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  دور ال����� ال��اد" في ت��ة ال��ة ال��اف��ة
  ل(س�ات األعال ال�ع�د#ة 

  "دراسة ت.,�ق�ة على ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك"

  إع�اد
  د��6ر/ ت�ف�� م�� الع���*

  ال�����أس�اذ م�اع� 8ق�7 
  وع�� 6ل�ة إدارة األعال جامعة ت,�ك

  

  مل<= ال,�>
دراسة وت�ل�ل العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� و���  اس�ه�ف ال,�>

ت'+�ة ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، وق� ت! ت��ی� 
م�9+ع ال$�8 على أساس ج+�ع ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك 

فة ال�9ار	ة ال.'اع�ة في م'1أة) E$قًا لق�ائ! ال+�1
A ��Bالغ
  ٢٣٦٥وال$الغ ع�دها (
) Hن ١٠م'&قة ت$�ك، ح�8 ت! أخ�Nراسة ل��ه الHع�'ة لهB (ه ال+'1آتHم� ه %

اخ��ار ال+الك وال+�ی
	� بهHه ال+'1آت �Bح�ة B+ا ت! م'1أة)،  ٢٣٧ح9! الع�'ة (
قائ+ة  ٦٠٠معای'ة. ول9+ع ال$�انات الالزمة الخ�$ار ف
وض ال$�8 ت! ت�ز	ع (

اس�$انة في ال��ل�ل االح.ائي ب'�$ة  �٢٣٦، وت! اع�+اد ع�د اس�$�ان) على م
حل��
  % م� ع�د االس�$انات ال�ي ت! اس�عادتها.٦٩

 Xًا على م9+�عة م� األسال��ام ال+'هج ال�صفي ال��ل�لي مع�+�و�اس�^
�عة مE ال��ائج أهها،االح.ائ�ة في ت�ل�ل ال$�انات، Fال�راسة إلى م Gت�صل 

ت ال.غ�
ة وال+��س&ة ن�� ال���	 ال
	اد� وت&$� وج�د ت�جه م� ق$ل ال+'1آ
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 ال���	ق�ة اح�ل ال�
ت�X األول و�ع� اإلس�$اق�ة Eت�+ل ال+^ا �عA عاده، وأنAأ
ال���	ق�ة اح�ل ال�
ت�X األخ�
، وأن ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك 

 
ونة األن1&ة اح�ل ت�+�ع A+2اbا ت'اف��ة مقارنة Aال+'1آت ال+'اف�ة األخ
a، وأن م
1
وc ال��ل�! اح�ل ال�
ت�X األخ�
. B+ا ت�ج� عالقة A األول، واالل�2ام Xت�
ال�

دbة ق�	ة ج�ًا ب�� أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� و��� ال+�2ة ال�'اف��ة E
لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة، وأن ال��جه 

	
م� ال�غ�
ات ال�ي ت��ث في ال+�2ة  %٨٨اد� bف�
 ح�الي ن�� ال���	 ال
ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك. وأخ�
ًا ت�صلh ال�راسة إلى 

دbة ق�	ة ذات دالله إح.ائ�ة مع'�	ة E اد� له عالقة	
أن ال��جه ن�� ال���	 ال

+��س&ة في م'&قة ت$�ك NAل Aع� م� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال
(ان^فاض م���a ال�iلفة، ج�دة ال+'�9ات، م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة، واالل�2ام 
1
وc ال��ل�!)، وأن Aع� ان^فاض ال�iلفة bع� أقل ال+�غ�
ات تأث
ًا Aال��جه ن�� A

 ال+�غ�
ات تأث
ًا Aال��جه ن�� kأك �عb ج�دة ال+'�9ات �عA اد�، ب�'+ا	
ال���	 ال

  . ال
	اد� ال���	
�عة مE ال��ص�ات وفي ض�ء ن�ائج ال�راسة ال��ان�ة     Fل��  ت7 تق�#7 م�m�+لل

 ع� ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك م� أجل االس�فادة م� ال���	
ال
	اد� ل�'+�ة ال+2اbا ال�'اف��ة ال�ي ت�+�ع بها هHه ال+'1آت في ال��ق ال�ع�د� 

  ك A.فة خاصة.A.فة عامة وس�ق م'&قة ت$� 

 :ف�اح�ة الQلات ال
االب�اع  ال���	 ال
	اد�، ت'+�ة ال+�2ة ال�'اف��ة، ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة،     


 ال���	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، Eق�ة، ال+^ا	ال���
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ال+'�9ات، ال�
2�B على الع+الء، م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة، تقل�ل ال�iلفة، ج�دة 
  ف�
ات ال��ل�!.

  
The Role of Entrepreneurial Marketing in The 
Development  Competitive Advantage of Saudi 

Businesses  
"An Empirical Study on Small and Medium Sized 

Enterprises in Tabuk Region  
 

Abstract 
The aim of this research is to determine the relationship 

between entrepreneurial marketing and improve competitive 
advantage among small and medium enterprises (SMEs) in 
Tabuk Region. Research population was defined to the entire 
SMEs in the Region, which are (2365) enterprises according to 
Tabuk Chamber of Commerce and Industry's lists. Furthermore, 
10% of total population was determined to be the research 
sample size with (237) small and medium enterprises. 
Respondents' criteria were assigned to owners or managers of 
these enterprises. In order to collect data and examine research's 
hypotheses, (600) questionnaires were distributed in two steps 
and 236 fulfilled and completed lists were proved to be included 
in statistical analysis to which consider 69% of total number of 
returned lists. 

The data was analyzed based on descriptive method using 
various methods, but multiple regression analyses were 
employed mainly. The research reveals that there is a possibility 
of practices and potentiality existence of entrepreneurial 
marketing among SMEs along with its dimensions. Market risk 
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taking dimension was the main aspect of entrepreneurial 
marketing to which has the highest value of impact. In contrast, 
marketing proactiveness was the lowest value of impact. On the 
other hand, SMEs in Tabuk Region have unique competitive 
advantages comparatively to other SMEs in different regions. 
Likewise, marketing activates flexibility dimension was 
apparently and highly activated where delivery commitment 
dimension was the lowest effective dimension of competitive 
advantages dimensions. In general, the research reveals that  
 
 

there is a significant positive relationship between 
entrepreneurial marketing and competitive advantage. 
Therefore, entrepreneurial marketing can explain about 88% of 
variances that prevalent in competitive advantage among SMEs 
in Tabuk. The research also exposes that entrepreneurial 
marketing has a significant positive impact on the four 
dimensions of competitive advantage among SMEs (low cost, 
quality of products, marketing activities flexibility and delivery 
commitment). However, low cost dimension is rarely affected 
by entrepreneurial marketing. Oppositely, quality of products 
dimension is highly affected by entrepreneurial marketing.  

Finally, the research provide several suggestions to SMEs' 
owners and managers in order to beneficial from power of 
entrepreneurial marketing to enhance their current competitive 
advantages at Tabuk local market or Saudi Arabian market in 
general. 
 

 Keywords: 
     Entrepreneurial Marketing, Competitive Advantage 
Development, Small and Medium Enterprises, Marketing 
Innovation, Market risks, Market Pro-activeness, Marketing 
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Opportunities, Customer Focus, Marketing Activities 
Flexibility, Low Cost, Quality of Products, Products Delivery. 

 
 
 

  مق�مة
ال�ي حA h�sاه�+ام ال+��mل�� في ال�ول تع� ال
	ادة م� ال+�ض�عات 

ال+�ق�مة وال�ول ال'ام�ة على ح� س�اء، ح�8 ت�اه! ال+1ار	ع ال
	ادbة الفعالة في 
ت�ق� ال�'+�ة اإلق�.ادbة م� خالل ال+�اه+ة في إن�اج سلع وتق�b! خ�مات ج�ی�ة 

الل وم�+�2ة، ح�b 8ق�م ال
	اد� Aاس�غالل الف
ص ال^اصة Aاألفiار ال9�ی�ة م� خ

 ال'ات9ة م� أجل ت'ف�H هHه األفiار واالس�فادة Eوت�+ل ال+^ا hوال�ق �ل ال9هHب

  ).٢٠١٤م'ها (ع$�ال
ح�!، 
ك+ا تلعX ال
	ادة دورًا هامًا في اق�.ادbات ال�ول، Aاع�$ارها م� أب
ز 
م�
Bات ال'+� االق�.اد�، م� خالل إن1اء م's+ات أع+ال م�ل�ة فاعلة ت�اه! في 

 ت�ف�
 ف
ص الع+ل وتق�b! سلع وخ�مات ج�ی�ة ت'+�ة ال+�9+ع 	
E ال+�لي، ع�
م�+�2ة م� أجل تفع�ل دورها في تع2	2 مفه�م ال+�vول�ة االج�+اع�ة ت9اه أف
اد 

 م's+ات األع+اللHا فق� أص$�h ال+�vول�ة االج�+اع�ة شعارًا ت
فعه  ال+�9+ع.

 م� ال9ه�د لاله�+ام�kiل الHة، م� خالل ب�ائ
بهHا ال+فه�م، وxدماجه  ال'اج�ة وال

ض+� م�&ل$ات أدائها، م+ا ���bجX إدراجه ض+� أول�	اتها، وعلى Bافة م���	اتها 
  .Hills, et al., 2008)اإلدار	ة (


ة م� i�$ص م
وت+kل ر	ادة األع+ال ال'1اc ال�H ی'1أ م� أجل اس�k+ار ف
ال
	ادة م� داخل  ال$�mة ال^ارج�ة، وهHا ما b&ل عل�ه Aال
	ادة ال^ارج�ة، B+ا ت�iن 
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ال+'s+ة وت�+kل في إ9bاد أع+ال ج�ی�ة أو تق�b! خ�مات ج�ی�ة، وهHا b&ل عل�ة 
ال
	ادة ال�اخل�ة. ون��9ة ال+'اف�ة ال1�ی�ة ب�� م's+ات األع+ال وال�غ�
ات ال+��+
ة 

فق� أص$�h ال
	ادة وس�لة ح��	ة لل+'s+ات لiي ت��+
 في  ،ال$�mة ال+��&ةفي 
تل$ي حاجات ورغ$ات الع+الء الف
ص وتق�b! خ�مات ج�ی�ة م�+�2ة  اك�1اف واس�k+ار

  .)٢٠١٠(اس+اع�ل، 
و	ع� ال���	 ال
	اد� و��فة ج�ه
	ة ت�+kل في م9+�عة م� األن1&ة 
ال���	ق�ة ال���	ة ال�ي تق�د إلى اإلب�اع واالب�iار في إن�اج ال�لع وتق�b! ال^�مات 

ال���	ق�ة على ن�� ر	اد�، A+ا �bاع� وف�ح أس�اق ج�ی�ة، وم+ارسة ج+�ع األن1&ة 
ال+'s+ة في ال�ص�ل إلى م���	ات م
تفعة م� الiفاءة والفعال�ة في األداء، وفي 

  ).٢٠١٠تل$�ة حاجات ورغ$ات الع+الء ال+��ه�ف�� (أب�فارة، 
ولق� شه�ت م'&قة ت$�ك في �ل ال'ه�ة ال�ي تع�1ها ال++لiة الع
��ة 


ًا في Bافة �$B ة ت&�رًاbه ال+'&قة ال�ع�دHساه! ات�اع رقعة ه �ة، وق	ال+9االت ال�'+�
في ت'�ع ال'1اc االق�.اد� بها، م+ا یBv� أن هHه ال+'&قة في حاجة إلى ت'��1 
ح
Bة م1
وعات األع+ال وت�ق� م2اbا ت'اف��ة ب�'ه!، م� أجل ز	ادة الف
ص 

 ال++لiة، Eه ال+'&قة (م�س�عة م'اHان داخل هNهـ). ١٤٢٨ال���ف�ة ال+�احة لل�
لHا فإن هHا ال$�8 ی�رس العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� وت'+�ة ال+�2ة 
ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، م� خالل ت'اول اإلEار 

� وال�راسات ال�اAقة، واإلEار العل+ي لل$�8، وم'ه�9ة ال$�8 ون�ائج ال�راسة s'ال

  ال+��ان�ة.
  

  ال��V" وال�راسات ال�ا8قة: أوًال: اإلRار
  ال����� ال��اد": -١
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Aع� االEالع على األدب�ات وال�راسات ال�اAقة في هHا ال+9ال ات�ح أنه ل�� 
 �	
م� ال�هل وضع تع
	� م�ح� وشامل لل���	 ال
	اد�، و	
جع ذل� إلى أن تع

 م^�لفة، هHا إلى جانX ال��اخل ب�� sاد� ت! ت'اوله م� وجهات ن	
ال���	 ال

ع
	� ال���	 ال
	اد�. وفي هHا مفه�م ال���	 ومفه�م ال
	ادة ع'� ال
غ$ة في ت
ال29ء س��! تع
	� ال���	 ال
	اد� في ض�ء األدب�ات وال�راسات ال�اAقة في هHا 

ع
فا ال���	  (Barrett and Balloun, 2000: 50)ال+9ال، ففي دراسة قام بها 
ال
	اد� Aأنه "ت��ی� الف
ص ال���	ق�ة ال9�ی�ة وت$'ي م�اخل وأسال�X اب�iار	ة 

ل+'�9ات إلى ال��ق، وال�+�N م� ال�ص�ل للع+الء داخل الق&اعات ل��ص�ل ا
  ال��ق�ة وتل$�ة حاجاته! ورغ$اته!". 

ال���	 ال
	اد� Aأنه  (Bjerke and Hultman, 2002: 67)ك+ا ع
ف 
"م+ارسة ال���	 داخل م's+ات األع+ال ال
	ادbة م� خالل الق�ام A+9+�عة م� 

�� على �Bف�ة ال�عامل مع ال�غ��
، واغ�'ام الف
ص األن1&ة ال�ي ته�! ب��91ع ال+��ف
  ال���	ق�ة ال+�احة، وت&�	
 مهاراته! اإلب�اع�ة واالب�iار	ة".


ة عامة ع�   (Morris, et al., 2002: 17) وفي دراسةiف !b�تق hف�اس�ه
ال���	 ال
	اد�، ح�8 أوض�h أن م.&لح ال���	 ال
	اد� ��b^�م Aاع�$اره 


 ب�یلة ع� ال���	 ال�قل���، وأن ال���	 ال�.�ر ال�iاملي اsوجهات ن �Nعb �Hل
ال
	اد� k+bل "ع+ل�ة اله�ف م'ها ال+�افsة على الع+الء م� خالل ال�عامل مع 


 واالس�غالل األمkل لل+�ارد واس�غالل الف
ص ال+�احة في ال��ق". Eال+^ا  
نه "حقل إلى ال���	 ال
	اد� Aأ (Colbert, 2003: 30)وق� أشارت دراسة 

مع
في قادر على ت�ق� ال�مج ب�� األوجه ال
ئ���ة لل++ارسات ال���	ق�ة ال��یkة في 
 �

 ال
	اد� م� جهة أخ
a". و	iة في الفkی�قي م� جهة وال�&�رات ال�	ال��� 
iالف

أن ال���	 ال
	اد� ه� "اس�^�ام  (Buskirik and Lavik, 2004: 235)كل م� 
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ج ال+'�9ات اإلب�اع�ة واالب�iار	ة القادرة على إش$اع حاجات ال+ع
فة ال���	ق�ة في إن�ا
  A.�رة فاعلة".  ال��ق 

في ن�وة ال���	 وال
	ادة أن ال���	  (Teach, et al., 2006: 24)ك+ا أك� 
ال
	اد� ه� "م�خل الغ�'ام الف
ص ال���	ق�ة وال$�8 ع� أسال�X غ�
 م�$�قة 
لH9ب ع+الء ج�د م
غ�ب ف�ه! ل+'s+ات األع+ال". في ح�� ع
ف (ال'9ار والعلي، 

) ال���	 ال
	اد� Aأنه م9+�عة م� ال+هارات ال+�جهة ن�� االس�^�ام ٢٠٠٨
رد ال+'s+ة واس�غالل الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة وال�ي ت��! ق
اراتها األف�ل ل+�ا


ة.Eعالى م� ال+^ا a���+A ق�ة	ال���  
ناقh1 مفه�م ال���	  (Kraus, et al., 2009: 5)وفي دراسة قام بها 

 ال
	اد�، ح�8 أوض�h ال�راسة أن ال���	 ال
	اد� �N+b تع
	فه على أنه "ت&$�
خالل ال9+ع ب�� ال���	 وأAعاد ر	ادة األع+ال، مع م
اعاة األن1&ة ال���	ق�ة م� 

 hا أوض�+B ،"ق�ة	ص ال���

، وال�عي وراء اس�غالل الفEار، وت�+ل ال+^اiاالب�
 �iة وال+��س&ة، ول
ال�راسة أن ال���	 ال
	اد� ال bق�.
 على ال+'1آت ال.غ�


ة الهادفة لل
�ح أو ال^�م��$iعلى ال+'1آت ال $&b أن �N+b دراسة hا أوض�+B .ة
(Hoy, 2008: 152)  ف إلى ت�س�ع األس�اق�اد� "ع+ل�ة ته	
أن ال���	 ال

وت&�	
ها م� خالل اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة واب�iار ال+'�9ات واالرتقاء �9Aدتها 
والع+ل على ت�ق� أعلى م���	ات م� ال
ضا للع+الء"، وفي نف� ال�قh ع
ف 

(Hall and Woodward, 2009: 67)  أنه "ع+ل�ة م^&&ةA اد�	
ال���	 ال

 ال���	ق�ة م� خالل ال���c لها والع+ل على ت9'$ها Eف إلى ال�عامل مع ال+^ا�ته

 :McGuiness, 2009) أو م�اجه�ها A+ا �bه! في ت���� األداء". فى ح�� أوضح

 وت.
ف  (9�iقة تف	
E" اد� ه�	
في مvت+
 ح�ل ال
	ادة واالب�iار أن ال���	 ال
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�ف�عة Aالف
ص ال+�احة وساع�ة لها م� أجل ت��	ل ال���	 ال�قل��� إلى ت��	 م
 ."
 وال�&$�iم�&�ر في الف  

في دراس�ه ح�ل العالقة ب�� أAعاد  (Nakhata, 2010: 61)في ح�� ع
ف 
ال���فة وال
ضا ال���في في ال+'1آت ال
	ادbة أن ال���	 ال
	اد� ه� "الق�رة على 


ونة عال�ة واإلص
ار ال��iف مع ال$�mة +A ة�m�$ات ال
ال���	ق�ة وال�عامل مع ال+�غ�
 على ت�ق� األه�اف ال+'�1دة ل+'s+ات األع+ال". في نف� ال�قh ع
فh دراسة

(Mayasari, et al., 2010: 4)  ق
ال���	 ال
	اد� على أنه "اس�^�ام ال&
عالقة �E	لة األجل  ال��یkة والغ�
 مأل�فة إلن1اء ق�+ة للع+الء ال+��ف��ی� و�'اء

  معه!".
) في دراس�ه! ح�ل أث
 ت$'ي ٥٢: ٢٠١٣وأخ�
ًا ع
ف Bل م� (EالX والi'اني، 

ع+ل�ات ال���	 ال
	اد� في ت�ق� مق�رات اإلب�اع االس�
ات�9ي أن ال���	 ال
	اد� 

ق ت��	ق�ة فاعلة م�.لة ب$ع�ها ال$ع± ت�اع� ال+'s+ة على اس�غالل E" ه�

ل+�احة والع+ل على ت�ل�� واب�iار م.ادر ج�ی�ة لإلن�اج�ة داخل الف
ص ال���	ق�ة ا
  ال+'s+ة والع+ل على ب'اء عالقة �E	لة األجل مع الع+الء".

في ض�ء ما س,� #]E تع��Z ال����� ال��اد" على أنه: "و�Xفة ج�ه��ة 
ت�اه7 في اس�<�ام الع�فة ال����ق�ة إلن�اج ال��Fات اإلب�اع�ة س�اء ال�لع 

ات القادرة على إش,اع حاجات ورغ,ات العالء وف�ح أس�اق ج�ی�ة وم�اجهة وال<�م
ال�اف�ة مE خالل اس�غالل الف�ص ال����ق�ة ال�احة وت�ل ال<ا�R ال��.ة 

  بها".
ولق� ت'اولh ع�د م� ال$��ث وال�راسات ال���	 ال
	اد� وم�a االه�+ام ب�&$�قه 

 Kurgun, et)فق� اس�ه�فh دراسة قام بهاداخل م's+ات األع+ال في ال�قh ال�الي، 
al., 2011)  نة م� ت�ع�Nت&$�قها في ع�'ة م a�اد� وم	
ل���ی� أAعاد ال���	 ال
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 ال+'هج ال�صفي ال��ل�لي ت! ج+ع 	
E ا، وع��B
ف'ادق واقعة في مقاEعة أزم�
 في ت
! ت�ل�ل ال$�انات م� خالل ال+قابلة ال1^.�ة لل+��mل�� Aالف'ادق م�ل ال�راسة، وت

ال$�انات م��^�ما م9+�عة م� األسال�X االح.ائ�ة وتف��
ها م� خالل س$عة أAعاد 
ال
	اد�، وأشارت ن�ائج ال+قاAالت ال+kNفة الى أن مفه�م ال���	  لل���	 رئ���ة


ة للف'ادق م�ل ال�راسة وأن أAعاد ال���	 ال
	اد� ت&$ N1Aل �$B ل أه+�ة��b اد�	
ال
  ف'ادق.ج�� م� ق$ل تل� ال

) م�a إمNان�ة ت$'ي ع+ل�ات ٢٠١٣في ح�� ت'اولh دراسة ال+الح�� وال&ائي (
ال���	 ال
	اد� ودوره في تع2	2 األداء ال���	قي في ش
Bة ال�N+اء ل.'اعة األدو	ة 
وال+��ل2مات ال&$�ة في م�ی'ة ال+�صل. وق� ت�صلh ال�راسة إلى ع�د م� االس�'�اجات 

ة ت�$'ى ع+ل�ات ال���	 ال
	اد� N1Aل ج��، وأن أAعاد أه+ها أن ال1
Bة م�ل ال�راس
  ال���	 ال
	اد� تلعX دور رئ��ي في ت���� األداء ال���	قي Aال1
Bة م�ل ال�راسة. 

) ال�ي اس�ه�فh ال�ع
ف على م�a االه�+ام AأAعاد ٢٠١٠وفي دراسة صادق (
ال+�اه ال+ع�ن�ة ال���	 ال
	اد� في م's+ات األع+ال ال.غ�
ة Aال�&$� على م.انع 


دس�ان الع
اق، وت$�� م� ن�ائج ال�راسة أن ه'اك ت�جه ضع�ف م� ق$ل تل� B !في إقل�
ال+.انع AأAعاد ال���	 ال
	اد�، B+ا أوض�h ال'�ائج أن أف�ل أAعاد ال���	 ال
	اد� 
وال�H ساه! N1Aل فعال في ت���� األداء ال���	قي وج�دة ال^�مات ال+ق�مة لع+الء 

م�ل ال�راسة ه� Aع� اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة، ث! یل�ه Aع� اإلب�اع  ال+'s+ات

 ال���	ق�ةEت�+ل ال+^ا �عA ًا
  .ال���	قي، وأخ�

) ب�راسة ح�ل ال���	 ال
	اد� في ال+'s+ات ٢٠١٢وآخ
ون، ( وأخ�
ًا قام ع$اس
ع ال$�انات ت! ال��اح�ة وم�a إمNان�ة ت&$� ال���	 ال
	اد� AأAعاده ال+^�لفة، ول9+

اس�+ارة اس�$�ان) على العامل�� في ف'�ق ن�'�a ال�ولي، وق� ت�صل ال$�8  ٦٠ت�ز	ع (
إلى أن ه'اك إمNان�ة ل�&$� ال���	 ال
	اد� م� خالل أAعاده ال+^�لفة في الف'�ق م�ل 

  ال�راسة وأن ه'ال� اه�+ام م� ق$ل ال+��mل�� داخل الف'�ق Aال���	 ال
	اد�.
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  ����� ال��اد":أ8عاد ال -٢

إن لل��جه ن�� ال���	 ال
	اد� الع�ی� م� األAعاد ال�ي م� خالل تفاعلها مع 
Aع�ها ال$ع± �N+b أن تvد� إلى ن9اح ال���	 ال
	اد� في أ� م's+ة أع+ال أو 
أ� مvس�ة خ�م�ة، ح�8 ی�ج� اخ�الف ب�� ال�iاب وال$اح��k ح�ل هHه األAعاد، 

؛ Morris, et al., 2002وال�راسات ال�اAقة (وم� خالل االEالع على ال$��ث 
Hills et al., 2008 ؛Morrish and Deacon, 2009 ؛Mayasari, et al., 

؛ ٢٠١٣؛ ال+الح�� وال&ائي،٢٠١٣؛ الع$اد� وآخ
ون، ٢٠١٠؛ صادق، 2010
) ات�ح  أن ه'اك اتفاق ب�� الع�ی� م� ٢٠١٥؛ ش
	�، E٢٠١٣الX والi'اني، 

على أن ه'اك خ+�ة أAعاد رئ���ة لل��جه ن�� ال���	 هHه ال$��ث وال�راسات 

 ال���	ق�ة، واالس�$اق�ة ال���	ق�ة، Eقي، وت�+ل ال+^ا	اع ال����اد� هي اإلب	
ال

ال�
2�B على الع+الء، وهHه األAعاد ال^+�ة هي  واس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، وأخ�
اً 
ن�� ال���	 ال
	اد� في ال�ي س�ع�+� عل�ها ال�راسة ال�ال�ة لل�ع
ف على ال��جه 

  ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، وس��! ت'اول هHه األAعاد B+ا یلي: 
   اإلب�اع ال����قي: -٢/١

ب�اbة تBv� الع�ی� م� األدب�ات في م9ال ال���	 ال��ی8 أنه ب�ون اإلب�اع 
+ال، ال���	قي ال �Nbن ه'اك ت&$� ج�� لل���	 ال
	اد� داخل م's+ات األع


ق ج�ی�ة إلش$اع E اث�ة واس���ی�ال+'�9ات ال9 !b�تق Xاع�$اره م� أه! أسال�A
. (Okpara, 2006)حاجات ورغ$ات الع+الء و�'اء عالقات �E	لة األجل معه! 

ولق� ت+h م�اوالت ع�ی�ة م� ق$ل ال�iاب وال$اح��k في م9ال ال���	 ل�ضع 
 
ضh نف�ها ل+ا ات.فA hه م� تع
	� لإلب�اع ال���	قي، Aع± هHه ال�ع
	فات ف

) اإلب�اع ال���	قي على أنه (Kotller, 2001ال+�ض�ع�ة وال1+�ل�ة. فق� ع
ف 
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ة ج�ی�ة، وق� ت�iن ال�لعة أو ال^�مة iمة أو ف�خ !b�ة أو تق�ی�ع+ل�ة إن�اج سلعة ج

ة ق�b+ة ول�i ت! ت&�	
ها وتع�یلها 8��A تق�م م'فعة ج�ی�ة للع+الء iأو الف

  ال+��ه�ف��. 
أن اإلب�اع ال���	قي  (Morris et al., 2002: 7)في ح�� أوض�h دراسة 

k+bل "ق�رة ال+'s+ة على خل أفiار ج�ی�ة ت�iن قابلة لل�
ج+ة إلى سلع وخ�مات 
 
ج�ی�ة تvد� إلى ف�ح أس�اق ج�ی�ة أمام م's+ات األع+ال". B+ا ع
ف Eاه

��� م��+
 ل+ا ه� قائ! ) اإلب�اع ال���	قي على أنه "إج
اء ت&�	
 وت�٤٧: ٢٠٠٦(
ل^ل أفiار ج�ی�ة في م+ارسة األن1&ة ال���	ق�ة ی�! ت&$�قها ب'9اح وتvد� إلى 
ن9اح ال+'s+ة داخل ال��ق ال+��ه�ف مقارنة Aال+'s+ات األخ
a ال+'اف�ة". ولق� 

) في دراس�ه ح�ل ال
	ادة واإلب�اع في ال+vس�ات ال.غ�
ة ٦: ٢٠١٠أوضح زای�، (

ق أو نs! ج�ی�ة في إن�اج وال+��س&ة أن اإلE ارiقي ه� "ع+ل�ة اب�	اع ال����ب

  ال�لع أو تق�b! ال^�مات، م+ا یvد� لف�ح أس�اق ج�ی�ة وX�B ع+الء ج�د". 
) اإلب�اع ال���	قي على أنه "وس�لة (Halpern, 2010: 52ك+ا ع
فh دراسة 

م�  ح�یkة ت�اع� م's+ات األع+ال على م+ارسة أن1&ة ت��	ق�ة ج�ی�ة ت+N'ها
ت��	 نف�ها N1Aل ج�� داخل األس�اق ال+��ه�فة". وفي نف� ال�قh ع
ف أب�فارة 

) اإلب�اع ال���	قي Aأنه "أح� م.ادر اإلب�اع داخل م's+ات األع+ال، ٢٢: ٢٠١٠(

ة م� خالل ت$ادل األفiار ب� ال+'s+ة i�$مات م�اه! في إن�اج سلع وخ�b �Hوال

  وع+الئها". 
ته�ف إلى ت,�ي  عل�ةاإلب�اع ال����قي ه�: "ما س,� #]E الق�ل إن 

األفQار ال�Fی�ة س�اء ال�ي ت�عل� 8إن�اج سلعة أو تق�#7 خ�مة ج�ی�ة ووضعها 
ة وز�ادة ق�رتها على م�اجهة V�م�ضع ال��ف�n مE أجل ت�ق�� أه�اف ال

  ال�اف�ة وتل,�ة حاجات ورغ,ات وت�قعات عالئها داخل ال��ق ال��ه�فة".
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h	
Aع± ال�راسات ال���	ق�ة به�ف ال�ع
ف على العالقة ب�� اإلب�اع  ولق� أج
الi$��ي �'اول A.فة عامة واالب�اع ال���	قي A.فة خاصة وال+�2ة ال�'اف��ة، ف

) مع
فة دور ر	ادة األع+ال وعالق�ها Aال+�2ة ال�'اف��ة في ال+.ارف الع
اق�ة ٢٠١٠(
.ارف ع
اق�ة خاصة م ١٠م�ی
ا م�  ٧٠ال^اصة م� خالل س�X ع�'ة ح9+ها 

ح�8 اع�+� ال$اح8 على قائ+ة اس�ق.اء وال+قاAالت ال1^.�ة في ج+ع ال$�انات 
 hت�صل �ة على ت�اؤالته، وقAوضه واالجا
الالزمة ل��ق� أه�اف ال$�8 واخ�$ار ف
ال�راسة إلى م9+�عة م� ال'�ائج أه+ها أن ه'اك عالقة وتأث�
 مع'�� لإلب�اع Bأح� 

  على ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة لل+.ارف الع
اق�ة ال^اصة.   أAعاد ر	ادة األع+ال
العالقة ب�� أAعاد ال���	   (Becherer, et al., 2012) وت'اولh دراسة


ة ال���	ق�ة)  ال
	اد� (اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة،Eقي، ت�+ل ال+^ا	اع ال����اإلب
ائج ال�راسة أن وم���a األداء داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة، ح�8 أوض�h ن�

ه'اك عالقة ذو داللة إح.ائ�ة ب�� اإلب�اع ال���	قي Bأح� أAعاد ال���	 ال
	اد� 
علي األداء داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة م�ل ال�راسة وهHا یvث
 على ق�رتها 

  على م�اجهة ال+'اف�ة داخل ال��ق ال+��ه�فة.
تأث�
ًا مع'�	ًا لإلب�اع ) ت�صلh إلى وج�د ٢٠٠٧وفي دراسة قام بها ال�+�+ي (

ال���	قي Bأح� أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� في Bل م� (ال+ل+�س�ة، 
االع�+ادbة، االس�9اAة، األمان) BأAعاد ل�9دة ال^�مة ال+.
ف�ة داخل ال$'�ك 
ال�9ار	ة األردن�ة، م+ا bع2ز م� الق�رة ال�'اف��ة لهHه ال$'�ك داخل ال��ق ال+.
في 

 ) وع2زتهB٢٠٠٩ل م� الع2او� وال'ع�+ي (ما ت�صلh إل�ه دراسة  األردني. وهHا
  ).٢٠١١دراسة الع9
مي وآخ
ون (

   ت�ل ال<ا�R ال����ق�ة: -٢/٢
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bع� ال^&
 م� أه! الق�اbا ال�ي ت�اجه م's+ات األع+ال في ال�قh ال�الي، 

 م� م's+ات األع+ال إلن1اء إدارة م�^..ة داخلها و��ف�ها إدارة �kiم+ا دعي ال

	قة عل+�ة سل�+ة. ولiي ت��&�ع م's+ات األع+ال ال�.�ل على &A 
Eال+^ا

لع+الء ال�ال���، ال ب� وأن ع�ائ� مال�ة عال�ة وX�B ع+الء ج�د وال+�افsة على ا

 ت��	ق�ة، س�اء ت�عل Aإن�اج  سلع ج�ی�ة أم Eت��+ل مقابل ذل� درجة م� ال+^ا

 ,Dess)تق�b! خ�مات ج�ی�ة أم ال�خ�ل إلى أس�اق ج�ی�ة أو ت$'ي تi'�ل�ج�ا م�&�رة 
et al. 2007) .  


 أن م.&لح  Marvin (1997)ولق� أوضح Eفي دراس�ه ح�ل إدارة ال+^ا

 A.فة عامة bع'ي أ� شيء یه�د م's+ات األع+ال و	ق�� ق�رتها على ت�ق� ال^&

رسال�ها، س�اء Bانh هHه ال+'s+ات هادفة لل
�ح أم م's+ات خ�م�ة، وأن إدارة 

 م'ه9ي ل+'ع ح�وث ال^&
 وال�قل�ل م� ح9! ال^�ائ
 م� �iهي ع+ل�ة تف 
ال^&


	قة عل+�ة سل�+ة وا&A ه وت�ل�لهاAالس�فادة م� ن�ائج ال��ل�ل في خالل دراسة أس$ا
  ال+��ق$ل. 


 ال���	ق�ة  Charles and Clarke (2000)وق� أشارت دراسة Eأن ال+^ا
تأتي في حاالت الغ+�ض وع�م ال�أك� وال^�ف م� الف1ل داخل األس�اق ال+��ه�فة، 

 والعائ� م'ها ح�ى Eه ال+^اHورة ق�اس درجة ه
م+ا ��b! على م's+ات األع+ال ض

  '9اح وال$قاء داخل هHه األس�اق.ت�+� ال

 ال���	ق�ة ت+kل "ق�رة  Okpara (2006: 3)ك+ا أوض�h دراسة Eأن ال+^ا

اإلدارة على الع+ل داخل ب�mة ت��	ق�ة غ�
 م��ق
ة م� أجل ال�.�ل على ف
ص 
ت��	ق�ة م�احة داخل هHه ال$�mة ل+�اجهة ال+�&ل$ات ال+��ق$ل�ة للع+الء". B+ا 


 ال���	ق�ة تع'ي  Belousova and Gailly (2008: 10)ع
فEأن ال+^ا
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ة Eرًا م� ال+^ا�ق�ة ت��+ل ق	ارات ت��
"اس�ع�اد م's+ات األع+ال على ات^اذ ق
  إلن�اج سلع ج�ی�ة أو تق�b! خ�مات ج�ی�ة        أو دخ�ل أس�اق ج�ی�ة".

ات األعال على Vال����ق�ة تع�ي ق�رة م� �Rا>خالصة الق�ل أن ت�ل ال
سلع ج�ی�ة أو تق�#7 خ�مات ج�ی�ة أو ال<ا�R ال����ق�ة ال�اتFة عE ت,�ي إدارة 

واغ��ام الف�ص ال����ق�ة ال�احة وت�ل ال�(ول�ة عE  دخ�ل أس�اق ج�ی�ة
  ف2ل هnه الف�ص.

وق� ت'اولA hع± ال�راسات ال�اAقة في هHا ال+9ال العالقة ب�� ت�+ل 

 ال���	ق�ة والق�رة ال�'اف��ة ل+'s+اEح أو ال+^ا�
ت األع+ال س�اء ال�ي ته�ف لل

ناقh1 مفه�م  Kraus, et al., (2009)ال+'s+ات ال^�م�ة، ففي دراسة قام بها 
ال���	 ال
	اد� في الع.�ر ال��یkة، ح�8 أوض�h أن االه�+ام Aال���	 ال
	اد� 
ال bق�.
 فق� على ال+'1آت صغ�
ة وال+��س&ة ال�9! ولb �i+�� إلى ال+'1آت 

9! س�اء الهادفة لل
�ح أو الغ�
 هادفة لل
�ح، B+ا ت�صلh ال�راسة إلى أن ك$�
ة ال�
 
Eقي مع ت�+ل درجة م� ال+^ا	اع ال����اإلبA !ات األع+ال ال�ي ته�+s'م
ال���	ق�ة، وت�عي وراء اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة BأAعاد لل���	 ال
	اد�، یvد� 

  ف��ة داخل ال��ق ال+��ه�فة.ذل� إلى ت���� أداء هHه ال+'s+ات وق�رتها ال�'ا
ال�ع
ف على تأث�
 أAعاد  Hacioglu, et al., (2012)ك+ا اس�ه�فh دراسة 

ال���	 ال
	اد� على األداء االب�iار� داخل ال+'1آت صغ�
ة وم��س&ة ال�9! في 
ت
�Bا. وق� 1Bفh ن�ائج ال��ل�الت االح.ائ�ة لل$�انات ال�ي ت! ج+عها أن ه'اك 


 ال���	ق�ة Bأح� أAعاد عالقة ارت$اc إ9bاEب�ة ذات داللة إح.ائ�ة ب�� ت�+ل ال+^ا
ال���	 ال
	اد� واألداء االب�iار� لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ال�9! م+ا bع2ز م� 


ة ال�9!.�$B رتها على م�اجهة ال+'اف�ة م� ق$ل ال+'1آت�ق  
  االس�,اق�ة ال����ق�ة: -٢/٣
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ة ی'$غي على ال+��mل�� داخل ال+'1آت س�ا�$iة أو ال+��س&ة أو ال
ء ال.غ�
 Xام أسال��ة على ذل�، واس�^�+�s'قافة ال�kس ال
ت$'ي األفiار االس�$اق�ة وغ

أسال�X ال��ف�2 وال�ع�	± وال+Nافأة،  ال+1ارBة وف
ق الع+ل ال+�^..ة واس�^�ام
Aاإلضافة إلى ض
ورة ت$'ي ال�9�ی� وال�غ��
 A+ا ی'�9! مع حاجات وت�قعات 

  .)٢٠١٧(قای�، الح م� أجل ت�ق� ال+2اbا ال�'اف��ة لهHه ال+'1آت أص�اب ال+.
فال+'s+ات ذات ال��جه االس�$اقي ت�عى أن ت�iن قائ�ه في م'�9اتها على ض�ء 
ال+�ارد ال+�احة وال+'s+ة وال�ي ل�یها ال
غ$ة وال�+اس Aان ت�iن ل�یها م�2ة ت'اف��ة 

  .A(Quince & Whittaker, 2003)انها ذات ت�جهات اس�$اق�ة 
) Aأنها ع+ل�ة ت�i	� Proactivenessاالس�$اق�ة () ٢٠١٧وق� ع
ف قای� (


	� ال�قh وال9ه� ال�
ور� مع الع+ل في iت 	
E شيء ما م^�لف ذو ق�+ة ع�

ة داخل ال1
Bات، وأنها +kة مbاد	
حل م1اكل ال+��ق$ل  ال+1ارBة فيأن ت�iن ال

b�تق a�ات ال+��ق$ل�ة، وم

 عال�ة م'�9ات ج�ی�ة  !وال�غ��Eرة على ت�+ل م^ا�والق

وف ال$��mة ال+��&ة Aال+'s+ات.sات في ال
  ن��9ة ال�غ�

االس�$اقي على أنه ال�ل�ك الفعال  ) ال��جه٢٠١٧وفي نف� ال�قh ع
ف ف
ج ( 
لل+'s+ة وال+�Nن ال
ئ��ي لالب�iار وال�9�ی� وه� ال+$ادرات ال+�$'اة م� ق$ل ال+'s+ة 


 و	�&لع إلى ص'اعات ج�ی�ة وف
ص س�ق�ة تغ�'+ها وأ�bا ه� الs'ی �Hجه ال��
  ال+'s+ات لiي ت�iن األولى في األس�ق ال+��ه�فة.

) ال��جه االس�$اقي Aأنه ال+$ادرة ال�ي ت�$'اها ٢٠١٤ك+ا ع
ف ج'�ب (
 

 العال�ة ال+�ج�دة في ال$�mة ال+��&ة وال�ي تع�$Eات في ت�+ل ال+^ا+s'+ال

  ل�9�ی� داخل م's+ات األع+ال. أساس لالب�iار وا
) أن ال��جه االس�$اقي ه� ال9ه�د ال�ي ٢٠١٣في ح�� ی
a ع$�ال
ضا وش'اوة (

ت$Hلها ال+'s+ة في ال�ع
ف على اح��اجاتها ال+��ق$ل�ة وت��	لها إلى ف
ص ت��	ق�ة 
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) ٢٠١٣واالس�9اAة لها واغ�'امها ق$ل ال+'s+ات األخ
a ال+'اف�ة. ف�+ا أشار ده¾ (
��جه االس�$اقي Aأنه ت�قع ال+'s+ة ل
غ$ات واح��اجات ع+الئها في ال+��ق$ل إلى ال

  والع+ل في ض�ء ذل� م� أجل ت�ق� رضا ع+الئها وز	ادة ح.�ها ال��ق�ة. 
"ال�ل ن��  :في ض�ء ما س,� #]E الق�ل أن االس�,اق�ة ال����ق�ة 8أنها

ارسات ال����ق�ة  الق�ادة أو ال,ادرة في الق�ام 8إج�اءات ت��ه�ف ال�غ���في ال
  وت.��� وت���E ال�هج ال����قي و��Rقة ت���� ال��Fات ال�ي تق�م لل��ق".

ولق� أج
	A hع± ال�راسات وال�ي ت'اولh االس�$اق�ة او ال+$ادرة وعالق�ها Aال+�2ة 
اس�ه�فh مع
فة العالقة ب��  Sebora et al., (2010)دراسة وال�'اف��ة، ففي 

ر	ادة األع+ال وال+�2ة ال�'اف��ة في م9+�عة م� ال1
Bات ال.'اع�ة ال��الن�bة بلغ 
مف
دة) م�  ٢٢ش
Bات)، وق� اع�+� ال$�8 على ع�'ة ح9+ها ( ٦ع�دها        (

م�ی
� الع+ل�ات داخل ال1
Bات م�ل ال�راسة ل9+ع ال$�انات الالزمة الخ�$ار ف
وض 
وق� ت�صلh ال�راسة إلى وج�د دع! ق�� م� ق$ل اإلدارة داخل ال1
Bات  ال�راسة.

ال+$��ثة ل
	ادة األع+ال وأن ه'اك تأث�
 مع'�� لiل Aع� م� أAعاد ر	ادة األع+ال 
وم'ها االس�$اق�ة أو ال+$ادرة على الق�رة ال�'اف��ة لل1
Bات ال��الن�bة داخل ال��ق 

  ال.'اعي.
) ت&�	
 اس�
ات��9ات لل
	ادة ت�اه! ٢٠٠٨نة (اس�ه�فh دراسة ال�Nار في ح�� 

ل1
Bات االت.االت في األردن م� خالل  وت���� األداء في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة،
االب�iار،  اخ�$ار العالقة ب�� ال+�غ�
ات ال+��قلة لل�راسة ال^اصة Aال
	ادة (اإلب�اع،

�+B ة، اإلس�$اق�ة) وال+�2ة ال�'اف��ة
Eد، ت�+ل ال+^ا
غ�
 تاAع. وق� ت! ت9+�ع ال�ف
) م� م�ی
� االدارات في ش
Bات ١٤٠ال$�انات ال^اصة Aال�راسة م� ع�'ة ح9+ها (

االت.االت األردن�ة وال$الغ ع�دها أر�ع ش
Bات، وت�صلh ال�راسة إلى م9+�عة م� 
ال'�ائج أه+ها أن ه'اك عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ةذات داللة إح.ائ�ة ب�� 
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ة، االس�$اق�ة) وأAعاد ال+�2ة  (اإلب�اع، أAعاد ال
	ادةEد، ت�+ل ال+^ا
االب�iار، ال�ف
 
ال�'اف��ة ل1
Bات االت.االت األردن�ة س�اء مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة أو لiل م�غ�

وهي نف�  على ح�ة ل1
Bات االت.االت م�ل ال�راسة داخل ال��ق األردني.
  .)٢٠١٤ال'�ائج ال�ي ت�صلh إل�ه دراسة ال9از� (

   اس�غالل الف�ص ال����ق�ة: -٢/٤
 a�+A �$ت

	ة ال���	ق�ة ال��یkة أن مف�اح ال'9اح أل� م's+ة یs'ال �Bvت
م�اءمة س�اساتها مع ال�غ�
ات ال$��mة، وال ی�! هHا ال��iف إال إذا اس�&اعh إدارة 


  Marketing Opportunitiesال���	 أن ت�لل الف
ص ال���	ق�ة Eوال+^ا
+kل الف
صة ال���	ق�ة م9ال ت��	قي ت�+�ع ف�ه ال+'s+ة A+�2ة ال+��&ة بها. وت

تف��ل�ة مقارنة Aال+'s+ات ال+'اف�ة لها، وال�ي ت'$ع م� وج�د حاجات ال ت1$عها 
  . )٢٠٠٩ال+'�9ات ال+ع
وضة حال�ًا (ال�ل&ان، 

الف
صة ال���	ق�ة Aأنها ذل�  Kotller and Armstrong (2010)فق� ع
ف 
ل ال���	قي ال^اص Aال1
Bة وال�H ت�+�ع م� خالله A+�2ة ال+9ال الH9اب للع+

في ح�� ع
ف Bل م� أب�شق
ة  ت'اف��ة مقارنة Aال+'s+ات األخ
a ال+'اف�ة.
) الف
صة ال���	ق�ة Aأنها وضع س�قي مع�� ت�جه إل�ه Bافة ال9ه�د ٢٠١١وأب�ع+ارة (


وف ب��mة مف�لة B+ا ی'&�� على اح�+ال ن9اح sA �$ت
و	
a مق$�ل. ال���	ق�ة و	
في دراس�ه ح�ل ال�^&�� االس�
ات�9ي ال���	قي في  )٢٠١٣ال�اك! وآخ
ون (

الق&اع ال+.
في أن الف
صة ال���	ق�ة ت+kل م9ال ت��	قي ت�+�ع ف�ه ال+'s+ة 
ال^�م�ة A+�2ة تف��ل�ة ت+�2ها ع� ال+'s+ات ال^�م�ة ال+'اف�ة وت+N'ها تل� ال+�2ة 

ال+'اف��ن وتل$ي حاجات غ�
 م1$عة ل�a م� إضافة ق�+ة ت^�لف ع+ا bق�مه 
  الع+الء.
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اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة Aأنها  Dess, et al., (2007:458)ك+ا ع
ف 
"م9+�عة م� ال9ه�د ال�ي تق�م بها م's+ات األع+ال الغ�'ام الف
ص ال���	ق�ة 
ال+�احة في ض�ء ال�غ�
ات ال�ي ت&
أ على حاجات ورغ$ات الع+الء ال�ال��� 

ال�ي ت��ث في األس�اق ال+��ه�فة وال�ي تvد� إلى �ه�ر ف
ص ت��	ق�ة  وال�غ�
ات
اس�غالل  Belousova and Gailly (2008: 11)ج�ی�ة". B+ا ع
فh دراسة

 !b�ق�ة ت�اه! في إن�اج سلع وتق	ص ت��
الف
ص ال���	ق�ة Aأنها "ع+ل�ة ال$�8 ع� ف
  ألخ
a". خ�مات ج�ی�ة للع+الء ل+�اجهة ال+'اف�ة م� ق$ل ال+'s+ات ا

أوض�h أن اس�غالل الف
ص  Nesta (2009: 1)وفي دراسة قام بها 
ال���	ق�ة ت+kل "ق�رة ال+'s+ة على الع+ل في �ل ال�غ�
ات ال$��mة، م+ا �bاع�ها 

 Mesa, etعلى تق�b! م'�9ات ج�ی�ة ت��� وضعها داخل ال��ق". وع
فh دراسة 
al., (2012: 2)  ةAاس�9ا a�أنها "ع+ل�ة لق�اس مA ق�ة	ص ال���
اس�غالل الف

م's+ات األع+ال لالس�فادة م� الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة ال'ات9ة م� ال�غ�
ات داخل 
  األس�اق ال+��ه�فة، وما أث
 ذل� على س+ع�ها وشه
تها ل�a الع+الء". 

ك�2اف خالصة الق�ل إن اس�غالل الف�ص ال����ق�ة تع�ي �6ف�ة خل� أو ا
الف�ص ال����ق�ة في ال,�tة ال��.ة وت.���ها وت�ف�� االم]ان�ات وال�ارد الالزمة 

  الس�غاللها واالس�فادة م�ها في إش,اع ال�اجات وال�غ,ات غ�� ال2,عة للعالء.
ولق� أج
	h الع�ی� م� ال�راسات Aغ
ض ال�ع
ف على E$�عة العالقة ب�� 

 Mario et al., (2014)ففي دراسة اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة والق�رة ال�'اف��ة، 
ل���ی� أه+�ة ودور ال���	 ال
	اد� في ال1
Bات ال.غ�
ة وال+��س&ة ال�9! 

ي، ح�8 ت! اخ��ار دراس��� ول��ق� هHا اله�ف ت! اع�+اد ال+'هج ال�صفي ال��ل�ل
، B+ا ت! اس�^�ام أدوات ج+ع  (SMEs)حالة م� ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة

ال$�انات وال+قاAالت ال1^.�ة في ج+ع ال$�انات الالزمة، وت$�� م� ال'�ائج االع�
اف 
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Aأه+�ة ال���	 ال
	اد� م� ق$ل ال+��mل�� داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة، 

ا وفًقا ل�9! ال1
Bة ال�ي ت+h دراس�ها، B+ا ول�i هHه األهً�$B ة ت^�لف اخ�الًفا�+

أوض�h ال�راسة أن ال���	 ال
	اد� له تأث�
 على اغ�'ام الف
ص ال+�احة في ال��ق 
  .وفي ع+ل�ة ص'ع الق
ار داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة

 ) الي ال�ع
ف على أAعاد ال��� ٢٠١٧ك+ا اس�ه�فh دراسة ال�ل�فاني (	
ال
	اد� وامNان�ة ت&$� االس�
ات��9ات ال���	ق�ة ال�'اف��ة، ول9+ع ال$�انات ت! اخ��ار 

مف
دة) م� رؤساء االق�ام وال+عاون�� داخل ال+.ارف في م�ی'ة  ٣٥ع�'ة ح9+ها (
زاخ�، وت! ت�ل�ل ومعال9ة ال$�انات Aاس�^�ام ال'�X ال+�m	ة وال+��س&ات ال��اب�ة 

وعالق�ي االرت$اc وال�أث�
، وق� أ�ه
ت ن�ائج ال��ل�ل واالن�
افات ال+ع�ار	ة 
، B+ا  74.64االح.ائي أن ه'اك اه�+ام AأAعاد ال���	 ال
	اد� A+عامل اتفاق بلغ

 ت�ج� عالقة ارت$اc ذات داللة مع'�	ة ب�� أAعاد ال���	 ال
	اد� وت&$�
 ال
	اد� في االس�
ات��9ات ال���	ق�ة، أن ال+.ارف ت�عى لالس�فادة م� ال���	

ك�X ع+الء ج�د وت�ق� ت+�2ها ع� ال+'اف��� م� خالل اس�k+ارها للف
ص ال+�احة 
  داخل ال��ق ال+.
في.
اس�ع
ضh أه+�ة ال���	 ال
	اد� في   Morrish (2011)وفي دراسة قام بها

ال+'s+ات ال+عاص
ة. وق� ت�صلh ال�راسة إلى أن ال���	 ال
	اد� له دور هام 
s'+ص ال+�احة في ورئ��ي في ال
+ات ال+عاص
ة، Aاع�$اره اس�
ات��9ة الغ�'ام الف

ال$�mة ال���	ق�ة ال�ی'ام��Nة في اآلونة األخ�
ة، وأن ن�ائج ت$'ي ال���	 ال
	اد� م� 
  ق$ل هHه ال+'s+ات یvث
 على أدائها ال���	قي وق�رتها ال�'اف��ة.


 أAعاد ) ال�ع
ف على تأث(Hacioglu, et al., 2012واس�ه�فh دراسة �
ال���	 ال
	اد� على األداء االب�iار� ال�'اف�ي داخل ال1
Bات ال�
�Bة صغ�
ة 
 cن�ائج ال��ل�الت االح.ائ�ة أن ه'اك عالقة ارت$ا h1فB �وم��س&ة ال�9!. وق
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 إ9bاب�ة ذات داللة إح.ائ�ة ب�� اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة Bأح� أAعاد ال���	
  ل�'اف�ي لل1
Bات م�ل ال�راسة.ال
	اد� على األداء االب�iار� ا

  ال���6� على العالء: -٢/٥
إن ال+'s+ات ال���	ق�ة ال�ي ت�$'ى ال���	 ال
	اد� ت�ع الع+�ل في ق+ة اله
م 

، وxن  (kotler, 2006) ال�'�s+ي على ع�N ال+'s+ات ال�ي ت�$ع ال���	 ال�قل���
في ض+ان قاع�ة م��'ة  ب'اء العالقة ال�9�ة مع الع+الء bع�+� على ن9اح ال+'s+ات

م� الع+الء ال+�ال�� لها وتع� م� أه! ال+2اbا ال�'اف��ة لل�ف�ق على ال+'اف��� داخل 
  ). ٢٠١١األس�اق ال+��ه�فة (ال�ل�فاني، 

وال���	 ال
	اد� bقع على عاتقه ال$�8 ع� الف
ص الفاعلة ل2	ادة اع�اد 
ال�2ائ� وال�ي عل�ها ان ت&�ر Bفاءة االف
اد العامل�� ل�ق�b! أف�ل ال^�مات لل�2ائ� 
في ال+��ق$ل. ف+'s+ات ال��م أص$�h ت�رك أن س$X ق�امها Aاألع+ال ه� ألجل 

  (Miles, et al., 2015)'ة الع+�ل وم� أجل تل$�ة رغ$اته وحاجاته الiام
و	ع� مفه�م ال��جه Aالع+الء أو ال�
2�B على الع+الء م� ال+فاه�! ذات األAعاد 
ال+�ع�دة، ولHل� فق� ت'اولها الع�ی� م� ال�iاب وال$اح��k م� زواbا م^�لفة. فه'اك م� 

أنها تل� األن1&ة ال+��دة وغ�
 ال+ل+�سة أساسًا وال�ي ع
ف ال��جه Aالع+الء على 
  . (Stanton, 1999)تق�م Aإش$اع اح��اجات األف
اد وت�ق له! ال
ضا 


 م$
وك (Bف على سل�لة الق�+ة ٢٠٠٤ك+ا ذ
) أن ال��جه Aالع+�ل ه� ال�ع
للع+�ل وال�ي ت�! م� خالل ز	ادة ال+'افع ال�ي �b.ل عل�ها الع+�ل م� ال+'�9ات 

��+لها الع+�ل مقارنة Aال+'افع مقارنة Aال�iلفة ال�ي ی��+لها أو تقل�ل ال�iال�ف ال�ي ی
B+ا أن ه'اك م� ع
ف ال��جه Aالع+الء على أنها  ال�ي �b.ل عل�ها م� ال+'�9ات.

كافة األن1&ة ال�ي تق�م بها ال1
Bات وال+vس�ات لX�i الع+الء واالح�فاÃ به!، 
  وتل$�ة رغ$اته!.
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) �1
 شف�b ٢٠١٠في ح�� 
) أن ال��جه Aالع+الء هي فل�فة وسل�ك ی'�1
ب�� Bافة ال+���	ات اإلدار	ة Aال+'s+ة و	�
ج! إلى أفعال م� خالل سل��Bات 
ال+��ف�� م� خالل ال�
2B على حاجات ورغ$ات وم�&ل$ات الع+الء والع+ل على 

  تل$��ها به�ف خل ق�+ة للع+الء وت�ق� رضاه! ووالئه! لل+'s+ة وم'�9اتها. 
ء على أنها ثقافة ) ال��جه Aالع+ال٢٠٠٤في نف� ال��اق ع
ف االمام (

 ت'�s+�ة ت'&�� على م1ارBة Bل العامل�� داخل ال+'s+ة في خ�مة الع+الء وخل
  ق�+ة عال�ة له! م� أجل ت�ق� أداء م�+�2 لل+'s+ة دخل ال��ق ال+��ه�فة. 

ال��جه ب����� ج�دة الع+الء على أنه  Blocker et al., (2011)وق� ع
ف 
االه�+ام Aالع+الء وت��ی� م�&ل$اته! وال�عي  إسل�ب ب�ع م� خالله sbه
 رجل ال$�ع

  إلرضائه! وم1ار�Bه! في حل ال+1اكل ال^اصة به!.
 �
أن ال��جه Aالع+�ل bع'ي اس�k+ار ال+'s+ة  Fairoz et al., (2010)و	

وق�ا ج��ا لل�ع
ف على رغ$ات وحاجات الع+الء ل��ق� رضاه! وخاصة في �ل 
  ح�ى ت��&�ع ال+'s+ة ال+�افsة على ع+الئها. ال+'اف�ة الق�	ة في ال��ق ال+��ه�فة 

) 
�1
 ال�ایb ًا
) إلى أن ال��جه Aالع+الء ه� ق�رة ال+'s+ة على ٢٠١٧وأخ�
االت.ال Aالع+الء و�'اء عالقة ق�	ة �E	لة األجل معه! وات^اذ الق
ارات ب'اء على 

ء رغ$ات وت�قعات وحاجات الع+الء وت&$� ال+فاه�! ال���	ق�ة ال��یkة إلرضا
  الع+الء وX�B ثق�ه!.

"ال�ل ن�� إقامة عالقات  :خالصة الق�ل أن ال���6� على العالء ه�
ت���ق�ة ��Rلة األجل مع العالء مE أجل تل,�ة االح��اجات وال�غ,ات وال�ف�vالت 

  الف�د#ة له7 على 6افة ال����ات مE خالل جه�د ت���ق�ة م��ة وم���ة".
 
2�B على الع+الء B$ع� م� أAعاد ال���	 وق� ت'اولA hع± ال�راسات ال�

  Mayasari, et al., (2010)ال
	اد� وعالق�ه Aال+�2ة ال�'اف��ة، ففي دراسة
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لل�ع
ف على م�a ت&$� مفه�م ال���	 ال
	اد� داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وم��س&ة 
ال�9! م� أجل ال�.�ل على األداء ال
	اد� ال�'اف�ي، وق� اس�^�مh ال�راسة 

ت مع ال
واد في تل� ال+'s+ات وذل� Aق.� ال�.�ل على آرائه! وت�جهاته!، ال+قاAال
ول+ع
فة ما إذا Bانh م's+اته! ت��^�م ع+ل�ات ال���	 ال
	اد�، وت�صلh ال�راسة 

ق ال+'s+ة ل�&$� ال���	 ال
	اد� �Nbن م� خالل ال�فاعل مع E a�الى َأن إح

في االس�ق وت�ق� األداء ال
	اد� لها  الع+الء وال�H یvد� ب�وره إلى ن9اح ال+'s+ة
  وز	ادة ق�رتها ال�'اف��ة.

) به�ف ت�ل�� ال��ء على ال
	ادة ٢٠١٧وفي دراسة قامh بها قای� (
االس�
ات��9ة Aاع�$ارها ت�جه ج�ی� لل+vس�ات ال�ي ت�عى إلى تع2	2 ق�راتها 

ل29ائ
	ة ال�'اف��ة، وم� خالل ج+ع ال$�انات م� م9+�عة م� ال1
Bات ال.'اع�ة ا
ت�صلh ال�راسة وت�ل�لها إح.ائ�ا Aاس�^�ام م9+�عة م� األسال�X االح.ائ�ة فق� 

إلى م9+�عة م� ال'�ائج Bان أه+ها أن ه'اك اه�+ام م� ق$ل ال1
Bات م�ل ال�راسة 

ة أو صغ�
ة ال�9!، �$B hانB ات س�اءB
Aال��جه ال
	اد� في ب'اء االس�
ات��9ة لل1

ة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� أAعاد ال
	ادة االس�
ات��9ة و�'اء وأن ه'اك عالقة ذات دالل
ب'اء ق�رة ت'اف��ة ج�ی�ة الق�رة ال�'اف��ة، وأن ن9اح ال
	ادbة االس�
ات��9ة في 

ل+vس�ات ی��قف على م�a ن9اح ال+��mل�� داخل هHه ال+vس�ات في ت&$� أAعاد ل
  ة األجل معه!.ال
	ادة �Nbن م� خالل االه�+ام Aالع+الء و�'اء عالقة �E	ل

) 
) العالقة ب�� ال��جه ال
	اد� وال��جه ٢٠١٧ك+ا وت'اولh دراسة ال�ای
Aالع+الء داخل ال��ق وأث
ه+ا على ال+�2ة ال�'اف��ة في الق&اع ال+.
في، وذل� م� 
خالل دراسة ت&$�ق�ة على خ+�ة ب'�ك في م�افsة ده�ك و�اس�ق.اء آراء ع�'ة 

ل ال$'�ك م�ل ال�راسة، و�ع� ج+ع ال$�انات مف
دة م� ال+��mل�� داخ ٨٠ح9+ها 
وت�ل�لها إح.ائ�ا الخ�$ار ف
وض ال�راسة، وت�صلh ال�راسة إلى م9+�عة م� 
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ال'�ائج م'ها وج�د عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� ال��جه ال
	اد� وال��جه 
Aعاد Aالع+الء داخل ال��ق، وأن ه'اك تأث�
 مع'�� لiل م� أAعاد ال��جه ال
	اد� وأ

  ال��جه ال��قي على ال+�2ة ال�'اف��ة داخل ال$'�ك م�ل ال�راسة.

 ال��ة ال��اف��ة: - ٣
لق� زاد اه�+ام م's+ات األع+ال في ال�قh ال�الي ب��ق� ال+�2ة ال�'اف��ة م� 

و	ع� وضع مفه�م لل+�2ة خالل ما تق�مه م� م'�9ات تل$ي حاجات ورغ$ات الع+الء، 

 م� ال+ه�+�� وال$اح��k في م9ال ال�'اف��ة م� الق�اbا �kiاه�+ام ال hال�ي شغل

اإلدارة وال���	، Aاع�$ارها ال+.�ر ال
ئ��ي ل���ی� وضع ال1
Bة في ال��ق مقارنة 
) ٢٠٠٦م.&فى (ولق� أوضح ). AHersh and Aladwan, 2014ال+'اف��� (

 

2B ف+A ة على م'اف��هاB
	� ی��ح لها تق�A !bأن ال+�2ة ال�'اف��ة ت�+kل في ت+�2ّ ال1

 Aأسل�ب ناجح ور���ة أف�ل.kا أشار( م'�ج م�+�2 أو أك+BEvans an d 

Collier, (2007  ة على تف�قها فيB
Aأن ال+�2ة ال�'اف��ة هي إعالن ق�رة ال1
  م9الي ال���	 وال+ال�ة ف�ق Bل أول�	�ها.

ال+�2ة ال�'اف��ة Aأنها م9+�عة خ.ائÈ ت+�لiها  Covin (2000و	ع
ف (
ال+'s+ة وت+�2ها ع� غ�
ها م� ال+'s+ات، 8��A ت�ق لها م�قفا ق�	ا ت9اه م^�لف 


اف. B+ا ع
فh ال+�2ة ال�'اف��ة على أنها Eاأل ق�رة ال+'s+ة على ص�اغة وت&$�
االس�
ات��9ات ال�ي ت9علها في م
2B ت'اف�ي أف�ل Aال'�$ة لل+'s+ات ال++اثلة 

 c٢٠٠٦(م.&فى، والعاملة في نف� ال'1ا( .  
9
د ت�صل ال+'s+ة إلى  وأ�bًا تع
ف+A أنها الق�ة ال�ي ت'1اA ال+�2ة ال�'اف��ة


 فعال�ة م� تل� ال+��ع+لة م� ق$ل ال+'اف���، ح��Nb 8ن kة أك�ی�ق ج
E اك�1اف
�1
 وع+ار، A) ان�ا�ا االك�1اف م�Hه �ورها ت��9�ق+Aل م� ٢٠١٢B ف
). و	ع

Macmillan and Tampo (2001) 'أنها ال+�2ة ال�A خاص�ة أو م9+�عة اف��ة
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 Èة خ.ائ+s'+تف�ق لل 
ت'ف
د Aه وت+N'ها م� االح�فاÃ بها لف�
ة زم'�ة أو ع'.
�E	لة ن�$�ا ن��9ة صع��ة م�اكاتها، وت�ق تل� الف�
ة ال+'فعة لها وت+N'ها م� 

أن  B .Liu (2003+ا أوضح (ال�ف�ق على ال+'اف��� ف�+ا تق�مه م� م'�9ات لل�2ائ�
ل�'اف��ة تع'ي ح.�ل ال1
Bة على م
2B ت'اف�ي ُم�ق�م في ال��ق. B+ا ال+�2ة ا
) Aأن ال+�2ة ال�'اف��ة ع+ل�ة ب'اء نsام ت+�ل� م� ٢٠٠٤م��� وال'9ار ((أوضح 

  خالله ال+'s+ة م�2ة ف
	�ة ت�ف�ق بها على ال+'اف���. 
Aأن ال+�2ة ال�'اف��ة ته�ف ع+ل�ًا إلى مقابلة Stevenson (2007 و	�ضح (

ال+�2ة ال�اجات وال
غ$ات ال+�علقة Aال�2ائ� م� أجل اق�'ائه! ال�لعة أو ال^�مة. و 

 فاعل�ة م� تل� kة أك�ی�ق ج
E ة إلى اك�1اف+s'+د ت�صل ال
9+A ال�'اف��ة ت'1أ

  ال+�^
ة م� ق$ل ال+'اف���.
) Aأن ال+�2ة ال�'اف��ة َتع� َخاص�ة ت+ای2 ال1
Bة ع� ٢٠٠٥ك+ا ی
a الع2او� (

الُ+'اف�ة م� ج
اء ام�الكها م�ارد وع�امل م�اع�ة A+ـا b+'�ها ق�ة داخل�ة  ال1
Bات

اف ال+^�لفة م� ال+'�فع�� ی�9لى A+ا تق�مه Eًا ت9اه األ	س� لها م�قفًا ق�vة ت�B
ح

أن  BHeizer and Render (2001+ا وضح (م'�9ات ذات ق�+ة م�ف
دة ل�2ائ'ها. 
 
دة ت�ف�ق ال1
Bة بها على ال+'اف���، أ� إن ال+�2ة ال�'اف��ة تع'ي إ9bاد م�2ة م�ف

 .�	
  ال+�2ة ال�'اف��ة ت9عل ال1
Bة ف
	�ة وم�+�2ة ع� ال+'اف��� اآلخ
أن ال+�2ة ال�'اف��ة هي  )٢٠١٣في ح�� ی
B aل م� ال&
اونة وأب� جل�ل (

ال+9ال ال�H ت�+�ع ف�ه ال+'s+ة Aق�رة أعلى م� م'اف��ها في اس�غالل الف
ص 

	ة، ، ل�� م� أث
 ال�ه�ی�اتال^ارج�ة أو اiة والف	
أو اس�غالل م�اردها ال+ادbة وال1$

ل+�اجهة  ال�ي ق� ت�عل Aال�9دة، أو Aال�i'�ل�ج�ا، أو Aالق�رة على ت^ف�± ال�iلفة
  ال+'اف�ة في ال��ق ال+��ه�فة. 
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م9+�عة ال+�2ة ال�'اف��ة Aأنها  Kraja and Osmani (2013(وأخ�
ًا ع
ف 
1
وc ال��ل�!  (ان^فاضال+2اbا A ونة األن1&ة، االل�2ام
ال�iلفة، ج�دة ال+'�9ات، م

ال�ي ت+�لiها ال+'s+ة وت9علها في م
2B أف�ل م� ال+'اف��� لها و	ع&�ها وغ�
ها) 
  .وهnا ال�ع��Z س��,�اه ال�راسة ال�ال�ة، تف�ق ت'اف�ي عل�ه! في ال��ق ال+��ه�فة

  أ8عاد ال��ة ال��اف��ة: - ٤
� م� ال�راسات ح�ل أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة، ف+'ها لق� أج
	h الع�ی

اس�ه�فh ت��ی� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت  Cafferata (2009)دراسة
ال.'اع�ة ال.غ�
ة. ولق� أشارت ال'�ائج إلى أن أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت م�ل 
ال�راسة ت�+kل في أر�عة أAعاد هي ان^فاض ال�ع
 وال�'�ع في اإلن�اج وال�ق'�ة العال�ة 

أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة ) أن ٢٠٠٩ولق� أوضح ال&�	ل وxس+اع�ل ( .وج�دة ال+'�ج
وفي دراسة قام بها Bل ت�+kل في أر�عة أAعاد (ال+
ونة، ال�9دة، ال�iلفة، وال��ل�!)، 

ح�ل ال+�2ة ال�'اف��ة في ال+'1آت ال.غ�
ة  Kraja and Osmani (2013)م� 
وال+��س&ة األل$ان�ة. ح�8 ت�صلh ال�راسة إلى وج�د م2اbا ت'اف��ة في ال+'1آت 

�س&ة األل$ان�ة (ان^فاض ال�iلفة، ال+
ونة، ج�دة ال+'�9ات). هHا ال.غ�
ة وال+�
 a
�1
 وع+ار، ٢٠٠٩(ال&�	ل واس+اع�ل،  Aاإلضافة إلى Aع± ال�راسات األخA ؛

وفي ض�ء هHه ). Kotler and Keller, 2009 ؛Stevenson, 2007؛ ٢٠١٢

 ش��عًا لل+�2ة على أن األAعاد األكk ال�راسات �N+b الق�ل أن ه'اك ش$ه اتفاق ب�'ه+ا

ال�'اف��ة ل+'s+ات األع+ال ت�+kل في أر�عة أAعاد رئ���ة هي ال�iلفة وال�9دة 
  وال+
ونة وال��ل�!. وس�ف ی�! ت'اول Bل Aع� م� هHه األAعاد B+ا یلي:

  
  

  : ال�Qلفة -٤/١
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bع'ي ق�رة ال+'s+ة على ت��	 م'�9ات Aأقل تiلفة م+N'ة مقارنة هHا ال$ع� 
N+b'ها م� ت�ق� أر�اح أعلى، فال�iلفة ال+'^ف�ة ته�ئ ف
ص ال$�ع A+'اف��ها، م+ا 

Aأسعار ت'اف��ة. وق� ی��ق ذل� م� خالل اك�1اف م�رد أقل تiلفة لل+�اد األول�ة، 

، أو ال�^لÈ م� ال�س&اء، واالع�+اد �$iوف�رات ال�9! ال أو االع�+اد على ت�ق�

ام ال�اسX اآللي ب�bًال ع� األی�� على م'افH ال��ز	ع ال++ل�Bة لل+vس�ة، أو اس�^�
  ).Kotler and Keller, 2009العاملة (

) إلى أن إدارة ال+'s+ات ت�عى إلى ت^ف�± تiلفة ٢٠٠٥و	�1
 الع2او� (
م'�9اتها مقارنة Aال+'اف���، وال�ص�ل إلى أسعار ت'اف��ة تع2ز م� ال+�2ة ال�'اف��ة 

) أن ٢٠٠٩ل وxس+اع�ل (لهHه ال+'�9ات في ال��ق. ولق� أوضح Bل م� ال&�	
م's+ات األع+ال ت�عى إلى تق�م م'�9اتها ب�iلفة أقل م� ال+'اف��� لها م� أجل 
ال�.�ل على ح.ة س�ق�ة أك$
 وال�ص�ل إلى أسعار ت'اف��ة ت�ق ال+�2ة ال�'اف��ة 
لل+'�9ات داخل ال��ق. و	�! ذل� م� خالل االس�^�ام الiفء لل&اقة اإلن�اج�ة 

 Evans and(أوضح Bل م� ���� الُ+��+
 ل�9دة ال+'�9ات. B+ا الُ+�احة لها وال�
Collier (2007  ال�ف م'�9اتها م�iأن ت^ف± م� ت �N+b ات األع+ال+s'أن م

 
خالل االس�^�ام الiفء لل&اقة اإلن�اج�ة الُ+�احة لها ف�ًال ع� ال����� ال+��+
  في ج�دة هHه ال+'�9ات. 

) a
iلفة األقل تع� اله�ف ال
ئ��ي Aأن ال� )Slack, et. al ,2004و	
ل+'s+ات األع+ال، ح�8 ت�عى هHه ال+'s+ات ل��ق� تiلفة م'^ف�ة ل+'�9اتها 

أن  Krajewski and Ritzman (2005مقارنة Aال+'اف���. و	
B aل م� (
  االن^فاض في تiلفة ال+'�9ات یvد� إلى ان^فاض سع
ها مقارنة Aأسعار ال+'اف���. 

 a
تع'ي ال+���a ال+'اسX في أن ال�iلفة  Kotler and Keller (2009(و	
تiلفة اإلن�اج ال�ي تق�د إلى ع
ض ال+'s+ة ل+'�9اتها داخل ال��ق Aأسعار ت'اف��ة 
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تع2ز م� ال+�2ة ال�'اف��ة لهHه ال+'�9ات مقارنة Aأسعار ال+'اف��� داخل األس�اق 
  ال+��ه�فة. 

  ال�Fدة:  -٤/٢
م مع حاجات ورغ$ات الع+الء، فال1
Bات ت�1
 ال�9دة إلى تق�b! م'�9ات ت�الء

ال�ي ال تق�م م'�9ات �9Aدة عال�ة ال ت�+�N م� م�اجهة ال+'اف�ة داخل ال��ق 
�1
 وع+ار، A)ضح)٢٠١٢�	ل م� . وB ((Slack et al., 2004  �أن ال�9دة تعA

 !b�رة ص���ة ل�ق�.A إلى أداء األش�اء 
م� ال+2اbا ال�'اف��ة ال+ه+ة وال�ي ت�1
 Evans andم'�9ات ت�الءم مع اح��اجات الع+الء. وهHا ما أك�ه Bل م� (

Collier (2007  على أن ال+'�9ات ذات ال�9دة العال�ة ُت�ه! في ت���� سُ+َعة

a ال1
Bة وت�ق� رضا الع+الء. و	Karahasanovic and Lonn (2007)  أنA

  ال�9دة تع'ي ال+&اAقة مع ال+�&ل$ات، وxش$اع ال�اجات وال
غ$ات.
) 
Aأن ال�9دة تع'ي أن خ.ائÈ ال+'�ج  Atem and Yella (2007و	�1

 a
) Aأن ال�9دة تع'ي أن �Nbن اإلن�اج ٢٠٠٨الالمي، (تقابل م�&ل$ات الع+الء.  و	
 Krajewski andو	�1
. ال+�ض�عة م�$قًا وذا م�ث�ق�ة عال�ةم&اAقًا لل+�اصفات 

Ritzman (2005)  9ات ذات ال�9دة ال�ي تل$ي�'+A غ$�ن
إلى أن الع+الء ی
  حاجاته! ورغ$اته!. 

 a
ال�9دة هي ع+ل�ة تق�Eniola, and Ektebang (2014)  !bو	
ء وت�ف مع ال+'�9ات A+�اصفات ج��ة ت�iن قادرة على تل$�ة حاجات ورغ$ات الع+ال

م�&ل$اته! وت�ق رضائه! وxسعاده! وت�اه! في تع2	2 ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'s+ة 
  داخل ال��ق ال+��ه�ف. 

  ال�ونة: -٤/٣
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تق�b! م'�9ات ج�ی�ة أو م�&�رة وال�ي تع� تع'ي ال+
ونة ق�رة ال1
Bة على 
غ�
ات ال�ي األساس ل��ق� ال+�2ة ال�'اف��ة لل1
Bة م� خالل االس�9اAة ال�
	عة لل�

 B .Russell and+ا ی
B aل م� ()Slack, et. al, 2004(ت��ث في ال$�mة 
Taylor (2000  رة على إن�اج م9+�عة واسعة م� ال+'�9ات�ونة تع'ي الق
Aأن ال+


عة ف�ًال ع� االس�9اAة �A یل ال+'�9ات ال+�ج�دة�ة وتع�ی�دخال م'�9ات جxو
) Aأن ال+
ونة تع'ي قابل�ة Chase et al., 2001ل+�&ل$ات الع+الء. B+ا أوضح ( 

ال1
Bة على تق�b! م'�9ات م�'�عة في ال�قh ال+&ل�ب، ف�ًال ع� ق�رة ال1
Bة م� 
  ت&�	
 ال+'�9ات القائ+ة وت���� ع+ل�اتها ل�ق�b! م'�9ات ج�ی�ة.

 a

� وسل�+ان (و	N$ة على  )٢٠٠٦الB
أن م
ونة األن1&ة ت�+kل في ق�رة ال1
ال���	ق�ة ل�ق�b! م2	ج ت��	قي ی�'اسX مع حاجات ورغ$ات ال�غ��
 في أن1&�ها 

  داخل ال��ق ال+��ه�فة. الع+الء و	�اع� ال1
Bة على م�اجهة ال+'اف�ة
  ال��ل�7:  -٤/٤

ال��ل�! bع'ي س
عة االس�9اAة ألوقات ال��ل�! ال+��دة، وت�ف�
 ال+'�9ات في 
 B .()Slack, et al., (2004+ا أوضح ٢٠٠٨ال�قh ال+'اسX للع+الء (الالمي، 

ال��ل�! bع'ي ت^ف�± ال�قh ال�H ت��غ
قه ال1
Bات ع'� اس�الم Eل$ات الع+الء أن 
 Krajewski(لل+'�9ات وت�ل�+ه! تل� ال+'�9ات N1Aل نهائي. B+ا أشار Bل م� 

and Ritzman (2005  !أن ال��ل�A ق ب�� اس�الم
bقاس ب�قh االن�sار ال+��غ
.Xا ال&لHالع+الء وتل$�ة ه XلE  ل م�B ) ٢٠٠٩ال&�	ل واس+اع�ل (ولق� اتف

س
عة االس�9اAة في ت�ج� ثالثة أوجه ل$ع� ال��ل�! وهي ) أنه ٢٠١٢و��1
 وع+ار (
ال��ل�! وال��ل�! في ال+Nان ال+'اسX وال��ل�! في ال�قh ال+��د م� أجل تل$�ة 

  .حاجات ورغ$ات الع+الء ال�ال��� وX�B ع+الء ج�د
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1
وc ال��ل�! هي ع+ل�ة االل�2ام ب��ل�! ) م�a ٢٠٠٨و	
a الالمي (A االل�2ام
 ال+'�9ات للع+الء في ال�قh ال+'اسX وفي ال+Nان ال+'اسX وE$قًا لل1
وc ال+�ف

  عل�ها م+ا �bاه! في دع! الق�رة ال�'اف��ة لل+'s+ة.
خالصة الق�ل و�ع� اس�ع�اض األدب�ات ال�علقة 8ال����� ال��اد" وال��ة ال��اف��ة   

  اآلتي:ی�vح 
ن�رة ال$��ث ال�راسات الع
��ة ال�ي ت'اولh ال���	 ال
	اد� في ال+'1آت  )١(

ال.غ�
ة وال+��س&ة وأن ه'اك Aع± ال�راسات األج'$�ة ال�ي ر2Bت على 
 .Becherer et al., 2000; Fairoz et al)هHا ال+9ال وم'ها دراسة 

2010; Mario, 2014)   
$�ة ال�ي ت'اولh العالقة ب�� ال���	 ن�رة ال$��ث وال�راسات الع
��ة واألج' )٢(

ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة N1Aل م$اش
، وأن ال�راسات ال�ي ت'اولh أAعاد 

، االس�$اق�ة، اس�غالل الف
ص Eاع، ت�+ل ال+^ا�اد� (اإلب	
ال���	 ال
ال��ق�ة، ال�
2�B على الع+الء) وعالق�ها Aال+�2ة ال�'اف��ة ت'اول�ها م� خالل 

؛ ٢٠٠٨ه ال
	اد� وعالق�ه Aال+�2ة ال�'اف��ة وم'ها دراسة (ال�Nارنة، ت'اول ال��ج
 ).٢٠١٧؛ ال�ای
، Sebora, 2010؛ ٢٠١٤ال9از�، 

على ح� عل! ال$اح8 ال ت�ج� دراسة ساAقة ت'اولh عالقة ال���	 ال
	اد�  )٣(
Aال+�2ة ال�'اف��ة Aال�&$� على ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك 

 ل�راسة ال�ال�ة أه+�ة خاصة.م+ا bع&ي ا

  ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة: - ٥
ل�� م� ال�هل وضع مفه�م م�ف عل�ه لل+'1آت ال.غ�
ة، فق� b^�لف مفه�م 
ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة م� دولة إلى أخ
a، وح�ى داخل ال�ولة نف�ها، و�ال
غ! 


،  م� ذل� فأنه �N+b االع�+اد على م9+�عة م� ال+عای�
 9�B! رأس+k��+ال+ال ال
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وع�د الع+ال، وE$�عة ال+ل�iة وال+�vول�ة اإلدار	ة، وال+���a ال�ق'ي، وح9! اإلن�اج، 
 ،
  ).٢٠١٠وغ�
ها م� ال+عای�
 ل�ع
	� هHه ال+'1آت (ب� ناص

) أنه ل�ع
	� ال+'1آت ال.غ�
ة ٢٠١١فق� أوضح مX�N الع+ل الع
�ي (
وال+��س&ة ت�ج� م9+�عة م� ال+عای�
 الi+�ة (ح9! الع+الة وع�د اآلالت ووسائل 
 a�ن�ع�ة (أسل�ب اإلدارة وم a
ال'قل وال+���a ال�i'�ل�جي وح9! رأس ال+ال) وأخ

ال+ع�ار األق
ب لل�ع$�
 ع� االس�قالل�ة)، B+ا أوضح أن مع�ار ح9! الع+الة bع� 
  .الق�رة على ال�1غ�ل لهHه ال+'1آت

تع
	� لل+'1آت ال.غ�
ة اع�+� في ذل�  ولق� قام االت�اد األورو�ي Aإص�ار
على مع�ار� ع�د الع+ال وxج+الي األص�ل، ح�8 ع
ف ال+'1أة ال.غ�
ة Aأنها 

مل��ن  ٥عامال و	�Nن إج+الي أص�لها أقل م�  ٥٠ال+vس�ة ال�ي ت�! أقل م� 
ال+vس�ة ال�ي ی�
اوح ع�د العامل�� ف�ها  ی�رو، أما ال+'1أة م��س� ال�9! فهي تل�


 م�  ٢٤٩إلى  ٥٠م� kج+الي أص�لها أكx٥عامل، و  ،�bان وحاB
مل��ن ی�رو (ب
٢٠١٢ .(  

أوض�h أن ال�� األدنى  Kraja and Osmani (2013)وفي دراسة قام بها 
ع+ال وأن ال�� األق.ى ه�  ١٠وال+��س&ة ه� ل�9! الع+الة في ال+'1آت ال.غ�
ة 

عامل  ٥٠عامل، وأن ال�� األدنى ل�9! الع+الة في ال+'1آت ال+��س&ة ه�  ٤٩

ة  ٢٤٩ب�'+ا ال�� األق.ى ه� �$B م� ال+'1آت 
عامل، وما ی2	� ع� ذل� bع�$

  ال�9!. 
ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ) أن ٢٠١١في ح�� ب�� مX�N الع+ل الع
�ي (

ع+ال  ١٠إلى  ٢ع+ال في ال�+�، وم�  ٤ل� ال+'1آت ال�ي bع+ل بها أقل م� هي ت
ع+ال  ٩إلى  ١ع+ال في ال29ائ
 وع+ان وال�i	h، وم�  ١٠في األردن، وأقل م� 

  عامال في ال$�
	�.  ١٩إلى  ٥في ال�ع�دbة وم�  ٢٠إلى  ١في الع
اق، وم� 
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��ة اع�+�ت م's+ة الع+ل الع) أن ٢٠١١مX�N الع+ل الع
�ي (ك+ا ب�� 

 الع
�ي األول ح�ل ال�1غ�ل وال$&الة في 	
تع
	فا لل+'1آت ال.غ�
ة أوردته في ال�ق

 ٤ –١ال�ول الع
��ة أن ال+'1أة م�'اه�ة ال.غ
 ی�
اوح ع�د الع+ال بها ما ب�� 
 – ٢٠عامال، وال+'1أة ال+��س&ة ما ب��  ١٩ – ٥عامال، وال+'1أة ال.غ�
ة ما ب�� 

  عامال. ٩٩
ه) في دراس�ها ح�ل دور ال+'1آت ال'�ائ�ة ١٤٣٤ت
a ال�$�عي (وأخ�
ًا 

الغ
فة ال�9ار	ة ال.غ�
ة في حل مN1لة ال$&الة في ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة، و (
في م'��a ال
	اض االق�.اد� أن ح9! الع+الة في ال+'1آت  ه)A١٤٣٤ال
	اض، 

ة في ال+'1آت وح9! الع+العامل،  ٢٠ – ١ی�
اوح ما ب�� ال.غ�
ة وال+��س&ة 
وذل� E$قًا لل�1
	ع ال�ع�د� في هHا  عامل ١٠٠-٢١ال+��س&ة ی�
اوح ما ب�� 

   ال+9ال.
ال�ع
	� ال�ارد م� اله�mة العامة  ت$'يخالصة الق�ل في هHا ال$�8 س��! 

لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة، ح�8 ق�+h هHه اله�mة 
  &ة إلى ثالث أق�ام هي:ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س

م��ف�� ب�وام  ٥إلى  ١م'1آت م�'اه�ة ال.غ
: وهي ال�ي ت�! ع�د م�  )١(
 مل��ن ر	ال سع�د�. ٣كامل، ول�یها إی
ادات س'�	ة م� صف
 إلى 

م��ف ب�وام Bامل،  ٤٩إلى  ٦م'1آت صغ�
ة: وهي ال�ي ت�! ع�د م�  )٢(
 .مل��ن ر	ال سع�د� ٤٠مل��ن إلى  ٣ول�یها إی
ادات س'�	ة م� 

م��ف ب�وام Bامل،  ٢٤٩إلى  ٥٠م'1آت م��س&ة: وهي ال�ي ت�! ع�د م�  )٣(
  مل��ن ر	ال سع�د�. ٢٠٠مل��ن إلى  ٤٠ول�یها إی
ادات س'�	ة م� 

8�.قة ت,�ك والق.اع ال�0اعي بها:  - ٦ Zال�ع��  
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 اإلدار	ة الهامة Aال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة، Eة م� ال+'ا�م'&قة ت$�ك واح �تع

ًا لل+�قع sة بها، ن�ة ال+�'�عة ال+��اجbه، واألن1&ة اإلق�.ادA 2�+ت� �Hافي ال
ال9غ

وع�د ال+�افsات ال�ي ت�+ها وال+
اك2 اإلدار	ة ال�اAعة لها، ح�8 أنها تأتي في 
ال�
ت�X ال^ام� م� ح�8 ال+�احة، وتأتي في ال�
ت�X ال�اAع م� ح�8 ع�د 

في ال�
ت�X الkام� م� ح�8  ال+�افsات ال$الغ ع�ده! سh م�افsات، B+ا أنها تأتي
 ال++لiة,  ٧١ع�د ال+
اك2 اإلدار	ة وال$الغ ع�ده! Eًا (م�س�عة م'ا	2ًا إدارB
م

  ه).١٤٢٨
, وتع� ال+'&قة ذات م�قع جغ
افي B٢ل! ١٤٧٬٠٠٠وت$لغ م�احة م'&قة ت$�ك 

م�+�N�A ،2! إEاللها م� جهة الغ
ب على ال$�
 األح+
 وخل�ج العق$ة, وت�1
ك 
ر	ة م� جهة ال9'�ب وأج2اء م� ال9'�ب ال1
قي مع ال+�ی'ة ال+'�رة, �A�ود إدا

و	��ها م� ال1
ق م'&قة حائل وم'&قة ال�9ف, وم� ال1+ال ف���ها ال++لiة 
األردن�ة الهاش+�ة، وق� ه�أها ذل� ال+�قع ال9غ
افي ال+�+�2 ل��iن م
2Bًا ت9ار	ًا b^�م 

A Eن وال+'ا�ل� ال+Eة، أهل ال+'&قة وال+ق�+�� (أbة ال�ع�د��
  ).٢٠٠١ال++لiة الع
م، وال�H ی�'اول ت�ز	ع ٢٠١٧وE$قًا آلخ
 ال�ق�ی
ات االح.ائ�ة لل�Nان عام 

سNان ال+'&قة ح�X ال+�افsة وال9'��ة وم�ل اإلقامة، أ�ه
 ال+�ح أن ع�د سNان 
% وت�! م�ی'ة ت$�ك ٧٩ألف ن�+ة، k+bل ال�ع�دی��  ٩١٠م'&قة ت$�ك ح�الي 
  ).A٢٠١٧ال+'&قة (اله�mة العامة لإلح.اء, أك$
 ت9+ع سNاني 

وال ی2ال الق&اع ال.'اعي في م'&قة ت$�ك ناشmًا، bع�+� غال$��ه على ال+'1آت 
ال.غ�
ة وال+��س&ة، إال أنه ی�^H خ&�ات ع+ل�ة ن�� ال��سع ال�
	ع، وق� أسه! في 

�H حقق�ه ذل� إن1اء ال+�ی'ة ال.'اع�ة في ال+'&قة، وت�ف
 ال+�اد ال^ام، وال'9اح ال
 ال++لiة, Eها م� ال+ق�مات (م�س�عة م'ا
ال+'&قة في م9ال ال2راعة وغ�

  ه). ١٤٢٨
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  ثان�ًا: االRار العلى لل,�>:
في هHا ال29ء م� ال$�8، س��! ت'اول مN1لة ال$�8 وت�اؤالته، وأه+��ه، 

  وأه�افه، وف
وضه، وذل� على ال'�� ال�الي:
 م2]لة ال,�> وت�اؤالته: -١

ال$�mة ن��9ة ال+'اف�ة ال1�ی�ة ب�� م's+ات األع+ال وال�غ�
ات ال+��+
ة في 
فق� أص$�h ال
	ادة وس�لة ح��	ة لهHه ال+'s+ات لiي ت��+
 في اك�1اف  ،ال+��&ة

ولق� . تل$ي حاجات ورغ$ات الع+الءواس�k+ار الف
ص وتق�b! خ�مات ج�ی�ة م�+�2ة 
م� ال'�ائج ال$اه
ة ال�ي حقق�ها ال+'1آت أنه Aال
غ! ) ٢٠١١ع$�ال
ح�! ول�رع (ب�� 


 م'ها ل! ت��&ع ال.+�د في �kiدول العال!، إال أن ال Xة وال+��س&ة في أغل
ال.غ�
وجه ال+'اف�ة لع�م وج�د م2اbا ت'اف��ة ت�+�ع بها هHه ال+'s+ات مقارنة Aال+'s+ات 

ylGilmore and Darr ) و٢٠١٣ولق� أوضح Bل م� ال+ل�! (. األخ
a ال+'اف�ة
أنه على ال
غ! م� أن ال���	 یلعX دورًا ح��	ًا في ت���� وت&�	
 مع
فة  (2011)

  ال+'s+ة Aع+الئها و�ال+'اف���، م+ا �bاع� ال+'s+ة على ت�ق م�2ة ت'اف��ة داخل 
  

ال��ق ال+��ه�فة مقارنة Aال+'s+ات األخ
a، إال أن هHا ال+�ض�ع ح.ل على 
ولق�  .خل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ال�9!اه�+امًا أقل م� ال$اح��k وخاصة دا

خل.h ال�راسة االس�&الع�ة ال�ي قام بها ال$اح8 م� خالل ال+قاAالت ال1^.�ة 
ف
دًا) ع� ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة  ١٥مع م9+�عة م� ال+��mل�� (

ساه+h في تÈ�^1 مN1لة ال�راسة، وق� ت+kلh ت$�ك إلى م9+�عة م� ال+vش
ات 
 في اآلتي: +vش
ات   هHه ال

ضعف ال
ص�� ال+ع
فـي لـ�a ال+�ـ�mل�� عـ� ال+'1ـآت ال.ـغ�
ة وال+��سـ&ة فـي  )١(
 م'&قة ت$�ك ع� ال���	 ال
	اد� وأه+��ه في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة.
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ی�جــ� اه�+ـــام غ�ــ
 Bـــافي مـــ� ق$ــل ال$ـــاح��k ب�راســـة دور ال��ــ�	 A.ـــفة عامـــة  )٢(
ال+�ــ2ة ال�'اف�ــ�ة لل+'1ــآت ال.ــغ�
ة وال��ــ�	 ال
	ــاد� A.ــفة خاصــة فــي ت'+�ــة 

 وال+��س&ة     A+'&قة ت$�ك.
وجــــــ�د Aعــــــ± ال+ع�قــــــات ال�ــــــي ت�اجــــــه ال+�ــــــ�mل�� داخــــــل ال+'1ــــــآت ال.ــــــغ�
ة  )٣(

وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك لل��جه ن�� ال��ـ�	 ال
	ـاد� م+ـا قـ� تـvث
 علـى ت'+�ـة 
 ال+�2ة ال�'اف��ة لهHه ال+'1آت داخل ال��ق ال+��ه�فة.

فإن مN1لة ال�راسة ال�ال�ة ت�+kل في ال1iف ع� دور ال���	 و�'اًء عل�ه، 
ال
	اد� في ت'+�ة ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، وال�ي 

   �N+b ت+�kلها Aال��اؤل ال
ئ��ي اآلتي:
  ما العالقة ب�E ال��جه ن�� ال����� ال��اد" وت��ة ال��ة ال��اف��ة

  وال��س.ة 8�.قة ت,�ك؟ لل�2آت ال0غ��ة 
  وال�H ی'1 م'ه، ال��اؤالت الف
عي ال�ال�ة:     

ما م�a ت�جه ال+��mل�� داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك ن��  )١(
 ال���	 ال
	اد�؟

ما هي ال+2اbا ال�'اف��ة ال�ي ت�+�ع بها ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة  )٢(
 ت$�ك؟ 

ال���	 ال
	اد� في ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة ما أث
 ال��جه ن��  )٣(
 وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك؟

  أه�ة ال,�>: - ٢
��b+� ال$�8 أه+��ه م� االه�اف ال�ي �bعى ل��ق�قها، Aاإلضافة إلى أه+��ه 

  العل+�ة والع+ل�ة B+ا یلي:
 األه�ة العل�ة: -٢/١
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)١( ال�'+�ة االق�.ادbة  أه+�ة ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ودورها في ت�ق�

ة ال�9!.�$B ات األع+ال+s'+ال$'�ة األساس�ة ل �واالج�+اع�ة وال�ي تع 

أه+�ة ال���	 ال
	اد� B+�خل ت��	قي ج�ی� ل�'+�ة وت&�	
 الع+ل وت����  )٢(
األداء داخل م's+ات األع+ال A.فة عامة وال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة 

 A.فة خاصة.
 ال���	ة أه+�ة م'&قة ت$�ك B+9ال ت&$� )٣(Eاع�$ارها م� ال+'اA 8�$ا الHقي له

داخل ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة، ح�8 أن ال+'&قة ت�9ه ن�� ال�غ��
 في ش�ى 
 ال+9االت.

هHا ال�b 8�$اع� على إث
اء ال+�N$ة الع
��ة Aإضافة دراسة ت&$�ق�ة ع� العالقة  )٤(
لل+'1آت ال.غ�
ة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� و��� ال+�2ة ال�'اف��ة 

 وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك.
  األه�ة العل�ة: -٢/٢
ن�ـائج هــHا ال$�ـ8 س��ــ�ف�� م'هــا الع�یـ� مــ� ال9هــات واألEـ
اف ذات العالقــة فــي  )١(

  .a
 ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة م� جهة وفي م'&قة ت$�ك م� جهة أخ
وأث
هـا  ن�ائج هHا ال$�8 س��اه! في تÈ�^1 واقع ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� )٢(

 .في ت'+�ة ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك
ال��ص�ات ال+ق�
حة س��اه! في ز	ادة ال��جه ت�� ال���	 ال
	اد� B+�خل  )٣(

 ل�'+�ة ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك.

  أه�اف ال,�>: - ٣
A.فة عامة یه�ف هHا ال$�8 إلى دراسة وت�ل�ل العالقة ب�� ال���	 ال
	اد� 
وت'+�ة ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، و�.فة خاصة 

  یه�ف هHا ال$�8 إلى ما یلي: 
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� ی�ضح مفه�م وE$�عة ال���	 ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة وأAعـاد       )١(sار نEب'اء إ
 ای�
 ق�اس Bل م'ه+ا.أو مع

ال�ع
ف على م�a االه�+ام داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك  )٢(
 Aال���	 ال
	اد�. 

ال�ع
ف على ال+2اbا ال�'اف��ة ال�ي ت�+�ع بها ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة  )٣(
 A+'&قة ت$�ك. 

�'اف��ة دراسة وت�ل�ل العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� و��� ال+�2ة ال )٤(
 لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك.

ـــــة ال+�ـــــ2ة ال�'اف�ـــــ�ة لل+'1ـــــآت ال.ـــــغ�
ة  )٥( ـــــ�b! م9+�عـــــة مـــــ� ال��صـــــ�ات ل�'+� تق
 وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك م� خالل ز	ادة ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�.

 ف�وض ال,�>: - ٤

� م��+� م� األدب�ات ال�اAقةsا ال$�8 على أساس نHوض ه
 اس�'� ب'اء ف

 
� في Bل ما ه� م�اح ع� ال���	s'ا األساس الHل هk+�	ا ال+9ال، وHفي ه
 ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة، وذل� به�ف ال�ع
ف على العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	
ال
	اد� و��� ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، ح�8 ت! 

ل�ي ت�صلh إل�ها ال�راسات ال�اAقة في هHا ب'اء ف
وض ال$�8 في ض�ء ال'�ائج ا
  ال+9ال، B+ا یلي:
ت�ج� عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� ال��جه ن�� ال���	  الف�ض األساسي:

ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة ل�a ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في 
   م'&قة ت$�ك.

الف
وض الف
عي  وألغ
اض ال��ل�ل االح.ائي، ت! تق��! هHا الف
ض إلى     
  ال�ال�ة:
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ت�ج� عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� ال��جه ن��  الف�ض الف�عي األولى:
 ال���	 ال
	اد� وان^فاض م���a ال�iلفة Bأح� م�غ�
ات خل
ال+�2ة ال�'اف��ة ل�a ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة 

  ت$�ك.
ت�ج� عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� ال��جه ن��  الف�ض الف�عي ال�اني:

ال���	 ال
	اد� وج�دة ال+'�9ات Bأح� م�غ�
ات خل ال+�2ة 
ال�'اف��ة ل�a ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة 

  ت$�ك.
ت�ج� عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� ال��جه ن��  الف�ض الف�عي ال�ال>:

األن1&ة ال���	ق�ة Bأح� م�غ�
ات  ال���	 ال
	اد� وم
ونة
خل ال+�2ة ال�'اف��ة ل�a ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في 

  م'&قة ت$�ك.
ت�ج� عالقة ذات داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� ال��جه ن��  الف�ض الف�عي ال�ا8ع:

1
وc ال��ل�! Bأح� م�غ�
ات A اد� واالل�2ام	
ال���	 ال
ال.غ�
ة وال+��س&ة في خل ال+�2ة ال�'اف��ة ل�a ال+'1آت 

  م'&قة ت$�ك.
  

  : م�ه�Fة ال,�>:ثال�اً 
ت�1+ل م'ه�9ة ال$�8 على ن�ع ال+'هج ال+��^�م، ون�ع ال$�انات وم.ادر 
 Xقها وث$اتها، م�9+ع ال$�8، أسال��ص a�ال�.�ل عل�ها، أداة ج+ع ال$�انات وم

  ت�ل�ل ال$�انات، وأخ�
ًا ح�ود الB ،8�$+ا یلي:
  ال��<�م: ن�ع ال�هج -١
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اع�+� ال$�8 على ال+'هج ال�صفي ال��ل�لي، لل�ع
ف على مفه�م وE$�عة 
وأAعاد Bل م� ال���	 ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة، Aاإلضافة إلى وصف م�a االه�+ام 
Aال���	 ال
	اد� وال+2اbا ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، 

ب�� االه�+ام Aال���	 ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة لهHه  وأخ�
ًا دراسة وت�ل�ل العالقة
 ال+'1آت، لل�ص�ل إلى م9+�عة م� ال'�ائج وال��ص�ات ل2	ادة االه�+ام Aال���	

  ال
	اد� وت'+�ة ال+2اbا ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك. 
  

  ن�ع ال,�انات وم0ادر ال��0ل عل�ها: -٢
واإلجا8ة على ت�اؤالته واخ�,ار ف�وضه، ت7 ل��ق�� أه�اف ال,�> 

 االع�اد على ن�ع�E مE ال,�انات ها:
وهي ال,�انات ال�ي ت7 ال��0ل عل�ها مE ال��Q  ال$�انات الkان�	ة: -٢/١

وال��2ات وال�راسات ال�ا8قة وغ��ها مE ال0ادر الع���ة واألج�,�ة، ل,�اء 
اد" وال��ة ال��اف��ة.إRار ن�V" لفه�م وR,�عة وأ8عاد ال����� ال��  

 قائ+ة  ال,�انات األول�ة: -٢/٢	
E وهي ال$�انات ال�ي ت! ال�.�ل عل�ها ع�
+�ی
	� داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ال+الك والاس�ق.اء س��! ت�زعها على 


وني، و�+�اع�ة م9+�عة �iاالل �	
م�ل ال�راسة، م� خالل ال+قاAالت ال1^.�ة وال$
  خل هHه ال+'1آت.م� ال+��mل�� دا

ع وع��ة ال,�>:  -٣�Fم 
ت! ت��ی� م�9+ع ال$�8 على أساس ج+�ع ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في 

م'1أة) E$قًا لق�ائ! ال+�1
A ��Bالغ
فة ال�9ار	ة  ٢٣٦٥م'&قة ت$�ك وال$الغ ع�ده! (
ال.'اع�ة في م'&قة ت$�ك م� الفmة األولى والkان�ة والkالkة وال
اAعة. وق� ت! اخ��ار 

 ;Wolda (1981)ق� أشار Bل م� %) م� م9+ل م�9+ع ال$�8، و ١٠ن�$ة (
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Bartlett el al., (2001)  اف�ة في حالة ت9اوز م�9+عB ن�iه ال'�$ة تHأن ه
اخ��ار ال+الك وال+�ی
	� B+ا ت! مف
دة).  ٤٠٠٠مف
دة) وال ی2	� ع� ( ١٠٠٠ال8�$ (

  بهHه ال+'1آت �Bح�ة معای'ة في هHا ال$�8 لألس$اب ال�ال�ة:

 مع
فة Aال+9االت ا )١(kا ال�'اف��ة أنه! أكbاد�، ال+2ا	
ل
ئ���ة لل$�8 (ال���	 ال

 لل+1
عات ال.غ�
ة وال+��س&ة).
(م�ی
 إدارة) وال+��mل�ات ال+Nلف�� بها تف
ض عل�ه! أن م'اص$ه! ال���ف�ة  )٢(

مع
فة �Bف�ة ت'+�ة ال+2اbا ال�'اف��ة لل+'1آت ال�ي bع+ل�ن بها وخاصة م� خالل 
 ال��جهات ال���	ق�ة ال��یkة. 

.الح�ات وال�ل&ات ال+^�لة له! ت+N'ه! م� ات^اذ الق
ارات ال�ي تعل أن ال )٣(
 Aااله�+ام Aال���	 ال
	اد� وت'+�ة ال+2اbا ال�'اف��ة لل+'1آت ال�ي bع+ل�ن بها.

  
  م�غ��ات ال,�> ومعای�� ق�اسها: -٤

ل+�غ�
ات bع
ضها ال$اح8 في ض�ء ف
وض ال$�8، نالحÖ وج�د ن�ع�� م� ا
  معای�
 ق�اسها وال�ى ت
ت2i عل�ه+ا ال�راسة ال�ال�ة، وه+ا:) مع ١فى ال9�ول رق! (

ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ال�غ�� ال��قل: 

ح ال29ء الkاني م� قائ+ة االسE !ت 
�$�ان والA �H+'&قة ت$�ك، ولق�اس هHا ال+�غ�


 أAعاد رئ���ة لل���	 ال
	اد� (اإلب�اع ت�+� خ+�ة Eقي، ت�+ل ال+^ا	ال���
ال���	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، ال�
2�B على الع+الء)، 

  . مع�ارًا) ٢٠م�1+لة على (
: ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، ولق�اس ال�غ�� ال�ا8ع


ح ال29ء الkال8 م� قائ+ة االس�$E !ت 
�ان وال�H ت�+� أر�عة أAعاد هHا ال+�غ�
رئ���ة لل+�2ة ال�'اف��ة (ان^فاض م���a ال�iلفة، ج�دة ال+'�9ات، م
ونة األن1&ة، 
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1
وc ال��ل�!)، م�1+لة على (A ضح مع�ارًا) ١٩االل�2ام�	ول رق! (. و�١ال9( 
  م�غ�
ات ال$�8 ومعای�
 ق�اسها.

  
  
  
  
  
  
  

  ): م�غ��ات ال,�> ومعای�� ق�اسها١ج�ول رق7 (

  ال�غ��  ال�غ��ات
  ال�ئ��ي

ال�غ��ات 
  معای�� الق�اس  الف�ع�ة

ال�غ�� 
  ال��قل

ال��جه 
ن�� 

ال����� 
  ال��اد"

اإلب�اع 
  ال����قي

  ت91ع ال+'1أة العامل�� على تق�b! أفiار ت��	ق�ة ج�ی�ة
  ت�عى ال+'1أة دائ+ًا إلى تق�b! م'�9ات ج�ی�ة للع+الء


ق E ام�ةت�عى ال+'1أة الس�^kی�ق�ة ح	ت�� Xوأسال�  
  ت�ع! ال+'1أة أن1&ة ال$�8 وال�&�	
 ال�اخل�ة في م9ال ال���	

ت�ل 
 �Rا>ال
  ال����ق�ة


 عال�ةEق�ة ذات م^ا	ارسة أن1&ة ت��++A ت�+�ع ال+'1أة  
ال+��mل�� Aال+'1أة ل�یه! الق�رة على ات^اذ ق
ارات Aال
غ! م� 


 ال��ق الغ+�ض وع�م ال�أك� م� ن�ائ9ها Eوم^ا  

 ال�ي ت��� Aالق�ام Eفة ح9! ال+^ا
ت�
ص ال+'1أة على مع

  Aاألن1&ة ال���	ق�ة

 ت'�ج م� Eرة على ت�+ل أ� م^ا�ت+�ل� ال+'1أة الق

  م+ارسة أ� ن1اc ت��	قي

االس�,اق�ة 
  ال����ق�ة

ل�a ال+'1أة رؤ	ة م��ق$ل�ة واض�ة ع+ا ی�ور في ال$�mة 
 ال+��&ة Aه

ت��X�9 ال+'1أة N1Aل س
	ع لل�غ��
ات ال�ي ت��ث في ال$�mة 
 ال+��&ة Aه
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ت�ج� ق�رة ل�a ال+'1أة على ت�ق� مNاسX م� ال�غ�
ات 
  ال$��mة مقارنة Aال+'اف���

 
ت�عى ال+'1أة ل��iن م� أولى م's+ات األع+ال في تغ��
  أسال�X ال���	

اس�غالل 
الف�ص 
  ال����ق�ة

دراسة وت�ل�ل ال$�mة ال+��&ة لل�ع
ف على ت91ع ال+'1أة 
 الف
ص ال���	ق�ة الغ�
 م��غلة

ل�a ال+'1أة خ&ة م��ق$ل�ة لل�عامل مع الف
ص ال���	ق�ة 
 و�Bف�ة اس�غاللها

ت�
ص ال+'1أة على ال�
عة في اغ�'ام الف
ص ال���	ق�ة 

 ع� تiلف�هاs'غ± الA ال+�احة 

ال+'اف��� م� خالل  ت�عى ال+'1أة ل��iن م�+�2ة ع�
 اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة في ال��ق 

ال���6� 
على 
  العالء

ت$'ي ال+'1أة عالقات �E	لة األجل مع الع+الء لل�ع
ف على 
 حاجاته! ورغ$اته! وX�B والئه!

 ت�عى ال+'1أة لالس�9اAة ال�
	عة ل�اجات ورغ$ات الع+الء
الع+الء ال^اصة ب�&�	
 ته�! ال+'1أة Aآراء ومق�
حات 

 وت���� ال+'�9ات وت�عى ل�'ف�Hها
 

 م� ال9ه� وال+ال و�N1ل م��+�kB إنفاقA تق�م ال+'1أة

  ل+ع
فة ال+2	� م� ال+عل�مات ع� الع+الء

  ال�غ��  ال�غ��ات
  ال�ئ��ي

ال�غ��ات 
  معای�� الق�اس  الف�ع�ة

ال�غ�� 
  ال�ا8ع

ت��ة 
ال��ة 
  ال��اف��ة

ان<فاض 
م���� 
  ال�Qلفة

 �bعى ال+��ف�� داخل ال+'1أة ل�^ف�± ال�iلفة
 ی�ج� ل�a ال+'1أة نsام ج�� ل+
اق$ة ال�iال�ف
  ت��^�م ال+'1أة ال+�ارد ال+�احة N1Aل رش��

  ت�+�2 ال+'1أة Aان^فاض تiال�ف اإلن�اج الُ+$اش
ة

ج�دة 
  ال��Fات

 ق$ل الع+الءت�عى ال+'1أة ل�ق�b! م'�9ات م�ث�ق بها م� 
 تل�2م ال+'1أة A+عای�
 ال�9دة في م'�9اته

  ت��^�م ال+'1أة أسال�X م�'�عة ل����� ج�دة ال+'�9ات

ق م�ع�دة لل
قاAة على ال�9دةE م ال+'1أة�ت��^  

  م'�9ات أو خ�مات ال+'1أة م&اAقة لل+�اصفات الق�اس�ة ال�E'�ة
م�ونة 

األن2.ة 
  ال����ق�ة

ال+'1اة م
ونة عال�ة في ح9! االن�اج ل��'اسX مع ت+�ل� 
Xال�قل$ات في ال&ل 

ل�a ال+'1أة م
ونة عال�ة في االس�9اAة لل�غ�
ات في حاجات 
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  ال�0ر: مE إع�اد ال,اح> في ض�ء ن�ائج ال�راسات ال�ا8قة.
  

  العالقة ب�E م�غ��ات ال,�>: - ٥
) ی�ضح م�غ�
ات ال$�8، والعالقة ب�'ه+ا ١ب'اء على ما س$، فإن الN1ل رق! (

  ك'+�ذج وصفي له�Nل ال8�$.
  ) نموذج لهيكل البحث١شكل رقم (

 ورغ$ات الع+الء
 ت��^�م في أغ
اض إن�اج�ة ُم�ع�دةت+�ل� ال+'1أة آالت ومع�ات 

ال$�mة ت�+�2 ال+'1أة Aق�رته على االس�9اAة ال�
	عة ل�غ�
ات 
  ال���	ق�ة ال+��&ة

�ل� العامل�ن مهارات ُم�ع�دة  #
 Eعلى أداء أك�� م Eعله7 قادر�Fت

  ن2ا� ت���قي

االل��ام 
�28و� 
  ال��ل�7

 ت�عى ال+'1أة ب��ل�! ال+'�9ات وفقًا لل+�اصفات ال+&ل��ة
 ته�! ال+'1اة ب��ل�! ال+'�9ات للع+الء في ال�قh ال+��د

 ب��ل�! ال+'�9ات للع+الء في ال+Nان ال+'اسXته�! ال+'1اة 

عة ت�ل�! ال&ل$�ات مقارنة Aالُ+'اف����A ت�+�2 ال+'1أة  

ی�ج� Aال+'1أة م^2ون أمان لالس�9اAة لل&ل$ات ال&ارئة م� 
  ق$ل الع+الء



 ت�ف�� م�� الع��� د /                      دور ال����� ال��اد� فى ت��ة ال��ة ال��اف��ة 
١٠/١٢/٢٠١٨  

 ٣٢٤                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  أسال�� جع ال,�انات: - ٦

ًا ل&$�عة هHا ال$�8 فق� ت! االع�+اد على أسل���� ل9+ع ال$�انات، ت+kل sن


� ی�ضح ال+�N$ي وال�H اس�^�م في  األسل�ب األول في األسل�بsار نEب'اء إ
، مفه�م وE$�عة وأAعاد ال���	 ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة B+9االت ال�راسة ال�ال�ة

 X�iات واإلح.اءات وذل� م� خالل ال
وال$��ث وال�راسات ال�اAقة وال�قار	
 وال'1
ة.  أما األسل�ب في هHا ال+9ال، س�اء م� ال+.ادر الع
��ة أم ال+.ادر األج'$�

ت! ت�ج�هها إلى الkاني ف�+kل في األسل�ب ال+��اني وال�H اع�+� على قائ+ة اس�ق.اء 
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Aال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ال�9! م�ل ال�راسة، وذل� ل9+ع  +�ی
	�ال+الك وال
ال$�انات األول�ة الالزمة الخ�$ار ف
وض ال�راسة، وت�1+ل قائ+ة االس�ق.اء على 

س�ة, ال29ء األول ت+kل في ال$�انات ال1^.�ة ال�ي ت�عل A+ف
دات ثالثة أج2اء أسا
ال$�8، أما ال29ء الkاني ف��+� األسmلة  ال�ي ی�! م� خاللها ج+ع ال$�انات ال�ي 

مع�ارًا)   ٢٠ت�عل Aال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� وت�1+ل على ع1
ون مع�ارًا (

 ال���	ق�ة،  م�زعة على خ+�ة أAعاد رئ���ة (اإلب�اع ال���	قي،Eت�+ل ال+^ا

االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، وال�
2�B على الع+الء), في ح�� 
ع
ض ال29ء الkال8 لألسmلة ال�ي ی�! م� خاللها ج+ع ال$�انات ال�ي ت�عل AأAعاد 
ال+�2ة ال�'اف��ة (ان^فاض م���a ال�iلفة، ج�دة ال+'�9ات، م
ونة األن1&ة 

1
وc ال��ل�!) وق� اش�+ل على ت�عة ع1
 مع�ارًا ( ال���	ق�ة،A مع�ارًا)، ١٩االل�2ام 
وأن درجات تق��! Bل مع�ار م� ال+عای�
 ال+��^�مة ت
اوحh ب�� درجة واح�ة وخ+� 


ت، Nقًا لل+ق�اس ال^+اسي لل�$E ع وج+ع ق�ائ! االس�ق.اء م� درجات	ًا ت! ت�ز
وأخ�

وني ال+�اح ل+ف
دات م�9+ع ال$�8خالل ال+قاAالت ال1^.�ة وال$
	� االل�i.  

  تق��7 ص�ق وث,ات القای�� ال��<�مة: - ٧
یه�ف هHا ال29ء ال��ق م� ص�ق وث$ات ال+قای�� ال+��^�مة في ال�راسة 
ال�ال�ة وال�ي ت�عل AأAعاد ال���	 ال
	اد� وأAعاد ال+2اbا ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة 

  وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، B+ا یلي:
  
  
  

   Validity Assessment تق��7 ص�ق القای�� -٧/١
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إع�+�ت ال�راسة ال�ال�ة في ق�اس ص�ق ال+قای�� ال+��^�مة على م9+�عة 
م� ال&
ق ال�ي ت! ت'اولها م� ق$ل م9+�عة م� ال$اح��k وال+ه�+�� في هHا ال+9ال 

  ) وذل� B+ا یلي: Churchill, 2000؛ ٢٠١٢(إدر	�، 
  Face Validityال�0ق الVاه�"  -٧/١/١

هHا ال.�ق ی�عل ب�رجة ما ی$�و لل$اح8 م� م�a ق�رة ال+قای�� ال+��^�مة 
على ق�اس ما bف�
ض ق�اسه، وذل� م� خالل ال+
اجعة ال�ق�قة م� ق$ل ال$اح8 
 لل+عای�
 ال+��^�مة في قائ+ة االس�ق.اء وال�ي ت�عل AأAعاد ال��جه ن�� ال���	

لل�أك� م� خل�ها م� األخ&اء وص�ة ال�'�� وال�
ت�X ال
	اد� وأAعاد ال+2اbا ال�'اف��ة 
  في م���	اتها وxج
اء ال�ع�bالت الالزمة لل�أك� م� ذل�.

  
٧/١/٢-  ����   Content Validityص�ق ال

لل�أك� م� ص�ق م���	ات أداة ج+ع ال$�انات، فق� ت! ع
ض ق�ائ! االس�ق.اء 

ة في م9ال ال���	 في ص�رتها األول�ة على م9+�عة م� األساتHة ذو� ال^$
وفي ض�ء مق�
حاته! ت! وال+��mل�� ع� ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك، 

إعادة ص�اغة Aع± ال+عای�
، وحHف ال$ع± اآلخ
 م'ها، ل��'اسX مع E$�عة 
  . وأه�اف ال�راسة ال�ال�ة

   Construct Validity ص�ق ال,�اء -٧/١/٣

ًا الع�+اد ال$�8 ال�الي على ق sامها في دراسات ن�ائ! اس�ق.اء ت! اس�^�

ساAقة ث$h م.�اق�ة ال+قای�� ال+��^�مة بها، فق� تق
ر اس�^�ام أسل�ب ت�ل�ل 
وال��b �H^�م   Simple Correlation Analysis (SCA)االرت$اc ال$���   

لق�اس درجة االرت$اc اإل9bابي ب�� م9+�عة م� ال+قای�� تق�� م9االت ال�راسة 
'�ما �Nbن ه'اك ارت$اc إ9bابي ق�� ب�� ال+قای�� ال^اضعة لل�ق��! فإن ال�اح�ة، فع
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�1
 إلى تقارب هHه ال+قای�� في ال+فه�م، وال9�ول رق! (b ی�ضح م.ف�فة ٢ذل� (
االرت$اc ال$��� ب�� م�غ�
ات ال�راسة س�اء ال�ي ت�عل AأAعاد ال���	 ال
	اد� أم 

  ال�ي ت�عل AأAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة.
  ) م0ف�فة االرت,ا� ال�اخلي لقای�� ال�راسة ال�ال�ة ٢ج�ول رق7 (

  (أ8عاد ال��جه ن�� ال����� ال��اد" وأ8عاد ال��ة ال��اف��ة)

  م
القای�� 
  ال��<�مة

٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١  
اإلب�اع 
  ال����قي

١,٠٠         

٢  
 �Rا>ت�ل ال

  ال����ق�ة
.862 ١,٠٠        

٣  
االس�,اق�ة 
  ال����ق�ة

.832 .833 ١,٠٠       

٤  
اس�غالل الف�ص 

  ال����ق�ة
.803 .806 .797 ١,٠٠      

٥  
ال���6� على 

  العالء
.792 .807 .756 .824 ١,٠٠     

٦  
ان<فاض 

  م���� ال�Qلفة
.791 .786 .790 .760 .761 ١,٠٠    

   ١,٠٠ 791. 781. 822. 810. 826. 837.  ج�دة ال��Fات  ٧

  ١,٠٠ 843. 792. 782. 806. 794. 817. 836.  األن2.ةم�ونة   ٨

٩  
االل��ام 8�اع�� 

  ال��ل�7
.825 .839 .804 .818 .762 .788 .840 .832 ١,٠٠ 

 aق� cراسة أن ه'اك ارت$ا�ال$��� ب�� مقای�� ال cم.ف�فة االرت$ا 
ح�8 تsه
ن�عًا ما ب�� ال+قای�� ال^اضعة لالخ�$ار، م+ا یBv� ص�ق ال+فاه�! لل+قای�� 
ال+��^�مة في ال�راسة ال�ال�ة، س�اء ال�ي ت�عل AأAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� 
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 ال�Eقي، ت�+ل ال+^ا	اع ال����ص (اإلب
��	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ال���	ق�ة، ال�
2�B على الع+الء)، أم ال+�علقة AأAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة (ان^فاض 
1
وc ال��ل�!).A ق�ة، االل�2ام	ونة األن1&ة ال���
  م���a ال�iلفة، ج�دة ال+'�9ات، م

   Reliability Analysis تق��7 ث,ات القای�� -٧/٢ 
لل��ق م� درجة الk$ات أو االع�+ادbة في ال+قای�� ال+��^�مة Aأداة ج+ع 
ال$�انات وال��اف واالن�9ام ب�� فق
اتها، Aاإلضافة إلى ت^ف�± أخ&اء ال+قای�� 

	قة إعادة االخ�$ار E م� ذل� م'ها الع�1ائ�ة، فأن ه'اك الع�ی� م� ال&
ق لل��ق

Test Retest Reliability  لN1قة ال	
Eافئ وi�+الEquivalent Form 
Reliability   ون$اخ
B قة معامل الفا	
EوCronbach Alpha راسة�ه الHوفي ه ،


ون$اخ  B ت! االع�+اد على معامل الفاCronbach Alpha  Xأسال� 
kاع�$اره أكA
ال��ل�ل اس�^�امًا في تق��! درجة ال�'اس ال�اخلي ب�� ال+قای�� ال^اضعة لالخ�$ار 


ون$اخ مق$�ًال إذا بلغh ق�+�ه ل�
2�Bه علB معامل الفا 
ى ال�'اس ال�اخلي، و	ع�$

، وأال تقل ق�! معامالت االرت$اc ب�� الع$ارات ال+��^�مة ع� ٠,٦٠(kأو أك (
 Tull and)، وفقًا ل+���	ات االع�+ادbة ال+��^�مة في العل�م االج�+اع�ة (٠,٣٠(

Hawkins, 2000) !ول رق�ج ال��ل�ل االح.ائي ل+عامل ألفا ) ی�ضح ن�ائ٣)، وال9
  ك
ون$اخ لل+قای�� ال+��^�مة في ال�راسة ال�ال�ة.
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   (Alpha Cronbach)) ن�ائج اخ�,ار ألفا �6ون,اخ ٣ج�ول رق7 (

  ل�رجة ال�,ات وال��اس� ال�اخلي ب�E القای�� ال��<�مة

  ال�غ��ات الف�ع�ة  ال�غ�� ال�ئ��ي  ن�ع ال�غ��
ع�د 
  الفق�ات

  معامل ال�,ات
α  

ال�غ��ات 
  ال��قلة

ال��جه ن�� 
ال����� 
  ال��اد"

 761.  ٤  اإلب�اع ال���	قي

 ال���	ق�ةE772.  ٤  ت�+ل ال+^ا 

 762.  ٤  االس�$اق�ة ال���	ق�ة
 763.  ٤  اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة

 760.  ٤  ال�
2�B على الع+الء
 947.  ٢٠  ج�ع ال�غ��ات ال��قلة

  ال��ة ال��اف��ة  ال�غ��ات ال�ا8عة

 785.  ٤ ان^فاض م���a ال�iلفة
 788.  ٥  ج�دة ال+'�9ات

 790.  ٥  م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة
 788.  ٥  االل�2ام Aال��ل�!

 940.  ١٩  ج�ع ال�غ��ات ال�ا8عة

) أن ٣ی�vح مE ن�ائج معامل الفا �6ون,اخ ال�اردة 8ال�Fول رق7 (
ال�اردة 8االس�,انة س�اء 28]ل ف�د" أو إجالي تع�,� على درجة القای�� 

عال�ة مE ال�,ات وال��اس� ال�اخلي ب�E م����اتها، وأنه #]E االع�اد على 
 هnه القای�� في اخ�,ار ف�وض ال�راسة ال�ال�ة وال�راسات ال��ق,ل�ة.

  أسال�� ت�ل�ل ال,�انات: - ٨
اس�^�ام م9+�عة م� األسال�X اإلح.ائ�ة ب'اء على E$�عة ال$�انات فق� ت! 

لل�.�ل على ال'�ائج الالزمة لإلجاAة على ت�اؤالت ال$�8 واخ�$ار ف
وضه، وم� 
  هHه األسال�X     ما یلي:
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ارات وال'�X ل�صف خ.ائÈ م�9+ع ال$�8 م� )١(iاالدارة العل�ا  ال� �
م�ی
 A+'&قة ت$�ك.  ومالك لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة

ابي واالن�
اف ال+ع�ار� ل�صف م�غ�
ات ال�راسة س�اء أAعاد ال+��س� ال�� )٢(
ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� B+�غ�
ات م��قلة، أم أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة 

 ك+�غ�
 تاAع.
)٣(  cمعامل االرت$ا(R) ، لل�ع
ف على ات9اه وق�ة العالقة ب�� Bل م� ال���	

 A+'&قة ت$�ك. ةلل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة 
لل�ع
ف على مق�ار ما bف�
ه االه�+ام Aال���	 ال
	اد�  (R2)معامل ال���ی�  )٤(

 A+'&قة ت$�ك.  لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ةفي ت'+�ة ال+2اbا ال�'اف��ة 
 (Multiple Regression Analysis)ت�ل�ل االن��ار ال^&ي ال+�ع�د  )٥(

ال+2اbا ال�'اف��ة ل
	اد� و��� لل�ع
ف على العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ا
A+'&قة ت$�ك مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة أو لiل  لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة

 م�غ�
 على ح�ة.

  ح�ود ال,�>: - ٩
 ت�1+ل هHه ال�راسة على م9+�عة م� ال+��دات، ت�عل A+9االت ال�&$�
ومNان ال�&$� وع�'ة ال$�8، وال+�a ال2م'ي لل�&$�، ح�8 ر2Bت هHه ال�راسة 

ًا ل.ع��ة الق�ام sاد� وال+�2ة ال�'اف��ة، ون	
على م9ال�� أساس��� ه+ا ال���	 ال

 Aال+�ح ال1امل لiل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&Eة داخل ج+�ع م'اbة ال�ع�د
م'&قة)، فق� ت! ت&$� ال�راسة ال+��ان�ة داخل  ١٣ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة      (

 Eة (م�س�عة م'اiال++لA ة	الهامة وال��� Eاع�$ارها م� ال+'اA م'&قة ت$�ك
% م� إج+الي ١٠هـ)، B+ا إع�+�ت ال�راسة على ع�'ة ح9+ها ١٤٢٨ال++لiة، 

 
م'1أة)، وأخ�
ًا ت!  ٢٣٦٥ة وال+��س&ة بهHه ال+'&قة وال$الغ ع�دها (ال+'1آت ال.غ�
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إلى ی�ن��  ج+ع ال$�انات األول�ة الالزمة الخ�$ار الف
وض خالل الف�
ة م� مای�
  .م٢٠١٨
  

 را8عًا: م�اق2ة ن�ائج ال�راسة ال��ان�ة:
س��! م'اق1ة ن�ائج ال�راسة ال+��ان�ة م� خالل وصف ع�'ة ال$�8 ووصف 

  م�غ�
اته واخ�$ار ف
وضه، وذل� B+ا یلي:
  وصف ع��ة ال,�>: -١

ل9+ع أك$
 ع�د م� ق�ائ! االس�$�ان ال.ال�ة لل��ل�ل االح.ائي ولل�.�ل 
قائ+ة اس�$�ان) على  ٦٠٠على ن�ائج دق�قة الخ�$ار ف
وض ال$�8، ت! ت�ز	ع (

الس�$انات اس�$انة، و�لغ ع�د ا ٣٠٠م
حل���، ففي ال+
حلة األولى ت! ت�ز	ع ع�د 
اس�$انة،  ٣٠٠اس�$انة، وفي ال+
حلة الkان�ة ت! ت�ز	ع ع�د  ١٦٨ال�ي ت! اس�عادتها 
اس�$انة، و�ال+9+�ع الiل�ة اص$ح ع�د االس�$انات ال�ي ت!  ١٧٤ت! اس�عادة ع�د 

، ب'�$ة اس�9اAة ٣٤٢اس�$انة، وع�د االس�$انات ال�ي ت! اس�عادتها  ٦٠٠ت�ز	عها 
 ١٠٦انات ال�ي ت! ت�ز	عها، و�ع� الف
ز، ت! اس�$عاد ع�د % م� ع�د االس�$٥٧ت$لغ 


 في ع�د الفق
ات �$iال Èم صالح�ة االس�$انة في لل��ل�ل، وذل� لل'ق�اس�$انة لع
اس�$انة في ال��ل�ل  ٢٣٦ال�ي ل! ی�! اس�i+الها م� ق$ل ال+X�9، وت! اع�+اد ع�د 

ا، و	�ضح ال9�ول رق! % م� ع�د االس�$انات ال�ي ت! اس�عادته٦٩االح.ائي ب'�$ة 
  ) ال^.ائÈ ال
ئ���ة لع�'ة ال8�$.٤(
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  ) ال<0ائ= ال�ئ���ة لع��ة ال,�>٤ج�ول رق7 (
  

  ال��,ة %  ال��Qار  ال,�ان  ال�غ��

��Fال  

B٩٤,٥  ٢٢٣  ذ%  
  %٥,٥  ١٣  أنkى

�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال

� الع

٥,٥  ١٣  ٢٥- ١٨%  
٥٥,٩  ١٣٢  ٣٥- ٢٦%  
٢٢  ٥٢  ٤٥- ٣٦%  
١١,٩  ٢٨  ٥٥- ٤٦%  
٤,٧  ١١  ٦٥- ٥٦%  

  %٠  ٠  ٦٥أك$
 م� 
�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال

  ال���� ال�عل�ي

  %٠  ٠  أقل م� الkان�� 
  %١٦,١  ٣٨  ثان�� 

  %٣٠,١  ٧١  دبل�م م��س�
  %٥٣,٨  ١٢٧  NAال�ر	�س

  %٠  ٠  ماج���
  %٠ ٠  د��Bراه 

�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال

  
  

  س��ات ال�2أة
  م�n ب�ا#ة ال�أس��

  %١٩,٥  ٤٦  س'�� ٥أقل م� 
  %٦٠,٦  ١٤٣  س'�� ١٠إلى اقل م�  ٥م� 
  %١٤,٤  ٣٤  س'ة ١٥إلى أقل م�  ١٠م� 

  %٥,٥  ١٣  س'ة ٢٠س'ة إلى أقل م�  ١٥م� 

 م� k٠  ٠  س'ة ٢٠أك%  

�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال

  
Eف�X�  ع�د ال

  %٧٢  ١٧٠  م��ف�� ٥ – ١
  %٢٣,٧  ٥٦  م��ف ٤٩ – ٦
  %٤,٢  ١٠  م��ف ٢٤٩ – ٥٠
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 م� k٠  ٠  م��ف ٢٥٠أك%  
�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال

  
  

  م,�عات ال�2أة ال����ة

  ٧٦,٣  ١٨٠  مل��ن ر	ال ٣أقل م� 
  %٢٣,٧  ٥٦  مل��ن ر	ال ٤٠مل��ن إلى أقل م�  ٣م� 
مل��ن  ٢٠٠مل��ن إلى أقل م�  ٤٠م� 

  ر	ال
٠  ٠%  


 م� kال ٢٠٠أك	٠  ٠  مل��ن ر%  
�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال

  ن�ع ن2ا� ال�2أة

  %٣٠,٥  ٧٢  خ�مي
  %٦١  ١٤٤  ت9ار� 
  %٤,٧  ١١  ص'اعي
  %١,٣  ٣  زراعي
 a
  %٢,٥  ٦  أخ

�عF  %١٠٠  ٢٣٦  ال
  

م� خالل ال9�ول ال�اب، ی��ح ان الغال$�ة العs+ى هي م� ال�BHر ب'�$ة 
�1
 إلى س�&
ة ال�BHر على إدارة ال+1ار	ع ٩٤,٥b اد الع�'ة، ما
% م� م9+ل أف

ال.غ�
ة وال+��س&ة، وق� �Nbن أح� أس$اب ت�اؤل ع�د االناث في الع�'ة ال+$��ثة 
 االناث X$�A ه� ع�م الق�رة على ال�ص�ل إلى م�راء ال+1ار	ع 	
E ار ع��ال�ي ت


 م� األح�ان ع� �kB أة في
العادات وال�قال�� ال�ي ت+ارس في ال+'&قة، وال�ي تق�� ال+

 م� ن.ف الع�'ة ال+$��ثة kان أك �ل� ن9HB ،الع+ل او ح�ى ع� م�اجهة ال+�9+ع

، م+ا bع&ي ان&$اع أن م� ی�ی
 او ٣٥س'ة إلى  ٢٦هي م� فmة ال1$اب ما ب�� 
� غالX ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ه! م� فmة ال1$اب، و	��اف ذل� مع b+�ل

% م� أف
اد الع�'ة ال+$��ثة �b+ل�ن درجة ٥٣,٨م���	ات ال�عل�!، ح�8 ان ن�$ة 

ة م� أف
اد الع�'ة تق�ر �$B ان ن�$ة �س، في ال+قابل ن9�	ال�رN$ل! ٦٠,٦ال %

ت.ف م� ض+� ال+'1آت ت�9اوز م'1آته! الع1
 س'�ات، وأغلX تل� ال+'1آت 
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م��ف��،  ٥إلى  ١% م� أف
اد الع�'ة ل�یه! ع�د م� ٧٢ال+�'اه�ة ال.غ�
 �Bن 
مل��ن ر	ال سع�د�، وهHا bف�
 س�&
ة فmة  ٣% تق�ر إی
اداته! Aأقل م� ٧٦,٣و

ال1$اب على ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في ال+'&قة، و	ع&ي ان&$اع Aأن الق�رات 
 
اد م��ودة في تل� ال+'1آت، أما A^.�ص ن�ع ال'1اc، ال+ال�ة وxمNان�ات االف

%، وق� bع�د ال�$X إلى ٦١فأغلX أف
اد الع�'ة bع+ل�ن في األن1&ة ال�9ار	ة ب'�$ة 
  ع�م تعق�� تل� األن1&ة ال�9ار	ة، وال+X�N ال�
	ع.

  ال��ائج ال�ف�0ل�ة لل��ل�ل االح0ائي ل�غ��ات ال,�>: - ٢
أه�اف ال�راسة، س��! في هHا ال29ء ال�ع
ف  ل��ق� اله�ف الkاني والkال8 م�

 a�+قة ت$�ك ل&'+A ة وال+��س&ة
على إدراكات ال+��mل�� داخل ال+'1آت ال.غ�
ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�، Aاإلضافة إلى ال�ع
ف على ال+2اbا ال�'اف��ة ال�ي ت�+�ع 


 مف
دات الع�'ة، وم�a االخ�الف أو االتsه ال+'1آت م� وجهة نHفاق ب�� بها ه
آرائه!، وذل� Aاس�^�ام األسال�X اإلح.ائ�ة ال�صف�ة وم'ها ال+��س�، واالن�
اف 

  ).٥ال+ع�ار�، ومعامل االخ�الف، B+ا ه� م�ضح Aال9�ول رق! (
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  ) ن�ائج ال��ل�ل االح0ائي ل�غ��ات ال,�>٥ج�ول رق7 (

ال�غ�� 
  ال�ئ��ي

  ال�غ��ات الف�ع�ة

ع�د 
الفق�ات 
(معای�� 
  الق�اس)

ال��س© 
  ال��ابي

االن��اف 
  الع�ار" 

معامل 
  االخ�الف

ع�د 
  الع��ة

ال����� 
  ال��اد"

 236 10.61 406. 3.826  ٤  اإلب�اع ال����قي
 �Rا>ت�ل ال

  ال����ق�ة
٤  3.842 .408 10.62 236 

 236 11.06 422. 3.814  ٤  االس�,اق�ة ال����ق�ة
اس�غالل الف�ص 

  ال����ق�ة
٤  3.819 .421 11.02 236 

 236 11.12 426. 3.830  ٤  ال���6� على العالء

ال��ة 
  ال��اف��ة

ان<فاض م���� 
 ال�Qلفة

٤  3.833 .431 11.24 236 

 236 10.43 399. 3.822  ٥  ج�دة ال��Fات
م�ونة األن2.ة 

  ال����ق�ة
٥  3.841 .397 10.33 236 

 236 10.34 395. 3.819  ٥  االل��ام 8ال��ل�7

 ی��ح م� ال'�ائج ال�اAقة أن م��س� آراء ال+��mل�� ف�+ا ی�عل AأAعاد ال���	

 ال���	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل Eقي، ت�+ل ال+^ا	اع ال����اد� (اإلب	
ال

، ٣,٨٤٢، ٣,٨٢٦الف
ص ال���	ق�ة وال�
2�B على الع+الء) ت�او� (
� ال+��س� العام (م9+�ع أوزان ) على ال��الي، وهي أعلى م٣,٨١٤،٣,٨١٩،٣,٨٣٠

)، م+ا bع&ي داللة ٣=  ٥ ÷ ١+٢+٣+٤+٥ال$ع� ال^+اسي مق��مًا علي ع�ده! (
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 م� kوا أن ه'اك ت�جه م� ق$ل ال+'1آت ٥٠على أن أك
% م� مف
دات الع�'ة ی

 ال���	ق�ة اح�ل Eت�+ل ال+^ا �عA اد�، وأن	
ال.غ�
ة وال+��س&ة ن�� ال���	 ال

A األول Xت�
)، ث! یل�ه Aع� ال�
2�B على الع+الء A+��س� ٣,٨٤٢+��س� (ال�
). ٣,٨١٤)، وأن Aع� اإلس�$اق�ة ال���	ق�ة اح�ل ال�
ت�X األخ�
 A+��س� (٣,٨٣٠(

�1
 معامل االخ�الف إلى وج�د اخ�الفات أقل م� ال+��س� (أقل م�b ٥٠ك+ا (%
�ائج ال�اAقة ت�1
 ب�� آراء ال+��mل�� في هHا ال+9ال. م+ا س$ �N+b الق�ل أن ال'

إلى اه�+ام ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك Aال���	 ال
	اد� وأAعاده 
 ,Kurgun)، ودراسة٢٠١٠ال+^�لفة، وهHا ی�ف مع ما ت�صلh له دراسة صادق (

et al., (2011)) ون
). و	
a ال$اح8 أن االه�+ام ٢٠١٢، ودراسة ع$اس وآخ
ال�H ت�ل�ه ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك لل���	 ال
	اد� وأAعاده 
ال+^�لفة ی
جع إلى ال�ع! ال�H تق�مه ال��Nمة ال�ع�دbة لهHه ال+'1آت م+ا ی2	� م� 

ال��ق ال+��ه�ف  ع�دها داخل ال��ق ال�ع�د� و	^ل م'اف�ة ق�	ة ب�'ها داخل
وم�اولة Bل م'1أة ل�$'ي األسال�X ال���	ق�ة ال��یkة وم'ها ال���	 ال
	اد� ل+�اجهة 

 .a
  ال+'اف�ة م� ال+'1آت األخ
ك+ا ی��ح م� ال'�ائج ال�اAقة أن م��س� آراء مالك وم�ی
� ال+'1آت ال.غ�
ة 

اض م���a ال�iلفة، وال+��س&ة م�ل ال�راسة ل+�a ت�اف
 أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة (ان^ف
1
وc ال��ل�!) داخل هHه ال+'1آت ت�او� A ونة األن1&ة، االل�2ام
ج�دة ال+'�9ات، م

) على ال��الي، وهي أك$
 م� ال+��س� العام ٣,٨١٩، ٣,٨٤١، ٣,٨٢٢، ٣,٨٣٣(

 م� ٣(kل على أن أك�وا أن ال+'1آت ٥٠)، م+ا ی
% م� ال+الك وال+�ی
	� ی

ة ت$�ك ت�+�ع A+2اbا ت'اف��ة مقارنة Aال+'1آت ال.غ�
ة ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&ق
وال+��س&ة ال+'اف�ة األخ
a، وأن Aع� م
ونة األن1&ة اح�ل ال�
ت�X األول A+��س� 

)، ث! ج�دة ال+'�9ات ٣,٨٣٣)، یل�ه ان^فاض م���a ال�iلفة A+��س� (٣,٨٤١(
1
وc ال��ل�! A+��س� (A٣,٨٢٢+��س�  (A ًا االل�2ام
�1
 ٣,٨١٩)، وأخ�b ا+B ،(
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%) ب�� آراء ال+الك وال+�ی
	� ٥٠معامل االخ�الف إلى وج�د اخ�الفات أقل م� (
  ف�+ا ی�عل Aإدراكه! ألAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة داخل ال+'1آت م�ل ال�راسة. 

و�'اء على ما س$ �N+b الق�ل أن ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة 
األس�اق ال�ي ت�عامل ف�ها مقارنة Aال+'اف��� م� ت$�ك ت�+�ع A+2اbا ت'اف��ة داخل 

ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة األخ
a، وهHا ی�ف مع ال'�ائج ال�ي ت�صلh إل�ها 
؛ ٢٠٠٩؛ ال&�	ل وxس+اع�ل، ACafferata, 2009ع± ال�راسات ال�اAقة (

Gilmore and Darry, 2011 ؛Karaja and Osmani, 2013 a
). و	
آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك A+2اbا ت'اف��ة، ی
جع ال$اح8 أن ت+�ع ال+'1

إلى ز	ادة ح�ة ال+'اف�ة ب�� هHه ال+'1آت، م+ا 9bعلها ت�'اف� مع ال+'1آت ال�ع�دbة 

ة ال�9! م� خالل خف± ال�iال�ف وت���� ج�دة ال+'�9ات، �$B وخاصة a
األخ

��� وذل� م� خالل Aاإلضافة إلى X�B ع+الء ج�د وال+�افsة على الع+الء ال�ال
1
وc ال��ل�!.A االل�2ام  

  اخ�,ار ف�وض ال,�>: -٣
ال+�2ة ال�'اف��ة في لل�ع
ف على العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� و��� 

ال.غ�
ة وال+��س&ة A+'&قة ت$�ك وHBل� الخ�$ار ف
وض ال$�8، فق� ت!  ال+'1آت
ل، في ال+
حلة األولى وال�ي إج
اء ت�ل�ل االن��ار ال^&ي ال+�ع�د على خ+� م
اح

ت! ت�+�� ج+�ع أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�، مقابل ج+�ع أAعاد ال+�2ة 
ال�'اف��ة B�فعة واح�ة. وفي ال+
احل األر�عة األخ
a ت! في Bل م
حلة ت�+�� أAعاد 
ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� ال^+�ة B+�غ�
ات م��قلة B�فعة واح�ة، مقابل أح� 

ل+�2ة ال�'اف��ة B+�غ�
 تاAع، وBانh ن�ائج ال�راسة ال+��ان�ة N1Aل اساسي ال�ي أAعاد ا
  اس�^�مh في اخ�$ار ف
وض ال$�8 اح.ائ�ًا على ال'�� ال�الي:



 ت�ف�� م�� الع��� د /                      دور ال����� ال��اد� فى ت��ة ال��ة ال��اف��ة 
١٠/١٢/٢٠١٨  

 ٣٣٨                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

ت�ج� عالقة ذات داللة إح0ائ�ة مع���ة ب�E  اخ�,ار الف�ض األساسي: -٣/١
ل0غ��ة وال��س.ة ال��جه ن�� ال����� ال��اد" وال��ة ال��اف��ة ل�� ال�2آت ا

  في م�.قة ت,�ك:
ل+ع
فة ما إذا Bان ه'ال� عالقة ارت$ا�Eة ما ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�، 
وال+�2ة ال�'اف��ة، وHBل� الخ�$ار الف
ض األساس�ة لهHا ال$�8، فق� ت! إج
اء اخ�$ار 

، B'+�ذج م&$ Multiple Regression Analysisاالن��ار ال^&ي ال+�ع�د 
+�ع أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� (ال+�غ�
 ال+��قل) وج+�ع أAعاد ال+�2ة على ج

  )، ی�ضح ن�ائج االخ�$ار.٦ال�'اف��ة (ال+�غ�
 ال�اAع)، وال9�ول رق! (
ت�1
 ن�ائج اخ�$ار االن��ار ال^&ي ال+�ع�د أن درجة االرت$اc ب�� ال+�غ�
ان 

 > p) و��رجة داللة مع'�	ة ((r = .939عال�ة ج�ًا، ح�8 أن درجة االرت$اc ال$��� 
)، و	+�N م� هHا االرت$اc ان �Nbن ه'ال� اح�+ال�ة عالقة ب�� ال+�غ�
ان، 001.

% م� اخ�الفات ٨٨,١، أ� ان R2=.881إضافة إلى ذل�، فإن معامل ال���ی� 
ال�ف��ل في ال+�2ة ال�'اف��ة �N+b تف��
ها م� خالل ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�، 

% تع�د إلى األخ&اء الع�1ائ�ة في ال�ف��ل وxلى ع�امل أخ
a، و	sه
 ١١,٩وان 
وال�b �Hاو� نف� معامل ال���ی�، م+ا  ∆R2=.881كHل� معامل ال���ی� ال+.�ح 

bع'ي ان ال'+�ذج قابل لل�ع+�! على ج+�ع اف
اد م�9+ع ال$�8، و�اف�
اض ان 
 �Nb امل م�9+ع ال$�8، ف��فB ن اخ�الف ال�ف��ل ال$�انات ت! اس�ق.ائها م�

)، والخ�$ار صالح�ة ال'+�ذج ق�اسًا على ق�+ة ٠=�b.881-.881او� صف
 ح�8 (
F ) = ة ١٧٣٤,٨٩٧وال�ي	
، p < .001) و��رجة مع'�	ة (df  )1 ، ب�رجة ح

 
و�Hل� bع�$
 ال'+�ذج ج�� و	+�N اس�'�اج ما إذا Bانh ه'ال� عالقة ب�� ال+�غ�
  �غ�
 ال+ف�
 له (ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�).ال�اAع (ال+�2ة ال�'اف��ة) وال+
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 لل9�ول رق! (s'ض األول، و�ال
 β)، ن9� ان ق�+ة اخ�$ار ٦والخ�$ار الف
، م+ا p < .001) ب�رجة مع'�	ة 939.ل+�غ�
 ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� ت�او� (

bع'ي رف± ف
ض الع�م، أ� ان أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس ال��جه 
درجة،  ��٠,٩١٨ ال���	 ال
	اد�، bقابله ارتفاع A+ع�ل ال+�2ة ال�'اف��ة A+ق�ار ن

  و	+�N ت&$� ال+عادلة ال�ال�ة إل�هار ق�+ة أ� تغ��
 م��قع في ال+�2ة ال�'اف��ة: 
  ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد�).×  (918.+  318.ال+�2ة ال�'اف��ة = 

اإلح.ائ�ة أن ه'اك عالقة ذات ی��ح م+ا س$ م� ال'�ائج خالصة الق�ل، 
داللة إح.ائ�ة مع'�	ة ب�� أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� B+�غ�
ات م��قلة و��� 
أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة B+�غ�
 تاAع مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة، م+ا bع�N ص�ة الف
ض 

 Kraus, etال
ئ��ي لل$�8، وهHه ال'��9ة ت�ف مع ن�ائج Aع± ال�راسات ال�اAقة
al., 2009)  ؛Morrish, 2011 ؛Becherer, et al., 2012 ؛ ال+الح��

)، وال�ي أك�ت على وج�د عالقة ذات داللة ٢٠١٥؛ ش
	�، ٢٠١٣وال&ائي، 
  مع'�	ة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� وال+�2ة ال�'اف��ة مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة.

  ) ن��Fة ت�ل�ل االن��ار ال<.ي٦ج�ول رق7 (
 � ال����� ال��اد" وال��ة ال��اف��ةب�E ال��جه ن� 

 ال��ذج
ق�ة العامل 

B 
ال<.أ الع�ار" 

Std. B  
 βمعامل 

ق�ة اخ�,ار 
t  

Gعامل ال�اب 3.753  085. 318.  ال
ال��ج�ه ن�� ال����� 

  ال��اد"
.918 .022 .939*** ٤١,٦٥٢ 

 ***١٧٣٤,٨٩٧ F (1, 234)ق�ة 
R2 .881 
R2∆  .881 
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  *)p < .001 ،***p < .01 ،**p < .05مالحsة: (
  اخ�,ار الف�وض الف�ع�ة: -٣/٢

 في هHا ال29ء س��! دراسة وت�ل�ل العالقة ب�� أAعاد ال��جه ن�� ال���	
ال
	اد� مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة و��� Bل Aع� م� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت 

ال^&ي ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، Aاالع�+اد على االن��ار 

	قة Multiple Regression Analysisال+�ع�دE مًا�م��^ ،ENTER hانiف ،

ال'�ائج االح.ائ�ة ال�ي س��! اس�^�امها الخ�$ار Bل ف
ض م� الف
وض الف
ع�ة B+ا 
  یلي:

ت�ج� عالقة ذات داللة إح0ائ�ة مع���ة  اخ�,ار الف�ض الف�عي األول: -٣/٢/١
وان<فاض م���� ال�Qلفة 6أح� م�غ��ات خل� ب�E ال��جه ن�� ال����� ال��اد" 

  ال��ة ال��اف��ة ل�� ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك:
 ل+ع
فة ما إذا Bان ه'ال� عالقة ارت$ا�Eة ما ب�� أAعاد ال��جه ن�� ال���	
 aة، وان^فاض م����على ح �عA لiرة إج+ال�ة أو ل�.A اد� س�اء مأخ�ذة	
ال

اد ال+�2ة ال�'اف��ة الخ�$ار الف
ض الف
عي األول لهHا ال$�8، فق� ت! ال�iلفة Bأح� أAع
 إج
اء اخ�$ار االن��ار ال^&ي، B'+�ذج م&$ على ج+�ع أAعاد ال��جه ن�� ال���	
ال
	اد� (ال+�غ�
ات ال+��قلة) و�ع� ان^فاض م���a ال�iلفة Bأح� أAعاد ال+�2ة 

  )، ی�ضح ن�ائج االخ�$ار.٧ال�'اف��ة (ال+�غ�
 ال�اAع)، وال9�ول رق! (
) أن درجة االرت$اc ب�� ال+�غ�
ات ٧ت�1
 ال'�ائج ال+�ض�ة في ال9�ول رق! (

 > p) و��رجة داللة مع'�	ة ((r = .846عال�ة ج�ًا، ح�8 ان درجة االرت$اc ال$��� 
)، و	+�N م� هHا االرت$اc ان �Nbن ه'ال� اح�+ال�ة عالقة ب�� ال+�غ�
ات، 001.

% م� اخ�الفات ٧١,٥)، أ� ان (R2=.715، فإن معامل ال���ی� إضافة إلى ذل�
ال�ف��ل في Aع� م���a ان^فاض ال�iلفة Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة �N+b تف��
ها 
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% تع�د إلى ٢٨,٥م� خالل أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� ال^+�ة، وان 
ل+.�ح األخ&اء الع�1ائ�ة في ال�ف��ل، و	sه
 HBل� معامل ال���ی� ا

R2=.709)∆(  !�+ع'ي ان ال'+�ذج قابل لل�عb ، م+ا�ی�ب م� معامل ال��
والb �Hق�
على ج+�ع اف
اد م�9+ع ال$�8، و�اف�
اض ان ال$�انات ت! اس�ق.ائها م� Bامل 

 - 709.م�9+ع ال$�8، ف��ف �Nbن اخ�الف ال�ف��ل ض�mل ج�ًا، ح�8 (
    وال�ي  F)، والخ�$ار صالح�ة ال'+�ذج ق�اسًا على ق�+ة 0.006= 715.

، و�Hل� bع�$
 p < .001) و��رجة مع'�	ة 5(  df)، ب�رجة ح
	ة ١١٥,٤٥٢= (  
ال'+�ذج ج�� و	+�N اس�'�اج ما إذا Bانh ه'ال� عالقة ب�� ال+�غ�
 ال�اAع (ان^فاض 


 ال���	ق�ة،  م���a ال�iلفة) وال+�غ�
ات ال+ف�
ة له (االب�اع ال���	قي،Eت�+ل ال+^ا
  االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، وال�
2�B على الع+الء).


 لل9�ول رق! (s'ل� و�الHان ق�+ة اخ�$ار ٧ك �ن9 ،(β  ،قي	اع ال����ألب �ل$ع
، و�ع� االس�$اق�ة ال���	ق�ة �bاو� p < .01) ب�رجة مع'�	ة �b.208او� (

) 187.، و�ع� ال�
2�B على الع+الء �bاو� (p < .001)، ب�رجة مع'�	ة 271.(
، وال�ي �N+b م� خاللها رف± ف
ض الع�م، أما A^.�ص p < .01ب�رجة مع'�	ة 


 ال���	ق�ة و�ع� اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، ف�رجة ال+ع'�	ة Eت�+ل ال+^ا �عA
� ، لHل� ت! ق$�ل ف
ض الع�م في هHی� ال$ع�ی�، و	+�N تف��
 ذلp > .05ت�او� 

Aأن أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� االب�اع ال���	قي، bقابله ارتفاع 
) درجة، وأن أ� ارتفاع A+ع�ل A٠,٢٢١+ع�ل Aع� ان^فاض م���a ال�iلفة A+ق�ار(

درجة واح�ة في مق�اس Aع� االس�$اق�ة ال���	ق�ة، bقابله ارتقاع A+ع�ل Aع� ان^فاض 
وأن أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في Aع� ال�
2�B )، 275٠.م���a ال�iلفة A+ق�ار (

)، ٠,١٨٩على الع+الء، bقابله ارتفاع A+ع�ل Aع� ان^فاض م���a ال�iلفة A+ق�ار(
 aان^فاض م��� �عA م��قع 
و	+�N ت&$� ال+عادلة ال�ال�ة إل�هار ق�+ة أ� تغ��

  ال�iلفة:
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×  (275.+  االب�اع ال���	قي)×  (221.+  215.ان^فاض م���a ال�iلفة = 
  ال�
2�B على الع+الء).×  (189.االس�$اق�ة ال���	ق�ة) + 

في ض�ء ما تق�م �N+b الق�ل أن أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� س�اء 
مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة أو ف
دbة له عالقة ذو داللة إح.ائ�ة ع'� م���a مع'�	ة 

0.05) ≤ (α  ة
Aان^فاض م���a ال�iلفة Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، م+ا bع'ي ص�ة الف
ض الف
عي األولى، وت�ف هHه 

؛ ٢٠٠٨ال'��9ة مع ما ت�صلh إل�ه Aع± ال�راسات ال�اAقة م'ها دراسة (ال�Nارنة، 
a ال$اح8 وم� خالل ). و	
 ٢٠١٧؛ ال�ای
، Sebora, 2010؛ ٢٠١٤ال9از�، 

ال'�ائج ال�ف.�ل�ة لل��ل�ل االح.ائي ل+�غ�
ات ال$�8 أن ت�جه ال+'1آت ال.غ�
ة 
وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك ن�� ال���	 ال
	اد� وااله�+ام ب�&$� أAعاده ال+^�لفة 

 ت��	ق�ة Eاته م^ا�E ل في+�b �Hقي وال	ار ال���iم� خالل ال��جه ن�� االب�

Hص عال�ة ت��+لها ه
ه ال+'1آت ل��iن ال
ائ�ة في ال��ق ال+��ه�فة ومع اس�غالل الف
ال���	ق�ة ال+�احة وااله�+ام Aالع+الء، م+ا یvد� إلى ت+�2 هHه ال+'1آت Aان^فاض 

  تiلفة م'�9اتها مقارنة Aال+'1آت األخ
a ال+'اف�ة.
 ) ن��Fة ت�ل�ل االن��ار ال<.ي ما ب�E أ8عاد ال��جه ن�� ال������٧ول رق7 (ج

 ال��اد" وان<فاض م���� ال�Qلفة 6أح� أ8عاد ال��ة ال��اف��ة

 ال��ذج
ق�ة العامل 

B  
 .Stdال<.أ الع�ار" 

B 
 βمعامل 

ق�ة اخ�,ار 
t 

Gعامل ال�اب 1.412  152. ٢١٥.  ال
 2.623 **208. 084. 221.  االب�اع ال����قي
 �Rا>ت�ل ال

  ال����ق�ة
.152 .086 .144 1.769 

 3.739 ***271. 074. 275.  ال����ق�ة االس�,اق�ة
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اس�غالل الف�ص 
  ال����ق�ة

.109 .075 .107 1.463 

 2.679 **187. 071. 189.  ال���6� على العالء
 ***١١٥,٤٥٢ F (5, 230)ق�ة 
R2 .715 
R2∆  .709 

  *)p < .001 ،***p < .01 ،**p < .05مالحVة: (
عالقة ذات داللة إح0ائ�ة مع���ة ت�ج�  اخ�,ار الف�ض الف�عي ال�اني: -٣/٢/٢

ب�E ال��جه ن�� ال����� ال��اد" وج�دة ال��Fات 6أح� م�غ��ات خل� ال��ة 
  ال��اف��ة ل�� ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك:

 ل+ع
فة ما إذا Bان ه'ال� عالقة ارت$ا�Eة ما ب�� أAعاد ال��جه ن�� ال���	
ال�ة أو لiل Aع� على ح�ة، وج�دة ال+'�9ات Bأح� ال
	اد� س�اء مأخ�ذة A.�رة إج+

أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة، وذل� الخ�$ار الف
ض الkاني لهHا ال$�8، فق� ت! إج
اء اخ�$ار 
االن��ار ال^&ي، B'+�ذج م&$ على ج+�ع أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� 

ل�'اف��ة (ال+�غ�
 (ال+�غ�
ات ال+��قلة) و�ع� ج�دة ال+'�9ات Bأح� أAعاد ال+�2ة ا
  ) ی�ضح ذل�.٨ال�اAع)، وال9�ول رق! (

  
  


 إلى ال'�ائج ال+�ضة في ال9�ول رق! (s'الA٨ cی��ح أن ه'اك درجة ارت$ا (
) و��رجة (r = .887عال�ة ج�ًا ب�� ال+�غ�
ات، ح�8 ان درجة االرت$اc ال$��� 

)، و	+�N م� هHا االرت$اc ان �Nbن ه'ال� اح�+ال�ة p < .001داللة مع'�	ة     (
)، أ� أن (R2=.787عالقة ب�� ال+�غ�
ات، إضافة إلى ذل�، فإن معامل ال���ی� 

% م� اخ�الفات ال�ف��ل في Aع� ج�دة ال+'�9ات Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة ٧٨,٧
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% ٢١,٣وان �N+b تف��
ها م� خالل أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� ال^+�ة، 
تع�د إلى األخ&اء الع�1ائ�ة في ال�ف��ل، و	sه
 HBل� معامل ال���ی� ال+.�ح 

R2=.782)∆(  ع'ي ان ال'+�ذج قابلb ، م+ا�ی�ب م� معامل ال��
والb �Hق�
لل�ع+�!، و�اف�
اض ان ال$�انات ت! اس�ق.ائها م� Bامل م�9+ع ال$�8، ف��ف �Nbن 

)، والخ�$ار 0.005= 787. - 782.اخ�الف ال�ف��ل ض�mل ج�ًا، ح�8 (
) 5(  df)، ب�رجة ح
	ة ١٦٩,٧٥٠وال�ي = ( Fصالح�ة ال'+�ذج ق�اسًا على ق�+ة 

، و�Hل� bع�$
 ال'+�ذج ج�� و	+�N اس�'�اج أن ه'ال� p < .001و��رجة مع'�	ة 
عالقة ب�� ال+�غ�
 ال�اAع (ج�دة ال+'�9ات) وال+�غ�
ات ال+ف�
ة له (االب�اع ال���	قي، 


 ال���	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، وال�
2�B ت�+ل اEل+^ا
  على الع+الء).

) 269.ل$ع� ألب�اع ال���	قي �bاو� ( βفي نف� ال�قh، ن9� ان ق�+ة اخ�$ار 

 ال���	ق�ة (p < .001ب�رجة مع'�	ة Eت�+ل ال+^ا �ة 176.، و�ع	رجة مع'��ب (

p < .05 االس�$اق�ة �او� (، و�ع�b ق�ة	ة 167.ال���	رجة مع'��ب ،(p < .01 ،
، وال�ي p < .001 �N+b) ب�رجة مع'�	ة 262.و�ع� اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة (

م� خاللها رف± ف
ض الع�م، أما A^.�ص Aع� ال�
2�B على الع+الء، ف�رجة 
، لHل� ت! ق$�ل ف
ض الع�م في هHا ال$ع�، و	+�N تف��
 p > .05ال+ع'�	ة ت�او� 

ل� Aأن أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� االب�اع ال���	قي، bقابله ذ
) درجة، وان أ� ارتفاع A+ع�ل ٠,٢٦٥ارتفاع A+ع�ل Aع� ج�دة ال+'�9ات A+ق�ار (


 ال���	ق�ة، bقابله ارتقاع A+ع�ل Aع� ج�دة Eت�+ل ال+^ا �عA ة في مق�اس�درجة واح
ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� )، وأن أ� 173٠.ال+'�9ات A+ق�ار (

)، وأن ٠,١٥٧االس�$اق�ة ال���	ق�ة، bقابله ارتفاع A+ع�ل Aع� ج�دة ال+'�9ات A+ق�ار (
أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة bقابله ارتفاع 
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ل�ال�ة إل�هار ) و	+�N ت&$� ال+عادلة اA.249٠+ع�ل Aع� ج�دة ال+'�9ات A+ق�ار (
  ق�+ة أ� تغ��
 م��قع في Aع� ج�دة ال+'�9ات:

ت�+ل ×  (173.+  االب�اع ال���	قي)×  (265.+  294.ج�دة ال+'�9ات = 

 ال���	ق�ة)Eق�ة)×  (157.+  ال+^ا	اس�غالل ×  (249.+  االس�$اق�ة ال���

  الف
ص ال���	ق�ة)
ل���	 ال
	اد� س�اء في ض�ء ما تق�م م� ن�ائج ی��ح أن أAعاد ال��جه ن�� ا

مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة أو لiل Aع� على ح�ة له عالقة ذو داللة إح.ائ�ة �9Aدة 
ال+'�9ات Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، 
م+ا یBv� ق$�ل الف
ض الف
عي الkاني، وت�ف هHه ال'��9ة مع ما ت�صلh إل�ه دراسة 

). و	
a ٢٠١٧؛ ال�ای
، Sebora, 2010؛ ٢٠١٤؛ ال9از�، ٢٠٠٨ (ال�Nارنة،
ال$اح8 وم� خالل ال'�ائج ال�ف.�ل�ة لل��ل�ل االح.ائي ل+�غ�
ات ال$�8 أن ت�جه 
ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك ن�� ال���	 ال
	اد� وااله�+ام 

قي وال�b �H+ل في ب�&$� أAعاده ال+^�لفة م� خالل ال��جه ن�� االب�iار ال���	

 ت��	ق�ة عال�ة ت��+لها هHه ال+'1آت ل��iن ال
ائ�ة في ال��ق Eاته م^ا�E
ال+��ه�فة ومع اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة وااله�+ام Aالع+الء، وهHا یvد� 

  إلى ت+�2 هHه ال+'1آت �9Aدة م'�9اتها مقارنة Aال+'اف���.
ما ب�E أ8عاد ال��جه ن�� ال�����  ) ن��Fة ت�ل�ل االن��ار ال<.ي٨ج�ول رق7 (

  ال��اد" وج�دة ال��Fات 6أح� أ8عاد ال��ة ال��اف��ة

  Bق�ة العامل  ال��ذج
 .Stdال<.أ الع�ار" 

B 
 βمعامل 

ق�ة اخ�,ار 
t 

Gعامل ال�اب 2.412  122. ٢٩٤.  ال
 3.910 ***269. 068. 265.  االب�اع ال����قي
 �Rا> 2.510 *176. 069. 173.ت�ل ال
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  ال����ق�ة
 2.658 **167. 059. 157.  االس�,اق�ة ال����ق�ة
اس�غالل الف�ص 

  ال����ق�ة
.249 .060 .262*** 4.158 

 1.397 084. 057. 079.  ال���6� على العالء
 ***١٦٩,٧٥٠ F (5, 230)ق�ة 
R2 .787 
R2∆  .782 

  *)p < .001 ،***p < .01 ،**p < .05مالحVة: (
ت�ج� عالقة ذات داللة إح0ائ�ة مع���ة  اخ�,ار الف�ض الف�عي ال�ال>: -٣/٢/٣

ب�E ال��جه ن�� ال����� ال��اد" م�ونة األن2.ة ال����ق�ة 6أح� م�غ��ات خل� 
  ال��ة ال��اف��ة ل�� ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك:
ن�� ال���	  ل+ع
فة ما إذا Bان ه'ال� عالقة ارت$ا�Eة ما ب�� أAعاد ال��جه

ال
	اد� س�اء مأخ�ذة A.�رة إج+ال�ة أو لiل Aع� على ح�ة، وم
ونة األن1&ة 
ال���	ق�ة Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة، الخ�$ار الف
ض الkال8 لهHا ال$�8، فق� ت! 
 إج
اء اخ�$ار االن��ار ال^&ي، B'+�ذج م&$ على ج+�ع أAعاد ال��جه ن�� ال���	

ل+��قلة) و�ع� وم
ونة األن1&ة ال���	ق�ة Bأح� أAعاد ال+�2ة ال
	اد� (ال+�غ�
ات ا
  )، ی�ضح ن�ائج االخ�$ار.٩ال�'اف��ة (ال+�غ�
 ال�اAع)، وال9�ول رق! (

  
  

في ض�ء ن�ائج االن��ار ال^&ي ی��ح أن درجة االرت$اc ب�� ال+�غ�
ات عال�ة 
 > pمع'�	ة () و��رجة داللة (r = .878ج�ًا، ح�8 ان درجة االرت$اc ال$��� 

)، و	+�N م� هHا االرت$اc ان �Nbن ه'ال� اح�+ال�ة عالقة ب�� ال+�غ�
ات، 001.
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% م� اخ�الفات ٧٧,٢)، أ� ان (R2=.772إضافة إلى ذل�، فإن معامل ال���ی� 
ال�ف��ل في Aع� م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة �N+b تف��
ها 

% تع�د إلى �٢٢,٨ ال���	 ال
	اد� ال^+�ة، وان م� خالل أAعاد ال��جه ن�
األخ&اء الع�1ائ�ة في ال�ف��ل، و	sه
 HBل� معامل ال���ی� ال+.�ح 

R2=.767)∆(  !�+ع'ي أن ال'+�ذج قابل لل�عb ، م+ا�ی�ب م� معامل ال��
والb �Hق�
على ج+�ع أف
اد م�9+ع ال$�8، و�اف�
اض ان ال$�انات ت! اس�ق.ائها م� Bامل 

 - 767.ال$�8، ف��ف �Nbن اخ�الف ال�ف��ل ض�mل ج�ًا، ح�8 ( م�9+ع
وال�ي = (  F)، والخ�$ار صالح�ة ال'+�ذج ق�اسًا على ق�+ة 0.005= 772.

، و�Hل� bع�$
 p < .001) و��رجة مع'�	ة 5(  df)، ب�رجة ح
	ة ١٥٥,٣٢٨
(م
ونة ال'+�ذج ج�� و	+�N اس�'�اج ما إذا Bانh ه'ال� عالقة ب�� ال+�غ�
 ال�اAع 

 
Eقي، ت�+ل ال+^ا	اع ال����ة له (االب
األن1&ة ال���	ق�ة) وال+�غ�
ات ال+ف�
  ال���	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة، وال�
2�B على الع+الء).

 β)، ن9� ان ق�+ة اخ�$ار ٩أ�bًا في ض�ء ال'�ائج ال+�ض�ة Aال9�ول رق! (
، و�ع� ت�+ل p < .001) ب�رجة مع'�	ة 318.ل$ع� األب�اع ال���	قي �bاو� (


 ال���	ق�ة (Eة 161.ال+^ا	رجة مع'��ب (p < .05 ق�ة	االس�$اق�ة ال��� �و�ع ،
) 214.، و�ع� اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة (p < .05)، ب�رجة مع'�	ة �b.130او� (

 > p) ب�رجة مع'�	ة 124.+الء (، و�ع� ال�
2�B على العp < .01ب�رجة مع'�	ة 
، وال�ي �N+b م� خاللها رف± ف
ض الع�م، و	+�N تف��
 ذل� Aأن أ� ارتفاع 05.

A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� االب�اع ال���	قي، bقابله ارتفاع A+ع�ل Aع� م
ونة 
) درجة، وان أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في ٠,٣١١األن1&ة ال���	ق�ة A+ق�ار (


 ال���	ق�ة، bقابله ارتقاع A+ع�ل Aع� م
ونة األن1&ة  مق�اسEت�+ل ال+^ا �عA
)، وأن أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� 157٠.ال���	ق�ة A+ق�ار (
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االس�$اق�ة ال���	ق�ة، bقابله ارتفاع A+ع�ل Aع� م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة A+ق�ار 
مق�اس Aع� اس�غالل الف
ص  )، وان أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في٠,١٢٢(

)، وأن 202٠.ال���	ق�ة bقابله ارتفاع A+ع�ل Aع� م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة A+ق�ار (
أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� ال�
2�B على الع+الء bقابله ارتفاع 

)، و	+�N ت&$� ال+عادلة A.116٠+ع�ل Aع� م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة A+ق�ار (
  إل�هار ق�+ة أ� تغ��
 م��قع في Aع� م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة:ال�ال�ة 

×  (157.+  االب�اع ال���	قي)×  (311.+  367.م
ونة األن1&ة ال���	ق�ة = 

 ال���	ق�ة)Eق�ة)×  (122.+  ت�+ل ال+^ا	اس�غالل ×  (202.+  االس�$اق�ة ال���

 ال�
2�B على الع+الء)×  (116.+  الف
ص ال���	ق�ة)
الق�ل ی��ح ص�ة الف
ض الف
عي الkال8، م+ا �N+b الق�ل أن ال��جه خالصة 

 α) ≥ (0.05ن�� ال���	 ال
	اد� له عالقة ذو داللة إح.ائ�ة ع'� م���a مع'�	ة 

ونة األن1&ة ال���	ق�ة داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، +A

�اAقة م'ها دراسة وت�ف هHه ال'��9ة مع ما ت�صلh إل�ه Aع± ال�راسات ال
). و	
a ٢٠١٧؛ ال�ای
، Sebora, 2010؛ ٢٠١٤؛ ال9از�، ٢٠٠٨(ال�Nارنة، 

ال$اح8 وم� خالل ال'�ائج ال�ف.�ل�ة لل��ل�ل االح.ائي ل+�غ�
ات ال$�8 أن ت�جه 
ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك ن�� ال���	 ال
	اد� وااله�+ام 

 هHه ال'��9ة مع ما ت�صلh إل�ه Aع± ال�راسات ب�&$� أAعاده ال+^�لفة، وت�ف
؛ Sebora, 2010؛ ٢٠١٤؛ ال9از�، ٢٠٠٨ال�اAقة م'ها دراسة (ال�Nارنة، 

 ،
). و	
a ال$اح8 وم� خالل ال'�ائج ال�ف.�ل�ة لل��ل�ل االح.ائي ٢٠١٧ال�ای
ل+�غ�
ات ال$�8 أن ت�جه ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك ن�� 

	
اد� وااله�+ام ب�&$� أAعاده ال+^�لفة م� خالل ال��جه ن�� االب�iار ال���	 ال

 ت��	ق�ة عال�ة ت��+لها هHه ال+'1آت ل��iن Eاته م^ا�E ل في+�b �Hقي وال	ال���
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ال
ائ�ة في ال��ق ال+��ه�فة ومع اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة وااله�+ام 
  +ارسة األن1&ة ال���	ق�ة ال+^�لفة.Aالع+الء، م+ا 91bع هHه ال+'1آت ل��iن م
نة م

  
  
  
  
  
  
  
  

) ن��Fة ت�ل�ل االن��ار ال<.ي ما ب�E أ8عاد ال��جه ن�� ال����� ٩ج�ول رق7 (
  ال��اد" وم�ونة األن2.ة ال����ق�ة 6أح� أ8عاد ال��ة ال��اف��ة

 ال��ذج
ق�ة العامل 

B 
 .Stdال<.أ الع�ار" 

B 
  βمعامل 

ق�ة اخ�,ار 
t 

 2.927  125. 367.  ال�ابGالعامل 
 4.470 ***318. 070. 311.  االب�اع ال����قي
 �Rا>ت�ل ال

  ال����ق�ة
.157 .071 .161* 2.219 

 2.010 *130. 061. 122.  االس�,اق�ة ال����ق�ة
اس�غالل الف�ص 

  ال����ق�ة
.202 .062 .214** 3.284 

 1.992 *124. 058. 116.  ال���6� على العالء
 ***١٥٥,٣٢٨ F (5, 230)ق�ة 
R2 .772 
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R2∆  .767 

  *)p < .001 ،***p < .01 ،**p < .05مالحVة: (
ت�ج� عالقة ذات داللة إح0ائ�ة مع���ة  اخ�,ار الف�ض الف�عي ال�ا8ع: -٣/٢/٤

ب�E ال��جه ن�� ال����� ال��اد" واالل��ام 8ال��ل�7 6أح� م�غ��ات خل� ال��ة 
  ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك:ال��اف��ة ل�� ال�2آت 

 ل+ع
فة ما إذا Bان ه'اك عالقة ارت$ا�Eة ما ب�� أAعاد ال��جه ن�� ال���	
1
وc ال��ل�! A ة ، واالل�2ام�على ح �عA لiرة إج+ال�ة أو ل�.A اد� س�اء مأخ�ذة	
ال

إج
اء  كأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة، وHBل� الخ�$ار الف
ض ال
اAع لهHا ال$�8، فق� ت!
 اخ�$ار االن��ار ال^&ي، B'+�ذج م&$ على ج+�ع أAعاد ال��جه ن�� ال���	
1
وc ال��ل�! Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة A االل�2ام �ات ال+��قلة) و�ع
ال
	اد� (ال+�غ�

  )، ی�ضح ن�ائج االخ�$ار.١٠(ال+�غ�
 ال�اAع)، وال9�ول رق! (
ال+�غ�
ات عال�ة ج�ًا، ح�8 ان درجة ت�1
 ال'�ائج إلى أن درجة االرت$اc ب�� 

)، و	+�N م� هHا p < .001) و��رجة داللة مع'�	ة ((r = .884االرت$اc ال$��� 
االرت$اc ان �Nbن ه'ال� اح�+ال�ة عالقة ب�� ال+�غ�
ات، إضافة إلى ذل�، فإن معامل 

% م� اخ�الفات ال�ف��ل في Aع� االل�2ام ٧٨,١)، أ� ان (R2=.781ال���ی� 
cو
1A  عاد ال��جه ن��Aها م� خالل أ
ال��ل�! Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة �N+b تف��

% تع�د إلى األخ&اء الع�1ائ�ة في ال�ف��ل، ٢١,٩ال���	 ال
	اد� ال^+�ة، وان 
والb �Hق�
ب م� معامل  )∆(R2=.777و	sه
 HBل� معامل ال���ی� ال+.�ح 

على ج+�ع اف
اد م�9+ع ال$�8، ال���ی�، م+ا bع'ي ان ال'+�ذج قابل لل�ع+�! 
و�اف�
اض ان ال$�انات ت! اس�ق.ائها م� Bامل م�9+ع ال$�8، ف��ف �Nbن اخ�الف 

)، والخ�$ار صالح�ة 0.004= 781. - 777.ال�ف��ل ض�mل ج�ًا، ح�8 (
) و��رجة 5(  df)، ب�رجة ح
	ة ١٦٤,٥١١وال�ي = ( Fال'+�ذج ق�اسًا على ق�+ة 
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ع�$
 ال'+�ذج ج�� و	+�N اس�'�اج ما إذا Bانh ه'ال� ، و�Hل� p < .001bمع'�	ة 
1
وc ال��ل�!) وال+�غ�
ات ال+ف�
ة له (االب�اع A ع (االل�2امAال�ا 
عالقة ب�� ال+�غ�

 ال���	ق�ة، االس�$اق�ة ال���	ق�ة، اس�غالل الف
ص Eقي، ت�+ل ال+^ا	ال���

  ال���	ق�ة، وال�
2�B على الع+الء).
ل$ع� ألب�اع  β)، ن9� أن ق�+ة اخ�$ار ١٠وم� خالل ن�ائج ج�ول رق! (


 ال���	ق�ة p < .01) ب�رجة مع'�	ة 204.ال���	قي �bاو� (Eت�+ل ال+^ا �و�ع ،
)، 149.، و�ع� االس�$اق�ة ال���	ق�ة �bاو� (p < .001) ب�رجة مع'�	ة    302.(

 p) ب�رجة مع'�	ة 283.�ة (، و�ع� اس�غالل الف
ص ال���	قp < .05ب�رجة مع'�	ة 
< .001 2�B
، وال�ي �N+b م� خاللها رف± ف
ض الع�م، أما A^.�ص Aع� ال�

، لHل� ت! ق$�ل ف
ض الع�م في هHا p > .05على الع+الء، ف�رجة ال+ع'�	ة ت�او� 
ال$ع�، و	+�N تف��
 ذل� Aإن أ� ارتفاع A+ع�ل درجة واح�ة في مق�اس Aع� االب�اع 

1
وc ال��ل�! A+ق�ار (ال���	قي، bقابله A االل�2ام �عA ل�ع+A درجة، ٠,١٩٩ارتفاع (

 ال���	ق�ة، bقابله Eت�+ل ال+^ا �عA ة في مق�اس�ل درجة واح�ع+A وان أ� ارتفاع

1
وc ال��ل�! A+ق�ار (A االل�2ام �عA ل�ع+A ل 293٠.ارتقاع�ع+A وأن أ� ارتفاع ،(
، bقابله ارتفاع A+ع�ل Aع� االل�2ام درجة واح�ة في مق�اس Aع� االس�$اق�ة ال���	ق�ة

1
وc ال��ل�! A+ق�ار (A٠,١٣٩ �عA ة في مق�اس�ل درجة واح�ع+A وان أ� ارتفاع ،(
1
وc ال��ل�! A+ق�ار A االل�2ام �عA ل�ع+A قابله ارتفاعb ق�ة	ص ال���
اس�غالل الف

� ) و	+�N ت&$� ال+عادلة ال�ال�ة إل�هار ق�+ة أ� تغ��
 م��قع في Aع266٠.(
1
وc ال��ل�!:A االل�2ام  

1
وc ال��ل�! = A قي)×  (199.+  348.االل�2ام	اع ال����ت�+ل ×  (293.+  االب

 ال���	ق�ة)Eق�ة)×  (139.+  ال+^ا	ص ×  (266.+  االس�$اق�ة ال���
اس�غالل الف

 ال���	ق�ة)
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م+ا تق�م م� ن�ائج ی��ح أن أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� س�اء مأخ�ذة 
 cو
1A االل�2امA ة له عالقة ذو داللة إح.ائ�ة�على ح �عA لiرة إج+ال�ة أو ل�.A
ال��ل�! Bأح� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك، 

، وت�ف هHه ال'��9ة مع ما ت�صلh إل�ه دراسة م+ا یBv� ق$�ل الف
ض الف
عي ال
اAع
). و	
a ٢٠١٧؛ ال�ای
، Sebora, 2010؛ ٢٠١٤؛ ال9از�، ٢٠٠٨(ال�Nارنة، 

ال$اح8 وم� خالل ال'�ائج ال�ف.�ل�ة لل��ل�ل االح.ائي ل+�غ�
ات ال$�8 أن ت�جه 
ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م'&قة ت$�ك ن�� ال���	 ال
	اد� وااله�+ام 

 أAعاده ال+^�لفة، وت�ف هHه ال'��9ة مع ما ت�صلh إل�ه Aع± ال�راسات ب�&$�
؛ Sebora, 2010؛ ٢٠١٤؛ ال9از�، ٢٠٠٨ال�اAقة م'ها دراسة (ال�Nارنة، 

 ،
). و	
a ال$اح8 وم� خالل ال'�ائج ال�ف.�ل�ة لل��ل�ل االح.ائي ٢٠١٧ال�ای
'&قة ت$�ك ن�� ل+�غ�
ات ال$�8 أن ت�جه ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في م

ال���	 ال
	اد� وااله�+ام ب�&$� أAعاده ال+^�لفة م� خالل ال��جه ن�� االب�iار 

 ت��	ق�ة عال�ة ت��+لها هHه ال+'1آت ل��iن Eاته م^ا�E ل في+�b �Hقي وال	ال���
ال
ائ�ة  في ال��ق ال+��ه�فة ومع اس�غالل الف
ص ال���	ق�ة ال+�احة وااله�+ام 

b اHالع+الء، وهA !ال��ل� cو
1A ه ال+'1آت على أن تل�2م ت9اه ع+الئهاHه �اع�
  واالس�9اAة ال�
	عة لل&ل$ات ال&ارئة م� ق$ل هvالء الع+الء.

) ن��Fة ت�ل�ل االن��ار ال<.ي ما ب�E أ8عاد ال��جه ن�� ال����� ١٠ج�ول رق7 (
  ال��اد" واالل��ام �28و� ال��ل�7 6أح� أ8عاد ال��ة ال��اف��ة

 ال��ذج
ق�ة العامل 

B  
 .Stdال<.أ الع�ار" 

B 
  βمعامل 

ق�ة اخ�,ار 
t 

Gعامل ال�اب 2.848  122. 348.  ال
 2.932 **204. 068. 199.  االب�اع ال����قي
 �Rا> 4.254 ***302. 069. 293.ت�ل ال
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  ال����ق�ة
 2.346 *149. 059. 139.  االس�,اق�ة ال����ق�ة
اس�غالل الف�ص 

  ال����ق�ة
.266 .060 .283*** 4.437 

 0.175 011. 057. 010.  ال���6� على العالء
 ***١٦٤,٥١١ F (5, 230)ق�ة 
R2 .781 
R2∆  .777 

  *)p < .001 ،***p < .01 ،**p < .05مالحVة: (

  
  
  

  خام�ًا: مل<= ال��ائج:
في ض�ء ن�ائج ال��ل�ل اإلح.ائي واخ�$ار ف
وض ال$�8، ت��ح ال'�ائج 

  اآلت�ة:
ــــاد� ه'ــــاك  )١( 	
ت�جــــه مــــ� ق$ــــل ال+'1ــــآت ال.ــــغ�
ة وال+��ســــ&ة ن�ــــ� ال��ــــ�	 ال

)، ٢٠١٠وت&$�ـــــ أAعـــــاده، وهـــــHا ی�فـــــ مـــــع مـــــا ت�صـــــلh لـــــه دراســـــة صـــــادق (
)، وأن ٢٠١٢، ودراسـة ع$ـاس وآخـ
ون (Kurgun, et al., (2011)ودراسـة


 ال��ـ�	ق�ة اح�ـل ال�
ت�ـX األول A+��سـ� (Eت�+ل ال+^ا �عAثـ! یل�ـه ٣,٨٤٢ ،(
 
)، وأن Aعـــ� اإلســـ�$اق�ة ال��ـــ�	ق�ة �B٣,٨٣٠ـــ2 علـــى الع+ـــالء A+��ســـ� (Aعـــ� ال�

 ).٣,٨١٤اح�ل ال�
ت�X األخ�
 A+��س� (
أن ال+'1ــآت ال.ــغ�
ة وال+��ســ&ة فــي م'&قــة ت$ــ�ك ت�+�ــع A+2اbــا ت'اف�ــ�ة مقارنــة  )٢(

Aال+'1ــآت ال+'اف�ــة األخــ
a، وهــHا ی�فــ مــع ال'�ــائج ال�ــي ت�صــلh إل�هــا Aعــ± 
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 ,Gilmore and Darry؛ ٢٠٠٩&�	ــل وxســ+اع�ل، ال�راســات ال�ــاAقة (ال
)، وأن م
ونــة األن1ــ&ة اح�ــل Karaja and Osmani, 2013؛ 2011

)، یل�ـــــه ان^فـــــاض م�ـــــ��a ال�iلفـــــة A+��ســـــ� ٣,٨٤١ال�
ت�ـــــX األول A+��ســـــ� (
)، وأخ�ــــ
ًا االل�ــــ2ام 1Aــــ
وc ٣,٨٢٢)، ثــــ! جــــ�دة ال+'�9ــــات A+��ســــ�  (٣,٨٣٣(

 ).٣,٨١٩ال��ل�! A+��س� (

دbـــة ق�	ـــة جـــ�ًا بـــ�� أAعـــاد ال��جـــه ن�ـــ� ال��ـــ�	 ال
	ـــاد� و�ـــ�� ت�جـــ� عال )٣(E قـــة

ال+�ــ2ة ال�'اف�ــ�ة لل+'1ــآت ال.ــغ�
ة وال+��ســ&ة فــي م'&قــة ت$ــ�ك مــأخ�ذة A.ــ�رة 
% تق
	$ًا. وهHه ال'��9ة ت�فـ ٩٤) Rإج+ال�ة، ح�8 بلغ معامل االرت$اc ب�'ه+ا (

 Becherer, et ؛ (Kraus, et al., 2009مع ن�ائج Aع± ال�راسات ال�اAقة
al., 2012 ،�	
)، وال�ـــي أكـــ�ت علـــى وجـــ�د عالقـــة ذات داللـــة ٢٠١٥؛ شـــ

مع'�	ـــة بــــ�� ال��جــــه ن�ــــ� ال��ــــ�	 ال
	ـــاد� وال+�ــــ2ة ال�'اف�ــــ�ة مــــأخ�ذة A.ــــ�رة 
 إج+ال�ة.

% ٨٨أAعاد ال��جه ن�� ال���	 ال
	ـاد� مـأخ�ذة A.ـ�رة إج+ال�ـة تف�ـ
 حـ�الي  )٤(
'اف�ـ�ة لل+'1ـآت ال.ـغ�
ة وال+��سـ&ة فـي م� ال�غ�
ات ال�ي ت�ـ�ث فـي ال+�ـ2ة ال�

% ت
جع لع�امل أخ
� لـ! ت�'اولهـا ال�راسـة ٢٢م'&قة ت$�ك، وأن ال'�$ة ال+�$ق�ة 
 ال�ال�ة.

)٥(  
Eقي، ت�+ـــــل ال+^ـــــا	اع ال��ـــــ��ـــــ أAعـــــاد ال��جـــــه ن�ـــــ� ال��ـــــ�	 ال
	ـــــاد� (اإلب
ــــى  ال��ــــ�	ق�ة، االســــ�$اق�ة ال��ــــ�	ق�ة، اســــ�غالل الفــــ
ص ال��ــــ�	ق�ة، ال�
�Bــــ2 عل


دbــة ق�	ــة ذات داللــه إح.ــائ�ة العE ــ�رة إج+ال�ــة لهــا عالقــة.A ــالء) مــأخ�ذة+
NAــل Aعـــ� مــ� أAعـــاد ال+�ــ2ة ال�'اف�ـــ�ة لل+'1ــآت ال.ـــغ�
ة وال+��ســ&ة فـــي م'&قـــة 
ت$ــ�ك (ان^فــاض م�ــ��a ال�iلفــة، جــ�دة ال+'�9ــات، م
ونــة األن1ــ&ة ال��ــ�	ق�ة، 

 cعامـل ارت$ـا+A ،(!ال��ـل� cو
) R) (0.85, 0.89, 0.88, 0.88)االل�2ام 1Aـ
؛ Morrish, 2011على ال��الي. وهHا ی�ف مع ن�ائج Aع± ال�راسات ال�اAقة (
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Becherer, et al., 2012 ،٢٠١٣؛ ال+الح�ـ� وال&ـائي،(  hوال�ـي أوضـ�
 وجــ�د عالقــة ذات داللــة مع'�	ــة بــ�� Bــل Aعــ� مــ� أAعــاد ال��جــه ن�ــ� ال��ــ�	

 ال
	اد� وأAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة Bل Aع� على ح�ة.
ــأث
ًا Aال��جــه  )٦( ان^فــاض ال�iلفــة Bأحــ� أAعــاد ال+�ــ2ة ال�'اف�ــ�ة bعــ� اقــل ال+�غ�ــ
ات ت

فـي م'&قـة ت$ـ�ك،  ن�� ال��ـ�	 ال
	ـاد� مـ� ق$ـل ال+'1ـآت ال.ـغ�
ة وال+��سـ&ة
% مــ� ٨٥ح�ــ8 أشــارت ال'�ــائج أن ال��جــه ن�ــ� ال��ــ�	 ال
	ــاد� bف�ــ
 حــ�الي 

 ال�غ�ــ
ات ال�ــي ت�ــ�ث فــي ان^فــاض ال�iلفــة Bأحــ� أAعــاد ال+�ــ2ة ال�'اف�ــ�ة. وت�فــ
هــHه ال'��9ــة ت�عــا مــا مــع مــا ت�صــلh إل�ــه Aعــ± ال�راســات ال�ــاAقة م'هــا دراســة 

)، وال�ـــي أوضـــ�Sebora, 2010 h؛ ٢٠١٤؛ ال9ـــاز�، ٢٠٠٨(ال�ـــNارنة، 
وج�د أث
 ل
	ادة األع+ال وخاصة ال��ـ�	 ال
	ـاد� علـى ان^فـاض ال�iلفـة B$عـ� 

 م� أAعاد ال+�2ة ال�'اف��ة.
جــ�دة ال+'�9ــات Bأحــ� أAعــاد ال+�ــ2ة ال�'اف�ــ�ة bعــ� أكkــ
 ال+�غ�ــ
ات تــأث
ًا Aال��جــه  )٧(

&قـة ت$ـ�ك، ن�� ال��ـ�	 ال
	ـاد� مـ� ق$ـل ال+'1ـآت ال.ـغ�
ة وال+��سـ&ة فـي م'
% مــ� ٨٩ح�ــ8 أشــارت ال'�ــائج أن ال��جــه ن�ــ� ال��ــ�	 ال
	ــاد� bف�ــ
 حــ�الي 

 ال�غ�ــ
ات ال�ــي ت�ــ�ث فــي جــ�دة ال+'�9ــات Bأحــ� أAعــاد ال+�ــ2ة ال�'اف�ــ�ة. وت�فــ
ـــه Aعـــ± ال�راســـات ال�ـــاAقة (دراســـة ال9ـــاز�،  هـــHه ال'��9ـــة مـــع مـــا ت�صـــلh إل�

٢٠١٤ ،
 ).٢٠١٧؛ دراسة ال�ای

  ,�>:سادسًا: ت�ص�ات ال
س��! تق�b! م9+�عة م� ال��ص�ات، م'ها ما في ض�ء ن�ائج ال�راسة ال+��ان�ة، 

  یلي:
ت�ص�ات لل��tل�E عE ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك  -١

  لالس�فادة مE ال����� ال��اد":



 ت�ف�� م�� الع��� د /                      دور ال����� ال��اد� فى ت��ة ال��ة ال��اف��ة 
١٠/١٢/٢٠١٨  

 ٣٥٦                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

إن1اء وح�ة إدار	ة م�^..ة في م9ال ال���	 داخل ال+'1آت ال.غ�
ة  )١(
�فادة م� أسال�X ال���	 ال��یkة وخاصة وال+��س&ة ته�ف إلى االس

 ال���	 ال
	اد�.

 داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ته�ف إلى  )٢(Eإن1اء إدارة لل+^ا

 
Eه ال+^اHف على ه

 ال���	ق�ة Aأسل�ب عل+ي لل�عEم�اجهة ال+^ا
 وت�ل�لها وتق��+ها وم�اAع�ها A+ا ی�ع! ال���	 ال
	اد�.

ت&$�ق�ة على ال$�mة ال+��&ة س�اء ال�اخل�ة  الق�ام Aأ�Aاث عل+�ة ودراسات )٣(
أم ال^ارج�ة م� أجل ال�ع
ف على الف
ص ال���	ق�ة في تل� ال$�mة 

 والع+ل على اغ�'امها واالس�فادة م'ها N1Aل أف�ل.
االس�فادة م� ال9امعات ال�ع�دbة A.فة عامة وجامعة ت$�ك A.فة  )٤(

vت+
ات ال�ي خاصة م� خالل ح��ر ال�ورات ال��ر	$�ة وال'�وات وال+
 تق�مها هHه ال9امعات في م9ال ال���	 ال��ی8.

عق� دورات ت�ر	$�ة وورش ع+ل للعامل�� داخل ال+'1آت ال.غ�
ة  )٥(
وال+��س&ة م� ق$ل أساتHة م�^..�� ل�ع
	فه! AأAعاد ال���	 ال
	اد� 

 و�Bف�ة ت&$�قها.
الق�ام Aال$��ث العل+�ة وال�راسات ال�&$�ق�ة ت��ه�ف االس�فادة م�  )٦(

م9االت ال���	 ال��ی8 في ت&�	
 وت���� األداء داخل األس�اق ال�ي 
 ت��ه�فها ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة.

 

ت�ص�ات لل��tل�E عE ال�2آت ال0غ��ة وال��س.ة في م�.قة ت,�ك  -٢
 لالس�فادة مE ال�ا#ا ال��اف��ة:
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االس�فادة م� ت9ارب وم+ارسات ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة ال'اج�ة  )١(
دول أخ
a في ت&�	
 وت'+�ة ما ت+لiه ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة  في

 في م'&قة ت$�ك م� م2اbا ت'اف��ة.
إن1اء ق�! ل's! معل�مات ت��	ق�ة داخل ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة  )٢(

ل��ف�
 ال+عل�مات الالزمة الت^اذ ق
ارات ت��	ق�ة م'اس$ة ل�ع! ال+2اbا 
 ال�'اف��ة.

 �Aالة ال��ق والع+الء وال+'اف��� وال+�زع�� إع�اد تقار	
 دور	ة ت�عل )٣(
وت�ل�لها واالس�فادة م� لالس�فادة م'ها في ت�ق� م2اbا ت'اف��ة مقارنة 

 Aال+'اف���.
م�اولة ت�ق� م2اbا ت'اف��ة س�اء ت�عل Aال�iلفة أو ج�دة ال+'�9ات أو  )٤(

1
وc ال��ل�! وغ�
ها وذل� م� خالل A االل�2ام a�+A ونة األن1&ة أو
م
 االس�فادة م� ن�ائج ال$��ث وال�راسات ال�اAقة س�اء الع
��ة أو األج'$�ة.

  
  
 
  ت�ص�ات ب,��ث م��ق,ل�ة:  -٣

م9ال ال���	 ال
	اد� ن�صي Aال$��ث  في لل$�8 ج�ی�ة آفاق ف�ح أجل م�
 :ال�ال�ة

ة  إج
اء )١(�$B ة وال+��س&ة و��� ال+'1آت
دراسة مقارنة ب�� ال+'1آت ال.غ�

 Aال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� وأث
 ذل� على األداء ال�9! ف�+ا ی�عل
 .ال���	قي
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الق�ام ب�راسة ت�ل�ل�ة ألث
 ال+ع
فة ال���	ق�ة في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة  )٢(
 لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة في ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة.

دراسة وت�ل�ل العالقة ب�� ال��جه ن�� ال���	 ال
	اد� وم���a األداء  )٣(
 قي لل+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة داخل م'&قة ت$�ك. ال���	

الق�ام ب'ف� ال�راسة ول�i ب�&$�قها على الق&اع ال^�مي أو ت&$�قها على  )٤(
م���a ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة ل��س�ع دائ
ة االس�فادة م� مkل هHه 

 ال$��ث.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خ&ة ع+ل ل�'ف�H ت�ص�ات ال�راسة

 الFهات  أل�ة ال��ف�n  ال��ص�ة  م
  ال��ف��ة

االRار 
  ال�م�ي

١  
إن1اء وح�ة إدار	ة 

م�^..ة في م9ال 
ال���	 داخل ال+'1آت 

 Xان ال+'اسN+ال 
  ت�ف�
 ع! ال+الي�ال 
  ت�ف�
  ة	
ت�ف�
 الiفاءات ال1$

 اإلدارة العل�ا  
  ل�� ع��m�+ال

  ال���	

٦-٣  
أشه
و�ع� ذل� 
  ت�iن م��+
ة
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ال.غ�
ة وال+��س&ة 
ته�ف إلى االس�فادة م� 
أسال�X ال���	 ال��یkة 
 وخاصة م9ال ال���	

  ال
	اد�

  الالزمة
  وضع خ&ة ع+ل

لالس�فادة م� هHه 
 ال�ح�ة

 ع�هاAال^&ة وم�ا Hت'ف�  

  و�ي�م'
 ال+$�عات

 ال�س&اء  
 الع+الء  

٢  

 
Eإن1اء إدارة لل+^ا
داخل ال+'1آت ال.غ�
ة 
وال+��س&ة ته�ف إلى 

 
Eم�اجهة ال+^ا
ال���	ق�ة Aأسل�ب عل+ي 

هHه لل�ع
ف على 

 وت�ل�لها Eال+^ا

وتق��+ها وم�اAع�ها A+ا 
  ی�ع! ال���	 ال
	اد�

 Xان ال+'اسN+ال 
  ت�ف�
  ع! ال+الي�ال 
ت�ف�

  وال+اد� الالزم
  ة	
ت�ف�
 الiفاءات ال1$

 الالزمة
  وضع خ&ة ع+ل قابلة

لل�'ف�H وال+�اAعة 
لالس�فادة م� هHه 

  ال�ح�ة

 اإلدارة العل�ا 
  ل�� ع��m�+ال

  ال���	
  و�ي�م'

 ال+$�عات
  ل ع��m�+ال

ال��اAات 
  داخل ال+'1آت

٦-٣  
أشه
و�ع� ذل� 
  ت�iن م��+
ة

٣  

الق�ام Aأ�Aاث عل+�ة 
ودراسات ت&$�ق�ة على 
ال$�mة ال+��&ة س�اء 

ال�اخل�ة أم ال^ارج�ة م� 
أجل ال�ع
ف على الف
ص 
ال���	ق�ة في تل� ال$�mة 
والع+ل على اغ�'امها 
واالس�فادة م'ها N1Aل 

  أف�ل

  ة لل$��ث إن1اء�وح
  وال�راسات

 ع! ال+الي�ال 
  ت�ف�
  ة	
ت�ف�
 الiفاءات ال1$

 الالزمة
  ال$��ثA الق�ام

 وال�راسات الالزمة
  ف
تق��! ال'�ائج وال�ع

  على الف
ص ال���	ق�ة

  ل�� ع��m�+ال
  ال���	

  و�ي�م'
 ال+$�عات

 ال�س&اء 
 العامل�� 
  ال+�9+ع

  ال+�لي
  

شه�ر  ٦
و	عاد الق�ام 
بها Aع� ف�
ة 

زم'�ة 
لل�ع
ف على 
  ال+��9�ات

٤  

االس�فادة م� ال9امعات 
ال�ع�دbة A.فة عامة 
وجامعة ت$�ك A.فة 

خاصة م� خالل ح��ر 
ال�ورات ال��ر	$�ة وال'�وات 
وال+vت+
ات ال�ي تق�مها 
هHه ال9امعات في م9ال 

  ال���	 ال��ی8

  ال��اصل مع ال9امعات
ل+ع
فة أوجه ال�عاون 

  في هHا ال1أن
  وضع خ&ة ع+ل Hل�'ف�

  أوجه ال�عاون 
 خ&ة الع+ل Hت'ف�  
 !عة وال�ق��Aال+�ا  
 
  ال����� ال+��+

  ال9امعات
  ال�ع�دbة

  ل�� ع��m�+ال
X	ر�ال�  

  ل�� ع��m�+ال
  ال���	

  الع+الء
  ال^ارج���

خ&ة ر�ع 
س'�	ة ل�رش 

الع+ل 
وال�ورات  

ال��ر	$�ة bعاد 
ت'ف�Hها 

  N1Aل دور� 

  وم��+

٥  
عق� دورات ت�ر	$�ة وورش 

للعامل�� داخل ع+ل 
ال+'1آت ال.غ�
ة 

  ال�اجة a�م �ت��
لل�ورات ال��ر	$�ة 

 وورش الع+ل

 العامل��  
 ل�� ع� ا�m�+ل

X	ر�ال�  

خ&ة ر�ع 
س'�	ة ل�رش 

الع+ل 
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وال+��س&ة م� ق$ل أساتHة 
م�^..�� ل�ع
	فه! 
AأAعاد ال���	 ال
	اد� 

  و�Bف�ة ت&$�قها

  ةHال��اصل مع األسات
  ال+�^..�ن 

 وضع خ&ة ع+ل  
 خ&ة الع+ل Hت'ف�  
 !عة وال�ق��Aال+�ا  
 
  ال����� ال+��+

  ل�� ع��m�+ال
  ال���	

  الع+الء
  ال^ارج���

وال�ورات  
ال��ر	$�ة bعاد 

ت'ف�Hها 
N1Aل دور� 


  وم��+

٦  

الق�ام Aال$��ث العل+�ة 
وال�راسات ال�&$�ق�ة 

ت��ه�ف االس�فادة م� 
م9االت ال���	 ال��ی8 
في ت&�	
 وت���� األداء 

األس�اق ال�ي داخل 
ت��ه�فها ال+'1آت 
  ال.غ�
ة وال+��س&ة

  ة لل$��ث�إن1اء وح
  وال�راسات ال�&$�ق�ة

 ع! ال+الي�ال 
  ت�ف�
  ة	
ت�ف�
 الiفاءات ال1$

 الالزمة
  الق�ام ب$��ث ودراسات

داخل األس�اق 
 ال+��ه�فة

  تق��! ال'�ائج لالس�فادة
  م'ها في ت&�	
 األداء

  ل�� ع��m�+ال
  ال���	

  و�ي�م'
 ال+$�عات

 ال�س&اء 
 ال��ق ال+�لي  

  

شه�ر  ٦
و	عاد الق�ام 
بها Aع� ف�
ة 

زم'�ة 
لل�ع
ف على 
  ال+��9�ات

٧  

االس�فادة م� ت9ارب 
وم+ارسات ال+'1آت 
ال.غ�
ة وال+��س&ة 

 a
ال'اج�ة في دول أخ
في ت&�	
 وت'+�ة ما 

ت+لiه ال+'1آت ال.غ�
ة 
وال+��س&ة في م'&قة 
  ت$�ك م� م2اbا ت'اف��ة

  �	�iل9'ة لل$�8 في ت
  هHا ال+9ال

  جل�ات وورش �عق
ع+ل ل+ع
فة أوجه 
  االس�فادة م� ذل�

  عة ن�ائج ال9ل�اتAم�ا
وورش الع+ل وت&$�قها 
  ع+ل�ًا لالس�فادة م'ها

  ل���m�+ال
Aال+1
وعات 

ال.غ�
ة 
وال+��س&ة 
  A+'&قة ت$�ك

  الع+الء
  ال^ارج���

  ال+�9+ع
  ال+�لي

شه�ر  ٦
و	عاد الق�ام 
بها Aع� ف�
ة 

�ة زم'
لل�ع
ف على 
  ال+��9�ات

٨  

إن1اء ق�! ل's! معل�مات 
ت��	ق�ة داخل ال+'1آت 
ال.غ�
ة وال+��س&ة 

ل��ف�
 ال+عل�مات الالزمة 
الت^اذ ق
ارات ت��	ق�ة 
م'اس$ة ل�ع! ال+2اbا 

  ال�'اف��ة

 Xان ال+'اسN+ال 
  ت�ف�
  ع! ال+الي�ال 
ت�ف�

  وال+اد� الالزم
  ة	
ت�ف�
 الiفاءات ال1$

  ال+�ر�ة
  خ&ة ع+ل وضع

ل��ف�
 ال+عل�مات قابلة 
  لل�'ف�H وال+�اAعة

  �H^م�
الق
ارات 
  ال���	ق�ة

  ل�� ع��m�+ال
 
ت�ف�

ال+عل�مات 
ال���	ق�ة 
  Aال+'1آت

٦-٣  
أشه
و�ع� ذل� 

  �Nbن م��+

٩   إع�اد تقار	
   االدارة العل�ا ع+ل دورات ت�ر	$�ه  إع�اد تقار	
 دور	ة ت�عل
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�Aالة ال��ق والع+الء 
وال+'اف��� وال+�زع�� 
وت�ل�لها لالس�فادة م'ها 

 م2اbا ت'اف��ة في ت�ق�
  مقارنة Aال+'اف���

للعامل�� على �Bف�ة 

 ك�اAة ال�قار	

  راسة�وضع ل9'ة ل

  وت�ل�ل ال�قار	

  وضع خ&ة لالس�فادة

  م� هHه ال�قار	

 ع�هاAال^&ة وم�ا Hت'ف�  

  ل�� ع��m�+ال
  ال���	

  و�ي�م'
  ال+$�عات

 ال�س&اء  
 الع+الء  

إس$�ع�ة أو 
ت�عل شه
	ة 

�Aالة ال��ق 
والع+الء 
  وال+'اف���

١٠  

 �iراسة ول�الق�ام ب'ف� ال
ب�&$�قها على الق&اع 

ال^�مي أو ت&$�قها على 
م���a ال++لiة الع
��ة 
ال�ع�دbة ل��س�ع دائ
ة 
االس�فادة م� مkل هHه 

  ال$��ث

مع  الق�ام ب'ف� ال�راسة
إج
اء ال�ع�bالت الالزمة 

ل��س�ع  في ال�راسة الالحقة
  هادائ
ة االس�فادة م'

الق&اعات 
األخ
a اخل 
ال++لiة ال�ي 
س�&$ عل�ها 

ال�راسات 
  وال$��ث ال9�ی�ة

١٢-٩  
شه
على األقل 

ل�'ف�H ال�راسة 
ال9�ی�ة  
لل�.�ل 
على ن�ائج 

  دق�قة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سا8عًا: قائة ال�اجع:

الع���ة:ال�اجع  -١  
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)، ال���	 ال
	اد� في م's+ات األع+ال، ال+vت+
 العل+ي ٢٠١٠أب�فارة، ی�سف (
ال�ولي ال�'�� العاش
 Aع'�ان "ال
	ادbة في م�9+ع ال+ع
فة" خالل الف�
ة م� 

 أب
	ل، جامعة ال2	��نة، ع+ان، األردن. ٢٩-٢٦
) !	
iال �ع$ �غان! وأب�ع+ارة، م�+ �ة، خال
، Bل�ة ل���	إدارة ا )،٢٠١١أب�شق

  ال�9ارة، جامعة فل�&��، غ2ة. 
)، مع�قات إدارة ال�9دة واالع�+اد في ال9امعات ٢٠١٢ادر	�، ثابh ع$� ال
ح+� (

م9لة ال+.
	ة ال��Nم�ة وفقًا إلدراكات الق�ادات األكادb+�ة: دراسة ت&$�ق�ة، 
 ،   الع�د األول.آفاق ج�ی�ة

ي ال+'s+ات ال.'اع�ة وأث
ها )، خ.ائÈ ال
	اد� ف٢٠١٠اس+اع�ل، ع+
 على (
على اإلب�اع ال�ق'ي دراسة حالة في ال1
Bة العامة ل.'اعة األثاث ال+'2لي/ 

 ،a�'ةن�bة واالق�.اد	م9لة القادس�ة للعل�م اإلدار �د  ،١٢، ال+9ل�٤الع. 
 Aال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة (Eن وال+'ا�ل� ال+Eعلى ٢٠٠١أ �ي م�+Bز X�Nم ،(

iة، ال++ل�ة.فارس، جbة ال�ع�د��
 ة الع
)، ن+�ذج للعالقة ب�� ال��جه Aالع+�ل ال�اخلي وال��جه ٢٠٠٤اإلمام، فقي ال��� (

 .٢، الع�د م9لة ال�راسات وال$��ث ال�9ار	ةAال��ق: دراسة ت&$�ق�ة، 

�، ثام
 bاس
 وسل�+ان، أح+� هاش! (N$اساتها على ٢٠٠٦الNق�ة وانع	فة ال���
)، إدارة ال+ع

ل��2ن ل��ق� ال+�2ة ال�'اف��ة، ال+vت+
 العل+ي الkاني، جامعة العل�م العالقة مع ا
 ال�&$�ق�ة األردن�ة، Bل�ة االق�.اد والعل�م اإلدار	ة، األردن.

)، أث
 االب�iار ال���	قي في ج�دة ال^�مة ال+.
ف�ة: ٢٠٠٧ال�+�+ي، وفاء ص$�ي (
دن�ة للعل�م ال+9لة األر دراسة م��ان�ة في ال+.ارف ال�9ار	ة األردن�ة، 

  ، ال+9ل� العاش
، الع�د األول.ال�&$�ق�ة
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)، أث
 ال
	ادة االس�
ات��9ة في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة ٢٠١٤ال9از�، ف�.ل م�+� (
في ش
Bات االت.االت االردن�ة، رسالة ماج���
 غ�
 م'�1رة، جامعة مvته، 

  األردن.
الkان�ة، وزارة الkقافة ، ال&$عة ت$�ك: أصالة وح�ارة)، ٢٠١٢ال�+�د�، ع��ى (

  واالعالم، ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة.
)، العالقة ب�� ال��جه ال
	اد� وال��جه ال��قي ٢٠١٧ال�ای
، ع+
 bاس�� م�+� (

واث
ه+ا في ال+�2ة ال�'اف��ة: دراسة لع�'ة م� العامل�� في ال+.ارف األهل�ة 
 وال^+��ن.، الع�د ال�اح� م9لة العل�م االق�.ادbةفي م�ی'ة ده�ك، 
) 
)، دور ال+'1آت ال'�ائ�ة ال.غ�
ة في حل مN1لة ٢٠١٣ال�$�عي، نهاد ع+

ال$&الة في ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة: دراسة م��ان�ة على  ق&اع األع+ال 
 رسالة د��Bراه غ�
 م'�1رة،ال.غ�
ة ال'�ائ�ة في ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة، 


��ة ال+ف��حة في ال�ن+اركاألكادb+�ة الع، كل�ه االق�.اد واإلدارة. 
)، اس�
ات��9ات ال
	ادة ودورها في ت�ق� ال+�2ة ٢٠٠٨ال�Nارنه، Aالل خلف (
م9لة العل�م م��ان�ة على ش
Bات االت.االت في االردن،  ال�'اف��ة: دراسة

الع�د  وال+ال�ة، جامعة اإلس
اء ال^اصة، ، Bل�ة العل�م اإلدار	ةاالق�.ادbة
١٧. 


 ال���	ق�ة، ورقة ع+ل، Bل�ة ٢٠٠٩ال�ل&ان، ح�� (Eص وال+^ا
)، إدارة الف
 االق�.اد، جامعة دم1، ال9+ه�ر	ة الع
��ة ال��ر	ة.

) 
)، دور أAعاد ال���	 ال
	اد� في تع2	2 ٢٠١٧ال�ل�فاني، م�+� ع$� ال
ح+� ع+
االس�
ات��9ات ال���	ق�ة "دراسة اس�&الع�ة آلراء ع�'ة م� م�راء االق�ام 

م9لة العل�م اون�� في ع�د م� م.ارف م�ی'ة زاخ� ، وال1عX وال+ع
 .٤، الع�د ٥جامعة زاخ�، م9ل�  ،االن�ان�ة
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)، دور إدارة عالقات ال�2ائ� في ت�ق� ٢٠١١ال
ح+� ع+
 ( ال�ل�فاني، م�+� ع$�
ال�ف�ق ال�'اف�ي: دراسة اس�&الع�ة لع�'ة م� األف
اد العامل�� في ف'ادق 

+ال�ة، رسالة ماج���
، غ�
 م'�1رة، ادارة ال�رجة األولى في ال+'&قة ال1
 االع+ال، جامعة ال+�صل، الع
اق.

أث
 أخالق�ات االع+ال )، ٢٠١٣ال&
اونة، خال� ع&اá وأب� جل�ل، م�+� م'.�ر (
(دراسة م��ان�ة في  وال+�vول�ة االج�+اع�ة في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة
ال+vت+
 ال�ولي الkاني ، ال1
Bات ال.'اع�ة ال+�رجة في س�ق ع+ان ال+الي)

"الف
ص اإلدار	ة واالق�.ادbة في ب�mة ت�h ع'�ان  لiل�ة ادارة األع+ال
جامعة مvتة، ، ن��ان ٢٥ -٢٣األع+ال ال�'�s+�ة"، ال+'عق� في الف�
ة م� 

 األردن.
)، العالقة ب�� أن�اع اإلب�اع ال�ق'ي ٢٠٠٩ال&�	ل، أك
م اح+� وxس+اع�ل، رغ�� إب
اه�! (

2ة ال�'اف��ة: دراسة م��ان�ة في م9+�عة ُم^�ارة م� ال1
Bات وأAعاد ال+�
"إدارة ال.'اع�ة في م�افsة ن�'�a، ال+vت+
 العل+ي الkال8 ت�h ع'�ان 

  ٢٩–٢٧م's+ات األع+ال: ال���bات العال+�ة ال+عاص
ة"، ال+'عق� في الف�
ة م� 
 +�صل، الع
اق.Bل�ة اإلدارة واالق�.اد، ق�! اإلدارة ال.'اع�ة، جامعة الن��ان، 

) !	
B �راو�، حام�ادة ٢٠١٣الع$اد�، هاش! ف�ز� وأب�غ'�!، أزهار نع+ة وال�	
)، ال
االس�
ات��9ة ودورها في ص�اغة اس�
ات��9ة ال���	 ال
	اد� في م's+ات 

م9لة القادس�ة للعل�م األع+ال: دراسة ت&$�ق�ة في مع+ل ب�$�ي ال�iفة، 
 .١الع�د ، ١٣، ال+9ل� اإلق�.ادbة واإلدار	ة

)، دور اإلب�اع ال���	قي ٢٠١١الع9
مي، ع$�
 وأح+�، نه�ل والغ+ار�، وسام (
وال�i'�ل�ج�ا في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة لل$'�ك العاملة في م�افsات غ2ة م� 


 الع+الء، sغ2ةوجهة نA 
، ٢٠١١، سل�لة العل�م اإلن�ان�ة م9لة جامعة األزه
  .٢، الع�د ١٣ال+9ل� 
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)، أث
 ت�قعات ال��2ن على أAعاد ال^�مة ٢٠١٠أب� قاع�د، ف
اس (الع2او�، ن9! و 
م9لة Bل�ة Aغ�اد للعل�م ال.��ة: دراسة ت&$�ق�ة في ال+��1ف�ات األردن�ة، 

 ، الع�د الkال8 والع1
ون.االق�.ادbة

جي م�سى (B �+اح 
)، أث
 ال��ر	X في ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة، ٢٠٠٥الع2او�، س�

ء ع�'ة م� م�ی
� ال+��1ف�ات ال��Nم�ة في Aغ�اد، رسالة دراسة ت�ل�ل�ة آلرا
ماج���
 غ�
 م'�1رة في إدارة األع+ال، Bل�ة اإلدارة واالق�.اد، ال9امعة 

 ال+��'.
	ة.
ه)، ال+'1آت ال.غ�
ة م�
Bات أساس�ة ل'+� ١٤٣٤الغ
فة ال�9ار	ة Aال
	اض (

 ، ال
	اض. اق�.اد� م'�1د، م'��a ال
	اض االق�.اد� ن�� ت'+�ة م���امة
)، دور ر	ادة األع+ال في ٢٠١٠الi$��ي، صالح ال�� ع�اد وال�9راني، إbاد خال� (

ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة: دراسة اس�&الع�ة آلراء ع�'ة م� ال+�ی
	� في 
، الع�د ٩، ال+9ل� ال+9لة الع
اق�ة للعل�م االدار	ةال+.ارف الع
اق�ة ال^اصة، 

٣٥.  
، ال&$عة ق'�ات ونs! معاص
ة في إدارة الع+ل�اتت)، ٢٠٠٨الالمي، غ�ان قاس! (


اء لل'1
 وال��ز	ع، ع+ان، األردن.kاألولى، دار ال 
) X�$م�+�د وال&ائي، بهاء ح �٢٠١٣ال+الح��، م�+ )، إمNان�ة ت$'ي ع+ل�ة ال���	

ال
	اد� ل�ع2	2 األداء ال���	قي: دراسة م��ان�ة في ش
Bة ال�N+اء ل.'اعة 
ال&$�ة في م�ی'ة ال+�صل، ال+vت+
 العل+ي ال�ولي الkاني  األدو	ة وال+��ل2مات

Aع'�ان "دور ال�+�2 وال
	ادة في تف�ق م's+ات األع+ال" ال+'عق� خالل الف�
ة م� 
مای�، Bل�ة ال+ال واألع+ال/ جامعة العل�م اإلسالم�ة العال+�ة،  ٢٢ -٢١

 األردن.
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ل+ع
فة ال���	ق�ة ال��یkة ) إمNان�ة ت$'ي وت&$� ا٢٠١٣ال+ل�!، صالح ب� ع$�هللا (
وأث
ها على األداء في الق&اع ال.'اعي ال�ع�د�، ال+ل�قي الع
�ي الkاني 

.
 لل���	 في ال��E الع
�ي، ال�وحة، ق&
ال
	ادة وxدارة األع+ال )، ٢٠٠٨ال'9ار، فای2 ج+عة صالح والعلي، ع$� ال��ار م�+� (

 ع، ع+ان، األردن. ، ال&$عة األولى، دار ال�ام� لل'1
 وال��ز	ال.غ�
ة
)، ال++لiة الع
��ة ال�ع�دbة، ال
	اض، ٢٠١٧اله�mة العامة لإلح.اء (

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0  
�1
، ب� ع�1ي وع+ار، ب� ع�1ي (Aول�ة االج�+اع�ة على ال+�2ة ٢٠١٢v�+ال 
)، أث


ة)، ال�'اف��ة في مvسN�A ةbة (دراسة حالة وال	
مل�قـى �ات ال.'اع�ة ال29ائ
، ال+'عق� في الف�
ة م� “م's+ات األع+ال وال+�vول�ة االج�+اع�ة”دولي Aع'�ان 

 ف$
ای
، Bل�ة العل�م االق�.ادbة وال�9ار	ة وعل�م ال����
، جامعة 1Aار. ١٥-١٤
ال+vس�ات ال.غ�
ة.  )، حاض'ات األع+ال Bل�ة ل�ع! وت'+�ة٢٠١٠ب� ناص
، ع��ى (


ة، ال29ائ
، الع�د م9لة العل�م اإلن�ان�ةN�A 
 .٥١، جامعة م�+� خ��
)، أث
 ال��جهات االب�اع�ة واالس�$اق�ة في ت&�ر ٢٠١٣ج'�ب، ع$�ال�هاب أح+� على (

ال+'�9ات ال9�ی�ة واألداء ال���	قي: دراسة ت&$�ق�ة على ش
Bات ص'اعة األدو	ة 

 غ�
 م'�1رة، جامعة ال1
ق األوس�، االردن. في ال�+�، رسالة ماج���
)، حاض'ات األع+ال Bأداة فعالة ل�ع! وت'+�ة ٢٠١٢ب
Bان، دل�لة وحا�b، ش�
از (

، ال�Bالة ال�E'�ة ل����
 الق
ض ال+.غ
 ال+vس�ات ال.غ�
ة: دراسة حالة
ال29ائ
"  في ال+vس�ات ال.غ�
ة وم
افقة ال�'�s! "اس�
ات��9ات ل+ل�قى ال�E'يا

ورقلة، Bل�ة العل�م االق�.ادbة وال�9ار	ة  جامعةأب
	ل،  ١٩- ١٨ل الف�
ة م� خال
.
  وعل�م ال����
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)، العالقة ب�� ال��جه ال
	اد� وال
	ادة ال+���امة: 8�A ٢٠١٤ده¾، جالب اح�ان (
، م��اني في ع�'ة م� ال+'s+ات ال.غ�
ة وال+��س&ة ال�9! في م�ی'ة ال�ی�ان�ة

 .٢، الع�د ١٦، م9ل� االدار	ة واالق�.ادbةم9لة القادس�ة للعل�م 
)، ال
	ادة واإلب�اع في ال+'1آت ال.غ�
ة وال+��س&ة، ال+ل�قى ال�ولي ٢٠١٠زای�، م
اد (

ف$
ای
، Bل�ة  ٧-A٦ع'�ان "ال��i	� وف
ص األع+ال" ال+'عق� خالل الف�
ة م� 

ة،Nس ،
 العل�م اإلق�.ادbة وال�9ار	ة وعل�م ال����
، جامعة م�+� خ��

 .
 ال29ائ
)، واقع ت$'ي أAعاد ال��جه Aال
	ادة ال���	ق�ة في ال+'s+ات ٢٠١٥ش
	�، أح+� أزان (

ال^�م�ة: دراسة ت�ل�ل�ة آلراء ع�'ة م� م�ی
� م.ارف الق&اع ال^اص في 
 .١، الع�د ١٩، ال+9ل� م9لة الف'�ن والعل�م االن�ان�ةم�ی'ة آر��ل، ال
	اد�، 

)، ن+�ذج مق�
ح ألث
 ت$'ي م�خل ال��جه Aالع+الء على ٢٠١٠شف�، م'ى ی�سف (
ال+9لة ت�ق� ال+�2ة ال�'اف��ة: دراسة ت&$�ق�ة على خ�مات الهاتف ال+�+�ل، 

 .٤، الع�د ٣٤، م9ل� ال+.
	ة لل�راسات ال�9ار	ة
 ق�اس مNانة ع+ل�ات ال���	 ال
	اد� في م's+ات)، ٢٠١٠صادق، درمان سل�+ان (

األع+ال ال.غ�
ة دراسة اس�&الع�ة في ع�'ة م� م.انع ال+�اه ال+ع�ن�ة في 

دس�ان الع
اق، B !الء العل+�ةإقل��
B ع.م9لة جامعةAا
 ، ال+9ل� الkام�، الع�د ال

)، أث
 ت$'ي ع+ل�ات ال���	 E٢٠١٣الX، عالء ف
حان والi'ان'ي، رو	�ة Eارق (
 
ات�9ي (دراسة اس�&الع�ة ت�ل�ل�ة ال
	اد� في ت�ق� مق�رات اإلب�اع االس�

مقارنة آلراء ع�'ة م� ال+�ی
	� العامل�� في ش
�Bي االت.االت آس�اس�ل وز	� 
 ، ال+9ل� الkاني، الع�د ال�اAع.م9لة اإلدارة واالق�.ادالع
اق، 

)، اإلب�اع Aال+2	ج ال���	قي وأث
ه في ت�ق� ال�ف�ق E٢٠٠٦اه
، ناج�ة م�+� (
في ش
Bة ال�سام ل+'�9ات األل$ان وال+�اد الغHائ�ة ال���	قي، دراسة حالة 

 ال+��ودة، رسالة ماج���
 غ�
 م'�1رة، Bل�ة اإلدارة واالق�.اد، جامعة ال�iفة.
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)، ٢٠١٢ع$اس، ج
ج�� وع+�
، 1B+�لة ون�a، ع$� ال$اس� وال�ای
، ع+
 bاس�� (
م�  ال���	 ال
	اد� في ال+'s+ات ال��اح�ة: دراسة اس�&الع�ة آلراء ع�'ة

، ال
	ادة وذBاء االع+ال في ال+'s+ات الع
اق�ةالعامل�� في ف'�ق ن�'�a ال�ولي، 
 .جامعة ال+�صل، الع
اق

) 
)، دور ر	ادات األع+ال في ت&�	
 اإلب�اع ال+vس�ي ٢٠١٤ع$�ال
ح�!، عاEف جاب
)، م9لة جامعة الق�س ال+ف��حة لأل�Aاث ال$�رصة ال+.
	ة (Aال�&$� علي

 . ٣٢� الkاني، الع�د ، ال+9لوال�راسات
)، حاض'ات األع+ال ال�i'�ل�ج�ة Bآل�ة ل�ع! ٢٠١١ع$�ال
ح�!، ل�لي ول�رع، خ�9bة (

 
اإلب�اع في ال+vس�ات ال.غ�
ة ال
ائ�ة، ال+ل�قى ال�ولي "اإلب�اع وال�غ��
 ١٩-١٨ال�'�s+ي في ال+'s+ات ال��یkة دراسة وت�ل�ل ت9ارب وE'�ة ودول�ة" 

 �.ادbة وعل�م ال����
، جامعة سع� دحلX، ال$ل��ة.مای�، Bل�ة العل�م االق
)، ال��جه ال
	اد� في ٢٠١٣ع$�ال
ضا، رش�� صالح وش'اوة، ال2	اد� ص$اح ح��� (

ت�ق� األداء ال9امعي ال+�+�2: دراسة ت�ل�ل�ة آلراء ع�'ة م� الق�ادات ال9امع�ة 
، واالق�.ادbةم9لة القادس�ة للعل�م االدار	ة م� Bل�ات جامعات الف
ات األوس�، 

  .٢، الع�د ١٥م9ل� 
ال��جه االس�
ات�9ي اإلس�$اقي وال�فاعي على  )، أث
٢٠١٧أح+� ( الهاد� ع$� ف
ج، معاو	ة

ال1
Bات B+�غ�
 مع�ل، رسالة د��Bراه  ال���	قي لل1
Bات ال.'اع�ة: خ.ائÈ األداء
 غ�
 م'�1رة، جامعة ال��دان للعل�م وال�i'�ل�ج�ا، Bل�ة ال�راسات العل�ا

ق�رة الج�ی�ة ل�ع2	2  إدارةال
	ادbة االس�
ات��9ة B)، ت$'ي مقار�ة ٢٠١٧قای�، فاE+ة زه
ة (
 ال�'اف��ة، م9لة العل�م االن�ان�ة، الع�د الkاني.


	!  وال'9ار. ص$اح م�9� (iال �دار وائل إدارة اإلن�اج والع+ل�ات), ٢٠٠٤م���. ع$ ،
 لل&$اعة وال'1
, ع+ان, األردن.
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1
	ة ت'اف��ة، ال���bات �٢٠٠٦� (م.&فى، اح+� سA اع�ة ل+�ارد�ن�� ق�ادة إب ،(
ال+عاص
ة لإلدارة الع
��ة الق�ادة اإلب�اع�ة)، ال1
Bة الع
��ة لل�'+�ة اإلدار	ة، 

 القاه
ة، ج+ه�ر	ة م.
 الع
��ة.
ال+'1آت ال.غ
a وال.غ�
ة قاEــ
ة ال'+ــ� ال�اع+ــة لل�1غــ�ل،  )،٢٠١١مX�N الع+ل الع
�ى (

مای�،   ٢٢ – ١٥مvت+
 الع+ل الع
�ي الـــ�ورة الkام'ــة والkالثــ�ن، ال+'عق�ة في الف�
ة 
     القاه
ة.

 ال++لiة (Eة ال+ل� ١٤٢٨م�س�عة م'ا$�Nم'&قة ت$�ك، م ،
ه)، ال+9ل� الkال8 ع1
  ع$�الع2	2 العامة، ال
	اض.
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