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املستخهص :

ٔٗددد ضُيددُٔ الصقالددح الر ددُٔقٕح َالهددُرج اللٌىٕددح ضدده الفُايددٕٕ الفٍفددح لددٓ ضعددال ا ارج َ ذُظددد
راسددح ظفٗددد تددٕه ٌددلٔه الفركٕ د ٔه َٔ ر ددة الثؽددس اٌفٕرددً ضدده اٌ٘فٕددح الفر أدددج ل فُيددُٔ تؽٕددس ٔدددٖم
الرُظددً الف ددرقث ٓ ل ك د يح إددد الثؽددس لددٓ تددلل الف ٔددد ج اال ض ددثَلٕاذٍا ا ارهددا ٔح َالر ددُٔقٕح ٍَٔددد الددّ
الرٗ ٖ ّ ضدِ اٌرفدا الكد يح ل صقالدح الر دُٔقٕح ذعداي ال تدا ه َاوٗ اسدٍا ٖ دّ الهدُرج اللٌىٕدح ل كد يح
تاٖرثارٌا شقالح ذ ٍم لٓ ذكٕٕ َاإ الفىٓفح الفثؽُشح ضه خالل اسرُالٔ آراال ٖٕىدح ضده الفددراال لدٓ الكد يح
َياودد ل يدٕرٕه ل ثؽدس
الٗاضح لهدىاٖح ال ٔدُخ الىثاذٕدح َالثدالد ٖدد ٌم  ) 30لد ا ضده اند  ) 65لد
ٌفا :ذُظد ٖالاح ارذثداٌ ااخ لدح ضٗىُٔدح تدٕه الصقالدح الر دُٔقٕح َالهدُرج اللٌىٕدح ٌَىدا ٖالادح ذداشٕ ااخ
لح ضٗىُٔح ل صقالح الر ُٔقٕح لٓ الهدُرج اللٌىٕدح َذٗدد ا سدرثاوح يدة اج ر ٕ دح لعفدٕ الثٕاوداخ َالفٗ ُضداخ
َؼ د اظاتاذٍم تاسرخدا الث واضط ا ؼها ٓ  SPSSلٓ ا خال الثٕاوداخ َذؽ ٕ ٍدا َضده اٌدم ا َاخ ا َسداٌ
الؽ دداتٕح َا وؽ الدداخ الفٕٗارٔددح َضٗدداضالخ ا وؽدددار َذُن د الثؽددس الددّ ظف ددح ضدده ا سددرىراظاخ ضدده خددالل
ضرُسُاخ اظاتاخ الٕٗىح َيان ضه ات ٌا ٌ :ىا شقالح ذ ُٔقٕح لٓ الك يح الفثؽُشح ضه خالل َيُغ ََظُ
الفركٕدد اخ الع ٖٕددح ل ثؽددس َل دده تى ددثح يددلٕ ح ذؽردداض الددّ ذدددٖٕفٍا َذ سددٕخ ظددلَرٌا ضدده خددالل الىرددا ط
لفرُسُاخ اظاتاخ الٕٗىح لفركٕ اخ الثؽدس ال ٕ دح َالع ٖٕدح َذدثش ٖىاند الصقالدح الر دُٔقٕح لدٓ الهدُرج
اللٌىٕح ضرفص ح تعُ ج الخدضح َضٍفح الثٕٕ َالٗالااخ الكخهٕح َالرىٕٓم َا ذها خ الداخ ٕح َا تر ار تالى ثح
ل صقالح الر ُٔقٕح َنُرج الك يح َالصقح لٓ الك يح َا لر ا ذعداي الكد يح َالرُندٕح تالكد يح ذعداي ا خد ٔه
َُٔنٓ الثؽ س تالٗف ٖ ّ ذللٕ الفكاي َالٗف ٖ ّ ا الرٍا ضده خدالل وكد الصقالدح الر دُٔقٕح َ َرٌدا لدٓ
ذكٕٕ الهدُرج اللٌىٕدح ل كد يح َالكد ياخ الففاش دح َالفرفٕد ج َخن ذ درخد وٓدا ضٗ ُضداخ ؼددٔس ادا را ٖ دّ
ظفٕ الثٕاواخ َذؽدٔصٍا تاسرف ار لٕدٖم ا ارج الٗ ٕا تفٗ ُضاخ ذٗ ؼالح ا ورثاي َذؽقٕق ا ٌدا .
املطصللاه ث انزئيسللت نهب لل /الصقالددح الر ددُٔقٕح الهددُرج اللٌىٕددح ظددُ ج الخدضددح َضٍفددح الثٕددٕ
َالٗالااخ الكخهدٕح َالرىٓدٕم َا ذهدا خ الداخ ٕدح َا تر دار َندُرج الكد يح َالصقدح لدٓ الكد يح َا لرد ا
ذعاي الك يح َالرُنٕح تالك يح ذعاي ا خ ٔه .
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املقذمت

ٍْ خ لٓ الٗقد ا خٕ ضه الق ن الٗك ٔه الٗدٔد ضه الدراساخ الرٓ اٌرفد تالصقالح الر ُٔقٕح لقد اشثرد
ٌلي الدراساخ ضدِ ذةشٕ الصقالدح الر دُٔقٕح لدٓ الهدُرج اللٌىٕدح ل فىٓفدح لالفىٓفداخ الردٓ ذ سدة لدٓ ذؽ دٕه
لاٖ ٕح ا وكُح الر ُٔقٕح ٔىثكٓ ٖ ٍٕا اذخاا الرداتٕ الال ضح لرٗ ٔ شقالرٍا الر ُٔقٕح.
ا َاسددٕ َالصقالددح الر ددُٔقٕح ذٗرث د ضدده اٌددم
لالر ددُٔق ٔٗددد َْٕعددح ج ارٔددح ٌاضددح لددٓ الك د ياخ ٖ ددّ وُددا س
ضعددا خ ذىعٕددل ا٘وكددُح الر ددُٔقٕح لددٓ الكد ياخ الرددٓ ذ دداٖدٌا ٖ ددّ خ ددق القٕفددح ل تددا ه َ ٔددا ج ال عدداالج لددٓ
ذخُددٍٕ َذىعٕددل الث د اضط الر ددُٔقٕح الرددٓ ذٍددد جلددّ خ ددق القٕفددح ل تددا ه َذؽقٕددق الهددُرج َالف اوددح اللٌىٕددح
الفرفٕ د ج ل ك د يح ٌَددٓ خؼددد الٗىان د ا٘ساسددٕح ل ىعدداغ لددٕف لقددٍ الفؽ ٕددح ت د لددٓ ا٘سددُاا الدَلٕددح خًٔددا
َتاٚيددالح جلددّ ال د لددحنل ل صقالددح الر ددُٔقٕح ظددلَرٌا لددٓ الدددَل الهددىاٖٕح الفرقدضددح ٌَددلا ضددا ٔع د سددُٕ ج
الك ياخ الفرقدضح ٖ ّ ا٘سُاا الٗالفٕح لالددَل الؽدٔصدح الٍٗدد تالرهدىٕٕ ادد ل يدد ذؽددٔاخ ظدٔددج لٍدا لدٓ
ضعال الصقالح الر ُٔقٕح ٖ ّ الهٕٗد الدَلٓ الرٓ ذٗرفد ٖ ّ ادرج الك ياخ تالفىال ح ضٕ الك ياخ الٗالفٕح.
اْ ان الهددُرج اللٌىٕددح ذرك د تىدداالا ٖ ددّ ضدددرياخ ٖ٘فددال ضؽددد ج ل ك د يح جلددّ الفدددِ الددلْ ٔعٗد ٌددلي
الهُرج ذثش لٓ ر َ لٗ خنؽاب الفه ؽح ذعاي خٖفدال َضىرعداخ َخددضاخ ضؽدد ج لدلل لالكد ياخ ضُالثدح
تان ذدٔ ندُرذٍا اللٌىٕدح لردرف ه ضده خ دق الهدُرج ا ٔعاتٕدح الردٓ ضده تداوٍا ان ذؽقدق ضٕد ج ٖ دّ ضىال دٍٕا
َؼهح سُإح َان ذعلب ال تا ه َالفُْعٕه ا٘يعاال َالف رصف ٔه َذقُ تدَرس ٌا َضؽُرْ لٓ ذ دُٔه اٖراال
َاذخدداا الق د اراخ ل رددةشٕ لددٓ ذه د لاذٍم ذعدداي العفاٖدداخ َالقُاٖدداخ الفخر عددح لٍددٓ ذٗ ددف الُااددٕ َذؽفدد
الفٗ ُضاخ الر ُٔقٕح لفُاظٍح الُاإ ضثات ج َا سرعا ج ضه الركٕ اخ الثٕلٕح َذ ُن الثؽس ضده ارتٗدح ضثاؼدس
 :الفثؽددس ا َل الفىٍعٕددح الٗ فٕددح ل ثؽددس َالصدداوٓ الرددإَ الىٓدد ْ ل ثؽددس َالصالددس العاوددة الٗف ددٓ َال اتددٕ
ا سرىراظاخ َالرُنٕاخ .

أوال :مشكهت انب :/

املب  /االول املنهجيت انعهميت نهب /

ان القُأ الهىآٖ تهُرج ٖاضح َالك يح الٗاضح لهىاٖح ال ٔدُخ الىثاذٕدح تهدُرج خاندح ذؽرد خٌفٕدح
يثٕ ج لٓ الؽٕاج ا ارها ٔح لفا ذرهد تٍدا ضده خددضاخ اوراظٕدح َاسدٗح ذ دد ؼاظداخ ال تدُن َارذثاَدً تدالُاإ
الر ُٔقٓ لةنثؽد ضىرعاخ الك يح ٔ رُٕٕ ال صٕ ضه الفَُىٕه ا سركىاال ٖىٍا لفا ذُال ي لٍم ضده ضىرعداخ
َالك يح الفثؽُشح ضه الك ياخ الرٓ ذرفرٕ ت فٗح ظٕدج ضه تٕه ضصٕالذٍا لٓ الٗد اا ا ان الٓد َ الهدٗثح
الرٓ ض تٍا الٗ اا َالفٗ َلح ل عفٕٕ اشد خ لدٓ سالثٕدح الكد ياخ الهدىاٖٕح ذدةشٕ آ سد ثٕ خَاعدد الدثٗى ضىٍدا
تهُرج ي ٕح َظٗ د الدثٗى ا٘خ ضر دةج لدٓ ٖف ٍدا ل اودد ٌدلي الكد يح َاؼددج ضده تدٕه ذ د الكد ياخ الردٓ
لقدددخ ظد الا يثٕد آ ضدده سددفٗرٍا العٕدددج َانددثؽد ا ارذٍددا ذٗدداوٓ ال صٕد ضدده الفكد الخ الفرٗ قددح تٗددد َيددُغ
ذُظٍاذٍا الر ُٔقٕح الرٓ ياود ضرفٕ ج تخدضح تا ىٍا َظُ ج خدضاذٍا َٕ ح الفدج ال اتقح ضه ٖف ٍا .
َالصقالح الر ُٔقٕح الرٓ ذ اٖدٌم ٖ ّ لٍدم َْٕعدح الر دُٔق َاوكدُرٍا الع ٖٕدح َلر درف ترقددٔم اٖ دّ
إفح ل تا ىٍا .لًال ٖه ي َرج ذثىٍٕا لع عح ذ ُٔقٕح اا فح ٖ ّ ذؽدٔدد الؽاظداخ َال سثداخ العٗ ٕدح ل تا ىٍدا
َالٗف ٖ ّ اتثاٍٖا ضه خالل ذقدٔم خدضاخ ااخ ظُ ج ٖالٕح ذفٕ ٌا ضه الفىال ٕه َتفا ٔٗ رياٌم ضه اظد
ذؽ ٕه الهُرج اللٌىٕح ل ك يح.
ضفا ٔث ِ جلّ ذُال الٗدٔد ضه الُٓاٌ ؼُل ضك ح الثؽس َضه اظ ذُيٕػ الفك ح ٔف ه اشدارج الر دات خ
ا ذٕح:
 .1ضا َاإ الصقالح الر ُٔقٕح لٓ الك يح الٗاضح لهىاٖح ال ُٔخ الىثاذٕح ؟
 .2ضا الصقالح الر ُٔقٕح ال ا دج لٓ الك يح ؟
 .3ضا َر الصقالح الر ُٔقٕح لٓ تىاال الهُرج اللٌىٕح ل ك يح؟
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ث ني  :أهميت انب :/

ٔف ه اظفال اٌفٕح الثؽس لٓ ا ذٓ:
 ٔ .1ر ة الثؽس اٌفٕرً ضه اٌ٘فٕح الفر أدج لٍلا الفُئُ اللْ خٖٕدد الر يٕد ٖ ٕدً تقدُج لدٓ ٖدالم ضىٓفداخ
اٖ٘فال ٖ ّ اخرال خوُاٍٖا َخؼعاضٍا تؽٕس ٔدٖم ٌلا الفُئُ الرُظدً الف درقث ٓ ل كد يح إدد الثؽدس لدٓ
تلل الف ٔد ج اال ض ثَلٕاذٍا ا ارها ٔح َالر ُٔقٕح.
 .2اٌ٘فٕح الىٓ ٔح َالفٕداوٕح الرٓ ٔف ه خن ذ ٍم ورا ط الثؽس لٍٕا سٕفا لٓ ذٗدُٔى الدىقم ال ثٕد لدٓ ٌدلٔه
الفُيُٖٕه.
 .3ذىثٕ خٌفٕح ٌلا الثؽس ضه جض اوٕح َيٕ ضرخلْ الق اراخ لٓ الك يح الفثؽُشح لٓ ضا ٔرُن جلًٕ الثؽس ضه
ورا ط َذُنٕاخ ذ ٍم لٓ ض اٖدذٍم لٓ ذهُر سٕاساخ َت اضط خيص رإا َضال فح َضُايثح لثٕلح اٖ٘فال الؽالٕح.

 ٔ .4ددرفد ٌددلا الثؽددس خٌفٕرددً لددٓ يُوددً ٔثسددف وٓ ٔددا َذُثٕقٕددا ال د تٍ الفىُقددٓ ل ٗالاددح تددٕه الهددُرج اللٌىٕددح
الر ُٔقٕح َالصقالح الر ُٔقٕح.

ث نث  :أهذاف انب ./

ذرفص خٌدا الثؽس لٓ اٖذٓ:
 .1الرٗ ٖ ّ ضدِ اٌرفا الك يح ل صقالح الر ُٔقٕح َالهُرج اللٌىٕح ذعاي ال تا ه.
 .2ذؽدٔد ض درُِ الع َاداخ اٚؼهدا ٕح تدٕه الخهدا م الكخهدٕح ٘لد ا ٖٕىدح الثؽدس ذعداي ضفارسدح الهدُرج
اللٌىٕح الر ُٔقٕح لٓ الك يح الفثؽُشح.
 .3ذقٕٕم اش ذُثٕق الصقالح الر ُٔقٕح لٓ الهُرج اللٌىٕح ل ك يح .

رابع  :فزضي ث انب :/

ٔىُ ق الثؽس ضه الع يٕرٕه ال ٕ رٕه :
 -1ذُظد ٖالاح ارذثاٌ ااخ لح ضٗىُٔح تٕه انثقافت انخسٕٚقٛت ٔانصٕسة انزُْٛت .
 -2ذُظد ٖالاح ذاشٕ ااخ لح ضٗىُٔح نهثقافت انخسٕٚقٛت ف ٙانصٕسة انزُْٛت .

خ مس  :خماط انب ٔ :/رًفه ضخٍُ الثؽس ضركٕ ٔه ٌفا الصقالح الر ُٔقٕح ) َ الهدُرج اللٌىٕدح )
يفدا ضثدٕه تالكد )1

انثقافت انخسٕٚقٛت







انصٕسة انزُْٛت





ظُ ج الخدضح
الٗالااخ الكخهٕح
ضٍفح الثٕٕ
الرىٕٓم
ا ذها خ الداخ ٕح
ا تر ار

ٖالاح
ذةشٕ
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نُرج الك يح
الصقح لٓ الك يح
ا لر ا ذعاي الك يح
الرُنٕح تالك يح ذعاي ا خ ٔه

 ) 1الفخٍُ الع يٓ ل ثؽس
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س دس  :منهج انب  :/اٖرفد الثاؼس ٖ ّ الفىٍط ا سرُالٖٓ الرؽ ٕ ٓ اللْ ٔقدُ ٖ دّ اسدرُالٔ اراال الٕٗىدح
الفثؽُشح َضه شم ذؽ ٕ َذع ٕ الثٕاواخ الف رؽهد ٖ ٍٕدا َاسدرخالل الىردا ط ضىدً ل ف داٖدج لدٓ ذ دُٔه لٍدم َايدػ
ل فُئُ.

س بع  :حذود انب : /

 -1الؽدَ الثك ٔح َ :ذكف ٖٕىح ضه الٗاض ٕه لٓ الك يح الٗاضح لهىاٖح ال ُٔخ الىثاذٕح ضدراال لىُٕن ا ارُٔن).
 -2الؽدَ الف اوٕح ل ثؽس َ:ذرفص لٓ الك يح الٗاضح لهىاٖح ال ُٔخ الىثاذٕح.

ث من  :جمتمع وعينت انب :/

ذم اخرٕدار الكد يح الفثؽُشدح ضعرفٗدا ل ثؽدس لفدا لٍدا ضده َر لٗدال لدٓ رلدد

ا ارها الَُىٓ تالفىرعاخ َسد ؼاظداخ الفعرفدٕ َاٖرفددخ الٕٗىدح الٗفدٔدح القهددٔح َالف ُودح ضده  ) 30تخهدا ضده
الٗاض ٕه لٓ الك يح الفثؽُشح َلٕفا ٔةذٓ َنعا ل ٕٗىح.

خ -القفح اٚسر اذٕعٕح َ :ذر ُن ضه ضع ف ج ارج الك يح َالفدٔ الٗا َالُيالال َالرٓ ذرُلّ ض ثَلٕح ذؽدٔد
ا ذعاٌاخ الٗاضح ل ك يح َٖد ٌم .)12
ب  -ا٘ ارج الُسدَُّ :ذر ددُن ضدده ضدددٔ ْ الددَا َالفهدداوٕ ال ٕ ددح لددٓ الكد يح َٔث ددد ٖددد ٌم  )15ضدددٔ ا
ا ج َ  )3ضدٔ ْ ضهاوٕ.
ض -ا ٚارج الرىعٕلٔدح َ :ذر دُن ضده رتسداال الُؼدداخ اٚوراظٕدح َض دثَلٓ الكدٗة َرتسداال الفٗاضد ا وراظٕددح
لًال ٖه الُؼداخ العىٕح ال اودج ل ٗف ٕح اٚوراظٕح َٔث د ٖد ٌم  )65ا فاُ َتٗثح ََؼدج جوراظٕح َخدضٕح.
1
انًخغٛش
انُٕع االجخًاعٙ

الرؽهٕ الدراسٓ

عذد سُٕاث انخذيت
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انخكشاساث

انُسبت

اي

22

%74

اوصّ

8

%26

ضاظ رٕ

3

%10

ت الُرُٔس

15

%50

اخ ِ

12

%40

اا ضه  5سىُاخ

5

%16

ضه  10-5سىُاخ

17

%58

 11لةيص

8

%26
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ت سع  :اداة انب :/

ذم اٖرفا ا سرثاوح يا اج ر ٕ ح لعفٕ تٕاواخ الثؽس َذم ذق ٕفٍا ٖ ّ ضركٕ ٔه ر ٕ دٕٕه ا َل الصقالدح
الر ُٔقٕح َذًم سرح ضركٕ اخ ل ٖٕح ظُ ج الخدضح الٗالااخ الكخهٕح ضٍفح الثٕٕ الرىٕٓم ا ذهدا خ
الداخ ٕدددح ا تر دددار) اضدددا الفركٕد د الد د ٕف الصددداوٓ لٍدددُ الهدددُرج اللٌىٕدددح َذًدددم ارتٗدددح ضركٕد د اخ ل ٖٕدددح
نددُرج الك د يح الصقددح لددٓ الك د يح ا لر د ا ذعدداي الك د يح الرُنددٕح تالك د يح ذعدداي ا خ د ٔه ) َانددثؽد
ا سرثاوح تك ٍا الىٍا ٓ ذًم  ) 32لق ج َٖ ّ ضقٕاس لٕ خ الخفاسٓ .
العدَل ٕ ٌٕ ) 2ح اسرثاوح الثؽس
الفها ر
ٖد العق اخ ذدرض الفقٕاس
الفركٕ اخ الع ٖٕح
الفؽُر
ظدددددددددددُ ج الخدضدددددددددددح 3
اذعدددق تكددددج اذعدددق سٕدد
الٗالادددداخ الكخهددددٕح 2
اذعدددق وفدُاض ضٗرفددد لدٓ راسددح
اذعدددق
ضرةيدددد
2
2010:875
تكدج
الصقالددددددددددددددددددددح ضٍفح الثٕٕ
3
Zostautiene
&
1 2 3 4 5
الرىٕٓم
الر ُٔقٕح
2
) Vaiciulenaite
ا ذها خ الداخ ٕح
3
ا تر ار
اذعدددق تكددددج اذعدددق سٕدد
3
نُرج الك يح
اذعدددق وفدُاض ضٗرفددد لدٓ راسددح
اذعدددق
ضرةيدددد
الخكددددددد َ ظددددددددثالا
تكدج
3
الصقح لٓ الك يح
ٖ ٔى ) 2011:47
1 2 3 4 5
الهددددددددددددددددُرج
ا لر ا ذعاي الك يح 3
اللٌىٕح
الرُنددددددٕح تالكدددد د يح 2
ذعاي ا خ ٔه

ع شزا :انىس ئم االحطص ئيت املستخذمت:

 -1الى ة الفلُٔح .
 -2ا َساٌ الؽ اتٕح َا وؽ الاخ الفٕٗارٔح .
 -3ضٗاض الرؽدٔد َ  Fالفؽ ُتح لفٗ لح الرةشٕ اخ تٕه الفركٕ اخ َا سرٗاوح تث واضط )(SPSS
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املب  /انث ني انثق فت انتسىيقيت

اوال  :مفهىو انثق فت انتسىيقيت :

ذٗد الصقالح الر ُٔقٕح ض ُوا خساسٕا ضه ض ُواخ شقالح الفىٓفح تك ٖا َالرٓ ذ ذثٍ تكد يثٕد تدالقٕم
الفكر يح َالفٗرقداخ الرٓ ذ اٖد الٗاض ٕه ٖ ّ لٍم َْٕعح الر ُٔق َيٕعٕح ا ؼ اس تر الُْٕعح َتالردالٓ
لاوٍا ذ َ ٌم تاسالٕة َنٕد ال ُيٕاخ الفُ ُب اذثاٍٖا لٓ الفىٓفدح يفا ذٗثد ٖه خٌفٕدح ا وكدُح الر دُٔقٕح
لددٓ يالددح ضعددا خ ٖف ٕدداخ الفىٓفددح لٍددٓ ضركٕ د ذىٕٓفددٓ ٔٗف د ت عدداالج َتهددُرج خيص د لاٖ ٕددح ٖ ددّ ذُلٕددد
ال ُيٕاخ ا ساسٕح ضه اظد ذُدُٔ َذقددٔم إفدح اٖ دّ ل تدا ه َان ا ؼرعداِ تال تدا ه َتفُادٕ الفىٓفدح لدٓ
ال ُا ٌفا ض ذثُان تك َشٕق ضٕ الصقالح الر ُٔقٕح .ض ا ) 31 :2010
َذ ذثٍ الصقالح الر ُٔقٕح تال ٕاساخ سٕ ض رُتدح خَ س ٕد الفُشقدح ) لًدال ٖده الرُظٍداخ الردٓ ذدُل
ل ٗدداض ٕه القُاٖددد ال د ُيٕح الرددٓ ذك د اٌفٕددح تالكددح ل فىٓفددح تُنددعٍا الفؽددُر الكدداض الددلْ ٔددثَ َْٕعددح
الر ددُٔق يفددا اوٍددا ذ ي د ٖ ددّ ا وكددُح الر ددُٔقٕح الفخر عددح َذُن د تاوٍددا ضعفُٖددح ضدده القددٕم (values
ال ا دج َالفٗإٔ )َ (normsالُسدا َ ) meansال د ُيٕاخ  )behaviorsالردٓ ذفٕد تخهدٕح الفىٓفدح
ضده سٕ ٌددا تد سم ضدده ذعاٖ ٍددا ضددٕ ُٖاضد ال ددُا لٍدٓ ذهد ال د ُ الددداخ ٓ الخددال تالفىٓفددح َالد تفددا
ٌُضكاتً لفا ضُظُ ضه ٖىان لٓ الصقالدح الفىٓفٕدح تا يدالح الدّ ٖالاردً تالثٕلدح ؼٕدس جن الر دُٔق ٔرُ دة
ذُظٍا وؽُ ال تُن َاٌ٘دا الفُيُٖح ٌَ ) Zostautiene & Vaiciulenaite 2010:875لا ٔٗىدٓ
خن ٌىا ٖالاح أُح تدٕه الصقالدح الر دُٔقٕح َالصقالدح الرىٕٓفٕدح َالردٓ ٔدرم َندعٍا ٖ دّ اوٍدا ض د فاخ اساسدٕح
 ) 2ا ذٓ:
َإم ََسا ذرم ضفارسرٍا َاير اتٍا ضه اث خًٖاال الفىٓفح َيفا ضُيؽح لٓ الك
 ) 2ا رذثاٌ تٕه الصقالح الر ُٔقٕح َالصقالح الرىٕٓفٕح َلاٖ ٕح الر ُٔق
الك
الصقالح الرٕٓفٕح
الصقالح الر ُٔقٕح
الفٗإٔ
القٕم
ال ُيٕاخ

الُسا

لاٖ ٕح الر ُٔق

اٌدا

الر ُٔق

 وفُ الؽهح ال ُإح .

 وفُ الفثٕٗاخ.
 رتؽٕح ا ٖفال.

 ل عح ال تُن.






ذُظً اسر اذٕعٓ.
الفٗ ُضاخ ال الٕح لٓ الر ُٔق.
ال عاالج الرككٕ ٕح.
الرىٕٓم الفر اض ل ر ُٔق.

Source: Zostautiene&Vaiciulenaite (2010)"Coherence model between marketing
culture and marketing effectiveness" Kaunas University of technology panevezys
institute Lithuania, p:878.
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 ) 2خن الصقالدح الر دُٔقٕح ذكدرق ضده الصقالدح الرىٕٓفٕدح ٌَدٓ ظد ال ضىٍدا يفدا ٔثدٕه َيدٕ
َٔثٕه الك
الٗىاندد الف ُوددح ل صقالدددح تؽالرٍددا الفىُقٕددح جا خن القدددٕم ذكدد الفٗدددإٔ يددلل لددحن الُسدددا ٔددرم اخرٕارٌدددا
َال ُيٕاخ ٔرم ن ٕاسرٍا َان لاٖ ٕدح الر دُٔق ٌدٓ خضد ض د م تدً تالى دثح ٘ اال الفىٓفدح َالصقالدح الر دُٔقٕح
ذثش لٓ لاٖ ٕح الر ُٔق الرٓ ذرًفه ضعفُٖح ضده الٗىاند ٌدٓ  :ل دعح الف درٍ الرُظدً ا سدر اذٕعٓ
َالفٗ ُضاخ ال الٕح لٓ ضعال الر ُٔق .
َٔ ِ  ّ ٖ ) Singh 2005:9اوٍا ضعفُٖح ضه الفُااد الر دُٔقٕح الفؽدد ج َضٗرقدداخ خساسدٕح
َإم َالر اياخ َضفارساخ ذ ُٔقٕح ضٕٗىح ذث ْ الّ ا اال الخدضح الفرعُاح ضه اث الفىٓفح.
اضا ضٗال  ) 29 :2010تةوٍا ضعفُٖح ا وكُح َالعٗالٕاخ الرٓ ذقُ تٍا الفىٓفح ل ف اٖدج لٓ أعدا
العُ اللْ ُٔال ل تا ه ال اؼح َٔثٗس لٍٕم الصقح ضفا ٔقُ تالرالٓ الّ اسرف ار ذٗاض ٍم ضٍٗا.
َٔىٓ جلّ الصقالح الر ُٔقٕح ٖ ّ خوٍا ضعفُٖح ضٗرقداخ َإم ذخد س ُ تُن ضثات تةسُاا ض درٍدلح
َ .)Meyer& Bernier 2010:4الفىٓفاخ الرٓ ذرثىّ شقالح ذ ُٔقٕح َلاادا لٍدلا الفعٍدُ اوفدا ذثيدد ٖ دّ
ذقدٔ تا ىٍا تُنعٍم القُِ الفؽ يح ل الح اوكُرٍا ََْا عٍا َالُسٕ ح ا ساسٕح لرؽقٕق اٌدالٍا.
َذةسٕ اٖ ّ ذ الفعإٌم ٔرًػ خن الصقالح الر ُٔقٕح) ٌٓ :
 ظ ال ٔرع خ ضه الصقالح الفىٓفٕح.
 ؼ ضح ضه القٕم الفكر يح َالفٗرقداخ الرٓ ٔفر ٍا الٗاض ُن لٓ الفىٓفح.
 ذٗ ف نُرج الفىٓفح ضه الىاؼٕح الر ُٔقٕح لٓ الثٕلح الرٓ ذٗف تٍا.
 ذٗث ٖه س ُ الفُْعٕه لٓ الفىٓفح.
اْ ٔف دده القددُل تددةن الصقالددح الر ددُٔقٕح ٌددٓ لٕ ددد سدد ُ ا لدد ا الٗدداض ٕه اخدد الفىٓفددح لؽ ددة تدد ٌددٓ
ا لر ايدداخ ا ساسددٕح َا ذعاٌدداخ  )attitudesالرددٓ ذكد س د ُ ٌددث ال ا ل د ا َالرددٓ ذددىٗ ف ٖ ددّ ذىعٕددل
الفٍا َا وكُح الر ُٔقٕح اخ الفىٓفح لٍٓ ذفص اذعاٌاخ َضٗ لح سدُإح ضٕٗىدح َضفارسداخ َالردٓ ذدث ْ
الّ خ اال ضرفٕ ل فىٓفح.

ث ني  :اهميت انثق فت انتسىيقيت

ان الصقالح الر ُٔقٕح ل عح ٖف تاض ح ذٗ ف سٕاساخ الفىٓفح لٓ ا ارج الٗف ٕداخ الر دُٔقٕح َالٗف ٕداخ
ا ارٔددح ا خد ِ َلٕهددثػ ذُثٕقٍددا ضف ىددا تؽ ددة رتٔددح َاسد ُب ا ارج َ تددد ان ذقددُ ٌددلي الع ددعح ٖ ددّ
ا سف ا ذٕح.) www.abahe.co.uk.com :2014 :
خ -ال تُن خَ لٓ ي تٓ َالىقُح العٌُ ٔح لٓ ا اراخ الفىٓفح.
ب -الر ُٔق ض ُتلٕح ي الٗاض ٕه لٓ الفىٓفح.
خ -الفٕ ج الرىال ٕح ضعٍُ تاض ُٔٗدٓ اٖرثدارخ لٍدا ٖالادح تالٗف ٕداخ الخارظٕدح الفىٓفدح َتا تٗدا الداخ ٕدح
ضه ضفارساخ ا ارٔح ذ ُٔقٕح َاوراظٕح َذفُٔ ٕح َسٕ ٌا
َٖ ًٕ لرىعٕلٌا ُٔٗ ٖ ّ الك يح تفىالٕ ٖدٔدج ضىٍا ) Matsuno et al. 2005:58 :
خ -وفُ الفثٕٗاخ َوعاغ ضثٕٗاخ الفىرعاخ العدٔدج.
ب-ا لر ا الرىٕٓفٓ َالٗف العفآٖ َا تدأ.
خ-ضٕ ج ذىال ٕح ض رداضح.
زٔ -ا ج ال تؽٕح الٗا د ضه ا سرصفار).
لال تددا ه الددلٔه لدددٍٔم َ ال ذعدداي الفىٓفددح ضدده الفف دده ان ٔ ٔدددَا ضدده رتؽٕددح الفىٓفددح َال د ضدده خددالل ذق ٕ د
ضهارٔ الثٕٕ َال فاغ ٘سٗار خٖ ّ َضهارٔ ذككٕ ٕح خا .
ٌَىا ضىالٕ اخ ِ ذرفص تــ:
خ -ذددث ْ جلددّ الفكدداريح َالرعدداوف رظددح اضددرال اًٖدداال الفىٓفددح لددىعف القددٕم ا ساسددٕح َالرُالددق تدرظددح
ا لر ا ي ال ا الفىٓفح لٍلي القٕم ) .
ب -ذ اٖد الك يح ٖ ّ الر ٕ ضٕ الٓ َ الرٓ ذُاظٍٍا.
خ -ذُظٕددً س د ُيٕاخ الٗدداض ٕه لددٓ ج ارج الر ددُٔق َاخثددارٌم تفدداٌُ نددػ خَ خُددة خْ ذُٗددٓ الفىٓفددح الهددعح
ا خالإح .
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ز -ذؽد ض رُِ ا اال .
لالك د ياخ الرددٓ ذ سددة تثىدداال شقالددح ذ ددُٔقٕح ٔرؽقددق ال د ضدده خددالل لٍددم خٌفٕددح الر ددُٔق لثىدداال الصقالددح
الر ددُٔقٕح ٔ ددٍم لددٓ العٍددم َالرٗ د ٖ ددّ الدددَر الفٍددم الددلْ ٔث ٔددً الر ددُٔق لددٓ وفددُ َاسددرداضح ا ٖفددال
َضكاريح يالح الٗاض ٕه لٓ ا وكُح الر ُٔقٕح َذُُٔ الٗف ٕاخ َالىٓم الفرٗ قح تالر دُٔق َخن يد ٖاضد لدٓ
الك يح ٔدر َري الف رف لٓ ٖف ٕح الر ُٔق َاوعاؼٍا َيلل لٍم ان الُاد الف رك ا لٓ ٌلي الٗف ٕح ٌُ
اسرصفار لٓ ض رقث ا ٖفال َلٕف وكاَا ضرخهها لؽ ة.جا ختار  )Staggs 2012: 2جلّ ارتٗدح ُٖاضد
ر ٕ ح لثىاال شقالح ذ ُٔقٕح ٌٓ:
خ-الدٖم ا ارْ :ضٗ لح ا٘وكُح الر دُٔقٕح َالف الدةخ الردٓ ذعدلب ال تدا ه َا ؼرعداِ تٍدم َذُدُٔ ضثتد اخ
ا اال ال ٕ ٕح لدٖم ضكاريح ا خ ٔه لٓ ضعال الر ُٔق.
ب -الٗق د الر ددُٔقٌٓ :ىددا تٗددى الددلٔه ٔثضىددُن تددةن ا ٖفددال ذؽردداض الددّ ذ ددُٔق ٌَددلا الرع ٕ د خدداَ
لالر ددُٔق ٔددث ْ َرآ خساسددٕ لددٓ ذؽقٕددق وعدداغ ا ٖفددال َوعدداغ ا ٖفددال ٔؽردداض الددّ الرٗ د ٖ ددّ ؼاظدداخ
ٔ
ال تا ه اَٖ لالٗق ٕدح الر دُٔقٕح القُٔدح ٔٗىدٓ ان يد اد ار ٔ درىد جلدّ سدثال َاؼدد ٌدُ يٕعٕدح تىداال اد ار َا س
ل تا ه الفؽرف ٕه َ الؽالٕٕه.
خ -ذٗ ٕم الر ُٔق ل الح الٗاض ٕه لٓ الفىٓفح :جن ٍُْر ضىرعاخ َخدضاخ ظدٔدج َا اراخ ت اال الف درٍ ٕه
ضركٕ ج ٌٓ ا٘خ ِ للا ٔؽراض ظفٕٕ الٗاض ٕه الّ الرٗ ٕم َالرصقٕ الف رف تةذعاي ٌلي الفركٕ اخ .
ز -الىٓم َالٗف ٕاخ الردٓ ذددٖم خُدح الر دُٔق ا سدر اذٕعٕحٌ :دٓ خلًد الففارسداخ لثىداال الصقالدح الر دُٔقٕح.
ؼ ٕه ) 44 :2015
ٌَىا ضعفُٖح ضه الُ ا ق لرٗ ٔ َذقُٔح الصقالح الر ُٔقٕح ل فىٓفح ٌٓ) Tasi et al. ,2012:473 :
خ -اخرٕار الٗاض ٕه اللْ ٔفر ُن نعاخ ذثٌ ٍم ٖ ّ الر ٕ ضٕ إم َضٗإٔ الصقالح الر ُٔقٕح ل فىٓفح.
ب -ذدرٔة الٗاض ٕه ٖ ّ الصقالح الر ُٔقٕح َذقدٔم خ لح َارتا اخ ل ٕعٕح ا لر ا تقٕم َضٗإٔ الصقالح الر دُٔقٕح
ل فىٓفح َيٕعٕح ا لر ا ت ٕاسح الفىٓفح الفٗث ج ٖه ٌلي الصقالح.
خ -ض الةج الٗاض ٕه اللٔه ٔ ر ضُن تقٕم الفىٓفح َالفٗإٔ ال ُيٕح الفقثُلح ل صقالح الر ُٔقٕح الف سُتح.
ز -ضٗااثددح الٗدداض ٕه الددلٔه ٔ ر ضددُن تقددٕم الفىٓفددح َلدددٍٔم ضخالعدداخ ل فٗددإٔ ال د ُيًٕ الفٗث د ج ٖدده شقالرٍددا
الر ُٔقٕح.

ث نث  :ابع د انثق فت انتسىيقيت

ان الصقالح الر ُٔقٕح ذفٕ وع ٍا ضه الفعإٌم َال ر اذٕعٕاخ الر ُٔقٕح الفىٓفٕح ا خ ِ ضه خدالل ٖدد
ضدده ا٘تٗددا الرددٓ ٔف دده ان ذُٗددٓ راسددرٍا ضٗ ُضدداخ ضٍفددح ظدددا ل ف ددُإه ضدده خظ د ذٗدددٔ ذ ٕٕ ) الف د ٔط
الر ُٔقٓ َان س ُ الٗاض ٕه لٓ ا ارج الر ُٔق ٔركٕ اٖرفا ا ٖ ّ ٌلي ا تٗا َاد اسٍم الٗدٔد ضه الثداؼصٕه
لدٓ ذىداَل َذؽدٔدد اتٗدا الصقالدح الر دُٔقٕح ) Zostautiene, D., & Vaiciulenaite, L. 2010:877
ٔرىاَل الثؽس الؽالٓ تكٓال ضه الرعهٕ ذ ا تٗا :
 -1ظُ ج الخدضح )Service quality :
ذٗددد ظددُ ج الخدضددح جؼدددِ ا٘تٗددا الداخ ٕددح لددٓ الصقالددح الر ددُٔقٕح َذٗ ددف ضدددِ ا ٌرفددا تاوردداض ال د ٕ خَ
الخدضاخ تف رُِ ظُ ج ض ذعٕ َض اٖاج جؼرٕاظاخ َضرُ ثاخ ال تا ه لٓ الفىرعاخ الفقدضدح َا ٌرفدا تقٕداس
خ اال الٗدداض ٕه ٖ ددّ خسددف ضُيددُٖٕح َٖ ددّ ضددد ضىٕددح ضىرٓفددح َض اٖدداج الداددح لددٓ ا اال الٗف د َاؼر د ا
الٗاض ٕه َذقدٔ ٌم َاٖر ا ٌم تالهُرج اللٌىٕح ل فىٓفح الرٓ ٔىرفُن الٍٕا.
 -2الٗالااخ الكخهٕح )Interpersonal Relationships) :
ذٗث الٗالااخ الكخهٕح ٖه وٓ ج الفىٓفح ل ٗاض ٕه لٍٕا َذقدٔ ٌا لعٍدُ ٌم َض اٖداج ضكداٖ ٌم َخؼاسٕ دٍم
َخو فداٌ الرعاٖد ال ددا د تٕدىٍم َٖ ددّ الفىٓفددح ان ذرٗاضد ضٍٗددم ٖ ددّ اوٍدم ظد ال ضٍددم لدٓ الفىٓفددح َذ ددُن لدددِ
الفدٔ ٔه َالفك لٕه سٕاسح الثاب الفعرُغ لالٗاض ٔٗد وعاغ خْ ضىٓفح ضه خدالل الٗفد الدلْ ٔث ٔدً َالفقددار
الدددلْ ُٕٔٗدددً ضددده ظٍددددي َٖ فدددً َضٍاراذدددً تُندددعً الٗىهدد الُؼٕدددد الدددلْ ٔددددٔ الفدددُار ا خدد ِ تالفىٓفدددح
ٖثد الفعٕد ) 2 :2011
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 -3ضٍفح الثٕٕ  :ان الفىٓفح ذؽاَل اسرثاا ال تُن الّ ذؽدٔد ؼاظاذً َرسثاذدً َذُظٍٕدً الدّ يٕعٕدح اتدثاٍٖا .
َاد ضىرعاخ ااخ ضُانعاخ َضىالٕ خيص ذُاتقدا
َتلل لالر ُٔق اد خ لٓ ضعال ا ٌرفا ت ُ الف رٍ
ضٕ ذُ ٗاخ ال تا ه .
َذرفص ضٍفح الثٕٕ تٗف ٕح ذثا ل الفىالٕ تٕه الثا ٕ َالفكر ْ تك أ ا ْ ََُٖٓ َتقىاٖح ذاضح تٕدىٍم
لا ارج ذؽراض الّ ضال تٕٕ ؼ ة الصقالح الرٓ ذٗرفدٌا الفىٓفح ٌَدلا ُٔٗدٓ ضٕ جذىال دٕح ٖ٘فالٍدا يفدا ُٔٗدٓ
ال يا ل تُن ٖه الرٗاض ضًٗ ) Mitchell,2006:21 .
-4الرىٕٓم: ) organization ) :
ٌَٓ الٗف ٕح الرٓ ذقدُ تٍدا يد الف درُٔاخ ا ارٔدح اا ُٔٗلد لد الرىٓدٕم شداوٓ َْدا الٗف ٕدح ا ارٔدح لٍدُ
الٗف ٕح الرٓ ذرٗ ق ترؽدٔد الٍ ٕ الرىٕٓفٓ َذعفٕٕ ا٘وكدُح َالفٍدا الُْٕعٕدح لٙلد ا َالرى دٕق تدٕه ا اراخ
َا ا ا َخَظً الٗفد الفخر عدح تةذعداي ذؽقٕدق خٌددا الفىٓفدح َذرُ دة َْٕعدح الرىٓدٕم ذدُلٕ الرى دٕق تدٕه
ا اراخ َا٘ا ا ااخ الرخهم تا٘وكُح َاٖ٘فال الف ا ذىعٕلٌا لرؽقٕق خٌدا ضؽد ج.
 -5ا ذها خ الداخ ٕح)Internal Communication :
ا ذها خ ٌٓ الٗف ٕاخ الفرٗ قح تىق الفٗ ُضاخ َذ فٍا َان الٍد ضده ٌدلي الٗف ٕدح اشدارج خَ ذُظٕدً
س ُ للاخ ض رٍدلح تك اال ضىرط خَ َ ة خدضح اَ ل ؽهُل ضىٍم ٖ دّ اسدرعاتح اَ سد ُ ضٗدٕه َ.ا ذهدا خ
ٌٓ الرٓ ذ تٍ ا اراخ ضٗا َذىٓم الىكاَاخ ا ارٔح يفا ذ اٖد الفىٓفح لٓ اوعا ا ٌدا الفُ ُتح.
ٌَددلا ٔٗىددٓ ان ا ذهددا خ تالٗدداض ٕه ٌددٓ ٖف ٕددح شىا ٕددح ا ذعدداي تددٕه َ د لٕه) َان ٌددلي ا ذهددا خ لددٓ تٗددى
الفىٓفاخ ذ ُن سٕ لاٖ ح ت ثة َظُ الُٗا ق الرٓ ذٕٗق ا ذهال لٓ اذعاي ضٕٗه اَ ان ٔؽه سُال لٓ لٍم
ٖف ٕح ا ذهال للل ٖ ّ الفىٓفاخ ان ذ ي ٖ ّ ذؽ ٕه اىُاخ ا ذهال شىا ٕح ا ذعاي َيلل ضٍفدح الرى دٕق
تٕه الٗاض ٕه لٓ الخٍ ا َل الفره ٕه تال تا ه َتاآ الٗاض ٕه لٓ الفىٓفح .
َضه خالل ا ذها خ الداخ ٕح ذرؽقق ل فىٓفح ضعفُٖح ضه اٌ٘دا ٌَٓ :ؼ ٕه ) 64 :2015
- 6ا تر ار )) Innovation
ٔٗىدٓ اسدرٗدا الفىٓفدح لرُثٕدق ا سدالٕة َا ل دار العدٔددج لًدال ٖده العٍدُ الفثلَلدح وؽدُ ذُدُٔ َذعدٔددد
الفىرعاخ َاسالٕة الٗف َان الًد الفىٓفداخ ٌدٓ الردٓ ذقدُ تا تر داراخ تهدُرج ض درف ج الدّ رظدح ٔ دُن
لٍٕا ا تر ار ظ ال ضه الٗف ٕاخ الُٕضٕدح َضُايثدح الفىٓفدح الرقدد الر ىُلدُظٓ َالردٓ ذ دٍم لدٓ ذؽ دٕه خدضدح
ال تُن َان ٔ رُٖة الٗاض ُن لٓ الفىٓفح ال ار الركٕٕ  .يفا ٔقهد تا تر ار "الرىعٕل الىاظػ ل ٗح ظدٔدج اَ
خدضح اَلٗف ٕاخ ظدٔدج ي َرٔح لرؽقٕق ضٗٓم ا٘وكُح الر دُٔقٕح .)Lee& Rodriguez-pose,2013:9
ح ذرًفه ضأةذٓ:
َضف ه ذهُٔ ٌلي الٗف ٕح تخُُاخ رتاٖٕح ضر
خ -خ ددق ل دد ج  :لخ ددق ل دد ج ضدده خددالل اتر ددار ذ قددا ٓ )َ (Spontaneousددُٖٓ) َضٗالعددح الفٗ ُضدداخ
ايركا ضىرط ظدٔد ضؽرف اَ َ ا ق لرٗدٔ الفىرط الفُظُ ).
ب -الرع تح ا َلٕح ل ع ج َالرُثٕق ضكاريح الع ج ضٕ ا خ ٔه َاخرثارٌا لٓ ت وفُٓ).
َالعُا د الفرُاٗح اخرثار الٗف ٕح َا ض اوٕح الفالٕح ل فىرط العدٔد).
ض -ذؽدٔد ا ض اوٕاخ لرؽدٔد ال
 ا سددرخدا الرُثٕددق) الىٍددا ٓ وردداض َذ ددُٔق ضىددرط خَ خدضددح ظدٔدددج خَ لرىعٕددل ضدددخ ظدٔددد ل ٗف ٕدداخُٔ ) 3يػ ٌلي الخُُاخ:
ضراظ ج الفىرط ل ثٕٕ الّ ال تا ه ) َالك
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الك

ٖ ) 3ف ٕح ا تر ار

الرع تح ا َلٕح

ذُلٕد الع ج

الدٖم الفىٓفٓ
لالتر ار
ذؽدٔد ا ض اوٕح الٗف ٕح

ا سرخدا الرُثٕق)
الىٍا ٓ

)Schermerhorn ,J. ,& Hunt, J.G., & Osborn, R.N., & Uhl-Bien, M., (2011
Organizational behavior ",11th ed., printed in Asia, John Wily & Sons,
Inc.,.
َٖىان د ا تر ددار ا٘ساسددٕح ٌددٓ ذددُلٕ ضؽع د اخ لالتر ددار خْ ٔرُ ددة َظددُ ؼددال لدددِ الع د لٕثددلل ي د
ضأف ىً ل ؽهُل ٖ ّ ا ل دار العدٔددج َذةخدل ٖددج ال دار ضثر د ج ااضدح خسداس ل رع تدح اَ٘لٕدح َل ده ٌىدا
الٗدٔد ضه الرعارب ا َلٕح الىاظؽح ٔف ه ذىعٕلٌا َا ٕ ضه ا ل ار الىا رج اات ح ل رىعٕل الرُثٕق) لا تر دار
الرىعٕل العٗ ٓ لالل ار العدٔدج .لٗ ّ الفىٓفاخ الك ياخ) ذُلٕ الفدُار الال ضدح لالتر دار ضده الفدُار الثكد ٔح
اَ الفٍدداراخ الً د َرٔح َالفددُار الفالٕددح الال ضددح لددلل َٖىدددضا ٔعكد الفدددٔ ٔه لددٓ وكد ال تٔددح ا تر ارٔددح
َٔقث ُن تالُيٕ الؽالٓ يفا ٌُ لال ٔف ه ان ذرُإ الفىٓفح الركٕٕ  .ظ ٔىث ض َ تارَن )657 :2009

رابع  :حتذي ث انثق فت انتسىيقيت

ؼٓٓ ضُئُ الرؽدٔاخ الرٓ ذُاظً الر ُٔق لٓ الق ن الُاؼد َالٗكد ٔه ٖ دّ يدُال ٔىاضٕ ٕدح الثٕلدح
الٗالفٕح ل ر ُٔق تاٌرفا ال صٕ ضه ال راب َضه خت الرؽدٔاخ:
 -1وفُ الر ُٔق لدٓ الفىٓفداخ سٕد الٍا لدح ل د تػ  :لدٓ ال دىُاخ ا٘خٕد ج خندثػ الر دُٔق ض ُودا ر ٕ دٕا لدٓ
اسر اذٕعٕاخ الفىٓفاخ سٕ الٍا لح ل تػ ٌَلا الىفُ الف رف ًٕٔ الف ٔد ضه الرؽدٔاخ خضا ضددٔ ْ الر دُٔق
لرؽدٔد ا٘ َار الرٓ ٔف ه خن ٔ ٗثٍا الر ُٔق.
 -2ؼفأح الثٕلحَٗٔ :د ٌلي ا٘ض خؼد خٌم الرؽدٔاخ خضدا الر دُٔق لدٓ الف درقث ل دُ ٔٓد الف درٍ ُن ٖ دّ
اذعاٌٍم وؽُ َ ة الفىرعاخ العٕدج َن خن ٔث ِ ال جلّ اٚي ار الثٕلح
 -3ا ٌار ال د ٕٔ لدٓ ذ ىُلُظٕدا الفٗ ُضداخ  :خؼددز ٌدلا ا ٌدار لدٓ ذ ىُلُظٕدا الؽاسدثاخ اٚلٕدح ََسدا
ا ذهال آشارا ٖٕٓفح لٓ َ ا اٚوراض َالر ُٔق الرٓ ذرثٍٗـا الفىٓفـاخ الفخر عح .
ٖ-4الفٕح اٖ٘فال  :لقد تٍد ا ارها الٗالفٓ ذكٕ ا ظلرٔا خالل الٗقدٔه الفايٕٕه لقد خ خ الرقىٕاخ الفرقدضدح
َالفرُُرج لٓ ضعا خ ا٘افـار الهـىاٖٕح.
 -5الركٕ لٓ ا ارها الٗالفٓ :ؼققد ضٗٓم َل الٗالم خالل الٗقُ الق ٕ ح الفايٕح وفُا اارها ٔا ضؽددَ ا ضفدا
خ ِ لفُاظٍح سىُاخ ٖهٕثح ل ضه الٗفالال َالف ُإه.
 -6الؽاظح لف ٔد ضه ا٘خالإاخ َا لر ا ا ظرفآٖ :ضه الهٗة خن ذُظدد ؼالٕدا ضىٓفدح خٖفدال ٔف ىٍدا ذعاٌد
اٖشار الثٕلٕح َا ظرفاٖٕح ل ُيٕرٍا خَ تفٗىّ آخ ذعاٌ الُ ة الفرعد ٖ ـّ ا لر ا الثٕلٓ.
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ٌَىا ٖد ضه الرؽدٔاخ الر ُٔقٕح يا ذٓ:
-1سٕثح الع عح الع ٔح الر ُٔقٕح لٓ ضىكةذ لر ُن ضٕ الٗفٕ ا فا
-2سٕثح ا٘ َاخ ا تر ارٔح لٓ نىاٖح الق اراخ الر ُٔقٕح .
 -3يٗ جوراظٕح الىكاٌ الر ُٔقٓ .
 -4الثٗد الكدٔد ٖه ا رذثاٌ تفعإٌم العُ ج الكاض ح .
ٖ- 5د الفٗ لح خَ الرُثٕق ٘سالٕة الفقاروح تالفرفٕ .
-6الثٗددد الُايددػ ٖدده ذؽقٕددق ا سددرعا ج ال د ٔٗح َالفُ ُتددح ضدده خسددالٕة الر ددُٔق الفثات د َالر ددُٔق ٖث د
اٚور ود  .نا ا ) 4 -6 :2009
ٌىا َ ا ل رٗاض ضٕ الرؽدٔاخ الر ُٔقٕح ٌَٓ يا ذٓ:
-1لٍم ضها ر الفٕد ج الرىال دٕح  :الر يٕد ٖ دّ الفُاادٕ الر دـُٔقٕح الففردـا ج َالفٍداراخ الفرخههدح َيدلل
ذُُٔ ٖالااخ ذ ي ٖ ّ ال تُن َجلّ ضدِ ذ رُٕٕ ضعاراذً الفىٓفاخ ا٘يث .
 -2لٍم الرفٕ  :ان لٍم الرفٕٕ ٔثٕه ظُ ج ضرعُاح ل فىرط لالثؽس الف رف تعدٔدح وؽدُ ذ ثٕدح اؼرٕاظداخ ال تدا ه
تعاٖ ٕددح خيث د ضدده ٌددلي الفهددا ر الخدضددح الففرددا ج الفرعُاددح َالرددٓ ذ أددـدخ خٌفٕرددـٍا يفهدددر ضٍددم ل فٕ د ج
الرىال ٕح.
-3لٍم الثٕلح  :ان الع ل َالرٍدٔداخ ا اج لف ااثح الثٕلح سٕ الفىاسثح َضا ذع ي ضه ذؽدٔاخ َالرٓ ذٗد خؼدِ
خٌددم خسددثاب العك د لددٓ ي د ضدده الك د ياخ ال ثٕ د ج َالهددكٕ ج َلقددد خ ريددد الك د يح خن سددثة لكددـ ٍا ٌددـُ ٖددـد
ا سرعاتح ال ٔٗح لركٕ اخ ال ُا الثٕلح)
-4لٍم الفىال ٕه :ان لٍم َض ااثح ٌٕ ٕح الفىال ٕه ذرًفه ورا ط الردإق الر ُٔقٓ
- 5لٍم وقاٌ القُج َالًٗ  :ان الثؽس ٖه ل ل ال ُا ذ رُٕٕ ا سرعا ج ضه وقداٌ القدُج َالًدٗ اخد
الك يح َذكخم ا ٌدا الف ظُج .ؼ ٕه ) 68 :2015

املب  /انث ن /انطصىرة انذهنيت انتسىيقيت

اوال  :مفهىو انطصىرة انذهنيت انتسىيقيت

ٍْ ضعٍُ الهُرج اللٌىٕح يفهُ ػ ضرٗار ٖ ًٕ لدٓ اَا د القد ن الٗكد ٔه َاَ قدً س َالر لٕثفدان)
َٔه ػ اساسا لرع ٕ ال صٕ ضه ٖف ٕاخ الردةشٕ الردٓ ذٗفد تٍدا َسدا ا ٖدال َذ درٍد تكد ر ٕ دٓ اٌده
ا و انَٔ .ؽّٓ الفعٍُ تؽًُر َاسٕ لٓ ؼقـُل ضٗ لٕح ٖدج ٌَُ ضا ظٗ ضىً ضعٍُضا ضرٗد الخُاتاخ ٖ دّ
َلق الؽق الفٗ لٓ اللْ ٔىُ ق ضىً َٔ رٗف ً َٖ ّ ال سم ضه ذُار اسـرٗفال الفعٍُ لٓ الدراسداخ سٕد جن
ال لم ٔفىٕ ضه ذداخ ً ضٕ ضعإٌم ا ٔثح ضىً يفا ٌُ الؽال ضٕ الهُرج الىفُٕح  ٌَُ Stereotypeضا ٔ كدـ
ٖىً خْ ض دـػ خَلدٓ ل فعٍدُضٕه لدٓ الدراسداخ َالٗ دُ اٚو داوٕح جن سدـرٗفال ضعٍدُ الهدُرج اللٌىٕدح لدٓ
الصقالح الر ُٔقٕح خش ا خانا لهُرج الفثس ـح لٕ ـد ؼـ ا ٖ ّ ضىرعٍا تقدـدر ضدا ٌدٓ رضدُ َٖالضداخ ذىدرط
ضٗاوٓ ذر ايم تالرع تح ٖ ّ ضدِ سىُاخ ضه الٗالاح الفثات ج اَ سٕ الفثاتـ ج تـٕه العفٍُر َالفىٓفح .
ا ريد ال صٕ ضه الفىٓفاخ الٗاضح ضدِ اٌفٕح الهُرج اللٌىٕح العٕدج للل اسرصف خ اضدُا لر سدٕخٍا
لٓ ااٌان انؽاب الفهالػ اْ ان ل ضىٓفدح ندُرج اٌىٕدح َاوٍدا ادا رج ٖ دّ أعدا إفدح َذدةشٕ ٖ دّ سد ُ
الف رٍ ؼٕس ذرًفه ا را ضٕٗه لدٍٔم َ ٔٗ ف ٌلا ا را الؽقٕقح الفُيُٖٕح تالل ) 384 :2011
لالهددُرج اللٌىٕددح ٖ ددّ اوٍددا َاؼدددج ضدده ا نددُل ا سددر اذٕعٕح الرددٓ ذقددُ الددّ أعددا ضٕ د ج ذىال ددٕح َْ د َ
ضكعٗح ل ثقاال َالرُُر ل فىٓفح َٔ درخد ال صٕد ضده ال رداب ضهدُ ؽا الهدُرج اللٌىٕدح َالكدٍ ج ٖ دّ اوٍفدا
ضرفاش ٕه لٓ ؼٕه اٌة اخ َن الّ اخرال الفعٍُضٕه لٓ ان الهدُرج اللٌىٕدح ادد ذرًدفه ضٗداوٓ سد ثٕح َلٍٕدا
اخرالا َنٕاوح َ ذىم ٖه الؽقٕقح َضىٍم ضه ٔ رٗف ٌُٔح الفىٓفح تد ضه الهدُرج اللٌىٕدح اللاذٕدح َا ارج
ا وُثأ تد ضه الهُرج اللٌىٕح الفرُاٗح َاضا ي فح الكٍ ج لٕ رٗف ُوٍا تد ضه الهُرج اللٌىٕح الفدريح.
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َٔٗثد ضعٍددُ الهددُرج اللٌىٕددح الر ددُٔقٕح ٖدده الرهددُراخ الرددٓ ٔؽف ٍددا خلد ا الفعرفددٕ ٖدده الٗددالم ضدده
ؼُلٍم تف ُواذً الفخر عح َذٗد الهُرج وراظا َثٕٕٗدا لخثد اخ ا٘لد ا الفثاتد ج َسٕد الفثاتد ج الردٓ ٔر قُوٍدا
ٖث ذعاٖالذٍم ا ذهالٕح الفخر عح.

ث ني  :اهميت انطصىرة انذهنيت انتسىيقيت:

ذ رُٕٕ الفىٓفاخ ا سرف ار َالىعاغ لٓ ا سُاا ضالم ذُظً اٌرفاضاذٍا َت اضعٍدا الر دُٔقٕح وؽدُ تدا ه
ض رٍدلٕه تٍد ارياال ؼاظاخ َرسثاخ ال تا ه َضه ٌىا ذةذٓ اٌفٕدح الهدُرج اللٌىٕدح لدٓ ذعٕٗد َر َوكداٌ
الك يح لٓ ا سُاا َذؽ ٕه لاٖ ٕح اوكُرٍا .
خ -اوٍا ذ ي ٖ ّ الخها م ا ٔعاتٕح ل ٗح اَ الخدضح اا ٔرم ضه خاللٍا اوكاال وقاٌ ذفٕٕ ل ٔدج ذ داٌم لدٓ
تىاال ذهُر أعاتٓ للِ ال تا ه ؼُل ضىرعاخ الك يح.
ب -ذ ٗة الهُرج اللٌىٕح َرا اساسٕا لٓ ذؽقٕق الىعاغ َا سرف ارٔح ل ك يح.
خ -خٌفٕرٍددا تالى ددثح ل فعرفٗدداخ َالك د ياخ وٓ د ا ل قٕفددح العٗالددح الرددٓ ذث ٍٔددا لددٓ ذك د ٕ ك اٖراال َذ ددُٔهك
ا وُثاٖاخ اللاذٕح َخ مقك ال ُ أٚعاتٓ لٙل ا ذعاي الك ياخ.
ز -ذرفص تاوٍا ٌدلا خساسٕا ذ ّٗ جلًٕ ضٗٓم الك ياخ الرٓ ذىكد الىعاغ َاد َٖدد الكد ياخ خٌفٕدح راسدح
ٍ َا سدر اذٕعٕاخ الردٓ ذٗىدّ
َإاسك الهُرج اللٌىٕح الر ُٔقٕح الفر ُوح لٓ خاٌان ظفإٌ ٌدا ل دٓ ذثىدٓ الخُد ل
ترؽ ٕه ا وُثاٖاخ َالفٗار اللٌىٕح ل عفإٌ .
ض -ذ اٖد ٖ ّ جٔهال خٌدالٍا َرسا ٍا جلّ العفٍُر َالفؽالٓح ٖ ّ ضدِ القدرج ٖ ّ الثقاالك َالىفُك لٓ
ضعرفدددددٕس ٔكدددددٍد ذىدددددالف الكددددد ياخ َذكددددد ٕ ك الهدددددُرج العٕددددددج الردددددٓ ذًدددددفه لٍدددددا الددددددٖم الفٗىدددددُْ.
) Kotler 2000: 299

ث نث  :ابع د انطصىرة انذهنيت انتسىيقيت

ان الهُرج اللٌىٕح الر ُٔقٕح ذكرف ٖ ّ شالشح ٖىان خساسٕح ذرفص تا ذٓ :
خ .الثٗد خَ الف ُن الفٗ لّ َٔ :Cognitive componentقهد تٍلا الثٗدد الفٗ ُضداخ الردّ ٔددر ضده خاللٍدا
الع ضُيُٖا خَ إًح خَ تخها ضا َذٗرث ٌلي الفٗ ُضاخ ٌدّ ا٘سداس الدلِ ذثىدّ ٖ ٕدً الهدُرج اللٌىٕدح
الرّ ٔ ُوٍا الع ٖه اٖخ ٔه َٖه الفُيدُٖاخ َالقًدأا الفخر عدح َتىداال ٖ دّ ادح الفٗ ُضداخ َالفٗدار
الرّ وؽه ٖ ٍٕا ٖه اٖخ ٔه ذ ُن اح الهُر اللٌىٕح الرّ و ُوٍا ٖدىٍم ََلقدا ل ثٗدد الفٗ لدّ لدحن ا٘خُداال
لّ الهُرج اللٌىٕح الفر ُوح لدِ ا٘ل ا ٌّ خخُاال واذعح خساسا ٖه الفٗ ُضاخ َالفٗار الخاَلح الرّ ؼه
ٖ ٍٕا ٌث ال ا٘ل ا .
ب .الثٗدد خَ الف دُن الُظدداوّ ٔ :Affective componentقهددد تالثٗدد الُظدداوّ الفٕد تأٚعداب خَ ال د ة
ذعاي ضُئُ خَ إًح خَ تخم خَ تٗة خَ َلح ضا لّ جَار ضعفُٖح الهُر اللٌىٕدح الردّ ٔ ُوٍدا ا٘لد ا
َٔرك العاوة الُظداوّ ضدٕ العاودة الفٗ لدّ َضدٕ ضد َر الُادد ذرالتدّ الفٗ ُضداخ َالفٗدار الردّ يُوٍدا
ا٘ل ا َذثقّ العُاوة الُظداوٕح الرّ ذفص اذعاٌاخ ا٘ل ا وؽُ ا٘تخال َالقًأا َالفُيدُٖاخ الفخر عدح
َٔردددرض الثٗددد الُظددداوّ تددٕه أٚعاتٕددح َال د ثٕح َٔددثش ٖ ددّ الد ضعفُٖددح ضدده الُٗاض د خٌفٍددا ؼدددَ ذددُال
ضهددا ر الفٗ لددح يفددا ٔددثش لددّ تىدداال الثٗددد الُظددداوّ خهددا م الكددُٗب ضدده ؼٕددس ال ددُن َالعددىف َال كددح
لدحخرال ٌدلي الخهددا م ضده ا٘ضدُر الرددّ ذ دٍم لدّ تىدداال اٚذعاٌداخ ال د ثٕح َالرعدداوف لدّ ٌدلي الخهددا م
ٔ ٍم لّ تىاال اٚذعاٌاخ أٚعاتٕح .
ض .الثٗددد خَ الف ددُن ال د ُيّ  ٗٔ :Behavioral componentددف س د ُ الع د َثٕٗددح الهددُرج اللٌىٕددح
الفك ح لدًٔ لّ ضخر تلُن الؽٕاج ؼٕس ذ ظٕ خٌفٕح الهُرج اللٌىٕح لدّ خؼدد ختٗا ٌدا جلدّ خوٍدا ذف ده ضده
الرىثدددددث ت ددد د ُ ا٘لددد د ا ل ددد د ُيٕاخ ا٘لددد د ا ٔعرددد د و ضىُقٕدددددا خوٍدددددا ذٗ دددددف جذعاٌددددداذٍم لدددددّ الؽٕددددداج .
الخُٕة ) 31 :2011
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الدّ تىداال ضُااد

أعاتٕدح

ٌَىا ٖىان اخ ِ ل هُرج اللٌىٕدح ضرفٕد ج ذثىدٓ سدر اذٕعٕح ضٕٗىدح ذٍدد
لدِ الف رٍ الف رٍد ذعاي ضىرعاخ الك يح َذرًفه ٌلي الٗىان ا ذٓ :
 -1الٍد ال ُآ ٌَ :م اللٔه ٔٗدَن ا يص اؼرفا لقثُل الفىرط لددٍٔم ؼاظداخ َرسثداخ َخهدا م ضركداتٍح
َٔف ه ذؽعٕ سد ُيٍم الكد ا ٓ ضده خدالل وقداٌ الرعًدٕ لددٍٔم َذٗرفدد ٖ دّ ذ يٕد ظٍدُ الر دُٔق َاسدرق ار
َذؽ ٕ ضأدَر لٓ اٌه ال تا ه ٖه الفىرط.
 -2الفىرعاخ الفىال ح ٔ :رعً الف رٍ وؽُ الفىرعاخ الفىال ح الفراؼح تٗد لك ضىرط الك يح تا ٔعاال تؽاظاخ
َضرُ ثاخ ال تا ه َل د ضىدرط تددٔ ٔف ده ان ٔؽد ضؽ دً لددِ ال تدا ه َذ دّٗ الكد ياخ الدّ ضىال دح الكد ياخ
ال ا دج لٓ ا سُاا َذؽدٔد وقاٌ القُج َالًٗ لدِ الفىال ٕه.
 -3وقاٌ الرفٕ  ٌٓ :ضىعٗح خانح َضخر عح ٖه الفىال ٕه ضق دضدح الدّ الف درٍ ٕه َذؽدٔدد وقداٌ القدُج َالرفٕد
ٔ ذثٍ تهُرج ضثات ج تخها م َضُانعاخ الثدا ضه ظٍح َضرُ ثاخ ؼاظاخ ال تا ه ضه ظٍح اخ ِ َذٍٓد
اٌفٕح الرفٕ ٖىد َظُ ذكاتً تٕه الفىرعاخ الفىال ح .اسؽق ) 23 :2005
ٌَىددا اتٗددا َٖىان د ل هددُرج اللٌىٕددح اا د ب الددّ َااددٕ الثؽددس يفددا ؼددد ٌا الخك د َ ٌَ )47 :2011ددٓ
ا ذٓ:
 -1نُرج الك يح َ :ذٗىٓ ضعفُٖح ا سرؽًاراخ اللٌىٕح لدِ ال تُن ٖىد سفاًٖ تاسم الك يح.
 -2الصقح لٓ الك يح َ :ذٗىٓ اٖرقدا ال تدُن َذُاٗاذدً تدان ضقدد الخدضدح ٔف ده ان ٔٗرفدد ٖ ٕدً َان تاسدرُاٖرً
الُلاال تالُُٖ الرٓ ٔقٍُٗا ٖ ّ وع ً.
 -3ا لر ا ذعاي الك يح َ :ذٗىٓ رسثح ال تُن لٓ ا تقاال َالفؽالٓح ٖ ّ ٖالارً تالك يح.
 -4الرُنٕح تالك يح ذعاي ا خ ٔهَ :ذٗىٓ رسثح ال تُن ترُنٕح ا خ ٔه تالرٗاض ضٕ الك يح.

رابع  :اسرتاتيجي ث انطصلىرة انذهنيلت انتسلىيقيت Mental image strategies
marketing
اذعق الٗ اَْ ضٕ  ( Kotlerالّ ان الك يح تةض اوٍا اذخداا ٖدد ا ضده ا ظد االاخ ل ردةشٕ لدٓ اد اراخ
ال تا ه ضه خالل ذٗ ٔ ض اوح الفىرط لٓ ااٌاوٍم ٖه َ ٔق ذُثٕق اسر اذٕعٕح اَ ايص ضه اسر اذٕعٕاخ اٖدا ج
الهُرج اللٌىٕح ضه اظ ٔا ج اٌرفاضٍم تالفىرعاخ الف ُاح ٌَٓ يا ذٓ :
product Modification
 .1ذؽُٔ الفىرط
َذٗىٓ ذكٕٕ لٓ خها م ضىرط ضا َذخر ٌلي ا سر اذٕعٕح ٖه ذُسدٕٕ الخدٍ ا ورداظٓ لدٓ يدُن الفىدرط
ا ن ٓ ٔثقّ لٓ الخٍ ا وراظٓ لفه خالل ٌلي ا سر اذٕعٕح ٔف ه ل ك يح ضه اٖا ج ذهفٕم الفىرط الؽالٓ.
 .2ذكٕٕ اىاٖح ال تدُن تخهدُل الفىرعداخ الفىال دح Chang Customer Satisfaction about the
Competitive products
لٓ ٌلي ا سدر اذٕعٕح ٔدرم ذكٕٕد ضٕدُل ال تدا ه تالفىرعداخ الفىال دح ٖ دّ َلدق الفُاندعاخ الفخر عدح لٍدا ٌَدٓ
ضؽاَلدح ضدده الكد يح ٍْدار الخُددة َا وؽد ا لددٓ اسدرخدا ال تددُن ل فىرعدداخ الفىال دح ٌَددلا ا ظد اال ٔ ددفّ
تاٖا ج الهُرج اللٌىٕح Compettitive Repositioning
 .3ذُسٕٕ الخٍ ا وراظٓ Production line Width
 ) prideاسر اذٕعٕح راتٗح ٖا ج الهُرج اللٌىٕح ذ فده لدٓ ذُسدٕٕ الخدٍ ا ورداظٓ الردٓ ذٗدد ٖف ٕدح
ايا
ذُُٔ ضىرعاخ ضرقارتح ظدا ضه تًٍٗا َاد ٔكف ضىرعا َاؼدا اَ ايص ضه الخٍ ا وراظٓ القا م .
الٗ اَْ )208 -207 :2014
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املب  /انث ن /وصف وتشخيص املتغرياث انزئيست وانفزعيت

وصف متغرياث انب لٔ :/رُد ا ٌدلا الفثؽدس الدّ َند الفركٕد اخ الفثؽُشدً الفرفص دً تدالفركٕ الف درق
الصقا لددح الر ددُٔقٕح َلق اذٍددا الع ٖٕددً الفرفص ددً ظددُ ج الخدضددح َالٗالادداخ الكخهددٕح َضٍفددح الثٕددٕ َالرىٓددٕم
َا ذها خ الداخ ٕح َا تر ار) َالهُرج اللٌىٕح ل كد يح َلق اذٍدا الفرفص دً ندُرج الكد يح َالصقدح تالكد يح
َا لر ا ذعاي الك يح َالرُنٕح تالك يح ذعاي ا خ ٔه) .
وصف اج ب ث انعينت حسب انفقزاث
لفٗ لح اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ل د لقد ج َل د تٗدد ضده اتٗدا الثؽدس ظد ِ اسدرٗفال ا َسداٌ الؽ داتٕح
َا وؽ الاخ الفٕٗارٔح َياود الىرا ط يفا ٔةذٓ لٓ ظدَل  ) 3ضثٕىا ا َساٌ الؽ داتٕح َا وؽ الداخ الفٕٗارٔدح
لعق اخ الثؽس:
العدَل  ) 3الُسٍ الؽ اتٓ َا وؽ ا
اَ  :ضركٕ اخ الصقالح الر ُٔقٕح

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

الفٕٗارْ لعق اخ الفركٕ ٔه الصقالح الر ُٔقٕح َالهُرج اللٌىٕح
ا وؽدددددددددددددددددددد ا
الُسٍ الؽ اتٓ
الفٕٗارْ

خ  -ظُ ج الخدضح
ذددددر ا ارج الكد د يح ان الخددددضاخ ا وراظٕدددح ذؽرددداض الدددّ ظٍدددُ يثٕد د ج
لر ُٔقٍا.
ذ ددّٗ ا ارج الك د يح َالٗدداض ٕه الددّ ذقدددٔم الً د ضىعٗددح لعددلب ال تددا ه
َا ؼرعاِ تٍم ضدِ الؽٕاج.
ذٍدددرم ا ارج الكددد يح تالٗالضدددح الرعارٔدددح ل فىرعددداخ َتفدددا ٔفٕ ٌدددا ٖددده
الفىال ٕه.
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
ب -الٗالااخ الكخهٕح
ذُٗٓ ا ارج الك يح اٌرفاضا يثٕ ا لٗالااخ الٗاض ٕه َذُ ٗاذٍم الكخهٕح.
ا ارج الك يح ذ ال الٗاض ٕه اللٔه ٔؽققُن ض رُٔاخ ا اال ضرفٕ ج.
الٗاض ُن ٔكاريُن الفدراال لرثا ل ا ل ار لٓ الك يح .
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
ض -ضٍفح الثٕٕ
ذ يدد د ا ارج الكدد د يح ٖ ددددّ اخرٕددددار َذٕٗددددٕه خو ددددة َخضٍدد د الٗىاندد د
الفرخههح.
ذٍرم ا ارج تردرٔة َذىفٕح ضٍاراخ الٗاض ٕه لٓ الك يح.
ٔدر الٗاض ُن ظفٕٗا تٕلح َخهدا م يد سدُا ضؽ دٓ َ َلدٓ ذ درٍدلً
الك يح.
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
 الرىٕٓمالٍٕ د الرىٕٓفددٓ ل ك د يح ٔ ي ٖ ددّ ا ارج الر ددُٔق َٖالارٍددا تددا اراخ
ا خ ِ.
ا ارج ذٍرم تُْٕعح الر ُٔق ايص ضه الُْا ا خ ِ.
ذ رُٕٕ ي ضه ا ارج َالٗاض ٕه لٓ الك يح ا ارج َارٍم تهُرج ظٕدج.
ٔٗف ي لد تالكد يح تالف دان الفىاسدة لفثٌالذدً الكخهدٕح َتدٍا ذً
الٗ فٕح.
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
ي -ا ذها خ الداخ ٕح
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3.91

0.88

3.77

0.77

3.67

0.80

3.78

0.55

4.06
3.94
3.44
3.81

0.90
0.87
0.87
0.70

2.85
2.81

1.01
1.07

2.75
2.80

0.93
1.06

3.96

0.89

3.64
3.48

0.88
0.73

3.29

0.79

3.59

0.61
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14
15

ٔعٍم الٗاض ٕه رسالح َاٌدا َرتٔح الك يح .
الٗالااخ ال سفٕح َايؽح تٕه ال تساال َالف تسٕه اخ الك يح.
ذٗرفد ا ارج َالٗاض ٕه لٓ الك يح ٖ ّ ايص ضه َسٕ ح لالذهدال َذثدا ل
3.68
الفٗ ُضاخ.
َ -ا تر ار
2.82
ذكعٕ ا ارج ظفٕٕ الٗاض ٕه ٖ ّ ا تدأ لٓ ذىُٕٔ خدضاخ الك يح .
3.01
ُٔظد اارىأ تع ج الركٕٕ َالرعدٔد لدِ الٗاض ٕه لٓ الك يح.
4.08
ذ ال ا ارج ي ل لٓ الك يح ٔؽه ٖ ّ ت االج اخر أ .
3.30
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
شاوٕا  :ضركٕ اخ الهُرج اللٌىٕح ل ك يح
خ -نُرج الك يح
3.64
ٔؽف ال تُن لٓ اٌىً اوُثاٖا ظٕدا ٖه الك يح.
3.54
خن الك يح لٍا اساس شاتد ٖىد ال تُن .
3.42
خن الك يح ذفر نُرج ظٕدج لٓ خاٌان تا ىٍا.
3.53
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
ب -شقح ال تُن تالك يح
3.79
ٔ رُٕٕ ال تُن ا ٖرفا ٖ ّ الك يح لٓ خدضرً تهُرج ظٕدج.
3.33
ٔصق ال تُن تالك يح ظٕدا َٔرٗاض ضٍٗا تعدٔح.
3.29
ال تُن ٖ ّ ٔقٕه تةن الك يح له ذخدًٖ.
3.47
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
ض  -الر ا ال تُن ذعاي الك يح

27
28
29

4.06
3.76
3.31
3.71

0.81
0.79
0.80
0.63

3.64
3.78
3.71

0.97
0.86
0.79

16
17
18
19
20

21
2
23

24
25
26

30
31

3.67
3.51

ٔعً ال تُن تا سرف ار لٓ الرٗاض ضٕ الك يح.
ال تُن سٕ ضقرىٕ تالرٗاض ضٕ الك ياخ ا خ ِ.
ٔىُْ ال تُن ترؽُٔ ذٗاضالذً جلّ ت يح خخ ِ لٓ الف رقث .
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا
 الرُنٕح تالك يح ذعاي ا خ ٔهخَنٓ تالرٗااد ضٕ الك يح لفه ُٔ ة ضىٓ الىهٕؽح.
ل رُنٕح خاُل ختٕاال جٔعاتٕح ٖه ٌلي الك يح لٗخ ٔه
الُسٍ الؽ اتٓ الٗا

0.87
0.71
0.79
0.97
0.87
0.97
0.66

0.96
1.09
0.87
0.69
0.78
0.90
0.95
0.66

ً
اوال :انثق فت انتسىيقيت :
إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الفركٕد ت كدد ٌَ ) 3.55دٓ ايثد ضده إفدح الُسدٍ الع يدٓ َالثدالد ٌَ )3دلا
ٔٗىٓ تان اظاتاخ الٕٗىح لدٓ ٌدلا الفركٕد ضرعدح وؽدُ ضقثدُل َتداوؽ ا ضٕٗدارْ ٔ )0.42رع دد ٌدلا الفركٕد
ٖث ٖدج ختٗا ٌَٓ:
 -1ظُ ج الخدضح  :ضه خالل العدَل  ) 3ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الفركٕ  ٌَٓ )3.78ايث ضه إفدح
الُسٍ الع يٓ َالثالد ٌَ ) 3لا ٔٗىٓ تدان اظاتداخ الٕٗىدح لدٓ ٌدلا الثٗدد ضرعدً وؽدُ الفُالدق َالفُالدق تكددج
َتاوؽ ا ضٕٗارْ  )0.55اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ .ت كددد إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لعقدد ج ذدددر ا ارج الكدد يح ان الخدددضاخ ا وراظٕددح ذؽردداض الددّ ظٍددُ يثٕدد ج
لر ُٔقٍا )  ٌَٓ )3.91ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽُ ا ذعداا
اَالفؽأد ٌَلا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذثٔد يُن الك يح ذؽراض الّ ظٍُ يثٕ ج لر ُٔق ضىرعاذٍا .
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ب .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعقد ج ذ دّٗ ا ارج الكد يح َالٗداض ٕه الدّ ذقددٔم الًد ضىعٗدح لعدلب ال تدا ه
َا ؼرعاِ تٍم ضدِ الؽٕاج )  ٌَٓ )3.77ايث ضه إفح الُسٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد
ضرعً وؽُ ا ذعاا تكدج َتاوؽ ا ضٕٗارْ ٌَ )0.77لا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذثٔدد يدُن الكد يح
ذقُ ترقدٔم الً ضىعٗح لعلب ال تا ه َارياتٌم .
ض .ت كددد إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لعق د ج ذٍددرم ا ارج الك د يح تالٗالضددح الرعارٔددح ل فىرعدداخ َتفددا ٔفٕ ٌددا ٖدده
الفىال ٕه ٌَٓ )3.67 .ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽُ ا ذعداا
تكدددج َتدداوؽ ا ضٕٗددارْ  )0.80ؼٕددس اس ددة ال د ا ٖٕىددً الثؽددس ذثٔددد تددان الك د يح ذفرددا تفىرعدداخ ذىددالف
ا خ ٔه َتعدارج
-2الٗالااخ الكخهٕح  :ضه خالل العدَل  ) 3ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الثٗدد ٌَ )3.81دٓ ايثد ضده
إفح الُسٍ الع يٓ َالثالد ٌَ ) 3لا ٔٗىٓ تان اظاتاخ الٕٗىدح لدٓ ٌدلا الثٗدد ضرعدً وؽدُ الفُالدق َتداوؽ ا
ضٕٗارْ  )0.70اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ذُٗٓ ا ارج الك يح اٌرفاضا يثٕد ا لٗالاداخ الٗداض ٕه َذُ ٗداذٍم الكخهدٕح
َ )4.06اوؽ ا ضٕٗارْ  ٌَٓ ) 0.90ايث ضه إفدح الُسدٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد
ضرعً وؽُ ا ذعاا ٌَلا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذثٔد ا ارج الك يح ذٍرم تالٗالااخ تٕه الٗاض ٕه
ب .ت كددد إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لعقد ج ا ارج الكد يح ذ ددال الٗدداض ٕه الددلٔه ٔؽققددُن ض ددرُٔاخ ا اال ضرفٕد ج )
َ )3.94اوؽ ا ضٕٗارْ  ٌَٓ )0.78ايث ضه إفح الُسٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد
ضرعً وؽُ ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذايد ان الك يح ذٗر ٖ ّ ض اللح الٗاض ٕه الفرفٕ ٔه .
ض .ت ك د د إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لعق د ج الٗدداض ُن ٔكدداريُن الفدددراال لرثددا ل ا ل ددار لددٓ الك د يح ) )3.44
َاوؽ ا ضٕٗارْ  ٌَٓ )0.87ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽدُ
ا ذعاا اْ ان ٌىا ذإٔد لٕٗىح الثؽس تان ٌىا ذثا ل ال ار تٕه الٗاض ٕه خهُنا الٗاض ٕه انؽاب الخث ج .
 -3ضٍفح الثٕٕ :ضه خالل العددَل  ) 3ت كدد إفدح الُسدٍ الؽ داتٓ لٍدلا الثٗدد ٌَ ) 2.80دٓ ااد ضده إفدح
الُسٍ الع يٓ َالثالد َ )3اوؽد ا ضٕٗدارْ ٌَ ) 1.06دلا ٔٗىدٓ تدان اظاتداخ الٕٗىدح لدٓ ٌدلا الثٗدد سٕد
ضرعً وؽُ الفُالق َالفُالق تكدج اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ .ت كدددد إفدددح الُسدددٍ الؽ ددداتٓ لعقدد ج ذ يدد ا ارج الكدد يح ٖ دددّ اخرٕدددار َذٕٗدددٕه خو دددة َخضٍدد الٗىاندد
الفرخههح )  ٌَٓ ) 2.85اا ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود سٕ ضرعدً وؽدُ
ا ذعاا َتاوؽ ا ضٕٗارْ ٌ َ ) 0.01لا ٔٗىٓ ان اس ة الد ا ٖٕىدً الثؽدس ذثٔدد يدُن الكد يح ذ يد ٖ دّ
اخرٕار ا لً ضه الٗىان الفرخههح .
ب .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ذٍرم ا ارج تردرٔة َذىفٕح ضٍداراخ الٗداض ٕه لدٓ الكد يح ) ) 2.28
ٌَٓ اا ضه إفح الُسٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗ ىدح ياودد سٕد ضرعدً وؽدُ ا ذعداا اْ ان ٖٕىدً
الثؽس ذثٔد تان الك يح الفثؽُشح ذٍرم تردرٔة الٗاض ٕه اَ ٌىا يٗ تٍلا العاوة .
 -4الرىٕٓم :العدَل  ) 3ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الثٗد ٌَ )3.59دٓ ايثد ضده إفدح الُسدٍ الع يدٓ
َالثالد ٌَ )3لا ٔٗىٓ تان اظاتاخ الٕٗىح لٓ ٌلا الثٗد ضرعً وؽُ الفُالق َالفُالدق تكددج َتداوؽ ا ضٕٗدارْ
 )0.61اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ .ت كدد إفددح الُسددٍ الؽ داتٓ لعقد ج الٍٕ د الرىٕٓفدٓ ل كد يح ٔ ي ٖ ددّ ا ارج الر دُٔق َٖالارٍددا تددا اراخ
ا خ ِ )  ٌَٓ )3.96ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىدح ياودد ضرعدً وؽدُ ا ذعداا
تكدج ٌَلا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذثٔد يدُن الكد يح ذقدُ تدالر يٕ ٖ دّ ا ارج الر دُٔق َالٗالاداخ
تٕىً الٗاض ٕه .
ب .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ٔٗف ي لد تالكد يح تالف دان الفىاسدة لفثٌالذدً الكخهدٕح َتدٍا ذً
الٗ فٕح )  ٌَٓ )3.29ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽدُ ا ذعداا
تكدج ٌَلا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذٗرث الك يح ؼ ٔهح ان ذٗرىٓ تالكٍا اخ الٗ فٕح .
-5ا ذها خ الداخ ٕح :ضه العدَل  ) 3ت كد إفدح الُسدٍ الؽ داتٓ لٍدلا الثٗدد ٌَ )3.68دٓ ايثد ضده إفدح
الُسٍ الع يٓ َالثالد ٌَ ) 3لا ٔٗىٓ تدان اظاتداخ الٕٗىدح لدٓ ٌدلا الثٗدد ضرعدً وؽدُ الفُالدق َالفُالدق تكددج
َتاوؽ ا ضٕٗارْ  )0.79اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
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ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ٔعٍم الٗداض ٕه رسدالح َاٌددا َرتٔدح الكد يح ) ٌَ )3.67دٓ
ايث ضه إفح الُسدٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد ضرعدً وؽدُ ا ذعداا ٌَدلا ٔٗىدٓ ان اس دة
ال ا ٖٕىً الثؽس ذثيد تان الك يح ااخ رسالح َايؽح َسٍ ح .
 -6ا تر ار :العدَل  ) 3ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الثٗدد ٌَ )3.30دٓ ايثد ضده إفدح الُسدٍ الع يدٓ
َالثالد ٌَ ) 3لا ٔٗىٓ تان اظاتداخ الٕٗىدح لدٓ ٌدلا الثٗدد ضرعدً وؽدُ الفُالدق َتداوؽ ا ضٕٗدارْ  )0.66اضدا
لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ذكعٕ ا ارج ظفٕٕ الٗداض ٕه ٖ دّ ا تددأ لدٓ ذىُٔدٕ خددضاخ الكد يح )
 ٌَٓ )2.82اندك ضده إفدح الُسدٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد ضرعدً وؽدُ ٖدد ا ذعداا
ٌَددلا ٔٗىددٓ ان اس ددة ال د ا ٖٕىددً الثؽددس ذثٔددد يددُن الك د يح ذقددُ تركددعٕٕ الٗدداض ٕه ٖ ددّ ا تدددأ ن الٗف د
رَذٕىٓ .
ب .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ذ ال ا ارج ي ل لٓ الك يح ٔؽه ٖ ّ تد االج اخرد أ ) )4.80
ٌَٓ ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد ضرعدً وؽدُ ا ذعداا تكددج ٌَدلا ٔددل
ٖ ّ ان الك يح ذىفٓ رَغ الفثا رج َا تداٖاخ الع ٔح َالعفاٖٕح .
اضا ضركٕ اخ الهُرج اللٌىٕح ل اود الىرا ط ا ؼها ٕح َالرؽ ٕالخ ذثٕه ا ذٓ:
 -1نُرج الك يح :
العدددَل  )3ت كددد إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لٍددلا الثٗددد ٌَ )3.53ددٓ ايث د ضدده إفددح الُسددٍ الع يددٓ
َالثالد َ )3تاوؽ ا ضٕٗارْ ٌَ ) 0.69لا ٔٗىٓ تان اظاتداخ الٕٗىدح لدٓ ٌدلا الثٗدد ضرعدً وؽدُ الفُالدق اضدا
لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ-ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ٔؽف ال تُن لٓ اٌىً اوُثاٖا ظٕدا ٖه الك يح )  ٌَٓ )3.64ايثد ضده
إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽُ ا ذعداا اْ ان ٔٗىدٓ ان اس دة الد ا ٖٕىدً
الثؽس ذثٕه ان ٌىا اوُثأ ظٕد ٖه الك يح ضه الٗاض ٕه َالك ياخ ا خ ِ.
ب-ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج خن الك يح لٍا اساس شاتد ٖىد ال تُن )
ٌَ ) 3.42ددٓ اا د ضدده إفددح الُسددٍ الع يددٓ اْ ان اذعاٌدداخ اظاتدداخ الٕٗىددح ياوددد سٕ ضرعددً وؽددُ ا ذعدداا
َتاوؽ ا ضٕٗارْ  ) 0.87اْ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذثٔد تدان الكد يح ذقدُ ترٗ ٔد ندُرذٍا لدٓ ااٌدان
ا خ ٔه .
-2الصقح لٓ الك يح :
ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الفركٕ  ٌَٓ ) 3.47ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ َالثالد ٌَ )3لا
ٔٗىٓ تان اظاتاخ الٕٗىح لٓ ٌدلا الفركٕد ضرعدً وؽدُ ٖدا سل َتداوؽ ا ضٕٗدارْ .)0.66اضدا لقد اخ ٌدلا الفركٕد
ياود:
ا -ت كدددد إفدددح الُسدددٍ الؽ ددداتٓ لعق ج ٔ دددرُٕٕ ال تدددُن ا ٖرفدددا ٖ دددّ الكد د يح لدددٓ خدضردددً تهدددُرج ظٕددددج
ٌَ ) 3.79دددٓ ايثدد ضددده إفدددح الُسدددٍ الع يدددٓ اْ ان اذعاٌددداخ اظاتددداخ الٕٗىدددح ياودددد ضرعدددً وؽدددُ ا ذعددداا
ٌَلا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا ٖٕىً الثؽس ذثٕه ان الك يح ذخد الٗاض ٕه لٍٕا .
ب .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ال تُن ٖ ّ ٔقدٕه تدةن الكد يح لده ذخدٖدً ) ٌَ ) 3.29دٓ ايثد ضده
إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعدً وؽدُ ا ذعداا ٌَدلا ٔٗىدٓ ان اس دة الد ا ٖٕىدً
الثؽس ذثٔد يُن الك يح الك يح ذثىٓ ٖالااخ شقح تٕىٍا َتٕه الٗاض ٕه .
 -3ا لر ا ذعاي الك يح :ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لٍلا الفركٕ  ) 3.71ضرعً وؽُ الفُالق َالفُالق تكدج
َتاوؽ ا ضٕٗارْ  )0.63اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود:
خ .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ٔعً ال تُن تا سرف ار لٓ الرٗاض ضٕ الك يح )  ٌَٓ ) 4.06ايث ضه
إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽُ ا ذعداا ٌَدلا ٔٗىدٓ ان اس دة الد ا ٖٕىدً
الثؽس ذثٔد تان الك يح ذقُ تفٗاض ح الٗاض ٕه ت ُ َؼة َاؼر ا .
ب .ت كددد إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لعق د ج ٔىددُْ ال تددُن ترؽُٔ د ذٗاضالذددً جلددّ ت د يح خخ د ِ لددٓ الف ددرقث )
 ٌَٓ ) 3.31ايث ضه إفدح الُسدٍ الع يدٓ اْ ان اذعاٌداخ اظاتداخ الٕٗىدح ياودد ضرعدً وؽدُ ا ذعداا اْ ان
الك يح ذرٗاض ضٕ الٗاض ٕه ت ضاٌُ ٔؽقق اٌدالٍم .
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 -4الرُنددٕح تالكد يح ذعدداي ا خد ٔه  :ت كددد إفددح الُسددٍ الؽ دداتٓ لٍددلا الثٗددد ٌَ ) 3.71ددٓ ايثد ضدده إفددح
الُسٍ الع يٓ َالثالد ٌَ )3لا ٔٗىٓ تان اظاتاخ الٕٗىح لٓ ٌلا الثٗد ضرعً وؽُ الفُالدق َتداوؽ ا ضٕٗدارْ
 )0.79اضا لق اخ ٌلا الثٗد لقد ياود
خ -ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعق ج ل رُنٕح خادُل ختدٕاال جٔعاتٕدح ٖده ٌدلي الكد يح لٗخد ٔه) ٌَ )3.78دٓ
ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽُ ا ذعاا ٌَلا ٔٗىٓ ان اس ة ال ا
ٖٕىً الثؽس ذثٔد يُن الك يح ذفر سفٗح ظٕدج َذؽة الٗاض ٕه .
ب .ت كد إفح الُسٍ الؽ اتٓ لعقد ج خَندٓ تالرٗاادد ضدٕ الكد يح لفده ُٔ دة ضىدٓ الىهدٕؽح ) ٌَ )3.64دٓ
ايث ضه إفح الُسٍ الع يٓ اْ ان اذعاٌاخ اظاتاخ الٕٗىح ياود ضرعً وؽُ ا ذعاا ضفا ٔددل ٖ دّ ان الكد يح
ذفر ٖاض ٕه ضخ هٕه َتالرالٓ ٔقُ الٗاض ترُنٕح تالك يح َٖد الرخ ٓ ٖىٍا .
اخرثار ٖالاـح ا رذثاٌ تٕه ٖىان الصقالح الر ُٔقٕح َالهُرج اللٌىٕح ل ك يح.
وهد الع يٕح ا ل ٕ ح ٖ ّ ذُظد ٖالاح ارذثاٌ ااخ لدح ضٗىُٔدح تدٕه ٖىاند الصقالدح الر دُٔقٕح َالهدُرج
اللٌىٕح ل ك يح ) َضه العدَل  ) 4اللْ ٔثٕه ضٗاض ارذثاٌ سثٕ ضان ضٕ إفح ) )p _valueوالؼّ ا ذٓ:
العدددَل  ) 4ضٗاض د ارذثدداٌ سددثٕ ضان ضددٕ إفددح ) (p_valueلالخرثددار الرددا ٓ تددٕه ظ دُ ج الخدضددح َالهددُرج
اللٌىٕح ل ك يح
ضركٕ اخ الصقالح الر ُٔقٕح
ظُ ج الخدضح
ضٍفح الثٕٕ
الٗالااخ الكخهٕح
الرىٕٓم
ا ذها خ الداخ ٕح
ا تر ار

الهُرج اللٌىٕح ل ك يح
R
0.406
0.240
0.435
0.405
0.246
0.467

P_value
0.001
0.050
0.000
0.001
0.053
0.000

الد لح
َظُ ارذثاٌ
ُٔظد ارذثاٌ
َظُ ارذثاٌ
َظُ ارذثاٌ
ُٔظد ارذثاٌ
َظُ ارذثاٌ

الفهدر :ضه خٖدا الثاؼس تا ٖرفا ٖ ّ ضخ ظاخ ت واضط ))spss
 -1لقد ت كد إفح ضٗاض ا رذثاٌ تٕه ظُ ج الخدضح َالهدُرج اللٌىٕدح ٌَ )0.406دُ ضٗاضد ارذثداٌ ضٗىدُْ جا
ت كد إفح ) ٌَٓ )0.001 )P_valueاا ضه ض رُِ الد لح ٌَ )0.05لا ٔٗىٓ خن ٌىا ٖالاح ارذثاٌ ااخ
لح ضٗىُٔح ضُظثح .
 -2ت كد إفح ضٗاض ا رذثاٌ تٕه ضٍفح الثٕٕ َالهُرج اللٌىٕدح ٌَ )0.240دُ ضٗاضد ارذثداٌ ضٗىدُْ جا ت كدد
إفح ) ٌَٓ )0.050 )P_valueض أَح جلّ ض رُِ الد لح ٌَ )0.05لا ٔٗىٓ خن ٌىا ٖالاح ارذثداٌ ااخ
لح ضٗىُٔح.
 -3إفح ضٗاض ا رذثاٌ تٕه الٗالااخ الكخهٕح َالهُرج اللٌىٕدح ت كدد ٌَ )0.435دُ ضٗاضد ارذثداٌ ضٗىدُْ
جا ت كد إفح ) ٌَٓ )0.000 )P_valueاا ضه ض رُِ الد لح ٌَ )0.05لا ٔٗىٓ خن ٌىدا ٖالادح ارذثداٌ
ااخ لح ضٗىُٔح ضُظثح .
 -5إفح ضٗاض ا رذثاٌ تٕه ا ذها خ الداخ ٕح َالهُرج اللٌىٕح  ٌَُ )0.405ضٗاضد ارذثداٌ سٕد ضٗىدُْ جا
ت كد إفح ) ٌَٓ )0.050 )P_valueض أَح جلّ ض رُِ الد لح ٌَ )0.05لا ٔٗىٓ خن لٕف ٌىا ٖالاح
ارذثاٌ ااخ لح ضٗىُٔح.
 -6إفح ضٗاض ا رذثداٌ تدٕه ا تر دار َالهدُرج اللٌىٕدح ت كدد ٌَ ) 0.467دُ ضٗاضد ارذثداٌ ضٗىدُْ جا ت كدد
إفددح )ٌَ )0.000 )P_valueددٓ ااد ضدده ض ددرُِ الد لددح ٌَ )0.05ددلا ٔٗىددٓ خن ٌىددا ٖالاددح ارذثدداٌ ااخ
لح ضٗىُٔح ضُظثح .
 -7ت كد إفح ضٗاض ا رذثاٌ سدثٕ ضان اٚظفالٕدح تدٕه الصقالدح الر دُٔقٕح َالهدُرج اللٌىٕدح ل كد يح )0.467
ٌَُ ضٗاض ارذثاٌ َد ْ َ ال جا ت كدد إفدح )ٌَ )0.000 )P_valueدٓ ااد ضده ض درُِ الد لدح )0.05
ٌَلا ٔٗىٓ خن ٌىا ٖالاح ارذثاٌ ااخ لح ضٗىُٔح ضُظثح تٕه الصقالح الر دُٔقٕح َالهدُرج اللٌىٕدح ضفدا ٔدث ْ
جلّ اثُل الع يٕح ال ٕ ح ذُظد ٖالاح ارذثاٌ ااخ لح ضٗىُٔح تدٕه الصقالدح الر دُٔقٕح َالهدُرج اللٌىٕدح )
َذكٕ الىرا ط تك ٖا جلّ َظُ ٖالادح أعاتٕدح َذعاٖد تف درُِ ٖدا سل َٖ دّ الف درُِ اٚظفدالٓ َض درُِ
ا٘تٗا الع ٖٕح .
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اخللتبلل ر فزضي ث األثلز
ٍٔد الثاؼس ضه خالل ٌلا الفثؽس جلّ اٚظاتح ٖه اخرثار) ل يٕاخ الثؽس الخاندح تدا٘ش ضده خدالل
اسرٗفال تٗى ا٘سالٕة اٚؼها ٕح ضرفص ح تا وؽددار الخُدٓ الث دٍٕ لقٕداس خشد الفركٕد الف درق لدٓ الفركٕد
الف رعٕة) اا جن الفركٕ اخ الفثؽُشح ذهى ٖ ّ الىؽُ ا٘ذٓ :
الفركٕ الف رق  : )Independent Variableالصقالح الر ُٔقٕح
الفركٕ الفٗرفد  : )Dependent Variableالهُرج اللٌىٕح
خَ  :ذؽ ٕ ا وؽدار Analyze regression
خ.ا وؽدار الخُٓ الث ٍٕ ))simple liner regression
ٔ رٗف ا وؽدار الخُٓ الث ٍٕ لدراسح َذؽ ٕ خش ضركٕ ٖ ّ ضركٕ آخ َلٓ ذؽ ٕ ا وؽدار الث ٍٕ وعدد
خن ال ثاؼددس ٍٔددرم تدراسددح خش د خؼددد الفركٕ د ٔه َٔ ددفّ تددالفركٕ الرُيددٕؽٓ خَ الفرىثددة ضىددً لددٓ الفركٕ د الصدداوٓ
َٔ فّ تالفركٕ الراتٕ خَ الفرىثة تً َضه شم ٔف ه ٖ و وفدُاض ا وؽددار الخُدٓ لدٓ تد ضٗا لدح خُٕدح ضده
الدرظح اَ٘لّ ذٗ ف الفركٕ الراتٕ يدالح لٓ الفركٕ الرُيٕؽٓ َٖ ّ الىؽُ اٖذٓ -:

x

α

 :ذقدٔ الفركٕ الراتٕ اللْ ٔرةش )
 :الفركٕ الرُيٕؽٓ اللْ ٔثش )
 :الع ال الفقُُٔ ضه الفؽُر ال
اوٗدا إفح الفركٕ الرُيٕؽٓ x

خسٓ y

ٌَُ ٔٗ ف إفح الفركٕ الراتٕ لٓ ؼالح
خْ لٓ ؼالح x  0
َٔٗ ف ضقدار الركٕ

 : βضٕ الخٍ الف رقٕم
ذكٕ خ  xتُؼدج َاؼدج.
اخرثار ذةشٕ ٖىان الصقالح الر ُٔقٕح لٓ الهُرج اللٌىٕح

لٓ y

جاا

اا جن:
.1اخرثار ذاشٕ ظُ ج الخدضح لـٓ الهُرج اللٌىٕح
وهد الع يٕح ال ٕ ح ٖ ّ ُٔظد ذةشٕ اَ لح ضٗىُٔح لعُ ج الخدضدح لدٓ ذؽقٕدق الهدُرج اللٌىٕدح) َضده
العدَل  ) 5اللْ ٔثٕه إم ذؽ ٕ ا وؽدار الخُٓ الث ٍٕ لعدُ ج الخدضدح لدٓ الهدُرج اللٌىٕدح ل كد يح والؼدّ
ضا ٔةذٓ :
العدَل  ) 5إم ذؽ ٕ ا وؽدار الخُٓ الث ٍٕ ل صقالح الر ُٔقٕح لٓ الهُرج اللٌىٕح
الفركٕ الف رق
الصقالح الر ُٔقٕح

F

P_value

R2

 =X1ظُ ج الخدضح

57.657

0.000

0.470

الد لح

ضٗاضالخ ا وؽدار
α
)0.000 1.485

β
)0.000 0.660

َظُ خش

 =X2ضٍفح الثٕٕ

13.285

0.001

0.170

)0.000 2.652

)0.001 0.388

َظُ خش

 = X3الٗالااخ الكخهٕح

16.260

0.000

0.200

)0.000 3.393

)0.000 0.242

َظُ خش

 = X4الرىٕٓم

57.6 32

0.000

0.474

)0.000 1.485

)0.000 0.650

َظُ خش

 =X5ا ذها خ الداخ ٕح

13.258

0.001

0.160

)0.000 2.642

)0.001 0.368

َظُ خش

 =X6ا تر ار

16.260

0.000

0.200

)0.000 3.393

)0.000 0.242

َظُ خش

 =Xالصقالح الر ُٔقٕح

45.386

0.000

0.411

)0.000 1.740

))0.000))0.624

َظُ خش

ا٘راا تٕه ا٘اُاس ذفص إم  )P_valueخرثار  tلفٗاضالخ ا وؽدار
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 -1لقددد ت كددد إفددح ) )P_value=0.000خرثددار ٌَ Fددٓ ااد ضدده ٌَ )0.01ددلا ٔٗىددٓ خن ٌىددا اشد اا لددح
ضٗىُٔح ذؽد ض رُِ ضٗىُٔح  )0.01لعُ ج الخدضح لٓ الهُرج اللٌىٕح ضه خالل إفدح ضٗاضد الرؽدٔدد ( R2
 ) 0.470الفثٕىح لٓ العدَل خٖالي .
 -2ت كد إفح ) )P_value=0.000خرثار  ٌَٓ Fاا ضه ٌَ )0.01لا ٔٗىٓ خن ٌىا اشد اا لدح ضٗىُٔدح
ذؽد ض رُِ ضٗىُٔح  )0. 01لفٍفح الثٕٕ لٓ الهُرج اللٌىٕح ضه خالل إفح ضٗاض الرؽدٔدد ) 0.170 )R2
الفثٕىح لٓ العدَل خٖالي.
 -3ت كد إفح ) )P_value=0.000خرثار  ٌَٓ Fخا ضه ٌَ )0.01لا ٔٗىٓ خن ٌىا اشد اا لدح ضٗىُٔدح
ذؽد ض رُِ ضٗىُٔح  )0. 01ل ٗالااخ الكخهٕح لٓ الهُرج اللٌىٕح ٌَلا ضاايدذً إفح ضٗاض الرؽدٔد )R2
 ) 0.200الفثٕىح لٓ العدَل خٖالي.
 -4ت كد إفح ) )P_value=0.000خرثار  ٌَٓ Fاا ضه ٌَ )0.01لا ٔٗىٓ خن ٌىا اشد اا لدح ضٗىُٔدح
ذؽدد ض ددرُِ ضٗىُٔددح  )0. 01الرىٓددٕم لددٓ الهددُرج اللٌىٕددح ضدده خددالل إفددح ضٗاضد الرؽدٔددد ) 0.474 )R2
الفثٕىح لٓ العدَل خٖالي.
 -5ت كد إفح ) )P_value=0.000خرثار  ٌَٓ Fخا ضه ٌَ )0.01لا ٔٗىٓ خن ٌىا اشد اا لدح ضٗىُٔدح
ذؽد ض رُِ ضٗىُٔح  )0. 01لالذها خ الداخ ٕح لٓ الهُرج اللٌىٕح ٌَلا ضاايدذً إفح ضٗاضد الرؽدٔدد )R2
 )0.160الفثٕىح لٓ العدَل خٖالي.
 -6لقدد ت كدد إفدح ) )P_value=0.000خرثدار ٌَ Fدٓ خاد ضده ٌَ )0.01دلا ٔٗىدٓ خن ٌىدا اشد ا اا لددح
ضٗىُٔددح ذؽددد ض ددرُِ ضٗىُٔددح  )0.01لالتر ددار لددٓ الهددُرج اللٌىٕددح الددلْ اشثررددً إفددح ضٗاض د الرؽدٔددد )R2
 ) 0.200الفثٕىح تالعدَل اٖالي.
 -7ت كد إفح ) )P_value=0.000خرثار  ٌَٓ Fخا ضه ٌَ )0.01لا ٔٗىٓ خن ٌىا اش ا اا لدح ضٗىُٔدح
ذؽد ض رُِ ضٗىُٔدح  )0.01ل صقالدح الر دُٔقٕح اظفدا لدٓ الهدُرج اللٌىٕدح الدلْ اشثرردً إفدح ضٗاضد الرؽدٔدد
 ) 0.411 )R2الفثٕىح تالعدَل اٖالي.

املب  /انزابع االستنت ج ث وانتىصي ث

سٕٗ و ٌلا الفثؽس ٖد ا ضه ا سرىراظاخ الرٓ ذُن جلٍٕا الثاؼس اسرىا ا الّ ورا ط ذؽ ٕ العاوة الفٕدداوٓ
َيفا ٔةذٓ :
 -1تٕىد ورا ط الثؽس َظُ اش ضٗىُْ ٘تٗا الصقالح الر ُٔقٕح ضعرفٗح لٓ الهُرج اللٌىٕح الفدريح ل ك يح.
 -2جن ج ارج الك يح ذُٗٓ اٌرفاضا َايؽا لفرُ ثاخ الهُرج اللٌىٕح .
 -3ذراتٕ الك يح الفىال ٕه َذؽد وقاٌ اُذٍدا َيدٗعٍا تفدا ًٔدفه ل كد يح ؼًدُرا لداٖال لدٓ سداؼح الرىدالف
الفك َٔ َذؽقٕق الرفٕ ٖ ّ الفىال ٕه لٓ خدضح تا ىٍا .
ٌ -4ىا لعُج َايؽح تٕه ظُ ج الخدضاخ الفقدضح ضه اث الك يح َرسثاخ ال تا ه العٗ ٕح .
-5جن ج ارج الكد يح ذٗفد ٖ ددّ ذُثٕددق ضٗددإٔ َذقالٕددد َاددٕم لصقالددح ذ ددُٔقٕح ضرفص ددح تةتٗددا اا فددح ٖ ددّ ذكددعٕٕ
ا تر اراخ َاوكاال اذها خ َٖالااخ تخهٕح خساسٍا الهدا َا ضاوح َتلل العٍُ لرقدٔم خدضاخ ضرفٕ ج .
 -6ذٍرم ج ارج الك يح تثٕلرٍا الداخ ٕح خيص ضه اٌرفاضٍا تثٕلرٍا الخارظٕدح ضفدا ٔٗىدٓ ان اورداض َذقددٔم الخددضاخ
ٔرم اث الرٗ الف ثق ٖ ّ ؼاظاخ َرسثاخ ال تا ه خْ َلااا لفىُٓر ج ارج الك يح َلٕف لفىُٓر تا ىٍا .
ٖ -7د ا ؼرعاِ تثٕاواخ إقح ؼُل ال تا ه َٖد القدرج ٖ ّ ذؽدٔصٍا الف رف .
ٖ -8د ادرج ضرخلْ الق اراخ ٖ ّ اسدردٖاال الثٕاوداخ الؽدٔصدح َالدإقدح تال د ٖح الفُ ُتدح يفدا ٔدثش سد ثا لدٓ
اذخاا الق اراخ ا ارٔح .
ٌ -9ىدا ذعداٖال َذ داضال تددٕه الصقالدح الر دُٔقٕح َالهددُرج اللٌىٕدح ل كد يح خسدٍم لددٓ ظٗد ج ارج الكد يح ٖ ددّ
اسددرٗدا ا ددم لفُاظٍددح الٓ د َ الثٕلٕددح سٕ د الف ددرق ج َخؼددداشٍا الفعاظلددح َذ ذٕددة الثٕددد الددداخ ٓ ل ك د يح
تاٖرفا ذ اض إم َذقالٕد ٔثضه تٍا ي ل يصقالح ذ ُٔقٕح ذكٕ الهُرج اللٌىٕح ل ك يح َال تا ه .
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انتىصي ث:

لٓ يُال ضا ذقد ضه اسرىراظاخ ٔف ه ذصثٕد الرُنٕاخ اٖذٕح :

 -1يٕاصهت انخحس ٍٛانًسخًش نهعًم ٔانز٘ بذَّٔ ال ًٚكٍ نهششكت ححقٛق انُجاح انز٘ حُشذِ ُْٔ ،ا البدذ يدٍ االفدادة
يٍ انثقافت انخسٕٚقٛت بغٛت حطٕٚش اداء االعًال بشكم دائى .

 -2انخأكٛذ عهٗ أٌ حكٌٕ انصٕسة انزُْٛت نهششكت يسدؤنٛت انجًٛدو ٔححزٛدض انعدايه ٍٛفد ٙانشدشكت كافدت َحدٕ
االْخًدداو االكبددش فدد ٙانجددٕدة ٔٚددخى انعًددم فدد ٙرن د يددٍ ًددمل ححزٛددضْى يياد ٚداال ٔيعُٕٚد الدا ٔال سددًٛا فدد ٙاال سدداو
االَخاجٛت عهٗ حقذٚى يُخجاث عانٛت انجٕدة .
 -3صٚادة االْخًاو بانضبٌٕ يٍ ًمل انخٕجّ َحِٕ عٍ طشٚق انًقدابمث انشخصدٛت يعدّ أ بحدٕد انسدٕ أ
اًز أساء ٔيقخشحاث انضبٌٕ عُذ يُافز انخٕصٚو نذٖ انششكت أٔ ف ٙانسٕ .
 -4ضشٔسة حطبٛق ًاسطت يجشٖ انقًٛت نمسخزادة يٍ انًضاٚا ٔانًُافو انخًٚ ٙكٍ انحصٕل عهٓٛا يٍ حطبٛق
ْزِ االداة .
 -5ضشٔسة ٛاو انششكت باعخًاد يشاكض حجٓٛض جٛذة ٔبُاء عم اث يسخقشة طٕٚهدت االيدذ يعٓدى ٔحعضٚدض انثقدت
ٔانخعأٌ ٔانخُسٛق يعٓى نخزاد٘ انًشاكم اح ٙححصم َخٛجت انُقص ف ٙحٕفٛش انًسدخهضياث أ عدذو حجٓٛدض فدٙ
انٕ ج انًُاسب ٔسداءة انًسخهضياث .
 -6ضًاٖعح ا ٌرفا ضه اث الكد يح تالصقالدح الر دُٔقٕح سدٕفا لدٓ ْد ذىداضٓ ضرُ ثداخ َؼاظداخ الفعرفدٕ
الفؽ ٓ ضه ظٍح َالف ثَلٕ اخ ا٘خ ِ الرٓ خندثؽد ذكد الر اضدا خخالإدا َااوُوٕدا ٔقدٕ ٖ دّ ٖداذق ضىٓفداخ
اٖ٘فال ضه ظٍح خخ ِ ضه خالل الرىُٕٔ لٓ َ ا َخسالٕة خٖفالٍا تٍلا الخهُل.
ٔ -7رُظة ٖ ّ الك يح خن ذ رخد وٓا ضٗ ُضاخ ؼدٔس ترقىٕاخ ضرُدُرج ادا را ٖ دّ ظفدٕ الثٕاوداخ الفرٗ قدح
تال تا ه َذؽدٔصٍا تاسرف ار لٕدٖم ضرخلْ الق اراخ تفٗ ُضاخ ذٗ ؼالح ا ورثاي لدٍٔم .
 -8ي َرج إا ا ٚارج تىك الصقالدح الر دُٔقٕح تدٕه ندعُ الٗداض ٕه ضده خدالل ال قداالاخ َالىددَاخ َذعٕٗد
َر الٗالااخ ٖاضح لٓ الكد يح َضده شدم ض ااثدح سد ُيٍم الٕدُضٓ ل قدُ ٖ دّ ضددِ ذُثدٕقٍم ل قدٕم َالفٗرقدداخ
َا ل ار الخانح تر الصقالح .
 -9ضٗ لح َثٕٗح الفىال ح ال ا دج َذؽ يداخ الفىال دٕه لدٓ ال دُا َالفُا ودح تدٕه ضهد ؽح يد ضده ال تدُن
َالك د يح َالفعرفددٕ ضؽاَددح تا ٌرفددا ال ثٕ د تالثٕلددح َيٕعٕددح الفؽالٓددح ٖ ٍٕددا َٖددد ٌدددر ضُار ٌددا الُثٕٕٗددح
الىا رج.
 -11ي َرج جٖا ج الىٓ ت سم الٍٕ ا لرىٕٓفٓ ل كد يح ضده ظدٔدد ََيدٕ ذثٕٗدح تٗدى ا وكدُح الع ٖٕدح الدّ
الىكاٌ ال ٕ ٓ اللْ ٔعدة ان ذرثدٕ الٕدً ل دٓ ذىدرٓم ض دثَلٕاذٍا َندالؼٕاخ ال تسداال ََؼددج ا َاضد َٔ دُن
َايؽا ل ض تَس ر ٕ ً الفثات اللْ ٔر قّ ضىً ا َاض َالرٗ ٕفاخ .
 -11يدد َرج اسدددرصفار ج ارج الكدد يح لُثٕٗدددح الٗالادددح ا ٔعاتٕدددح الفر اض دددح َالرعاٖدد الددددٔىاضٕ ٓ تدددٕه الصقالدددح
الر ُٔقٕح َالهُرج اللٌىٕح ل ك يح َذُْٕعٍا ٘ذثأ ا٘س ُب الٗ فٓ لٓ اٖرفا ل عح ذُظدً ذ دُٔقٓ ضال فدح
 ٚارج خوكُرٍا الر ُٔقٕح .
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Building marketing culture and reflection on the mental image Search for a
pilot sample of managers in the General Company for Vegetable Oil Industry
Abstract:
The subject of marketing culture and mental image is one of the important
topics in the field of management. There is no study that combines these two
variables. The research is important because of the increasing importance of the
subject. The future direction of the company in question will support the
company's economic and marketing responsibilities. And reflect the company's
mental image, as a culture that contributes to changing the reality of the
organization investigated by polling the views of a sample of managers in the
General Company for Vegetable Oil Industry, which (30) out of the (65)
individual, and There are two hypotheses of research: There is a significant
correlation between marketing culture and mental image. There is a significant
effect of marketing culture in the mental picture. The questionnaire is a main
tool for collecting data and information. The questionnaire was analyzed using
SPSS in data entry and analysis. And the standard deviations and regression
coefficients, and the research reached a number of conclusions through the
averages of the sample answers. The most prominent of these: There is a
marketing culture in the company investigated through the clarity and existence
of sub-variables of the research, The elements of marketing culture affect the
mental image represented by quality of service, sales mission, personal relations,
organization, internal communication and innovation for marketing culture,
company image, trust in the company, commitment to the company and
recommendation of the company towards others. It recommends research work
to overcome problems and work to remove them through the dissemination of
marketing culture and its role in changing the mental image of the company and
similar companies and distinguished and use my own information system Able to
collect data and constantly updated to support the senior management
information to enhance the status of attention and achieving goals.
President of the search terms: marketing culture, mental image, quality of
service and important selling personal relationships and organization, internal
communication and innovation, the company's image and confidence in the
company and commitment to the company and to recommend the company to
others .
Key word: Marketing culture , Mental image.
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