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ال�ل�ك ال�ائي لل���هل�  فيأث� ال����� ال����ام  
ال�(�4 ت�ل0ل ال�ور ال�س0/ لل.ل�ة ال��-�قة وال(�رة 

  دراسة ت-;0ق0ة ال9ه�0ة وات�اهات الع�0ل : 

  د=��ره

���  آم�ة أب�ال��ا م
  ال��اع� أس�اذ إدارة األع�ال

  جامعة �F-ا-كل0ة ال��ارة 

:H�   ملIJ ال;
یه�ف ه%ا ال$#" إلى دراسـة أثـ� ال��ـ��� ال��ـ��ام �ع�اصـ�ه األر�عـة (ال��ـ�ج  

ال�ــ�و�ج ال��ــ��ام ) فــي ال�ــل�ك  –ال��ز�ــع ال��ــ��ام  –ال��ــع+� ال��ــ��ام  –ال��ــ��ام 
ال�Cائي لل���هلA م? خالل ال;ـ�رة ال%ه�+ـة ، وال9ل�ـة ال���8قـة ، وات4اهـات الع�+ـل 

وت#ل+ــــل  Path analysisت#ل+ــــل ال��ــــار  ك��غ+ـــ�ات وســــ+8ة  �اســــ��Eام أســــل�ب
االرت$اU الT4ئى ، وت#�ی� ع�اص� ال����� ال����ام األك�S أث�ًا على ال;�رة ال%ه�+ـة 
، وال9ل�ــة ال���8قـــة وات4اهـــات الع�+ـــل ، ال�ــل�ك الCـــ�ائي لل��ـــ�هلA ، ول�#ق+ـــ� هـــ%ه 

ى عـــ�د  مـــ? ع�ـــالء م�ـــاج�  ٥٠٠األهـــ�اف تـــ] ت;ـــ�+] اســـ��ارة اس�ق;ـــاء ُوزعـــX علـــ
، خ_ـــــعX م�هـــــا ( ى ال�ـــــ�ق ال�;ـــــ̀� ) اســـــ��ارة لل�عال4ـــــة ٣٢١ال�T4ئـــــة ال9$ـــــ̀� فـــــ

  اإلح;ائ+ة.
ى وجـــ�د عالقـــة إ4kاب+ـــة ذات أثـــ� مع�ـــ�i بـــ+?   وقـــ� أشـــارت ن�ـــائج ال�راســـة إلـــ

اس��Eام ال����� ال����ام وال9ل�ة ال���8قة ، وال;�رة ال%ه�+ة . وأن أك�S الع�امل أث�ًا 
ى أنCــ8ة  ى ال9ل�ــة ال���8قـــة هــ ال�ـــ�و�ج ال��ــ��ام ، یل+ــه أنCـــ8ة ال��ــ�ج ال��ـــ��ام، علــ

ب+��ا أك�S الع�امل أث�ًا على ال;�رة ال%ه�+ة هي أk_ـًا أنCـ8ة ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام ، یل+ـه 
أنCـــ8ة ال��ـــ�ج ال��ـــ��ام. �qـــا اخ�لفـــX األه�+ـــة ال��ـــ$+ة لل9ل�ـــة ال���8قـــة ، وال;ـــ�رة 
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ى ب�ـــاء ات4اهـــات الع�+ـــل. ال��ـــ$+ة لع�اصـــ� ال��ـــ���  �qـــا اخ�لفـــX األه�+ـــة ال%ه�+ـــة فـــ
  م? خالل ال9ل�ة ال���8قة ، وال;�رة ال%ه�+ة. الع�+لال����ام في ات4اهات 

أشارت ال��ائج أk_ًا لع�م وج�د أث� م$اش� لل����� ال����ام �ع�اص�ه األر�عة   
فــي ال�ــل�ك الCــ�ائي لل��ــ�هلA ، ووجــ�د أثــ� غ+ــ� م$اشــ� لل��ــ�ج ال��ــ��ام وال�ــ�و�ج 

ى  ال�ــل�ك الCــ�ائي لل��ــ�هلA مــ? خــالل ات4اهــات الع�ــالء. و��جــ�د أثــ� ال��ــ��ام علــ
ى ال;ـــ�رة ال%ه�+ـــة  مـــ? خـــالل  غ+ـــ� م$اشـــ� لل��ـــ�ج ال��ـــ��ام وال�ـــ�و�ج ال��ـــ��ام علـــ

  ال9ل�ة ال���8قة.

ال(ـــ�رة  -ال�ـــل�ك الـــ�ائي لل��ـــ�هل�  -ال��ـــ��� ال��ـــ��ام   :ال.ل�ـــات ال�الـــة
 .العميل ات�اهات -ال.ل�ة ال��-�قة  -ال9ه�0ة

    مق�مة:
uهـــ� فـــي اآلونـــة األخ+ـــ�ة ت�جهـــًا م�Tایـــ�ًا ن#ـــ� ت$�ـــي مفهـــ�م ال��ـــ��� ال��ـــ��ام 
�اع�$ـــاره أحـــ� أدوات ال��+ـــT لل���vـــات ال;ـــ�اع+ة وال�Eم+ـــة مـــ? أجـــل تقـــ�k] م��4ـــات 

ى ال$+wـة  ، واالسـ��Eام وخ�مات تل$ـي اح�+اجـات ورغ$ـات ع�الئهـا فـي uـل ال#فـاx علـ
��ــا zkفــل ت#ق+ــ� ال���+ــة ال��ــ��امة وضــ�ان حقــ�ق األج+ــال  ال�شــ+� لل�ــ�ارد ال8$+ع+ــة

ى أن�ــاU  )٢٠١٧ ،مــ? ال�ــ�ارد ال8$+ع+ــة (ع$ــ�الvاه� وآخــ�ون  القادمــة ، وال�#ــ�ل إلــ
  ).(Jennings & Zandbergen, 1995.اس�هالك و~ن�اج أك�S اس��امة

ة إن م#�ودkــة ال�ــ�ارد ال8$+ع+ــة وت9ال+فهـــا ال��Tایــ�ة ووتعــ�د ال�Cــ��عات الEاصـــ
�ــال�ل�ث وح�اkــة ال$+wــة، وات4اهــات اإلدارة العل+ــا ن#ــ� ال��ــ��� ال��ــ��ام، وال�غ+ــ� فــي 

، واه��ـام  ل�(;ح أكM� ح�اس0ة لل�ل�ل ال����امةات4اهات ال���هل9+? وسـل�q+اته] 
ـــOة أصـــ#اب ال�;ـــالح �ق_ـــاkا ال��ـــ�ول+ة االج��اع+ـــة وال$+w+ـــة  ، وضـــ�ورة =�ـــP م0

هـ� مـا دفـع م��vـات السـ��ات0�0ات ال��ـ��امة ، ت�اف�0ة م���امة مU خالل ت;�ـي ا
  .  (Charter et al ., 2006) األع�ال ل�$�ي االس��امة في م4�Tها ال����قي
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S�kــل ات4اهــًا ج�یــ�ًا فــي Sustainable marketing إن ال��ــ��� ال��ــ��ام 
ى إعــــادة ال�vــــ� فــــي ع�اصــــ� ال�ــــ�Tج ، و  ال��ــــ���  م�ارســــة هــــ%ا ال�فهــــ�م ت#�ــــاج إلــــ
ى ال��ـــ��قي  ال�قل+ـــ�i ، وال�$ـــادرة ب�8ـــ��� وعـــي ال��ـــ�هلA �ـــال���ج ال��ـــ��ام وأثـــ�ه علـــ

ال��ــ�̀� الفــ�دi واالج��ــاعي م�ــا k_ــ�? وقــف ن�Tــ� ال�ــ�ارد وال8اقــة وت#ق+ــ� ب+wــة 
نv+فــة وآم�ــة. �qـــا أنــه Ckـــzل دافعــًا ق��ــًا لل���vـــات ل�8ــ��� أدائهـــا واب�9ــار م��4ـــات 

  ).Belz & Peattie 2009 ; Emery, 2012م���امة (
وهــ%ا ی�8لــ� إعــادة تCــz+ل ال�ــ�Tج ال��ــ��قي مــ? أجــل االســ��امة ل�#ق+ــ� رضــا    

ح+ــ" kعــ� ال��ــ��� مــ? أهــ] ال�#�qــات ال�ئ+�ــ+ة ووالء الع�+ــل فــي ال�ــ�ق ال��ــ�ه�ف 
  . (Bridges & Wilhelm ,2008)لإلس�هالك 

أن إن ت$�ى ال��ـ��� ال��ـ��ام k#قـ� ل���vـات األع�ـال مzاسـ� q$+ـ�ة، و��zـ?       
ى ال�ــ�ق، و�ــ�ع]  ى، ول���ــا ��k#هــا الق+ــادة فــ ى ق�ــة الهــ�م ال��اف�ــ k_ــع ال���vــة علــ

م#ل+ًا ودول+ـًا. و�فـ�ح آفاقـًا ج�یـ�ة وفـ�ص ت�ـ��ق+ة ج�یـ�ة أمـام  ص�رتها ال9ه�0ةو�ق̀� 
ال���vــــات وهــــ� مــــا Ckــــzل درعــــًا ضــــ� ال��اف�ــــة ال�قل+�kــــة ، وخاصــــة ع�ــــ�ما ت��جــــه 

ى ال�ــــــ�ق ال���vــــــات ����4ــــــات م�ــــــ��امة ت�ــــــ�ه� ف ذ̀و ال��جهــــــات ال��ــــــ��امة فــــــ
)Elkington, 1994.(   

وأه�+�ها، ن�vًا ل�ا تق�م �ـه مـ? دور هـام  Xال(�رة ال9ه�0ةلق� تTای� االه��ام 
ى ت9ـــ��? اآلراء و~تEـــاذ القـــ�ارات وتCـــz+ل ســـل�ك األفـــ�اد، وقـــ� أصـــ$ح ت9ـــ��? صـــ�رة  فـــ

ى ذه�+ــة م�غ��ــة هــ�فًا أساســ+ًا ت�ــعى ج�+ــع ال���vــات ل�#ق+قــه.  ــأث+� فــ ل�ــا لــه مــ? ت
ى  . وت�جـع أه�+ـة سـل�ك ال��ـ�هل�ن4اح تلA ال���vات م? خالل ال�أث+� اإل4kـابى فـ

 ،Aــ? مــ? ال��$ــ� ��ــل�ك ال��ــ�هلzى أنهــا ت� ف�ــل�=0ات الع�ــالء مــا ال;ــ�رة ال%ه�+ــة إلــ
ال���9نـــة لـــ�یه] حـــ�ل هـــى إال انع\ـــاس الت�اهـــاتهZ ال�ات�ـــة عـــU ال(ـــ�رة ال9ه�0ـــة 

. ف�ـــ?  ال���قـــع أن ی�قـــل (Gregory, 1999 :387) شـــ�qات وم��4ـــات مع+�ـــة
ال���هلA غ+� ال�اضي ت���4ه إلى ت�عة أشEاص ب+��ا ی�قل الع�+ل ال�اضـي ت���4ـه 
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وال�ي تع�$� م? الع�امـل ال�ـ�ث�ة فـي  ال.ل�ة ال��-�قة إلى خ��ة أشEاص ع? ¨���
  ).Knauer, 1999ال;�رة ال%ه�+ة (

ى ال�#ّ�ل ن#ـ�  إن اه��ام ال���هلA �ال���4ات ال����امة له أk_ًا أث� q$+� عل
م�ارسات االس��امة في م4ال األع�ال ال�4ار�ة ، فال���هلA األم��zـي �Ekـار ال��ـ�ج 

  .(Forster,2013)ال����ام إذا qان ب�9لفة ال$�ائل األخ̀� 
�ــ��� ی�ت9ــT علــي وع�ــ� ت#�یــ� م�ــاه�ات ال��ــ��� فــي االســ��امة فــإن دور ال�

)، و�Cــــzل أعــــ] فــــي ال�ــــأث+� علــــي (Osterhus,1997فهــــ] وتغ++ــــ� ســــل�ك الع�ــــالء 
ال��اقــف واالت4اهــات وال�ع�قــ�ات.  علــي هــ%ا ال�#ــ� z�kــ? ال�vــ� إلــي للــ�ور ال�ئ+�ــي 
للع�الء وص�اع الق�ار في ال�#�ك ن#� االسـ��امة فـي ال#ـ� مـ? ان$عاثـات ثـاني أك�ـ+� 

ال�ـــ�و�� لل#ـــ� مـــ? ح4ـــ] ال�فاkـــات ، ودعـــ] م$ـــادرات ال�4ـــارة ال��9ـــ�ن , و ز�ـــادة إعـــادة 
  ).(Kortam & Gad, 2014العادلة ، واع��اد أسال+� ح+اة ص#+ة 

وال��q+ــــT علــــي تغ++ــــ�  ومــــ? ال_ــــ�ورi مع�فــــة أن�ــــاU االســــ�هالك ال��ــــ��ام ،
مـ? خـالل ت�ـE+� االبـ�اع  سل�q+ات ال�Cاء ه� أح� الع�امل ال�ئ+�ـ+ة ل�ع�TـT االسـ��امة

  .(Upton,2016)ال��ات ال��+ـTة لل��ـ��� لل�#ـ�ك ن#ـ� م�ـ�ق$ل أكSـ� اسـ��امة كأح� 
، فال��ـــ��� kقـــ�م ¨�قـــًا هامـــة ل�غ++ـــ� ســـل�q+ات الCـــ�اء وال�ـــأث+� فـــي م�اقـــف وات4اهـــات 
ومع�ق�ات الع�الء فال����� ل�kه الق�رة ل�ع�TـT ال�غ++ـ�ات ال4%ر�ـة فـي ن�ـ± ال#+ـاة ال�ـي 

4kـ� أن kف�ـح ال��ـ��� . لـ%لKortam & Gad(2014).  Aی�8ل$ها م��ق$ل م�ـ��ام 
ال�قل+ــــ�i ال�4ــــال لع;ــــ� ج�یــــ� مــــ? ال��ــــ��� ال��ــــ��ام مــــع ال��q+ــــT علــــي العالمــــات 
ال�4ار�ة ال����امة ، والق+ام �#�الت ل�غ++� ق+] وسل�ك الع�ـالء وتغ++ـ� ای�یل�ج+ـة علـ] 

  .(Belz & Peattie, 2009; Smith, 2009 ; Kumar 2012)ال����� 
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  ة ال;�H: م\ل
تق��� ال$;�ة ال$+w+ة وال��ارد في العال]  ز�ـادة حـادة فـي ال$;ـ�ة ال$+w+ـة  أuه�

عــ? نv+�تهـا فــي  ٢٠١٨% فـي عـام  ٩٤لل�ـ�ا¨? ال�;ـ�i؛ ح+ــ" أنهـا زادت ب��ــ$ة 
ى ال�ــ�ارد ال8$+ع+ــة فــي  ١٩٦١عــام  ، وهــ� مــا kع$ــ� عــ? ز�ــادة حــادة فــي ال_ــغ± علــ

ال�غ+ــ� مـــ? وضــع حـــ�ج لل�ــ�ارد ال8$+ع+ـــة فـــي ال$+wــة ال�;ـــ��ة. ورغــ] مـــا vkهــ�ه هـــ%ا 
م;ــ�، إال أن ال�عامــل مــع هــ%ا ال�ضــع لــ] یــ�] �ال;ــ�رة ال�8ل��ــة مــ? ق$ــل ال4هــات 
ى تفـاق] ال�ضـع وز�ـادة معـ�الت ال�ـ�ه�ر فـي ال$+wـة  ال�س�+ة لف�ـ�ات ¨��لـة م�ـا أد` إلـ

ان لــه وم�اردهــا ال8$+ع+ــة ��ــا فــي ذلــA ز�ــادة معــ�الت ال�لــ�ث وتــ�اك] ال�Eلفــات م�ــا qــ
  ). ٢٠١٧تق��� وزارة ال$+wة ،  أث� �الغ على ص#ة االن�ان وال$+w+ة (

ى ال�����ات qافة في  إن االه��ام اإلن�اج واإلس�هالك ال����ام ازداد عل
ل��-ل;ات االس��امة  على ق�ارات  الTراعة، وسل�ة الغ%اء م�ا ازداد ال�أث+� ال�#��ل 

. إال أن ب+ع ال���4ات (Vermeir & Verbeke,2004)ال���هل� ال�ائ0ة 
ال����امة الیTال S�kل جTءًا  ��+8ًا م? ال8ل� ال9لي ، فال�ل�ك االس�هالكي ذو 
ال��جه ال����ام  غال$ًا ما �Ekلف ح+? ��Ckل على اتEاذ ق�ارات م$�+ة على 

 ,.Ehrgott et alال��Eجات ال�ي ت�ث� في ال$+wة  ���8قة م$اش�ة أو غ+�  م$اش�ة (
2013; Forster, 2013.(   وم? األس$اب األخ̀� ال�ي  تع+� ن4اح ال���4ات

ال����امة ت�اجع ج�دة تلA ال���4ات وم#�ودkة ت�اف�ها، وسع�ها ال��تفع، وال����� 
غ+� الفعال لها، وع�م ثقة ال���هلA  �ال���4ات بها ، ف_ًال ع? أن سع� ال���ج 

ش�اء ال���هلA ل�لA ال���4ات ، وق� ال����ام م? أه]  الع�ائ� ال�ي ت#�ل دون 
اس�4ابX الq�Cات لاله��ام ال��Tای� �االس�هالك ال����ام ب����8 م��4ات ج�ی�ة ، 
وقام ت4ار ال�T4ئة �ال�عا¨ي مع م$ادرات االس��امة في ع�د م? ال$ل�ان لل�أث+�علي 

   (Forster, 2013; Ottman, 2011).  ال�ل�ك ال�Cائي



  

    
   ٩/٥/٢٠١٨م��� ام�ه اب�ال��ا  د/          اث� ال����� ال����ام فى ال�ل�ك ال�ائى لل���هل�      

 ٩٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

zCفإن م Aی�ث� و��اء على ذل iم� iلة ال$#" ت�#�د فى ال��اؤل ال�الى:إلي أ
ى ال�ل�ك ال�Cائي لل���هلA ال�;�i م? خالل ال����� ال����ام اس��Eام   عل

  ات4اهات ال���هلA)  -ال9ل�ة ال���8قة  - (ال;�رة ال%ه�+ة 
  و�;�رة أك�S تف;+ًال ت�8ح مzCلة ال$#" ال��اؤالت ال�ال+ة: 

 ات ال�;��ة لل����� ما هى درجة إدراك الع�+ل ال�vل��ارسة ال�� �̀;�
  ال����ام ؟

  ات4اهات  - ال9ل�ة ال���8قة  -ماأث� أث� ال����� ال����ام علي ال;�رة ال%ه�+ة
 الع�+ل؟

  ة على ق�ار�vاء م? خالل ات4اهات ما أث� ال����� ال����ام لل���Cال
A؟ال���هل 

H�  : تأتى أه�+ة ال�راسة م? خالل أه�0ة ال;
ال9ل�ة  -العالقة ب+? ال����� ال����ام لل���vة و(ال;�رة ال%ه�+ة فه] ¨$+عة  - ١

  ات4اهات الع�+ل ). - ال���8قة 
أه�+ة ت8$+� ال����� ال����ام في م��vات األع�ال ال�;��ة ل�ا له م? دور  - ٢

 فى ب�اء وت#�+? ال;�رة ال%ه�+ة لها 
ال����� ت��9? ات4اهات ا4kاب+ة ت4اه ال���vات ال�ى ت�ارس م�ارسة أن8Cة  - ٣

  ال����ام
ت�س+خ ارت$اU الع�الء �ال���vات ال�ي ت�ارس أن8Cة ال����� ال����ام و�ال�الى  - ٤

 ز�ادة ال9ل�ة اإل4kاب+ة ال���8قة .
أه�+ة ال��ض�ع نف�ه، ح+" أن م�ارسة أن8Cة ال����� ال����ام k#ق� ال��افع  - ٥

 لل���vة والع�+ل وال���4ع وال$+wة فى آن واح�.
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: H�  ته�ف ال�راسة إلى ت#ق+� ما یلى أه�اف ال;
 دراسة العالقة ب+? ع�اص� ال����� ال����ام و ال;�رة ال%ه�+ة  -
 دراسة العالقة ب+? ع�اص� ال����� ال����ام و ال9ل�ة ال���8قة  -
 دراسة العالقة ب+? ع�اص� ال����� ال����ام و ات4اهات الع�الء. -
 ل����ام و ال�ل�ك ال�Cائي لل���هلA.  دراسة األث� ال�$اش� ب+? أن8Cة ال����� ا -
دراسة األث� غ+� ال�$اش� ب+? أن8Cة ال����� ال����ام وال�ل�ك ال�Cائي  -

  .Aلل���هل 
ال��صل إلى م��4عة م? ال��ائج وال��ص+ات وال�ي z�k? االس�فادة م�ها في ز�ادة  -

  االس��امة في م��vات األع�ال ال�;��ة.

    ال�راسات ال�اXقة :
ى م��4عــة مــ? ال�راســات ال�ــا�قة ال��علقــة ���ضــ�ع ال�راســة ال#ال+ــة إذ  ف+�ـا یلــ

  س+4̀� ع�ضها وفقًا لل�ع+ار الTم�ى، أ` م? األق�م إلى األح�ث ث] م�اق�Cها: 
ى م#اولـة ت#�یـ� ال�ـ�Tج ال��ـ��قي ال��ـ��ام ، الـ%4k iـ�  سعى الع�ی� م? ال$احS+? إلـ

وت#ق+ـــ� أهـــ�اف ال���vـــة ، وال��افـــ� مـــع الـــ�v] أن kفـــي ب�ل$+ـــة اح�+اجـــات الع�ـــالء ، 
  األ�zkل�ج+ة.

أن ات4اهــات ال��ــ�هلSen,2003) (Bhattacharya  A &ت�صــلX دراســة 
ن#ـــــ� ال���vـــــات ال��ـــــ�wلة اج��اع+ـــــًا إ4kـــــابي �Cـــــzل أك$ـــــ� مـــــ? تلـــــA ال�ـــــي التل�ـــــTم 
���ـــ�wل+�ها االج��اع+ـــة . فال��ـــ�هلA ل�kـــه الـــ�عي �الCـــ�qات ال�ـــي ت�ـــارس م�ـــ�wل+�ها 

   وأن ال��اف� ب+? الع�+ل وال���vة ی�دi إلي ن4اح ه%ا ال��جه. ,االج��اع+ة
أنـه ع�ـ�ما qـان مع+ــار  (Eweje & Bentley, 2006)فـي حـ+? أuهـ�ت دراسـة  

شــ�اء ال��ــ�هلA ال�قل+ــ�` الــ%` k_ــ] ال�ــع�، وال4ــ�دة، وال�الئ�ــة م��ــاو�ة، فــإن ن�ــ$ة 
ى العالمــات ال�4ار�ــة ا٨١ ى ت�ــارس % مــ? الع�ــالء ت#�لــ�ا إلــ ل��ــ��امة للCــ�qات ال�ــ

  م��wل+�ها ال$+w+ة .
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) إلــي أن األخالق+ـــات Rosell & Moisander,2008ت�صــلX دراســة  (
ال$+w+ــة تقــ�م م�vــ�رًا ق+�ــًا وم��4عــة مــ? األدوات ال�فاه+�+ــة ال�ف+ــ�ة لل��ــ�ج ال��ـــ��ام 

ال�ـــي و��zــ? ال4هــات الفاعلــة �ال�ــ�ق أن ت�ــه] فـــي فهــ] القــ+] وال�عــای+� وال�ع�قــ�ات 
 ت�جه االسـ��امه فـي ال���vـات. �qـا أن ه�ـاك مzّ�نـًا آخـ� هامـًا لل��ـ�ج ال��ـ��ام وهـ�

ى ال���vـــة أن ت$�ـــي ســـ�عة ج+ـــ�ة بـــ+? صـــ�رته ال9ه�0ـــة ، ففـــي ال��ـــ��� ال��ـــ��ام علـــ
ـــة  ى إدراج اه��اماتهـــا �ال��ـــ�ول+ة االج��اع+ أصـــ#اب ال�;ـــالح, وأن ت9ـــ�ن قـــادرة علـــ

ل�راســة رؤ�ــة ل9+ف+ــة وضــع م$ــادÄ االســ��امة ب�4ــاح والع�الــة ن#ــ� شــ�qائها ، وقــ�مX ا
  .في ال��ارسات ال����ق+ة

م��vة في ال�الkات  ٢٧٠على  ٢٠٠٩وفي ن�ائج ال��ح ال%i أج�i عام 
ال��#�ة قامX �ه ج�ع+ة ال����� األم��z+ة وم�س�ة فل+�Cان ح�ل ات4اهات ت$�ي 

 ,.AMA and Fleishman-Hillard Incال���vات األم��z+ة لل����� ال����ام 
% م? الq�Cات مق$لة على ز�ادة لل��ارسات  ٤٣) ، ت�قعX ال�راسة أن  (2009

شه�ًا، وأن ال$+wة ال�+اس+ة, االق�;ادkة,  ١٢ال����امة في أن�8Cها ال����ق+ة خالل 
% م? ال���vات ت�zC� Tqل أك$� على ق_اkا االس��امة  ٥٨واالج��اع+ة س�4عل 

% م? ال���vات أن  ٥٨ات قادمة, وت̀�  ن�$ة خالل س��+? إلى ثالث س�� 
االس��امة ته�ف إلى ض�ان ال��ازن ب+? ال��ارد ال�ال+ة وال$��Cة وال8$+ع+ة في ال��` 

  ال��8ل.
إلي أن ال�#�ل لل����� ال����ام  Belz & Peattie (2009)ت�صلX دراسة 

،ووفه] سل�ك ی�8ل� تف9+� اب�9ارi م? م�ی�i ال����� في أر�ع م4االت أ�zkل�ج+ة 
ال���هلzC� Aل qلي ، و~عادة تzC+ل ال��Tج ال����قي وتق�ی� إمzان+ة ال�#�ل 
لالس��امة، �qا أن ال�zCالت االج��اع+ة وال$+w+ة هي نق8ة ال$�اkة لل����� ال����ام 

ب�اء على إدراك الع�الء ألع�ال م#�دة لل���vة إلى  ص�رة ذه�0ةوال�ي تzCل 
م��4ات ت�اه ال��` ال%` 4kعل ه%ه ال;�رة ت�ث� فى ردود فعل ه�الء الع�الء 
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ال���vة، ل%لA فال���vات م8ال$ة �أن ت�ی� ص�رتها ال%ه�+ة ل���z? م? خل� 
+ة وأن ال�ى م? شأنها أن ت#ق� م+Tة ت�اف�+ة وح;ة س�قال(�رة ال9ه�0ة اإل_�اب0ة 

، ل%لA ف+�ا ی�;ل �اس��ات+4+ة  ت4%ب ع�الء ج�د. وت#�فÈ �الع�الء ال#ال++? 
ال��و�ج، �4k أن ت�9ن ال�سالة واض#ة, وص#+#ة, و��4 ع�م اس��Eام معل�مات 
ى ال�Tام ال���vة ن#� ح�اkة ال$+wة والق_اkا االج��اع+ة األخ̀�  م_للة، وال��T+q عل

  ).٢٠٠٩(ع+�ى، 
ل�ق++] إدراك الع�الء لع�الة أسعار  (Cătoiu et al ., 2010) ه�فX دراسة

ال���4ات ال����امة ال�ي �E��kمها ال$ائع�ن في رومان+ا، وق� ¨$قX ال�راسة علي 
¨ال� في أكاد�k+ة ب�خارسX لل�راسات االق�;ادkة. ت�صلX  ١٠٠ع+�ة م�zنة م? 
ی�] إد ا رqها على ال�$�+ة على أساس دوافع اج��اع+ة  عالوة ال�ع�ال�راسة إلى أن 

أنها أك�S ع�الة م? تلA ال�$�+ة على أساس م;ل#ة الq�Cة، �qا ت�صلX ال�راسة 
ى    ، وعلى ن�اkا ال�Cاء. ات�اه الع�0لأk_ًا أن الع�الة ال�ع��ة لها تأث+� مع��i عل

علي ثالث أه�اف م���امة  (Mitchell et al., 2010) ورTqت دراسة 
��امة االق�;ادkة واالج��اع+ة وال$+w+ة وق�مX ال�راسة إلس��ات+4+ة ال����� هي االس

وتzCل ال���+ة ال����امة ت#�kات q$+�ة لل����� ، ن��ذج لل��جه �ال��ق ال����ام. 
فال����� ال����ام م�ت$± �ال���+ة ال����امة، وال���+ة ال����امة م�ت$8ة ب�Sوة األم] 

الق�;ادi م�ت$± �#��ة االق�;اد وث�وة األم] م�ت$8ة �ال��� االق�;ادi ،وال��� ا
   . (Hunt, 2011)وال��اف�ة 

رفع وعي ش��#ة م? ال��ق لل���4ات   وته�ف ع�ل+ة ال��و�ج ال����امة إلى    
ال����امة ع? ¨��� ال�غ8+ة الCاملة لالس��امة في اإلعالم، وال�ع��� �ال���ج أو 

، وتق�i العالقة  ���aةص�رة الفأن8Cة ال��و�ج ال����ام ت�اع� علي ب�اء  الq�Cة.
 i��#ا أن م�q ، ة�vات ال�أی+� لل��+qز سل�Tة وأص#اب ال�;الح ، وتع�vب+? ال��
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ال�سالة وق��ات االت;ال ب+? ال���vة وأص#اب ال�;الح ی�ث� علي إت;االت 
  . (Martin & Schouten,2012 ; Emery,2012).ال����� ال����ام

إلى أن الq�Cات ال�ي ت�ارس االس��امة   Forster (2013( ت�صلX دراسة     
في م4�Tها ال����قي ت#ق� ن4اح  مقارنة مع تلA ال�ي الت�ارس االس��امة ، وأن 
االس�هالك ال����ام أص$ح ه�فًا ج�ه��ًا وأح� أه] ع�امل ال�غ++� لل���هل9+? ال%ی? 

ى الق+ام ب�اج$ه] ن#� ح�اkة �q�q األرض. فال���vات ال�ي اس� 4ابX ی�8لع�ن إل
ل��8ل$ات االس��امة قامX ��8ح عالمات ت4ار�ة وم��4ات ج�ی�ة م���امة 
،وق�¨$قX ال�راسة علي ع+�ة م�zنة م? ث�ان+ة ش�qات أم��z+ة لل���4ات الغ%ائ+ة 

  م�? ت�ارس االس��امة في م��4اتها وع�ل+اتها              
��+ة أن ال����� ال����ام �kاع� ال� (Danciu,2013) ت�صلX دراسة 

ال����ات ال����امة م? خالل ت#ف+T ال8ل� ال����ام واالب�9ار ال����� وت���8 
و0dع ال����ات  وق��ات ت�ز�ع م���امة االت(االت ال����امة،واس��Eام  ال����امة

، وه%ا ال�8$+� س+�دi إلي ز�ادة االس��امة وال�Jمات ال����امة Xأسعار عادلة 
+w+$ة واالج��اع+ة والkة على ن8اق واسع ال��` في ال���ق$ل إذا ت] دع�ها االق�;اد

  �4ه�د س+اس+ة وح�zم+ة وقان�ن+ة .
أن االس��امة في ال����� �أ�عادها  (Dabija et al .,2014)ت�صلX دراسة 

ال��جه االج��اعي) لها  - تقل+ل اس�هالك ال��ارد  –(ال��جه ن#� ح�اkة ال$+wة 
ن#� م�اج� ال�T4ئة غ+� الغ%ائ+ة،  اتهZات�اهتأث+�علي تzC+ل تف_+الت الع�الء و

  ع�+ل في م�اكT ال���ق.  ١٦٢٤وق� ¨$قX ال�راسة علي ع+�ة م�zنة م? 
إلي أث� ال���wل+ة اإلج��اع+ة (Vahdati et al ., 2015)  ه�فX دراسة

ش�qات م? ٢٠٠علي ال�ل�ك ال�Cائي ، ¨$قX ال�راسة علي ع+�ة م�zنة م? 
ات�اهات  �ة الع�ق�دkة ،ت�صلX ال�راسة إلي وج�دم��4ات األل$ان �إس��Eام الع+

لل���هلA ت4اه ال���wل+ة االج��اع+ة ،وتأث+� م$اش� علي ال�ل�ك ال�Cائي إ_�اب0ة 
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$قX دراسة ع�+ًال  ٣٤٢علي ع+�ة م�zنة م?  )Saleh et al ., 2015( ̈و
 ات;االت )  لق+اس أث� –ف�داف�ن  –ل�Eمات الهاتف ال�قال في م;� (م���+ل 

ال.ل�ة  االق�;ادkة) علي –االج��اع+ة  –��wل+ة االج��اع+ة �أ�عادها(ال$+w+ة ال�
واإلح�فاx �الع�+ل . ت�صلX ال�راسة ل�ج�د تأث+� لل���wل+ة االق�;ادkة ال��-�قة 

  واإلج��اع+ة علي اإلح�فاx �الع�+ل م? خالل ال9ل�ة ال���8قة.  
+�ي ل�$�ي م��vات األع�ال ولق� uه�ت م�غ+�ات ع�ی�ة qانS�� Xا�ة ال�افع ال�ئ

  ) ، لعل أه�ها :٩٢: ٢٠١٦لل����� ال����ام (أب� وردة ،
  ز�ادة ع�د ال���Cعات ال��;لة �ال�ل�ث وح�اkة ال$+wة . -
 ال8ا�ع ال�#�ود لل��ارد ال8$+ع+ة غ+� ال���4دة وت9ال+فها ال��Tای�ة. -
لل#ل�ل  ال�غ+�ات في ات4اهات ال���هلA وسل�qه ال�Cائي ل�;$ح أك�S ح�اس+ة -

 ال����امة .
ز�ادة وعي األ¨�اف ذوi ال�;ل#ة ن#� ض�ورة الق+ام ���ارسات أك�S م��wل+ة  -

 ت4اه ال���4ع وال$+wة.
  ك�� ال�+Tة ال��اف�+ة ال����امة م? خالل ت$�ي اس��ات+4+ات ت���ق+ة م���امة. -

إلى ق+اس م�` ت8$+� ال����� ) ٢٠١٧(ع$�الvاه� وآخ�ون ،وه�فX دراسة 
على ص�اعة ال�+احة �الف+�م ، وت#�ی� ال�ع�قات ال�ي ت#�ل دون ت8$+قه،.  ال����ام

م? العامل+? �األجهTة ال#�zم+ة ال�س�+ة  ١٠٦وق� ¨$قX ال�راسة علي ع�د م�zن م? 
ال���لة ع? ال�CاU ال�+احي ��#افvة الف+�م. ولق� ت�صلX ال�راسة إلى أن ه�اك 

ام داخل ال�#�+ات ال8$+ع+ة �الف+�م، م��4عة م? ال�#�kات ل�8$+� ال����� ال����
ف_ًال ع? وج�د ع�ة أ�عاد ل�8$+قه، إلى جان� أن ت$�ي خ8ة لل����� ال����ام 

  لل�#�+ات ال8$+ع+ة له الع�ی� م? ال��ائج اال4kاب+ة على ص�اعة ال�+احة �ال�#افvة.
  Xع� ع�ض ال�راسات ال�9=�رة الب� مU م�اق�ها وهى على ال��� ال�الى:
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م? اس�ع�اض ال�راسات ال�ا�قة  أه�+ة ال����� ال����ام لل���vة فى ال�أث+� ی�_ح  -
  على ات4اهات الع�+ل.

اه��X ال�راسات ال�ا�قة �ق+اس أث� �عË ع�اص� ال��Tج ال����قي ال����ام  -
ى ال�+Tة ال��اف�+ة ، ب+��ا رTqت ال�راسة ال#ال+ة على ق+اس ع�اص�  لل���vة عل

ى ال�ل�ك ال�Cائي لل���هلA ال�;�i. ال��Tج ال����قي ال����   ام لل���vة عل
أغفلX ال�راسات ال�ا�قة لل����� ال����ام اس��Eام ال;�رة ال%ه�+ة qأح� األص�ل  -

  .غ+� ال�ل��سة األك�S ق+�ة ل$�اء العالقات ال����امة مع الع�الء
  لA.تع� ات4اهات الع�+ل اإل4kاب+ة  م#�دًا رئ+�+ًا لل�ل�ك ال�Cائي لل���ه -
ت�ث�  ال;�رة ال%ه�+ة و ال9ل�ة ال���8قة علي ات4اهات ال���هلA ع? ال���vة  -

 وم��4اتها.
ت�Eلف ال�راسة ال#ال+ة ع? ال�راسات ال�ا�قة م? ح+" اله�ف وال�4ال، ف�?  -      

ال9ل�ة  -ح+" اله�ف رTqت ه%ه ال�راسة على مع�فة أث� ( ال;�رة ال%ه�+ة 
9+? ) فى العالقة ب+? ال����� ال����ام لل���vة ات4اهات ال���هل -ال���8قة 

وال�ل�ك ال�Cائي ، أما م? ح+" ال�4ال ف��Eلف ه%ه ال�راسة ع? ال�راسات ال�ا�قة 
فى أنها ت�Tq على دراسة ال����� ال����ام علي ع�الء ق8اع ال;�اعات الغ%ائ+ة 

، ح+" ل] �k$� إج�اء ه%ه ال��ع+ة م? ال�راسات فى ه%ا الق8ا   ع. ال�;̀�

     االFار ال�a�4 لل�راسة :
  :مفه�م ال����� ال����ام

uه� ال����� ال����ام ن�+4ة ز�ادة ال�عي ال$+wي لل���4ع على qل ال�����ات ،  
وت�8ل� م�ارسة ال����� ال����ام ال��v إلى ت�جه+? أساس+? ه�ا: ال����� ال$+wي 

لل���vة وال#فاx علي ال��ارد وال����� االج��اعي ت#X مvلة ال���ول+ة االج��اع+ة 
فال����� ال$+wي kع� ال�8Eة األولى ل�;$ح .  )Heck & Yidan, 2013ال8$+ع+ة (

،وه�  .(Bhaskar, 2013; El-Alfy & Kortam, 2014) ال���vة م���امة
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 ,. Gordon et al)ال���8 ال�ي ت�ل9ها ال���vة ل�4C+ع االس�هالك ال����ام 
ال����� ال����ام �أنه ت���� العالقة ال�ي  k .Danciu(2013)ع�ف  (2011

ته�ف إلي ب�اء عالقات دائ�ة مع ال$+wة االج��اع+ة وال8$+ع+ة علي ال��i ال��8ل، 
ب+��ا kع�ف ب�صفه مفه�مًا إدار�ًا ی�Tq على ت#ق+� خ± ثالثي األ�عاد م? خالل 

عة وفي ال�قX إ4kاد ال#ل�ل ال����امة ٕوان�اجها وتق��kها �ق+�ة صاف+ة م_افة م�تف
. .Charter et al.(2006:12)ذاته ال#فاx على إش$اع الع�الء واأل¨�اف األخ̀� 

) ال����� ال����ام �أنه ع�ل+ة ت8E+± وت�ف+% (Fuller,1999:4في ح+? kع�ف 
ورقا�ة ت���8 ال���4ات وت�ع+�ها وت�و�4ها وت�ز�عها �أسل�ب ی�قا¨ع مع ال�عای+� 

  الSالثة اآلت+ة 
  حاجات الع�الء.إش$اع  -
  ت#ق+� األه�اف ال���v+ة. -
  مالءمة الع�ل+ة لل�v] األ�zkل�ج+ة. -
علي Marcel & Dragan (2014) و�ع�ف qًال م? ال����� ال����ام    

أنه فل�فة ت���ق+ة ه�فها تق�k] م��4ات وخ�مات م��ولة ب+w+ًا م? خالل ت#�+? 
فات، وت#�+? أن�vة ال�قا�ة مع�الت األمان في ال���4ات، و~عادة اس��Eام ال�Eل

 Ïائ;Eإلي ال �vى ال�ل�ث، وت���8 اس�غالل ال8اقة  ،  فه� ات4اه ناتج ع? ال� عل
االج��اع+ة وال$+w+ة لل�لع وال�Eمات ال����امة ال�ي تEل� ق+�ة للع�+ل وت��T ال��افع 

  .Belz &Peattie( 2009 )ال�ق�مة لل���4ع وال$+wة 
م ال�مج ب+? أر�ع م4االت رئ+�+ة هي معال4ة ی�8ل� ال�#�ل لل����� ال����ا

ال�zCالت ال$+w+ة واألخالق+ة في ع�ل+ة ال����� ، وفه] سل�ك ال���هلzC� Aل �zلي 
و~عادة تzC+ل ال��Tج ال����قي وال��ا�± ب+? األن8Cة والعالقات  �qا ی�_ح م? 

  )١الzCل رق] (
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  Belz &Peattie( 2009:  18:( المصدر

) Z١ش\ل رق (  
إن ت$�ــي ال��ــ��� ال��ــ��ام �kــاه] فــي ت#ق+ــ� م;ــالح ال�ــالك مــ? خــالل فــ�ح 
 [kـــات ال�ـــي ت�$�ـــاه، وت#ق+ـــ� األمـــان فـــي تقـــ��vآفـــاق ج�یـــ�ة وفـــ�ص ســـ�ق+ة أمـــام ال��
ال���4ـات و~دارة الع�ل+ـات مـ? خـالل إن�ـاج سـلع آم�ـة وصـ�kقة لل$+wـة، وت#ق+ـ� الق$ــ�ل 

هــ�اف ال���4ــع �E;ــ�ص االل�ــTام االج��ــاعي لل���vــة ��ــ$� ان�ــ4ام أهــ�افها مــع أ 
ال$+wــي، م�ــا k#قــ� اســ���ار ألنCــ8ة ال���vــة ال��ــ��امة و��4$هــا لل�الحقــات القان�ن+ــة 

Belz &Peattie (2009).  

   : ال��Oج  ال����قي ال����ام
   ال���ج ال����ام:

ـــــــارات االق�;ـــــــادkة  ـــــــ�ج ال��ـــــــ��ام م��4عـــــــة م���عـــــــة مـــــــ? االع�$ Ckـــــــ�ل ال��
ى اسـ��Eام ال�ـ�ارد واالج��اع+ة وال$+w+ة  ، فه�سلعة أو خ�مة تEفË أث�هـا ال�ـل$ي علـ

ى ال���4ــــع  ــــ  &Yazdanifard)ال8$+ع+ــــة ، وال$+wــــة وتعvــــ] أث�هــــا اإل4kــــابي عل
Mercy,2011:638)  ــ? أن ت9ــ�ن هــ%ه ال�ــأث+�ات نات4ــة عــ? ت;ــ�+] ال��ــ�جzو�� ،

اkـــات و~عـــادة واســـ��Eام ال�ـــ�اد وال8اقـــة وال�ع$wـــة وال�غل+ـــف وال��ـــل+] والـــ�EلÏ مـــ? ال�ف
، مــــع ضــــ�ورة م�ا�ع�ــــه خــــالل م�احــــل دورة (Belz&Karstens,2010)اســــ��Eامها 

وه%ه ال�#�+�ات مzلفة للq�Cات ول9? مع  ، ح+اته ل_�ان �قائه ض�? االل�Tام ال$+wي
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ال�#�ــ+? ال��ــ��� ت;ــ$ح ع�ل+ــة االن�ــاج م�ــ��امة ، م�ــا یــ�دi إلــي خفــË ال�9ــال+ف 
فه�م��ج م;�] وم;�ع ووفقًا ل���4عة مـ?  . (Kotler, 2004)في األجل ال��8ل 

ى ح�اkــة ال$+wــة وتقل+ــل اســ��Tاف ال�ــ�ارد ال8$+ع+ــة .إن إشــ$اع ال�عــای+� ال�ــي تهــ�ف إلــ
 , ـــة وال�ـــ�ارد األخـــ̀� ـــة، واســـ�هالك م�ـــ�̀� أقـــل مـــ? ال8اق حاجـــات ال��ـــ�هلA ال#ق+ق+

ى ال��اد الEام القابل  ة إلعادة ال��و��ٕوامzان+ة ت;�+عه ���ارد قابلة لل��4ی� والع�Sر عل
ى ت��9ل�ج+ـا صـ�kقة لل$+wـة ت�ـ�8+ع ال���vـة مـ? م? م;ادر م�ـ��امة  ، وال��q+ـT علـ

 خاللهـــــــــا ت�ن+ــــــــــة مEلفــــــــــات اإلن�ــــــــــاج واســــــــــ��Eام ع$ــــــــــ�ات z�kــــــــــ? إعــــــــــادة تــــــــــ�و��ها
(Emery,2012:171 ; Martin & Schouten 2012)  ــا أن ال�غل+ــف�q ,

ًال لل�#لـل، وآم�ـًا, و یـ�دi وu+ف�ـه، ب�صفه م�zنًا رئ+�ًا في ال���ج �4k أن zkـ�ن قـا�
  .  Cătoiu et al. (2010) ال�قل أو ال�EلÏ م�ه. وقا�ًال لل��و��، وسهل.

  :ت] اس��Eام الع�اص� ال�ال+ة لق+اس ال���ج ال����ام:ق0اس ال���ج ال����ام 
  ت;�+عها. kعاد األقل ض�رًا �ال$+wة و إس��Eام الq�Cة لل��اد الEام -
ى الع$ــ�ة (ال$+ــان  وضــع الCــ�qة ب+انــات - ى ال�ــ�ارد ال8$+ع+ــة لل$+wــة علــ ت�علــ� �ال#فــاx علــ

 ال����ام)
 اإلن�اج. ع�ل+ة ج�اء ال_ارة أو ال�امة االن$عاثات تقل+ل إعالن  الq�Cة ع?  -
  إعادة اس��Eامها). –ت#لل ع_��ًا  –اس��Eام الq�Cة ع$�ات z�k? (إعاد ت�و��ها  -

  ال��ع0� ال����ام: 
ت9لفة االن�اج و��هل ال���+ة االج��اع+ـة وح�اkـة ال$+wـة  ال�ع� ال����ام  kغ8ي

 .(Cătoiu et al .,2010; Martin & Schouten, 2012, 173)وحفvهـا 
��#�د سع� ال���ج ال����ام ب�فÐ ال��8قة ال�ى ی�#�د بها سع� ال���ج ال�قل+�`، إال و 

ى مـا تقـ�  م �ـه الCـ�qة مـ? أنCـ8ة لل#فـاx أنه k#�ل فى ¨+اتـه ت9لفـة إضـاف+ة ت��Sـل فـ
ـــة w+$ى ال ـــات ، واجـــ�ء ال$#ـــ�ث مـــ? أجـــل م��4ـــات  علـــ kمـــ? ال�فا ÏلEك�9ـــال+ف الـــ�)

ى مالءمــة �Cــzل أف_ــل لل$+wــة  ، أو مــا ی�;ــف �ــه ال��ــ�ج مــ? خ;ــائÏ ت#ــافÈ علــ
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ال��ارد ال8$+ع+ة، ل%لA ق� �zkن ه�اك أح+انـًا فـ�وق سـع��ة بـ+? ال���4ـات ال��ـ��امة، 
ى األجــل الق;ــ+�، ح+ــ" غال$ــًا مــا وال���4ــات ال�قل +�kــة، ول9ــ? ر��ــا zkــ�ن هــ%ا فقــ± فــ

ى  �zkن ه�اك ت9لفة م$�ئ+ة عال+ة لل���ج ال����ام، س�عان ما ت�EفË تلA ال�9لفة علـ
 & Kuusela). مـ�ار ع�ــ� ال��ــ�ج إذا تـ] مقارن�ــه �غ+ــ�ه مـ? ال���4ــات ال�قل+�kــة.

Spence, 1999: 230).ـ��امة ی�ـألف مـ? تغ8+ـة إن إسهام ال�ع� في ال���+ة ال��
ـــــة, وم�ـــــاع�ة الCـــــ�qات فـــــي م�ارســـــة أنCـــــ8ة ال��ـــــ�ول+ة  w+$ـــــة ال kـــــ�د ح�ا �عـــــË ب�

  االج��اع+ة، وج�ع األم�ال للق_اkا األ�zkل�ج+ة.
  :ت] اس��Eام الع�اص� ال�ال+ة لق+اس ال��ع+� ال����ام ق0اس ال��ع0� ال����ام :

  ع�ل+ة م���امة تع�$� االن�اج ع�ل+ة أن ب�اء سع��ة عالوة على ال#;�ل -
 ال����امة ع? م�اف�+ها.م�اعاة الq�Cة خفË أسعار ال���4ات  -
 ال��8ل. ال��` في ت9ال+ف أك$� وف�رات ت#ق� ال#ال+ة األسعار -
  سع� ال���4ات ال����امة مالئ] مع ج�دتها. -

  :ال��ز�ع ال����ام
 kع�ــــل ال��ز�ــــع ال��ــــ��ام فــــي ات4ــــاه+? : األول هــــ� تTو�ــــ� الع�ــــالء ����4ــــات

م�ــ��امة و��ــألف الSــاني مــ? ال4هــ�د ال�$%ولــة لEفــË اســ�هالك ال�ــ�اد الEــام وال8اقــة 
لـ%ل4k Aـ� ال�Eلـي عـ? ¨ـ�ق ال��ز�ـع ال�قل+�kـة ب$�ـاء  ،وال#� م? ه�ر ال��ارد وال�لـ�ث

ش$zة ت�ز�ع م���ام  ، وتÏ+;E اإلن�اج وفقًا ل9ل ع�+ل ، واسـ��Eام ق�ـ�ات م�عـ�دة 
ق�ـــ�ات علـــي ت�ـــ�ع م��4عـــات الع�ـــالء وتE;+;ـــه ، ح+ـــ" �kـــاع� ال��ز�ـــع م�عـــ�د ال
. kقـ�م   .(Hulthen & Gadde, 2009: 11)لع�+ـل معـ+? ل+�Eـار مـای�اه مالئ�ـاً 

ى م�ـا¨� االسـ�هالك  ال��ز�ع ال����ام  ب�#��A ال�لع ومل9+�هـا مـ? م�ـا¨� اإلن�ـاج إلـ
  م? خالل األن8Cة ال�ال+ة: 

  ى أســــاس ــــ ــــع وال�فاضــــلة ب+�هــــا عل ــــة دراســــة ق�ــــ�ات ال��ز� ــــ�ام ف9ــــ�ة ال���+ اح�
  ..Ottman(2011, 110) ال����امة واخ�+ار ال�الئ] م�ها ب+w+اً 
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 .ت�ف+� ال8اقة ?�_k ت;�+] ب�نامج فعال لل��ز�ع 
 .ةw+$لفة م? ح+" االن$عاثات ال�ل�ثة لل�Eت#ل+ل ¨�ق ال�قل ال� 
  ?ـًال مـq �+ـCk "ال�عامـل مـع م�افـ% ال��ز�ـع ال��ـ��امة ، ح+ـ Martin & 

Schouten(2012:166-167)  ق+ـــف وت�ع+ـــةSئـــة فـــي تT4لـــ�ور ت4ـــار ال�
  .الع�الء ح�ل ال���4ات ال����امة

 .ة+w+$مة �ال�عای+� الTات ال�قل ال�ل��vال�عامل مع م� 
وتأخ% ق�ـ�ات ال��ز�ـع مـ? م�vـ�ر ال��ـ��� ال��ـ��ام صـفة إضـاف+ة ت��Sـل فـي إمzان+ـة 

~عــادة إدخالهــا فــي الع�ل+ــة اســ��جاع مEلفــات ال��ــ�ج �عــ� االســ�ع�ال أو االســ�هالك و 
 اإلن�اج+ة م? أجل إعادة تـ�و��ها وعل+ـه تـ�عى هـ%ه الق�ـ�ات �ق�ـ�ات ال��ز�ـع ال��ـ��امة

Marcel & Dragan( 2014)  
  ::ت] اس��Eام الع�اص� ال�ال+ة لق+اس ال��ز�ع ال����ام ق0اس ال��ز�ع ال����دام :

  .مEازنهام�اعاة الq�Cة لألض�ار ال$+w+ة ع�� ب�اء و~خ�+ار  -
اس��Eام الq�Cة وسائل نقل وم�اولة تع�ل �الغاز ال8$+عى وت��هلA أقل ق�ر م?  -

 .ال8اقة
 ق+ام الq�Cة ب�قل مEلفاتها ال�ادkة ع$� ق��ات ت�ز�ع م���امة. -
ى ال�عامل مع م�اف% ال��ز�ع ال����امة. -   ح�ص الq�Cة عل

  : ال��و�ج ال����ام
ال�ـي ت��4هـا ال���vـة �الع�الءسـ�اء ال��و�ج ال����ام ه� م��4عـة االت;ـاالت 

ـــاعه] �ال���4ـــات ال��ـــ��امة  ـــ�قع+? فـــي ال��ـــ�ق$ل �غـــ�ض تعـــ��فه] و~ق� ال#ـــال++? وال��
و�ـــ̀� qـــًال مـــ? أن ال�ـــ�و�ج ال��ـــ��ام  4kـــ� أن zkـــ�ن م�جهـــًا ن#ـــ�      ودفعهـــ] لCـــ�ائها.

     (Belz & Karstens, 2010; Cox, 2008):ت#ق+� األه�اف اآلت+ة 
ى ت#�ــ+? ال;ــ�رة ال%ه�+ــة للCــ�qة ز�ــادة الــ�ع - ى �ال���4ــات ال��ــ��امة م�ــا یــ�د` إلــ

  وم? ث] S�kل م+Tة ت�اف�+ة لها.
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 اعالم ال���4ات ال����امة �إس��Eام معل�مات واض#ة وسهلة وشفافة.- 
 ت%q+� ال���هل9+? �االس���Eام ال����ام و~عادة ال��و��.- 
 . اق�اع ال���هل�C� ?+9اء ال���4ات ال����امة- 
 مzافأة الع�الء علي ش�اء ال���4ات ال����امة ل$�اء والء الع�الء . -
ى ت��لـ�  - تأس+Ð و��اء ال�;�اق+ة ال$+w+ة للq�Cة وم��4اتهـا وال�#افvـة عل+هـا ح�ـ

  .(Drumwright, 1996)الSقة ب+? الq�Cة وع�الئها 
إعــــالم م��4عــــات م���عــــة مــــ? أصــــ#اب ال�;ــــالح خاصــــة الع�ــــالء �ق_ــــاkا  -

 امة.اإلس��
و 4kــ� أن zkــ�ن ه�ــاك رؤ�ــة م�ــ��امة ت��#ــ�ر حــ�ل القــ+] ال��ــ��امة، والهــ�اء 

  ال�v+ف وال���9ل�ج+ا الE_�اء.
  :ت] اس��Eام الع�اص� ال�ال+ة لق+اس ال��و�ج ال����ام ق0اس ال��و�ج ال����ام :

 ت�اف� رجال ب+ع ل��ج+ه الع�الء ل��افع ال���ج ال����ام وq+ف+ة اس��Eامه. -
 ال����امة. ��Cاء ال���4ات ال���هلA إلق�اع ت�و�4+ة �#�الت الq�Cة ق+ام  -
 .وسائل ت�C+± م$+عات لل���4ات ال����امة -
 رسائل إعالن+ة م�جهة لل���هلA �ف�ائ� ال���4ات ال����امة. -
 .م�اه�ة الq�Cة فى دع] م�اكT ال$+wة وم�ت��اتها -

  سل�ك ال���هل� ال����ام :
هـــ� ذلـــA ال�ـــل�ك الـــ%i یهـــ�ف إلـــي تCـــ4+ع  اســـ��Eام ال�ـــ�ارد ال8$+ع+ـــة الEـــام 
 Aـــع ت;ـــ�فات ال��ـــ�هل_Eامها. وت�Eام ال�ـــ�ارد ال�عـــاد ت;ـــ�+عها واســـ��Eوز�ـــادة اســـ�

 & Newholm)ال��ــ��ام ن#ــ� اق��ــاء ال���4ــات ال��ــ��امة ألر�عــة م�احــل هــي : 
Deirdre,2007)  

$+wــــــة تعــــــاني مــــــ? مCــــــzالت ال�لــــــ�ث : ح+ــــــ" �kــــــ��ع� ال��ــــــ�هلA أن الل��ع0ــــــةا -
  واالس��Tاف ال�ي ت�ث� على سالم�ها.
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ح+ــ" یهـــ�] ال��ـــ�هلA �ال�Cــzالت ال$+w+ـــة و�ال�ـــالي 4kــ� ال�عامـــل معهـــا  االه��ـــام: -
  �أسل�ب فعال لل#فاx عل+ها.

: ه�ــا k;ــ$ح ال��ــ�هلA أكSــ� وع+ــًا �ال�Cــzالت ال$+w+ــة ، ف+#ــاول ج�ــع ال�عل�مــات -
�مــات حـ�ل الE;ــائÏ ال$+w+ـة ل9ــل م�ــ�ج ق$ـل تف_ــ+له عــ? ج�ـع قــ�ر q$+ـ� مــ? ال�عل

  غ+�ه وم? ث] ش�اؤه واس��Eامه.
ى ال$+wــة مـ? خــالل مــا ال�-;0ـ� الفعلــي - : مــ? خـالل ت�جهــه االسـ�هالكي لل#فــاx علـ

�عــ� أن kقــ�م ال��ــ�هلA ب�#�یــ� وت�ت+ــ� ال$ــ�ائل ال��احــة kعــ�ف �االســ�هالك ال��ــ��ام. 
ى قـ�ار ى مق�مـة  أمامه فه� �zkن قـ� وصـل إلـ م$ـ�ئى �Cـ�اء تلـA العالمـة ال�ـي تـأتي فـ

  ه%ا ال��ت+�.
  ال(�رة ال9ه�0ة:

ى �zkنهـا الفـ�د         تع�ف ال;�رة ال%ه�+ة �أنها ع$ارة ع? م��4عة م? االدراكات ال�ـ
. �qــا ُتعــ�ف �أنهــا م��4عــة مــ? االس�#_ــارات (Kotler,2003:729)حـ�ل شــئ مــا. 

.  وت�ألف (Nguyen & Leblanc, 2001)�ة ال%ه�+ة ال��علقة �q�Cة أو عالمة ت4ار 
، وال���wل+ة االج��اع+ـة، وال�ـلع ال;�رة ال%ه�+ة م? س�ة ع�اص�: ال4%ب العا¨فى،

  و�+wة الع�ل، وال�ؤ�ة والق+ادة، واألداء ال�الى.  وال�Eمات،
ى  وت̀� ال$احSة أن ال;�رة ال%ه�+ة ع$ـارة عـ? م��4عـة مـ? االن8$اعـات واإلدراكـات ال�ـ
�zkنها الف�د و�TEنها ن#ـ� م��vـة مـا أو سـلعة أو خ�مـة أو شـ�qة مـا، یـ�] اس�#_ـارها 
ــــــــ�  ن�+4ــــــــة لل�عــــــــ�ض ل���4عــــــــة مــــــــ? ال�ــــــــ�ث�ات وت�Eلــــــــف مــــــــ? فــــــــ�د آلخــــــــ�. و�ع�ق

Kotler(2003)  ار فى�Sإدارة ال;ـ�رة ال%ه�+ـة هـ� ال#;ـ�ل أن ال�$� ال�ئ+�ى لالس�
ى ال�+Tة ال��اف�+ة ح+ـ" أن ال;ـ�رة ال%ه�+ـة ال4+ـ�ة ت4ـ%ب االسـ��Sارات وال��ـ�هل9+?  عل
ون�ع+ة ج+�ة م? ال��uف+? و�ال�الى ت�C+± م$+عات الq�Cة وتعT�T عالقات إ4kاب+ة مـع 

  ال���4ع.
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  ال.ل�ة ال��-�قة :
ش�اء سلعة أو اس��Eام  ن�+4ة سل$+ة أو إ4kاب+ة مالحvات هي ال���8قة ال9ل�ة

مــ? خــالل  ال���vــة مــع �ال�عامــل اآلخــ��? ب��صــ+ة خ�مــة ، فهــي رغ$ــة الع�+ــل
ال9ل�ـة ال���8قـة اال4kاب+ـة ، إن (Bansal & Voyer ,2000)االت;ـاالت الEC;ـ+ة 

ى ت;ـل ب��$ة ال���س± في ال�$+عات في ز�ادة ع? م��wلة  )%٦١  -%٩% (٣١ إلـ
،  (East et al ., 2005) الEC;ـ+ة م;ـ�اق+ة االت;ـال أدوات وأكSـ� أهـ] ، وهـي

 Aك�ــا أن ال9ل�ــة ال���8قــة تع�$ــ� عــامًال مه�ــًا فــي ال��حلــة األخ+ــ�ة مــ? قــ�ار ال��ــ�هل
الCـــ�ائي وفـــي �عـــË األح+ـــان األكSـــ� تـــأث+�ًا ، و�ـــال�غ] مـــ? قـــ�ة تأث+�هـــا إال أنهـــا أكSـــ� 

�vــات، ومــ? ف�ائــ� ال9ل�ــة ال���8قــة األدوات إه�ــاًال بــ+? ال8ــ�ق ال��و�4+ــة مــ? ق$ــل ال��
اإل4kاب+ة ال;ادرة م? الع�+ل ال�اضي، أنه kع�$� إعالن م4اني م�#�ك لل���vـة، وهـ%ا 

  ب�وره Ekفف ت9ال+ف ج%ب ع�الء ج�د.
  ات�اهات الع�0ل:

إت4اهات ال���هلA هى ع$ارة ع? اس�ع�ادات لإلدراك أو ال�;�ف ن#ـ� م��4ـًا          
، ، أو م��4ًا �ع+�ه، أو ح�ى رجل ب+ع مع+?، و�ع�ق� Sq+� مـ? مع+�ًا، أو عالمة مع+�ة

 .Aـــ�ائى لل��ـــ�هلCرجـــال ال��ـــ��� أن االت4اهـــات تعـــ� عـــامًال ج+ـــ�ًا لل��$ـــ� �ال�ـــل�ك ال
ى م4ـــال  وهـــ%ا 4kعـــل دراســـة االت4اهـــات وq+ف+ـــة تغ++�هـــا مـــ? ال��ضـــ�عات الهامـــة فـــ

ــًا لل��ــ�ذج ال�قل+ــ�` لالت4اهــات فه�ــاك ثــالث  ى: ال�zــ�ن  ال��ــ���. ووفق م�zنــات وهــ
ى وهــــ� ی�9ــــ�ن مــــ? اإلدراكــــات وال�ع�قــــ�ات، وال�zــــ�ن ال�جــــ�انى و��9ــــ�ن مــــ?  ال�ع�فــــ
ـــــ+]، والCـــــع�ر اإل4kـــــابى أو ال�ـــــل$ى، وال�zـــــ�ن ال�ـــــل�qى  و��9ـــــ�ن مـــــ? ال�+ـــــة،  ال�ق+
ى حالــة  وال�ف_ـ+ل، وال�;ــ�ف، أ` الق+ــام �الCـ�اء. وت9ــ�ن ال��zنــات الSالثـة لإلت4ــاه فــ

 دائـــ]. فـــال�ف�وض أن یـــ�ع] qـــل مzـــ�ن ال��zنـــات األخـــ̀� ت�افـــ� وات�ـــاق �Cـــzل 
(Brown & Dacin,1997) .  

      U0و ال(�رة ال9ه�0ة وال.ل�ـة ال��-�قـة وات�اهـات  ال����� ال����امالعالقة ب
ى م��4ـات  الع�0ل وال�ل�ك ال�ائي : إن ت8$+� الq�Cة لل����� ال����ام وتعاملها فـ
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م�تفعة ال�4دة وتعاملها ���8قة م�ـ�wلة إج��اع+ـًا و�+w+ـًا Ckـzل لهـا صـ�رة ذه�+ـة ج+ـ�ة 
ى  ى ن+ــة ال��ــ�هل9+? فــ ى ذلــA فــإن ال;ــ�رة ال%ه�+ــة تــ�ث� علــ ى ال�ــ�ق، ، عــالوة علــ فــ

الفـــ�د ن#ـــ� الCـــ�qة وم��4اتهـــا ســـ�اء qانـــX إ4kاب+ـــة أو ســـل$+ة.  ، وpت�اهـــاتالCـــ�اء  
األفــ�اد kف�ــ�ض  ف�ــل�=0اتت4ــاه الCــ�qة وم��4اتهــا.  و�ق;ــ� �ــه إج�ائ+ــًا رد فعــل الفــ�د

ال���9نــة لــ�یه] عــ?  الت�اهــاتهZ ال�ات�ــة عــU ال(ــ�رة ال9ه�0ــةم�8ق+ــًا أنهــا إنعzــاس 
ك�ا أن ال9ل�ة ال���8قة تع�$� عـامًال مه�ـًا فـي ال��حلـة األخ+ـ�ة ش�qة ما أو م��4اتها،

 ) .(Heck & Yidan,2013 ; Teng et al .,2007  م? ق�ار ال���هلA ال�Cائي

: H�  م�ه�0ة ال;
:Hــ�مــ? العــ�ض ال�ــاب� ل�Cــzلة ال$#ــ" وأه�افــه، وال��ــ�ذج الــ%i تــ] اق��احــه  فــ�وض ال;

  الخ�$ارها إح;ائ+ًا. م? ق$ل ال$احSة فإنه z�k? ص+اغة الف�وض ال�ال+ة ت�ه+�اً 
ى ال9ل�ة ال���8قة  -   ی�ث� ال����� ال����ام أث�ًا م$اش�ًا عل
 ال����ام أث�ًا م$اش�ًا على ال;�رة ال%ه�+ة لل���vة.ی�ث� ال�����  -
-  .Aلل���هل Aائي لل���هل�Cى ال�ل�ك ال  ی�ث� ال����� ال����ام أث�ًا م$اش�ًا عل
 ت�ث� ال9ل�ة ال���8قة أث�ًا م$اش�ًا على ات4اهات الع�الء. -
 ت�ث� ال;�رة ال%ه�+ة لل���vة أث�ًا م$اش�ًا على ات4اهات الع�الء. -
 ال���8قة أث�ًا م$اش�ًا على ال;�رة ال%ه�+ة لل���vة. ت�ث� ال9ل�ة -
ى ال�ل�ك ال�Cائي للع�+ل . -  ت�ث� ات4اهات الع�الء أث�ًا م$اش�ًا عل
  ی�ث� ال����� ال����ام أث�ًا غ+� م$اش�ًا على ات4اهات الع�الء . -
ى ال�ل�ك ال�Cائي للع�الءم? خالل  - ی�ث� ال����� ال����ام أث�ًا غ+� م$اش�ًا عل

 ات ه�الء الع�الء .  ات4اه
  
  
 



  

    
   ٩/٥/٢٠١٨م��� ام�ه اب�ال��ا  د/          اث� ال����� ال����ام فى ال�ل�ك ال�ائى لل���هل�      

 ١١٢المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

  ال����� ال����ام                 ال��غ0�ات ال�س0-ة                ال�ل�ك ال�ائي 

  
) Z٢ش\ل رقH�  ) م�غ0�ات ال;

   ت] ت;�+] ه%ا ال���ذج ب�اء علي ال�راسات ال�ال+ة :
(Belz & Peattie, 2009 ; Kumar et al., 2012 ; Lachowetz et al., 2002; Gordon et 
al., 2011; Heck & Yidan, 2013) 

:H�  م�هج ال;
ى ال��هج االس��$ا¨ى ال%` kق�م على م�اجعة ال�راسات  اع���ت ه%ه ال�راسة عل
ال�ا�قة ال�ى ت�عل� ��zCلة ال$#" والع�اص� ال��Eلفة لل�zCلة وص+اغ�ها فى 

$ار ص#ة م��4عة م? الف�وض ث] �ع� ذلA ی�] ت�4+ع ال$+انات م? ال�اقع الخ�
  الف�وض �اس��Eام األسال+� اإلح;ائ+ة ال�الئ�ة.

  م(ادر ال;0انات: 
 �+S9ة وال�+�ان+ة ح+" ت] ت�4+ع ال+$�zة على أسل��ى ال�راسة ال�Sاع���ت ال$اح
م? ال$+انات ال��ج�دة فى ال��اجع وال�ور�ات األج�$+ة والع��+ة ال��علقة ���ض�ع 

لل#;�ل على ال$+انات م? م;ادرها  ال$#"، �qا إس��EمX ال�راسة ال�+�ان+ة
  األصل+ة �االع��اد على قائ�ة االس�ق;اء ال�ع�ة له%ا الغ�ض. 
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:H�ی��9ن م��4ع ال$#" م? ج�+ع ال���هل9+? ال�;��+? ال���ددی?   م���ع ال;
ال���ف+ة  –(الغ��+ةعلي م�اج� ال�T4ئة الi�$9 ��#افvات إقل+] وس± ال�ل�ا ال��Eة 

  .ال�قهل+ة) -دم+اq–  Uف� الC+خ –

  :H�  ع�0ة ال;
ى ب+انــــات �أعــــ�اد  نvــــ�ًا ل9$ــــ� ح4ــــ] م��4ــــع ال$#ــــ" وعــــ�م وجــــ�د إ¨ــــار k#�ــــ̀� علــــ
ال��ــ�هل9+? ال�;ــ��+? ���ــاج� ال�T4ئــة ال9$ــ�i ��#افvــات إقلــ+] وســ± الــ�ل�ا. تــ] أخــ% 

): ١٠٨:  ١٩٩١ع+�ــة �اســ��Eام ال�عادلــة اآلت+ــة ل#�ــاب ح4ــ] الع+�ــة (أبــ� العــال ، 
  ح+" أن :

            ن =   

 
  ن: ح4] الع+�ة 

  %٩٥` : ال�رجة ال�ع+ار�ة ال�قابلة ل�رجة الSقة 
ل: ن�$ة ت�اف� الEاص+ة �ال���4ع وح+ـ" أن الEاصـ+ة غ+ـ� مع�وفـة ، فقـ� تـ] 

  % ٥٠إف��اض أنها ت�ا̀و 
  %     ٥د: ح�ود ال8Eأ وهى 

مف�دة . ح+" تـ] ت�ز�ـع  ٥٠٠مف�دة  وق� ت] ز�ادة ح4] الع+�ة إلي ٣٨٤ن=          
ى ال���ــ�ق+? ���اج�ال�T4ئــة ال9$ــ�i ��#افvــات إقلــ+] وســ±  ٥٠٠ قائ�ــة اس�ق;ــاء علــ

قائ�ة م? الق�ائ] ال��زعة.  و�ع� ف#Ï الق�ائ] تـ] إسـ�$عاد  ٣٤٥ال�ل�ا وق� ت] إس��داد 
ى قائ�ــة إس�ق;ــاء لعــ�م ج�kــة ا ٢٤ إلجا�ــة علــ+ه] وعــ�م ت#ق+ــ� الCــ�وU ال�8ل��ــة علــ

  االس�$انة.
  
  

  ل)    -١ل(× ٢ى
 
 ٢د
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 ن�ع الع�0ة:  
ى أفــــ�اد الع+�ــــة مــــ? ال��ــــ�هل9+?  قامــــX ال$احSــــة ب��ز�ــــع قــــ�ائ] االس�ق;ــــاء علــــ
ال�;��+?  ���اج� ال�T4ئة ال9$̀� ��#افvات إقل+] وس± ال�ل�ا �zCل م��ـاوi، ح+ـ" 

قائ�ــة اس�ق;ـــاء �zــل م#افvــة ، ووزعــX القـــ�ائ] �Cــzل م$اشــ�، وتـــ]  ١٠٠تــ] ت�ز�ــع 
ت االس�ق;ــاء فــي م�اكــT ال��ــ�ق  ت�ضــ+ح الهــ�ف مــ? ال�راســة. وقــ� تــ] ت�ز�ــع اســ��ارا

مـ? خـالل اع�ـ�اض  �Intercept Sampleاالع��اد على أسل�ب الع+�ة االع��اضـ+ة 
ى م�ـاج� ال�T4ئـة،  ع�+ل واح� �zCل م��v] م? ب+? خ��ـة ع�ـالء مـ? ال��ـ�ددی? علـ
ح+" ��kغ�ق اس�+فاء قائ�ة االس�ق;اء في ال���س± خ�Ð عCـ�ة دق+قـة. وقـ� أوضـح 

 ،Ðائ+ة، عل�ًا �ـأن ) أ٢٠٠٨(إدر��Cل على روح الع+�ة الع��Cن الع+�ة االع��اض+ة ت
ى اإل¨ـار ال9امـل  ه%ه الع+�ة ت�عى لل�غل� على ال�zCالت ال��علقة �ع�م اال¨الع علـ
�أس�اء مف�دات ال$#"، س�اء ل�واعي ال���ة أو االع�$ارات القان�ن+ة (رجـ� ، آخـ�ون 

ى م�ـــاج� ال�T4ئـــة ال9$ـــ̀�  فـــي ). وقـــ� تـــ] اع�ـــ�اض الع�ـــالء ال��ـــ�ددی? ٢٠١٦،  علـــ
م#افvات إقل+] وس± ال�ل�ا في أوقات م�Eلفة في ال+�م ال�اح� وفي أkام م�Eلفـة خـالل 
األس$�ع ل�قل+ل أخ8اء ال�#+T ، وال��S+ـل األف_ـل ل���4ـع ال$#ـ" فـي ع+�ـة ال�راسـة ، 
ـــ+] وســـ± الـــ�ل�ا �ال��ـــاوi. ح+ـــ" بلـــغ عـــ�د  ى م#افvـــات إقل ك�ـــا تـــ] ت�ز�ـــع الع+�ـــة علـــ

  اس��ارة. ٣٢١الس��ارات ال;ال#ة لل�#ل+ل اإلح;ائي ا

  وح�ة ال�عای�ة:
ال��ـ�هلA ال�;ـ�i الـ%i ی�ـ�دد علـي م�ـاج� ال�T4ئـة   ت��Sل وح�ة ال�عای�ة في

 ال9$̀� ��#افvات وس± ال�ل�ا ل�Cاء ال���4ات ال��Eلفة. 

:H�  أدوات ال;
ى  ى ســ�اًال qلهــا مــ? األســw ٣٠تــ] اســ��Eام قائ�ــة اس�ق;ــاء ت#�ــ̀� علــ لة ال�غلقــة ح�ــ

ى ت#ل+ــل ومعال4ــة  ى أفــ�اد الع+�ــة ت�ــ4+ل تقــ�ی�اته] ب�قــة.  �qــا �kــاع� علــ �kــهل علــ
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ال$+انـــات إح;ـــائ+ًا.  و�;ـــ�رة أكSـــ� تف;ـــ+ًال ی�ضـــح ال4ـــ�ول ال�ـــالى م�غ+ـــ�ات ال$#ـــ" 
  وع�اص� ق+اسها ورم�ز أسwل�ها ال�ى تع�zها قائ�ة االس�ق;اء:

) Z١ج�ول رق(  
  م�غ0�ات ال;�H وق0اسها

H�  ق0اس ال��غ0�ات  م�غ0�ات ال;
 ,Strand, 1983; Foster, 2013; Belz & Karstens) ال���wل+ة  ال���ج ال����ام

 ال��ز�ع ال����ام (2010
  ال��ع+� ال����ام
  ال��و�ج ال����ام
 Saleh et al.(2015)). ال9ل�ة ال���8قة
 Nguyen & Leblanc (2001) ال;�رة ال%ه�+ة

 (Vahdati  et al..2015 ;Teng et al.,2007)  الع�+لات4اهات 
Aائي لل���هل�Cال�ل�ك ال  (Vahdati  et al..2015 ;Teng et al.,2007) 

ى والــ%` ی�ــ�اوح بــ+? ( ى مق+ــاس ل+zــ�ت ال��اســ ) ٥ – ٠وقــ� تــ] اإلع��ــاد علــ
ى  ى ال��ســ± فــ ل�#ق+ــ� أك$ــ� قــ�ر مــ? ال�$ــای? وتقل+ــل ال�+ــل ال�قل+ــ�` ألفــ�اد الع+�ــة إلــ

) ٥) ع�م ال#�وث على اإل¨الق ، ب+��ا kع�ى ال�ق] (٠ال�ق�ی�ات.  ح+" kع�ى ال�ق] (
ى عــ�د مzــ�ن مــ? ( أن ال#ــ�ث م�qــ�، �qاقامــX ال$احSــة ب�8$+ــ� ) ٢٧أداة ال$#ــ" علــ

ــــة ال�راســــة (كع+�ــــة ت��4$+ــــة) لف#ــــÏ أداة ال�راســــة  م�ــــ�هلA م;ــــ�i مــــ? خــــارج ع+�
، ق$ـــل الق+ـــام ب��4+ـــع  (Pilot study)إح;ـــائ+ًا ب�اســـ8ة معامـــل ألفـــا ف+�ـــا �kـــ�ى 

  ال$+انات ال�هائ+ة، وت] ال�#ق� م? الS$ات �اس��Eام معامل ألفا.

  ح�ود ال�راسة:
ــ�ل�ا  ى م�ــاج� ال�T4ئــة ال9$ــ̀� ��#افvــات ال ال#ــ�ود ال�zان+ــة: ت#ــ�دت ب+wــة ال�راســة فــ

  ال��Eة 
  ال#�ود ال$��Cة: ¨$قX ال�راسة على ع�د م? ال���هل9+? ال�;��+?.
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ال#ـــ�ود الTم�+ـــة: أج��ـــX ال�راســـة خـــالل مـــ�ة زم�+ـــة م#ـــ�دة إســـ�غ�قX ســـ$عة أشـــه�م? 
  .٣١/١٢/٢٠١٧إلى  ١/٦/٢٠١٧

  اق�;�ت ال�راسة علي م�حلة اتEاذ الق�ار ال�Cائي. ح�ود م�ض�ع+ة : 
  ی�] اس��Eام األسال+� اإلح;ائ+ة ال�ال+ة:أسالP0 ت�ل0ل ال;0انات: 

ى لع$ـارات  (Alpha)معامل ألفـا للS$ـات  - لق+ـاس م�ـ�̀� الS$ـات أو ال��اسـ� الـ�اخل
 مق+اس qل م�غ+�.

ئ+ة ل��zنـات لل�#ق� مـ? ال;ـالح+ة اإلح;ـا factor analysisال�#ل+ل العاملى  -
  كل مق+اس، وت��9? ال�قای+Ð ال��4عة لل��غ+�ات ذات الع�اص� الS9+�ة.

-  Uأسل�ب االرت$اCorrelation method  Uل�صـف قـ�ة واتـ4اه عـــــالقات االرت$ا
 ب+? ج�+ع م�غ+�ات ال�راسة.

ح+" ی�ضح عالقة ال��غ+ـ�ات ال��ـ�قلة  Path analysisأسل�ب ت#ل+ل ال��ار  -
س+±، ث] ی�ضح عالقة ال��غ+�ات ال���قلة وال��غ+� ال�س+± �ـال��غ+� �ال��غ+� ال� 

ـــ+?  ـــة ب ى العالق ـــ� ال�ســـ+± علـــ ـــ� مـــ�` تـــأث+� ال��غ+ ـــه یـــ�] ت#�ی ال�ـــا�ع ومـــ? خالل
ى ال#Tمـة اإلح;ـائ+ة  ال��غ+�ات ال���قلة وال��غ+� ال�ا�ع.ه%ا وق� ت] االع��ـاد علـ

 فى تCغ+ل ال���ذج ال�ق��ح. SPSSللعل�م االج��اع+ة 
والــ%` Ckــ+�  (Reliability)قامــX ال$احSــة �اخ�$ــار ث$ــات ال�ق+ــاس   :ث;ــات ال�ق0ــاس

إلى دقة الق+اس وات�اقه، واسـ��EمX ال$احSـة معامـل ألفـا للS$ـات، و�vهـ� ال4ـ�ول رقـ] 
  ) معامالت الS$ات ل�قای+Ð م�غ+�ات ال$#".٢(
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 ن�ائج تقZ00 إع��اد_ة ال�قای�0:
) Z٢ج�ول رق( 

  ل�قای�0 م�غ0�ات ال;�H معامالت الM;ات
ع�د   ال��غ0�

  الع�اص�
Item-total 
correlation 

Cronbach's 
Alpha  

  4  ال���ج ال����ام
.908 
.879 
.853 
.746 

.929  

  4  ال��ع0� ال����ام
.961 
.812 
.975 
.712 

.916  

  4  ال��ز�ع ال����ام
.830 
.778 
.741 
.732 

.895  

 5  ال��و�ج ال����ام

.914 

.856 

.895 

.851 

.833 

.953  

  3  ال.ل�ة ال��-�قة
.967 
.934 
.967  

.872  

  3  ال(�رة ال9ه�0ة
.961 
.765 
.706  

.976  

 4  ات�اهات الع�0ل
.827 
.908 
.969 
.985  

.951  

 3  ال�ل�ك ال�ائي لل���هل�
.828  
.925  
.933  

.947  

) ی�_ح أن ق+] معامل الS$ات مق$�لـة ل�4+ـع األسـwلة، ٢و�اس�ع�اض ال�4ول رق] 
) ٠٬٩٧٦) ل��غ+ـ� ال9ل�ـة ال���8قـة (٠٬٨٧٢ح+" ت�اوحX ق+��ـه معامـل الS$ـات بـ+? (

ل��غ+� ال;�رة ال%ه�+ة ،و�ال�الى z�k? الق�ل أنها معامالت ذات داللة ج+�ة ألغ�اض 
ى تع�ــ+ ى ال���4ــع zqــل.  إذا أشــار ال$#ــ" و��zــ? االع��ــاد عل+هــا فــ ] ال��Eجــات علــ
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(Foram, 1991: 85) ) ?ـ� عـ�Tى أن ی ى أن معامـل الS$ـات ال4+ـ� ی�$غـ %). ٧٠إلـ
ى م��4عـة مـ? ال�#�zـ+? مـ? أع_ـاء ه+wـة ال�ـ�ر�Ð �ق�ــ]  ك�ـا تـ] عـ�ض القائ�ـة علـ
ى  ى صــالح+�ها و~مzان+�هــا فــ ى qل+ــة ال�4ــارة جامعــة ¨�8ــا لل#zــ] علــ إدارة األع�ــال فــ

  Eاص+ة ال��اد ق+اسها  .ق+اس ال
  ص�ق ال�ق0اس: 

ى ال�راســة ت��ــ]   ى لل�أكــ� مــ? أن ال�قــای+Ð ال��ــ��Eمة فــ تــ] اســ��Eام ال�#ل+ــل العــامل
، أ` أن هــ%ه ال�قــای+Ð ت�ــ�8+ع ق+ــاس ال�فهــ�م �Constructvalidity;ــ�ق ال�فــاه+] 

 (Danil & Gates, 2005: 270).ال��اد ق+اسه ول+Ð مفه�مًا آخ� 
) Z٣ج�ول رق(  

H�  ال��ل0ل العاملى لع�اص� م�غ0�ات ال;
    الع�امل  ال��غ+�ات

٤  ٣  ٢  ١  AVE  Tolerance VIF 
  83.       948.  ال���ج ال����ام

 
  

.483 
 

2.07
0 
 

.934 

.917 

.849 
  827.   ال��ع0� ال����ام

 

.81 .310 
 

3.22
7 
 

.983 

.886 

.898 
 121. 76.  908.    ال��ز�ع ال����ام

 
8.29

1 
 

.875 

.857 

.850 
9.31 107. 84. 950.     ال��و�ج ال����ام

9 .911 
.939 
.902 
.950 

 Uن�;ة ال�;ای
 ال�ف��

32.838  53.410 72.159 85.349      
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  ) ما یلى:٣ی�_ح م? ال�4ول رق] (
ى الع�امــل عــ? ( - ) ، ولــ] یــ�] ت#�+ــل أ` ٠٬٦٠لــ] kقــل معامــل ت#�+ــل ال��غ+ــ�ات علــ

ى  .ك�ــا ت��ــ] ج�+ــع ال�قــای+Ð ال��ــ��Eمة فــ ى أكSــ� مــ? عامــل �Cــzل مع�̀� م�غ+ــ� علــ
ال�راسة �;�ق ال�فاه+] ال���vة، أ` ه%ه ال�قای+Ð ت��8+ع ق+اس ال�فه�م ال�ـ�اد ق+اسـه 

 ول+Ð مفه�مًا آخ�

،  0 10.) ع�ــ�ما ت9ــ�ن أك$ــ� مــ? Toleranceة ل#ــ�ود ال�ــ�اح (تعــ� الق+�ــة مق$�لــ -
، و��_ـح  (10)) ع�ـ�ما ت9ـ�ن أصـغ� مـ?  VIFك�ا تع� ق+�ة معامل ت_ـE] ال�$ـای?( 

ت4ــاوز ال�قــای+Ð لهــ%ا اإلخ�$ــار ، م�ــاkع�ي عــ�م وجــ�د عالقــات ارت$ــاU  بــ+? ال��غ+ــ�ات 
  .Muiti-Collinearityال���قلة ، م�ا kع�ى ع�م وج�د مzCلة 

  خ(ائI ع�0ة ال�راسة:
) أن أكSـ� مـ?  أفـ�اد الع+�ـة qـان�ا مـ? اإلنـاث ح+ـ" ٤ی�_ح م? ال4ـ�ل رقـ] (  

سـ+�ة، �qـا لـ�حÈ مـ? ال4ـ�ول أن ال��ـ$ة األك$ـ�م? أفـ�اد الع+�ـة qـان�ا ١٦٩بلغ ع�ده] 
 ١٣٥ســ�ة، ح+ـ" بلــغ عــ�د أفـ�اد الع+�ــة ضـ�? هــ%ه الفwــة  ٤٠٠-٣٠ضـ�? الفwــة مـ? 

 %. ٤٢٬١ف�دًا ون�$�ه] 
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) Z٤ج�ول رق(  
  خ(ائI ع�0ة ال;�H ح�P ال��غ0�ات ال�_��ج�اف0ة 

  ال��;ة  الع�د  ال��غ0�
  %٥٢٬٧ ١٦٩  أنMي -  ال��ع

  %٤٧٬٣ ١٥٢  ذ=� -  
  ٣٠أقل مU  -  الع��

-  U٤٠ -٣٠م  
-   U٥٠ -٤٠م  
-   Uم �M٥٠أك  
  

٣٦  
١٣٥  
٩٤  
٥٦  
  

١١٬٣%  
٤٢٬١%  
٢٩٬٢%  
١٧٬٤%  

  
  %١٧٬٤  ٥٦  أقل مU ال���س/ -  

 م��س/  -  ال�علZ0 م���¥ 
  تعلZ0 جامعي  -
  دراسات عل0ا -

٦٢  
١٦٠  
٤٣  

١٩٬٣%  
٤٩٬٨%  
١٣٬٥%  

  ٣٢١  إج�الي

أما �ال��$ة ل����i ال�عل+]  ف9انX تC+� إلى أن ال��$ة األك$� م? أف�اد الع+�ة ض�? 
. أما �ال��$ة ل�ح�ة ال�عای�ة فق� %٤٩٬٨الفwة ال�عل+] ال4امعي ح+" بلغX ن�$�ه] 

  ال���هلA ال�;�i.ت�SلX فى 

  ن�ائج ال�راسة ال��0ان0ة:
kعـــ�ض هـــ%ا ال4ـــTء مـــ? ال�راســـة ن�ـــائج ال�#ل+ـــل اإلح;ـــائي �4ان$+ـــه ال�صـــفي 

  واالس��اللي ال��عل� �إخ�$ار الف�ض+ات وهى �qا یلي:
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  ال��ل0ل ال�صفى لل;0انات: )١(
  ) معامالت االرت$اU ب+? م�غ+�ات ال�راسة.٥ی�ضح ال�4ول رق] (  

  )٥ج�ول رق] (
  معامالت االرت;ا¦ بU0 ال��غ0�ات

  م
ال���ج 
 ال����ام

ال��ع0� 
 ال����ام

ال��ز�ع 
 ال����ام

ال��و�ج 
  ال����ام

AVE  

  83.     ال���ج ال����ام

 81.    **٠٬٣٣٩ ال��ع0� ال����ام

 76.   *٠٬٥٧٧ **٠٬٤٢٣  ال��ز�ع ال����ام
 84.  ٠٬٧٠٣ **٠٬٥٤٧ **٠٬٤٧٩  ال��و�ج ال����ام

  ) اآلتى: ٥ی�_ح م? ال�4ول رق] (
- ÏلEم��سـ± ال�$ـای? ال��ـ�(AVE) average variance extracted  أك$ـ�

ى ت��عهـــا ب�رجـــة عال+ـــة مـــ? ال;ـــ�ق  مـــ? م��ـــع االرت$ـــاU بـــ+? ال��غ+ـــ�ات، وهـــ%ا یـــ�ل علـــ
 T̀ال��ــای.(Fornell & Larcker, 1981)  ÏلEح+ــ" تــ�اوح م��ســ± ال�$ــای? ال��ــ�

)AVEل��غ+ـ�  (0.84)ل��غ+ـ� ال��ـع+� ال��ـ��ام ،   (0.76) ب+?) ل��غ+ـ�ات ال$#ـ" مـا
 ال��و�ج ال����ام.

  ال���ذج ال�هائى:
و�ـإج�اء ت#ل+ـل ال��ـار  (AMOS.22)ت] اس��Eام أسل�ب ت#ل+ل ال��ار ب�نامج 

ى ال���ذج ال�هائى ل�#ل+ل ال��ار �qا ی�ض#ه  ل$+انات ال�راسة ال�+�ان+ة ت] ال��صل إل
ى:   الzCل ال�ال
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   )٣رقم ( شكل
  نتائج تحليل المسار          

  
ى أسـل�ب ت#ل+ــل ال��ــار ٣ی�_ـح مــ? الCـzل رقــ] ( ى هــ%ه ال�راسـة علــ ) : تـ] االع��ــاد فـ

ل#�ـاب عالقـات ال�ـأث+� بـ+? ال��غ+ـ�ات ال��ـ�قلة وال�سـ+8ة وال�ا�عـة  Path analysis فقـ± 
  ول%لA ت] إس��Eام أسل�ب ال���س8ات ل#�اب ق+] qل م�غ+�.

  ال��دة ال.ل0ة ل���ذج ت�ل0ل ال��ار: م©ش�ات 

  
) Z٦ج�ول رق(   

  م©ش�ات ال��دة ال.ل0ة ل���ذج ت�ل0ل ال��ار
  م©ش�

  اخ�;ار ج�دة ال���ذج
 Z0ق

  االخ�;ار
  ال�ف�0�

 (root mean square error of 
approximation)  RMSEA 

٠.023 U0� إلى =فاءة عال0ة لل���ذج 05.الق�0ة أقل م  م�ا _

(goodness of fit index)GFI  ٠.993 0ح�  صالح0ة عال0ة لل���ذج حH0 تق��ب الق�0ة مU ال�اح� ال(

A GFI )adjusted goodness of 
fit index(  

  صالح0ة عال0ة لل���ذج حH0 تق��ب الق�0ة مU ال�اح� ص�0ح 916.٠

NFI   )Normed Fit Index(  ٠.998  تق��ب الق�0ة H00حصالح0ة عال0ة لل���ذج ح�  مU ال�اح� ص
CFI )Comparative Fit Index( ٠.999 0ح�  صالح0ة تامة لل���ذج حH0 تق��ب الق�0ة مU ال�اح� ص

a relative chi-square)  (  2.562 =17.938=2.562     DF=7         
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و���اجعة ج�+ع ق+] االخ�$ارات وتف�+�اتها ی�$+? أن ال���ذج ال%` ت] ال��صل إل+ه 
للعالقة ب+? م�غ+�ات ال$#" تعÐz درجة عال+ة م? ال�4دة وال;الح+ة ل��ارات 

تق��ب م? ال�اح� ال;#+ح  (CFI)العالقة ب+? ال��غ+�ات ال���قلة وال�ا�عة ح+" أن 

 2.562ت�ا̀و  �qا أن ق+�ة  ٠٬٠٥أقل م?  (RMSEA)وأخ+�ًا فإن ق+�ة 
  وqل ه%ه ال��ش�ات تC+� إلى qفاءة عال+ة لل���ذج. ٣أقل م? 

:H� إخ�;ار ف�ض0ات ال;
  الف�ض ال�ئ�0ى األول:

.  و���رج ت#X ه%ا ی©ث� ال����� ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال.ل�ة ال��-�قة
  الف�ض الف�وض الف�ع+ة ال�ال+ة:

  م;اش�ًا على ال.ل�ة ال��-�قة. ی©ث� ال���ج ال����ام أث�اً  - ١
) أك$� م? ق+��ها ١١٬١٥٩ال�#���ة ( t)  أن ق+�ة ٧ی�_ح م? ال�4ول رق] (

ى ال9ل�ة ١٬٩٦ال�4ول+ة ( ) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$ع� ال���ج ال����ام عل
) و�ال�الى فهى مع���ة ع�� م��̀� داللة ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٤٤٨ال���8قة (

٠٬٠٥ q ا أن إشارة�t  ومعامل ال��ار م�ج$ة . و�ال�الى نق$ل ب�ج�د تأث+� ال���ج
  ال����ام وال9ل�ة ال���8قة . 

  ی©ث� ال��ع0� ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال.ل�ة ال��-�قة. - ٢
) أقل م? ق+��ها ٠٬٩٠٧- ال�#���ة ( t) أن ق+�ة ٧ی�_ح م? ال�4ول رق] (

� ال�$اش� ل$ع� ال��ز�ع ال����ام على ال9ل�ة ) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+١٬٩٦ال�4ول+ة (
) و�ال�الى فهى غ+� مع���ة ع�� ٠٬٣٦٤) ����̀� داللة (٠٬٠١٣-ال���8قة (

ى ال9ل�ة  ٠٬٠٥م��̀� داللة  و�ال�الى ن�فË ب�ج�د تأث+� لل��ع+� ال����ام عل
   .ال���8قة
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 ) Z٧ج�ول رق(  
  وال.ل�ة ال��-�قةن�ائج العالقة بU0 ال����� ال����ام لل���aة 

  ال��غ0�
معل�ة 
ال��ار 
  (ب�0ا)

  -tق�0ة 
الJ-أ 
  ال�ع0ار¥ 

م���¥ 
  ال�اللة

P0ال��ت  
معامل 
  ال���ی�

ن��0ة 
  االخ�;ار

ال���ج 
 ال����ام

٢  ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٤٣ ١١٬١٥٩ ٠٬٤٤٨ 

٠٬٩٣٣  
  
  
  

  ق;�ل

ال��ع+� 
  ال����ام

  رف« -  ٠٬٣٦٤ ٠٬٠١٢ -٠٬٩٠٧ -٠٬٠١٣

ال��ز�ع 
  ال����ام

  رف«  - ٠٬٧٠١ ٠٬٠٣٩ ٠٬٣٨٤ ٠٬٠١٤

ال��و�ج 
  ال����ام

  ق;�ل  ١  ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٢٢ ٢٢٬٧٤١ ٠٬٥٥٥

  ی©ث� ال��ز�ع ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال.ل�ة ال��-�قة. - ٣
أقل م? ق+��ها ) ٠٬٣٨٤(ال�#���ة  t) أن ق+�ة ٧ی�_ح م? ال�4ول رق] (

ى ال9ل�ة ١٬٩٦ال�4ول+ة ( )، �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$ع� ال��ع+� ال����ام عل
) و�ال�الى فهى غ+�مع���ة ع�� م��̀� ٠٬٧٠١) ����̀� داللة (٠٠٬٠١٤ال���8قة (

  و�ال�الى ن�فË ب�ج�د تأث+� ال��ز�ع ال����ام على ال9ل�ة ال���8قة.  ٠٬٠٥داللة 
  ل����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال.ل�ة ال��-�قة.ی©ث� ال��و�ج ا - ٤

) أك$ــــ� مــــ? ق+��هــــا ٢٢٬٧٤١ال�#�ــــ��ة ( t)  أن ق+�ــــة ٧ی�_ــــح مــــ? ال4ــــ�ول رقــــ] (
ى ال9ل�ـة ١٬٩٦ال�4ول+ة ( ) �qا بلغX ق+�ـة ال�ـأث+� ال�$اشـ� ل$عـ� ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام علـ
) و�ال�الى فهى مع���ـة ع�ـ� م�ـ�̀� داللـة ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٥٥٥ال���8قة (

ى نق$ــل ب�جــ�د تــأث+� ل �qtــا أن إشــارة  ٠٬٠٥ ل�ــ�و�ج ومعامــل ال��ــار م�ج$ــة . و�ال�ــال
  ال����ام علي ال9ل�ة ال���8قة .
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) فــإن ال��غ+ــ�ات ال�ف�ــ�ة ال��ــ��� ٠٬٩٣٣وفقــًا ل�عامــل ال�#�یــ� والــ%i ت$لــغ ق+��ــه ( -
%) مـ? ٩٣٬٣ال��ـ�ج ال��ـ��ام) تف�ـ� ( -ال����ام لل���vة ب$ع�یها (ال��و�ج ال��ـ��ام

  ال�$ای? ال9لى فى م�غ+� ال9ل�ة ال���8قة.
q$عــــ� مـــ? ال��ــــ���  ال�ــــ�و�ج ال��ــــ��ام أول��ــــة تـــأث+�) ٧ی�_ـــح مـــ? ال4ــــ�ول رقـــ] (

ى  ى ال9ل�ة ال���8قة. وتعiT ال$احSة تف�+� ذلA ال�ـأث+� القـ̀� إلـ ال����ام لل���vة عل
ـــه ن#ـــ� صـــ�رة ال���vـــات أو عالم�هـــا  أن تCـــz+ل ات4اهـــات ال��ـــ�هلA ل�#�یـــ� خ+ارات

ى نCـاU تلـA ال���vـات ب$�ام4هـا ال��و�4+ـة  ال��Eلفـة ، ومـ? ال�4ار�ة غ+ـ� قاصـ�ة علـ
 Aى فهـــ] ودراســـة تلـــ خـــالل ع�امـــل ت�ـــ�8+ع الـــ�#z] ف+هـــا فقـــ±، و~ن�ـــا هـــي �#اجـــة إلـــ
الع�امل ال�ـي تع�$ـ� خـارج ن8ـاق سـ+�8تها وال�ـي ت�Sـل ال#ـ�اك ال�فـاعلي بـ+? األفـ�اد ، 

 �8kح ما ح+ال م#ای�ة أو وق�رة ذلA ال#�اك على تzC+ل ات4اهات ا4kاب+ة أ و سل$+ة
  عل+ه].

ى �عـ�    ى ال9ل�ـة ال���8قـة وتعــT̀  ال�ـ�و�ج ال��ــ��ام و�لـ ،ال��ـ�ج ال��ـ��ام  علــ
ى أه�+ــة ى ال��ت$ــة الSان+ــة ت�9ــ? فــ ى وجــ�د هــ%ا ال��غ+ــ� فــ ال���4ــات  ال$احSــة ال�ــ$� فــ

ال��ــ��امة فــي �qــ� رضــا الع�+ــل ،الــ%�k iــاه] ف+�ــا �عــ� ب�قــل صــ�رة ا4kاب+ــة عــ? 
، و�أخ%ون ب��ص+�ه أو �ال9ل�ـة ت���4ه مع العالمة ال�4ار�ة آلخ��? ه� م�ضع ثق�ه] 

  ال���8قة .
  الف�ض ال�ئ�0ى الMاني:

. و���رج ت#X ه%ا الف�ض ی©ث� ال����� ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال(�رة ال9ه�0ة 
  الف�وض الف�ع+ة ال�ال+ة:

  ی©ث� ال���ج ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال(�رة ال9ه�0ة. - ١
) أك$� م? ق+��ها ٥٬٣٤١#���ة (ال� t)  أن ق+�ة ٨ی�_ح م? ال�4ول رق] (

) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$ع� ال���ج ال����ام على ال;�رة ١٬٩٦ال�4ول+ة (
) و�ال�الى فهى مع���ة ع�� م��̀� داللة ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٢٤٥ال%ه�+ة (



  

    
   ٩/٥/٢٠١٨م��� ام�ه اب�ال��ا  د/          اث� ال����� ال����ام فى ال�ل�ك ال�ائى لل���هل�      

 ١٢٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

ومعامل ال��ار م�ج$ة . و�ال�الى نق$ل ب�ج�د تأث+� ال���ج  �qtا أن إشارة  ٠٬٠٥
  ل����ام علي ال;�رة ال%ه�+ة . ا

  ی©ث� ال��ع0� ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال(�رة ال9ه�0ة. - ٢
أقــــل مــــ? ق+��هــــا  )١٬٤٣٨ -ال�#�ــــ��ة( t) أن ق+�ــــة ٨ی�_ــــح مــــ? ال4ــــ�ول رقــــ] (

) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$ع� ال��ع+� ال����ام على ال;ـ�رة ١٬٩٦ال�4ول+ة (
ى غ+�مع���ــة ع�ــ� م�ــ�̀� ٠٬١٥١لــة () ���ــ�̀� دال٠٬٠٧٥ -ال%ه�+ــة( ) و�ال�ــالى فهــ
ى ال;ـــ�رة ال%ه�+ـــة.  ٠٬٠٥داللـــة  ى نـــ�فË وجـــ�د تـــأث+� لل��ـــع+� ال��ـــ��ام علـــ و�ال�ـــال

ــ̀� ال$احSــة أن األســعار تعzــÐ صــ�رة ذه�+ــة عــ? ال���vــة مــ? ق$ــل ال��ــ�هل9+?.   وت
ائقـًا أمـام فالف�وق ال�ـع��ة ال�اشـwة عـ? ت�جـه ال���vـة ن#ـ� ال��ـ��� ال��ـ��ام S�kـل ع

م��vات�ا ال�;��ة ال�ى ت�عى إلى ت8$+� االس��امة في ال��Tج ال��ـ��قي.  ول9ـ? مـع 
، وuهــــــ�ر شــــــ��#ة مــــــ?  ــــــامى لل��ــــــ�هلA ال�;ــــــ̀� ــــــة االســــــ��امة ال��� الــــــ�عى �أه�+

ال��ــ�هل9+? ذوi ال��جــه ال��ــ��ام، و~�kــان ال���vــة وال��ــ�هلA �ــأن ال��ــ�ج ال��ــ��ام  
ى األجـــل ال��8ـــل،  ى ال��ـــع+� qأحـــ� ع�اصـــ� ال�ـــ�Tج أقـــل ت9لفـــة فـــ ســـ�ف k_ـــفى علـــ

  ال����قى مzانة q$+�ة فى تف9+� القائ�+? على ت8$+� مفاه+] ال����� ال����ام.
) Z٨ج�ول رق(  

  ن�ائج العالقة بU0 ال����� ال����ام لل���aة وال(�رة ال9ه�0ة

  ال��غ0�
معل�ة 
ال��ار 
  (ب�0ا)

الJ-أ   -tق�0ة 
  ال�ع0ار¥ 

م���¥ 
معامل   ال��تP0  ال�اللة

  ال���ی�
ن��0ة 
  االخ�;ار

ال���ج 
 ٢  ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٤٥ ٥٬٣٤١ ٠٬٢٤٥ ال����ام

٠٬٨٤  

  ق;�ل

ال��ع+� 
  رف«  - ٠٬١٥١ ٠٬٠٣٠ -١٬٤٣٨ -٠٬٠٧٥  ال����ام

ال��ز�ع 
  رف« -  ٠٬٧٥٣ ٠٬٠٢٥ ٠٬٣١٥ ٠٬٠١٠ ال����ام

ال��و�ج 
  ق;�ل  ١  ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٨٩ ٩٬٧٠٩ ٠٬٨٣٣  ال����ام
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  ال����ام أث�ًا م;اش�ًا على ال(�رة ال9ه�0ة.ی©ث� ال��ز�ع  - ٣
) أقــل مــ? ق+��هـــا ٠٬٣١٥ال�#�ــ��ة ( t) أن ق+�ـــة ٨ی�_ــح مــ? ال4ــ�ول رقــ] (

ى ال;ـ�رة ١٬٩٦ال�4ول+ة ( )، �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$عـ� ال��ز�ـع ال��ـ��ام علـ
ى غ+ـــ� مع���ـــة ع�ـــ� م�ـــ�� ٠٬٧٥٣) ���ـــ�̀� داللـــة (٠٬٠١٠ال%ه�+ــة ( ` ) و�ال�ـــالى فهــ

و�ال�الى ن�فË ب�ج�د تأث+� لل��ز�ع ال����ام على ال;�رة ال%ه�+ـة. وتـ̀�  ٠٬٠٥داللة 
ال$احSة أه�+ة ب+ع ال���4ات ال����امة ل�` م�اف% ت�ز�ع م�+ـTة ،ح+ـ" أن م�افـ% ال��ز�ـع 
ى ال;ـ�رة ال%ه�+ـة للعالمـة ال�4ار�ـة لل��ــ�ج  ال��+ـTة ت_ـ+ف صـ�رتها ال%ه�+ـة ال4+ـ�ة علـ

  ال����ام.
 ل��و�ج ال����ام  أث�ًا م;اش�ًا على ال(�رة ال9ه�0ة.ی©ث� ا - ٤

) أك$� م? ق+��ها ال�4ول+ة ٩٬٧٠٩ال�#���ة ( t) أن ق+�ة ٨ی�_ح م? ال�4ول رق] (
) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$ع� ال��و�ج ال����ام على ال;�رة ال%ه�+ة ١٬٩٦(
 ٠٬٠٥) و�ال�الى فهى مع���ة ع�� م��̀� داللة ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٨٣٣(

��wل+ة ال��و�ج ومعامل ال��ار م�ج$ة . و�ال�الى نق$ل ب�ج�د تأث+� لل� tك�ا أن إشارة 
  ال����ام علي ال;�رة ال%ه�+ة. 

) فإن ال��غ+�ات ال�ف��ة ال����� ٠٬٨٤وفقًا ل�عامل ال�#�ی� وال%i ت$لغ ق+��ه ( -
%) م? ٨٤ال���ج ال����ام) تف�� ( - ال����ام لل���vة ب$ع�یها (ال��و�ج ال����ام

  ال�$ای? ال9لى فى ال;�رة ال%ه�+ة.
ول��ـــة تـــأث+� ال�ـــ�و�ج ال��ـــ��ام q$عـــ� مـــ? ال��ـــ��� ) أ٨ی�_ـــح مـــ? ال4ـــ�ول رقـــ] ( -

ى ال;ـ�رة ال%ه�+ـة  . وتـ̀� ال$احSـة أن األه�+ـة ال��ـ$+ة لل�ـ�و�ج  ال����ام لل���vـة علـ
ى  ى ال;ــ�رة ال%ه�+ــة لل���vــة ، و~ح�اللــه ال��ت$ــة األولــ ال��ــ��ام  مــ? ح+ــ" تــأث+�ه علــ

ى أن اإلعــالن هـــ� أقــ̀� أداة إلنCــاء الــ�عى عـــ? الCــ�qة وم��4اتهــا �ـــإعالم  تعــT̀ إلــ
الع�ـــالء �الق_ـــاkا ال$+w+ـــة وتأســـ+Ð، و��ـــاء ال�;ـــ�اق+ة للCـــ�qة وم��4اتهـــا وال�#افvـــة 
ى دراســة  ى ت��لــ� الSقــة بــ+? الCــ�qة وع�الئهــا.  وهــ%ا مــا ی�فــ� مــع مــا ورد فــ عل+هــا ح�ــ
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Hunt (2011) .ى ى ز�ـادة الـ�عى ال$+wـ لـ%ل4k Aـ� رفـع  مـ? أن اإلعالنـات ت�ـاه] فـ
وعـي شـ��#ة مــ? ال�ـ�ق لل���4ــات ال��ـ��امة عــ? ¨��ـ� ال�غ8+ــة الCـاملة لالســ��امة 

فأن8Cة ال��و�ج ال����ام ت�اع� علي ب�اء  في اإلعالم، وال�ع��� �ال���ج أو الq�Cة.
  ص�رة ال���vة.

و�لى �ع� ال��و�ج ال����ام ،ال���ج ال����ام  على ال;�رة ال%ه�+ة ، وت̀�    
حSة أن األه�+ة ال��$+ة لل���ج ال����ام م? ح+" تأث+�ه على ال;�رة ال%ه�+ة ال$ا

لل���vة ح+" 8��k+ع ال���هلA م? خالله ت�++T ال���ج ال����ام ع? غ+�ه م? 
ال���4ات ، و�ال�الى ت��zه م? إتEاذ ق�ار ال�Cاء ال�ل+] ، �qا أن �8اقة ال$+ان 

ل9ل� _�P اس��Jام ال(�رة ا ال%ه�+ة . ال����امة ت�اع� ال���vة فى ت#�+? ص�رته
ال9ه�0ة =أح� األص�ل غ0� ال�ل��سة األكM� ق�0ة ل;�اء العالقات ال����امة مع 

  (Ohanian ,1991) الع�الء
:HالMالف�ض ال�ئ�0ى ال  

 -ال��ع0� ال����ام -ال��ز�ع ال����ام -ی©ث� ال����� ال����ام (ال���ج ال����ام
  م;اش�ًا على ال�ل�ك ال�ائي لل���هل� .ال��و�ج ال����ام ) أث�ًا 

ال�#���ة لع�اص� ال����� ال����ام  t)  أن ق+�ة ٩ی�_ح م? ال�4ول رق] (
) ال��ع+� ٠٬٦١٣-) ال��ز�ع ال����ام ،(٠٬٢١١) ال���ج ال����ام ، (٠٬٦٧١(

) ،ك�ا ١٬٩٦) ال��و�ج ال����ام وهي أقل م? ق+��ها ال�4ول+ة (١٬٧١٨ال����ام ، (
�ة ال�أث+� ال�$اش� ل$ع� ال���ج ال����ام على ال�ل�ك ال�Cائي لل���هلA بلغX ق+
)، ٠٬٨٣٣) ،(����٠٬٥٠٢̀� داللة ( ٠٬٠٢٧،٠٬١٣٩-،٠٬٠٢٤،  ٠٬٢٤٥

. ٠٬٠٥) علي ال��الي ، وج�+عها غ+� مع���ة ع�� م��̀� داللة ٠٬٠٨٦)، (٠٬٥٤٠(
ك ال�Cائي و�ال�الى ن�فË ب�ج�د تأث+� م$اش� لل����� ال����ام علي ال�ل� 

.Aلل���هل  
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                              ) Z٩ج�ول رق(  
   ن�ائج العالقة بU0 ال����� ال����ام  واتJاذ ق�ار ال�اء

  ال��غ0�
معل�ة 
ال��ار 
  (ب�0ا)

  -tق�0ة 
الJ-أ 
  ال�ع0ار¥ 

م���¥ 
  ال�اللة

P0ال��ت  
معامل 
  ال���ی�

ن��0ة 
  االخ�;ار

ال���ج 
 ال����ام

٠٬٥٠٢ ٠٬١٦٠ ٠٬٦٧١ ٠٬٠٩٤  - 

٠٬٦١٧  

  رف«

ال��ع+� 
  ال����ام

  رف«  - ٠٬٥٤٠ ٠٬٠٤٠ -٠٬٦١٣ -٠٬٠٢٧

ال��ز�ع 
 ال����ام

  رف«  - ٠٬٨٣٣ ٠٬١٣٢ ٠٬٢١١ ٠٬٠٢٤

ال��و�ج 
  ال����ام

  رف«  -  ٠٬٠٨٦ ٠٬٠٧٨ ١٬٧١٨ ٠٬١٣٩

ل�9ـ��?  وت̀� ال$احSة أنه �4k علي م��vات�ا ال�;��ة ب%ل ال���T م? ال4هـ�   
ى ال$+wـة وال�ــ�ارد ال8$+ع+ـة،ج�هـ�ر واع   ,.Wearing et al) �أه�+ــة ال#فـاx علــ

و��q م+Tة ت�اف�+ة م�ـ��امة یـ�] مـ? خـالل ت$�ـي اسـ��ات+4+ات م�ـ��امة ،  ، (2007
. فـإذا ن4#ـX ال���vـة Charter et al., 2006)وه� مای�ف� مع ماجاء في دراسة (

الع�ـالء و��ـاء عالقـات م��#ـة ت$�ي اسـ��ات+4+ة ت�ـ��� م�ـ��ام الشـ$اع اح�+اجـات في 
 معهـــ] وتقـــ�k] الق+�ـــة فـــي ا¨ـــار ال$+wـــة االج��اع+ـــة وال�#افvـــة علـــي ال�ـــ�ارد ال8$+ع+ـــة

 ت�ــــــــــــــــــ�8+ع ال�ــــــــــــــــــأث+� فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــل�qه] الCــــــــــــــــــ�ائي  لألج+ــــــــــــــــــال القادمــــــــــــــــــة
) (Schmidt and Riediger, 2008; Peattie, 2001.  

عــË ضــ�ائ� ح�اkــة إن إســهام ال�ــع� فــي ال���+ــة ال��ــ��امة ی�ــألف مــ? تغ8+ــة �      
ال$+wـة, وم�ـاع�ة الCـ�qات فــي م�ارسـة أنCـ8ة ال��ــ�ول+ة االج��اع+ـة، وج�ـع األمــ�ال 

للق_اkا األ�zkل�ج+ة.، و��4 أن ت�9ن ال�سـالة اإلعالن+ـة ال��ـ��امة واضـ#ة, ت�;ـف  
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ى ال�ــTام ال���vــة ن#ــ� ح�اkــة ال$+wــة والق_ــاkا االج��اع+ــة  �ال�;ــ�اق+ة, ، وال��q+ــT علــ
ى أســاس م$ــ�أ ال�4ــارة األخــ̀� وفــي  ى علــ ال��ــ��� ال��ــ��ام فــإن ال��ز�ــع 4kــ� أن ی$�ــ

ى أسـاس الCـفاف+ة, والع�الـة، ل�#ق+ـ� ت��+ـة م�ـ��امة بـ+? qـل أع_ـاء ق�ـاة  العادلة، علـ
  ال��ر��.

  الف�ض ال�اXع:
 ت©ث� ال.ل�ة ال��-�قة أث�ًا م;اش�ًا على ات�اهات الع�0ل.

) أك$� م? ق+��ها ١٤٬٥٥٣ال�#���ة ( t)  أن ق+�ة ١٠ی�_ح م? ال�4ول رق] (
) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� لل9ل�ة ال���8قة على ات4اهات ١٬٩٦ال�4ول+ة (
) و�ال�الى فهى مع���ة ع�� م��̀� داللة ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٤٤٤الع�+ل (

ومعامل ال��ار م�ج$ة . و�ال�الى نق$ل ب�ج�د تأث+� لل9ل�ة  �qtا أن إشارة  ٠٬٠٥
ال���8قة علي ات4اهات الع�+ل ف�? ال���قع أن ی�قل ال���هلA غ+� ال�اضي ت���4ه 
إلى ت�عة أشEاص ب+��ا ی�قل الع�+ل ال�اضي ت���4ه إلى خ��ة أشEاص ع? ¨��� 

 ,Knauerة ال%ه�+ة (ال9ل�ة ال���8قة وال�ي تع�$� م? الع�امل ال��ث�ة في ال;�ر 
1999.( 

 
  الف�ض الJام�:

 ت©ث� ال(�رة ال9ه�0ة لل���aة أث�ًا م;اش�ًا على ات�اهات الع�0ل.
) أك$ــــ� مــــ? ق+��هــــا ١٨٬٠٤٦ال�#�ــــ��ة ( t) أن ق+�ــــة ١٠ی�_ـــح مــــ? ال4ــــ�ول رقــــ] (

ى ات4اهـــات ١٬٩٦ال�4ول+ـــة ( ) �qـــا بلغـــX ق+�ـــة ال�ـــأث+� ال�$اشـــ� لل;ـــ�رة ال%ه�+ـــة علـــ
ومعامـل ال��ـار م�ج$ـة .  �q (tـا أن إشـارة ٠٬٠٠٠) ���ـ�̀� داللـة (٠٬٥٥١الع�+ل (

ى ات4اهـــات الع�+ـــل . ى نق$ـــل ب�جـــ�د ب�جــ�د تـــأث+� لل;ـــ�رة ال%ه�+ـــة علــ وت�جـــع  و�ال�ــال
ى أنهـــا ت�zـــ? مـــ? ال��$ـــ� ��ـــل�ك ال��ـــ�هلA، ف���ـــع الCـــ�qة  أه�+ـــة ال;ـــ�رة ال%ه�+ـــة إلـــ

ى ت8ــــ��� ع�اصــــ� ال�ــــ�Tج  ال��ــــ��قى مSــــل تقــــ�k] �;ــــ�رة ذه�+ــــة ج+ــــ�ة �kــــاع�ها علــــ
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ى ال$+wــــة وال�ــــ�ارد  م��4ــــات ج�یــــ�ة أو ت8ــــ��� ال���4ــــات ال#ال+ــــة �Cــــzل k#ــــافÈ علــــ
ى هـ%ه ال$8اقـة  ال8$+ع+ة لألج+ال القادمة وال���+ة ال����امة.ول9ى ت#;ل ال���vة علـ
 Ëال���ج ال%` ت�ضع عل+ـه ، ����4عـة مـ? االخ�$ـارات ت��افـ� مـع �عـ ��k فالب� أن

ى لل�;ـ�ی� لـ�ول  ال�عای+� ال�ول+ة .  وهى ش�U أساسـ ، وال�ى ت�Eلف م? دولة ألخ̀�
  أور�ا.

) Z١٠ج�ول رق(  
  أث� ال.ل�ة ال��-�قة وال(�رة ال9ه�0ة علي ات�اهات الع�0ل

  ال��غ0�
معل�ة 
ال��ار 
  (ب�0ا)

  -tق�0ة 
الJ-أ 
  ال�ع0ار¥ 

م���¥ 
  ال�اللة

P0ال��ت  
معامل 
  ال���ی�

ال.ل�ة 
  ال��-�قة

٢  ٠٬٠٠٠ ٠٬٠٣١ ١٤٬٥٥٣ ٠٬٤٤٤ 
٠٬٩٢٥  

 
ال(�رة 
  ال9ه�0ة

٠٬٠٠٠ ٠٬٠٢٦ ١٨٬٠٤٦ ٠٬٥٥١  
١  
 

 

  الف�ض ال�ادس:
  ت©ث� ال.ل�ة ال��-�قة أث�ًا م;اش�ًا على ال(�رة ال9ه�0ة لل���aة.

) أك$� م? ق+��ها ال�4ول+ة ٦٬٥٦ال�#���ة ( t) أن ق+�ة ١١ی�_ح م? ال�4ول رق] (
ى ال�ل�ك ال�Cائي ١٬٩٦( ) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� الت4اهات الع�+ل  عل

) Aو�ال�الى فهى مع���ة ع�� م��̀� داللة ٠٬٠٠٢) ����̀� داللة (٠٬١٨٢لل���هل (
ت�i ال$احSة و  و�ال�الى نق$ل ب�ج�د تأث+� لل9ل�ة ال���8قة على ال;�رة ال%ه�+ة. ٠٬٠٥

أنه �ال�غ] م? أه�+ة ال9ل�ة ال���8قة إال أنها أك�S األدوات إه�اًال ب+? ال�8ق 
ال��و�4+ة م? ق$ل ال���vات، وم? ف�ائ� ال9ل�ة ال���8قة اإل4kاب+ة ال;ادرة م? 
الع�+ل ال�اضي، أنه kع�$� إعالن م4اني م�#�ك لل���vة ی�ث� علي ال;�رة ال%ه�+ة 

  لل���vة.
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 Z١١(ج�ول رق(  
  أث� ال.ل�ة ال��-�قة علي ال(�رة ال9ه�0ة لل���aة

  م���¥ ال�اللة  الJ-أ ال�ع0ار¥   -tق�0ة   معل�ة ال��ار (ب�0ا)  ال��غ0�
  ٠٬٠٠٢ ٠٬٠٢٨ ٦٬٥٦ ٠٬١٨٢  ال.ل�ة ال��-�قة

  الف�ض ال�اXع:
  ت©ث� ات�اهات الع�الء أث�ًا م;اش�ًا على ال�ل�ك ال�ائي لل���هل�.

) أك$� م? ق+��ها ٨٬٨٣٣ال�#���ة ( t) أن ق+�ة ١٢ی�_ح م? ال�4ول رق] (
ى ال�ل�ك ١٬٩٦ال�4ول+ة ( ) �qا بلغX ق+�ة ال�أث+� ال�$اش� الت4اهات الع�+ل  عل

) Aائي لل���هل�Cو�ال�الى فهى مع���ة ع�� ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٨٤٩ال (
ى ال�ل�ك و�ال�الى نق$ل ب�ج�د تأث+� الت ٠٬٠٥م��̀� داللة  4اهات الع�+ل  عل

. Aائي لل���هل�Cوه9ا ی�ف� مع ماجاء في دراسة  ال(Gregory, 1999:387) 
م? أن سل�q+ات الع�الء ما هى إال انعzاس الت4اهاته] ال�ات4ة ع? ال;�رة ال%ه�+ة 

مع ماجاء في دراسة  ال���9نة ل�یه] ح�ل ش�qات وم��4ات مع+�ة ، �qا ی�ف�
).Bansal & Voyer (2000  

) Z١٢ج�ول رق(  
  أث� ات�اهات الع�0ل  علي ال�ل�ك ال�ائي لل���هل�

  م���¥ ال�اللة  الJ-أ ال�ع0ار¥   -tق�0ة   معل�ة ال��ار (ب�0ا)  ال��غ0�
  ٠٬٠٠٠ ٠٬١٠٥ ٨٬٨٣٣ ٠٬٨٤٩  ات�اهات الع�0ل

 
:UامMالف�ض ال  

الع�0ــل تـ©ث� ع�اصــ� ال��ــ��� ال��ــ��ام لل���aــة أثــ�ًا غ0�م;اشــ�ًا علــى ات�اهــات 
  ).١٣ی�_ح م? ال�4ول رق] ( مU خالل ال(�رة ال9ه�0ة وال.ل�ة ال��-�قة.
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بلغX ق+�ة ال�أث+� غ+� ال�$اش� ل$ع� ال���ج ال����ام على ات4اهات الع�+ل  م?  -
) ٠٬٠٠٠) ���ـــــ�̀� داللــــــة (٠٬٢٧٢خـــــالل ال;ـــــ�رة ال%ه�+ـــــة وال9ل�ــــــة ال���8قـــــة (

ى مع���ــة ع�ــ� م�ــ�̀� داللــة  ــأث+� غ+ــ�  ،٠٬٠٥و�ال�ــالى فهــ ى نق$ــل ب�جــ�د ت ــال و�ال�
 م$اش� لل���ج ال����ام على ات4اهات الع�+ل.  

ى ات4اهــات الع�+ــل   - بلغــX ق+�ــة ال�ــأث+� غ+ــ� ال�$اشــ� ل$عــ� ال��ــع+� ال��ــ��ام علــ
) و�ال�الى فهى غ+� مع���ـة ٠٬٠٧٤-م? خالل ال;�رة ال%ه�+ة وال9ل�ة ال���8قة (

Ë ب�جــــ�د تــــأث+� غ+ــــ� م$اشــــ� لل��ــــع+� ، و�ال�ــــالي نــــ�ف٠٬٠٥ع�ــــ� م�ــــ�̀� داللــــة 
 ال����ام على ات4اهات الع�+ل.  

ى ات4اهــات الع�+ــل   - بلغــX ق+�ــة ال�ــأث+� غ+ــ� ال�$اشــ� ل$عــ� ال��ز�ــع ال��ــ��ام علــ
ى غ+�مع���ــة ٠٬٠٠٣مــ? خــالل ال;ــ�رة ال%ه�+ــة وال9ل�ــة ال���8قــة ( ــالى فهــ ) و�ال�

ى نـ�فË ب�جـ�د تـأث+�غ٠٬٠٥ع�� م��̀� داللة  +� م$اشـ� لل��ز�ـع ال��ـ��ام ، و�ال�ال
 على ات4اهات الع�+ل.  

ى ات4اهـات الع�+ـل  مـ?  بلغX ق+�ة ال�أث+� غ+� ال�$اش� ل$عـ� ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام علـ
ـــــة وال9ل�ـــــة ال���8قـــــة ( ـــــة (٠٬٦١٧خـــــالل ال;ـــــ�رة ال%ه�+ ) ٠٬٠٠٠) ���ـــــ�̀� دالل

ى مع���ــة ع�ــ� م�ــ�̀� داللــة  ى نق$ــل ب�جــ�د تــأث+�  غ+ــ� ٠٬٠٥و�ال�ــالى فهــ ، و�ال�ــال
 م$اش� لل��و�ج ال����ام على ات4اهات الع�+ل.  

) أول��ــة تــأث+� ال�ــ�و�ج ال��ــ��ام q$عــ� مــ? ال��ــ��� ١٣ی�_ــح مــ? ال4ــ�ول رقــ] (    
 Tة على ات4اهات الع�+ل  وتع�vى ال����ام لل�� i ال$احSة تف�+� ذلA ال�أث+� الق̀� إلـ

ى، وتقـ�k] معل�مـات جـ�ی�ة  ى ز�ـادة وع+ـة ال$+wـ أنه k#ق� ع�ة ف�ائ� لل��ـ�هلA، ت��Sـل فـ
�الSقة ،و�لى �ع� ال��و�ج ال����ام ،ال���ج ال����ام  على ات4اهات الع�+ل  فال;فات 

ى ى ت4عــل ال��ــ�ج م�ــ��امًا ت�Eلــف مــ? م�ــ�ج آلخــ�، و�ع��ــ� هــ%ا علــ ن�ع+ــة ال�ــ�اد  ال�ــ
الEــام ال�;ــ��ع م�هــا ال��ــ�ج . لــ%لA تــ�i ال$احSــة أنــه 4kــ� علــي م��vــات األع�ــال 

اسـ��Eام قــادة الــ�أi األكSـ� ثقــة ل�Cــ�  (James, 2010: 14) :ال�;ـ��ة اآلتــي 
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األف9ــــار ال��ــــ��امة ، واســــ��Eام سل�ــــلة مــــ? االت;ــــاالت ال��ــــ��امة وال�ــــي تع�ــــي أن 
علــي ج�+ــع ال��ــ���ات ث�ائ+ــة االت4ــاه اســ��ادًا إلــي ال#ــ�ار عالقــة هــ� ع�ل+ــة م�ــ���ة 

 Uام ال_ـــغ��Eـــ4+ع الع�ـــالء ال#ـــال++? وال�#��لـــ+? �إســـ�Cرســـائل واقع+ـــة حق+ق+ـــة ، و ت
 Belz) ال$+w+ة واالج��اع+ة م? أجل إق�اع ه�الء الع�الء �Ckاء ال���4ات ال����امة 

and Karstens, 2010:14)�Eام اإلجــ�اءات ، وال��اصـل ال��ـ��ام ال#ق+قـي �إسـ�
ال�ــــي تهــــ�ف إلــــي فهــــ] أف_ــــل لــــ�ور االت;ــــاالت فــــي ال���+ــــة ال��ــــ��امة وم;ــــ�اق+ة 

ـــاء رســـائل إعالن+ـــة ت�فـــ� مـــع االســـ��امة   & Belz)االت;ـــاالت ال��ـــ��امة و��
Karstens, 2010: 14; Cox, 2008). 

) Zل0ل ال��ار  )١٣ج�ول رق�  ن�ائج ت
  ال�أث0� ال.لى  0� ال�;اش�ال�أث0� غ  ال�أث0� ال�;اش�  ال��غ0�ات  ال��غ0�

 ال���ج ال����ام
 ال��ع0� ال����ام
  ال��ز�ع ال����ام
 ال��و�ج ال����ام

 
ال.ل�ة 
 ال��-�قة

٠٬٤٤٨ - ٠٬٤٤٨ 
٠٬٠١٣ - -٠٬٠١٣- 
٠٬٠١٤ - ٠٬٠١٤ 
٠٬٥٥٥ - ٠٬٥٥٥ 

 ال���ج ال����ام
 ال��ع0� ال����ام
  ال��ز�ع ال����ام
  ال��و�ج ال����ام

 ال��-�قةال.ل�ة 

ال(�رة 
 ال9ه�0ة

٠٬٢٥٧ ٠٬٠١٢ ٠٬٢٤٥ 
٠٬٠٨١ -٠٬٠٠٦ -٠٬٠٧٥- 
٠٬٠١١ ٠٬٠٠١ ٠٬٠١٠ 
٠٬٩٠٠ ٠٬٠٦٧ ٠٬٨٣٣ 
٠٬٦٣٠ ٠٬٤٤٨ ٠٬١٨٢ 

 ال���ج ال����ام
 ال��ع0� ال����ام
  ال��ز�ع  ال����ام
  ال��و�ج ال����ام
  ال(�رة ال9ه�0ة
 ال.ل�ة ال��-�قة

ات�اهات 
 الع�0ل

 - ٠٬٢٧٢ 
٠٬٠٧٤- 
٠٬٠٠٣ 
٠٬٦١٧ 

٠٬٢٧٢ 
 - ٠٬٠٧٤- 
 - ٠٬٠٠٣ 
 - ٠٬٦١٧ 

٠٬٥٥١ 
٠٬٤٤٤ 

- ٠٬٥٥١ 
٠٬٤٤٤ - 

 ال���ج ال����ام
 ال��ع0� ال����ام
  ال��ز�ع ال����ام
  ال��و�ج ال����ام
  ال(�رة ال9ه�0ة
 ال.ل�ة ال��-�قة
 ات�اهات الع�0ل

 
ال�ل�ك 
 ال�ائي

٠٬٠٩٤ 
٠٬٢٣١ 
٠٬٠٦٣ 
٠٬٠٠٢ 
٠٬٥٢٤ 
٠٬٤٦٨ 
٠٬٣٧٧ 

٠٬٣٢٥ 
٠٬٠٣٦ -٠٬٠٢٧ 
٠٬٠٢٩ ٠٬٠٢٤ 
٠٬٦٦٣ ٠٬١٣٩ 

- ٠٬٤٦٨ 

- ٠٬٣٧٧ 

٠٬٨٤٩ -  ٠٬٨٤٩ 
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  الف�ض ال�اسع:  
  Uائي م�ت©ث� ع�اص� ال����� ال����ام لل���aة أث�ًا غ0� م;اش�ًا على ال�ل�ك  ال

 خالل ات�اهات الع�الء.
ى ال�ـل�ك الCـ�ائي لل��ـ�هلA بلغX ق+�ة ال�ـأث+� غ+ـ�  ال�$اشـ� ل$عـ� ال��ـ�ج ال��ـ��ام علـ

ى مع���ـة ٠٬٠٠٠) ���ـ�̀� داللـة (٠٬٢٣١م? خـالل ات4اهـات الع�+ـل  ( ) و�ال�ـالى فهـ
ى ٠٬٠٥ع�ــ� م�ــ�̀� داللــة  ى نق$ــل ب�جــ�د تــأث+�غ+� م$اشــ� لل��ــ�ج ال��ــ��ام علــ ، و�ال�ــال

.Aائي لل���هل�Cال�ل�ك ال 
ى ال�ـل�ك الCـ�ائي لل��ـ�هلA بلغX ق+�ة ال�أث+� غ+� ال �$اش� ل$ع� ال��ع+� ال����ام عل

ى غ+�مع���ـــة ع�ـــ� م�ـــ�̀� داللـــة ٠٬٠٦٣مـــ? خـــالل ات4اهـــات الع�+ـــل  ( ) و�ال�ـــالى فهـــ
ى ال�ـل�ك الCـ�ائي ٠٬٠٥ ، و�ال�الي ن�فË ب�ج�د تأث+�غ+� م$اش� لل��ع+� ال��ـ��ام علـ

  .Aلل���هل 
ى ال�ـــل�ك الCـــ�ائي بلغـــX ق+�ـــة ال�ـــأث+� غ+ـــ� ال�$اشـــ� ل$عـــ� ال��ز  ى علـــ �ـــع ال��ـــ��ام علـــ

) و�ال�الى فهى غ+�مع���ـة ع�ـ� م�ـ�̀� ٠٬٠٠٢لل���هلA م? خالل ات4اهات الع�+ل  (
ى ال�ــل�ك ٠٬٠٥داللــة  ى نــ�فË ب�جــ�د تــأث+�غ+� م$اشــ� لل��ز�ــع ال��ــ��ام علــ ، و�ال�ــال

  .Aائي لل���هل�Cال 
ى ال�ـــل�ك الCـــ�ائي بلغـــX ق+�ـــة ال�ـــأث+� غ+ـــ� ال�$اشـــ� ل$عـــ� ال�ـــ�و�ج ال��ـــ��ام  ى علـــ علـــ

ى ٠٬٠٠٠) ����̀� داللة (٠٬٥٢٤لل���هلA م? خالل ات4اهات الع�+ل ( ) و�ال�ـالى فهـ
ــــة  ــــ� م�ــــ�̀� دالل ــــ�و�ج ٠٬٠٥مع���ــــة ع� ــــأث+�غ+� م$اشــــ� لل� ــــل ب�جــــ�د ت ى نق$ ــــال ، و�ال�

  .Aائي لل���هل�Cى ال�ل�ك ال  ال����ام عل
ى ال�ل�ك ال�Cائي ) أول��ة تأث+� ال��و�ج ال١٣ی�_ح م? ال�4ول رق] ( ����ام عل

لل���هلA وتعiT ال$احSة تف�+� ذلA ال�أث+� الق̀� إلى أن ت��9? ات4اهات إ4kاب+ة ه�فًا 
أساس+ًا ت�عى ج�+ع ال���vات ل�#ق+قه. ل�ا له م? تأث+� فى ن4اح تلA ال���vات م? 

في خالل ال�أث+� اإل4kابى فى سل�ك ال���هلA ال����ام . و�لى ال��و�ج ال����ام 
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ال�أث+�علي ال�ل�ك ال�Cائي لل���هلA ،ال���ج ال����ام وتعT̀ ال$احSة ال�$� فى وج�د 
 Aان+ة ت�9? فى أه�+ة ال���ج ال����ام الس�ق8اب ال���هلSه%ا ال��غ+� فى ال��ت$ة ال

  ال�اعي �اإلس��امة. 
) تــــأث+� نــــاتج عــــ? دخــــ�ل ات4اهــــات الع�+ــــل  ١٣ی�_ــــح مــــ? ال4ــــ�ول رقــــ] رقــــ] (

بـ+? ال��ـ��� ال��ـ��ام لل���vـة وال�ـل�ك الCـ�ائي لل��ـ�هلA أن تغ+ـ�ت  ك��غ+� وس+±
 Xلـu ?ول9ـ Aـ�ائي لل��ـ�هلCـة وال�ـل�ك ال�vق�ة العالقات بـ+? ال��ـ��� ال��ـ��ام لل��

ى �ال4ـ�ول ( ى وهـ%ا مـا vkهـ�ه ال�ـأث+� ال9لـ ى ال�#ـ� ١٣ات4اهات العالقات �qا هـ ) علـ
  ال�الى:

�ــــ��ام وال�ـــل�ك الCـــ�ائي لل��ـــ�هلA مـــ? خــــالل زادت قـــ�ة العالقـــة بـــ+? ال��ـــ�ج ال� -
ى (٠٬٠٩٤(ات4اهــات ال��ــ�هلA) ��qغ+ــ� وســ+± مــ? ( ) ٠٬٢٣١) �ق+�ــة (٠٬٣٢٥) إلــ

 وال%S�k iل ال�أث+� غ+� ال�$اش� وما زال ات4اه العالقة ¨�د` �qا ه�.
ــــــ+? ال��ــــــع+� ال��ــــــ��ام وال�ــــــل�ك الCــــــ�ائي لل��ــــــ�هلA مــــــ? - ــــــة ب  زادت قــــــ�ة العالق
ى (٠٬٠٢٧-(  ــأث+� غ+ــ� ال�$اشــ� مــ? ٠٬٠٦٣) �ق+�ــة (٠٬٠٣٦) إلــ ) والــ%S�k iــل ال�

 خالل (ات4اهات ال���هلA) ��qغ+� وس+±. وما زال ات4اه العالقة ¨�د` �qا ه�.
) ٠٬٠٢٧زادت قـ�ة العالقـة بـ+? ال��ز�ـع ال��ـ��ام وال�ـل�ك الCـ�ائي لل��ـ�هلA مـ? ( -

اش� م? خالل (ات4اهات ) وال%S�k iل ال�أث+� غ+� ال�$٠٬٠٢٩) �ق+�ة (٠٬٠٠٢إلى (
 ال���هل��q (Aغ+� وس+±. وما زال ات4اه العالقة ¨�د` �qا ه�.

) ٠٬١٣٩زادت ق�ة العالقة ب+? ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام وال�ـل�ك الCـ�ائي لل��ـ�هلA مـ? ( -
) وال%S�k iل ال�أث+� غ+� ال�$اش� م? خالل (ات4اهات ٠٬٥٢٤) �ق+�ة (٠٬٦٦٣إلى (

  ال ات4اه العالقة ¨�د` �qا ه�.ال���هل��q (Aغ+� وس+± وما ز 
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  ال��ائج وال��ص0ات:
�ع� أن ت] ت#ل+ل ن�ائج ال�راسة ال�+�ان+ة واخ�$ار الف�ض+ات ال�اردة ف+ها فـإن   

  اس��9ال ال$#" ی�8ل� ع�ًض أله] ال��ائج وال��ص+ات ال��ت$8ة به%ه ال�راسة:
  أوًال: ال��ائج:

ى ال��ائج ال�ال+ة:أسف� ال�#ل+ل اإلح;ائي لل$+انات وال�راسة    ال�+�ان+ة إل
إ4kاب+ــة ذات تــأث+� مع�ــ�i بــ+? اســ��Eام الCــ�qات ال�;ــ��ة لل��ــ��� ت�جــ� عالقــة  -

ال��ـ�ج ال��ـ��ام) و�ـ+? ال�ـل�ك الCـ�ائي  –�ع�اصـ�ه ( ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام ال����ام 
ال9ل�ــة ال���8قــة ، وال;ــ�رة ال%ه�+ــة ،وات4اهــات لل��ــ�هلA  مــ? خــالل ال��غ+ــ�ات 

  .الع�+ل
ت�صلX ال�راسة إلى أن ه�اك ت$ای�ـًا فـي درجـة تـأث+� ال��ـ��� ال��ـ��ام �ع�اصـ�ه   -

ال��ــ�ج ال��ــ��ام) علــي ال�ــل�ك الCــ�ائي لل��ــ�هلA ، ح+ــ"  –(ال�ــ�و�ج ال��ــ��ام 
  جاء ال��و�ج ال����ام في ال��ت$ة األولى ، ث] ال���ج ال����ام .

- 8Cالع�امل تأث+�ًا على ال9ل�ة ال���8قة هى أن �Sـ8ة أكCة ال��و�ج ال����ام ، یل+ه أن
ى ال;ـ�رة ال%ه�+ـة هـي أk_ـًا أنCـ8ة  ال���ج ال��ـ��ام ، ب+��ـا أكSـ� الع�امـل تـأث+�ًا علـ

 .ال��و�ج ال����ام ، یل+ه أن8Cة ال���ج ال����ام
-   iال�;ـ� Aاأله�+ة ال��$+ة لع�اص� ال����� ال����ام في ات4اهات ال��ـ�هل Xاخ�لف

، وال;ــ�رة ال%ه�+ــة ح+ــ" جــاءت ال�ــ�و�ج ال��ــ��ام یل+ــه  مــ? خــالل ال9ل�ــة ال���8قــة
  ال���ج  ال����ام .

عــ�م وجـــ�د تـــأث+� م$اشـــ� لل��ـــ��� ال��ــ��ام �ع�اصـــ�ه األر�عـــة فـــي ال�ـــل�ك الCـــ�ائي  -
ى ال�ـل�ك  لل���هلA ،ووج�د تأث+� غ+� م$اش� لل���ج ال����ام وال��و�ج ال����ام علـ

الء. و��جــ�د تــأث+� غ+ــ� م$اشــ� لل��ــ�ج الCــ�ائي لل��ــ�هلA مــ? خــالل ات4اهــات الع�ــ
  ال����ام وال��و�ج ال����ام على ال;�رة ال%ه�+ة  م? خالل ال9ل�ة ال���8قة .
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اســـ��Eام الCـــ�qات ال�;ـــ��ة مع���ـــة ال��ـــ�ذج ال��ـــ��Eم فـــي ت#�یـــ� العالقـــة بـــ+?  -

ال��ـ�ج ال��ـ��ام) و�ـ+? ال�ـل�ك  –�ع�اصـ�ه ( ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام لل����� ال��ـ��ام 
ال9ل�ــــة ال���8قــــة ، وال;ــــ�رة ال%ه�+ــــة ائي لل��ــــ�هلA  مــــ? خــــالل ال��غ+ــــ�ات الCــــ� 

ى أن ع�;ــــ�i ( ال�ــــ�و�ج ال��ــــ��ام  ،وات4اهــــات الع�+ــــل ال��ــــ�ج  –م�ــــا یــــ�ل علــــ
ى ال�ــــل�ك الCـــــ�ائي لل��ــــ�هلA  مــــ? خـــــالل  ال��ــــ��ام) له�ــــا تــــأث+� مع�ـــــ�i علــــ

، �qــــا ن4ــــح  ال9ل�ــــة ال���8قــــة ، وال;ــــ�رة ال%ه�+ــــة ،وات4اهــــات الع�+ــــلال��غ+ــــ�ات 
%) مـــ? ال�غ+ـــ�ات ال�ـــي ت#ـــ�ث فـــي ال��غ+ـــ� ال�ـــا�ع  ٦١٬٧ال��ـــ�ذج فـــي تف�ـــ+� (

 ). ٠٬٦١٧ح+" بلغ معامل ال�#�ی� (
ـــ+?  - ـــة ب ـــ� العالق ـــاءة ال��ـــ�ذج ال��ـــ��Eم فـــي ت#�ی اســـ��Eام الCـــ�qات ال�;ـــ��ة كف

ال��ـ�ج ال��ـ��ام) و�ـ+? ال�ـل�ك  –�ع�اصـ�ه ( ال�ـ�و�ج ال��ـ��ام لل����� ال��ـ��ام 
ال9ل�ــــة ال���8قــــة ، وال;ــــ�رة ال%ه�+ــــة الCــــ�ائي لل��ــــ�هلA  مــــ? خــــالل ال��غ+ــــ�ات 

= .Value  P)،٠٬٠٢٣= ( (RMSEA)، ح+ـ" بلغـX ق+�ـة  ،وات4اهات الع�+ل
)٠,٠٠٠.( 

 ال%ه�+ة. أث$�X ن�ائج ال�راسة وج�د تأث+� لل9ل�ة ال���8قة على ال;�رة -
 ال9ل�ـــة ال���8قـــة ، وال;ـــ�رة ال%ه�+ـــة ،وات4اهـــات الع�+ـــلأث$�ـــX ال��ـــائج أن دخـــ�ل  -

ك��غ+ـــ�ات وســـ+8ة فـــي العالقـــة بـــ+? ال��ـــ��� ال��ـــ��ام (ك��غ+ـــ� م�ـــ�قل) و�ـــ+? 
ى قــــ�ة العالقــــة ب+�ه�ــــا  ال�ــــل�ك الCــــ�ائي لل��ــــ�هلA (ك��غ+ــــ� تــــا�ع) قــــ� أثــــ� علــــ

 �ال�Tادة.
ال;ـ�رة  –ای�ًا في درجة تأث+� (ال9ل�ة ال���vقـة ت�صلX ال�راسة إلى أن ه�اك ت$ -

ى.  ال%ه�+ـة ) فــي ات4اهـات الع�+ــل. ح+ــ" جـاء ال;ــ�رة ال%ه�+ــة فـي ال��ت$ــة األولــ
 یل+ها ال9ل�ة ال���vقة.
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   ثان0ًا ال��ص0ات:
في ض�ء ال��ائج، ه�اك ع�د م? ال��ص+ات ی��قع أن ت�9ن مف+�ة للq�Cات 

   ال�;��ة:
  ل����قي م? أجل االس��امة ل_�ان والء ال��ق ال���ه�فة إعادة تzC+ل ال��Tج ا -
-   iــــ� إلــــي ال�ــــ�Tج ال��ــــ��قي ال��ــــ��ام  4Psال�#ــــ�ل مــــ? ال�ــــ�Tج ال��ــــ��قي ال�قل+

4SPS.  
ى  - إدارة ال;ــ�رة ال%ه�+ــة لل���vــة مــ? خــالل بــ�امج ال��ــ��� ال��ــ��ام لل��ــاه�ة فــ

  ب�اء ص�رة ذه�+ة ج+�ة لها فى ال��ق ال�;̀� والعال�ى. 
�4k على الq�Cات ال�;��ة ت$�ى االس��امة فى ال��Tج ال����قى، واس��Eام  -  

 اس��ات+4+ات ت���ق+ة م���امة ن�vًا ل�ورها فى ال9ل�ة ال���8قة اإل4kاب+ة.
�4k أن ت#�ص م��vات األع�ال ال�;��ة على ال#;�ل على �8اقة ال$+ان  -

خاللها ال#z] على ال�4دة ال$+w+ة ال����امة ، أله�+�ها qأداة 8��k+ع ال���هلA م? 
 لل���ج ، �qا ����k م�ها معل�ماته ع? م�` اس��امة ال���ج.

�ق اس��Eامها، و~م�اد  - ت;�+] رسائل إعالن+ة لل�ع��� �ال���4ات ال����امة، ̈و
ال���هل9+? �ال�عل�مات ال�ى ت��zه] م? تق++] اآلثار ال$+w+ة ال���ت$ة على إخ�+اره] 

 مة م�ا ی�د` إلى ز�ادة معل�ماته] ال$+w+ة لل���4ات ال����ا
ال��T+q فى إخ�+ار أماك? ب+ع ال���4ات ال����امة ، ف��اف% ال��ز�ع ال��+Tة ت_فى  -

 ص�رتها ال%ه�+ة ال4+�ة على ال;�رة ال%ه�+ة للعالمة ال�4ار�ة ال����امة.
ى ال$+wة ، kق�م  - إنCاء جهاز م�Ï;E لل$#" وال����8 فى م4ال ال#فاx عل

k] االرشاد إلدارة ال����� �;�د ال$+انات وال�عل�مات ال�اج� وضعها على ع$�ات ب�ق�
ت���8 ت��9ل�ج+ا ص�kقة لل$+wة إلب�9ار م��4ات م���امة q$�یل   ال���4ات. 

 لل���4ات ال�قل+�kة �أسعار م�Eف_ة.
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ت�q ���8ادر م? رجال ال$+ع ذو ال��جه ال����ام على دراkة �ال��افع ال�ى ت#ققها  -
 ��4ات ال����امة.ال�
ت�C+± ال�$+عات z�k? أن kع�ل على ت��+ة ال�عى ال����ام لل���هل9+? ،  -

 وت4C+عه] على ت��4ة ال���4ات ال����امة ال�4ی�ة.
ــــ� �;ــــ�رة  - إنCــــاء إدارة للعالقــــات العامــــة الEاصــــة �ال��ــــ��� ال��ــــ��ام ألنهــــا ت�عل

 تأس+Ð ال�;�اق+ة. الq�Cة، وت�اع� على خل� الSقة ب+? الq�Cة وع�الئها وم? ث]
ى الق8ــاع ال;ـ�اعي ألنــه  - ال#اجـة ل�فـع الــ�عى العـام �أه�+ـة ال���4ــات ال��ـ��امة فـ

 ال_�انة لق$�ل ال���هلA للف�وق ال�ع��ة ال�اشwة ع? ت�جه ال���vة ن#� االس��امة.
�+ـة تCــارك ف+هـا qافـة ال4هــات ال�سـ�+ة والCــع$+ة  - االت4ـاه ن#ـ� وضــع اسـ��ات+4+ة ̈و

فة رعاkة االس��امة وت�ف+� ال8اقة م? خالل أن8Cة ت���ق+ة م�ـ���ة، ت�_�? ن�C ثقا
ى نCـــ� الـــ�عى ال��ـــ��ام ��ـــا Ekـــ�م ت4ـــ�د ال�ـــ�ارد ال8$+ع+ـــة  و�ـــ+? تCـــ��عات تهـــ�ف إلـــ

  .وت�ف+� ال8اقة ، واع�$ار االس��امة نهج وثقافة فى م��vات�ا ال�;��ة
ه�+ة ال����� ال��ـ��ام ق+ام ال4هات ال���ولة ب��C ال�عي ل�` ال���4ع ال�#لي �أ -

ى ال��ارد ال8$+ع+ة  وض�ان اس���ا ر��ها.   م? أجل ال#فاx عل
إع�اد خ8ة لل����� ال����ام مـ? ق$ـل ال��ـ�ول+? فـي الق8ـاع ال;ـ�اعي  �ال���ـ+�  -

  مع ال4هات األكاد�k+ة وال�8$+ق+ة مع مCارqة ال���4ع ال�#لى.
ـــ� ال��ـــ�� - ـــ�ف+� س+اســـات ح�zم+ـــة ���8قـــة تـــ�ع] ت$8+ � ال��ـــ��ام داخـــل الق8ـــاع ت

  ال;�اعي.
ز�ـــادة ال�ارســـات ال��ـــ��امة مـــ? ق$ـــل الCـــ�qات ال;ـــ�اع+ة ال�;ـــ��ة ل�#ق+ـــ� م+ـــTة  -

  م���امة 
ال��ع+ـــة فـــي ال�4ع+ـــات مSـــل ج�ع+ــــات ح�اkـــة ال��ـــ�هلA وج�ع+ـــات ح�اkـــة ال$+wــــة  -

ى ال$+wة.   وq%لA ال��ع+ة ال��رس+ة لل8الب في ال��ارس ح�ل أه�+ة ال#فاx عل
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ــادة الــ�عي ال$+wــي  - ال��ع+ــة مــ? خــالل وســائل اإلعــالم ومــا لهــا مــ? دور q$+ــ� فــي ز�
 لل���هلA ن#� أه�+ة االس��امة.
مــازال ال�4ـــال مف��حــًا إلجــ�اء م�Tــ�ًا مــ? ال$#ــ�ث فـــي  مق��حــات ل;�ــ�ث م�ــ�ق;ل0ة:

  ال��ض�عات ذات ال;لة ال�ال+ة:
قل+لـة، لـ%لA تق�ـ�ح ال$احSـة  إن ال�راسات الع��+ة في م4ال ال����� ال��ـ��ام   -

غ+ـ� ال�ـي تـ] اخ�$ارهـا فـي هـ%ه  أن ی�] دراسة م�غ+ـ�ات أخـ̀� ال��ـ��� ال��ـ��ام 
  ال�راسة.

علـــي ز�ـــادة وعـــي ال��ـــ�هلA ال�;ـــ�i �أه�+ـــة  ق+ـــاس أثـــ� ال�ـــ�و�ج ال��ـــ��ام  -
  االس��امة.

  ال��اجع الع�0dة:
ـــ� وردة ، شـــ+��? حامـــ�. (  - �خل ال��ـــ��� الـــامل ال��ـــ��� ال��ـــ��ام مـــ") .  ٢٠١٦أب

  " ، دار ت���� لل��Cوال��ز�ع  ، الT+4ة.وت-;0قاته في ال���aات الع�0dة واألج�;0ة
�ــــ�ث ال��ــــ��� أســــالP0 الق0ــــاس ") .  ٢٠٠٨إدر�ــــÐ، ثابــــX ع$ــــ� الــــ�ح�?. (  -X

  " ، ال�ار ال4امع+ة ،اإلس��zر�ة.وال��ل0ل واخ�;ار الف�وض
ال�ـ+� أح�ـ� وم;ـ8في، سـ+� ح�ـ? سـ+�. رج�، ج+هان ع$� ال��ع]، ال$ـ�i، أمـاني  -
دور ال�ضا ال��اك�ي ب�صفه م�غ+�ًا وس+8ا في العالقـة بـ+? qـل مـ? شـ�ة " ) .٢٠١٦(

ى م�ـــ��Eمي  ـــ ـــة عل ـــل: دراســـة ت8$+ق+ ـــاق ال�Eمـــة وعالجهـــا والق+�ـــة ال�ق�مـــة للع�+ إخف
 ال��لـة الع�0dـة للعلـ�م،  "اإلن��نX فائ� ال��عة لq�Cات اإلن��نX في القـاه�ة ال9$ـ�̀ 

  .٥٠٩ -٤٥٩) ،٣( ٢٣، اإلدار�ة 
، م�ــار م#�ــ� ، ح�ــ?، ســ�زان �zــ�i، ع$�ال#�+ــ� ، م#�ــ� ســل+�ان. الvــاه� ع$ــ�  -
،  "ال��ـ��� ال��ـ��ام لل�#�+ـات ال8$+ع+ـة فـي م;ـ�: الفـ�ص وال�#ـ�kات" ) .٢٠١٧(

  .١٨٣ -١٥٩) ،1-1( 11، ال��لة ال�ول0ة لل��اث وال�0احة وال¾0افة
 ، عالم الكتب، القاهرة.العامة والصورة الذهنية العالقات). ٢٠٠٥ع�4ة، على ( -
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ف+�ا یلى قائ�ة ت_] �عË الع$ارات ال�ى ص+غX �غـ�ض ت#�یـ� ع�اصـ� ال��ـ��� 
ات4اهـــات ال��ـــ�هل9+?) وقـــ�ار  -ال9ل�ـــة ال���8قـــة  -لل���vـــة و(ال;ـــ�رة ال%ه�+ـــة ال��ـــ��ام 

ى م�ـ�رج ح�ـ� درجـة حـ�وثها أو  ال�Cاء، و~لى �kار qل م�هـا سـ�ة خ+ـارات وفقـًا ل�ق+ـاس رق�ـ
) ع�م ال#�وث أو ال�8$+� ، ب+��ا kع�ى ال�ق] ٠)، ح+" kع�ى ال�ق] (٥) إلى (٠ت8$+قها م? (

� ال#ـــ�وث فعـــًال أو م8$ـــ� ب�رجـــة تامـــة. مـــ? ف_ـــلA ضـــع الـــ�ق] ) أن هـــ%ا الع�;ـــ� م�qـــ٥(
  ال��اس� ل$+ان تق�ی�ك ل�رجة ال#�وث أو ال�8$+� للع�اص� ال�ال+ة:

  الع$ارات
  م�` ال#�وث

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  
  ال���ج ال����ام:

  ت;�+عها. kعاد األقل ض�رًا �ال$+wة و �إس��Eام الq�Cة لل��اد الEام ته�] -
            

الq�Cة ب+انات ت�عل� �ال#فاx على ال��ارد ال8$+ع+ة لل$+wة على الع$�ة ت_ع  -
  (ال$+ان ال����ام)

            

              اإلن�اج. ع�ل+ة ج�اء ال_ارة أو ال�امة االن$عاثات تقل+ل تعل? الq�Cة ع? -
إعادة  –ت#لل ع_��ًا  –ت���Eم الq�Cة ع$�ات z�k? (إعاد ت�و��ها 

  اس��Eامها).
            

  ال��ز�ع ال����ام:
  .تعل? الq�Cة ع? م�اعاتها لألض�ار ال$+w+ة ع�� ب�اء و~خ�+ار مEازنها -

            

ت���Eم الq�Cة وسائل نقل وم�اولة تع�ل �الغاز ال8$+عى وت��هلA أقل ق�ر  -
  .م? ال8اقة

            

              تق�م الq�Cة ب�قل مEلفاتها ال�ادkة ع$� ق��ات ت�ز�ع م���امة. -
              الq�Cة على ال�عامل مع م�اف% ال��ز�ع ال����امة.ت#�ص  -

  ال��ع0� ال����ام:
 ع�ل+ة م���امة تع�$� االن�اج ع�ل+ة أن ب�اء سع��ة عالوة على ال#;�ل ی�] -

Ï;#ب�قة. م#�دة س�ق+ة ل  
            

              ال����امة ع? م�اف�+ها.ت�اعى الq�Cة خفË أسعار ال���4ات  -
ت9ال+ف  وف�رات س�#ق� ك�نها ال��` ¨��لة أه�اف تعÐz ال#ال+ة األسعار

  ال��8ل. ال��` في أك$�
            

  سع� ال���4ات ال����امة مالئ�ة مع ج�دتها. -
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              ال��و�ج ال����ام:

ل�` الq�Cة رجال ب+ع ذ̀و qفاءة ل��ج+ه الع�الء ل��افع ال���ج ال����ام  -
  وq+ف+ة اس��Eامه.

            

              ال����امة. ��Cاء ال���4ات ال���هلA إلق�اع ت�و�4+ة �#�الت الq�Cة تق�م -
              .ت���Eم الq�Cة وسائل ت�C+± م$+عات لل���4ات ال����امة -
              تق�م الq�Cة رسائل إعالن+ة م�جهة لل���هلA �ف�ائ� ال���4ات ال����امة.-

              .ت�اه] الq�Cة فى دع] م�اكT ال$+wة وم�ت��اتها
              ال(�رة ال9ه�0ة:

م�ارسة الq�Cة لل����� ال����ام ی�د` إلى س�عة ¨+$ة ومzانة م��+Tة فى  -
  ال���4ع

            

م�ارسة الq�Cة لل����� ال����ام �kاع� فى ب�اء س�عة ج+�ة للعالمة  -
  ال����امة. ال�4ار�ة

            

غ+�ها م? ال���vات م$ادرة ال���vة ب�$�ي ال����� ال����ام T+�kها ع?  -
  .ال��اف�ة

            

              ال.ل�ة ال��-�قة
لل����� ��$� م�ارس�ها  أوصي أقار�ي وأص�قائي �ال�عامل مع الq�Cة -

  .ال����ام
            

              .لل����� ال����ام أت#�ث �إ4kاب+ة ع? الq�Cة ��$� م�ارس�ها -
              .س�اء إ4kابى أو سل$ىأنقل رأیي ع? ال��ارسات ال����امة للq�Cة لآلخ��?  - 

              ات�اهات الع�0ل :
              �kاه] ال����� ال����ام فى ت��9? ات4اهات إ4kاب+ة ن#� الq�Cة وم��4اتها.

              تTداد الSقة �اس] الq�Cة وعالم�ها ال�4ار�ة ��$� م�ارس�ها لل����� ال����ام.
k_�? إس���ار ع�الئها م�ارسة الq�Cة لل����� ال����ام �;�رة فعالة 

  ال#ال++?.
            

              اه��ام الq�Cة �ال����� ال����ام ی�د` إلى اس�ه�اف فwات ج�ی�ة
              ال�ل�ك ال�ائي لل���هل� (ق�ار ال�اء):

             م�ارس�ها لل����� ال����امی�فع�ى ال�عامل مع عالمة ت4ار�ة ما ساب� 
             على م�ارس�ها لل����� ال����ام.ی�أث� إخ�+ارك للعالمة ال�4ار�ة 

تع�$� ال�عل�مات ال�اردة ع? ال����� ال����ام للq�Cة qاف+ة التEاذ ق�ار 
 ال�Cاء.
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 Abstract  
  The aim of this study is to explore the impact of (word of mouth-mental 
image- consumer’s attitude) in the relationship between Elements of 
Sustainable marketing" Sustainable Product, Sustainable Pricing, Sustainable 
Distribution, and Sustainable Promotion" and Egyptian consumer’s buying 
behavior, by using Path analysis and partial correlations analysis.  In addition 
to identifying both word of mouth, mental image, attitude and consumer are 
buying behavior.                                                                                                 

      
                      The questionnaire has been designed to gather data. The sample 

size is 500 Egyptian consumers and 500 questionnaires were distributed of 
which 321 units were collected and analyzed.                                                              
According to results obtained from structural model, the study indicate that 
there is appositive Relationships with a significant effect between the use of 
Egyptian companies for Sustainable marketing on the word of mouth and 
mental image . The most influential factors on the word of mouth  are  
Sustainable Promotion activities, followed by  Sustainable Product activities, 
While the most influential factors on the mental image are  Sustainable 
Promotion activities, followed by  Sustainable Product activities. The relative 
importance of the word of mouth and mental image  in building consumer’s 
attitude also varied . The relative importance of the elements of Sustainable 
marketing in the Egyptian differed  consumer’s attitude through word of 
mouth-mental image , with Sustainable Promotion, followed by Sustainable 

Product .                                                                             
        The results support that no direct effect of Sustainable marketing on 

consumer’s buying behavior. The results support also that indirect effect of 
Sustainable marketing (Sustainable Product and Sustainable Promotion on 
consumer’s buying behavior through consumer’s attitude. and With indirect 
effect of Sustainable Product and Sustainable Promotion on mental image 
through word of mouth. Furthermore, the study has suggested model of    
Sustainable marketing to impact the Customers with reliable degree .              

                                                                                                                                      
Word of  mouth , mental image and consumer’s attitude are placed as 
intermediate variables between Sustainable marketing and consumer’s 
buying behavior.  This affects the strength of the relationship between them   

                                       

Keywords: Sustainable marketing - word of mouth-mental image- 
consumer’s attitude - consumer’s buying behavior  


