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 ممخص البحث
للع ححتضلا لهتقلؾل لهتشللدلل اللؽ  لل    يتسثل  لهدل ا لهمللل ها ةلفل  للع لهتمل ا رالل قوة لهثتلللل  لهتشغ س ل 

الضشللل   –لألفلنش ةد  )الضشلل   حؾفل   لهتؾهلا له دللق  ت وحسثل  الجتسللا له ةلفل  للع لهمللالاضؽ اللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرل د 
القل قة وهتل   075ت وحؼ لفتخ لل قلئس  لالفتترل  كأقلة ةئ د   هجسلا لهي ل لل ت وغا لي رضشل  له ةلفل  لهمضؽ لهدخش ( 

ت ودسنلللؽ (  ق لللل  والملهجللل  وححاضللل  لهي ل للل  ول ترللللة لهق  للل ل SPSSحللؼ لفلللتخ لل ج  للللالل لهتحاضللل  ل  رلللئع )
 :ولهتع حذس  الل ياع ححتضا ذهػ الؽ     ر ق الؽ لأله لا ت

 ألاملللق لهثتلللل  لهتشغ س لل  الللؽ وهدللا  غلل  لهملللالاضؽ لللع لهسللؾل ا لهرح دلل  ؾ  ل هتسلللل لهللو  حؾه للا ل قلةة حح يلل  الدللت
 ولتًل هشؾع لهساك  . أاملق لهثتلل  لهتشغ س   حأثض لهسر د ت ولهتم ا رال الدتؾ  

 لهملللالاضؽ للع لهسلؾل ا لهرح دلل     له دلللق  اللؽ وهدلا  غل امللق لهتؾهلاحح يل  الدلتؾ  ل هتسللل لهللو  حؾه لا ل قلةة  أل
 لهسر د ت وحح ي  ال   لال ت ا لع الدتؾي لهتؾلل  جضؽ لهسؾل ا لهرح د  لهسر د  ولتًل هشؾع لهساك  .

  لهكذف رؽ الدتؾ  لهتقؾل لهتشللدل هل   لهمللالاضؽ للع لهسلؾل ا لهرح دل  لهسرل د ت ولهتمل ا رالل الل   لال لت ا
 ح د  لهسر د  لع الدتؾ  حؾلل  أاملق لهتقؾل لهتشللدل ولا  ؾع لهساك  .جضؽ لهسؾل ا لهر

  لللع حلل ا ؼ لهتؾهللا له دلللق   الللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د ت الللؽ  لل    حتضلل ؼ اللل   الدلللهس  أاملللق لهثتلللل  لهتشغ س لل
هلا له دللق  ت ولألكثل  لألكثل  حلأثض ًل للع حل ا ؼ لهتؾ  طي م  لهم ق  جضشدسللت وحح يل  الت ضل ل  أامللق لهثتللل  لهتشغ س ل 

 ق ةة رال حقدض  لهترليؽ.
  للع حل ا ؼ لهتقلؾل لهتشللدلل هامللالاضؽ اللهسؾل ا لهرح دل  لهسرل د ت اللؽ  حح ي  ال   الدللهس  أامللق لهثتللل  لهتشغ س ل

  لألكثل  حلأثض ًل للع حل ا ؼ لهتقلؾل لهتشللدللت ولألكثل     طي م  لهم ق  جضشدسلت وحح ي  الت ضل ل  لهثتللل  لهتشغ س ل 
 ق ةة رال حقدض  لهترليؽ.

    حح يلل  اللل   الدلللهس  أاملللق لهتؾهللا له دلللق   لللع حلل ا ؼ لهتقللؾل لهتشللدللل الللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د ت الللؽ  لل
لألكث  حأثض ًل لع لهتقؾل لهتشللدللت ولألكثل  قل ةة رالل  هاتؾه  له دلق طي م  لهم ق  جضشدسلت وحح ي  لألاملق لهقما   

 حقدض  لهترليؽ ف ا.
 ولهتؾهلللا له دللللق  للللع حللل ا ؼ لهتقلللؾل لهتشللدلللل اللللهسؾل ا لهرح دللل   هتأكللل  اللللؽ الدللللهس  كللل  اللللؽ لهثتللللل  لهتشغ س للل ل

لهسرل د ت الللؽ  ل   طي ملل  لهم قلل  جضشدسللت وحح يلل  لهست ضل ل  لهقما لل  لألكثلل  حلأثض ًل لللع لهتقلؾل لهتشللدللل ولألكثلل  
 ق ةة رال حقدض  لهترليؽ ها.

رال  سؾر   تلئل أهسدل: وهؾق حأثض  ذو قاله  إ رلئ   هرم  لهثتلل  لهتشغ س  إهل الج له ةلف  ههو يوحؾصا
الق لهتؾهلا له دللق  ت كسلل يؾهل   لهتؾها له دلق  ت لي لن هشلك لةحرلط إيجلجع جضشدسل كاسلل الق حدضةل  لهثتللل  لهتشغ س ل 

لالل  لال حل لة الؾهلي لي هشللك لةحرللط حأثض  ذو قاله  إ رلئ   هرم  لهتؾها له دلق  رال لهتقلؾل لهتشللدللت وهلل  الم
 لهتؾها له دلق   الق لهتقؾل لهتشللدل ت يؾه  حلأثض  إيجللجع ذو قالهل  إ رللئ   هرمل  لهثتللل  لهتشغ س ل  إيجلجع كاسل الق

رال لهتقلؾل لهتشللدللت وهلؾق ل ت للل  ذل  قالهل  إ رللئ   جلضؽ أةل  لهسدتترلع اللشدؼ  لؾ  لامللق لهتقلؾل لهتشللدلل 
 اك   لهسضشل . دي  ؾع ال

الللهسؾل ا لهرح دلل   وقلل الي له ةلفلل  الجسؾرلل  الللؽ لهتؾصلل ل  أهسدللل: لهمسلل  راللل ححدللضؽ لهثتلللل  لهتشغ س لل  
احضل  حكلؾن ثتللل  لهتل لا  لهسر د  هسل هلوهػ اللؽ لةحرللط المشلؾي إيجللجع للع ححتضلا لهتقلؾل لهتشللدللت لالهتسللل جيشلل  
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ر ه لهملالاضؽ رالل لهتك لم اللا لهست ضل ل  لهيضة ل  لهتلل ححل ي ت حمغل ؼ ت الدل هاملالاضؽ الهسضشل اسثلا  لهس ش  ولهسؾها 
ت لهمسلل  راللل لهتؾهللا ل جلل لرل لللل  لهسللؾل الهملللالاضؽ لللع وادلللقة قةهلل  لهتشللل ؼ جللضؽ  لهذللمؾة هلل   لهملللالاضؽ الهسدسللا

  الل  ه ي ه وذهلػ  لألرسل  لهتل يتؾل جدل لهملالاضؽ وادلقة قةها لهسخلط ه ولهتؾها  حؾ ل فترلق   لل لهدؾل هتت يؼ
هتحتضا حخف ض لل لهتكاقل  وادللقة قةهل  لهجلؾقه للل لهخل الل  لهست اللا ووهلؾق قةهل  رله ل  اللؽ لهس و ل  للل لهتملالل  
الا لهمسل   وفل ر  حدلا ؼ لهرزللئا لهسؾهلؾقه للل لهسضشلل  هتحتضلا حقلؾل حشللدلل يمسل  رالل هلوح لهخظلؾط لهس   ل  

 ولهمس    حؾ لهسؾل ا لهسر د . 
 .المفتاحية: الثقافة التنغيمية، التؾجو الخيادى، التفؾق التنافدى الكممات

Summary 

The general objective of the study is to identify the role of organizational culture in 

achieving competitive advantage through the centering of the entrepreneurial 

orientation, and the study community represented the workers in the Egyptian seaports 

(Alexandria port - Ain Sokhna port), and the survey list was used as a main tool for data 

collection, and the study sample amounted to 575 The statistical analysis program 

(SPSS) has been used to enter, process, analyze data and test hypotheses, and this can be 

achieved through a number of goals, which include the following: 

 •Determining the level of attention paid by the administration to the dimensions of 

organizational culture from the point of view of workers in the Egyptian seaports, and 

identifying the level of impact of the dimensions of organizational culture according to 

the type of ownership. 

 •Determining the level of attention paid by the administration to the dimensions of the 

pioneering orientation from the point of view of workers in the Egyptian seaports, and 

determining the extent of the difference in the level of availability among the Egyptian 

seaports according to the type of ownership. 

 •To reveal the level of competitive superiority among workers in the Egyptian seaports, 

and to identify the extent of the difference between the Egyptian seaports in the level of 

availability of dimensions of competitive advantage according to the type of ownership. 

 •Assessing the extent to which the dimensions of organizational culture contribute to 

consolidating the pioneering orientation in the Egyptian seaports, through the nature of 

the relationship between them, and identifying the variables of the dimensions of the 

organizational culture that have the most impact in consolidating the pioneering 

orientation, and the most capable of explaining the variance. 

Determining the extent to which the dimensions of organizational culture contribute to 

strengthening the competitive advantage of port workers 

The Egyptian Navy, through the nature of the relationship between them, and 

determining the most influential organizational culture variables 

In consolidation of competitive advantage, the most able to explain the variance. 

Determining the extent to which the dimensions of the pioneering orientation contribute 

to strengthening the competitive advantage in seaports. 

The Egyptian, through the nature of the relationship between them, and the 

identification of the actual dimensions of job satisfaction that have the most impact on 

competitive advantage, and the most capable of explaining the discrepancy in it. 

 •Ensuring the contribution of both the organizational culture and the entrepreneurial 

approach to consolidating the competitive advantage in the Egyptian seaports, through 
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the nature of the relationship between them, and identifying the actual variables that 

have the most impact on competitive advantage and the most capable of explaining the 

discrepancy in it. 

This study reached a set of results, the most important of which are: There is a 

statistically significant effect of the dimension of organizational culture on the 

entrepreneurial orientation, that is, there is a positive correlation between them, the 

greater the preparation of organizational culture, the greater the entrepreneurial 

orientation. The regression is positive, meaning there is a positive correlation. The 

greater the entrepreneurial orientation, the greater the competitive advantage. There is a 

positive, statistically significant effect of the dimension of organizational culture on 

competitive advantage, and there are statistically significant differences between the 

opinions of the respondents about the dimensions of competitive superiority according 

to the type of port ownership. 

 The study presented a set of recommendations, the most important of which are: 

working to improve the organizational culture in Egyptian seaports because of this 

positive moral connection in achieving competitive advantage, interest in building a 

culture of interdependence so that it serves as a guide and guide for port workers, 

helping workers to adapt to the environmental changes that occur, maximizing feeling 

The employees of the mission and the increase in the degree of harmony among the 

workers in the ports, work on the creative orientation in the work carried out by the 

workers and increase the degree of risk and orientation towards proactiveness in the 

market to provide new services in order to achieve a reduction in cost and increase the 

degree of quality in the services provided and the presence of a high degree of 

flexibility in dealing With customers and the speed of delivery of goods in the port to 

achieve a competitive advantage that works to attract shipping lines and customers 

towards Egyptian ports. 

Keywords: organizational culture, entrepreneurial orientation, competitive advantage. 

 :البحثمقجمة 
إ ظ قللًل الللؽ حدلللةع لهست ضلل ل  لهيضة لل  ووةحقلللع الدللتؾ  لهتمتضلل  هاالللؾة لهتللل حؾلهللا لهسشغسللل  لهسرلل د  لللل لهيضةلل  

ارللؾةة راس للل  أالللل   لل وة  وهلللؾ اللللل يفكلل  رالللل حيشلللل ثتللللل   لهسحا لل  ولهملهس للل ت أصلللرحي الؾلهدللا هلللوه لهت ضللل ل 
لهتملاللللل  المدللللل اذللللن  ولقمللللل  حشغ س لللل  هلللل يدل لهستلللل ةة راللللل إفللللت ملح ووفللللتثسلة هللللوه لهست ضلللل ل ت الللللا  لللل وةة

(ت وغديي لن الجلال  لهثتلل  لهتشغ س   هاسشغس  هع إ    لهسقلل ؼ لهحضؾدل  لدلل حلؾل  ل طللة لهلوي 6502)رض ت
  لع لهسشغسل  وحسضزه رؽ  ض ه الؽ لهسشغسل  لأل   ت لأقل  لهملالاضؽ لع لهسشغسل  يتأث  ام ة ييضؽ أفاؾح لهمس

رؾلاللل  الللؽ قل لل  و لللةة لهسشغسلل ت وغلهتلللهع لللظن هثتلللل  لهسشغسلل  قوًةل الدًسللل لللع لهتللأثض  راللل فللاؾك لهملللالاضؽ لللع 
  إحجلله كثضل  اللؽ لهسشغسلل  هتيشلع (ت ودفث  حدلةع الم ال  لهت ض  لع جضة  لألرسلل   ل  6502لهسشغسل  ت)أ س ت 

القدلؾل له دللقة جؾصلقا أ ل  لهخ للةل  لهتلع حاجلأ لهضدللل لهسشغسل  هاتك لم ولهلت ئؼ اللا التظارلل  لهسشللدل  ولهت ضضل  السللل 
 (.6502يمنس أهس   القدؾل لهتؾها له دلق  ) دضؽ ت

لهتشغ س ل  لهتلل ححنلؼ لهسجتسلا ودأحل هشل لهتدلؤ  لهو  يجلي رالل التخلو  لهتل لة ل هلال  رشلا هل  حمتيل  لهثتللل  
ه يدل لهست ةة رال حمزدز إفتخ لل لهتؾها له دللقي  جل   اللل  هلؾ لهؾ لا ل فلت لح جل لهلو  يتيشلله لهسل ي ون وحتخلوه 
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لهسشغسلللل  ودترلللف اسدلللتؾ  رللللهع اللللؽ لهتشيلللف ولهسجلالللل  ولهسضللل   حلللؾ حظلللؾد  وحتللل يؼ الشتجلللل  و للل الل  اليتكللل ة 
 وه ي ة 

  لهست ض ل  هيضة  لهسشغس  ول فتجلا  هات ض  لهشلشا المدلت يجمل  لهسشغسلل  لهتلع ح  لي كسل لن ادلقه أهس   ححاض
لع لهتشللس اقلرا   ال حتؾل لت  اظفت    لهق ص لهستل  ت وو سل لهك لل جوهػ اذلن  الختالف والتقل ق رلؽ لهسشللدلضؽ 

تع حتؾل اسشح لهثتلل  لهتشغ س   (ت وهوهػ لظن لهسشغسل  لهشلهح  هع له6507هتزسؽ ححتضا حقؾل حشللدل )لهحن ؼت
له لرس  هاتؾها له دلق  أهس ا قرؾ  وذهػ الؽ     حذج ا ل ج لع ول جتكلة ولهسخلط ه ول فترلق   و  فلدل ككل ؼ 

 (.6502حشغ س   وف  أرزل  لهسشغس  هاؾصؾ  هاه لا لهس هؾة  )ق  لت
ال كلزًل هن تللة لهرلشلرل لهسل حر  اجلؾه  لهمسل  لزً  رؽ لن لهتظؾة لهمللهسل لهدل دا همل  اللؽ لهسلؾل ا لهرح دل  

حجدضزل  إرلقة لهتر ي  ولهتؾادا و اللؽ هشلل الق ل رتسللق –لهتمية  –لهسضشلئل هزدلقة ل ي لقل  الث  صشلر  لهت ا م 
 رال لهسؾل ا لهرح د  كشتظ  حجس ا هؾه دت   ول  ة هتت يؼ ك  إ ت لهل  لهشلقاضؽ لهتلل حمتسل  راضدلل لهسلؾل ا هتمزدلز

 (.6507حشللدضتدل )هضة  حخظ   الذ ورل  لهشت ت
لهم قللل  جلللضؽ لهتؾهلللا له دللللق  كست ضللل  وفللل   جلللضؽ لهثتللللل  لهتشغ س للل  لهدللللئ ة وححتضلللا لهتقلللؾل  لهرحللل  يشللللقشهلللوهػ 

 لهتشللدل وكلن الح  لهتظيضا هؾ لهسؾل ا لهرح د  لهسر د .
 -أواًل: مفاهيؼ البحث: 

 organizational culture الثقافة التنغيمية-1
 الثقافة التنغيمية: -1/1

حمتي  لهثتلل  لهتشغ س   هدل قوة إيجلجع لع حكؾدؽ وقرؼ ووفتس لة لهسشغسلل   ضل  ر لدلل صل يا اأ دلل عالجسؾرل  
لهكللل ؼ ولهمللللقل  ولهسملللليض  ولهسمتتللل ل  ول لت ل لللل  لهسذلللت ك  لهتلللع ححنلللؼ ط دتللل  إحخللللذ لهتللل لةل  وأفلللاؾح حملالللل  

 ل  لهيضة لل  وك ف لل  حملللالادؼ الللا لهسماؾالللل  هنفللتقلقة الشدللل  وحدلللر  لللل ةفللؼ ال الللح أرزللل  لهسشغسلل  الللا لهست ضلل
 (.6502لهسشغس  وةلا الم ال  لألقل  وذهػ هتحتضا الضزة حشللد   هاسشغس   ) ص يتل ت

ثضل  (  أ    الق ل هتسلل الهثتلل  لهتشغ س    ض  أ دل قؾة  ف   وأصرح هدل قيؾاًل وأوهؾدل  للع ك6507أك  )الحسؾق ت
الللؽ لهسشغسلللل   ضللل  أصلللرح كثضلل  اللللؽ لهسللل ةل  ي كلللزون رالللل لهثتلللل  لهتشغ س للل  هاسففدللل  ودمتي و دلللل قهللل ً   قلةة 
لهسؾلةق لهرذ د  كسل أ دل حمي  هدؼ رلؽ شلن  فلاؾك والدلتؾ  لهم قلل  لهتلع يجلي ل فت شللق جدلل لدلع إطللة لكل ي 

لحدؼ جلرمض وحميل  لهثتللل  لهتشغ س ل  رلؽ لهدلسل  ور قل حمللال حدؼيمي  رؽ ط دتل  حقكضل  أرزلل  لهسشغسل  وشلن  
   لهسسضزة هاسشغس  والل يق قدل رؽ  ض هل الؽ لهسشغسل .

 لللؾ   طي ملللا  وحم دلللم لهثتللللل   لهرلللل ثضؽ( رالللل ل  لللت ا لهتللللئؼ جلللضؽ (Linn,6552وللللل فللل لل الترللل  أكللل  
يسنؽ ق لس لهثتلل  لهتشغ س ل    هدلل  لهتشغ س   ولألاملق لهخلص  جدل ولهس ل   لهتل حسنؽ الؽ قةلفتدل ولهظ ل لهتل

رالللل أهسضتدلللل و قوةهلللل لهسحلللؾة  هسلللل هدلللل اللللؽ حلللأثض  لملللل  رالللل  لهرلللل ثضؽإال أن هشللللك إحقلقلللًل جلللضؽ هلللفال  لهماسلللل  و 
 .ادؼ وحأثض  ذهػ اذن  رلل لهسشغسافاؾك ل  لألل لق وط دت  أقلئدؼ همس

 التنغيمية الثقافةأبعاد  -1/2 
ل إيزللللل لهشسللللذة لهخلصللل  اك للللس لهثتللللل  لهتشغ س للل  لتللل  حلللؼ لهتمللل ا رالللل أجللل ا واللللؽ أهللل  رللل ض الزدللل  اللللؽ طللل  

(  Denison,6552 سللؾذة )هك لللس لهثتلللل  لهتشغ س لل  والللؽ لجلل اهؼ  لهرللل ثضؽل فللدلالل  لهتللع قلل الدل  الجسؾرلل  الللؽ 
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 حيشضدلل حلؼلألكث  شد ه وحظي تًل لع هول لهد لل والؽ أه  ذهلػ  ؾه ا أر وة رال ذهػ  ج  كسك لس هاثتلل  لهتشغ س   
 –لهتك لم  –ل حدللل  –)لهتل لا  وهلؼ  ألامللقلرل ض  حلؼالرترلةهل لكث  لهستلي س ةفؾ ًل لع هول لهرل قت وأ ضل ًل لتل  

 شلوهدل هك لس لهثتلل  لهتشغ س  .لهتع فضتؼ ح لهسدسا(
 التخابط -1/2/1

هللؾ ل ةحرلللط جللضؽ لألللل لق امتللؾهدؼ وقاللؾغدؼ لللل لهمسلل   تللل يرللاؾل إهللل لهذللمؾة اللأ دؼ هللز  الللؽ لهسشغسلل  وو دلفللدؼ 
 اساك   لهسشغس  اديي الذلةكتدؼ لل إحخلذ لهت لة .

 التكيف  -1/2/2
ضة  لهخلةه    ض  أن لهسشغسل  لهتلجا  هاتك لم يتؾقهلل رس ئدلل وهؾ ف را إفتجلا  لهسشغس  وحك قدل الا الت ض ل  لهي

وحتحس  لهسخلط  وحتماؼ الؽ أ ظلئدل وه يدل لهت ةة ولهخي ة رال إ  لي ح ضض  ودتكؾن هول لهرم  الؽ ) لهت ض  لهخ ل 
 .ت لهتما ؼ لهتشغ سع ت لهت كضز رال لهمس   (

 الميمو -1/2/3
  له فسع ولهس كلزي  وحتسثل  حؾهدلحدلل له ئ دل    حلؾ إ جللا لألهل لا ولهتشلللس ح كز رال  لةة لهسشغس  وحأ و لهذن

 ودتكؾن هول لهرم  الؽ ) له ؤد  ت لأله لا تله ليل  ت لهتؾه ا(.
 التناغؼ -1/2/4

ي كلز هلول لهرملل  رالل قللؾة وحسلفلػ ثتللل  لهسشغسلل  ودحل ق قةهلل  لهتل ل   لهدللئ ه جللضؽ لهمللالاضؽ لللل لهسشغسل  ورشلصلل  
  حتكؾن الؽ ) لهتشلفا ت لهك ؼ ت لهتكلال  (  ضل  يسنلؽ هامللالاضؽ الهسشغسلا لهؾصلؾ  إهلل إحقللل ة لؼ إ لت ا هول لهرم

 وهدل  لهشغ  لهستشؾرا وذهػ هؾهؾق لهمتا   لهسذت كا جضشدؼ.
   Entrepreneurial Orientation الخيادى التؾجو -2
 مفيؾم التؾجو الخيادى -2/1

 اللؽ   ل   احثلا للل قلرل ة ج ل لل   0822للل رللل  Millerله دللق  هلؾ  إن أو  اللؽ إفلت رل الرلظاح لهتؾهلا 
(ABI/INFORM)  ضللل  أ لللا إفلللتمس  ارللللةة لهتؾهلللا  حلللؾ لألرسلللل  لهحللل ة  ضللل  أن لهتؾهلللا له دللللق  قللللل جتم دقلللا 

ضلا (رال إ ا له كضزة لألفلف   لل إفت لح ج ل  له دلقة لهتل حمسل  رالل قللا لألرسلل  للل إحجلله ححت6505)لهدنلة  ت
 ةغرل  ووشرلع إ ت لهل  لهمس   والؽ ثؼ لهؾصؾ  الهسشغس  إهل ححتضا  ؾع الؽ أ ؾلع لهتسضضز.

للل حتل يؼ فلاؾك ل  إفلترلق    لهسشغسلل لهتؾهلا له دللق  أ لا ارللةة رلؽ ةغرل   (Tange et al,6558وقل  رل ا ) 
 لهق ص لهيضة   ووفت  هدل. وأرسل  إج لا   ولهك لل اسخلط  الحدؾغ  رؽ ط دا لهسجدؾقل  لهتل حمس  رال  اا

 -( جتم دم لهتؾها له دلق  رال إ ا :6506وقلل )لهك جل 
الللؽ  لل   إ ذللل   لهسشغسللل الجسؾرلل  لهسسلةفل تلهمسا ل تلأل ذللظ تلهت لةل تولهسؾلةق لهتللل حمسلل  راللل ححدللضؽ أقل  

 ظ رال إفتس لةد  لهسشللد .أرسل  إجتكلةد  ه ي ة ينؾن هدل إفتت ه    ض  الديؾق  رؽ لهسشتجل  لأل    ولهحقل
 التؾجو الخيادىأبعاد  -2/2

 -(  رال أن لأل اي   ي ون أ دل عله ة هدل ث ث  أاملق حتسث  لل :6502لهزدلق ت وودفك  )ةشض  
  Innovativeness  ل ج لا   -0
  Proactiveness  ل فترلق   -6
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  Risk لهسخلط ة -2
 يواإلبجاع -2/2/1

ؾ  ه يلل ة إفللتثشلئ   واليتكلل ة هاالللؾة لهسختاقلل  ولهتللل حرلل  لللل لهشدليلل  إهللل حتلل يؼ الشتجللل  هللؾ ط دتلل  لهرحلل  رللؽ  الل
 و  الل  ه ي ة.

 اإلستباقية -2/2/2
 .ل فترلق    حؾ إقتشلص لهق ص الؽ     لهتشيف اظ ت لهل  لهدؾل لهسدتتيا   وحح ي  لهتؾهدل  لهيضة  

 تؾجو نحؾ المخاطخهال -2/2/3
 حخلذ ق لةل  ه ي ة  فت    ل ص  أو إ ذل  الذ وع ه ي  وذهػ هتحتضا  تلئل إيجلج  ودتر  اا لهت ةة رال إ

 superiority competitive التفؾق التنافدى -3 
   التنافدى التفؾق مفيؾم  -3/1

أ للا أي لملل  يجملل  الللؽ لهسشغسلل  أو الشتلهلحدللل الضللزة الختاقللا الللؽ لهشل  لل  ل يجلج لل   (Fahey,0828) ور لللا     
أ للا أي رسل  الختاللف  (Loyon et al,6555) دل ودتلللس ذلهلػ اللؽ  لل   لهمسل   لهشدلللئضضؽ  ودل   رلؽ الشللدلض

أن القدؾل لهتقؾل لهتشللدع يفك  وهلؾق الضلزة  ضل  الؾهلؾقة هل ي  (Safiullah,6505)والشق ق حتؾل اا لهسشغس   وأك  
 لهسشللدضؽ وحغد  لع لهسدتؾ  ل قلةي لهستقؾل. 

     التفؾق التنافدىأبعاد  -3/2
 لهتقللؾل هك لللس  لهرلل ثضؽلتلل  حللؼ لهتمل ا راللل أجلل ا ل فلدلالل  لهتللع قل الدل  الجسؾرلل  الللؽ  لهتقللؾل لهتشللدللاك للس    

وألن هللللللؾال   ( ,0888Krajewski&Ritzman) (6500) قشلللللل ي  ت ت(6552)لهظلللللللئلت  جلللللل اهؼأ لهتشللدللللللل والللللللؽ 
وحظي تللًل لللع هللول لهدلل لل والللؽ أهلل  ذهللػ قلللل لألكثلل  شللد ه لهماسللل  هللؼ لألكثلل  ال ئسلل  هست ضلل ل  لهرحلل  وطي متللا  و 

 –لهس و لل   –لهجللؾقه  –وهللوه ل املللق هللل )لهتكاقلل   رترلةهللل لكثلل  لهستلللي س ةفللؾ ًل لللع هللول لهرلل قظجتيشضدللل ا لهرحلل 
 لهتدا ؼ(.

 التكمفة  -3/2/1
حجمادلل قللقةة رالع حدلا ؼ إن لهت ةة راع إقلةة لهتكله م يمتس  راع قوة لهسشغس  وف لفلحدل وق ةحدل ل فت لح ج   لهتع 

 لهداا ولهخ الل  هامس   اأق  لألفملة ولع  قس لهؾقي يسنشدل الؽ لهؾصؾ  إهع أه للدل التلة   الهسشللدضؽ.
 الجؾده  -3/2/2

ودتر  اا لهمس  راع حظيضا وححتضا الي أ لهجؾقة الؽ     لهتقؾل لهتشللدع يتظالي لهكثضل  اللؽ لهمسل  ولهجدل  وذهلػ 
 ذ رال أكي  ق ة السنؽ الؽ ثت  لهمس  .الؽ أه  ل فتحؾل

 المخونة  -3/2/3
قلقةة راع ح ض    اللحدل هاتسلشع الا ةغر  لهمس    ض  أ دل حمتي  الضزة ه وة ل ج لع ول قةلك  لهسشغسل حجم  

 .لهسشغس لهرذ ي لع 
 التدميؼ -3/2/4

هتلزلل الهتدلا ؼ للع لهقتل ة لهسحل قة   ضل  أن ودتر  اا حتاض  وقي حدا ؼ لهسشتل حدا ؼ لهرزلئا لع لهؾقي لهسشلفلي  ل 
 هشلك ر ق  جضؽ حخف ض وقي حرش ا وحت يؼ لهسشتل وغضؽ ححتضا لهسشغس  هاتقؾل لهتشللدع.
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 -االستظالعية: ثانيًا: الجراسة 
إرلل لق له ةلفل  لالفللتظ ا   وكلللن لهدل ا الشدللل لهؾقلؾا راللل الذللنا  لهرحل  ولالهسلللل اجس لا هؾل للي لهسذللنا  حلؼ 

الللؽ  لل   لهسرلل د   لهرح دلل  الللهسؾل ا لهتقللؾل لهتشللدللللللل ححتضللا  لهثتلللل  لهتشغ س لل    والحلوهلل  حؾ لل ح قوةلهرحث لل
وكلوهػ حكلؾدؽ لهقل وضت وحح يل  لهي ل لل  له االل  ال ترللة هلوه لهقل وضت ولالفللهضي لهسشلفلر   له دللق  لهتؾهاحؾف   

ؾذة لهرحلللل  وذهللللػ رللللؽ ط دللللا امللللض لهي ل للللل  هجسمدللللل وحح يلللل  الجتسللللا لهرحلللل ت وحح يلللل  لهست ضلللل ل  لالفلفلللل   هشسلللل
ت وليزلللل الجسؾرللل  اللللؽ لهستللللا   لهذخرللل   اللللا لهمللللالاضؽ لهرح دللل  لهسرللل د  الحللل  له ةلفللل  ا لؾ سلللهلاللللؽ لال رللللئ   

 .الح  له ةلف  الهسؾل ا
 ( اللؽ05ورل قهؼ ) اللهسؾل ا لهرح دل  لهسرل د م ي  الؽ لهستلا   الا ر ق اللؽ لهمللالاضؽ له حؼ إه ل والؽ له  ذهػ     

 لهتقؾل لهتشللدلللل ححتضا  لهثتلل  لهتشغ س  ت وكل ي لالفةا  ح وة  ؾ  قوة هس ا لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د 
هؼ لالفلةا  لهتلع حلؼ حؾهضددلل هاسدتترلع اللشدؼ اللؽ لهل  لهتمل ا رالل أ وكلن الؽ جضؽ  لهتؾ ا له دلق الؽ     حؾف   

جللضؽ لألللل لق امتللؾهدؼ وقاللؾغدؼ السللل يجملل  هلل يدؼ إ دلللس اساك لل   هلل  هشلللك حلل لا اللل   صللح  لهغللله ة والحلوهلل  لدسدللل ت
هللل  يتللل ل لهسضشلللل    الللل  حشللدللل   حكاقتدلللل ت هللل  حدلللسح إقلةة لهسضشلللل  اسؾلقلللف وقللل لةل  إج لا للل  هللل   لهمللللالاضؽ تلهسضشلللل 

  .لق له د لهتؾهاالؽ     حؾف    لهتقؾل لهتشللدلهتحتضا  لهثتلل  لهتشغ س  ت وه  هشلك ر ق  جضؽ الشخقز  
الدتؾ  لهتل لا  لل إ خقلض  هشلك  هؼ  تلئل له ةلف  لالفتظ ا  ت لللق لهم ي  الؽ لهسدتترل الشدؼ لنأ وكلن الؽ     

رلل ل قلل ةة إقلةة لهسضشللل  راللل فلل ر  لهتك للم الللا الت ضلل ل  ت  هلل يدؼ إ دلللس املل ل الاك لل  لهسضشللل  جللضؽ لألللل لق السللل يجملل 
 يدللؾق قل لل  لهسضشللل أ للا  كسللل أعدلل    تلللئل له ةلفلل   حللؾ إ جلللا لألهلل لا للمف ح كضللز إقلةة لهسضشللل  ت لهخلةه لل  لهيضةلل 

 ا إقلةة لهسضشل  لهملالاضؽ اظحخلذ الؾلقف وق لةل  إج لا  .  حذجرؽ ر ل  تلز ً  ةول ر ل لهسذلةك  ولهمس  لهق ق 
 -ثالثًا: الجراسات الدابقة: 

  . الثقافة التنغيميةدراسات سابقة تناولت  -3/1
لهسشغسل  ححدضؽ ق ةحدل لهتشللد   ادليي لهسشللدل  لهملهس ل   إهل أ ا يجي رال ,.Aziz et al)6502) وحؾص  كً  

فؾل لهحل ةت  ضل  حمل  لهثتللل  لهتشغ س ل  ولهتحدلضؽ لهسدلتس  أ ل  لهمؾلالل  له ئ دل   لهسدلتخ ال  هل س لتل  هسؾلهدل  ولأل
رلل وة راللل ذهللػ  لللظن  توله فللله ل تضللا له ؤدللفللؾل لهحلل ة وهكللؽ أيًزللل هتحدللضؽ لألقل  لهتشغ سللع وححلهتشللدلل   لللع لأل

 (MSMEs) رشر  الدؼ لع حح ي  إحجله لهذ كل  لهر ض ة ولهستؾفظ  والتشلل   لهر   زلً لهثتلل  لهتشغ س   هدل أي
 لً إهتسلالللوالللا ذهللػ لللظن لهم يلل  الللؽ لهسذلل ورل  لهستشلل لل  لهرلل   ولهرلل ض ة ولهستؾفللظ  لللع لهؾقللي لهحلللهع ال حللؾهع ت

جتح يل  لهثتللل   ؾن لهرل ثهح  هوه لهسذلك  قلل ل  س   احض  حغد  لهرمؾغل  لع حح ي  ل حجله لهرح حهثتللتدل لهتشغ
اللؽ أهل   (KMS) لهتلئس  رال  غللل إقلةة لهسم لل  (OCAI) لهتشغ س   هاذ كل  اظفتخ لل أقلة حتض ؼ لهثتلل  لهتشغ س  

فتترلللئ   راللل لهم يلل  الللؽ لهسذلل ورل  لهستشلل لل  إؾن قةلفللل  لهرللل ثحتلل يؼ لهتؾصلل ل  أثشللل  حظللؾد  لهشغللللت أهلل   
لهرللل   ولهرللل ض ة ولهستؾفلللظ  وقرلللؾة لهخيللل ل  ولهسسلةفلللضؽ  هللل ل  رسا للل  لهحرلللؾ  رالللل لهسم لللل  وقةلفللل  لألقج لللل  

هلول لهرحل   أ لتل تاثتلل  لهتشغ س    ؾ  لهسذ ورل  لهستشلل   لهر   ولهر ض ة ولهستؾفلظ هوححتضا ألز  حؾص ل  
لهي  للالل لهسظلؾة هام يل  اللؽ  إ ترللةحلؼ  OCAI و KMS رالل الرللق  لً خ ل هتح يل  لهثتللل  لهتشغ س ل  جشلل يدت ج  لالجلً 

الللؽ له قلل  لللع حتلل يؼ  لً لهذلل كل  ولهسففدللل  لهرلل    ولهرلل ض ة ولهستؾفللظ  هاحرللؾ  راللل  تلللئل اسدللتؾ  رللل   هلل 
 .لهتؾص ل 
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اللؽ  حزدل ألشلنل  لهستؾلا ل  هاثتلللل  لهتشغ س ل  ل إهلل أن (Limaj& Bernroider,6508 ) كلً  اللؽ  وأشللة  قةلفل  
 ضل  حلؼ  فت  ه   للع وقلي ول ل وفتكذلف   و إ( هتؾهض  إجتكلةل  ACsفت ملج   لهسحتسا  ولهسحتت  )حأثض ل  لهت ةل  ل 

( ت  ضللل  حلللؼ حظيضلللا  سلللؾذة لهسمللللقال  SMEsالففدللل  صللل ض ة إهلللل التؾفلللظ  لهحجلللؼ ) 022لهي ل لللل  اللللؽ  حجس لللا
ل  ل لحشل  ضل  أعدل     ترلةرت ل   ( هشًرل إهل هشي الا ححا    لهؾفلط  ول PLSل  لهر    )لهد نا   هاس غم

وحتؾقلف  تل  هاسففدل  يتؼ ال لهمتدل اذن  كلالل  اللؽ قيل  إقلةة لهسففدلل إجتكلة لهشتلئل أن حأثض  لهتك م رال  اا 
وغلهتلهع يت ل هلول لهرحل  ةؤدلل حج دي ل   تهاسشغس  رال لهتؾلان لل لهثتلل  لهتشغ س    جتكلةلآلثلة ل يجلج   لهسحتتا هن

فلت  هع ت وهلؾ ه ي ة  ؾ  لهظي م  التم قة لألاملق هاتك م وأهس   لهتؾلان لهثتلللع هكل  اللؽ ل جتكللة ل فتكذلللع ول 
 قيشلال ن  . أال  ذو أهس    لص  هاذ كل  لهر ض ة ولهستؾفظ  لهتع حؾلها أفؾلًقلً 

( إهللل لهتحتضللا لللع لهم قلل  جللضؽ لهثتلللل  لهتشغ س لل  وفللاؾك لهسؾلطشلل   Zohra & Tarek, 6560أشلللة  قةلفلل  ) 
لهتشغ س ا جضؽ لهملالاضؽ لع الدتذقل لهر لق  لهجزلئ ي لهكؾغع هظلي لهمضلؾن الهجاقل  يذلس  لهسجتسلا ل  رللئع هس لا 

ل للل  ارلللةة رللؽ إفللتي لن ( للل ق الللؽ لهمضشلل  لهمذللؾلئ   كل للي أقلة هسللا لهي 620لهملللالاضؽ الهسدتذللقل وقلل ة  جللؼ لهمضشلل  )
هاثتلللل  لهتشغ س لل  وفلللاؾك لهسؾلطشلل  لهتشغ س لل  حلللؼ ححاضلل  لهي ل للل  لهسجسمللل  الللؽ  ضلل   سوهللل  لهسملللقال  لهد نا لل  للللع 
حم دللم القدللؾل لهثتلللل  لهتشغ س لل  وفللاؾك لهسؾلطشلل  لهتشغ س لل  ولهم قلل  جضشدسللل اظفللتخ لل ج  لللالل أالللؾس أعدلل   لهشتلللئل 

الهلل  إ رلللئ   جللضؽ الفشلل ل  لهثتلللل  لهتشغ س لل  الللا رؾلاللل  فللاؾك لهسؾلطشلل  لهتشغ س لل  لللع وهللؾق ر قلل  إيجلج لل  ذل  ق
 .لهسجتسا لهس ةوس

   .التؾجو الخيادىدراسات سابقة تناولت  -3/2
 (SEحللأثض  لهتزللسضؽ لهد ناللع ) (Ruiz-Ortega et al., 6502)و لقذللي  قةلفلل  كلل   الللؽ               

structural embeddedness   ارللةة رلؽ لهتزلسضؽ لهثتلللع هاسسلةفلل  ل قترللقي  ولهد لفل   رالل لهتؾهلا وهلؾ
( لللع صللشلر  لأل ويلل  لألفلرل     ضلل  أه دللي رضشلل   هللول لهرحلل  راللل PO) pioneering orientationله دللق  

ش ك  التؾفظ  وص ض ة حمس  لل قظلع صشلر  لأل وي   ض  أشلة  لهشتللئل لهتلع حلؼ لهحرلؾ  راضدلل إهلل أن  622
 (SE) structural embeddedness    شلن(  هدلل ر قل  الشحش لU   اللا )التالؾحpioneering orientation 

(PO ض  يتؼ ل ش لا رال هوه لهم ق  لهسشحش   الؽ     ك  الؽ لهت ةل  لهتكشؾهؾه ل  ولهتدلؾدك   للع إحجللهضؽ  .)
إال أ دلل أقلؾ  اللا ادللقة لهتل ةل  لهتدلؾدك  ت التملكدضؽت لع  لضؽ أن لهم قل  أ لمف اللا ادللقة لهتل ةل  لهتكشؾهؾه ل  ت 

و  SE  structural embeddednessيدللللهؼ لهرحللل  للللع لألقج لللل  اللللؽ  للل   لهتمسلللا للللع لهم قللل  جلللضؽ 
pioneering orientation  PO   ت وحدا   لهزؾ  رال ر ق الؽ الح كلSE  لهتع حذجا أو حمضاPO. 

لهتؾهلللا له دللللق  اأامللللقه )ل فلللترلق   تلهسخللللط ةت لهم لئ للل ( إهلللل حلللأثض    (Suharto&Subagja,6502)وحذض قةلفللل  
ولهتؾهلللا لهدلللؾقل وأامللللقه )لهتؾهلللا الهسشللدلللضؽت لهتؾهلللا اللللهمس   تلهتشدلللضا جلللضؽ لهؾعللللئف( وذهلللػ رلللؽ ط دلللا إجتكللللة 

 لألرسل  لل لهسففدل  لهستؾفظ  ولهر ض ة لل أ  و  د ل.
هلل ق للس وححاضل  أثل  لهتؾهلا له دللقي للع ححتضلا إقلةة لهسم لل  ( إ6560لهرذلاذل  ت وه لي قةلف  كً  الؽ )الةلضالل 

( القل قة حلؼ 258( جشكًل حجلةدًل أةق  ًل وحكؾ ي رضشل  له ةلفل  اللؽ )02لألةق   ت ودتكؾن الجتسا له ةلف  الؽ ) لهيشؾكلع 
ن كلللأقلة هجسلللا إ ت لةهلللل اأفلللاؾح لهمضشللل  لهمذلللؾلئ   لهردضللللظ  ولفلللتخ ل لهسلللشدل لهؾصلللقع لهتحاضالللعت ولفلللتخ ل ل فلللتي ل

لهي ل للل  اللللؽ رضشلل  له ةلفللل  وحؾصلللاي له ةلفللل  إهللل وهللللؾق أثلل  ذي قالهلللل  إ رلللئ   هاتؾهلللا له دلللقي اأامللللقه )لهتؾهلللا 
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له دلللقي ل جلل لرعت ولهتؾهللا له دلللقي ل فللترلقلت ولهتؾهللا له دلللقي جتحسلل  لهسخلللط ة( الجتسملل  لللع ححتضللا إقلةة لهسم للل  
لهسم لللل ت والذللللةك  لهسم لللل ت وحظيضلللا لهسم لللل ( الجتسمللل  للللع لهسلللؾل ا لهرح دللل   اأاملقهلللل )إكتدللللح لهسم لللل ت وحخلللزدؽ

لألةق  لل  الللشدل لهتؾهللا له دلللقي هنفللتقلقة الللؽ الخ هلحللا  لهيشللؾكلهسرلل د  لألةق  لل  وقلل  أوصللي له ةلفلل  ازلل وةة حيشللع 
 .جتظؾد    اللحدل لهسر ف   هتاي   إ ت لهل  لهمس  

   فؾق التنافدىبالتالجراسات الدابقة المتعمقة  -3/3
واللللؽ  للل   حدلللا   لهزلللؾ  رالللل قوة لهتدلللؾدا ل جتكللللة  للللع ححدلللضؽ لهتقلللؾل لهتشللدلللع هاسففدللل  ل قترللللقي       

لهجزلئ د  ت الؽ     الم ل  أث  ل جتكلة لع الجلال  لهسزدل لهتدلؾدتع لألةغمل  )لهسشلتل ت لهدلم  ت لهتل ودل ت لهتؾادلا( 
(  جتظيضللا له ةلفلل  راللل الجسللا رسلل  جللؽ رسلل  هارللشلرل  6508)امالللت  لهرل للراللل ححدللضؽ لهتقللؾل لهتشللدللعت قلللل 

( إفللتسلةة راللل لهمضشلل  لهسختلللةة ت حللؼ إ ترلللة 22له ولئ لل   ضلل  إحرمللي له ةلفلل  لهسللشدل لهؾصللقع لهتحاضاللع ت حللؼ حؾادللا )
دللل وهللؾق ( ت وصللاي له ةلفلل  إهللل رلل ق الللؽ لهشتلللئل وأهسRegressionلهق  لل ل  اظفللتخ لل ط دتلل  ل  حلل لة لهردلل   )

حلللأثض  إيجللللجع ور قللل  إيجلج للل  جلللضؽ هس لللا لهست ضللل ل   لهسدلللتتا  للللع ححدلللضؽ لهتقلللؾل لهتشللدلللع هاسففدللل  قضللل  له ةلفللل ت 
وغظفللتثشل  أثلل  ل جتكلللة لللع لهتدللمض  راللل ححدللضؽ لهتقللؾل لهتشللدللع ت أوصللي له ةلفلل  اسللل ياللع: إ ذللل   غلللل الماؾالللل  

دلللؾل  غللللل له تغللل  لهدلللؾق   هتتلللؾهع الدسللل  لهرحللل  وحظلللؾد  لأللكللللة حدلللؾدتع ت ولهمسللل  رالللل إيجللللق وحظيضلللا للرا للل  له
أوصللي له ةلفلل  جتقمضلل  امللض لهسسلةفللل  لهتللع حسنللؽ الللؽ ححتضللا لهتقللؾل لهتشللدللل لللع جشللؾك لهقلل وع قضلل   لهتدللؾدك  .

 له ةلف .
سرل د  ت حؾهلا والؽ حأثض  لهسخلط  ل قلةد  رال أاملق لهتقؾل لهتشللدع جلضؽ الذل اع لهدؾلحلف لهسحسؾهل  ولهذل كل  له

(  إهلللل حح يللل  القدلللؾل لهسخللللط ت وغذلللن   للللص لهسخللللط  ل قلةدللل  ت وأامللللق لهتقلللؾل 6565لهدلللض ت و كلللً  اللللؽ )فللللهؼ
ل ًقل اللؽ ل قلةة  222لؾقللؾن لحرلال ( رال  -لهتشللدل تحؼ إه ل  لهرح  رال ش كل  ل حرلال  لهستشتا  )أوةأ ل 

علئف لهشسظ   هاد ن  لألفلفع وأعد    تلئل لهق وض اللل يالع قيلؾ  لهقل ض  تلئل لهؾ  -ل قلةة ل ش لف    -لهس كزد  
لهي ي  هاق ض له ئ دع لهتلئ  يؾه : حأثض  ذو قاله  إ رلئ   ألاملق لهت ةل  ل ج لا   رالل أامللق لهتقلؾل لهتشللدلع للل 

 ش كل  لالحرل  لهسحسؾ .
 وق  حؾصاي له ةلف  إهل لهشتلئل لالح  :

لل لهتكشؾهؾه للل هسللل هللا الللؽ قلل ةة لللع حللؾلض  الجسؾرلل  الللؽ ل هلل ل ل  له قلج لل  هزللسلن حقلللقي ل هتسلللل اظفللتخ  (0
 لهسخلط  ل قلةد  .

 حظؾد  لألقل  وف ر  أ جلا لهخ الل  لهسفقل ه ولهتع حيضؽ الدتؾ  إهتزلل ل قلةة حجله   ال  لهمس  . (6
  الل  لهسفقله.  ص لهتلئسضؽ رال إقلةة حاػ لهذ كل  ج لةف  حخف ض حكله م لهخ (2
 حمزدز إ تسل  لهملالاضؽ اذ كلحدؼ هزسلن لهؾال  و دؽ إحخلذ لهت لة. (2
ل هتسلللل الهللوكل  لهتشللدللع هاملللالاضؽ هاسدلللر ة راللل إةفللل  أفللس لهتشللللس لهتللع حمسلل  جدللل لهذلل كل  الهذللن   (0

 لهسظاؾح.
( يخالللا الذلللناا كيضللل ه MNEsل  )إن  ذللللط ل فلللتثسلة للللل لهذللل كل  لهق ا للل   لهتلامللل  هاسففدلللل  التمللل قة لهجشدللل  

وحكلؾن  لف ق  للل  رش الل ح ي  لهذ ك  لألل لأل ذظ  لهق ا   ت  ض  ق  حمزا لهتقؾل لهتشللدع لهقلئا رش  لهذل ك  لألل
هلوه لهسذلنا  اللؽ  ل   حظلؾد  إطللة رسل  (  Yonggui,6560)  Wang & ضل  حشللو  كلً  اللؽ  لهذ كل  لهق ا ل 
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  لهتقلؾل لهتشللدلع لألرالل هاذل ك  لألل رالل لهي لرل  لهدل لق   لهق ا ل  )الرللقةة ل جتكللة التكلال  ولهتحتضا للع ك ف ل  حلأثض
 وححقضز لهتماؼ الؽ لهذ ك  لألل( ت السل يفقي ج وةه إهل ادلقة أقل  ل جتكلة لهق رع.

 ر وة رال ذهػ ت يتؼ لحص لهتكت نل  لهتع يجي أن حتخوهل لهذ كل  لهتلام  هح  لهسمزا .
شلل ك  حلاملل  لللع لهرللضؽ ت وهلل  ل أن لهتلل ةة لهتشللدلل   لهستقؾقلل  هاذلل ك  لألل  000ي لن حللؼ حت يسللا إهللل  اظفللتخ لل إفللت

 حمضا الرلقةة ل جتكلة لهق ا   ت وهكشدل حمزا له للا لهق رع هاتماؼ الؽ لهذ ك  لألل.
ع أ للمف رشلل الل يللتؼ حمزدللز يرللرح لهتللأثض  لهدللايع هاتلل ةة لهتشللدلل   لهستقؾقلل  هاذلل ك  لألل راللل الرلللقةة ل جتكلللة لهق رلل

  تلط لهتؾة لع له ولا  لهخلةه   لهق ا   ولهتؾلص  جضؽ لهذ ك  لألل.
والللؽ  لل   لحللص قوة لهؾفلللط  لللع لألهؾدللل  لهتشللدلل    لللل لهم قلل  جللضؽ لهتحلل يل  لهتشللدلل   ولهتقللؾل لهتشللدللل لللع 

( إهل أن لهم يل  اللؽ لهيشلؾك لهقل وع للل 6560ري لهحسض  تو  لهشغلل لهسر لل لع الحا   ق ت  حؾص  كً  الؽ ) دضؽ
الحا لل  ق تلل  ال حللزل  ال حلل ةك أهس لل  قوة لألهؾدللل  لهتشللدلل    لللع الؾلهدلل  لهتحلل يل  لهتشللدلل    وحأثض ذهللػ راللل لهتقللؾل 
لهتشللدللل  ضلل  وهلل   له ةلفلل   أن لألهؾدللل  لهتشللدلل   حتؾفلل  لهم قلل  جللضؽ لهتحلل يل  لهتشللدلل   ولهتقللؾل لهتشللدللل لللع 

 .(5,220ل لهسر لل لع الحا   ق ت  الا حأثض   ض  الرلش  ق ةه )لهشغل
 أوجو االستفادة مؽ الجراسات الدابقة: 

 وجيو التذابوأ -أ
لهتشغ س   هسل هدل الؽ حأثض  كيض  رال فاؾك ل  ووحجلهلل  لهمللالاضؽ للع  لهتسي لهم ي  الؽ له ةلفل  الهثتلل  -0

رالللل أن أ سللللط لهثتللللل  لهتشغ س للل  ت ( 6502)رضللل ت لهرل للل أكللل   لهسشغسلللل  وف سلللل يتمالللا اأ سللللط لهثتللللل  لهتشغ س للل 
ازلل وةة ل هتسللل جثتلللل  ولكل  لألقل  لهسففدللل ارللؾةة  لهرل ل ل جتكللة( وهللؾ اللل يفكلل  را للا –لهسذلللةك  –)له فلله  

ا س لل  إهسله لل  ت وذهللػ ادلليي ححدللضؽ هللؾقة لهخ اللل  لهتما س لل  لللل علل  فلل لقة أ سلللط ثتلف لل  الشلفللر  أكثلل  هامسا لل  لهتم
وهل حتسث  لل ثتلل  له فله ت  س  ثتلل  ل جتكلةت و سل  ثتللل  لهتك لم  ضل  أحقلا الملا رالل أامللق لهثتللل  لهتشغ س ل  

 ,.Trushkina,6565)-(Aldulaimi,6502) - (Cadden et al,6565)- -(Ahmady et alكلً  اللؽ 
6502) -(Caraballo,6502) -املللق ةئ دلل  حتسثلل  لللع )لهتلل لا  ت ( راللل أ دللل حتكللؾن الللؽ أةغملل  أ6558)فللس ات

 لهتك م ت لهسدسا ت لهتشل ؼ(.
الللل رللؽ لهتؾهللا له دلللق  لتلل  أشلللة  لألقج للل  إهللل قوةة لهسللفث  ول يجلللجع ف سللل يتماللا يلهسذلللةك  لللع لهمسلل  أ -6

 ( ال  للل  إهلل قوةة للع ححدلضؽ للرا ل  لهتل لةل  ل فلت لح ج   هاسشغسل  وكلول قوةة للع قرلؼ لهتقلؾل 6507)ا سللةت
( ت ال  لللل  إهللل قوةه لللل حيشللل ل فللتجلا  لهدلل دما هامسلل   ثللؼ يللوهي 6502أاللل انلل  ت (لهتشللدللل هلل   لهملللالاضؽ 

(Milovanovic & Kozina,6502  إهلل لهسلزة جلضؽ لهتؾهلا له دللق  ولهتل ود  )   Internationalization 
ولهية لل  وهشللل يللأحل لهتحللؾ  إهللل الرللظاح  هتؾفلل ا  ذلللطدل لهتجلللة   لللةة لهحلل وق لللل علل  ل فللت لح ج ل  لهتشللدلل  

 لهتؾها له دلق  لهملهسل. 
وكول الحلوهتدل ال  لي ادلقه للل ل هتسللل  اللهتقؾل لهتشللدلل ت إذ يمتيل  أ ل  الرللقة لهمؾلالل  ل فلت لح ج    -2

ت  ضللللل  أكللللل  ت لح ج   لهملالللللل  هسشغسلللللل  لألرسلللللل ت ودللللل حر   جل لللللا اسللللل   ححتضلللللا لهخظللللل  ل فللللللهسشغسلللللل قل للللل  
 ( رال وهؾق ر ق  إةحرلط قؾد  ه ل جضؽ إفت لح ج   لهسح   لألاةل ولهتقؾل لهتشللدل. 6552لت)لهظلئ
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 لللج وهلللؾق أوهلللا حذللللاا حسثالللي للللل إحقللللل المغلللؼ له ةلفلللل  لهتلللع حشلوهلللي القدلللؾل لهتؾهلللا له دللللق  الشدلللل  ح -2
Mahrous & Genedy ,6508))  ط ةت ل فترلق  ()ل ج لعت لهسخلرال أ دل النؾ   الؽ ث ث  أاملق ةئ د  هع. 

ل هلوه لع  ضؽ يتكؾن لهتقؾل لهتشللدل الؽ أةغم  أاملق هؼ )لهتكاق ت لهس و  ت لهجؾقةت لهتدا ؼ( وقل  أحقلا رال -0
- (6552)لهظللللئلت -( 6508فلللسض  ت و)ةدللللض  -(Krajewski&Ritzman,0888) كلللً  اللللؽ لألامللللق

(Baxter,6552). 
هتشغ س للل  كست ضللل  الدلللتت  أو حللللاات وهكلللؽ الت ضللل  لهتقلللؾل ج ةلفللل  لهثتللللل  ل لهرلللل ثضؽهشللللك إهتسللللل اللللؽ قيللل   -2

 لهتشللدل هؼ يحغل ال هتسلل لهكللل وهؾ الل ححلو  له ةلف  ح لةكا.
إهتسلل له ةلفل  لالهشي   ولهم غ   اسؾ ؾع لهتؾها له دلق  ورال له  ؼ الؽ ذهػ  ج  أن لهيضة  لهسر د  لع  -7

ق لهتللع حدلللهؼ لللع إ جلللا وححتضللا لهتقللؾل لهتشللدللل الللؽ  لهلل  إهللل لهسزدلل  الللؽ له ةلفللل  هاتملل ا راللل لألامللل
     لهثتلل  لهتشغ س   اأاملقهل وذهػ الؽ     حؾف   لهتؾها له دلق .

هلللؼ حتمللل ض أي قةلفللل  اللللؽ له ةلفلللل  لهدللللات  إهلللل قةلفللل  لهللل وة لهلللوي حافرلللا لهثتللللل  لهتشغ س للل  )اأاملقهلللل  -2
ا له دلق  كست ض  وف   وذهػ الهتظيضا رالل لهسلؾل ا لهسرحؾثا( لع ححتضا لهتقؾل لهتشللدل الؽ     لهتؾه

 لهرح د  لهسر د  رال وهوه هع لهقجؾة لهرحث   لهتع حدتد لدل له ةلف .
 أوجو اإلختالف:  -ب

حختاللف له ةلفلل  لهحله لل  رللؽ له ةلفللل  لهدلللات  لللع لألاملللق ولهست ضلل ل  لهق ا لل  هاست ضلل ل  لهتلللاا ولهؾفلل   ولهسدللتت  
ة  وأيزل الجل  لهتظيضا لات  ال لج لهل لةس إ لت ا له ةلفل  لهحله ل  رلؽ املض له ةلفلل  لأل ل   وكوهػ إ ت ا لهيض

)هسذللل    -(6502لهتلللل حشلوهلللي الت ضللل  لهثتللللل  لهتشغ س للل  اللللؽ  للل   املللض لألامللللق لهسختاقللل  الشدلللل )قةه وأ للل ون ت
لهتؾهللا له دللق  الللؽ  ضل  لألاملللق ( جضشسللل إ تاقلي له ةلفلل  لهحله ل  لللل حشللو  امل  6506) فل ل تو( 6500ولهخ يال ت 

 & Dhaafri))-( 6507) ا سللةت -( (Arz & Kuckertz ,6508  لهخلص اا رؽ امض له ةلفل  لأل    الشدلل
Yusoff,6502 ( وDess & Lumpkin, 6550  وأ ضل ًل امل  لهتقلؾل لهتشللدلل  ضل  حشلوهتلا له ةلفل  لهحله ل  اذلن )

 (.6500 قلهلت  و)لهمزلو  و ( 6502كؾلشلت و الختاف رؽ له ةلفل  لأل    الشدل )ش لل 
 - :الغاىخة والمذكمة البحثيةرابعًا: 

 الغاىخة: -أ
أهزالي للع كثضل  اللؽ الشذلؾةلحدل رلهس لل لهسلؾل ا لهرح دل  ازل وةة حظيضلا ( أ دل  IMOله وه   لهسشغس  لهرح د  )  أك 

ال فضتؼ   الل دل الؽ كثضل  اللؽ لهسزليلل لهتلع يلتؼ ( ت وو 6562 – 6566أ غس  لهسؾل ا لهوك       لهملالضؽ لهستياضؽ ) 
لهم يلل  الللؽ لهسذلل ورل  لهتللع يسنشدللل ححؾدادللل   ضلل  أن هلل يدللهسللؾل ا لهسرلل د   إه للا وهللؾ الللل حقتتلل  الشحدللل هتاللػ لهسللؾل ا

هسللؾل ا ذك لل ت اللله  ؼ الللؽ حشقضللو الذلل ورل   لل   لهدللشؾل  لأل ضلل ة لللع هللول لهذللأنت إال أ دللل هللؼ حللف اللله  ض لألفلفللع 
 .هدول لهتحؾ حقت  لهم ي  الؽ لأل غس  السل يجمادل  الشدل

أن لهسللؾل ا لهسرلل د  ال حتللؾل جتظيضللا أ غسلل  لهسللؾل ا لهوك لل  أو ج الج لحدللل لللع لهقتلل ة  وقلل  أكلل  )لهيشللػ لهلل وهل( راللل
لهسلؾل ا  إهل أن لهوي حؼ حشقضوه     لهدشؾل  لأل ضل ة يمسل  رالل ححؾدادلل إهلل اللؾل ا يلتؼ إقلةحدلل جشغللل لً له لهش ت الذض  

 لهاؾهدت   لت .
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أن لهقللةل كيضل  جلضؽ لهجضالضؽ اللؽ   ضل ح لها حتض سدل الؽ  ض  الفش ل  ق لس أرسلهدل الهيشلػ لهل وهع وعد  هول لل 
ال حللزل  حخزللا  لهرح دلل  لهسرلل د  لهتللل كثضلل  الللؽ ل هلل ل ل  الللهسؾل ا ودغدلل  ذهللػ لللل  ضلل  لهي الج للل  لهسدللتخ ال ت 

الضشلل  الثل   و   ت الؾ حل أن الر  ال حلزل  للع ذيل  لهتلئسل ت جضشسلل حتلا اللؾل ا ر غ ل  هامسا   لهسدتش ي ت وه دي لالهكت
 هي  راع ج جع وطشج  الهس  ح الؽ أهؼ لهسؾل ا لهملهس   لهتع حظيا أ غس  لهسؾل ا لهوك  .

 :المذكمة البحثية -ب
اأامللق   د  لهسر د  الح  له ةلفل الهسؾل ا لهرحل خقلض ورل لهملالاضؽ وهؾق  حيضؽاس لهم   تلئل له ةلف  لالفتظ ا   

لهتؾهلللا  اظفللتخ لل لكللل  فلللف ًل هامسللل  لهتقلللؾل لهتشللدللل الملل ال   إ خقللللضوالللل ح حلللي رالللل ذهللػ اللللؽ  لهثتلللل  لهتشغ س للل 
ولل  ؾ  لفتم لض امض له ةلفل  لهدلات  لهتع حشلوهي الؾ ؾع لهرح ت ودسنؽ ص ل   الذلنا  لهرحل  للع  له دلق 

ححتضلا لهتقلؾل لهتشللدلل اللؽ  ل   لهثتللل  لهتشغ س ل   يسنلؽالل    ا ل  وهلع: عإهلل أي صؾةة حدلؤ  ةئ دع وحدللؤال  ل
  عجتؾف   لهتؾه  له دلق  ذهػ لهدلئ ة الهسشغس  و 

وغذن  أكث  حح ي ًل للن هوه له ةلف  حدمل الؽ     لهرح  ولهتحاض  إهل حت يؼ إهلال  ول ح  رال ر ق الؽ 
 لهشتلط لآلح  :  لهتدلؤال  لهرحث   ولهتع يسنؽ  ر هل لع

الل ال   ل هتسلل لهوي حؾه ا ل قلةة ألاملق لهثتلل  لهتشغ س   الؽ وهد   غ  لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د   -0
 الح  له ةلف  

 الل الدتؾ  لهتؾها له دلق  ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف   -6
 ؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف  الل الدتؾ  لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاض -2
ه  حؾه  ر ق  جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   و لهتؾها له دلق  ه   لهملالاضؽ لع الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح   -2

 له ةلف   والل  ؾع وقؾة هوه لهم ق  
ا لهرح د  لهسر د  الح  ه  حؾه  ر ق  جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   و لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ لع الهسؾل  -0

 له ةلف   والل  ؾع وقؾة هوه لهم ق   
ه  حؾه  ر ق  جضؽ لهتؾها له دلق  ولهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ لع الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف    -2

 والل  ؾع وقؾة هوه لهم ق   
 قلل  جللضؽ لهثتلللل  لهتشغ س لل  ولهتقللؾل لهتشللدللل هلل  هشلللك قوة هاتؾهللا له دلللق  كست ضلل  وفلل   اأاملللقه لهث ثلل  لللع لهم -7

 ه   لهملالاضؽ لع الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف   والل طي م  هول له وة 
 - :خامدًا: أىجاف البحث

 الؽ     حشلو  هوه لهست ض ل  إهل ححتضا الجسؾر  الؽ لأله لات وهع رال لهشحؾ لهتلهع: لهرح يدمع 
لهوي حؾه ا ل قلةة ألاملق لهثتلل  لهتشغ س   الؽ وهد   غ  لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  حح ي  الدتؾ  ل هتسلل  -0

 لهسر د  الح  له ةلف .
 لهتم ا رال الدتؾ  لهتؾها له دلق  ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف . -6
   الح  له ةلف .حح ي  الدتؾ  لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د -2
حح ي  وحؾص م  ؾع وقؾة لهم ق  جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   ولهتؾها له دلق  هاملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح   -2 

 له ةلف  وحح ي  لألهس   لهشدي   هست ض ل  لهثتلل  لهتشغ س   الؽ  ض  ق ةحدل رال حيشل القدؾل لهتؾها له دلق .
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  جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   ولهتقؾل لهتشللدل هاملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  لهتحتا الؽ  ؾع وقؾة لهم ق -0
 له ةلف ت وحح ي  لألهس   لهشدي   هست ض ل  لهثتلل  لهتشغ س   الؽ  ض  ق ةحدل رال ححتضا حقؾل حشللدل.

ل ا لهرح د  لهسر د  الح  لهتم ا رال  ؾع وقؾة لهم ق  جضؽ لهتؾها له دلق  ولهتقؾل لهتشللدل هاملالاضؽ الهسؾ  -2
 له ةلف ت وحح ي  لألهس   لهشدي   هست ض ل  لهتؾها له دلق  الؽ  ض  ق ةحدل رال ححتضا لهتقؾل لهتشللدل.

لهتمللل ا رالللل لهللل وة لهؾفللل   هاتؾهلللا له دللللق  للللع لهم قللل  جلللضؽ لهثتللللل   لهتشغ س للل  و لهتقلللؾل لهتشللدلللل ت هامللللالاضؽ  -7
 ه ةلف .الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  ل

 -  :سادسًا: أىمية البحث
 حشرا أهس   له ةلف  ارق  الي ئ   الؽ     لهد ا لهملل لهوي حدمل له ةلف  إهل ححك تا 

ولهستسث  لع:ع لهتم ا رال ال   إالنل    ححتضا لهتقؾل لهتشللدل الؽ     لهثتلل  لهتشغ س   لهدلئ ة الهسشغس  
 :اعيحتسث  أهس   له ةلف  ف سل وغتؾف   لهتؾه  له دلق  عت وغرؾةة حقرضا   

لهسدلر ة لع حح ي  طي م  لهم قل  لهسرلش ة و ض  لهسرلش ة جضؽ ك  الؽ لهثتلل  لهتشغ س   ولهتقؾل لهتشللدل  -0
الؽ قةلفل  حشلوهي حأثض   ؼوالل حؾل  ه يد سللع   وق راسد – لهرل  جتؾف   الت ض  لهتؾها له دلق  ت  ض  هؼ يج  

 لهتشغ س   ولهتقؾل لهتشللدل. هثتلل  ض  وف   رال لهم ق  جضؽ للهتؾها له دلق   كست
الؽ لهشل    لهمسا  ت لظن  تلئل له ةلف  يسنؽ أن حدلر  لهسدةؾهضؽ لع لهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف  لع  -6

لهتشغ س   حسث   و ا لهد لف ل  ل قلةد  لهتع حكق  ححدضؽ الدتؾ  لهثتلل  لهتشغ س  ت وذهػ الؽ الشظاا أن لهثتلل 
 .دلأ   لهؾفلئ  لهسدس  هتحتضا أه لا لهتقؾل لهتشلل

قظلع لهسؾل ا لهرح د  كأ   له كلئز لألفلف   لع قرؼ لالقترلق لهتؾالع ودحغل اظهتسلل  يتؾلله وة لهدلل لهوي  -2
 له وه .

لص  وهؾ الل ل ض المظ ل  لهتشللد   لهذ ي ة لهتع يذد هل قظلع لهشت  لهرح   اذن  رلل ولهسؾل ا لهرح د    -2
ه ي ة هاتملال  الا جضة  لهمس  لهثتلل  لهتشغ س   لهتل يمس  لضدل لهملالاضؽ والحلوه  حدضة  ثتلل  حشغ س   ألز  هيضة  

 لهتؾها له دلق .   لهمس  هسحلوه  ححتضا لهتقؾل لهتشللدل الؽ     حؾف
د  لهملال  ولهخلص  لهملالا  الهيضة  لهسر د  الألاملق حدلهؼ هوه له ةلف  لع إال لق صل مع لهت لة لع لهسؾل ا لهرح   -0

لهتع يسنؽ الؽ   هدل ححتضا حقؾل حشللدل ولهتم ا رال أاملق لهثتلل  لهتشغس س  وكول لهتم ا رال ال ي ل هتسلل 
 لهتقؾل لهتشللدل لع قظلع لهسؾل ا لهرح د  اسر  الؽ     حؾف   ححتضااجؾقة لهثتلل  لهتشغ س   وو منلفدل رال 

 لهتؾها له دلق .
 ؾ  لألاملق لهتع حذن   لهرل ثضؽ غ ل هم ل إحقلل  لهرل ثضؽالل ال  الؾ ؾع لهثتلل  لهتشغ س   يخزا  هتسلل  -2

لهتم ا رال هوه لألاملقت ال  لل  ه وة لهثتلل  لهتشغ س   لع ححتضا اله ةلف  لهحله    حتؾللهثتلل  لهتشغ س   هول 
 ل لهتشللدل.لهتؾها له دلق  والؽ ثؼ لهتقؾ 

له ةلف  لع ح ظ ل  لهقجلؾة لهسؾهلؾقة للع له ةلفلل  لهم غ ل  لهتلع هلؼ حتشللو  لهل وة لهؾفل   هاتؾهلا له دللق   الدلهس  -7
 .لهرل  لع لهم ق  جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   ولهتقؾل لهتشللدل وذهػ لع   وق راؼ 

 -سابعًا: فخضيات البحث: 
 ولهتدلؤال  لهق ا   كسل ياع: ع دحؼ ص ل   لهق   ل  ها ق رال لهتدلؤ  له ئ
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لهق ض لألو : ال حؾه  ل ت لل  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لحجلهل  لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د   حؾ  -0
  لص(. –  نؾاللأاملق لهثتلل  لهتشغ س   ولا  ؾع الاك   لهسؾل ا )

هملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د   حؾ أاملق لهق ض لهثل ل: ال حؾه  ل ت لل  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لحجلهل  ل
  لص(. –  نؾالللهتؾها له دلق  ولا  ؾع الاك   لهسؾل ا )

لهق ض لهثله : ال حؾه  ل ت لل  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لحجلهل  لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د   حؾ أاملق 
  لص(. –  نؾالللهتقؾل لهتشللدل ولا  ؾع الاك   لهسؾل ا )

 ض له لاا: ال حؾه  ر ق  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   وغضؽ لهتؾها له دلق  هاملالاضؽ الهسؾل ا لهق
 لهرح د  لهسر د .

لهق ض لهخلالس: ال حؾه  ر ق  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   وغضؽ لهتقؾل لهتشللدل لع لهسؾل ا لهرح د  
 لهسر د .

ه  ر ق  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لهتؾها له دلق  وغضؽ لهتقؾل لهتشللدل لع لهسؾل ا لهرح د  لهق ض لهدلقس: ال حؾ 
 لهسر د .

لهق ض لهدلاا: ال حؾه  ر ق   ض  الرلش ة ذل  قالهل  إ رللئ   جلضؽ لهثتللل  لهتشغ س ل  للع لهسلؾل ا لهرح دل  لهسرل د  
  ض  وف  .الح  له ةلف  ولهتقؾل لهتشللدل الؽ     لهتؾها له دلق  كست

 -ثامنًا: ترميؼ البحث: 
 لهسرل د  لهرح دل  اللهسؾل اامللالاضؽ ه لهتقلؾل لهتشللدلل و لهثتللل  لهتشغ س ل إهل لهتم ا رال لهم قل  جلضؽ لهرح  يد ا 

ر ض  ظؾل  حرس ؼ يتؼ  ف سل ياع وت والؽ له  ححتضا هول لهد ا  لهتؾها له دلق الؽ     حؾف   الح  له ةلف  
 :كلألحل لهرح 

 مجتمع البحث: -8/1
 الجتسا له ةلف :       -أ

يتسثلل  الجتسللا له ةلفلل  لللل قظلللع لهسللؾل ا لهرح دلل  وحح يلل ًل قظلللع لهسللؾل ا لهرح دلل  لهملالالل  لللل الرلل  ولهللو  يسلللةس 
أ ذظتا لل ع  جضة  المت ة حتدؼ ام ق الؽ لهتح يل  الث  لهتظؾة لهتكشؾهلؾهل لهست  لا ت إةحكللا ل قترللق لهمللهسل 

سماؾالل  وفلي  إفلتخ لالدل ت ق لؾ  اللؾل ا أهشي ل  هتتل يؼ  ل الل  لهسلؾل ا اللؽ شلحؽ وحق دل  هارزللئا لهج ي  رال له
ولفللتكرل  لهدللقؽ ووصلل  دلتل جتكلةل  لهست  تلل  لللل الجللل   لل الل  لهسللؾل ا لهرح دلل  ولهتللل حشللتل أ للؾلع ه يلل ة الللؽ 

 .  الل  وحدد    لهسؾل ا لهرح د 
 عينة البحث: -8/2

لهمللالاضؽ اللهسؾل ا لهرح دل  لهحنؾال ل  للل ( القل قة السثال  2755هع هسق قل  الجتسا لهرحل  هلؾ )هت  جا  لهم ق ل هسل
و غ ل هزلللخلال   جلللؼ هلللول لهسجتسلللا  لظ لللا فلللضتؼ ولهخلصللل  )لهسللل ي دؽ و لللؾلجدؼ ووك ئدلللؼ واللللؾعقل لهسضشلللل  ولهمسلللل (

)الضشلللل  لألفلللنش ةد  يسثللل  حزلللضضا  ظللللل هلللول لهسجتسلللا ه تترللل  رالللع لهمللللالاضؽ اللللهسؾل ا لهرح دللل  لهملالللل  ولهخلصللل  
 الضشل  لهمضؽ لهدحش  يسث  لهسؾل ا لهخلص (  لهسيضش  الهج و  لالحل : –لهسؾل ا لهحنؾال   
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 (0ه و  ةقؼ )
 الجتسا لهملالاضؽ اسضشلئع لالفنش ةد  ولهمضؽ لهدخش 

 لهسدتؾ  ل قلةي 
 ا له ةلف  هاملالاضؽالجتس الجتسا لهملالاضؽ اسضشل  لهمضؽ لهدخش  الجتسا لهملالاضؽ اسضشل  لالفنش ةد 

 لهشدر  لهسةؾد  لهتك لة لهشدر  لهسةؾد  لهتك لة لهشدر  لهسةؾد  لهتك لة
 %26.2 6805 %70 270 %20.2 6070 حشقضوي
 %60.8 0525 %02 25 %66.2 805 إش للل
 %00.2 765 %8 20 %02.0 270 إقلةة

 %055 2755 %055 055 %055 2655 ل هسلهع
 

 (6502ال رتسلق رال )حتلةد  ال كز الماؾالل  لهشت  لهرح   ت هرل  للهسر ة: الؽ إر لق 
 مفخدة البحث: -8/3

وقلللللل  حللللللؼ إ ت لللللللة رضشلللللل  رذللللللؾلئ   الللللللؽ هللللللول لهسجتسللللللا طرتللللللل هاخظللللللؾل  لهتله لللللل  حح يلللللل   جللللللؼ لهمضشلللللل  اسضشللللللل    
  (6565)رض ت لالفنش ةد  اظفتخ لل الملقه  

  
 (0  )

( )6
( )6  

 (0  )
 

 

   ض  أن:
N .جؼ لهسجتسا  
n . جؼ لهمضش  
Z  80هسدتؾ  ثت   0.82±ر ق لهؾ  ل  لهسف لةد  وهل%. 

 %.05 در  ر ق لهسق قل  لهتل حتؾلل  لضدل لهخرلئص الؾ ؾع له ةلف  وهل 
e  80% هسدتؾ  ثت  0  وق لهخظأ وهل.%  

 (=206n(  ج  أن  جؼ لهمضش  لهسظاؾغ  قي  لهتم ي )0وغلهتمؾدض لل الملقه  )
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 تحجيج حجؼ عينة الجراسة  بميناء العيؽ الدخنة:  -2
 (n=602(  ج  أن  جؼ لهمضش  لهسظاؾغ  قي  لهتم ي )0وغلهتمؾدض لل الملقه  )
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وقللللللل  حلللللللؼ حح يللللللل   جلللللللؼ لهمضشللللللل  لهسض ل  للللللل  اللللللللؽ لهمللللللللالاضؽ اسضشللللللللئع لالفلللللللنش ةد  ولهملللللللضؽ لهدلللللللخش  امللللللل ق 
( الؾعلللللللف اللللللللؽ 602( الؾعلللللللف اللللللللؽ لهمللللللللالاضؽ اسضشلللللللل  لالفلللللللنش ةد  ورللللللل ق )206( الؾعلللللللف اللللللللشدؼ رللللللل ق )075)

  لهملالاضؽ اسضشل  لهمضؽ لهدخش .

 أداة البحث: -8/4
لألوه   للع قلئسل  لفتترلل  الؾهدل  لهلل هس لا لهمللالاضؽ اللهسؾل ا لهرح دل  حسثاي ط دت  له ةلف  لهحله   لع هسا لهي ل ل  

لهسر د  الحل  له ةلفل  اللؽ  ل   لفلتخ لل لهستلجال  لهذخرل   اللا لهمللالاضؽ للع لهسلؾل ا لهرح دل  لهسرل د  الحل  له ةلفل   
س سدل لهردلللط  وذهللػ هتؾ لل ح أهلل لا ل فتترللل  وطاللي لهتملللون الللؽ هللل يدؼ هنهلالل  رللؽ لألفللةا ت وقلل  ةورللع لللع حرلل

ولهدللدؾه  ولهؾ للؾل وح حضللي لألفللةا   دللي حدادلل  الت ضلل ل  له ةلفلل  ولشللتساي لهتلئسلل  راللل  سللس صللقحل  ت  ضلل  حللؼ 
حخر ص لهرقح  لألوهل هتت يؼ له ةلف  وله  ض له ئ س الشدلت وطاي لهتملون الؽ لهسدتترع الشدؼ لع لفلت قل  ج ل لل  

 ال لألهزل  لآلح  :ل فتترل ت أالل لهرقحل  لأل    لت  لشتساي ر
  لهجز  لألو : حزسؽ الجسؾر  لألفةا  لهسؾهد  هك لس لهثتلل  لهتشغ س   الؽ  ل   رل ة الت ضل ل ت ولهتلع حسثالي

لللع لهثتلللل  لهتشغ س لل  اأاملقهللل لألةغملل   )لهتلل لا  ت لهتك للم تلهسدسللا ت لهتشللل ؼ ( لهجللز  أوال اتلئسلل  ل فتترللل  
 .62 تل ةقؼ  0لألفةا  الؽ ةقؼ 

  لهثللل ع: حزللسؽ الجسؾرلل  لألفللةا  لهسؾهدلل  هك لللس لهتؾهللا له دلللق  الللؽ  لل   رلل ة الت ضلل ل ت حسثاللي لللع  لهجللز
لهتؾهلللا له دللللق  اأامللللقه لهث ثللل  )ل جللل لعت ل فلللترلق  ت لهتؾهلللا  حلللؾ لهسخللللط ه( لهجلللز  ثل  لللل اتلئسللل  ل فتترلللل  

 .02 تل ةقؼ  0لألفةا  الؽ ةقؼ 
 سؾهد  هك للس لهتقلؾل لهتشللدلل اللؽ  ل   رل ة الت ضل ل  ولهتلع حسثالي لهجز  لهثله : حزسؽ الجسؾر  لألفةا  له

لع لهتقؾل لهتشللدل اأاملقهل لالةغم  )لهتكاق  ت لهس و  ت لهجؾقةت لهتدا ؼ( لهجز  ثلهثل اتلئس  ل فتترل  لألفةا  
 .02 تل ةقؼ  0الؽ ةقؼ 

 ا  لصللل ( لهجلللز  ةلاملللًل اتلئسللل  لهجلللز  له لالللا: حزلللسؽ لهدلللفل  رلللؽ  سللل  الاك للل  لهسضشلللل  )اللللؾل ا  نؾال لللات اللللؾل 
 .6 تل ةقؼ  0ل فتترل  لألفةا  الؽ ةقؼ 

 طخيقة جمع البيانات: -8/5
اللهسؾل ا اللؽ الل ي   لهسلؾل ا   حؼ حؾه ا ل فتترل  هك  لهملالاضؽ الهسؾل ا لهرح د  لهسر د  اظ ت ا الدلتؾدلحدؼ ل قلةدل 

لفللتخ لل لهستلجالل  لهذخرلل   الللا لهسدتترللع الللشدؼ هتؾ لل ح  ال  لللل  لهللل و للؾلجدؼ ووك ئدللؼ وهس للا لهسللؾعقضؽ الهسضشللل 
أه لا لالفتترل  وطاي لهتملون الؽ هل يدؼ هنهلا  رؽ لألفةا ت وق  ةورع لع حرس ؼ هوه لهتلئس  لهردلط  ولهددؾه  

 . ولهؾ ؾل وح حضي لألفةا   دي حداد  الت ض ل  لهرح ت وق  لفت  قي رسا   هسا لهي ل ل   ؾلهع لهث ث  أشد .
 اجسا لهي ل ل  الؽ     قلئس  لفتترل  لهرل  قلل 
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 متغيخات البحث: -8/6 
  سؾذة لهم ق  جضؽ الت ض ل  لهرح ( 0شن  ةقؼ )

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لع  ؾ  له ةلفل  لهدلات  لهرل  لهسر ة: الؽ إر لق 
 أساليب قياس متغيخات البحث: -8/7

 وذلػ عمى النحؾ االتي:  البحث،المتغيخات المدتخجمة في 
 كـالً  بالمقياس الـحى قجمـة التنغميمة الثقافةحيث تؼ قياس  الثقافة التنغيميةتمثل في  المتغيخ المدتقل: والحى -

ت هتك لمل ثتللل ت  ثتللل  لهتل لا هلا ولهستسثال  للع ) أةغمل  أامللقولهلوي يكل س  (  (Denison & Spreitzer,6552اللؽ
ارلةة الفتخ لل الك لس ه ن ي لهذدض  ولهست ةة اللؽ  سلس رذ ون ثسل    و ( وحؼ لفتخ لل لهتشل ؼ ثتلل ت  ثتلل  لهسدسا

هاتميض  رؽ آةلئدؼ إال  ك  ارلةة لع قلئسل  لالفتترلل ت  ضل  حلؼ إرظلل  كل  لهرح   تلط  حل   لهق ص  ألل لق رضش  
  لقيل   ( الؾللا حسلالل رال هوه لهفرلةل  الا وهلؾق قةهل 0(  ض  الؾللا حسلالل إهل )0إهلا  قةه  الح قة حت ةة الؽ )

 لع لهسشترف.
 بالمقيــاس الــحى قجمــة التؾجــو الخيــادىحيــث تــؼ قيــاس  الخيــادىالتؾجــو المتغيــخ الؾســيط: والــحى تمثــل فــي  -

(Yildirim&Saygin,6500)  لهتؾهللللا  حللللؾ ت ل فللللترلق  ت ل جلللل لعهللللا ولهستسثالللل  لللللع ) لهث ثلللل ولهللللوي يكلللل س لألاملللللق
هق صل  الك للس ه نل ي لهذلدض  ولهستل ةة اللؽ  سلس  تللط  حل ل  ل ارللةة الفلتخ لل فلت  رذل وحلؼ لفلتخ لل  لهسخلط ه(

رؽ آةلئدؼ إال  كل  ارللةة للع قلئسل  لالفتترلل ت  ضل  حلؼ إرظلل  كل  إهلال  قةهل  الحل قة   ألل لق رضش  لهرح  هاتميض
 ( الؾللا حسلالل رال هوه لهفرلةل  الا وهؾق قةه    لقي  لع لهسشترف.0(  ض  الؾللا حسلالل إهل )0حت ةة الؽ )

بالمقيــاس الــحى قجمــة   التنافدــى التفــؾق حيــث تــؼ قيــاس  التنافدــى التفــؾق المتغيــخ التــابع: والــحى يتمثــل فــي   -
(0888Krajewski&Ritzman,)  ( لهتدللا ؼلهتكاقلل ت لهجللؾقهت لهس و لل ت ) ولهستسثالل  للللأاملللق  أةغملل ولهللوي يتكللؾن الللؽ 

هسنلؾن اللؽ  سلس  تللط  حل ل  لهق صل  أللل لق رضشل  ارللةة الفلتخ لل الك للس ه نل   لهذلدض  لأةغمل  رذل  حؼ لفتخ لل 
هاتميضلل  رلؽ آةلئدللؼ إال  كل  ارلللةة للع قلئسلل  لالفتترلل ت  ضلل  حلؼ إرظللل  كل  إهلالل  قةهل  الحلل قة حتل ةة الللؽ لهرحل  

 ( الؾللا حسلالل رال هوه لهفرلةل  الا وهؾق قةه    لقي  لع لهسشترف.0(  ض  الؾللا حسلالل إهل )0)
 
 

 التىجو الريادي

فة الثقا التفىق التنافسً

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

 وسيطمتغير 

الترابط 

التكيف 

المهمو 

 التكلفة 

المرونة 

الجىده 
اإلبذاع 

اإلستباقية 

التىجو نحى المخاطره 
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 نات:أساليب تحميل البيا -8/8
:وذهللػ ا لل ض لهتحتللا الللؽ قةهلل  لالرتسلقيلل    Alpha Correlation Coefficientأفلاؾح الملاللل  لالةحرلللط لهقللل  -

 ولهثرل  لع لهستلي ست وهت  حؼ ل ت لة هول لألفاؾح ل  رلئع هت كضزه رال قةه  لهتشلفا له ل اع جضؽ لهست ض ل .
: ضل  يسنلؽ اللؽ Multiple Regression & Correlation Analysis أفلاؾح ححاضل  لالةحرللط ولال حل لة لهستمل ق -

ت جد ا حح يل   لؾع وقةهل  لهم قل  جلضؽ لهثتلل  لهتشغ س  كست ض  حلاات رال أفلس ق ؼ  ححتضا لهتقؾل لهتشللدل    ها
اللؽ الحل  لهرحل ت ولهتحتلا  لهسؾل ا لهرح د  لهسر د هاملالاضؽ لع  لهتقؾل لهتشللدلو  لهتؾها له دلق و  تلهثتلل  لهتشغ س  

ححتضللا لألكثلل  قلل ةة راللل حقدللض  لهترللليؽ لللع الدللتؾ   لهثتلللل  لهتشغ س لل قةهلل  قللؾة هللوه لهم قلل ت وحح يلل  أهللؼ الت ضلل ل  
 ه   رضش  لهرح . لهتقؾل لهتشللدل

 .الاك   لهسضشل ححاض  لهترليؽ هك لس ال ي لالحقلل أو لال ت ا لع آةل  لهسدتترع الشدؼ هست ض ل  لهرح  حرمًل هشؾع  -
وهللؾ لهشسللؾذة لهتؾفلللظع  ضلل  قلللل جيشللل  لهشسللؾذة لهدللييع لهسشلفللي هاتظيضللا لللع هللول لهرحلل     لهسدلللةأفللاؾح ححاضلل -

Mediation Model  ت ولهوي يتكؾن الؽ ث ث  أ ؾلع اللؽ لهست ضل ل  حمنلس لهم قل  جلضؽ لهست ضل ل  لهدليي   ولهست ضل ل
 .لهستأث ة جدل

 االختبارات اإلحرائية المدتخجمة في البحث: -8/9
رالل رل ق اللؽ لال ترللةل  ل  رللئ   لهتلع حتشلفلي اللا طي مل  لهي ل لل  وأ لؾلع لهقل وض لهتلع حلؼ صل ل تدلت  رتسللقحؼ ل 

 ض  لشتساي رال لال ترلةل  لالح   ) الملالل  أهقلل )ك و رللب( جدل ا قةلفل  الملالل  لهثرلل  )قةهل  ل رتسلقيل ( ت وكلوهػ 
ولهلوي يمتسل  رالل إق لل  لهست ضل ل  لهسلفث ة لتل   Stepwise regressionححاضل  لال حل لة لهخظلع لهستمل ق لهتل ةدجع 

الت ض ل  (  هتأثض  الت ض ل   ؾع لهساك   لع أاملق Mann-Whitneyاللن ودتشل )ولألكث  لةحرلطل الهست ض  لهتلاات إ ترلة 
ترللة يدلتخ ل وهلؾ ل ودمتي  ل ترلة اللن وحضشل الؽ لألفلهضي ل  رلئ   لهتع حدلتخ ل هاستلة ل  جلضؽ رضشتلضؽ لتل   تلهرح 

الملاللل  لهتح يلل  لللع الم للل  لهقلل ل لهسمشللؾي هاؾفلل  لهحدلللجع لهسحدللؾح هامضشلل ت الللؽ  ضلل  كؾ للا المشؾدللًل أو  ضلل  المشللؾيت 
يدتظ ا حقدلض هل لهست ضل  لهسدلتت  هات ضل ل  لهتلع حظل أ رالل  وددتخ ل الملال  لهتح ي  هي لن لهشدر  لهسةؾد  هاتقدض ل  لهتع

وداز :وددتخ ل ححاض  لهترلليؽ هك للس الل ي لالحقللل أو ل  لت ا للع آةل  الجسؾرلل   –لهست ض  لهتلاات إ ترلة ك وفنل  
 لهمضش  لهسختاق  لع ك  ارلةة أو الذنا  الؽ الذن   له ةلف . 

 معامل ألفا كخونباخ لقياس الثبات ألبعاد البحث: -8/11
وكل ي لهشتلئل كسل لع    Cronbach's  Alpha(: αالؽ     الملال  أهقل ك و رلب )لهرح  ثرل  أاملق  حؼ ق لس

 لهج و  لهتلهع: 
 أهقل ك و رلب ألاملق لهرح ( الملال   6ه و  )

 معامل ألفا كخونباخ عجد العبارات أبعاد البحث
 5,827 62 محؾر الثقافة التنغيمية

 5,720 0 لهت لا ثتلل   لهرم  لالو 
 5,202 7 لهتك مثتلل   لهرم  لهثل ع
 5,860 8 دسالهسثتلل   لهرم  لهثله 
 5,802 7 لهتشل ؼثتلل   لهرم  له لاا
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 ,8285 02 محؾر التؾجو الخيادى
 ,2875 0 لهتؾها ل ج لرل لهرم  لالو 
 ,205 2 لهتؾها ل فترلقل لهرم  لهثل ع
 ,207 0 لهتؾها  حؾ لهسخلط ه لهرم  لهثله 

 ,222 02 محؾر التفؾق التنافدى
 ,202 2 لهتكاق  لهرم  لالو 

 ,208 2 لهجؾقه م  لهثل علهر
 ,252 2 لهس و ا لهرم  لهثله 
 ,820 2 لهتدا ؼ لهرم  له لاا

 ,220 02 المقياس ككل
 .SPSSإفتشلقًل إهل  تلئل لهتحاض  ل  رلئع  لهرل  لهسر ة: الؽ إر لق       

 :تبيؽ األتى( 3االطالع عمى بيانات الججول رقؼ )مؽ خالل و 
ال  لللل  لهللل لن الملاللل  أهقللل ك و رلللب هاسك لللس كنلل   لهرحلل ت% هجس للا إاملللق 25  الللؽ أن الملاللل  أهقللل ك و رلللب أكيلل -

 . لهرح ( ورال ذهػ ُيسنؽ لالرتسلق راضدل لع ق لس لاملق 5,220هل  يدلو  )
لالفتي لن يك س الل جشع الؽ أهاا ولن هس ا لهيشؾق ولالاملق ول لح  هاسرحلؾثضؽ وهل س لضدلل  سلؾض  وىحا يؤكج عمى ان

 جتظيضا لالفتي لن ال ة ثل    رال  قس لهمضش  فتمظع  قس لهشتلئل حت درل.  لهرل  وهؾ قلل 
 -حميل نتائج الجراسة الميجانية: تاسعًا: اختبار الفخوض وت

وغضؽ أاملق لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهسر د  الحل    ه ةلف  طي م  لهم ق  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   
أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ه   لهمللالاضؽ اللهسؾل ا   ت ا لع الدتؾي ل   ؾ  وي  لو  ل هلا  رال لهتدلؤ له ةلف ت وله

 .الاك    لهسضشل  ولتًل هشؾعلهسر د  
  لمعامميؽ في المؾانئ المرخية وفقًا لنؾع الممكية. الثقافة التنغيميةاالختالف في مدتؾى أبعاد  -9/1   

 ا لع الدتؾي أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا  لهسر د  ولتًل هشؾع الاك    ه ةلف  وحؾص م ال   لال ت 
شص رالل ع اللؾل ا  لصل  (ت ولهلوي يحللو  ل هلال  رالل لهتدللؤ  لألو  اله ةلفل  ولهلوي يل –لهسضشل  ) الؾل ا  نؾال ل  

ولتًل هشلؾع الاك ل   لهسضشلل  ) اللؾل ا  نؾال ل    أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا إهل أي ال   يختاف الدتؾي 
ل للت ا ذو قالهلل   و  ولهللوي يذللض  إهللل أ للا ع ال يؾهلل الللؾل ا  لصلل ( ع ولهللوي لفللتش  لللع لهتحاضلل  إهللل لهقلل ض لأل  –

 إ رلئ   جضؽ لهسؾل ا  ولتًل هشؾع لهساك   الؽ  ض  الدتؾ  أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ه   لهملالاضؽ لع لهسؾل ا لهرح د ع.
والؽ أه  قةلف  وحؾص م الل   لال لت ا للع الدلتؾ  أامللق لهثتللل  لهتشغ س ل  ولتلًل هشلؾع الاك ل   لهسضشلل  )  

 الؾل ا  لص (ت الأ ؾذل ارؾةة إهسله  .  –الؾل ا  نؾال   
رال ر ق الؽ لألفلهضي ل  رلئ   لهؾصف   ولهتحاضا   وغمض لال ترلةل  لهسرل ر  هدوه  لهرل   لت  لرتس       

)وذهػ الن لهي ل ل  ال حترا لهتؾادا  ( Mann-Whitney Test)إ ترلة اللن وحشل ولهتع حسثاي لع  لألفلهضي
ولع وأن ححاض  لهي ل ل  يأحل جضؽ الجسؾرتضؽ لت  وهسل  ؾع الاك   لهسؾل ا  ) نؾال ا لو رلل و لص (  لهظي مع(

هق  لهوك  ه ةلف  وحؾص م ال    ؾ  لالرتسلق رال أفلهضي لهتحاض  ل  رلئع ولال ترلةل  لهسرل ر  هدل فل
 .لال ت ا لع الدتؾي أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا  لهسر د 
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أن الت ض ل  له ةلف   ضل  حلامل   لهظي مع ترلة حرف   لهست ض ل  هاتؾادا يتزح الؽ  تلئل لهك ؼ ل  رلئ    
 .ل  رلئعلهس  ا  لهتله   الؽ لهتحاض   لع تؼ لفتخ لل ل ترلة اللن وحضشل ي وهوهػ لهظي معهاتؾادا 

 الاحؾع :
  5,50يم  حؾادا لهست ض  طي ف ل إذل كل ي إ رلئ   لال ترلة أكي  الؽ       

 التنغيمية:الثقافة متغيخات  أبعاد في نؾع الممكيةلتأثيخ متغيخات   (Mann-Whitney) اختبار مان ويتنى
لهثتللللللل  أاملللللق  لللللع   للللؾع الاك لللل  لهسلللللؾل ا الت ضلللل ل   الفللللتخ لل ل ترللللللة اللللللن وحضشللللل ال ترللللللة لهرل لللل قلللللل 

حدلللللتخ ل هاستلة للللل  جلللللضؽ رضشتلللللضؽ لتللللل  .  لهتلللللعتودمتيللللل  ل ترللللللة الللللللن وحضشلللللل اللللللؽ لألفللللللهضي ل  رللللللئ    لهتشغ س للللل 
 لللللؾع الاك للللل  لهسلللللؾل ا  للللللل لهسلللللؾل ا  لهسرللللل د   ضللللل   جلللللضؽ لهثتللللللل  لهتشغ س للللل  اللللللؽوهلللللوهػ حلللللؼ لفلللللتخ لالا هاستلة للللل  

 . لص( الضشل  -)الضشل   نؾالل 
 (2) ؼقة  ه و 
 لهثتلل  لهتشغ س   الت ض  الاك   لهسضشل  لع تلئل ل ترلة اللن وحضشل هتأثض   ؾع 

 لهست ض  لهسدتت  لهثتلل  لهتشغ س  
 طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا لهؾف  لهحدلجع 

 المشؾد  عاللن ودتشص
  لص  نؾالل

 555, 68752 2.20 2.05 ثتلل  لهت لا 

 5,555 62225 2.88 2.02 ثتلل  لهتك م

 5,555 25855 2.22 2.05 ثتلل  لهسدس 

 5,550 26027 2.82 2.02 ثتلل  لهتشل ؼ

 5,555 20022 2.80 2.06 هثتلل  لهتشغ س  ل
 (. Mann-Whitney)ولتًل ال ترلة 5,50الؽ  ** قاله  إ رلئ   رش  المشؾد  أق     

 يتزح الؽ لهج و  لهدلجا الل يال:
البجيل وىؾ يؾجج إختالفات ذات داللة إحرائية فى إتجاىات العامميؽ  ل الفخضرفض الفخض العجم وقبؾ

 خاص(. –الثقافة التنغيمية طبقًا لنؾع ممكية المؾانئ  )حكؾمى  البحخية المرخية ألبعاد المؾانئب
 ( يتيضؽ ر ق الؽ لهجؾل ي أهسدل الشدل الل يأحع: 2/0)ةقؼ ولع  ؾ  ج ل ل  لهج و  

( 5,555)رشل  المشؾدل   20022الهسؾل ا  الح  له ةلف  اذن  إهسلهع  ق لهثتلل  لهتشغ س  أامل  جا  التؾف   -0
أامللق  لةحقلع الدلتؾ  اسؾل ا  لهخلص ت وهول يذض  إهل ه( 2.80) وغا  تلهحنؾال   اسؾل ا ه( 2.06لع  ضؽ جا  )

   ( الهسؾل ا لهخلص .ثتلل  لهتشل ؼت ثتلل  لهسدسا  ثتلل  لهتك م تت ثتلل  لهت لا  ) لهتشغ س   لهثتلل 
ام  ثتلل  لهت لا    ض  أ ا الؽ أاملق الدتؾي   لع  قاله  إ رلئ    ذلوهؾق ل ت ا ثتلل  لهت لا  :   -6

%( 5,555وغذن  إهسلهع رش  المشؾد   )ت الاك    لهسضشل   ولتًل هشؾعه   لهملالاضؽ الهسؾل ا   لهثتلل  لهتشغ س   
-2.05 لص ( ) –  لهحدلجل طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا )  نؾالل هشلك إ ت ا لل ق س  لهؾفحيضؽ أن  ت

إ ت ا ق س  الر ة هول لال ت ا ي ها إهل (  ض  ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي  حجله لهسؾل ا لهخلص  2.20
 .68752إ ترلة اللن وحضشل  إهل 
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 ض  أ ا الؽ أاملق  ام  ثتلل  لهتك مالدتؾي   لع  قاله  إ رلئ    ذلوهؾق ل ت ا ثتلل  لهتك م :   - 2
 ت(%5,555وغذن  إهسلهع رش  المشؾد   )ت الاك   لهسضشل  ولتًل هشؾعه   لهملالاضؽ الهسؾل ا   لهثتلل  لهتشغ س   

-2.02 لص ( ) –هشلك إ ت ا لل ق س  لهؾف  لهحدلجل طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا )  نؾالل حيضؽ أن 
إ ت ا ق س  الر ة هول لال ت ا ي ها إهل لهخلص   (  ض  ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي  حجله لهسؾل ا2.88

 ,62225إ ترلة اللن وحضشل  إهل 
ام  لهسدسا  ض  أ ا أ   أاملق لهثتلل  الدتؾي   لع  قاله  إ رلئ    ذلوهؾق ل ت ا ثتلل  لهسدسا :  -2

حيضؽ أن  ت(%5,555)  وغذن  إهسلهع رش  المشؾد ت الاك    لهسضشل  ولتًل هشؾعه   لهملالاضؽ الهسؾل ا   لهتشغ س   
(  ض  2.22-2.05 لص ( ) –هشلك إ ت ا لل ق س  لهؾف  لهحدلجل طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا )  نؾالل 

إ ت ا ق س  إ ترلة اللن الر ة هول لال ت ا ي ها إهل ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي  حجله لهسؾل ا لهخلص  
  ,25855وحضشل  إهل 

ام  لهتشل ؼ  ض  أ ا أ   أاملق لهثتلل  الدتؾي   لع  قاله  إ رلئ    لذوهؾق ل ت ا ثتلل  لهتشل ؼ :  -0
حيضؽ أن  ت(%5,550وغذن  إهسلهع رش  المشؾد   )ت الاك    لهسضشل  ولتًل هشؾعه   لهملالاضؽ الهسؾل ا   لهتشغ س  

 ض  ( 2.82-2.02 لص ( ) –هشلك إ ت ا لل ق س  لهؾف  لهحدلجل طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا )  نؾالل 
إ ت ا ق س  إ ترلة اللن الر ة هول لال ت ا ي ها إهل ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي  حجله لهسؾل ا لهخلص  

   .26027وحضشل  إهل 
ت  الؽ وهؾق ل ت لل  ذل  (Haralambides, 6507)وحتقا هوه لهشت ج  الا الل حؾصاي إه ا قةلف  

اذن     لهت لا  وثتلل  لهسدسا وثتلل  لهتك م وثتلل  لهتشل ؼ جثتللقاله  إ رلئ   جضؽ لهملالاضؽ الهسؾل ا  ف سل يتماا 
 &  Xiaoكسل حتؾللا هوه لهشت ج  الا قةلف  )طرتًل هشؾع الاك   لهسضشل  الؾل ا  نؾال   والؾل ا  لص  إهسلهعت 

Lam   ,6508ؽ (ت ولهتع أك   رال وهؾق امض لال ت لل   حؾ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ولتل هشؾع لهساك  ت وال
ق  يدلهؼ  لهساك  أك   رال أن ل ت ا  ؾع  ( لهتعGhashat& Cullinane,6502 )  ل    أ     ج  قةلف 

  .لع إ  لي ل ت ا لع حرؾة لهثتلل  لهتشغ س  
  االختالف في مدتؾى أبعاد التؾجو الخيادى لمعامميؽ في المؾانئ المرخية وفقًا لنؾع الممكية.-9/2
 ا لللع الدللتؾي أاملللق لهتؾهللا له دلللق  هاملللالاضؽ الللهسؾل ا لهسرلل د  ولتللًل هشللؾع الاك لل   ه ةلفلل  وحؾصلل م اللل   لال للت  

اللؾل ا  لصلل (ت ولهلوي يحللو  ل هلالل  رالل لهتدلللؤ  لهثلل ع اله ةلفل  ولهللوي يلشص راللل   –لهسضشلل  ) اللؾل ا  نؾال لل  
  –   لهسضشلللل  ) اللللؾل ا  نؾال للل  عالللل هلللؾ الدلللتؾي   أامللللق لهتؾهلللا له دللللق  هامللللالاضؽ اللللهسؾل ا لهسرللل د  ولتلللًل هشلللؾع الاك للل

الللؾل ا  لصلل ( ع ولهللوي لفللتش  لللع لهتحاضلل  إهللل لهقلل ض لهثللل ع ولهللوي يذللض  إهللل أ للا ع ال يؾهلل   ل للت ا ذو قالهلل  
 إ رلئ   جضؽ لهسؾل ا  ولتًل هشؾع لهساك   الؽ  ض  الدتؾ  أاملق لهتؾها له دلق  هاملالاضؽ لع لهسؾل ا  لهرح د ع.

اللل   لال للت ا  حللؾ اللل     أاملللق لهتؾهللا له دلللق  ولتللًل هشللؾع الاك لل   لهسضشللل  ) الللؾل ا والللؽ أهلل  قةلفلل  وحؾصلل م  
 الؾل ا  لص (ت الأ ؾذل ارؾةة إهسله  .  – نؾال   

رال ر ق الؽ لألفلهضي ل  رلئ   لهؾصلف   ولهتحاضا ل  وغملض لال ترللةل  لهسرلل ر   لهرل  لت  لرتس              
)وذهلػ الن لهي ل لل  ال حترلا لهتؾادلا  ( Mann-Whitney Testإ ترللة الللن وحشلل )هدوه لألفلهضي ولهتع حسثاي للع 

وللع  للؾ  وأن ححاضل  لهي ل للل  يلأحل جلضؽ الجسللؾرتضؽ لتل  وهسلل  للؾع الاك ل  لهسلؾل ا  ) نؾال للا لو  لصل (  لهظي ملع( 
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 م الل   لال لت ا لالرتسلق رال أفلهضي لهتحاض  ل  رلئع ولال ترلةل  لهسرلل ر  هدلل فللهق  لهلوك  ه ةلفل  وحؾصل
 .ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا  لهسر د  له دلق  لهتؾهالع الدتؾي أاملق 

أن الت ضلل ل  له ةلفلل  كل للي  ضلل  حلاملل   لهظي مللع ترلللة حرف لل  لهست ضلل ل  هاتؾادللا يتزللح الللؽ  تلللئل لهكلل ؼ ل  رلللئ    
 . ل  رلئعلهتحاض  لهس  ا  لهتله   الؽ  لع لفتخ لل ل ترلة اللن وحضشل  حؼ  وهوهػ لهظي معهاتؾادا 

 الاحؾع :
  5,50يم  حؾادا لهست ض  طي ف ل إذل كل ي إ رلئ   لال ترلة أكي  الؽ  

 :لهتؾها له دلق الت ض ل   أاملق لع  ؾع لهساك  هتأثض  الت ض ل    (Mann-Whitney) ةلامل : ل ترلة اللن ودتشل
تودمتيلل   لهتؾهللا له دلللق أاملللق  لللع لهسللؾل ا   للؾع الاك لل الفللتخ لل ل ترلللة اللللن وحضشللل ال ترلللة الت ضلل ل   لهرل لل قلللل 

جلضؽ حدتخ ل هاستلة   جضؽ رضشتضؽ لت  . وهوهػ حؼ لفتخ لالا هاستلة    لهتعل ترلة اللن وحضشل الؽ لألفلهضي ل  رلئ   
 الضشل   لص(. -الؽ  ض   ؾع الاك   لهسؾل ا  لل لهسؾل ا  لهسر د  )الضشل   نؾالل لهتؾها له دلق  

 (2ه و  ةقؼ )لهتؾها له دلق   الت ض  الاك   لهسضشل  لعحضشل هتأثض   ؾع  تلئل ل ترلة اللن و 

 لهست ض  لهسدتت  لهتؾها له دلق 
 طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا لهؾف  لهحدلجع 

 المشؾد  عاللن ودتشص
  لص  نؾالل

 5,550 26252 2.722 2.227 لالج لا  
 5,556 22022 2.72 2.20 لالفترلق  

 5,555 25260 2.25 2.25 ط ةلهتؾها  حؾ لهسخل
 5,552 26220 2.77 2.22 لهتؾها له دلقي

 . ( (Mann-Whitneyولتًل ال ترلة 5,50الؽ  ** قاله  إ رلئ   رش  المشؾد  أق     
 يتزح الؽ لهج و  لهدلجا الل يال:

امميؽ بـالمؾانئ  رفض الفخض العجم وقبؾل الفخض  البجيل وىؾ يؾجج إختالفات ذات داللة إحرائية فى إتجاىات الع
 خاص(. –البحخية المرخية ألبعاد  التؾجو الخيادى طبقًا لنؾع ممكية المؾانئ  )حكؾمى 

 ( يتزح لآلحع:2ولع  ؾ  ج ل ل  لهج و  لهدلجا ةقؼ )
اذن  إهسلهع: وهؾق ل ول جضؽ لهؾف  لهحدلجع ألاملق  لهتؾها له دلق  لع لهسؾل ا لهخلص ت وغضؽ لهؾف  لهحدللجع  

لهتؾهللا له دلللق  لللع لهسللؾل ا لهحنؾال للا وأن لال للت ا لللع   أاملللق لهتؾهللا له دلللق  لللع لهؾفلل  لهحدلللجع يسضلل  ألاملللق  
يتيلللضؽ  ( ت وولتللًل ال ترللللة اللللن وحضشلللل 2.77-2.22 للللص ( ) –)  نلللؾالل لهخلصلل  هرلللهح لهمللللالاضؽ لللع لهسلللؾل ا 

وغللضؽ لهؾفلل  لهحدلللجع آلةل  لهملللالاضؽ لللع لهقلل ل جللضؽ لهؾفلل  لهحدلللجع ألاملللق لهتؾهللا له دلللق  لللع لهسللؾل ا لهخلصلل   
    %.. 552رش  المشؾد   26220لهسؾل ا لهحنؾال ا  إهل 

وهؾق ل ول جضؽ لهؾف  لهحدلجع ألاملق لهتؾها له دلق  للع لهسلؾل ا ( 2ل ج لا  : حيضؽ الؽ لهج و  ةقؼ )هُرم  الهشدر  
لهحنؾال ا  وأن لال ت ا لع أاملق لهتؾهلا له دللق  لهخلص ت وغضؽ لهؾف  لهحدلجع ألاملق لهتؾها له دلق  لع لهسؾل ا 

( ت وولتلللًل 2.72-2.28( )  نلللؾالل –  للللصللللع لهؾفللل  لهحدللللجع يسضللل  هرللللهح لهمللللالاضؽ للللع لهسلللؾل ا لهخلصللل  ) 
ال ترلللة اللللن وحضشللل  يتيللضؽ لهقلل ل جللضؽ لهؾفلل  لهحدلللجع ألاملللق لهتؾهللا له دلللق  لللع لهسللؾل ا لهخلصلل   وغللضؽ لهؾفلل  

    %.5,550رش  المشؾد    26252ملالاضؽ لع لهسؾل ا لهحنؾال ا  إهل لهحدلجع آلةل  له
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وهللؾق للل ول جللضؽ لهؾفلل  لهحدلللجع ألاملللق لهتؾهللا له دلللق  لللع  (2ل فللترلق   : حيللضؽ الللؽ لهجلل و  ةقللؼ ) هُرملل الهشدللر   
للع أامللق لهتؾهلا لهسؾل ا لهخلص ت وغضؽ لهؾف  لهحدلجع ألاملق لهتؾها له دلق  لع لهسؾل ا لهحنؾال ا  وأن لال ت ا 

( ت 2.72-2.20 لللص ( ) –له دلللق  لللع لهؾفلل  لهحدلللجع يسضلل  هرلللهح لهملللالاضؽ لللع لهسللؾل ا لهخلصلل  )  نللؾالل 
وولتًل ال ترلة اللن وحضشل  يتيضؽ لهق ل جضؽ لهؾف  لهحدلجع ألاملق لهتؾها له دلق  لع لهسلؾل ا لهخلصل   وغلضؽ لهؾفل  

   %.5,556رش  المشؾد  22022ال ا  إهل لهحدلجع آلةل  لهملالاضؽ لع لهسؾل ا لهحنؾ 
( وهللؾق للل ول جللضؽ لهؾفلل  لهحدلللجع ألاملللق لهتؾهللا 2: حيللضؽ الللؽ لهجلل و  ةقللؼ ) لهتؾهللا  حللؾ لهسخلللط ه هُرملل الهشدللر  

له دلق  لع لهسؾل ا لهخلص ت وغضؽ لهؾف  لهحدلجع ألاملق لهتؾهلا له دللق  للع لهسلؾل ا لهحنؾال لا  وأن لال لت ا للع   
-2.25 للص ( ) –له دلق  لع لهؾف  لهحدلجع يسض  هرلهح لهملالاضؽ لع لهسؾل ا لهخلص  )  نلؾالل أاملق لهتؾها 

( ت وولتللًل ال ترلللة اللللن وحضشللل  يتيللضؽ لهقلل ل جللضؽ لهؾفلل  لهحدلللجع ألاملللق لهتؾهللا له دلللق  لللع لهسللؾل ا لهخلصلل   2.25
   %.5,555  المشؾد   رش25260وغضؽ لهؾف  لهحدلجع آلةل  لهملالاضؽ لع لهسؾل ا لهحنؾال ا  إهل 

يؾهل   ل لت ا ذو قالهل  إ رللئ   جلضؽ ال  لهتلئل  ع ولع  ؾ  الل حت ل لتل  حتل ة ةللض لل ض لهمل ل )لهقل ض لهثلل ع(
 لهمللالاضؽ لهتؾهلا له دللق  هل  الدتؾ  أامللق   ض  الؽ الؾل ا  لص (  –) الؾل ا  نؾال    لهسؾل ا  ولتًل  هشؾع لهساك  

يؾهلل   ل للت ا ذو قالهلل  إ رلللئ   جللضؽ لهسللؾل ا  ولتللًل   ل للا ع يلل ي  ولهللوي يذللض  إهلللوقيللؾ  لهقلل ض له لهسللؾل ا ع ت  للع
لهتؾهلا له دلللق  )ل ج لا لل   ت ل فللترلق   ت الدللتؾ  أاملللق   ضل  الللؽ الللؾل ا  لصلل (  –) الللؾل ا  نؾال ل   هشلؾع لهساك لل 

 اي إه لللا قةلفللل  كللل ً ع  وحتقلللا هلللوه لهشت جللل  اللللا اللللل حؾصلللهللل   لهمللللالاضؽ للللع لهسلللؾل ا لهتؾهلللا  حلللؾ لهسخللللط ه ( 
(Notteboom& Winkelmans,6550) ت(Peters,6550). 

  لمعامميؽ في المؾانئ المرخية وفقًا لنؾع الممكية. التفؾق التنافدىاالختالف في مدتؾى أبعاد -9/3
هشلؾع ه ةلف  وحؾص م ال   لال لت ا للع الدلتؾي أامللق لهتقلؾل لهتشللدلل هل   لهمللالاضؽ اللهسؾل ا لهسرل د  ولتلًل      

ص الؾل ا  لص (ت ولهوي يحلو  ل هلا  رال لهتدللؤ  لهثلهل  اله ةلفل  ولهلوي يلش  –الاك    لهسضشل  ) الؾل ا  نؾال   
أاملق لهتقلؾل لهتشللدلل هل   لهمللالاضؽ اللهسؾل ا  ولتلًل هشلؾع الاك ل   لهسضشلل  ) اللؾل ا  رال ع إهل أي ال   يختاف الدتؾي 

لهتحاض  إهل لهق ض لهثله  ولهوي يذض  إهل أ ا ع ال يؾه   ل ت ا ذو الؾل ا  لص ( ع ولهوي لفتش  لع   – نؾال   
أاملللق لهتقللؾل لهتشللدللل هلل   لهملللالاضؽ لللع لهسللؾل ا     قالهلل  إ رلللئ   جللضؽ لهسللؾل ا  ولتللًل هشللؾع لهساك لل  الللؽ  ضلل  الدللتؾ 

 لهرح د ع.
ع الاك لل   لهسضشللل  )الللؾل ا والللؽ أهلل  قةلفلل  وحؾصلل م اللل   لال للت ا لللع الدللتؾ  أاملللق لهتقللؾل لهتشللدللل ولتللًل هشللؾ  

 ارؾةة إهسله  . لً الؾل ا  لص (ت الأ ؾذ  – نؾال   
رال رل ق اللؽ لألفللهضي ل  رللئ   لهؾصلف   ولهتحاضا ل  وغملض لال ترللةل  لهسرلل ر  هدلوه  لهرل  لت  لرتس        

ذهلػ الن لهي ل لل  ال )و لألفلهضي ولهتع حسثاي لع ك  الؽ لهؾف  لهحدللجعت لال حل لا لهسف للةيت ل ترللة الللن وحضشلل  
ولع  ؾ  لالرتسلق رال أفللهضي لهتحاضل  ل  رللئع ولال ترللةل  لهسرلل ر  هدلل فللهق  لهلوك  حترا لهتؾادا لهظي مع( 

 .أاملق لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهسر د  الدتؾي ا ةلف  وحؾص م ال   لال ت ا لع ه
أن الت ضلل ل  له ةلفلل  كل للي  ضلل  حلاملل   لهظي مللع  لهست ضلل ل  هاتؾادللا  ترلللة حرف لليتزللح الللؽ  تلللئل لهكلل ؼ ل  رلللئ    

 . ل  رلئعلهس  ا  لهتله   الؽ لهتحاض   لع حؼ لفتخ لل ل ترلة اللن وحضشل  وهوهػ لهظي معهاتؾادا 
 الاحؾع :
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  5,50يم  حؾادا لهست ض  طي ف ل إذل كل ي إ رلئ   لال ترلة أكي  الؽ  
 :لهتقؾل لهتشللدلالت ض ل   أاملق لع  ؾع لهساك  هتأثض  الت ض ل    (Mann-Whitney) لةلامل : ل ترلة اللن ودتشص

تودمتيلل   لهتقللؾل لهتشللدلللأاملللق  لللع   للؾع الاك لل  لهسللؾل ا الفللتخ لل ل ترلللة اللللن وحضشللل ال ترلللة الت ضلل ل   لهرل لل قلللل 
. وهوهػ حؼ لفتخ لالا هاستلة   جلضؽ حدتخ ل هاستلة   جضؽ رضشتضؽ لت   لهتعل ترلة اللن وحضشل الؽ لألفلهضي ل  رلئ   

 الضشل   لص(. -الؽ  ض   ؾع الاك   لهسؾل ا  لل لهسؾل ا  لهسر د  )الضشل   نؾالل  لهتشللدل لهتقؾل 
 لهتقؾل لهتشللدل  الت ض  الاك   لهسضشل  لع تلئل ل ترلة اللن وحضشل هتأثض   ؾع 

 (0ه و  ةقؼ )
    ؾع لهساك   لع أاملق الت ض ل  لهتقؾل لهتشللدل(  هتأثض  الت ض لMann-Whitneyل ترلة اللن ودتشصل )

 لهست ض  لهتلاا لهتقؾل لهتشللدل 
 طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا لهؾف  لهحدلجع 

 المشؾد  عاللن ودتشص
  لص  نؾالل

 80888 98002 2.02 2.20 لهتكاق 

 80888 18493 2.02 2.22 لهس و  

 80888 92781 2.00 2.20 لهجؾقه

 80888 90418 2.02 2.22 لهتدا ؼ

 5,500 22722 2.75 2.28 لهتشللدل لهتقؾل 
 (. Mann-Whitneyولتًل ال ترلة ) 5,50الؽ  * قاله  إ رلئ   رش  المشؾد  أق     

 يتزح الؽ لهج و  لهدلجا الل يال:
المؾانئ  رفض الفخض العجم وقبؾل الفخض  البجيل وىؾ يؾجج إختالفات ذات داللة إحرائية فى إتجاىات العامميؽ بـ

 خاص(. –البحخية المرخية ألبعاد  التفؾق التنافدى طبقًا لنؾع ممكية المؾانئ  )حكؾمى 
 ( يتيضؽ ر ق الؽ لهجؾل ي أهسدل الشدل الل يأحع: 0)ةقؼ ولع  ؾ  ج ل ل  لهج و  

( لللع 5,500)رشلل  المشؾدلل     22722لهتقللؾل لهتشللدللل الللهسؾل ا  الحلل  له ةلفلل  اذللن  إهسلللهع أاملللق   جالل  التؾفلل   
أامللق لهتقلؾل  صل ت وهلول يذلض  إهلل لةحقللع الدلتؾ  اسلؾل ا  لهخله( 2.75) وغال  تلهحنؾال   اسؾل ا ه( 2.28 ضؽ جا  )
   ( الهسؾل ا لهخلص .لهتدا ؼت لهجؾقه لهس و  تت لهتكاق لهتشللدل )

هتقؾل لهتشللدل ه   لهتكاق : وهؾق ل ت ا ذل قاله  إ رلئ    لع الدتؾي   ام  لهتكاق   ض  أ ا الؽ أاملق ل  -6
%(ت حيضؽ 5,555لهملالاضؽ الهسؾل ا  ولتًل هشؾع الاك    لهسضشل  ألاملق  لهتقؾل لهتشللدلت وغذن  إهسلهع رش  المشؾد   )

(  ض  2,02-2,20 لص ( ) –أن هشلك إ ت ا لل ق س  لهؾف  لهحدلجل طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا )  نؾالل 
ل ا لهخلص  الر ة هول لال ت ا ي ها إهل إ ت ا ق س  إ ترلة اللن وحضشل  ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي  حجله لهسؾ 

 . 65228إهل 
 –ؾع الاك    لهسضشل  )  نؾالل لهس و  : ال يؾه  ل ت ا ذل قاله  إ رلئ   لع الدتؾي ام  لهس و   ولتًل هش -2

دلجل طرتًل هشؾع لهح (ت حيضؽ أن هشلك إ ت ا  لل ق س  لهؾف 5,555ت وغذن  إهسلهع رش  المشؾد   )  لص(
(  ض  ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي  حجله لهسؾل ا لهخلص  الر ة 2,02-2,22 لص ( ) – نؾالل الاك   لهسؾل ا )

 .25260هول لال ت ا ي ها إهل إ ت ا ق س  إ ترلة اللن وحضشل إهل 
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 –  لهسضشل  )  نؾالل شؾع الاك لهجؾقه: ال يؾهؾق ل ت ا ذل قاله  إ رلئ   لع الدتؾ  ام  لهس و   ولتًل ه -2
(  ض  أ ا الؽ أاملق لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهسر د  الح  له ةلف ت وغذن  إهسلهع رش   لص

 لص  –%(ت حيضؽ أن هشلك إ ت ا لل ق س  لهؾف  لهحدلجل طرتًل هشؾع الاك   لهسؾل ا )  نؾالل 5,555المشؾد  )
  حجله لهسؾل ا لهخلصا  الر ة هول لال ت ا ي ها إهل (  ض  ينؾن لهؾف  لهحدلجل أكي2,00-2,20(( 
 .68752ل  ت ا ق س  إ ترلة اللن وحضشل  إهإ

 –لهتدللا ؼ: ال يؾهللؾق ل للت ا ذل  قالهلل  إ رلللئ   لللع الدللتؾي  املل  لهس و لل  ولتللًل هشللؾع الاك لل   لهسضشللل  )  نللؾالل  -0
لهرح د  لهسر د  الح  له ةلف  ت وغذلن  إهسللهع  لص (  ض  أ ا الؽ أاملق لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا 

 –%(ت حيلضؽ أن هشللك إ لت ا للل ق سل  لهؾفل  لهحدللجل طرتلًل هشلؾع الاك ل  لهسلؾل ا )  نلؾالل 5,555رش  المشؾد   )
(  ض  ينؾن لهؾف  لهحدللجل أكيل  حجلله لهسلؾل ا لهخلصل  الرل ة هلول لال لت ا ي هلا إهلل 2,02-2,22 لص ( )

 (لهثلهلل ولللع  للؾ  الللل حتلل ل لتلل  حتلل ة ةلللض للل ض لهملل ل )لهقلل ض  62225ن وحضشللل إهللل إ للت ا ق سلل  إ ترلللة الللل
 اللؾل ا  لصل ( –) اللؾل ا  نؾال ل   يؾهل  ل لت ا ذو قالهل  إ رللئ   جلضؽ لهسلؾل ا ولتلًل هشلؾع لهساك ل ال  لهتلئ  ال لا ع

أ لا  ض لهيل ي  ولهلوي يذلض  إهللوقيؾ  لهق  عته   لهملالاضؽ لع لهسؾل ا لهرح د  لهتقؾل لهتشللدل أاملقالدتؾ    ض  الؽ
  ضلل  الللؽ الللؾل ا  لصلل (  –) الللؾل ا  نؾال لل   يؾهلل  ل للت ا ذو قالهلل  إ رلللئ   جللضؽ لهسللؾل ا  ولتللًل  هشللؾع لهساك لل  ع

قل  قالهلل   أالللل ارللؾةة ل قيلل  لتلل  حيللضؽ أ لل  ال يؾهلل  إ ت لللل   وذهللػ ارللؾةة لهسله لل  لهتقللؾل لهتشللدلللالدللتؾ  أاملللق 
 ع.ه   لهملالاضؽ لع لهسؾل ا لهتدا ؼ(  -لهس و   -هجؾقه)ل إ رلئ   هدوه لألاملق
إهللل أ للا يؾهلل  ل للت ا المشللؾي جللضؽ لهملللالاضؽ لللع لهسللؾل ا  (Ghashat& Cullinane,6502وقلل  حؾصللاي قةلفلل  )

لهحنؾال لل  ولهسللؾل ا لهخلصلل   حللؾ أاملللق لهتقللؾل لهتشللدللل ولتللل هشللؾع لهساك لل  وغلهتلللهع لظ دللل  قللس لهشت جلل  لهتللل حؾصللاي 
   قةلفتشل لهحله  .إه ا 
 في المؾانئ المرخية محل الجراسة.التؾجو الخيادى و  الثقافة التنغيميةالعالقة بيؽ  -9/4

ه ةلف  طي م  لهم ق  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   وغضؽ أاملق لهتؾهلا له دللق  هامللالاضؽ اللهسؾل ا لهسرل د  الحل         
 لاللا لللع له ةلفلل  ولهللوي يللشص راللل ع هلل  حؾهلل  ر قلل  جللضؽ لهثتلللل  له ةلفلل ت ولهللوي  لللو  ل هلالل  راللل لهتدلللؤ  له

لهتشغ س لل  ولهتؾهللا له دلللق  هلل   لهملللالاضؽ لللع الللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د  الحلل  له ةلفلل   والللل  للؾع وقللؾة هللوه لهم قلل  ع 
  جللضؽ لهثتلللل  ولهللوي لفللتش  لللع لهتحاضلل  إهللل لهقلل ض له لاللا ولهللوي يذللض  إهللل أ للا ع ال حؾهلل  ر قلل  ذل  قالهلل  إ رلللئ 

جلللرمض لألفللللهضي  لهرل للل لهتشغ س للل  للللع لهسلللؾل ا لهرح دللل  لهسرللل د  الحللل  له ةلفللل  ولهتؾهلللا له دللللق  عت وقللل  لفلللتملن 
ل  رلئ   لهؾصف   ولهتحاضا   ولال ترلةل  لهسرل ر  ولهتع حسثاي لع لهؾف  لهحدلجعت ولال ح لا لهسف لةيت ححاضل  

ت ولللللللع  لللللللؾ  لالرتسلللللللق راللللللل لفللللللاؾح لال حللللللل لة إ ترللللللللة اللللللللن ودتشللللللل لال حلللللل لة لهستملللللل قت ولالةحرلللللللط لهستملللللل قت
ولال ترلللةل   Stepwise( الللؽ  لل   ج  لللالل لهخظللؾل  لهستتله لل   (Multiple Regression Analysisلهستملل ق

لهسرللل ر  لهسللوكؾةة ه ةلفلل  طي ملل  لهم قلل  جللضؽ لهثتلللل  لهتشغ س لل  ولهتؾهللا له دلللق  لللع لهسللؾل ا  الحلل  له ةلفلل ت وذهللػ 
 .د ا لهتؾص  ألكث  لهست ض ل  لهسدتتا  حأثض ًل لع لهست ض  لهتلااج

وق  حؼ  دلح الملال  لةحرلط جض فؾن جضؽ لاملق لهثتلل  لهتشغ س   ولهتؾها له دلق ت وذهػ ا  ض لهتم ا رال      
   ل شلةة لهدلهر  قؾة ولحجله والمشؾد  لهم ق  جضؽ لهست ض ل ت  ض  ح   ل شلةة لهسؾهر  رال أن لهم ق  ط قي ت وح

رال لهم ق  لهمند  ت وكاسل لقت غي ق س  المس  لالةحرلط الؽ لهؾل   لهرح ح كاسل ق  ذهػ رال قؾة لالةحرلط جضؽ 
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 ثتلل ت لهتك م ثتلل ت ثتلل  لهت لا لهست ض دؽت وغلهتلهع يسنؽ حؾ  ح الملال  لالةحرلط جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   )
الؽ     لهج و   ل فترلق  ت لهتؾها  حؾ لهسخلط ه( تلهتؾها له دلق  اأاملقه )ل ج لا  وغضؽ (ت لهتشل ؼ ثتلل ت لهسدسا

 (.2لآلحع ةقؼ )
 (2ه و  ةقؼ )

 الرقؾل   لالةحرلط جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   ولهتؾها له دلق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  50,5*   حذض  إهل قاله  إ رلئ   رش  
( هسرقؾل  لالةحرلط جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   وهؾق ر ق  لةحرلط ط قي  2)ةقؼ يتزح الؽ     لهج و  لهدلجا  -0

( وهس مدل 5,270( و )5,222 ض  ح لو ي الملال   لالةحرلط جضؽ الل جضؽ ) المشؾد  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س  ت
( 5,222)ولهتؾها ال ج لع  ثتلل  لهت لا ت  ض  جا ي ق ؼ لالةحرلط جضؽ ُام ي 5,50 قله  إ رلئ ًل رش  المشؾد  

 ثتلل  لهت لا  ولهتؾها ال فترلق  وغضؽ ُام ي ودمشل هول لن هشلك ر ق  لةحرلط جضؽ لهرم يؽ وهكشدل الؾهرات 
والسل فيا حيضؽ وهؾق ر ق  ت شل الؾهر  و   ج وهؾق هس ا لهم قل  الؾهر كوهػ ر ق  ل ةحرلط ه (5,785)

ثتلل  لهت لا ت ثتلل  لهتك مت ثتلل  لهسدسات أاملق لهثتلل  لهتشغ س   )لةحرلط ط قي  الؾهر  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ 
ت لهتؾها  حؾ لهسخلط ( ت إال أن لهتؾها له دلق  وأاملقه ) لهتؾها ل ج لرل ت لهتؾها ل فترلقلوغضؽ ت (ثتلل  لهتشل ؼ

حأثض  أاملق لهثتلل  لهتشغ س   رال لهتؾها له دلق  يتزح الؽ     إ زلرا ألفاؾح ححاض  لال ح لة لهستم ق وذهػ 
 كسل يأحع:

 ض  حؼ حظيضا أفاؾح ححاض  لال ح لة لهستم ق وذهػ ا  ض لهتحتا الؽ أث  أاملق لهثتلل  لهتشغ س   رال      
 (:2ق  ارؾةة إهسله   وذهػ الؽ     لهج و  لآلحع ةقؼ )لهتؾها له دل

 (7ه و  ةقؼ )
 (Multiple Regression Analysis) تلئل ححاض  لال ح لة لهستم ق 

 هتح ي   ؾع وقةه  لهم ق  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   وغضؽ لهتؾها له دلق 
 لهتؾها له دلق  لهست ض  لهتلاا

 
 لهست ض ل  لهسدتتا 

B R R6 
t. test 

 لهسمشؾد  الدتؾ   لهك س 
 5,202 5,052 5,275 5,208 5,520 ثتلل  لهت لا 

 إهسلهل لهتؾها له دلق  لهتزها  حؾ لهسخلط ه ل فترلق   لالج لا   لهست ض ل  ل

 **5,208 **5,282 ** 5,785 **222. ثتلل  لهت لا  0

 **5,227 **5,700 **5,222 **276. لهتك م ثتلل  6

 **5,262 **5,287 **5,202 **787. لهسدسا ثتلل  2

 **5,722 **5,222 **5,722 **720. لهتشل ؼ ثتلل  2

 
إهسلهل لهثتلل  

 لهتشغ س  
.222** 5,222** 5,722** 5,270** 
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 5,555 2.877 5,700 5,227 5,227 ثتلل  لهتك م
 5,528 0.750 5,226 5,262 5,065 لهسدسا ثتلل 
 5,555 22.870 5,207 5,722 5,250 لهتشل ؼ ثتلل 

 5,555 2.206 5,702 5,270 5,225 لهثتلل  لهتشغ س  
 R  5,220a الملال  لالةحرلط
 R6  5,777 الملال  لهتح ي 

 Adj R6 5,770الملال  لهتح ي  لهسم   
 286.507 لهسحدؾغ  Fق س  

 2-028 قةهل  لهح د 
 **5,555 الدتؾ  لهسمشؾد 

                                                                T-Test  طرتًل ال ترلة  50,5* حذض  إهل قاله  إ رلئ   رش  
 (.7أالنؽ لهتؾص  إهل امض لهشتلئل لهتع  ؾ حدل ف سل يأحع الؽ     لهج و  ةقؼ )

 لشتس   سؾذة لال ح لة لهستم ق رال لهتؾها له دلق  كست ض  حلاات ورال أاملق لهثتلل  لهتشغ س   كست ض ل  الدتتا .  -0
 Multiple Regression سل  الملاللل  لالةحرللط لهكالع لهستمل قالهشدلر  هشلؾع وقلؾة لهم قل  لللع لهشسلؾذةت جا لي ق   -6

Analysis)   ولهللوي يؾ للح طي ملل  لهم قلل  جللضؽ لهكلل ؼ لهتللع يتشرللأ جدللل  سللؾذة لال حلل لة وغللضؽ لهكلل ؼ لهقما لل  هاست ضلل )
لهستمل ق )ولتلًل  هسملالل  لالةحرللط  %22.0(, وأن هلوه لهم قل  حسثل    220.لهتلاا  ت ج  حأث ه اللهست ض ل  لهسدلتتا  )

 ( وأن هوه لهم ق  ط قي  قؾد  ذل  قاله  إ رلئ  .Rلع لهشسؾذة 
( وهؾالللل 5,777) R6  - (Coefficient Of Determination)-جالل  الملاللل  لهتح يلل  أو )لهتقدللض (   -2

( الللؽ لهت ضللل  لهللوي يحلل ي للللع لهست ضلل  لهتللللاا راللل أ لللا ي هللا إهلللل %77.7يذللض  إهللل أ لللا يسنللؽ حقدلللض  )
ذل  لهتللأثض  لهسمشللؾي لللع  سللؾذة لال حلل لة ولهللوي ي لرللع لهتحضللز لهسسنللؽ   وثلل   ا  لالةغملللهست ضلل ل  لهسدللتتا

وذهللػ الللا لةحقلللع رلل ق لهست ضلل ل  لهسدللتتا  )أو لهتقدللض د ( لللع لهشسللؾذة والللا ل خقلللض  جللؼ  - R6 -الللا 
 االةغمللل%( اللللؽ لهترلللليؽ للللع لهست ضلل  لهتللللاا ي هلللا إهللل لهست ضللل ل  لهسدلللتتا  ل77لهمضشلل ت وهلللؾ اللللل يمشللع أن )

(ت كسل ح لول لةحرلط ك  الت ض  الؽ لهست ض ل  لهسدتتا  لع لهشسؾذة 7لهسيضش  جشسؾذة لال ح لة الهج و  ةقؼ )
( كسللل حذللض  لهشتلللئل 5,270( و )5,222راللل  لل ه الللا لهست ضلل  لهتلللاا ولتللًل  هسملاللل  لةحرلللط جض فللؾن جللضؽ )

  ل .%( هجس ا لهست ض5,555هسمشؾد  الملال  لالةحرلط رش  المشؾد   )
للع  حلفث الت ضل ل   ا( أن هشللك أةغمل7وف سل يتماا جتت ي  الملهؼ  سؾذة لال ح لةت يتزلح اللؽ ج ل لل  لهجل و  ةقلؼ )  -2

(ت كسللل حذللض  ج ل للل  لهشسللؾذة إهللل المشؾدلل  هللوه لهست ضلل ل  لهتؾهللا له دلللق راللل لهست ضلل  لهتلللاا ) و سللؾذة لال حلل لة 
ت لهتؾهللا له دلللق (ت وأن غ لللح هللوه لهست ضل ل  يللفث  راللل لهتشللل ؼ لللل ثتت لهسدسلا ثتلللل ت لهتك للم ثتلللل ت ثتللل  لهتلل لا )

 وحتسث  هوه لهست ض ل  ام  ح حضيدل ولا لألهس   لهشدي   رال لهست ض  لهتلاا )لهتؾها له دلق ( ف سل يأحع:
 (.5,522)جضتل لهسف لةد   ثتلل  لهت لا  -0
 (5,220)جضتل لهسف لةد  ثتلل  لهتك م -6
 (5,025)جضتل لهسف لةد   ثتلل  لهسدسا -2
 (.5,262)جضتل لهسف لةد  ثتلل  لهتشل ؼ -2
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ي لرللل أ للا حللؼ ح حضللي هللوه لهست ضلل ل  جشللل  راللل ق سلل  جضتللل لهسف لةدلل  ولهتللع حذللض  إهللل التلل لة لهت ضلل  لللع لهست ضلل  لهتلللاا 
ي ول  ة وذهػ لع ع  )جؾ  ل  لال ح لا لهسف لةي( رش الل يت ض  لهست ض  لهسدتت  )لهتقدض ي( جؾ  ة ل ح لا الف لة 

 ثرل  لهست ض ل  لأل   .
وف سللل يتماللا اسمشؾدلل  لهشسللؾذة اذللن  إهسلللهع يتيللضؽ وهللؾق ر قلل  ذل  قالهلل  إ رلللئ   الهشدللر  هاست ضلل ل  لالةغللا   -0

 لهثتلل  لهتشغ س  %(ت كسل أن لهم ق  جضؽ 5,555لهتقدض د  جشسؾذة لال ح لة ولتًل ال ترلة )ا( ورش  المشؾد   أق  )
وهكلللؽ حيلللضؽ أن ق ةحلللا تهللا له دللللق  كست ضللل  حلللاا  ضللل  قلهللل  إ رللللئ ًلت وال يمشللع ذهلللػ غ للللح لهتلللأثض  ولالةحرلللط ولهتؾ 

 لهتقدض د   ف ق  أو  ض  هؾه د  اسل يجماشل ال   ق  حأثض ه وال  مؾ  را ا ج ةه  كيض ة ليزل.
قل  ذل  قالهل  إ رللئ   جلضؽ الدلتؾي   ولع  ؾ  الل حت ل لت  حت ة ةلض لل ض لهمل ل لهتلئل  ال لا ع ال حؾهل  ر       

وأامللللقه ) ( ولهتؾهلللا له دللللق  ثتللللل  لهتللل لا  ت ثتللللل  لهتك لللم تثتللللل  لهسدسلللا ت ثتللللل  لهتشلللل ؼأامللللق لهثتللللل  لهتشغ س للل  )
الحللل  له ةلفللل ع وذهللػ ارلللؾةة إهسله للل   لهسرلل د للللع لهسلللؾل ا ل ج لا لل  ت ل فلللترلق   ت لهتؾهللا  حلللؾ لهسخللللط ه( وذهللػ 

%( ولتًل ال ترلة )ا(ت وغلهشدر  هك  الت ض  رال   ه أعد   سلؾذة ححاضل  لال حل لة 5,555ش  المشؾد   )هاشسؾذة ور
%( وذهلػ الهشدلر  هاست ضل ل  لألةغمل  لهسؾ لح  5,555لهستم ق أن هشلك ر ق  المشؾد  رش  الدتؾ  قاله  إ رللئ   )

 ولتًل ال ترلة ) (.
ع حؾهللل  ر قللل  ذل  قالهللل  إ رللللئ   جلللضؽ الدلللتؾي   أامللللق لهثتللللل  وقيلللؾ  لهقللل ض لهيللل ي  ولهلللوي يذلللض  إهلللل أ لللا       

) ل ج لا لل  ت ل فللترلق   ت  لهتشغ س لل  )ثتلللل  لهتلل لا  ت ثتلللل  لهتك للم تثتلللل  لهسدسللا ت ثتلللل  لهتشللل ؼ(  ولهتؾهللا له دلللق 
 .الح  له ةلف ع وذهػ ارؾةة إهسله   لهسر د  لهتؾها  حؾ لهسخلط ه( لع لهسؾل ا 

 وحتقللا هللوه لهشت جللا الللا  ت جللا   ( (Rostain, 6560 لهشت جلل  الللا الللل حؾصللاي إه للا قةلفلل وحتقللا هللوه 
 ,Sudiarno & Sudarni)قةلفل  ول جل لع وحؾصلاي  وهلؾق ر قل  جلضؽ لهثتللل  لهتشغ س ل رالل  (6565)له لالل  ت

ت وحتقلا لهشتللئل  دللق ولهتؾهلا له وهلؾق ر قل  قؾدل  جلضؽ ثتللل  لهتل لا وهلل  إهل الل حؾصاي إه لا هلوه له ةلفل  (6565
لهلل وة لهللوي حافرللا وهللؾ لهتأكضلل  راللل أهس لل  ( 6565)هللؾلق م اللل هؾ تالللا  ت جللا كللً  الللؽ  لهرل لل لهتللل حؾصلل  إهضدللل 

سشغسلللل  لهأن  رالللل( 6507)أ سللل  م رلللزح ت توأك   قةلفللل  لهثتللللل  لهتشغ س للل  للللع لهتؾهلللا ل فلللت لح جل ل فلللترلقل
فللت    لهسللؾلةق لهستل للا ووفللتثسلة لهقلل ص لهسم و للا وادلللقه لهسسلةفللل  ححتلللة إهللل قرللؼ لهتج يلل  ول جتكلللة و دللؽ إ

 وهوه لهشت جا  قس الل حؾصاي إه   له ةلف  لهحله  . له دلقي  ألرزلئدل اسل يجمادل حدلهؼ لل ححدضؽ أقلئدل
 والتفؾق التنافدى في المؾانئ المرخية محل الجراسة. الثقافة التنغيميةالعالقة بيؽ  -9/5

وغضؽ أاملق لهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ الهسؾل ا لهسرل د    ةلف  طي م  لهم ق  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س  ه        
الحلل  له ةلفلل ت ولهللوي  لللو  ل هلالل  راللل لهتدلللؤ  لهخلللالس لللع له ةلفلل  ولهللوي يللشص راللل ع هلل  حؾهلل  ر قلل  جللضؽ 

ا لهرح دل  لهسرل د  الحل  له ةلفل   واللل  لؾع وقلؾة هلوه لهم قل  لهثتلل  لهتشغ س   ولهتقؾل لهتشللدل ه   لهملالاضؽ اللهسؾل 
 ع ولهللوي لفللتش  لللع لهتحاضلل  إهللل لهقلل ض لهخلللالس ولهللوي يذللض  إهللل أ للا ع ال حؾهلل  ر قلل  ذل  قالهلل  إ رلللئ   جللضؽ 

 ؾل لهتشللدللل( وغللضؽ لهتقللثتلللل  لهتشللل ؼت لهسدسللا ثتلللل ت لهتك للم ثتلللل ت لهتلل لا  ثتلللل الدللتؾي   أاملللق لهثتلللل  لهتشغ س لل  )
جلللرمض  لهرل للل للللع لهسلللؾل ا  لهسرللل د  الحللل  له ةلفللل عت وقللل  لفلللتملن  وأامللللقه )لهتكاقللل ت لهس و لللات لهجلللؾقهت لهتدلللا ؼ(

لألفللللهضي ل  رللللئ   لهؾصلللف   ولهتحاضا للل  ولال ترللللةل  لهسرلللل ر  ولهتلللع حسثالللي للللع لهؾفللل  لهحدللللجعت ولال حللل لا 
لهستملل قت ل ترلللة  ت ل ترلللة ات ولللع  للؾ  لالرتسلللق راللل أفللاؾح لهسف لللةيت ححاضلل  لال حلل لة لهستملل قت ولالةحرلللط 
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 Stepwise( الللؽ  لل   ج  لللالل لهخظللؾل  لهستتله لل   (Multiple Regression Analysisلال حلل لة لهستملل ق
 ا  ولال ترلةل  لهسرل ر  لهسوكؾةة ه ةلف  طي م  لهم ق  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س ل  وأامللق لهتقلؾل لهتشللدلل للع لهسلؾل

 الح  له ةلف ت وذهػ جد ا لهتؾص  ألكث  لهست ض ل  لهسدتتا  حأثض ًل لع لهست ض  لهتلاا.
وق  حؼ  دلح الملال  لةحرلط جض فؾن جضؽ لاملق لهثتلل  لهتشغ س   ولهتقؾل لهتشللدل ت وذهػ ا  ض لهتم ا رال      

رال أن لهم ق  ط قي ت وح   ل شلةة لهدلهر   قؾة ولحجله والمشؾد  لهم ق  جضؽ لهست ض ل ت  ض  ح   ل شلةة لهسؾهر 
رال لهم ق  لهمند  ت وكاسل لقت غي ق س  المس  لالةحرلط الؽ لهؾل   لهرح ح كاسل ق  ذهػ رال قؾة لالةحرلط جضؽ 

ل  لهست ض دؽت وغلهتلهع يسنؽ حؾ  ح الملال  لالةحرلط جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   )ثتلل  لهت لا  ت ثتلل  لهتك م ت ثتل
 (.2لهسدسا ت ثتلل  لهتشل ؼ (ت وغضؽ لهتقؾل لهتشللدلت الؽ     لهج و  لآلحع ةقؼ )

 (2ه و  ةقؼ )
  لهتقؾل لهتشللدلالملال   لالةحرلط جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   و 

 لهتقؾل لهتشللدل لهتدا ؼ لهجؾقه لهس و ا لهتكاق  لهست ض ل  ل

 5,202 **5,785 **5,222 **5,707 **5,757 ثتلل  لهت لا  0

 5,220 **5,786 **5,220 **5,267 **5,702 لهتك م ثتلل  6

 5,266 **5,252 **5,200 **5,202 **5,288 لهسدسا ثتلل  2

 5,720 **5,708 **5,022 **5,700 **5,200 لهتشل ؼ ثتلل  2

  **5,222 **5,202 **5,266 **5,722 لهثتلل  لهتشغ س   0

 T-Test   طرتًل ال ترلة  50,5*   حذض  إهل قاله  إ رلئ   رش  

الةحرلط جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   وهؾق ر ق  لةحرلط ( هسرقؾل  ل2يتزح الؽ     لهج و  لهدلجا ةقؼ ) -0
ت  ض  ح لو ي الملال   لالةحرلط جضؽ الل وأاملق لهتقؾل لهتشللدلط قي  المشؾد  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   

 5,50( وهس مدل قله  إ رلئ ًل رش  المشؾد  5,022( و )5,267جضؽ )
يتزح الؽ     إ زلرا ألفاؾح ححاض  لال ح لة   ي لهتشللدل لهتقؾل حأثض  أاملق لهثتلل  لهتشغ س   رال   -6

 لهستم ق وذهػ كسل يأحع:
 ض  حؼ حظيضا أفاؾح ححاض  لال ح لة لهستم ق وذهػ ا  ض لهتحتا الؽ أث  أاملق لهثتلل  لهتشغ س   رال      

 (:8ارؾةة إهسله   وذهػ الؽ     لهج و  لآلحع ةقؼ )لهتقؾل لهتشللدل 
 (8ه و  ةقؼ )

 (Multiple Regression Analysis تلئل ححاض  لال ح لة لهستم ق )
 هتح ي   ؾع وقةه  لهم ق  جضؽ أاملق لهثتلل  لهتشغ س   وغضؽ لهتقؾل لهتشللدل

 لهتقؾل لهتشللدل لهست ض  لهتلاا

 
 لهست ض ل  لهسدتتا 

B R R6 

t. test 

 لهسمشؾد  الدتؾ   لهك س 



30 
 

 لهتقؾل لهتشللدل لهست ض  لهتلاا

 
 لهست ض ل  لهسدتتا 

B R R6 

t. test 

 لهسمشؾد  الدتؾ   لهك س 

 5,207 5,025 5,225 **5,720 5,502 ثتلل  لهت لا 
 5,882 5,558 5,285 **5,266 5,555 لهتك م ثتلل 
 5,555 22.270 5,270 **5,220 5,266 لهسدسا ثتلل 
 5,555 2.272 5,078 **5,202 5,222 لهتشل ؼ ثتلل 

 5,555 2.672 5,767 **5,202 0.622 لهثتلل  لهتشغ س  
 R  5,226a الملال  لالةحرلط
 R6  5,726 الملال  لهتح ي 

 Adj R6 5,725الملال  لهتح ي  لهسم   
 252.802 لهسحدؾغ  Fق س  

 2-028 قةهل  لهح د 
 **5,555 الدتؾ  لهسمشؾد 

                                                                T-Test  طرتًل ال ترلة  50,5ل قاله  إ رلئ   رش  * حذض  إه
 (.8ئل لهتع  ؾ حدل ف سل يأحع الؽ     لهج و  ةقؼ )أالنؽ لهتؾص  إهل امض لهشتل 
لشلللتس   سلللؾذة لال حللل لة لهستمللل ق رالللل لهتقلللؾل لهتشللدلللل كست ضللل  حللللاات ورالللل أامللللق لهثتللللل  لهتشغ س للل  كست ضللل ل    -0

 الدتتا .
 Multiple الهشدلللر  هشلللؾع وقلللؾة لهم قللل  للللع لهشسلللؾذةت جا لللي ق سللل  الملالللل  لالةحرللللط لهكالللع لهستمللل ق  -6

Regression Analysis)  ولهوي يؾ ح طي م  لهم ق  جلضؽ لهكل ؼ لهتلع يتشرلأ جدلل  سلؾذة لال حل لة وغلضؽ )
 %22,6(ت وأن هللوه لهم قللل  حسثللل  5,226لهكلل ؼ لهقما للل  هاست ضلل  لهتللللاا  ت جلل  حلللأث ه الللهست ض ل  لهسدلللتتا  )

 قاله  إ رلئ  .( وأن هوه لهم ق  ط قي  قؾد  ذل  R)ولتًل  هسملال  لالةحرلط لهستم ق لع لهشسؾذة 
( وهؾالللل 5,726) R6  - (Coefficient Of Determination)-جالل  الملاللل  لهتح يلل  أو )لهتقدللض (   -2

( الللؽ لهت ضللل  لهللوي يحلل ي للللع لهست ضلل  لهتللللاا راللل أ لللا ي هللا إهلللل %72.6يذللض  إهللل أ لللا يسنللؽ حقدلللض  )
 ت كسلل حيال  قل ؼ الملالل  لهتح يل  ذل  لهتأثض  لهسمشؾي لع  سؾذة لال ح لة الجتسم لألةغمالهست ض ل  لهسدتتا  

( ولهللوي ي لرللع لهتحضللز Adj R6( )Adjusted Determination Coefficient( )5,725لهسم هلل  )
وذهللػ الللا لةحقلللع رلل ق لهست ضلل ل  لهسدللتتا  )أو لهتقدللض د ( لللع لهشسللؾذة والللا  - R6 -لهسسنللؽ   وثللا الللا 

لهست ضللل  لهتللللاا ي هلللا إهلللل لهست ضللل ل  %( اللللؽ لهترلللليؽ للللع 72ل خقللللض  جلللؼ لهمضشللل ت وهلللؾ اللللل يمشلللع أن )
(ت كسللل حلل لول لةحرلللط كلل  الت ضلل  الللؽ لهست ضلل ل  8لهسدللتتا  لألةغللا لهسيضشلل  جشسللؾذة لال حلل لة الهجلل و  ةقللؼ )

ت (5,022( و )5,267لهسدتتا  لع لهشسؾذة رال   ه الا لهست ض  لهتلاا ولتًل هسملال  لةحرلط جض فؾن جلضؽ )
ؾهرل  وط قيل  جلضؽ لهثتللل  لهشتغ س ل  ولهتقلؾل لهتشللدلل ودمشلل هلول ل لا كاسلل وحج ة ل شلةة لهل لن لهم قل  ال
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كسلل حذلض   الق الرترلةه لهست ض  لهتقدض ي للن ذهػ فلضفث  ال يجللح رالل لهست ضل  لهتللاا لهتقلؾل لهتشللدلل ت 
 %( هجس ا لهست ض ل .5,555لهشتلئل هسمشؾد  الملال  لالةحرلط رش  المشؾد   )

ؼ ح حضي هوه لهست ض ل  جشل  رال ق سل  جضتلل لهسف لةدل  ولهتلع حذلض  إهلل التل لة لهت ضل  للع لهست ضل  ي لرل أ ا ح      
لهتلاا )جؾ  ل  لال ح لا لهسف لةي( رش الل يت ض  لهست ض  لهسدتت  )لهتقدض ي( جؾ  ة ل حل لا الف للةي ول ل ة وذهلػ 

 لع ع  ثرل  لهست ض ل  لأل   .
( أن هشلللك الت ضلل ل  أةغللا حمتيلل  8ال حلل لةت يتزللح الللؽ ج ل للل  لهجلل و  ةقللؼ )وف سللل يتماللا جتتلل ي  الملللهؼ  سللؾذة ل  -2

أكث  الدلهس  لع  سؾذة لال حل لة وذل  حلأثض  رالل لهست ضل  لهتللاا )لهتقلؾل لهتشللدلل(ت كسلل حذلض  ج ل لل  لهشسلؾذة 
وأن غ لللللح هللللوه  (تلهتشللللل ؼ ثتلللللل ت  ثتلللللل  لهسدسللللات  ثتلللللل  لهتك للللمت  ثتلللللل  لهتلللل لا إهللللل المشؾدلللل  هللللوه لهست ضلللل ل  )

لهست ض ل  يفث  رال لهتقؾل لهتشللدلت وحتسث  هوه لهست ض ل  ام  ح حضيدل وللا لألهس ل  لهشدلي   رالل لهست ضل  لهتللاا 
 )لهتقؾل لهتشللدل( ف سل يأحع:

 (.5,502)جضتل لهسف لةد   ثتلل  لهت لا  -0
 (.5,555)جضتل لهسف لةد   ثتلل  لهتك م -6
 (5,266سف لةد  )جضتل له ثتلل  لهسدسا -2
 (5,222)جضتل لهسف لةد   ثتلل  لهتشل ؼ -2

ي لرل أ ا حؼ ح حضي هوه لهست ض ل  جشل  رال ق سل  جضتلل لهسف لةدل  ولهتلع حذلض  إهلل التل لة لهت ضل  للع لهست ضل        
ل ل ة وذهلػ لهتلاا )جؾ  ل  لال ح لا لهسف لةي( رش الل يت ض  لهست ض  لهسدتت  )لهتقدض ي( جؾ  ة ل حل لا الف للةي و 

 لع ع  ثرل  لهست ض ل  لأل   .
وف سللل يتماللا اسمشؾدلل  لهشسللؾذة اذللن  إهسلللهع يتيللضؽ وهللؾق ر قلل  ذل  قالهلل  إ رلللئ   الهشدللر  هاست ضلل ل    -0

%(ت كسلللل أن 5,555لالةغلللا لهتقدلللض د  جشسلللؾذة لال حللل لة ولتلللًل ال ترللللة )الللللن ودتشلللل( ورشللل  المشؾدللل   أقللل  )
ولهتؾها له دلق  ر ق  الؾهر  وط قيا ودمشل هول ل ا كاسل الق الرترلةه لهست ض  لهم ق  جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   

لهتقدض ي للن ذهػ فضفث  ال يجلح رال لهست ض  لهتلاا لهتؾها له دلق  ت  كسل حذض  لهشتلئل هسمشؾدل  الملالل  
 %( هجس ا لهست ض ل .5,555لالةحرلط رش  المشؾد   )

ع ال حؾهل  ر قل  ذل  قالهل  إ رللئ   جلضؽ الدلتؾي    ل ض لهم ل لهتلئ  ال ا  ولع  ؾ  الل حت ل لت  حت ة ةلض      
أاملللق لهثتللللل  لهتشغ س لل  )ثتللللل  لهتللل لا  ت ثتلللل  لهتك لللم ت ثتلللل  لهسدسلللا ت ثتللللل  لهتشللل ؼ ( وغلللضؽ لهتقللؾل لهتشللدلللل للللع 

ًل ال ترللة )ا(, وغلهشدلر  هكل  %( ولتل5,555لهسؾل ا  الح  له ةلف عت وذهػ ارؾةة إهسله   هاشسلؾذة ورشل  المشؾدل   )
الت ضللل  راللللل  لللل ه أعدلللل   سللللؾذة ححاضلللل  لال حلللل لة لهستملللل ق أن هشلللللك ر قلللل  المشؾدلللل  رشلللل  الدللللتؾ  قالهلللل  إ رلللللئ    

 %( هجس ا لهست ض ل .5,555)
وقيلللؾ  لهقللل ض لهيللل ي  ولهلللوي يذلللض  إهلللل أ لللا ع حؾهللل  ر قللل  ذل  قالهللل  إ رللللئ   جلللضؽ الدلللتؾي   أامللللق لهثتللللل        
( وغللضؽ لهتقللؾل لهتشللدللل لللع لهسللؾل ا  الحلل  ثتلللل  لهتشللل ؼت  ثتلللل  لهسدسللات  ثتلللل  لهتك للمت  ثتلللل  لهتلل لا س لل  )لهتشغ 

 له ةلف ع وذهػ ارؾةة إهسله  .
رالل  ضل   رلي لأل ضل ه  (Azeem,et al., 6560)و  (Amtu et al,6560) كلً  اللؽ وحتقا  ت ج  قةلفل       

حشقضللو إقلةة لهجللؾقة لهذلللالا  احضلل  حتحتللا أن كلللن راللل لهذلل كل   لهتشللدللل  ضلل لهتقللؾل ححدللضؽ لهجللؾقة هتحتضللا هللول 
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اللللا  ت جللل  قةلفلللتشل لهحله للل  للللع قللل ةة لهثتللللل  ودتقلللا ذهلللػ ةؤدللل  وةفلللله  لهذللل كل  كأ للل  لهمؾلالللل  له ئ دللل   لهستشللدللل  
 تدا ؼ(له –لهس و   – لهجؾقه - )لهتكاق  لألةغما هأاملقلهتقؾل لهتشللدل ا ححتضالهتشغ س   رال 

 العالقة بيؽ التؾجو الخيادى والتفؾق التنافدى في المؾانئ المرخية محل الجراسة. -9/6
ه ةلف  طي م  لهم قل  جلضؽ أامللق لهتؾهلا له دللق  وغلضؽ أامللق لهتقلؾل لهتشللدلل هل   لهمللالاضؽ اللهسؾل ا لهسرل د  

 وي يلشص رالل ع هل  حؾهل  ر قل  الح  له ةلفل ت ولهلوي  للو  ل هلال  رالل لهتدللؤ  لهدللقس للع له ةلفل  ولهل
ولهتقللؾل  لهتؾهللا  حللؾ لهسخلللط ه( -ل فللترلق   -وأاملللقه )ل ج لا لل  جللضؽ لهتؾهللا له دلللق ذل  قالهلل  إ رلللئ   

هللل   لهمللللالاضؽ اللللهسؾل ا لهرح دللل  لهسرللل د  الحللل  لهتدلللا ؼ(  -لهس و للل   -لهجلللؾقه -وأامللللقه ) لهتكاقللل  لهتشللدلللل 
   ع ولهوي لفتش  لع لهتحاض  إهلل لهقل ض لهدللقس ولهلوي يذلض  إهلل أ لا ع ال له ةلف   والل  ؾع وقؾة هوه لهم ق

 لهتؾهلا  حلؾ لهسخللط ه(  -ل فلترلق   -وأامللقه )ل ج لا ل  ذل  قاله  إ رلئ   جلضؽ لهتؾهلا له دللق  حؾه  ر ق 
عت  لهتدا ؼ( -هس و  ل  -لهجؾقه -وأاملقه ) لهتكاق  له ةلف  ولهتقؾل لهتشللدل لع لهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الح 

جرمض لألفلهضي ل  رلئ   لهؾصلف   ولهتحاضا ل  ولال ترللةل  لهسرلل ر  ولهتلع حسثالي للع  لهرل  وق  لفتملن 
لهؾفلل  لهحدلللجعت ولال حلل لا لهسف لللةيت ححاضلل  لال حلل لة لهستملل قت ولالةحرلللط لهستملل قت ل ترلللة  ت ل ترلللة ات 

( الؽ  ل   ج  للالل  (Multiple Regression Analysis قولع  ؾ  لالرتسلق رال لفاؾح لال ح لة لهستم
ولال ترللللةل  لهسرلللل ر  لهسلللوكؾةة ه ةلفللل  طي مللل  لهم قللل  جلللضؽ أامللللق لهتؾهلللا  Stepwiseلهخظلللؾل  لهستتله للل  

له دلق   و أاملق لهتقؾل لهتشللدل لع لهسؾل ا  الح  له ةلف ت وذهلػ جدل ا لهتؾصل  ألكثل  لهست ضل ل  لهسدلتتا  
 .هست ض  لهتلااحأثض ًل لع ل

وق  حؼ  دلح الملال  لةحرلط جض فؾن جضؽ لاملق لهتؾها له دلق  ولهتقؾل لهتشللدلت وذهػ ا  ض لهتم ا رال قؾة      
ولحجله والمشؾد  لهم ق  جضؽ لهست ض ل ت  ض  ح   ل شلةة لهسؾهر  رال أن لهم ق  ط قي ت وح   ل شلةة لهدلهر  رال 

غي ق س  المس  لالةحرلط الؽ لهؾل   لهرح ح كاسل ق  ذهػ رال قؾة لالةحرلط جضؽ لهم ق  لهمند  ت وكاسل لقت  
لهست ض دؽت وغلهتلهع يسنؽ حؾ  ح الملال  لالةحرلط جضؽ أاملق لهتؾها له دلق  )ل ج لا    ت ل فترلق    رؽ لهسحتؾ  

 (.05حع ةقؼ )لهؾع قعت لهجؾقهت لهس و ات لهتدا ؼ(ت وغضؽ لهتقؾل لهتشللدلت الؽ     لهج و  لآل
 (05ه و  ةقؼ )

 لهتقؾل لهتشللدلالملال   لالةحرلط جضؽ أاملق لهتؾها له دلق  و 

 لهتؾها له دلق  لهتؾها  حؾ لهسخلط ه ل فترلق   ل ج لا ا لهست ض ل  ل

 **5,262 **5,225 **5,766 **5,772   لهتكاق  0

 **5,202 **5,782 **5,226 **5,726  لهجؾقه  6

 **5,722 **5,222 **5,726 **5,767 لهس و ا 2

 **5,266 **5,752 **5,222 **5,776 لهتدا ؼ 2

 **5,800 **5,222 **5,280 **5,202 لهتقؾل لهتشللدل 0
 T-Test   طرتًل ال ترلة  50,5*   حذض  إهل قاله  إ رلئ   رش  
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 ( هسرقؾل  لالةحرلط جضؽ أاملق لهتؾها له دلق  وهؾق ر ق  05يتزح الؽ     لهج و  لهدلجا ةقؼ )
 ض  ح لو ي الملال    ؾل لهتشللدلوأاملق لهتق المشؾد  جضؽ أاملق لهتؾها له دلق تالؾهرا لةحرلط ط قي  

والسل فيا حيضؽ ت 5,50( وهس مدل قله  إ رلئ ًل رش  المشؾد  5,222( و )5,222لالةحرلط جضؽ الل جضؽ )
ت فترلق     أاملق لهتؾها له دلق  )ل ج لا    ت لوهؾق ر ق  لةحرلط ط قي  الؾهرا ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ 

( إال أن حأثض  أاملق هجؾقهت لهس و ات لهتدا ؼهتكاق  ت لللهتشللدل ) وأاملق لهتقؾل  لهتؾها  حؾ لهسخلط (
تزح الؽ     إ زلرا ألفاؾح ححاض  لال ح لة لهستم ق وذهػ كسل ي لهتقؾل لهتشللدللهتؾها له دلق  رال 

 يأحع:
لهتقؾل   رال  ض  حؼ حظيضا أفاؾح ححاض  لال ح لة لهستم ق وذهػ ا  ض لهتحتا الؽ أث  أاملق لهتؾها له دلق     

 (:00ارؾةة إهسله   وذهػ الؽ     لهج و  لآلحع ةقؼ )لهتشللدل 
 (00ه و  ةقؼ )

 (Multiple Regression Analysis) تلئل ححاض  لال ح لة لهستم ق 
 هتح ي   ؾع وقةه  لهم ق  جضؽ أاملق لهتؾها له دلق  وغضؽ لهتقؾل لهتشللدل

 لهتقؾل لهتشللدل لهست ض  لهتلاا

 
 B R R6  ل  لهسدتتا لهست ض

t. test 

 الدتؾ  لهسمشؾد  لهك س 

 5,555 2.020 5,782 **5,280 5,622 ل فترلق  
 5,555 28.227 5,282 **5,222 5,708 ل ج لا ا 

 5,220 5,228 5,268 **5,800 5,566 لهتؾها  حؾ لهسخلط ه
 5,555 7.522 5,722 **5,202 5,225 لهتؾها له دلق 

 R   5,800 حرلطالملال  لالة 
 R6  5,227 الملال  لهتح ي 

 Adj R6 5,227الملال  لهتح ي  لهسم   
 876.202 لهسحدؾغ  Fق س  

 2-028 قةهل  لهح د 
 **5,555 الدتؾ  لهسمشؾد 

                                                                T-Test  طرتًل ال ترلة  50,5** حذض  إهل قاله  إ رلئ   رش  
 (.00أالنؽ لهتؾص  إهل امض لهشتلئل لهتع  ؾ حدل ف سل يأحع الؽ     لهج و  ةقؼ ) 

 لشتس   سؾذة لال ح لة لهستم ق رال لهتقؾل لهتشللدل كست ض  حلاات ورال أاملق لهتؾها له دلق  كست ض ل  الدتتا .  -0
 Multiple Regression لهكالع لهستمل قالهشدلر  هشلؾع وقلؾة لهم قل  لللع لهشسلؾذةت جا لي ق سل  الملاللل  لالةحرللط   -6

Analysis)   ولهللوي يؾ للح طي ملل  لهم قلل  جللضؽ لهكلل ؼ لهتللع يتشرللأ جدللل  سللؾذة لال حلل لة وغللضؽ لهكلل ؼ لهقما لل  هاست ضلل )
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)ولتلًل  هسملالل  لالةحرللط لهستمل ق  %80.0(, وأن هلوه لهم قل  حسثل  5,800لهتلاا  ت جل  حلأث ه اللهست ض ل  لهسدلتتا  )
 ( وأن هوه لهم ق  ط قي  قؾد  ذل  قاله  إ رلئ  .Rلع لهشسؾذة 

( وهؾالللل 5,227) R6  - (Coefficient Of Determination)-جالل  الملاللل  لهتح يلل  أو )لهتقدللض (   -2
( الللؽ لهت ضللل  لهللوي يحلل ي للللع لهست ضلل  لهتللللاا راللل أ لللا ي هللا إهلللل %22.7يذللض  إهللل أ لللا يسنللؽ حقدلللض  )

ض  لهسمشؾي لع  سؾذة لال ح لة الجتسم ت كسلل حيال  قل ؼ الملالل  لهتح يل  ذل  لهتأث لألةغمالهست ض ل  لهسدتتا  
( ولهللوي ي لرللع لهتحضللز Adj R6( )Adjusted Determination Coefficient( )5,227لهسم هلل  )

وذهللػ الللا لةحقلللع رلل ق لهست ضلل ل  لهسدللتتا  )أو لهتقدللض د ( لللع لهشسللؾذة والللا  - R6 -لهسسنللؽ   وثلل  الللا 
%( الللؽ لهترللليؽ لللع لهست ضلل  لهتلللاا ي هللا إهللل لهست ضلل ل  22.7هللؾ الللل يمشللع أن )ل خقلللض  جللؼ لهمضشلل ت و 

(ت كسللل حلل لول لةحرلللط كلل  الت ضلل  الللؽ لهست ضلل ل  00لهسيضشلل  جشسللؾذة لال حلل لة الهجلل و  ةقللؼ ) لهث ثللالهسدللتتا  
(. 5,222( و )5,222لهسدتتا  لع لهشسؾذة رال   ه الا لهست ض  لهتلاا ولتًل هسملال  لةحرلط جض فؾن جلضؽ )

 %( هجس ا لهست ض ل .5,555كسل حذض  لهشتلئل هسمشؾد  الملال  لالةحرلط رش  المشؾد   )
حدللهؼ  ثل ي( أن هشللك الت ضل ل   00وف سل يتماا جتت ي  الملهؼ  سؾذة لال ح لةت يتزح اللؽ ج ل لل  لهجل و  ةقلؼ )  -2

سل حذض  ج ل ل  لهشسؾذة إهل المشؾد  هلوه لع  سؾذة لال ح لة وذل  حأثض  رال لهست ض  لهتلاا )لهتقؾل لهتشللدل(ت  ك
وأن غ لح هوه لهست ض ل  يلفث  رالل لهتقلؾل لهتشللدللت  ت لهتؾها  حؾ لهسخلط (لهست ض ل  )ل ج لا    ت ل فترلق    

 وحتسث  هوه لهست ض ل  ام  ح حضيدل ولا لألهس   لهشدي   رال لهست ض  لهتلاا )لهتقؾل لهتشللدل( ف سل يأحع:
 (.5,600)جضتل لهسف لةد   ل فترلق   -0
 (.5,202)جضتل لهسف لةد    ل ج لا   -6
 (5,560)جضتل لهسف لةد   لهتؾها  حؾ لهسخلط ه -2
 (.5,286)جضتل لهسف لةد   لهتؾها له دلق  -2

ي لرل أ ا حؼ ح حضلي هلوه لهست ضل ل  جشلل  رالل ق سل  جضتلل لهسف لةدل  ولهتلع حذلض  إهلل التل لة لهت ضل  للع لهست ضل        
)جؾ  ل  لال ح لا لهسف لةي( رشل الل يت ضل  لهست ضل  لهسدلتت  )لهتقدلض ي( جؾ ل ة ل حل لا الف للةي ول ل ة وذهلػ لهتلاا 

 لع ع  ثرل  لهست ض ل  لأل   .
 لهلث يوف سل يتماا اسمشؾدل  لهشسلؾذة اذلن  إهسللهع يتيلضؽ وهلؾق ر قل  ذل  قالهل  إ رللئ   الهشدلر  هاست ضل ل    -0

 %( .5,555ولتًل ال ترلة )ا( ورش  المشؾد   )لهتقدض د  جشسؾذة لال ح لة 
ولع  لؾ  اللل حتل ل لتل  حتل ة ةللض لل ض لهمل ل لهتلئل  ع ال حؾهل  ر قل  ذل  قالهل  إ رللئ   جلضؽ الدلتؾي   

وأامللقه )لهتكاقل  ت لهجلؾقه ت  ( ولهتقلؾل لهتشللدلللهتؾها  حؾ لهسخلط هأاملق لهتؾها له دلق  )ل ج لا    ت ل فترلق    ت 
%( 5,555الحلل  له ةلفلل عت وذهللػ ارللؾةة إهسله لل  هاشسللؾذة ورشلل  المشؾدلل   )لهسرلل د  لللع لهسللؾل ا  ت لهتدللا ؼ( لهس و لل 

 ولتًل ال ترلة )ا(.
وقيلؾ  لهقل ض لهيل ي  ولهللوي يذلض  إهلل أ لا ع حؾهلل  ر قل  ذل  قالهل  إ رللئ   جللضؽ الدلتؾي   أامللق لهتؾهللا   

)لهتكاقلل  ت لهجللؾقه ت لهس و لل  ت وأاملللقه ( ولهتقللؾل لهتشللدللل لهسخلللط هلهتؾهللا  حللؾ له دلللق  )ل ج لا لل   ت ل فللترلق    ت 
 لع لهسؾل ا  الح  له ةلف ع وذهػ ارؾةة إهسله  . لهتدا ؼ(
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 ض  أعدل    تللئل له ةلفل  ر قل  قؾدل  ف سلل  (Mishra & Yadav,6560) وحتقا هوه لهشت ج  الا قةلف 
لهتلللع  (Suroto,6565)تقلللؾل لهتشللدلللل ت ال  للللل  لهلللل قةلفللل  لهو ( PESل فلللت لح ج   لهيضة للل  ل فلللترلق   )ا يتمالللا

ووكدللجدل حقؾقلًل حؾصاي إهل أن إج لع لهتؾها له دلق  لع حرلش ا الشتجلل  ه يل ة أثل  اذلن  كيضل  رالل حسضلز الشتجلل  
 المللهؼ ل جل لع شلا  ل وة  هتحتضلا لهتقلؾل لهتشللدللإهلل أن (   6508ت وق  حؾصاي قةلف  )ج كل  وأ  ونتحشللد لً 

 هاسشغسل .
العالقة المباشخة وغيخ المباشخة بيؽ متغيخات الجراسة )الثقافـة التنغيميـة والتفـؾق التنافدـى( فـي عـل تـأثيخ  -9/7

 المتغيخ الؾسيط )تحميل جؾدة التؾفيق لمنمؾذج الؾصفي المقتخح(.
وغيخ المباشخة بـيؽ متغيـخات يتناول الباحث في ىحا الجدء نتائج التحميل اإلحرائي الخاص بجراسة العالقة المباشخة 

الجراســة )الثقافــة التنغيميــة والتفــؾق التنافدــى( فــي عــل تــأثيخ المتغيــخ الؾســيط )التؾجــو الخيــادى(، والــح  يحــاول 
أبعاد  دعـــؼ أبعاد الثقافة التنغيمية في مداىمة اإلجابة عمى التداؤل الدابع بالجراسة، والح  ينص عمى " ما مجى

ولهلوي  مؾانئ البحخية المرخية محل الجراسة فـي عـل وجـؾد التؾجـو الخيـادى كمتغيـخ وسـيط "التفؾق التنافدى في ال
قالهلل  إ رلللئ   جللضؽ  ذل  ضلل  الرلشلل ة ر قلل  لفللتش  لللع لهتحاضلل  لهللل لهقلل ض لهدلللاا ولهللوي يذللض  إهللل أ للا ع ال حؾهلل  

ؾهللا له دلللق  كست ضلل  وفلل  عت وذهللػ لهثتلللل  لهتشغ س لل  ولهتقللؾل لهتشللدللل الللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د  لللع علل  وهللؾق لهت
(ت وق  لفتخ ل لهرل   Amos Ver, 62جؾلفظ  لفتخ لل ج  لالل ) Path Analysisأفاؾح ححاض  لهسدلة الفتخ لل 

 ت( الفتخ لل ج  لالل ححاض  لهسدلة وهؾ أ   ج لالل لال ح لةSEMأفاؾح  سوه  لهسملقال  لهد نا   )
ط )التؾجــو الخيــادى( بــيؽ المتغيــخ المدــتقل )الثقافــة التنغيميــة( والمتغيــخ وتأكيــجًا عمــى أىميــة ودور المتغيــخ الؾســي
 :Sobel Testاختبار سؾبل التابع )التفؾق التنافدى( يدتخجم الباحث 

هك لس المشؾد  لهتأثض ل   ض  لهسرلش ة هاست ض  لهسدتت  رالل لهست ضل  لهتللاا  (Sobel Test)يدتخ ل ل ترلة فؾغ      
 Sobelلهؾف  ت والؽ ثؼ ال حكؾن لهشتلئل لهدلات  ذل  قاله  المشؾد  إال ام  إه ل  ل ترلة فؾغ   لع ع  وهؾق لهست ض 

Test  ت ودمتسلل  ل ترلللة فللؾغ  راللل ق سللZ-Value   لللظذل كل للي ق سللZ-Value ( دللتشل 0,82أكيلل  الللؽ  )  الللؽ ذهللػ
صح ح إذل كل ي لهك س  أق  اللؽ  اأن لهشسؾذة هؾ  سؾذة الت ض  وف   أي أن لهتأثض   ض  لهسرلش  هؾ  ك تع ولهمنس

(0,82.) 
رال الملال   لال ح لة  ض  لهسف لةد  ولأل ظل  لهسف لةد  هام ق  جلضؽ كل  اللؽ لهست ضل  Z-Value وحمتس  ق س       

لهسدللتت  )لهثتلللل  لهتشغ س لل ( ولهست ضلل  لهؾفلل   )لهتؾهللا له دلللق (ت وكللوهػ الملللال   لال حلل لة  ضلل  لهسف لةدلل  ولأل ظللل  
 .ةد  هام ق  جضؽ ك  الؽ لهست ض  لهؾف   )لهتؾها له دلق ( ولهست ض  لهتلاا )لهتقؾل لهتشللدل(لهسف ل

 (06ه و  ةقؼ )
 Sobel Test تلئل ل ترلة فؾغ  

 الدلة لهست ض  لهؾف  
 ق س 

Z-Value 
 لهخظأ لهسف لةي 

SE 
 الدتؾ  لهسمشؾد 

P-Value 
 5,555 5,52282208 02,22 دل لهتقؾل لهتشلل –لهتؾها له دلق   -لهثتلل  لهتشغ س  

 لهسر ة:  تلئل لهتحاض  ل  رلئع.
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 وة لهؾفلطا جلضؽ لهثتللل  لهتشغ س ل  ولهتقلؾل لهتشللدلل  ضل  ج( أن لهتؾها له دلق  يتؾل 06يتزح الؽ لهج و  ةقؼ )    
 ضل  كللن  P-Value  =5,555رشل  الدلتؾ  المشؾدل  Sobel Test (02,22 )Z-Valueجا ي ق س  ل ترللة فلؾغ  

 لهسدلة كسل يأحع: )لهثتلل  لهتشغ س  لل لهتؾها له دلق  لل لهتقؾل لهتشللدل(.
    وهاتم ا رال هؾقة لهتؾلضا هاشسؾذة لهؾصقع لهستت ل وححاض  طي م   لهم ق  جضؽ الت ض ل  له ةلف  لهسنؾ

ع لالرترللللة لهتقلللؾل لهتشللدلللل( اذلللن  إهسللللهع أ لللو ل لللل  -لهتؾهلللا له دللللق    -هاشسلللؾذة )لهثتللللل  لهتشغ س للل  
لهم قللل  لهسترلقهلل  جللضؽ لهست ضلل  لهسدللتت  )لهثتلللل  لهتشغ س لل ( وحللأثض ه اذللن  إهسلللهع راللل لهست ضلل  لهؾفلل   
)لهتؾها له دلق ( ا  ض إ  لي أث  ألز  رال لهست ض  لهتلاا )لهتقؾل لهتشللدل(ت لت  لفتازل ذهػ لفتخ لل 

إهلللل ححاضللل  المللللال   لالةحرللللط جلللضؽ  ( ولهلللوي يدللل اAMOS)آاللللؾس/ Path Analysisححاضللل  لهسدللللة 
 ض  يقت ض وهلؾق الت ض دؽ إهل  ؾرضؽ الؽ لهتأثض ل  الرلش ة و ض  الرلش ةت ودمتس  رال وهؾق  سلذة فيي   

 ر ق   ظ   جضؽ لهديي )لهست ض ل  لهديي  ( ولألث .
 تؾفللظعت لهللوي كسللل قلللل لهرل لل  جيشللل  لهشسللؾذة لهدللييع لهسشلفللي هاتظيضللا لللع هللوه له ةلفلل  وهللؾ لهشسللؾذة له

 يتكؾن الؽ ث ث  أ ؾلع الؽ لهست ض ل  حمنس  لهم ق  جضؽ لهست ض ل  لهديي   ولهست ض ل  لهستأث ة جدل وهؼ:
 (.Observed Exogenous Variablesالت ض ل  الدتتا  ) -0
 (.Observed Endogenous Variablesالت ض  حلاا ) -6
 (.Unobserved Exogenous Variablesالت ض ل  الدتتا   ض  ال ئ   أو وف ظ  ) -2

جدلل ا لهتأكلل  الللؽ أ للا يسنللؽ لالرتسلللق راللل لهست ضلل ل  لهسدللتتا  اللل وةًل الللهست ض ل  لهؾفلل ظ    لل لي أثلل  ألزلل        
 رال لهست ض  لهتلاا.

 (6شن  ةقؼ )
 التنافدى بذكل إجمالىلتأثيخ التؾجو الخيادى كمتغيخ وسيط في  العالقة بيؽ أبعاد الثقافة التنغيمية وبيؽ التفؾق  AMOSنمؾذج 

 
 6,252(=DFو قةهل  لهح د )  (Chi - Square)6لهشدر  جضؽ ق س  كل

p- Value=5,57 
 Tuker-Lewis  Index (TLI)  =5,826 هؾدس -الفش  حلك 

 Relative fit index 5,272 =  (RFI)لهشديع  لهسظلات  الفش 
 Normed Fit Index ( NFI)=5,802 الفش  لهسظلات  لهسف لةي 
 Incremental Fit Indices =5,760 (IFI)الفش  لهس ئس  لهتزلي ي

 RMSEA=5,52لهجوة لهت غ مع هستؾف    ظأ ل قت لح 
 Goodness of fit Index (GFI)  =5,282الفش  هؾقة لهسظلات  

 Comparative Fit Index (CFI) =5,802الفش  لهسظلات  لهستلةن 
 Root Mean Square Residual (RMR) =5,562لهجوة لهت غ مع هايؾلقع 

 لهسر ة:  تلئل لهتحاض  ل  رلئع
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 ( والؽ  تلئل حظيضا ححاض  لهسدلةت لهشتلئل لآلح  :6( ولهذن  ةقؼ )06يتزح الؽ لهج و  ةقؼ )
   أن هشلللك قةهلل  حؾللللا جللضؽ لهثتلللل  لهتشغ س لل  وهللؾقة لهخ اللل ت وأن هس للا الملللال   لال حلل لة رله لل  لهسمشؾدلل

ل أن لهتؾها له دلق  اأاملقه لهث ث  يتؾل ج وة لهؾف   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   وغضؽ هلؾقة لهتقلؾل السل يفك  را
لهتشللدللل الللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د  الحلل  له ةلفلل ت ولحزللح الللؽ لهشتلللئل أن لهتللأثض  لهؾفلل   يقدلل  لهم قلل  

% كسلل جا لي 28,2 (GFI)ا اذن  أكي  ود رؼ حأثض  أاملق لهتؾها له دلق ت  ض  جا ي ق س  الفشل  لهتؾللل
% ت وكاسلل الق  هلويؽ لهسفشل دؽ ق  ذهلػ رالل حؾلللا ألزل ت 80,2 (CFI)ق س  الفش  لهسظلات  لهستلةن 

وكاسللل صلل    ق سلل  ذهللػ لهسفشلل  ق  ذهللػ راللل 5,562 (RMR)كسللل جا للي ق سلل  لهجللوة لهت غ مللع هايللؾلقع 
 حؾللا أكي ت وغوهػ يتزح هشل هؾقة لهشسؾذة لهست ة.

 رل للل  أن لهشسلللؾذة يحتلللا أرالللل  دلللر  حقدلللض  هات ضللل  للللع الدلللتؾ  لهتقلللؾل لهتشللدلللل لهتلللع جا لللي  وقللل  وهللل  له
(ت ودقدل  وهلؾق لهتؾهلا له دللق  R6  =5,767% ت وذهػ ي ها إهل أن ق سل  الملالل  لهتح يل  جا لي )76,7

ل ,%ت اللللؽ لهت ضللل  للللع الدلللتؾ  لهتقلللؾ 02,0كست ضللل  وفللل   جلللضؽ لهثتللللل  لهتشغ س للل  وغلللضؽ لهتقلللؾل لهتشللدلللل 
 (.R6 =5,020لهتشللدل  ض  جا ي ق س  الملال  لهتح ي  )

   ولع  ؾ  الل حت لت لت  حت ة ةلض لهق ض لهم ل لهوي يشص رال عال حؾه  ر ق   ضل  الرلشل ة ذل  قالهل
إ رلئ   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   لع لهسؾل ا لهرح د  لهسر د  الحل  له ةلفل  ولهتتلؾل لهتشللدلل للع عل  وهلؾق 

ست ضلل  وفلل  ع وحللؼ قيللؾ  لهقلل ض لهيلل ي  لهللوي يللشص راللل عحؾهلل  ر قلل   ضلل  الرلشلل ة ذل  لهتؾهللا له دلللق  ك
قاله  إ رلئ   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   لع لهسؾل ا لهرح دل  لهسرل د  الحل  له ةلفل  ولهتقلؾل لهتشللدلل للع عل  

ض  الرلش ة وهؾق لهتؾها له دلق  كست ض  وف  ع وذهػ ام  أن أعد   سؾذة ححاض  لهسدلة أن هشلك ر ق   
 .5,50هؾه د  رش  الدتؾ  المشؾد   

   قالهل  رالل الظلاتل  لهي ل لل  هاشسلؾذة الظلاتل   (5,826هلؾدس لهلوي جال  لهك سل  ) -وكوهػ كلن الفش  حؾك
( وهلع 5,52وهؾ أهؼ لهسفشل ل  للع لهشسلؾذة لهيشللئع ولهلوي جال  لهك سل  ) RMSEA هض ة ال  لل  هسفش 

ت وغسلل أن  (5,802ظللجا لهتلللت كسلل جال  الفشل  لهسظلاتل  لهسف للةي )ق س  هض ة وق در  الؽ لهرق   ضل  لهت
كللللل  لهسفشللللل ل  ححلللللؾا رالللللل قللللل ؼ هضللللل ة هاسظلاتللللل  لللللللهشسؾذة التيلللللؾ   دلللللي اللللللل حسلللللي ل شللللللةة إه لللللا للللللع 

(ت وغلوهػ يلتؼ قيلؾ  قل ؼ المللال   لهرل ل أو لهتذلرا هاقتل ل ت كؾ دلل  (Bentler & Bonett ,0825قةلفل 
تيلؾ  حذلرا كل  لتل ة )الفشل ( الهملالل  لهلوي حشتسلع إه لا كسلل ذكل  فللاتلت إذ حذلض  ذل  ق ؼ التيؾهل ت كتتل ي  ه

 IFIإهللل الحنللل  هضلل ة هتيللؾ  لهشسللؾذةت كسللل لحزللح أيزللًل أن ق سلل   AMOSلهتتلل ي ل  لهسمظلللة الهي  لللالل 
( وهللوه لهك سلل  ق سلل  هضلل ة 5,272)RFI ( وهللول يذللض  إهللل حظلللجا لهشسللؾذةت وأ ضلل ًل ق سلل  5,760كل للي )

( ولهتظلللجا لهتلللل رشلل الل حكللؾن لهك سلل  5,805 ضلل  أن ألزلل  حظلللجا رشلل الل حكللؾن لهك سلل  حدلللوي ) اتل هاسظل
 حدلوي لهؾل   لهرح ح.

 -: نتائج البحث -عاشخاً 
لت  حؾصلاي لهلل  لهرح تول ترلة ل وض لهرح  الؽ     لفتم لض  تلئل لهتحاض  لهؾصقع هاي ل ل  لهتع لفتش  لهضدل 

ت وذهللػ راللل لهشحللؾ اتظلللع لهسللؾل ا لهسرلل د تللع ةغسللل حكللؾن ذل  للئلل ة كيضلل ة هرللل مع لهتلل لة الجسؾرلل  الللؽ لهشتلللئلت وله
 لهتلهع:
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 حيضؽ لن الدتؾ  لهثتلل  لهتشغ س   الهسؾل ا لهخلص  الح  له ةلف  أرال الؽ لهسؾل ا لهحنؾال   اذن  رلل. -05/0
ه ةلف  أرال الؽ لهسؾل ا لهحنؾال   اذن  لهتؾها له دلق  الهسؾل ا لهخلص  الح  ل الدتؾ  أاملقكسل حيضؽ أن  -05/6

 رلل.
حيضؽ أن الدتؾ  أاملق لهتقؾل لهتشللدل الهسؾل ا لهخلص  أرال الؽ لهسؾل ا لهحنؾال   الح  له ةلف  إهسلاًل  -05/2

وهول يذض  إهل إهتسلل إقلةة لهسضشل   حؾ ححتضا فيا حشللدل يتر   هتظؾةل  لهسشللدضؽ لل ع  الشلب لهسشللد  
 .لهملهس  

وهؾق ر ق  ذل  قاله  إ رلئ   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   وأاملقهل )ثتلل  لهت لا  ت ثتلل  لهسدسات ثتلل  لهتك م ت  -05/2
ن أكسل حيضؽ ت سخلط ه(ثتلل  لهتشل ؼ( ولهتؾها له دلق  وأاملقه )لهتؾها ل ج لرلت لهتؾها ل فترلقلت لهتؾها  حؾ له

الق لهتؾها له دلق   كاسل الق  حدضة  لهثتلل  لهتشغ س  وذهػ يجلجع جضشدسل ي هشلك لةحرلط إأ ح لة الؾهي الملال  لال
 R6  - (Coefficient Of-جا  الملال  لهتح ي  أو )لهتقدض ( كسل ت  الح  له ةلف  هاملالاضؽ لع لهسؾل ا لهخلص 

Determination) (77.7%(  وهؾالل يذض  إهل أ ا يسنؽ حقدض )الؽ لهت ض  لهوي يح ي لع ل%77.7  )  هست ض
 لألةغمالهسدتتا  لهق ا   لهتلاا )لهتؾها له دلق ( لهل لهست ض  لهسدتت  )لهثتلل  لهتشغ س  ( رال أ ا ي ها إهل لهست ض ل  

 الجتسم  ذل  لهتأثض  لهسمشؾي لع  سؾذة لال ح لة
لهسدسات ثتلل  لهتك م ت  قاله  إ رلئ   جضؽ لهثتلل  لهتشغ س   وأاملقهل )ثتلل  لهت لا  ت ثتلل  وهؾق ر ق  ذل  -05/0

 ح لة الؾهي الن الملال  لأكسل حيضؽ  ت ثتلل  لهتشل ؼ( ولهتقؾل لهتشللدل وأاملقه )لهتكاق ت لهجؾقه ت لهس و  ت  لهتدا ؼ(
هاملالاضؽ لع لهسؾل ا  الق لهتقؾل لهتشللدل  ا كاسل الق  حدضة  لهثتلل  لهتشغ س  أي هشلك لةحرلط إيجلجع جضشدسل أي أ

 R6  - (Coefficient Of Determination)-جا  الملال  لهتح ي  أو )لهتقدض ( كسل ت  له ةلف  الح  لهخلص 
( لهتقؾل لهتشللدل %( الؽ لهت ض  لهوي يح ي لع لهست ض  لهتلاا )72.6%( وهؾالل يذض  إهل أ ا يسنؽ حقدض  )72.6)

ذل  لهتأثض  لهسمشؾي لع  لالةغماسدتتا  لهل لهست ض  لهسدتت  )لهثتلل  لهتشغ س  ( رال أ ا ي ها إهل لهست ض ل  له
املق لهثتلل  أ ض هل الؽ  حيضؽ لن لألةغا الت ض ل  لهق ا   الؽ لهست ض  لهسدتت  قون ت كسل   سؾذة لال ح لة الجتسم 

ثتلل   –ثتلل  لهسدسا  –ثتلل  لهت لا  )    الؽ  لع لهتقؾل لهتشللدل ك  ح ض لقةة رال حقدض  تله هعلهتشغ س   
 .تلل  لهتشل ؼ(ث -لهتك م

(  وهؾالل 22.7%) R6  - (Coefficient Of Determination)-جا  الملال  لهتح ي  أو )لهتقدض ( كسل  -05/2
( لهل لهست ض  لهتقؾل لهتشللدل ( الؽ لهت ض  لهوي يح ي لع لهست ض  لهتلاا )%22.7يذض  إهل أ ا يسنؽ حقدض  )

لهث ث  )ل ج لع ت ل فترلق  ت ت لهتؾها  حؾ  لهق ا   ض ل  ( رال أ ا ي ها إهل لهستلهتؾها له دلق لهسدتت  )
ت وغلقع لهشدر  ح ها إهل لهخظأ لهمذؾلئع أو ةغسل ح ها  ذل  لهتأثض  لهسمشؾي لع  سؾذة لال ح لة الجتسم  لهسخلط ه(

 ق  ذل  وهؾق ر لهرح أثيي ت أيزًل  الؽ لهسق وض إقةلهدل  سؽ لهشسؾذة هم ل إقةلة الت ض ل  الدتتا  أ    كلن
لهتقؾل قاله  إ رلئ   جضؽ امض أاملق لهتؾها له دلق  )ل ج لع ت ل فترلق  ت ت لهتؾها  حؾ لهسخلط ه( رال 

 لهتشللدل.
لع هول لهجز   تلئل ححاض  هؾقة لهتؾلضا هاشسؾذة لهؾصلقع لهستتل ل ولهتلع حدلتخ ل للع لهتأكضل   لهرل  يتشلو   -05/7

ظ  ام ق  ك  الؽ لهثتلل  لهتشغ س   الرترللةه حؾهلا إيجللجع  حلؾ حلؾلض  الشللب رسل  رال لهشتلئل لهدلجا ر  دل ولهس حر
الح  له ةلف  ت  لهسر د  لهرح د ال ئؼ هاملالاضؽت ولهتؾها له دلق  هاملالاضؽ ك لرؼ هتحتضا لهتقؾل لهتشللدل لع لهسؾل ا 
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هللل لهثتلللل  لهتشغ س لل  وحأثض هللل راللل لاملللق أ للوًل لللع لالرترلللة لهم قللل  لهسترلقهلل  جللضؽ لهست ضلل ل  لهسقدلل ة / لهسدللتتا  و 
لزلل  راللل لهست ضلل  لهتلللاا ولهستسثلل  لللع  لهتقللؾل أثلل  أ لل لي إلهست ضلل  لهؾفلل   لهستسثلل  لللع لهتؾهللا له دلللق  ا لل ض 

 (ت  ض  لثيتي له ةلف  لآلحع:AMOS)آالؾس /  Path Analysisهل ححاض  لهسدلةإلهتشللدلت ولفتشلقًل 
  لي أث  ألز  هتحتضلا لهتقلؾل لهتشللدلل للع إف ودسنؽ لالرتسلق را ات اسمشع أ ا يسنؽ لهشسؾذة لهستت ل صلهح هاتشي

امللللق لهتؾهلللا له دللللق  أللللع عللل  حدضةللل  لهثتللللل  لهتشغ س للل  كست ضللل  القدللل  وحلللأثض  ذهلللػ رالللل  لهرح دللل  لهسرللل د لهسلللؾل ا 
 كست ض  وف  .

للع  لهستمل قهتؾهلا له دللق  للع  لؾ  ححاضل  لال حل لة امللق لأحيضؽ الؽ ححاض  لهم ق  جضؽ لاملق لهثتلل  لهتشغ س   وغلضؽ 
 للو لللع لالرترلللة لهم قللل  لهسترلقهلل  جللضؽ لهست ضلل  لهسدللتت  وحللأثض ه اذللن  إهسلللهع راللل علل  ححاضلل  لهسدلللة/آالؾس ولأل

لهرح دلل  ن هشلللك ر قلل   ضلل  الرلشلل ة ذل  قالهلل  إ رلللئ   جللضؽ لهثتلللل  لهتشغ س لل  لللع لهسللؾل ا ألهست ضلل  لهؾفلل   وهلل  
 الح  له ةلف  و لهتقؾل لهتشللدل الؽ     لهتؾها له دلق  كست ض  وف  . ر د لهس

املللق لهتؾهللا له دلللق  كلل لرسضؽ هتحتضللا لهتقللؾل أاملللق لهثتلللل  لهتشغ س لل  وغللضؽ أكسللل حيللضؽ الللؽ  لل   قةلفلل  لهم قلل  جللضؽ 
املللق لهثتلللل  أإ رلللئ   جللضؽ لهتشللدللل الللهسؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د  الحلل  له ةلفلل  وهللؾق ر قلل   ضلل  الرلشلل ة ذل  قالهلل  

الحلل  له ةلفلل   لهرح دلل  لهسرلل د ( لللع لهسللؾل ا لهتشللل ؼ ت ثتلللل  ثتلللل  لهسدسللا ت ثتلللل  لهتك للمت ثتلللل  لهتلل لا لهتشغ س لل  )
 ( الؽ     حؾف   لهتؾها له دلق .لهس و  ت لهتدا ؼت لهجؾقهت لهتكاق املق لهتقؾل لهتشللدل )أو 

 -أحج عذخ: التؾصيات: 
ت ولهتع قلالي جتؾ  ح الجسؾر  الؽ لهسذلك  وأوهلا لهترلؾة للع حدضةل  لهرل  تلئل لهتع حؾص  هدل لع  ؾ  لهش

الحلل  لهرحلل ت  قظلللع لهسللؾل ا لهرح دللا لهسرلل د لللع  لهتقللؾل لهتشللدلللدلللر  لللع ح فلل ي القلللل ؼ ح  للاإيجلج ثتلللل  حشغ س لل 
ت وذهللػ  ل  إيجلج ثتللل  حشغ س ل دضةل  ودسنلؽ لهؾقلؾا رالل الجسؾرل  اللؽ لهتؾصلل ل ت لهتلع حمل  اسثلال   ظلؾط إةشلللقي  هت

الللؽ  لل    هتقللؾل لهتشللدلللالللؽ لالفللتقلقة الللؽ هللول لالحجللله لللع حللؾطضؽ القلللل ؼ ل لهسللؾل ا لهرح دلل  لهسرلل د  تللل حللتسنؽ 
راللل وهللا لهخرللؾصت ولللع لهجلل و  لآلحللع فللشتؾل املل ض لهتؾصلل ل  ولتللًل هست ضلل ل  لهرحلل   حظيضللا لهتؾهللا له دلللق 

 وآه ل  حشقضوهل:
 (02)ه و  ةقؼ 

 خظة العمل التنفيحية لتؾصيات الجراسة

 التؾصية التنفيحية م
الجية المعنية 

 آليات التظبيق )متظمبات التنفيح( بالتنفيح
مجة 
التنفيح 
 المقتخحة

0 

ل هتسلل الهجل ي لهتؾرؾ  الؽ     
رت  لهش ول  وحشقضو لهي لالل لهت ةدي   

هتؾ  ح أهس   لهثتلل  لهتشغ س   
 تضا حقؾل حشللدل.وحأثض هل رال حح

ل قلةة  -0
 لهما ل

إقلةة -6
 لهت ةدي

رت  لهش ول  وحشقضو لهي لالل لهت ةدي   هتؾ  ح  -0
أهس   لهثتلل  لهتشغ س   وقوةهل لع ححتضا  لهتقؾل 

 لهتشللدل.
لفتظ ع لهثتلل  لهتشغ س   اذن  قوةي جد ا  -6

 لهكذف رؽ أوها لهترؾة وححدضشدل.
   له اال  هاك لل حؾلض  لالرتسلقل  لهسله -2

 الهت ةدي.

06 – 
 شد  02
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6 

لهح ص الؽ هل ي إقلةة لهسضشل  رال 
لهت كضز رال و ا له ؤد  لهسشلفر  

ولأله لا وله ليل  ولهتؾه ا لهسدتس  
 هتشقضو هوه لألش ل .

ل قلةة  -0
 لهما ل الهسضشل .

ل قلةل  -6
ل ش لف   
 الهسضشل .

 

حتزسؽ  هاسضشل  الشلفر و ا ةؤد  وةفله   -0
ت لن لهتؾها له دلق  هتيشلف لفل  وله ل ل  حشقضوي  

هاؾصؾ  حكؾن ةفله  وةؤد  لهسضشل  الذجم  والحقزة 
 إهل لهتقؾل لهتشللدل.

الشلفر  حشقضو وةش رس  هؾ ا ةؤد  وةفله   -6
 هاسضشل 

06 – 02 
 شد 

2 

 لهتشل ؼلهت كضز له لئؼ رال أهس   ام  
ل  لالهتسلل جيش تلع أقل  كلل  لألرسل 

ثتلل  حشغ س   قؾد  وحح ي  قةه  
لهت ل   جضؽ لهملالاضؽ ة ؼ إ ت ا 

 وهدل  لهشغ  لهستشؾرا و

 ل قلةة لهما ل -0
 الهسضشل .

لهسؾلةق إقلةة  -6
 لهرذ د 

امزدؼ لهرمض رال حماؼ لهظ ل الذلةك  لهملالاضؽ  -0
 ولألفلهضي لهج ي ه لل لهمس .

 هملالاضؽ.حدتؼ إقلةة لهسضشل  اظةفل  لهك ؼ جضؽ ل -6

حملون وحكلال  جضؽ ل قلةل  ولألقدلل لهسختاق  لل  -2
 لهسضشل  هسؾلهدا أ  الذن   حح ي اا.

حشقضو وةش رس    ذل  ال و ل  فاؾك والؾلثضا  -2
 أ  ق   ورس  أ ذظ  إهتسلا   ح غ  جضؽ لهملالاضؽ

 شد  06

2 

لهح ص الؽ هل ي إقلةة لهسضشل  رال 
ق   الؽ لهتؾها  حؾ ل فترللهت كضز رال 

     لهتشيف اظ ت لهل  لهدؾل.

 ل قلةة لهما ل -0
 الهسضشل 

ل قلةل  -6
 .ل ش لف  

إقلةة  -2
 لهم قل  لهملال 

 إ تشلل لهق ص ج   الؽ إ تغلةهل.حيشل لفت لح ج    -0

لهتقكض   از وةةرت    ول  حثك ف   هتؾا   لهملالاضؽ  -6
ضؽ لل حت يؼ   الل  ه ي ه حذرا ةغرل  لهمس   لهحله

 ولهستؾقمضؽ.

لهيضة   اذن   ه ص  لهسماؾالل  إ ذل  و  ة الهسضشل   -2
 الدتس   فت    لهق ص لهخلةه  .

حم ي  لهد ن  لهتشغ سع الهسضشل  اسل يدسح اظ ذل   -2
 هتؾها ل فترلقل.و  ة الهسضشل  حدتؼ جتظيضا المليض  ل

05 – 06 
 شد 

0 

الهتؾها لهتسلل قلقة لهسؾل ا لهحنؾال   
هسخلط ه الؽ  ض  إحخلذ ق لةل   حؾ ل

ه ي ه  فت    ل ص أو إ ذل  
 إيجلج   الذ وع ه ي  هتحتضا  تلئل

 ححتا لهتقؾل لهتشللدل.

 ل قلةة لهما ل -0
 الهسضشل .

إقلةة  -6
 لهتذ ض 

هملالاضؽ لع لهسدتؾدل  لالقلةد  لهسختاق  ل حذجا -0
 هاك لل اأرسل  حتدؼ الهسخلط ه.

الا لهسدتؾدل  ل قلةد  وحمغ ؼ ل هتسلرل  لهسدتس ه  -6
 الي أ أن أرغؼ لهشتلئل حكؾن  اف أعؼ لهسخلط .

اأن ه يدؼ لهت ةة لهتؾا   ولهتؾه ا لهسدتس  هاملالاضؽ  -2
 قلئسل رال الؾلهدا لهتح يل  ولهرمؾغل .

حشقضو وةش رس    ذل  ال و ل  حمس  رال حذج ا  -2
 لهتؾها  حؾ لهسخلط ه.

2-06 
 شد 
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2 

ول ح  والماش  و   هاس  و ا قؾلر  
قلقةة رال ح ضض    الل  لهسضشل  حسلش ًل 
الا ةغر  لهمس    ض  أ دل حمتي  الضزة 
هلالا ه وة ل ج لع ول قةلك لهرذ   لل 

 لهسضشل 

ل قلةة لهما ل -0
 الهسضشل 

 لهتذ ض إقلةة -6

و ا ةؤد  وةفله  الشلفر  هاسضشل  حتزسؽ ف لفل   -0
لن حكؾن ةفله  احض   تلهس و  وله ل ل  حشقضوي  هتيشل 

ححتضا ةغرل  وةؤد  لهسضشل  الذجم  والحقزة هاؾصؾ  إهل 
 لهمس   اسل ال يخلهف لهتؾل ضؽ.

 ححتضا لهس و  .حيشل لفت لح ج    -6

وهؾق  از وةةرت    ول  حثك ف   هتؾا   لهملالاضؽ  -2
 ال و   ه يدؼ هتحتضا   الل  حذرا ةغرل  لهمس  .

ت ع لال ت لة ولهتمضضؽلو ا قؾلر  الح قة والماش   -2
ولهمس  رال لفتتظلح لهكؾلقة لهستسضزة الؽ      ظا 

 الح قة.

2-
 شد 06

7 

رسا ل  حدا ؼ ةلا كقل ة وحظؾد  
لهرزلئا لل لهؾقي لهسشلفي  تل يسنؽ 

لهتقؾل ادلقة هوح لهمس   و ححتضا 
 لهتشللدل

إقلةة -0
 لهتذ ض .

إقلةة   ال  -2
 لهمس  

 

 لهتدا ؼ.ف ر  حيشل لفت لح ج    -0

قرؼ قشؾل  لالحرل  جضؽ لهسدتؾدل  ل قلةد   -6
 هتددض  رسا ل  حدا ؼ لهرزلئا. لهسختاق 

لهتاد ؼ  رسا ل و ا ج لالل ح ةدي   حمس  رال قرؼ  -2
 .وحتاض  وقتدل

2-06 
 شد 

 لهرل  لهسر ة: الؽ إر لق 
 المراجع

 المراجع العربية

أنماط المٌادة اإلستراتٌجٌة فى تحمٌك أبعاد التفوق التنافسى دراسة تحلٌلة ( ، تحٌلٌل دور تبنى 2106أبابكر، سعٌد عٌسى ،)
 ألراء عٌنة من رؤساء األلسام فى كلٌات جامعة صالح الدٌن ، العراق.

( ، تفعٌل الرٌادة التنظٌمٌة بمؤسسات التعلٌم لبل الجامعى 2107أحمد ،إٌمان زغلول راعب و عزب ، إٌمان أحمد دمحم )
 05العربٌة :آلٌات ممترحة ، مجلة اإلدارة التربوٌه ، كلٌة التربٌة ، جامعة عٌن شمس ، ع بجمهورٌة مصر 

(، دور الثمافة التنظٌمٌة  فً تعزٌر مظاهر االلتزام التنظٌمً للعاملٌن فً المنظمات:دراسة 2108أحمد، حسام لرنى، )
، المنظمة العربٌة للتنمٌة  2، ع  38العربٌة لإلدارة، مج مٌدانٌة على الهٌئة المومٌة للبرٌد بجمهورٌة مصر العربٌة ، المجلة 

 .اإلدارٌة

(. الثمافة االخاللٌة ودورها فً احداث التمٌز التنافسً فً البنوک اللبٌبة. المجلة 2108امال علً دمحم. ) والبرناط, ا. ع. م., 
 .381-349ع، 7العلمٌة للدراسات التجارٌة والبٌئٌة, 

(، الثمافة التنظٌمٌة وعاللتها بدرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة 2105حٌم، عمر أحمد الهمشرى،)الخالٌلة، إٌمان عبدالر
 (، األردن.0( العدد )41فى المكتبات الحكومٌة فى األردن من وجهة نظر العاملٌن فٌها، دراسات العلوم التربوٌة، مجلد )

إلدارٌة على أبعاد التفوق التنافسً بٌن شركات االتصال المحمول سالم، أحمد سالم حسٌن المخاطر ا والسٌد، محمود دمحم أثر 
  . 211-075،ص ص0كلٌة التجارة ، ع  -( ،المجلة العلمٌة لاللتصاد والتجارة، جامعة عٌن شمس 2121المصرٌة،)

فً معمل  مٌةتطبٌ دراسة،  التنافسى التفوقودورها فً تحمٌك  األزرقإستراتٌجٌة السوق (، 2116)الطائً ، ٌوسف حجٌم ، 
 .، المادسٌة 4، العدد  5، مجلد  اإللتصادٌة اإلدارٌةالكوفة ،مجلة المادسٌة للعلوم 

(، تشخٌص لدرات تكنولوجٌا المعلومات وتأثٌرها فى 2105العزاوى، فراس رحٌم ٌونس و الخفاجى، عثمان إبراهٌم أحمد، )
 د.تحمٌك التفوق التنافسى، كلٌة اإلدارة واإللتصاد، جامعة بغدا
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(، الثمافة التنظٌمٌة وعاللتها باإلبداع اإلداري فً مكاتب التعلٌم للبنات بالرٌاض،المؤسسة 2121الغامدى،وفاء بنت على ،)
 .379-316،ص 53العربٌة للبحث العلمً والتنمٌة البشرٌة،ع

ألراء عٌنة من مدٌرى  (، دور التوجه فى إدران الزبون لجودة الخدمة دراسة إستطالعٌة2102الكالبى،أمٌر نعمة مخٌف،)
منظمات المطاع السٌاحى الصغٌرة والمتوسطة الحجم فى محافظة النجف األشراف رسالة ماجستٌر كلٌة اإلدارة واإللتصاد 

 .43-40جامعة الكوفة، ص

مجلة اإلصالحات اإللتصادٌة  ،حالة ( تعزٌز التفوق التنافسى للمؤسسة االلتصادٌة دراسة 2109بعلى ، عمر بن عمر، )
 .223-218،ص ص 0،ع03، المدرسة العلٌا للتجارة ،مج واإلندماج فً اإللتصاد العالمً

 . www.emdb.gov.egبنن معلومات لطاع النمل البحرى  

(، اختبار الدور الوسٌط لألسبمٌات التنافسٌة 2120عبدالحمٌد ،عبدالمعطى هاشم عبدالحمٌد، ) وحسٌن ،أسامة معاوٌة بخٌت 
ات المنافسة والتفوق التنافسً فً الجهاز المصرفً بمحلٌة دنمال بالوالٌة الشمالٌة بالسودان، مجلة التصاد فً العاللة بٌن تحدٌ

 23-0(, 4)4المال و األعمال, 

(، دور الثمافة التنظٌمٌة فى تحسٌن عملٌة التشارن المعرفى بٌن 2108غرٌب، معاذ ،)وباعمر ،أمال  ودره ، عمر دمحم 
 .00-37،ص052،ع41ة فى جامعة ظفار،معهد اإلدارة العامة،سأعضاء الهٌئة التدرٌسٌ

(، الثمافة التنظٌمٌة كمدخل للتغٌر التظٌمٌى دراسة حالة شركة بٌٌبسى الجزائر، رسالة ماجستٌر ، كلٌة 2104دنٌا، بودٌب، )
 العلوم التجارٌة واإللتصادٌة ، الجزائر.

(،دور التوجه الرٌادى فى تحمٌك األداء الجامعى المتمٌز 2103الزٌادى ،صباح حسٌن شناوة ،) ورشٌد،صالح عبد الرضا 
دراسة تحلٌلٌة ألراء المٌادات الجامعٌة فى عٌنة من كلٌات جامعات الفرات األوسط ،مجلة المادسٌة للعلوم اإلدارٌة 

 .216،ص2،ع05واإللتصادٌة ج 

ك التفوق التنافسً، دراسة حالة مؤسسة (، أثر االستراتٌجٌة الهجومٌة فً تحم2109ٌسمٌر،سنحون، ) و رٌاض،بوعٌسى
 .2،ع5ماكستور،جامعة الطاهرى،كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة،مجلة البشائر االلتصادٌة ، مج

(، أثر التوجه الرٌادي فً تحمٌك إدارة المعرفة فً البنون 2120البشابشة، سامر عبدالمجٌد ، )و زارفٌلى،سامى شكرى جبرا 
 .201-059، ص ص3،ع 36سلسلة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة،مج -مجلة مؤته للبحوث والدراساتالتجارٌة األردنٌة ،

(،أبعاد التوجه الرٌادى ودورها فى تحمٌك فاعلٌة المرارات اإلستراتٌجٌة فى لطاعات الصناعات 2107سلمى ،) زعمار،
 48اوس للمحبرات ،باتنة،رسالة ماجستٌر،صالغذائٌة الجزائرٌة، دراسة حالة عمر بن عمر للعجائن ،لالمة ،مؤسسة نم

 (، إدارة الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزٌع،مكتبة جامعه عٌن شمس.2105سالم، صالح )

(، دور إدارة عاللة الزبون فى تحمٌك التفوق التنافسى دراسة حالة مؤسسة موبٌلٌس 2108شرفى ، جمعه و كواشى ،مراد ،)
 ، جامعة أم البوالى، الجزائر. 41، ع 0سالمٌة ، مج الجزائر، مجلة الكلٌة اإل

والمؤسسات الصغٌرة  –دراسة حالة العٌنة  –( ، تاثٌر الثمافة التننظٌمٌة على أداء الموارد البشرٌة 2103صدٌمً ، أمٌنة )
 .8ئر ، ص والمتوسطة فً والٌة ورللة ،رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم االلتصادٌة التجارٌة وعلوم التٌسٌر، الجزا

(. دور الثمافة التنظٌمٌة فً تعزٌز التوجه االستراتٌجً االستبالً دراسة 2121كرار دمحم مدلول. ) وعبد المحسن جواد, 
 شركة طرٌك االفك للسفر والسٌاحة فً النجف االشرف. –تحلٌلٌة آلراء عٌنة من منتسبً

 لنشر وتمنٌة المعلومات، مصر.(، البحث العلمً: مدخل تطبٌمً، روابط ل2121عٌد، أٌمن عادل، )

(، دور األداء المؤسسى فى تفعٌل العاللة بٌن أنماط الثمافة التنظٌمٌة وجودة الخدمات التعلٌمٌة 2106عٌد،أٌمن عادل )
،"دراسة تطبٌمٌة على الجامعات المصرٌة" ، مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة، جامعة األسكندرٌة، العدد األول ، المجلد 

 .ث والخمسونالثال

( أثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة فى تحمٌك األسبمٌات التنافسٌة :دراسة األثر الوسٌط للوالء 2105لندٌل، ٌزن عزت دمحم، )
 التنظٌمى دراسة مٌدانٌة على المستشفٌات األردنٌة الحاصلة على شهادة اإلعتمادٌة الدولٌة فى مدٌنة عمان.

( ،أثر الثمافة التنظٌمٌة على فاعلٌة نظام إدارة األزمات فً لطاع التعلٌم ، المسجلة 2107محمود ، مها حسٌن ابراهٌم )
 . 746العلمٌة للدراسات التجارٌة البٌئٌة ، جامعة لباء السوٌس ، كلٌة التجارة ،اإلسماعٌلٌة ، ص 

 . www.mot.govمولع الهٌئة العامة لتخطٌط مشروعات النمل 
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