤلر ف

للهررمفل رري فلنىفإ ررأف خوررتطف رردنف رريسفل  ررمككلفإ ررأفمالمررةفكررمككلففرررػف ارر فه كهلتهرركفبررك  مقف

 .SPSSتةفل اتكدةففأفبماكهجفلإلدصك 
(فقك ارة.فئبلررغف ردنفل رررأل افل ا تالررةف262هرر هاف)فل استرصرأهرراففل بكديررةف لرتك ركفل تررأئبلرغف رردنفل ررأل اف

ئ افلستب كنفقأل افلالسترصكيفغتمفل ا تالرة فدتر ف راف%). ف87بةف)(فقك اةفبا درفلستجك255لإلجكبكلف)

(فقك ارة.فئقكهر ف7هر هافالسرت اك هك.فئبلرغف ردنف ريسفل ررأل اف)فل استرصرأ  اف  ككففمبةف لمجأعفإ ىف

ف.بتمقتافئ مهتزفقأل افلالسترصكيفل ا تالةفل بكدية

 فئ، ررطفRecodingبئ رركن ف مهتررزفب ررطفل اتغتررمللففل بكديررةئب رردفلسررت اكرفإن رركرفل بتكارركلفقكهرر ففففف

ف ذلتثفل بتكاكل.ف تذأ ثفقتاف يسفل اتغتمللفهافقتافه لرةفإ ىفقتاففئأ ةف تو فهعفلغملض

ف
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 ير ٛشاخ انذساعح:اد ــألتؼ انفؼهٍٙ ــٕٚــانرك

ففExploratory Factor Analysisف (EFA)لالست  كفأ افلستخدلسفلسلأعف ذلتثفل  ألهثففففف

 تعا هكفهتغتمللفل دالسةفل ا بم ف افلب كنفالمفل اكرفل و م ففل تأ لت مفف لىفللب كنفل م تستةف

ف.فMultiple Items  تبمفهتغتمللفهت دن فل   كبمففئل تأ ف دىفل اد م افل اصم تا

ئ هدففلسلأعف ذلتثفل  ألهثفإ أف ذلتثفل  القكلفل اأجأن فبتافهجاأ ةفهافل اتغترمللفل   رأل تةففففف

ل تأف ا افهالدمتهكفلئفقتكسهكف  ثفهومن فهرافهورمنللف ت رةفل دالسرة فئ، رطفبهردفف جاترعفل اتغترمللف

فأف دنفلقثفهافل  ألهثف    فللب كنفللسكستةفل اأجأن ففأفل بتكاكلفف-ئ ت فل اومنللف-ل دالسة هذث

ل خكظرر ةف لتذلتررث.فب برركا فل ررم  ففررئ فل هرردففل  رركسفلسررلأعف ذلتررثفل  ألهررثف ررأف لخررت فل ا لأهرركلف

ل اتدل لرةففل اأجأن ففأف دنفكبتمفهافل اتغتملل ففأف دنفلقثفهافل  ألهثف سك دف لأفنالسةفل  القركل

 Churchill,Jr.,    ;Hair,Jr.,Anderson,Tatham,and)فتاررررركفبررررررتاف ررررريسفل اتغتررررررمللف

Black,    ; Johnson and Wichern,    ;Miller and Friesen,    )فئفتارركف لررىف.

 أظرتخف  م ررةفلسرتخدلسفلسررلأعف ذلترثفل  ألهرثفهررعفكرثفهجاأ رةفهررافهجاأ ركلفل اتغترمللفل ا رركاف

فف.إ تهك

فرأفقك ارةففل سرؤلرفللئر فهد اللفلسلأعف ذلتثفل  ألهثففأفإجكبكلفل استرصرأفهر هاف لرأفئ ايلففففف

فررأفكررمككلفل دالسررةاف)المفف برركا ف رررت فلب رركنفالمفل ارركرفل و ررم ف(ف42)لالسترصرركيفئل رري ف عرراا

فل اكرفل ب م  فالمفل اكرفل هت لأ فالمفهكرفل  القكل(.

لسلأعف ذلتثف"بكستخدلسفف الرف  غتثفبتكاكلفل اد اللهافف اف  بت فلسلأعف ذلتثفل  ألهثقدفئفففففف

فVarimaxئبك بكعفغم رةفف  Principal Component Analysis (PCA) "ل ا أاكلفل م تستة

ف تدئ مفل بتكاكل.

ف–فأف ذد دف ردنفل  ألهرثففل بكديةنئ ف د ثفهافئف–  غتثفل  اأ، ف لام فللئ أففقدف م وف لأئففففففف

هرافل تبرك افل اأجرأنففرأفل بتكاركلفللبرلتة.فف%52درأل أفلهرثفهسرترلةف وسرمف أف5فإ ىفل ذصرأرف لرى

هسركئ ةف لألدردفل صرذتخف لرأففEigen Valueل  ألهرثفبتلرطفل ترأف ذارثفقتارةف ريسف ردنففنددتر ف تذر

بئ رركن ف  ررغتثفل  اررأ، ف ررد فهررمللف لذصررأرف لررىف رردنفلقررثفهررافل  ألهررثف  رردففةل بكديررف للقررث.فئقكهرر

.ف بركا 02.فئقردفلن ف، رطفغلرأفلسرتب كنف ردنفكبترمفهرافل  بركاللفبلرغففرلكيمفف2.5ه كهاللفل تذاترثف=ف

، طفإ ىف ذاتثفب طفل  بركاللف لرىفلكيرمفهراف كهرث فئكري طف ذاترثف بركا فئلدرد فففأئ مجعفل سبوف

لستب كن كفهافل تذلتثف.فئقدف اف  ملاف  رغتثفل  ارأ، فبهردففل تأبرثفإ رىفلفعرثفف لىفلددفل  ألهثففتا

اور فففرأ ت ثف ل ألهثف  بمف افللب كنفئل اوك تافل م تستةف بتكاكلفل دالسةف فئ ؤنىفإ ىف  رتةفل  ألهثف

برةف(ف ا كهاللفل تذاترثفل ا لأ05(فئف)34(فئ)3ل أق ف.فئ م وف لىف، طف دسف ذرت فل  بكاللفلاقكسف)

ل عكًفنئ ف د ثفهافف- ألهثفهسترلةفف4 ففتافلستب كن كفئإجمليفل تذلتثفهم فل مى ففتافل ذصأرف لىف

 ا كهرثفل تذاترثفف(42 ف38 ف35 ف33 ف29 ف24 ف23 ف9 ف0)اقراففللهعف ردسف ذرتر فل  بركاف-ل بكد ف

إ رىفل فلفعرثففةل بكديرف ئإ ركن ف  رغتثفل  ارأ، ف لارم فلل ترم فدتر ف أبرلفال ا لأعف.ففتافلستب كن 

 ألهرثفهسرترلةففررػف.ف ريلفئ ت لر فل  بركاللفلاقركسفف3 جاتعفها اف لاتغتمللفهذثفل دالسةفقدف اف لرىف

ئفف(24(فئ)3)فللفلاقركسدتاف ت ل فل  بكاففأ ففبملمفل اكرفل هت لأف(33ئ)ف(29(فئ)05(فئ)9(فئف)0)

ف.ملمفهكرفل  القكلب(ف38(فئف)34ئف)(ف23)فللفلاقكس فئل  بكاملمفل اكرف ب م بف(42(فئف)35)
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فا تسرتةفلب ركنف3ف ايرثفهسرترلةفا تسرتةف ألهرثف3ف لرىفل ذصرأرففرأفللسلأعفهخمجكلف ايل فئقدففففف

فهررا%ف58فئ وسررمف فل دالسررةفهذررثفل م تسررتةفل اتغتررمللفهررافهتجكاسررةفهجاأ ررةفه هرركفكررثف ذرر ف تجاررع

فل ا كافل يالمةفل  ألهثف لىفل تك تةفل اساتكلفإغالقف افئقد.ففللبلتةفل بتكاكلففأفل اأجأن فلال تالفكل

فافإ تهك

ف.فالمفل اكرفل هت لأفاففللئرفل  كهث

ف.فالمفل اكرفل ب م فاففل يكاأفل  كهث

 .فالمفهكرفل  القكلفاففل يك  فل  كهث

فمللفالمفل اركرفل و رم ففرأ(فاتك جف  بت فلسلأعف ذلتثفل  ألهثف لىفهتغت0/6ئ أظخفل جدئرفاقاف)

فل  مككلفهذثفل دالسةف.

 (1/6جذٔل سلى )

 َرائج ذطثٛك أعهٕب ذحهٛم انؼٕايم ػهٗ ير ٛشاخ

 سأط انًال انفكش٘ فٙ انششكاخ يحم انذساعح
يؼايم  انؼثاساخ ثغة أسلايٓا فٙ االعرمظاء انؼٕايم

 انرحًٛم

انؼايم 

 األٔل :

سأط انًال 

 انٓٛكهٙ

 ذحمٛك انرؼأٌ تٍٛ انؼايهٍٛ..  ذغاػذ انةمافح انرُظًٛٛح نهششكح ػهٗ 55

 ذحشص انششكح ػهٙ َشش انًؼاسر ٔانًؼهٕياخ تٍٛ انؼايهٍٛ تظفح يغرًشج.. 52

ذحشص ششكرُا ػهٙ ذخظٛض انكةٛش يٍ انٕلد ٔانجٓذ يٍ أجم ذطٕٚش يؼاسر . 31

 ٔيٓاساخ انؼايهٍٛ.

1.645 

1.724 

1.726 

انؼايم 

 انةاَٙ :

سأط انًال 

 انثشش٘

ششكرُا تانخثشاخ انرٙ ذًكُٓى يٍ أداء ٔظائفٓى تطشٚمح  . ٚرًرغ انؼايهٌٕ ف11ٙ

 يرًٛضج.

 .ٚرؼأٌ انؼايهٌٕ فٙ انششكح ػهٗ اكرشار ٔذطثٛك األفكاس انجذٚذج .16

. ذرُاعة انخثشاخ انرٙ ٚرًرغ تٓا انؼايهٌٕ فٙ ششكرُا يغ يرطهثاخ انٕظائف انرٙ 17

 ٚش هَٕٓا.

1.645 

1.612 

1.215 

انؼايم 

انةانث : 

سأط يال 

 انؼقلاخ

 . ٚحشص انؼايهٌٕ فٙ ششكرُا ػهٗ ذثادل انًؼهٕياخ ٔانرؼهى يٍ تؼؼٓى انثؼغ.5

 . ٚحشص انؼايهٌٕ فٙ انششكح ػهٙ اكرشار ٔذثادل األفكاس يغ تؼؼٓى انثؼغ.2

. ذرثغ ششكرُا عٛاعاخ  ٔئجشاءاخ ٔاػحح إلداسج ثمٕق انًهكٛح انفكشٚح ٔذؼظٛى 32

 لًٛرٓا.

1.572 

1.211 

1.565 

 فففففففففففففففففففف   SPSSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:                    
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 ٔيٍ انجذٔل انغاتك ٚرؼح يا ٚهٗ :

هافل اتغتمللفهذثفل دالسةف.ففك  كهثفللئرففا تسأل فل  كهثفللئرفف  بمف افلكيمفهافهتغتمف -0

ف.كمككلفل دالسةففأ"فالمفل اكرفل ب م "فئف"المفل اكرفل هت لأ جاعفبتاف  كبمفهتغتمللف"

كمككلفل دالسةففل  كهلتاففأفتاتعفبهك ىفي"فل فالمفل اكرفل ب م  بمف اف"ففكاأل فل  كهثفل ي  -2

فهافل اتغتمللف.فسبأظأحفئ اف جاعفبت  فئبتافغتم

فل يك  ففك  كهث.ففل دالسةفهذثفل اتغتمللفهافا تسأفهتغتمفهافلكيمف اف  بمففل يك  فل  كهثفل  -3

 .ل دالسةفكمككلففأ"فل هت لأفل اكرفالم"فئ"فهكرفل  القكلفالم"فهتغتمللف  كبمفبتاف جاع

فل ذدف لىف ز دفقتاةفئ ىف (2.932=ففKMO)فل  ت ةفدجافكوك ةفهدىف ارتكمفهم و ةفقتاة -4

ففBartlett test of Sphericityفبكا ل فال تبكافهم وعفه  أ ةفئهستأى(.ف2.62)فل ا لأعفللناى

فئككفتتافه كسبتافككاألفل دالسةفئ ت ةفبتكاكلفل ف بتافئ ىف (ف      >P;ف482.094)قتات ففبلغ 

 .لالست  كفأفل  ألهثف ذلتثفإلجملي
  ئداِ جًغ انثٛاَاخ: ثثاخاخرثاس 

لب رركنفالمفل ارركرفف ذد رردففررأفل اسررتخدهةفللسكسررتةف لاتغتررمللفل  ألهررثف ذلتررثفإجررمليفب ررد   

فا تسررتةف ألهررثفمالمررةفإ ررىف ال رر فهررافل بكديررةف أبررل فئل رريىفل دالسررة فكررمككلفل و ررم ففررأ

فمبركلففهرافل تذرر فل عرمئا فهافكك فل اتغتملل ف هيسفل م تستةفللب كنف لخ فهسترلة ل تبركا

فل   كقترردف ذلتررثفإجررمليففررأفلسررتخدلههكفقبررثفل اتغتررمللف رريسفبهرركف تاتررعفإنلسفجاررعفل بتكارركلفل تررأ

ف.فل دالسةفهذثف ل مككلفل ااتز ففل اتغتمللفإ ىف لأبأر

فل ردل لأفلال سركقفهرافه كسربةفناجةفئجأنفهافل تذر فإ ىفل تبكافمبكلفلنل فجاعفل بتكاكلففئ هدفف

Internal Consistencyفل اتاكملررةفل  برركاللف ذررر فهرردىفلىفل ف فل دالسررةفهذررثفل اتغتررمللففررأف

ًففهتاكملةفإجكبكل فل رتركمفل  ركيف رلترثف لرىفل  ارثفئبك ترك أ.ففل رزهاف بمفل تاكمثف اف، طفئ اتتزف فل عك

فهرافل وركفكمئابركرفلالا بكغفلسلأعفئ  تبم.ففل  مغف يلففتهكف تذر فالفل تأفل اتغتمللفلستب كنف الرفها

فل  لرأسففرأفل   كبرمفهت ردن ف لاتغترمللفلال تاكن ةف رتتافهجكرففأفل استخدهةفلإلدصك تةفللسك توفلكيم

فل اتغترمفب رأنفبرتافل ردل لأفلال سركقفناجرةفل تبركاف لرىفللسرلأعف ريلفئ مكز.فف كهةفبصوةفلالجتاك تة

فئدسرركعفاكدترة فهرافل   كبرمف رريسفبرتافلالا بركغفه ركهاللفدسركعف ررالرفهرافئ، رطف لتذلترث فل خكظرع

 Gupta)فل رمىفاكدتةفهافل اتغتمللف  كبمف جاتعفلإلجاك تةفلالا بكغفناجةففأف  صمفكثفهسك اة

and Chin,     ,     .ف(ف

 تُاًء ػهٗ يا ذمذو، فمذ ذى ثغاب يؼايم اسذثاؽ كشَٔثاخ أنفا نهًر ٛشاخ يرؼذدج انؼُاطش، ْٔٗ :   

ف)هخمجكلف ذلتثفل  ألهث(ف.فففففالمفل اكرفل هت لأفئل ب م ف-0

ف)هخمجكلف ذلتثفل  ألهث(فففففففففففف.فالمفل اكرفل ب م ف-2

فلهث()هخمجكلف ذلتثفل  أففف.فففالمفهكرفل  القكلفئل هت لأف-3
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ل ورركف  ررثفه هررك فئكرري طف رردنففلال تاكن ررة(ف رريسفل اتغتررمللفئه رركهاللف0/7ئ أظررخفل جرردئرفاقرراف)فففففف

ه ها فئل اتأسػففل استرصأ افلستخدلههكف رتكمفكثفهتغتم فئهدىفل رتافل اا  ةفإلجكبكلففل تأل  بكاللف

ل ورركف جاتررعففلال تاكن ررةه رركهاللففلا ورركع  ررثفهتغتررمف.فئ تعررخفهررافل جرردئرففل ا ترركا  ئلالاذررملف

ئ رأف(ف2.506ئف)(ف2.645(فئف)2.724ل اتغتمللفهذثفل دالسة فدت ف ملئد ف يسفل ا ركهاللفبرتاف)

 Nunally ;(    ,Gupta and Chin)هدىفه كسوف ايثف يلفل  أعفهافللبذرك ف فغبرركًف اركفقرماسف

"ففل ارركرفل هت لررأفئل ب ررم فالمل ورركف لاتغتررمفللئرف"ففلال تاكن ررة.فئ الدررأفل عرركًفل فه كهررثفف(    )

"ففالمفل اركرفل ب رم "ففل يركاأ(ف لت فل اتغتمف2.724)فل يالمة  تبمفل لىفه كهثفلا بكغفبتافل اتغتمللف

ف(.2.506")فالمفهكرفل  القكلفئل هت لأ(ف فمافهتغتـمف"ف2.645)

 (1/7) سلى جذٔل

 ئداِ جًغ انثٛاَاخ ثثاخاخرثاس  

فششكاخ انذساعح سأط انًال انفكش٘ فٙنًر ٛشاخ 

ػـذد  انًر ٛـشاخ

 انؼثاساخ

 االَحشار انًرٕعؾ انًذٖ

 انًؼٛاس٘

يؼايـم اسذثاؽ 

 أنفا

 سأط انًال انٓٛكهٙ -0

 سأط انًال انثشش٘ -5 

فسأط يال انؼقلاخ -3 

3 

ف3

ف3

ف3-05

ف3-05

ف3-05

ف02.92

ف02.92

ف02.62

ف0.46

ف0.62

ف0.52

ف2.724

ف2.645

ف2.506

 فففففففففففففففففففف   SPSSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:                    

فاخرثاس طذق ئداِ جًغ انثٛاَاخ:

  تمفهوهأسفبدقفل رتكمفإ ىفقدا فللب كنفل تأف افإ دلن كف رتكمفهوك تافل دالسرةف لرىفقتركمف ريسفل اورك تاف

ل تاردلفل امدلررةفللئ رىف لررىفبك و رث.ف ري ط ف ررافل تبركافبردقفلنل فجاررعفل بتكاركلفللئ ترةف لررىفهرمدلتتااف

( فدتر ف عرا  ف رمضفهسرأن فلالسترصركيف لرىف228اف2208غم رةفكاأ تةفهذتأىفل رتكمف)ل  كبأ ف

 رردنففهررافل اذ اررتافللكرركن اتتافئل اه تررتا فهلتاسررتافهرر هافهملج ررةفل ارررك ت فل تررأف عررا تهكفلنل فل رترركم ف

.فئلسررومف رريلفلال تبرركاف رراف  ررد ثففعررالف ررافل تلكرردفهررافبرردقهكفل مررك م فئبرردقفهعرراأاهكف)هذتأل ررك(

فبتكغةفئ م توفب طفل  بكالل.

 Confirmatory Factorئلا ألفل امدلةفل يكاتةف لىفلستخدلسفلسلأعف ذلترثفل  ألهرثفل تأكترد ففففففففف

Analysis (CFA)  لىفبماكهجفف AMOS (  ) بهدففل تذر فهرافل صردقفل ب رك أف لارتركم فئ ذد ردف ف

هتغتررمللفل دالسررة.فففررتافلإلبررركيف لررىفل  برركاللف،للفلل اتررةفل  سرربتةف لارترركمففل صرردقفل تررركابىف ارررك ت 

ئدرريففل  برركاللف،للفلل اتررةفل  سرربتةفل ا خوعررة.فئ ررافإجررمليف رريلفل تذلتررثف ررافغم رر ف ذد رردفل  اررأ، ف

)غتمفل ا ك د (فل تأف ايرثفلب ركنفل ارتركمفل اوتمظرة فمراففLatent Variableل اوتمضف لاتغتمللفل  كه ةف

م فه هرركفلسررهاكًفإ ررىفل  ررأعفل يرركاأفهررافل اتغتررمللفئ ررأفل اتغتررمللفل تكب ررةف)ل ا ررك د (فئ ايررثففرمل هرركف خرر

 Goodness - of- fit Statistics.فئبكستخدلسففهجاأ ةفهافهؤكمللفجأن فل ا كبرةFactorsبك  ألهثف

 ا فهركاارةفاترك جفاارأ، فل رتركمفلالفتملظرأفبك  ترك جفل و لترةفل ترأف أبرثفإ تهركفلسرلأعف ذلترثفل  ألهرثف  
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ل تأكتررد  فدترر ف ررتافل تبرركافكررثفهرراافل ا كبرررةفل  لتررةف ل اررأ، فئكرري طفه ررك تمفبرردقفهتغتررمللفل دالسررة.ف

(فاتررك جف0/9)ف(فهخمجرركلفلسررلأعف ذلتررثفل  ألهررثفل تأكتررد  ففررأفدررتاف بررتافل جرردئر0/0ئ أظررخفل  رر ثف)

   بت ف يلفللسلأعف لىفهتغتمللفل دالسة.

 

 ( يخشجاخ أعهٕب ذحهٛم انؼٕايم انرٕكٛذ1٘شكم )

فففف   AMOSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:فففففففففففففف

 (1/2جذٔل )

فَرائج أعهٕب ذحهٛم انؼٕايم انرٕكٛذ٘

 ير ٛشاخ انذساعح
أسلاو 

 انؼثاساخ

يؼايقخ 

  انرحًٛم

 )انرشثغ(

االػرًادٚح 

 انًشكثح

(CR) 

انؼثاساخ 

 انًغرثؼذج

ف

فالمفل اكرفل هت لأ

ف

ف***          .ف22

فالف أجد ف***          .ف28

ف     ف    .ف32

 ***          .ف02فالمفل اكرفل ب م 

ف***          .ف06 الف أجد

ف          .ف07

ف***          .ف2فالمفهكرفل  القكل

فالف أجد ف***          .ف8

ف     ف    .ف39

ف     ***هستأىفه  أ ةفإدصك تةفف>فففففف   AMOSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:ففففففففففففففف
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ئ تعخفهافل جدئرفل سكب فل فه كهاللف ذاتثف)  بع(فل  بكاللفنل ثفكثفب دفهافللب كنفل يالمةف

(.فهافاكدتةفل مى فلظهملفاتك جفل تذلتثفلا وكعفهستأ كلفلال سكقفف2.4 )≥ل ا تكا ةف م وعف افل رتاةف

فانظذق انًشكةل دل لأف)ل يبكل(ف ل بكاللفنل ثفكثفب دفهافللب كنفل يالمة فدت ف  دلفقتافه كهاللف

Composite Reliability (CR)ل  تك جف(.فئبي طف    فف2.7 )≥ل رتاةفل ا تكا ةف هيلفل اؤكمفئ بلغفف

فل سكبرةفبدقفل ارك ت فل تأفل تادلف لتهكفل دالسة.

فهؤكمللفففففف فها فل  د د ف تعاا فل تأكتد  فل  ألهث ف ذلتث فلسلأع فهخمجكل ففئ  ف، ط  فإ ى بكإلظكفة

ف لىف فل تمكتز ف تا فئإااك فل دالسة  فااأ،  فه كبرة فهدى فل تبكا ففأ فجات هك ف ستخدس فال فلاهك فإال ل ا كبرة 

ف ا فل م تستة فب كيًفل اؤكملل فل  اأ،  ف لىفف كبرة فلال تاكن ف دس ف وعث فدت  ف لبكدية  فل سكبرة فل خبم   لى

 لىف، ط ف  بغأففب كيًف.فف (    .Hair, Jr., et al., P) هؤكمللفغتمفظمئا ةفإلمبكلفه كبرةفل  اأ، 

.ف(   ) افف AGFI.فئ  بغأفل ف ز دفقتاة(   )  اففGFI, NFI, RFI, CFIل ف ز دفقتاةفكثفهااف

χ .فئ  بغأفل ف رثفاسبة(    ) اففRMSEAئ  بغأفلالف ز دفقتاةف
 
/df) فئ، طفدتىفاتلكدف ( ) ا )ف 

ف فل  اأ، ف بتكاكلفل دالسة ف)فل جدئرئ بتافهافهدىفه كبرةفجأن  فه كبرةف3اقا فاتك جف)هؤكملل(فجأن  )

ؤكمللف ا ك تمفل ا كبرةفااأ، ف ذلتثفل  ألهثفل تأكتد فل استخدسففأف يسفل دالسة فئه  ف تعخف ذرت فل ا

ف فهؤكم ا ف دل ففتاك فإ تهك فل  ألهثفNFI, RFIل ا كا ف ذلتث فااأ،  فه كبرة فجأن  فإ ى ف  تم فهك فئ أ  

 ل تأكتد .

 (1/2جذٔل سلى )

 يإششاخ جٕدج يطاتمح انًُٕرج

فف   AMOSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:

  ئداِ جًغ انثٛاَاخ: ثثاخاخرثاس 

ل تررأف تاتررعفبهرركف رريسفل اؤكررمللفقبررثففل تبرركافمبرركلفإنلسفجاررعفل بتكارركلهررافل عررمئا فل تذررر فهررافففففف

فلستخدلههكففأفإجمليفل تذلتث.

إ ىفل تذر فهافئجرأنفناجرةفه كسربةفهرافلال سركقفل ردل لأففل بتكاكلفجاعفإنلسفمبكلفل تبكائ هدففف

Internal Consistencyفررأفل اؤكررمللفهذررثفل دالسررة فل فلىفهرردىف ذررر فل  برركاللفل اتاكملررةفف

إجكبكلفهتاكملةفل عكً فئ اتتزف، طف افل تاكمثف برمفل رزها.فئبك ترك أفل  ارثف لرىف رلترثفل  ركيفل رتركمف

اؤكمللففل تأفالف تذر ففتهكف ريلفل  رمغف.فئ  تبرمفلسرلأعفلالا بركغفكمئابركرفل وركفهاف الرفلستب كنفل 

هافلكيمفللسك توفلإلدصرك تةفل اسرتخدهةففرأفهجركرف رترتافلال تاكن رةف اؤكرمللفهت ردن فل   كبرمففرأف

ل  لأسفلالجتاك تةفبصوةف كهةف.فئ مكرزف ريلفللسرلأعف لرىفل تبركافناجرةفلال سركقفل ردل لأفبرتافب رأنف

تمفل خكظعف لتذلتث فئ، طفهاف رالرفدسركعفه ركهاللفلالا بركغفبرتاف ريسفل اؤكرمللفهرافاكدترة فل اتغ

 Guptaئدسكعفهسك اةفكثفهؤكمففأفناجةفلالا بكغفلإلجاك تةف جاتعفل اؤكمللفهافاكدتةفل مىف)

and Chin,     ,     .ف(ف

χ  df ف  χ  /dfفP valueفRMRفGFIفAGFIفNFI    فRFI    فCFI    فRMSEAف

ف   .ف     ف     ف     ف   .ف   .ف   .ف     ف        ف      
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 ، ْٔٗ :انرُظًٛٙ األداء اؽ كشَٔثاخ أنفا نهًإششاختُاًء ػهٗ يا ذمذو، فمذ ذى ثغاب يؼايم اسذث  

فل امكزفلالستمل تجأففأفل سأقفل اصم  -0

 ل امكزفل رتكن ففأفل سأقفل اصم ف.فففف -2

 ل امكزفل ت كفسأففأفل سأقفل اصم ف.فففففف -3

 ئ أفل  االيفبك ا تجفئغبت ةفئهجكرف اثفل  مكة. -4

 ئ أفل  االيفبك  الهةفل تجكا ة. -5

 لالستجكبةف لعغأغفل ت كفستة. -6

 ل ذصةفل سأقتة.فففف -7

ففففففف ف الر فل بتكاكلئها فجاع فإنلس فمبكل ففل تبكا فللنلي فاقاففل ت متاأ اؤكملل فل  بكا  فلستب كن  ا

فكمئابكر20) فلا بكغ فه كهث فدسكع فئكك  ف)ف(  فلاقكس فئ بكا   فالستمل تجأ فللنلي ف لاؤكملل ف-7ل وك

     (.2.22685( فئلالاذملففل ا تكا ف)20.205( فئل اتأسػف)2.658(ف أف)ف)37-32ف-27ف-04

 أعــانٛة ذحهٛــم تٛاَـاخ انذساعـــح:

ففففففف فلسك تو ف د  فلستخدلس ف لى فل دالسة فبتكاكل ف ذلتث فل تاد فبماكهجلدصك تة فبكستخدلس ف   ئ، ط

SPSSئففAMOS     فلآل أفئه هك. لىفل ذكسوف

ف .0 فل  ألهث ف ذلتث فلسلأع ففExploratory Factor Analysisف (EFA)لالست  كفألستخدلس

  . تعا هكفهتغتمللفل دالسةفل تأ لت مفف لىفللب كنفل م تستةف

 .فل بتكاكلفجاعفإنلسئبدقففمبكلفل تبكا .2

ف .3 فل تأكتد  فل  ألهث ف ذلتث فلسلأع فف  Confirmatory Factor Analysis (CFA)لستخدلس

 (  ) AMOS  لىفبماكهج

  ذلتثفلالا بكغف تذد دفل  القةفبتافهتغتمللفل دالسة.هصوأفةففلستخدلسف .4

 لستخدلسفلسلأعف ذلتثفلالاذدلافل ات دنفئل تبكاففمئضفل دالسة. .5

 ل اد (.ف-لالاذملففل ا تكا ف–لستخدلسفلسلأعفل تذلتثفل أبوأف)ل اتأسػف .6

 ذحهٛم انثٛاَاخ ٔاخرثاس انفشػٛاخ:

 اتغتررمللففCorrelation Analysisبرردللفإجررمليللف ذلتررثفل بتكارركلفبررئجمليف ذلتررثفلالا برركغففففففف

ل دالسة ف، طف لت مففإ أفك ثف)ااػ(فل  القكلفبتافهتغتمللفل دالسرةفب ر ثف ركسفهراف رالرفهصروأفةف

جرردئرفل فه ركهاللفلالا بركغفبرتاف ألهررثفف(.فئ تعرخفهرافل فف0/02لالا بركغفكاركف تعرخفهررافل جردئرف)ف

المفل ارركرفل و ررم ف)المفل ارركرفل ب ررم ف فالمفل ارركرفل هت لررأ فالمفهرركرفل  القرركل(فهتأسرر ةفل رررأ ف

ف لأفلكيمف رد مفئه  أ ةففأف،للفل أق .ف

دترر فككارر ف القررةفلالا برركغفبررتافالمفهرركرفل ب ررم فهررعفالمفل ارركرفل هت لررأفهتأسرر ةفل رررأ ففففففففففف

(.ف لتهركفالمفهركرفل  القركلفهرعفالمفهركرفل هت لرأفهتأسر ةف>2.20Pف((فئفئه  أ ةف2.462ئدرر ف)

(فئه  أ ة.فمافبتافهعفالمفهركرفل  القركلفئالمفل اركرفل ب رم فهتأسر ةفل ررأ ف2.466ل رأ فئدرر فف)

ف(فئه  أ ة.2.455ل عكفئدرر ف)

ئجكيلفه كهاللفلالا بركغفبرتافهؤكرمللفللنليفل ت متارأفهتأسر ةفل ررأ ففهرعفلب ركنفالمفل اركرففففففففف

فل و م ف)المفل اكرفل ب م  فالمفل اكرفل هت لأ فالمفهكرفل  القكل(فئ   هكفه  أ ةففأف،للفل أق .ف
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فل ر -0 فهتأس ة فل هت لأ فل ت متاأفئالمفل اكر فبتافلالنلي فلالا بكغ فككا ف القة فئدرر فدت  ف أ 

 (فئه  أ ةفهعفب عهكفل ب ط.2.547)

ف) -2 فئدرر  فل رأ  فهتأس ة فل ب م  فل اكر فئالم فل ت متاأ فللنلي فبتا فلالا بكغ (ف2.497ئ القة

 ئه  أ ةفهعفب عهكفل ب ط.

(ف2.529ئ القررةفلالا برركغفبررتافللنليفل ت متاررأفئالمفهرركرفل  القرركلفهتأسرر ةفل رررأ فئدرررر ف) -3

 ئه  أ ةفهعفب عهكفل ب طف.

ئجكيلفه كهاللفلالا بكغفبتاففل  ألهثفل د اأجملفتةف)فل  امفل ت متاأ فئكمككلف ك لتةفئغترمففففففففف

 ك لتة فدجافل  مكة فئل   ثفل ركاأاأ(فهعفلب كنفالمفل اكرفل و م ف)المفل اكرفل ب م  فالمفل اركرف

ف ة.فل هت لأ فالمفهكرفل  القكل( فئهؤكمللفللنليفلالستمل تجأفظ توةفئغتمفه  أ

ئجكيلفه كهاللفلالا بكغفبتافهجاأعفالمفل اكرفل و رم فئلب ركنسف)المفل اركرفل ب رم  فالمففففففففف

فل اكرفل هت لأ فالمفهكرفل  القكل(فهتأس ةفل رأ فئ   هكفه  أ ةففأف،للفل أق .ف

دت فككار ف القرةفلالا بركغفبرتافهجارأعفالمفل اركرفل و رم فئبرتافالمفل اركرفل هت لرأفهتأسر ةففففففف

 (فئه  أ ةفهعفب عهكفل ب ط.2.782ل رأ ففئدرر ف)

دتر فككارر ف القرةفلالا برركغفبرتافهجاررأعفالمفل اركرفل و ررم فئبرتافالمفل ارركرفل ب رم فهتأسرر ةفففففف

 (فئه  أ ةفهعفب عهكفل ب ط.2.902ل رأ ففئدرر ف)

تأسر ةفدت فككا ف القةفلالا بركغفبرتافهجارأعفالمفل اركرفل و رم فئبرتافالمفهركرفل  القركلفهففففففف

 (فئه  أ ةفهعفب عهكفل ب ط.2.789ل رأ ففئدرر ف)

فل ررأ فهتأسر ةفل ت متارأفللنليفئبرتاففل و رم فل اركرفالمفهجارأعفبتافلالا بكغفه كهاللفئجكيلففففف

 .ل أق ف،للففأفه  أ ةفئ   هكف(2.652ئدرر ف)

)فل  اررمفل ت متاررأ فئكررمككلف ك لتررةففئجرركيلفه رركهاللفلالا برركغفبررتافل  ألهررثفل د اأجملفتررة        

ئغتررمف ك لتررة فدجررافل  ررمكة فئل  رر ثفل ررركاأاأ(فئهجاررأعفالمفل ارركرفل و ررم ف)المفل ارركرفل ب ررم  ف

فالمفل اكرفل هت لأ فالمفهكرفل  القكل( فئهؤكمللفللنليفل ت متاأفظ توةفئغتمفه  أ ة.ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف
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 ( 1/11جذٔل سلى )

سأط انًال انفكش٘ ٔاألداء  نًر ٛشاخ يخشجاخ ذحهٛم االسذثاؽ انًرؼذد ٔيؼايقخ االػرًادٚح أنفا 

 ششكاخ انذساعحفٙ  انرُظًٛٙ

 ف   SPSSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:

 1.5** يغرٕٖ يؼُٕٚح ئثظائٛح >                                                    1.1 * يغرٕٖ يؼُٕٚح ئثظائٛح >

                                           1.11ثظائٛح > *** يغرٕٖ يؼُٕٚح ئ
 

 1.111**** يغرٕٖ يؼُٕٚح ئثظائٛح > 

اكن ةفل وكف لاتغتمللفهت دن فللاقكسفل اأجأن فبتافقأستاف لىفق مفل جدئرف ايثفه كهاللفلال تف-

فل   كبم.

 

االَحشار  انًرٕعؾ

 انًؼٛاس٘

انؼًش  انًر ٛشاخ

 انرُظًٛٙ

ششكاخ 

ػائهٛح ٔغٛش 

 ػائهٛح

انشكم  ثجى انششكح

 انمإََٙ

سأط انًال 

 انٓٛكهٙ

 

سأط انًال 

 انثشش٘

سأط يال 

 انؼقلاخ

االداء 

 انرُظًٛٙ

 يجًٕع 

 سأط انًال

 انفكش٘ 

51.7555 12.66521 
انؼًش 

فف   - انرُظًٛٙ

فففف

1.6126 1.42644 
ششكاخ 

ػائهٛح 

ٔغٛش 

 ػائهٛح

فف  - *1.151

فففف

1.6263 1.15212 
 

ثجى 

 انششكح

فف - 1.135 **1.124

فففف

3.1176 1.51744 
انشكم 

 انمإََٙ
فف- 1.124 **1.545 **1.555

فففف

4.5621 1.42271 
سأط 

انًال 

فانٓٛكهٙ
ف(2.724)ف2.230- 1.135- 1.151- 1.135-

فففف

سأط  1.54112 4.5667

انًال 

فانثشش٘

*2.462ف2.224- 1.162- 1.155- 1.154-

ف*

فففف(2.645)

4.5125 1.51711 
سأط يال 

*2.466ف2.232 1.112- 1.126- 1.145 انؼقلاخ

ف*

2.455*

ف*

ف(2.506)ف
فف

4.5431 1.44132 
االداء  

*2.547ف2.243- 1.117 1.151- 1.152 انرُظًٛٙ

ف*

2.497*

ف*

ف**2.529
فف(2.658)

4.5472 1.41223 
يجًٕع 

سأط انًال 

 انفكش٘

*2.782ف2.222- 1.147- 1.172- 1.112-

ف*

2.902*

ف*

ف**2.789
ف-ف**2.652
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 يؼادنح االَحذاس انخطٙ انًرؼذد

(افلسرلأعف ذلترثفلالاذردلافل ات ردنفئ رأفلدردفللسرك توفلإلدصرك تةف ف 0/00   مضفجردئرفاقراف)فففففف

ئ هتافبترد مفل  القةفبتافل اتغتمفل تكبعفئ د فهتغتمللفهسترلةففدت ف ا رافلسرتخدله ف لت برؤفبرك اتغتمللف

فل تأف افل تأبثفإ تهك.

اتك جف ذلتثفلالاذدلافل ات دنف لاتغتمفل تكبعف)للنليفل ت متاأ(ف لىفل اتغتمفل استرثفالمفل اركرفل و رم ف

)المفل اكرفل ب م  فالمفل اكرفل هت لأ فالمفهكرفل  القكل(ف ففئ تعخفهرافل جردئرفه  أ رةفاارأ، ف

 اجارأعفالمففF(ف ففئقتاةف62.324اذسأبةف)ل فFدت فل فقتاةف2.220لالاذدلاف  دفهستأىفه  أ ةف

هسررتأىفل ا  أ ررة فكارركف تعررخفهررافف2.220لقررثفهرراففgiS(ف=ف2.222(فئ)094.602ل ارركرفل و ررم ف)ف

ئ تعررخفهررافل جرردئرفل فالمفل ارركرفل و ررم ففففgigiSل جرردئرفه  أ ررةفه كهررثفلالاذرردلافهرراف ررالرفقررتاف

%فهررافل ترررد مللفل تررأف ذررد ففررأفل اتغتررمف.427 ررؤممففررأفل اتغتررمفل ترركبعف)للنليفل ت متاررأ(.ففئ وسررمف

ف.%ففهافل ترد مللفل تأف ذد ففأفل اتغتمفل تكبع.422ل تكبع فئ وسمفهجاأعفالمفل اكرفل و م ف

 (1/11جــــذٔل سلــــى ) 

فذمذٚشاخ ًَٕرج االَحذاس انخطٙ انًرؼذد

يؼايم 

 انرحذٚذ

R 

Square 

يؼايم 

 االسذثاؽ

R 
F 

 
.(giS) 

 انرمذٚشاخ

 انًغرمم

 "انةاتد"
B t sig 

ف2.427

ف

ف

ف2.653

ف62.324

ف**2.220

ف

المفل اكرف

فل هت لأ
ف5.582ف2.297

ف

ف**2.222

ف**2.220

ف

المفل اكرف

فل ب م 
ف3.733ف2.072

ف

ف**2.222

ف**2.220

ف

المفهكرف

فل  القكل
ف5.229ف2.247

ف

ف**2.222

ف.422

ف

ف**2.222ف094.602

هجاأعف

المفل اكرف

فل و م 

ف**2.222ف03.597ف.688

ف2.25**فنلرفإدصك تكًف  دفهستأىفه  أ ة       ف   SPSSل بكديةفبكستخدلسفبماكهجففإ دلنهاف انًظذس:        

(فباستأىفنال ةف094.602بــــلغ ف)فF(افل فل رتاةفلإلدصك تةفف0/2ئ تعخفهافل جدئرفاقاف)ففففففففف

ل بد ث.فهاكف  تمفإ ىفئ لت ف مفطفل ومضفل صوم فئ ربثفف2.220ئ أفلقثفهاففف2.222إدصك تةف

 أجدفلا بكغفغمن ففB.%ف=ف688ئجأنف لمتمفالمفل اكرفل و م ف لأفلالنليفل ت متاأف فئ  تمفقتاةف

ف أجدف القةفلا بكغ.ف2.220.(ف  دفهستأىفه  أ ةفلقثف688قأىف)

ف لمتمفالمفل اكرفل و م ف لأفللنليفل ت متاأفإ جكبتك.ف أجدف لمتمفه  أ فف ملمفل اكرفل و م ففففففف

ف لأفللنليفل ت متاأ.بلب كنسفل يالمةف

ف
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 يُالشح َرائج ٔدالالخ انذساعح

لئظذ فاتك جف ذلتثفل  ألهثفل فالمفل اكرفل و م ف تلممفبكلنليفل ت متاأفئ أجردف القرةفل جكبترةف      

 القرةفإ جكبترةفه  أ رةفافه  أ ة فئل فالمفل اكرفل ب م فئلامفل اكرفل هت لأفئالمفهكرفل  القركلف هر

هرعفللنليفل ت متارأف فئ  رتمفاترك جف ذلترثفلالاذردلافل فالمفل اركرفل  القركلفئالمفهركرفل هت لرأف هاركف

 فف2.297ا رةفقرداسف)%فهرعفه كهرثفبتتركفغترمفل ا تك85 لمتمفكبتمف لأفللنليفل ت متاأف  دفهستأىفمرةف

 Sharabati et) فئاتك جف ريسفل دالسرةفهتألفررةفهرعفل دالسركلفل سركبرة  لأفل تأل أ)2.072 فف2.247

al.,     ;  ; Kianto, Garanina and Andreeva,      ; Hitt;  Bierman;  Shimizu 

and  Kochhar,     ; Usoff;  Thibodeau and  Burnaby,     ; Shaari; Isa and 

Khalique,     ; Cabrita and Bontis,       ) ف

(ف      ,Khalique; Shaari; Isa; Ageel and , Malaysia)فنالسرةفهرعف تور فل  تتجرةفئ ريس

فئلإل  تمئاتررةفل  همبك تررةفئل اتأسرر ةفل صررغتم ف ل ررمككلفل ت متاررأفبرركلنليفل و ررم فل ارركرفالمف القررة

ف رأفئ ريسففبككسرتك  ففرأفهرد  تتاففرأفل دالسرةف ريلفإجرمليف را.فبككسرتك ففرأفل تصر تعفق ركعففرأفل  كهلة

فالمفبرتافل  القرةف دالسرةفبككسرتك ففرأفئل اتأسر ةفل صغتم فل  مككلف لىف مكزفل تأفللئ ىفل دالسة

فل ب رم فل اكرفالمفه كهثفل فCronbach Alphaفاتك جفئلظهمل.ففففل ت متاأفئللنليفل و م فل اكر

.ف2.753فل ت متارررأفئللنليف ف727فل هت لرررأفل اررركرفئالمف ف2.684فل  القررركلفهررركرفئالمف ف2.920

فل  القركلفل اركرفئالمفل ب رم فل اركرفالمفئل .فف2.5فل ارتمدرةفل رتارةفهافل لىفل ارك ت فجاتعفككا 

فل  اترثفهركرفالمفل فل  تتجرةف مهرم.فل ت متاأفللنليفهعفه  أ ةفإ جكبتةف القةف هكفل هت لأفل اكرفئالم

فل  القرركلفهرركرفالمفهتغتررم افل فإ ررىفل  تررك جف أظررخ.فل هت لررأفل ارركرفالمف تب هرركفلقررأىفب القررةف تاتررع

فهسرتأىف  ردفئل اتأسر ةفل صغتم ف ل مككلفل ت متاأفللنليف لىفكبتمف لمتمف هاكفل هت لأفل اكرفئالم

ف لرى(ف2.248=ففع)ف2.069فئ(ف2.238=ففع)ف2.229فقرداسفل ا تكا رةفغترمفبتتركفه كهرثفهع٪ف85فمرة

فل صرغتم ف لا  رتلفل ت متارأفللنليف لرىفظرئتاًلفف رلمتًملفل ب رم فل اركرفالمف مهرمف ف، طفئهع.فل تأل أ

ف(.2.300=ففع)ف2.279فقتكسأفغتمفبتتكفه كهثفهع٪ف85فمرةفهستأىف  دفئل اتأس ة

  Aminu and) نالسرةهعفهكف أبرل فإ تهركففذخرهفئ يسفل  تتجةفل تأف أبل فل تهكفل دالسةف       

Mahmood,     )  تسر فهبككرم ففرأففل ت متارأبرل فل  القرةفبرتافالمفل اركرفل و رم فئللنليف  ف 

بتئكلفل  اثفئ  افهاف الرفل دئافل أستػف لررداللفل د  كهت ترة فئبك ترك أفالف ذترك فل  رمككلفإ رأفا رمف

ب م ررةف صر وفلبأرفل ا مفةفل رتاة فبثف ذتك فإ رأفل ررداللفل د  كهت ترةفإل ركن ف  رأ اف ريسفل ارألانف

فهاهكفئ  ملا ركفهرافقبرثفل ا كفسرتافل ذرك تتافئل اترأق تا فئل ف ريسفل دالسرةفل ريلففرأفلال تبركافالمف

فل اكرفل و م ففرػ فئبك تك أفل ال فللك كرفلل مىفهافهصكنافل ا مفة.

ف

ف

ف

ف
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 انذساعاخ انًغرمثهٛح

ديأ فآ ررمئ فهسررتم فل بذرر ففررأفظررأيفل  تررك جفئ أبررتكلفل دالسررة ف لهررثفل بكديررةفل ف سررت اثفبرركففففففف

فل  لاأففأفهجكاللفل مىفهم ب ةفباأظأعفل دالسة فئ رتمحفب طفل اجكاللفل بذيتةفلآل تةا

 يةم:  تشأط انًال انفكش٘ئجشاء انًضٚذ يٍ انذساعاخ انًرؼهمح 

 ل ت لافل ت متاأفكاتغتمفئستػففأفل  القةفبتافالمفل اكرفل و م فئل اتز فل ت كفستة. -

 كاتغتمفئستػففأفل  القةفبتافالمفل اكرفل و م فئإنلا فل ا مفة.نئافلالبت كاف -

 ل رداللفل تسأ رتةفكاتغتمفئستػففأفل  القةفبتافالمفل اكرفل و م فئل اتز فل ت كفستة. -

 .أل اسئأ تةفلالجتاك تةفكاتغتمفئستػففأفل  القةفبتافالمفل اكرفل و م فئل  جكحفلالستمل تج -

سر ةف لسرت فبخالففل اتغتمللفل اأجرأن ففرأفل دالسرةفئ رأف)فنالسةفهتغتمللفن اأجملفتةفل مى -

(فل  رأعفف-ل  ر ثفل رركاأاأف  رمكت افف- ردنفل  ركهلتاف-اأعفل  مكةف) ك لتةف/فغتمف ك لترة(ف-كمكت ا

 .المفل اكرفل و م جد د فهاف الرففكمككل وتخفف مككلدتىف تافهسك د فل 

بترةف لأبرأرفإ رىفاترك جفلكيرمف  اتارك.ف ا اف  بت ف يسفل دالسةف لىفهستأىفجاهأا ةفهصمفل  م -

هجرركرففل ا أفترةفئل  ررمقتةلئفإجرمليف رريسفل دالسرةففررأفهذكفمررةفل رمىفنل ررثفهصرمفبخررالففهد  ررةف

 ل ت بت ففأفل دالسةفل ذك تة.ف

 يحذداخ انذساعح

 تايثفل اذدنفل م تسأف لدالسرةففرأفل تاكن ركف لرىفللاب رةفق ك ركلفل صر ك تةفل تك ترةف)ا ركغفل ارألنفف -

ل غيل تةفئل ا مئبكلفئل تبغ فا كغفل غزرفئل  ستجفئل االب فئل جلرأن فا ركغفل صر ك كلفل ه دسرتةف

وذلككل لميميككة الن كلية الم لهعككة لهكك    ئل  تمئاتررةفئكهمبك تررة فا رركغفكتاكئ رركلفلسكسررتةفئه تجك هررك.
 المص ي. الصناعيالقطاع الخاص  فيالصناعات 
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