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The Role of Supply Chains Visibility in the Relationship between the 

Complexity of These Chains and the Company Manufacturing Performance 

An Empirical Study on the Pharmaceutical Industries Sector in Egypt 

 : 1ملخص البحث

تهدف هذددالهرافةرإديهااددفهرا اد هادد هرا إدد  يه
ملدددديها سدددد  هإ إدددد هرامحتهMediatingراتفرخليدددديه

رإلمددفرفه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهذددالهراإ إدد ه ر فر ه
راتصددديي فهالمي.مددديطه يدددفه قلدددةهذدددالهرافةرإددديهالددد ه
اة  ةهراصي ا ةهراف رئييهقجمه ةييهمصةهرا ةقيدي ه
 م هخ  هراحصةهراا م هاتلكهراادة  ةهتدتهتجميد ه
راقي ي ةهر  اييهراتفهتخفتهغةضهرافةرإديهمد هخد  ه

 Cronbach'sص   ه م هخ  هملي سهي ئميها إتل

Alphaتدددددتهراتن دددددفهمددددد هققددددد ةهي ئمددددديهر إتلصددددد   هه
 ق إتخفرتهأإل بهراتحلي هرا  ملفهر إت ا  فهققتدةه
راصدددد حييهرافرخليدددديهامحت يدددد ةهي ئمدددديهر إتلصدددد   ه
 قت قيدداهر يحددفرةهراخ ددفهراتددفةيجفهققتددةهرا إدد  يه
راتفرخليددديها سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفه دددفهرا  يددديهقدددي ه

 لفهذالهراإ إ ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميطههت 

ت لدفهإ إد هرإلمدفرفههالمصطلحات األساسية::
ت لددددفهراتصدددديي هه-ت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامإددددتهل ي هه-

ر فر هه-ت لددددددفهرا  يدددددديهمدددددد هرامدددددد ةفي هه-راددددددفرخلفه
  . س  هإ إ هرإلمفرفه-راتصيي فهالمي.ميه

 

Abstract: 
      The purpose of this study is to find 

out the probable mediating role of su-

pply chains visibility in the relationship 

between the complexity of these chains 

and the company manufacturing perfo-

rmance. Pharmaceutical industries co-

mpanies in Egypt are the field of 

applying this study. 

     Through a survey of these comp-

anies, we have gathered the required 

primary data using a questionnaire. To 

insure reliability, the questionnaire has 

been tested using Cronbach's Alpha, 

and exploratory factor analysis (EFA) 

has been used to test the internal val-

idity of questionnaire contents. 

       Finally, using the stepwise linear 

regression analysis, we conclude that 

there is a mediating role of supply cha-

ins visibility in the relationship betw-

een the complexity of these chains and 

the company manufacturing performa-

nce.   
 

    

   مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية           

                6102يناير   –خمسون الو الثالث  المجلد -االولالعدد                              كلية التجارة                      
 جامعة اإلسكندرية                    

 

                                 

 د سعد شاهينمحم/د
 

 أستاذ مساعد إدارة األعمال
 طنطاجامعة  –كلية التجارة 

 دور وضوح سالسل اإلمداد فى العالق: بةن تعقد

   دراس: تطبةقة:  -تصنةعى للمنظم:السالسل واألداء ال  ىذه        

 قطاع الصناعات الدوائة: بجميورة: مصر العربة:على 
 

 



 دور وضوح سالسل اإلمداد فى العالقة بين تعقد هذه السالسل واألداء....                يند/محمد سعد شاه

2 

 

  
 

 تميةد 
تددددةتق همي.مدددد ةهر امدددد  ه ددددي.تهم ت حدددديهق  يدددد ةه
تق فايدديهمدد هراقيئدديهراخ ةجيدديهراتددفهت مدد ه ددفها  ةذدد  ه
 تادددتم هراقيئددديهراخ ةجيددديهالمي.مددديهالددد هرا فيدددفهمددد ه
را  رمدددد  هميهدددد همدددد هذدددد همددددةتق هققيئتهدددد هرا  مدددديهمقدددد ه
را  رمددددددددد هرا قي يدددددددددي ه راإي إددددددددديي ه رافيم جةر يدددددددددي ه

 رافيييدديهراتددفهتددىقةهالدد ه ر جتم ايددي ه ر يتصدد فيي ه
مختل هرامي.م ةهقمختل هراصي ا ة ه ميه هم هذ ه
مددددددةتق هققيئتهدددددد هراخ صدددددديهمقدددددد هرا  رمدددددد هراخ صدددددديه
ق امي  إدددي  ه رامددد ةفي  ه رامددد  اي هراتدددفهتدددىقةهالددد ه
راصددي ايهراتددفهتيتمددفهاايهدد هرامي.مدديهف  هغيةذدد همدد ه

 راصي ا ةطههه

راخ صديه تاهفها رم هراقيئيهراخ ةجيديهرا  مديه ه       
امي.مدد ةهر امدد  هيددفةراه قيددةراهمدد هرات لددفه ددفهرا يددةه
راح سدددددددة هحيدددددددأهيم ددددددد ه صددددددد ه هقنيهددددددد همت دددددددفف  ه
 متي ادددي ه متةرق دددي ه فيي مي يدددي ه ي ل هددد هيدددفةهمددد ه
افتهراا   ييطه م هإ  هرا  ا هأ هذدارهرالدفةهرا قيدةه
مدددد هرات لددددفهاددددتهيلتصددددةه لدددد هالدددد هراقيئدددديهراخ ةجيدددديه

يس اهاافهقيئته هرافرخلييهامي.م ةهر ام   هق هرمتفهأ
قمدد هتتسددمي همدد همدد رةف ه  .دد ئ  ه مهدد تهتددىف همدد ه

هأج هتحلياهر ذفر هرامةج  طه
  ددفها دد ةهمدد هت رجهدد همي.مدد ةهر امدد  ه ددفه        

را يةهراح سةهم هت لفهقيئفهخ ةجفه فرخلف ه إيه ه
 Supplyت رجدد همدد هيإددم هقت لددفهإ إدد هرإلمددفرفه

chains complexityهذدددارهرات لدددفهراخ صددديهقهددد ه 
راايهيم  هأ هيىقةهال هأ ج هأفرئه هرامختل يه ميهد ه

-Manufacturing perfoأفرىذدددددد هراتصدددددديي فه

rmanceهادددااكهحةصدددةهتلدددكهرامي.مددد ةهالددد هأ ه 
أمددد اههVisibilityتتصددد هذدددالهراإ إددد هق ا سددد  ه

 ميه ه فهراحف
 

 

مدد هراقدد ةهراإددلقييهرامحتملدديهاهددارهرات لددفهالدد هأفرئهدد ه
هيطههههقص ةلهرامختل 

يإدد  هراق حددأهمدد هخدد  هذددالهرافةرإدديهااددفهرا ادد ه
ادددد هرا إدددد  يهراتفرخليدددديهرامحتملدددديها سدددد  هإ إدددد ه
رإلمددفرفه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهذددالهراإ إدد ه ر فر ه
راتصددديي فهالمي.مدددي ه اتحليددداهاادددكهإتلإدددتهرافةرإددديه
ااددددفهادددددف هأجددددد ر هذدددددفهرإل ددددد ةهراي.دددددةيه رافةرإددددد ةه

رافةرإدي ه  دة ضهراإ قلي ه ما ليهرافةرإي ه أذفر ه
رافةرإدددي ه أذميددديهرافةرإدددي ه حدددف فهرافةرإدددي ه أإدددل به
رافةرإدددددددددي ه رافةرإددددددددديهراميفرييدددددددددي ه ت إددددددددديةهرايتددددددددد ئ ه
 مي ياددته ه ريتددةر هرات صددي ة ه رإددتيت ج ةه ف  ةه

هرافةرإي ه أخيةراهرافةرإ ةهرامإتلقلييهراملتةحيط
 اإلطار النظري والدراسات السابق:ه

  هم هت لفهإ إد هتتمق همح  ةهرافةرإيه فه
رإلمددددددددفرف ه ر فر هراتصدددددددديي فهالمي.مددددددددي ه  سدددددددد  ه
إ إدد هرإلمددفرف ه را  يدديهقددي هت لددفهإ إدد هرإلمددفرفه
 ر فر هراتصدديي فهالمي.مدديه ددفه.دد ه سدد  هإ إدد ه

 همي يادددددددتي هان ددددددد ةهراي.دددددددةيهإ ددددددده اليددددددد رإلمدددددددفرف ه
 مددد هه  ةرامحدددهل رافةرإدد ةهراإددد قليهإدددتةت  هالدد هذدددا

هيلف:
 دتعقد سالسل اإلمدا

ي تقدددددددددةه جددددددددد فهاإدددددددددتةرتيجييهالت  مددددددددد همددددددددد ه 
رامإددت ي ةهرامت ريددف هالت لددفهراتددفهت رجههدد هرامي.مدد ةه
فرخلي اه خ ةجي اهأحفهراميد رةهراتي  إدييهاهد ه دفهرا يدةه
راح سددة هحيددأهيت لددبهرات  مدد همدد همختلدد ها رمدد ه
رات لددددفهراتددددفهتمددددسهاددددت ه .دددد ئ هرامي.مدددديهمإددددت  ه

  دددددفهمتلدددددفتهمددددد هرإلفرة هاتح يلهددددد هاادددددفه دددددة هأ هت
 ,.Jager et al)راتهفيددفرةهراتددفهيددفهتدديجتهايهدد ه

ه طهه(2014
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 مدد هإدد  هرا دد ا هأيدد ه هي جددفهت ةيدد هالت لددفه
مت اهالي هقي هجمهد ةهراقد حقي  هحيدأهيإدتخفتهذداره
رامصدد لفه ددفهاددت ه ددة ةهرام ة دديه  هيلتصددةهالدد ه

 ,.Aelker et al) دةةهأ ه دة ةهم ييديهف  هغيةذد ه

2013; Jacobs, 2013; ElMaraghy et al., 

2012; Wu et al., 2007)طه مدددق ا هاة ددد ه
Eglese et al. (2005)ال هأي همدةرف هالصد  قيهه

راتفهتتي إبهم هاففهراليد فهراتدفهتىخداه دفهر اتقد ةه
 .Kluth et alايددفهحدد همادد ليهم ييدديطه ي ة دد ه

(2014a)الددد هأيددد هت اي ددديهمددد هرا ي صدددةهرامت دددفف هه
فهتت يددةها ي تهدد ه رامتق ييدديهرام  يدديهاي.دد تهم ددي هراتدد

قق سددددده هقصددددد ة هفيي مي يددددديه غيدددددةهم ه مددددديهقاددددد  ه
الد هأيد ههBozarth et al. (2009) رسفطه ي ة  ه

ااكهرام هد تهرادايهيتي إدبهمد هادففهر جد ر هرام  يديه
اي. تهم دي ه فةجديهادفتهرالدفة هالد هراتيقدىهق إدتج قيه
ااكهراي. تهامفخ ةهم يييهراي تجيهج ئي اها هرةتق  ه

 ;Jacobs, 2013)قييهددد طه ي ة ددد ههأج رئددد ه يمددد 

Jacobs and Swink, 2011)الدد هأيدد هراح ادديهه
راتددددفهت.هددددةهايددددفهت ددددفف ه تيدددد ة ه تددددفرخ هرا ي صددددةه

 .Sivadasan et al رام  يديهاي.د تهم دي طه ي ة د 

 ال هأي هااكهرااف ه(2006)
 

رادددايهيصددد به همددد  ه  صددد   ه راتيقدددىهقددد  ه راةي قددديه
الد ههChoi and Krause (2006)اليد طه ي ة د ه

أيدددد هفةجدددديهتقدددد ي ه ت  ادددد هرا ي صددددةهفرخدددد هراي.دددد تطه
الد هأيد هاادكههMazzocchi (2008) أخيدةراهي ة د ه

رام هد تهرادايهيتي إدبهمد هفةجديهر ةتقد  هأ هرات  اد ه
قدي هاي صددةهراي.د تطه يةجدد هراق حددأهذدارهراتقدد ي ه ددفه
تحفيدددفهت ةيددد هرات لدددفهاادددفهتقددد ي هت جهددد ةهرافةرإددد ةه

رالددد ئمي هاليهددد هاادددفهتلدددفيتهرامختل دددي ه ذددد همددد هيدددفا ه
هرات ةي هراايهييإجتهم هتلكهرات جه ةطهههه

 غ اقددددددددددد اهمددددددددددد هيإدددددددددددتخفتهمصددددددددددد لفهرات لدددددددددددفه
Complexityمددددددددددددددةرف هامصدددددددددددددد لفهراتادددددددددددددد قكهه 
Complicacyدفهرا ريد هرا ملدفهه (GieBmann, 

2010; Denk and Pfneissl, 2009)ها هأ ه 
 Jager et)را قيدةهمد هراقد حقي هي ةيد  هقييهمد همقد ه

al., 2014; Kluth et al., 2014a; Kluth et 

al., 2014b; Aelker et al., 2013; 

ElMaraghy et al., 2012; Schuh et al., 

هKluth et al. (2014a) مدددق اهيدددفتهه (2008
مجم ادديهمدد هرا ددة اهقددي هرات لددفه راتادد قكهي سددحه ه

 (طه1راجف  هةيته)

 والتشابك (: أوجو االختالف بةن مصطلحي التعقد1جدول رقم )
ه

 التشابك  التعقد 
 ػاللبد سججٛخ يؼشٔفخ ثٍٛ ػُبصش انُظبو ػاللبد داخهٛخ يفبجئخ ثٍٛ ػُبصش انُظبو

 ًٚكٍ حسبة أٔ انزُجؤ ثسهٕن انُظبو أٔ ػُبصشِ ال ًٚكٍ حسبة أٔ انزُجؤ ثسهٕن انُظبو أٔ ػُبصشِ

ال ًٚكٍ رحمٛك انشلبثخ ػهٗ انُظبو ثم ٚالحع فمظ ٔٚؤثش 

 بَت انمبئًٍٛ ػهٗ إداسرّػهّٛ يٍ ج
 ًٚكٍ رحمٛك انشلبثخ ػهٗ انُظبو

ًٚكٍ ٔصف سهٕن انُظبو أٔ ػُبصشِ ثشكم رارٙ أٔ 

 شخصٙ
 ًٚكٍ ٔصف سهٕن انُظبو أٔ ػُبصشِ ثشكم يٕضٕػٙ

ٚزصف انُظبو ثأسثغ خصبئص ْٙ رؼذد، ٔرجبٍٚ، 

 ٔدُٚبيٛكٛخ، ٔػذو شفبفٛخ ػُبصشِ
 جبٍٚ ػُبصشِٚزصف انُظبو فمظ ثخبصٛزٍٛ ًْب رؼذد ٔر

ههههههههههه
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(؛هيم دد هالق حدددأه1مدد هرإدددتلةر هراجددف  هةيدددته)
رال  ها هراتا قكهذ هجد  همد هرات لدفه اديسهرا  دس ه
  اي.دددد تهرام لددددفهذدددد هي.دددد تهمتادددد قكهق قي دددديهراحدددد   ه
 ا دد ه هيم دد ه صدد ه دد هي.دد تهمتادد قكهقنيدد هي.دد ته

 Denk and Pfneisslم لف ه ذارهم هيى دفلهأيسد اه

هط(2009)
الباحثون في تصنةفيم ألنيواع التعقيد وةتباةن 

التيييي ةمأييين أن تواجيييييا المنظميييات نتةجييي: تبييياةن 
توجييييييات دراسييييياتيمل ومييييين األمثلييييي: عليييييى تليييييك 

 التصنةفات: 
 Internal complexityالتعقيييد اليييداخلي  -1

ه:External complexityوالتعقيد الخيارجي 
يلصدددددفهق ات لدددددفهرادددددفرخلفهرات لدددددفهرادددددايهت رجهددددد ه

 هرافرخليدددددديهحدددددد  همم ةإدددددديهرامي.مدددددديه ددددددفهقيئتهدددددد
 . ئ ه ه أيا ته هرامختل ي هأم هرات لدفهراخد ةجفه
 يلصددفهقدد هرات لددفهراددايهت رجهدد هرامي.مدديهيتيجدديه
ت  اله همد ها رمد هراقيئديهراخ ةجيدي هإد ر هراقيئديه
راخ ةجيدددديهراخ صدددديهأ هرا  مدددديهاهدددد طه يجدددددبهأ ه
ي دد  هذيدد كهيدد ةهمدد هراتدد ر  هقددي همإددت  هرات لددفه

لددفهراخدد ةجفهراددايهت رجهدد هراددفرخلفه مإددت  هرات 
رامي.مددي ه دددإارهريخ ددضهمإدددت  هرات لددفهرادددفرخلفه
ادددد هراخدددد ةجف؛هادددد هتددددتم  هرامي.مدددديهمدددد هافرة ه
رات لدددفهراخددد ةجفهقيجددد   هأمددد هاارهحدددفأهرا  دددسه
 إتتحم هرامي.ميهت  اي هاسد  ييه ه  ئد همد ه

 Kluth et al., 2014a; Kluth et) ةرئهد ه

al., 2014b; Aelker et al., 2013; Li et 

al., 2010; Schuh, 2005)هطهه
 Detail complexityالتعقيييييد التفصيييييةلي -2

 Dynamic complexityدةنامةأيوالتعقيد الي
ياددديةهرات لدددفهرات صددديلفهاادددفهرات لدددفهرايددد ت هاددد ه

 افف

رام  يددد ةهأ هر جددد ر هراتدددفهتاددد  هي.ددد تهم دددي هه     
 تق ييه  هأم هرات لفهرافيي مي فه ياديةهاادفهرات لدفه

فتهرالددددفة هالدددد هراتيقددددىهق إددددتج قيهرايدددد ت هادددد هادددد
راي. تهامفخ ةهم يييهراي تجيهج ئي اها هرةتق  ه

هطههه(Bozarth et al., 2009)أج رئ ه يم هقييه ه
 Structural complexityالتعقيد اليةأليي  -3

 Operationalوالتعقييييييييد التشيييييييي ةلي 

complexityيايةهرات لدفهراهي لدفهاادفهرات لدفهه
ةتق هقإدددل كهرادددي.تهرايددد ت هاددد هادددفتهراتن دددفهرامددد

ر إددددت تي يي هأمدددد هرات لددددفهراتادددد يلفه يادددديةهااددددفه
رات لدددفهرايددد ت هاددد هادددفتهراتن دددفهرامدددةتق هقإدددل كه

 ;Cheng et al., 2014)رادي.تهرافيي مي يديه

Sivadasan et al., 2006, 2002)هطهه
 Basic complexityالتعقيييييد األساسيييييي  -4

يايةهه:Actual complexityوالتعقد الفعلي 
 إ إفهاافهمإت  هرات لدفهرادايهت رجهد هرات لفهر

رامي.مدددددددد ةهرامتادددددددد قهيه ددددددددفهقيئتهدددددددد هرافرخليدددددددديه
 راخ ةجيي هأم هرات لفهرا  لدفه ياديةهاادفهمإدت  ه
رات لددددددفهراددددددايهت رجهدددددد هرامي.مدددددد ةهق ددددددفهتقييهدددددد ه
 ت قيله هإلإتةرتيجي ةهم يييهتهدف همد هخ اهد ه
اادددددفهتخ ددددديضهمإدددددت  هرات لدددددفهر إ إدددددفهرادددددايه

مإدددددت  هرات لدددددفهرا  لدددددفهت رجهددددد طه اليددددد  ه دددددإ ه
إدددديتق ي همدددد همي.مدددديه خددددة  ها ددددسهمإددددت  ه
رات لفهر إ إفهراايهاد هيختلد هقدي هرامي.مد ةه
رامتا قهيه فهقيئته هرافرخلييه راخ ةجيدي ه مد هأ ه
مإددددت  هرات لددددفهرا  لددددفهادددد هيتجدددد   هقحدددد  همدددد ه
ر حدد ر همإدددت  هرات لدددفهر إ إدددفهرادددايهت رجهددد ه

 ,Perona and Miragliotta)رامي.مددديه

 ط(2004
ه
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هFunctional complexityالتعقد اليوظةفي  -5
ه:Physical complexityوالتعقيييد الميييادي 

يادديةهرات لددفهرادد .ي فهااددفهرات لددفهرامددةتق هقددنفر ه
 .ي ددديهم ييددديهمددد ه .ددد ئ هرامي.مددديهأ هرإلفرة  ه
أم هرات لفهرام فيه يام ه  اهم هرات لدفهراهي لدفه
 رات لدددددددددددفهراتاددددددددددد يلفهراماددددددددددد ةهاايهمددددددددددد هإدددددددددددل  اه

(Efthymiou et al., 2012)هطهه
هلProducts complexityتعقييد المنتجييات  -6

هلProcess complexityوتعقيييد العملةيييات 
 Organizationalهوالتعقييييييد التنظةمييييييي

complexityيادديةهت لددفهراميتجدد ةهااددفهت لددفهه
مدد هتلفمدد هرامي.مدديهمدد هإددل ه إأ هخددفم ةهاادددفه
مإددددتهل يه ه إأ هام ئهدددد  هأمدددد هت لددددفهرا مليدددد ةه

ق هت لفهم هتل تهق هرامي.ميهمد هامليد ةه يلصفه
تادددددد يلييهاتح يدددددد همددددددفخ ته هااددددددفهرامخةجدددددد ةه
رامةغ قي ه يلصفهق ات لدفهراتي.يمدفهت لدفهراهي د ه

 Jager et al., 2014; Hu)راتي.يمفهالمي.ميه

et al., 2008)هط
تحدفي اهه-أيد اه د  هي اد هه- تمق هافرة هرات لدفههه

 سدددددددةه قيدددددددةراهامي.مددددددد ةهر امددددددد  ه دددددددفهرا يدددددددةهراح
(Fawcett et al., 2012; Levy, 2008; 

Parkhe et al., 2006)هحيأهيجبهاليه هرختيد ةه 
رإلإددتةرتيجييهرامي إددقيهات ددفي همإددت  هرات لددفهراددفرخلفه
ايتي إدددددبهمدددددد همإدددددت  هرات لددددددفهراخددددد ةجفهمدددددد هقددددددي ه

 ;Jager et al., 2014)رإلإددتةرتيجي ةهرات ايدديه

Kluth et al., 2014a, 2014b):ه
 Dealing withالتعقييييد  التعامييييل ميييي  -1

complexityمدد هخدد  هافرة هرات لددفهراددفرخلفهه
راايه هيم  هتجيقد هق   ايديه   د    همقد هرتخد اه
اجةر رةهم هانيه هت في هذي  هرامي.مديه  يد ف ه
فةجيهراا   ييه فهيةرةرةهرإلفرة  ه ااكهال ص  ه

اادددفهمإدددت  هرات لدددفهرادددفرخلفهرادددايهيتي إدددبهمددد ه
همإت  هرات لفهراخ ةجفطه

: Reducing complexityتخفية  التعقيد  -2
مددد هخددد  هرإددددتهفر هرامجددد  ةهرافرخليددديهراتددددفه
تاددددددهفهرةت  ادددددد اهملح .دددددد اه ددددددفهمإددددددت  هرات لددددددفه
قدددددإجةر رةهم ييددددديهتهدددددف هاادددددفهراحدددددفهمددددد هذددددداره
رامإددددت   همقدددد هراددددتخل همدددد هراميتجدددد ةهغيددددةه
يلدد  هر يادد يهراتددفه هتسددي هييمدديه رامةقحدديه رق

ارهمددددد ه ددددد  هالمي.مدددددي ه اادددددكهق قي ددددديهراحددددد  ها
مإدت  هرات لددفهراددفرخلفهأالد همدد همإددت  هرات لددفه

هراخ ةجفط
ه:Avoiding complexityتجنيييل التعقيييد  -3

قميددد ه.هددد ةهمجددد  ةهأ همإدددت ي ةهجفيدددف همددد ه
رات لدددفهرادددفرخلفهمددد هر إددد س ه اادددكهمددد هخددد  ه
اجةر رةهمق هتيمي هميتج ةه املي ةهرامي.ميطه
ه تتقددد هتلدددكهرإلإدددتةرتيجييهااره ددد  هذيددد كهتي إدددب
قدددددي همإدددددت  هرات لدددددفهرادددددفرخلفه مإدددددت  هرات لدددددفه

هراخ ةجفطه
ي يد ه: Pricing complexityتسعةر التعقد  -4

ااددكهااره دد  هرامإددتهل   هأ هرا مدد  هرامةتلقدد  ه
يةغقدددد  ه ددددفهمإددددت  همدددد هرات لددددفه ددددفهميتجدددد ةه
رامي.مددديه)ت لدددفهخددد ةجف(؛ه دددإ هرامي.مددديهيجدددبه
اليهدددد هأ هتإددددد  هاتددددد  يةهتلددددكهراميتجددددد ةهقهددددداره

مدددد هرات لددددفه)ت لددددفهفرخلددددف( ه ق قي دددديهرامإددددت  ه
راحدددد  هإدددد  هيتحمدددد هرامإددددتهل   هأ هرا مدددد  ه
رامةتلقدددد  هراإدددد ةهراددددايهيتي إددددبه يددددفةهرات لددددفه

هرام ل به فهراميتج ةط
ه:Generating complexityخلييا التعقييد  -5

ااره د  همإدت  هرات لدفهراددفرخلفهأيد همد همإددت  ه
رات لددددفهراخدددد ةجف؛ه ددددفهذددددالهراح ادددديهادددد هتددددتم  ه

م همج قهيهرات لفهراخ ةجف ه اليهد هأ ههرامي.مي
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تخلدددداه إأ هت يددددفهمدددد همإددددت  هاي صددددةهرات لددددفه
رادددددفرخلفهمقددددد هميتج تهددددد  ه املي تهددددد  ه ذي لهددددد ه

هراتي.يمفطههههههه
 George and الدددد هراددددةغتهمدددد هةىيدددديه

Wilson (2004)الت لدفهالد هأيد هرال تد هراصد مةهه
 ةق  ه يم هرامي.م ة ها هأ هرا  اقييهرا .م هميه ه

تهتتقي هأ هت قاهي. م اهإلفرة هرات لف ه م هأ هرا فيدفها
م هرامي.مد ةهراتدفهتقيدةهأ ه قلدةهمقد هذدارهراي.د ته
 هت ة همف ه   ايديه   د   همد هتلد تهقد همد هأياد يه
 فهذارهراصفف هاااكهايسهالد هرامي.مد ةهأ هتتقيد ه
أ هت قدداهي. مدد اهإلفرة هرات لددفه حإددب؛هقدد هاليهدد هأ ه

رادددددددايههMaturityسددددددد هتةرجددددددد ه تلددددددديتهمإدددددددت  هراي
 ,.Kluth et al) صددلةهاايدد هقاددن هذددارهراي.دد ته

2014a, 2014b)ه ي تقدددةهيمددد ا هيسددد  هرالدددفة ه 
Capability Maturity Modelراددايهيددفتهمدد هه
 Softwareج يدددددبهم هدددددفهذيفإددددديهراقةمجيددددد ةه

Engineering Instituteقج م دديههCarnegie 

Mellonمدد هأ سدد هرايمدد ا هراتددفهيم دد هأ هت تمددفهه
رامي.م ةهام ة يهمإت  هرايس هراايه صلةههاليه 

 ,Berg)ااي هقان هراي.د تهراخد  هقهد هإلفرة هرات لدفه

وتتمثييل مسييتوةات ىييذا النمييوذج فةمييا ةلييي  ه(2006
(Kluth et al., 2014a, 2014b): 

حيددأه هي جددفه هددتهالت لددف ههالمسييتوا المبييدئي: -1
  امي.ميه فهذارهرامإت  هت   هغيدةهمهتمديهأ ه

 يهمددددددد هماددددددد  ةهرات لدددددددفهأ هغيدددددددةهمفة ددددددديه
هاإتةرتيجي ةهم رجهت طههه

حيأهت   هرامي.ميهي فة ه فههمستوا التعرةف: -2
ذددددددارهرامإددددددت  هالدددددد هت ةيدددددد ها رمدددددد هرات لددددددفه

هراخ ةجفه مج  ةهرات لفهرافرخلفط
حيددأهت دد  هرامي.مدديهيدد فة ههالمسييتوا الوصييفي: -3

 ددفهذددارهرامإدددت  هالدد هرإدددتخفرته ددةاه صددد ييه

ختلددددد همج  تددددد ه قنق ددددد فلهاتليددددديتهرات لدددددفه دددددفهم
هرامتق يييطههههههه

حيأهت   هرامي.مديهيد فة ه دفههالمستوا الأمي: -4
ذارهرامإدت  هالد هرات قيدةهاد هر ق د فهرامختل ديه
الت لفه فهمختل همج  ت ه فهص ة همل ييسهأ ه

همىاةرةه مييطههههههه
حيددأهتلدد تهرامي.مدديه ددفهذددارههمسييتوا التحلةييل: -5

ق دددد فله  ددددفهمج  تدددد هرامإددددت  هقتحليدددد هرات لددددفهقن
رامختل ددي ه اادددكهمددد هخددد  هرإدددتلةر ه فةرإددديهمددد ه
ت صلةهااي هم همل ييسه ص ييه  مييه دفهذداره

هراصففه راةق هقييه طه
ذيددددد هت دددددة ه تحدددددففهرامي.مددددديههمسيييييتوا اإلدار : -6

اإدتةرتيجي ةهم ييديهت تمددفهاليهد ه دفهافرة هرات لددفه
راددددايهت رجهدددد ه ددددفهمج  تدددد هرامختل دددديه قنق دددد فله

هيطههههرامتق يي
ذي هتإ  هرامي.ميهاافهتحلياههمستوا التوافا: -7

يددد ةهمددد هرات ر ددداهأ هراتيددد غتهقدددي همإدددت  هرات لدددفه
رافرخلفه مإت  هرات لدفهراخد ةجفهرادايهت رجهد  ه
تقددد ةهرإلإدددتةرتيجي ةهرامي إدددقيهراتدددفهيم ددد همددد ه  رق

هخ اه هراح  .هال هذارهرات ر اهأ هراتي غتطههههههههههه
إددددد هرإلمدددددفرفهمددددد ه ادددددتهيإدددددلتهمجددددد  هافرة هإ 

مادددد ليهرات لددددفهاددددني هاددددن هقدددد يفهمجدددد  ةهرام ة دددديه
ر خة  ه إاره  يةهإ إ هرإلمفرفهت قةهاد همةرحد ه
أ هحللددد ةهمتت ق ددديهتسددد  همددد هخ اهددد هييمددديهم ييددديه
اميت همد هقفريديهمد همد ةفيهرحتي جد ةهرامي.مديهحتد ه

 Ren) صد  هراميدت هالمإدتهلكهأ هرا ميد هرايهد ئفه

et al., 2013)رهرات ددففه ددفهرامةرحدد هأ ه؛ه ددإ هذددا
راحللددد ةهراتدددفهتمقددد ه ددد هميهددد همي.مددديهأ همي.مددد ةه
م ييدددي ه رات دددفف ه راتيددد ة ه رافيي مي يددديه دددفهرا مليددد ةه
 رات دد ا ةهفرخددد ه دد همةحلددديهأ هحللدديه  يمددد هقييهددد  ه
 راح جددديهاادددفه ددددتهذ ئددد همدددد هرام ل مددد ةهإلفرة هتلددددكه
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رامةرحدد هأ هراحللدد ة هق إلسدد  يهااددفهرا مدد ه ددفه.دد ه
 ةجيدددديهفيي مي يدددديه غيددددةهمى ددددف ؛هج دددد هافرة هقيئدددديهخ

إ إ هرإلمفرفهم هر م ةهق ا يهرات لف هحتد هأصدقفه
مدددددد هراادددددد ئ هرالدددددد  ه ددددددفهرا يددددددةهراح سددددددةهأ هافرة ه
إ إددددد هرإلمدددددفرفهذدددددفهافرة هت لدددددفهإ إددددد هرإلمدددددفرفه
(Hou et al., 2014; Roh et al., 2014; 

Serdarasan, 2013; Hua et al., 2011)ه مد ه 
الدددددددد ه يدددددددد ف هرذتمدددددددد تهر  دددددددد فيميي هري  ددددددددسهذدددددددداره

 رامم ةإدددددي هقفةرإددددديهر خ ددددد ةهراتدددددفهتت دددددةضهاهددددد ه
إ إددددددد هرإلمددددددددفرفه ددددددددفهراإددددددددي رةهرالليلدددددددديهر خيددددددددة ه
(Bandaly et al., 2013; Snyder et al., 

هطهه(2012
  هيتقدد ي هراقدد حق  ه ددفهت ددةي هتهات لددفهإ إدد ه

هSivadasan et al. (2006)رإلمفرفطه مق ا هي ة د ه
ااددكهر مددةهراددايهيحددفأهيتيجدديهامدد هاددف هالدد هأيدد ه

مي.مد ةهمدد هق سدده هقصدد ة هيييدي هحيددأهتتددف اه يمدد ه
قييهدددددددد ه فرخلهدددددددد هرامدددددددد رف ه ر مدددددددد ر  ه رام ل مدددددددد ة ه

 .Hu et al راميتجد ةهقصد ة هغيدةهمى دف طه ي ة د ه

الددد هأيددد هاادددكهر مدددةهرادددايهي.هدددةهيتيجددديهه(2008)
ت ففه تي ةهاي صةهإ إد هرإلمدفرفه املهد ه دفه.د ه

 .Bozarth et alتصد هق دفتهراتن دفطه ي ة د هقيئديهت

ال هأي هااكهرامإت  هم هرات لفهرات صيلفهه(2009)
 رات لدفهرادفيي مي فهرامصد حبهالميتجد ة ه را مليد ة ه
 را  ي ةهراتفهتا  هإ إد هرإلمدفرف ه ياديةهرات لدفه
رات صددديلفهاادددفهرات لدددفهرايددد ت هاددد هادددففهرام  يددد ةهأ ه

تق ييهدد  هأمدد هرات لددفهر جدد ر هراتددفهتادد  هي.دد تهم ددي ه ه
راددفيي مي فه يادديةهااددفهرات لددفهرايدد ت هادد هاددفتهرالددفة ه
ال هراتيقىهق إدتج قيهراي.د تهامدفخ ةهم ييديهراي تجديه
ج ئيدددد اهادددد هرةتقدددد  هأج رئدددد ه يمدددد هقييهدددد  ه ااددددكه مدددد ه

هأ سحي هإل  اطهه
 يدددددة هراق حدددددأهأ هرات ةي ددددد ةهراإددددد قليهات لدددددفه
 تهإ إدد هرإلمددفرفهيددفهأذملددةهاحددف هخصدد ئ هراي.دد

رام لفه ذفهافتهاد   ييهاي صدةل ه ة د ةه لد هالد ه
خص ئصدددددد هراق قدددددديهر خددددددة همدددددد هت ددددددفف ه تقدددددد ي  ه
 فيي مي ييهاي صةلطه اليد  هيم د هالق حدأهأ هي دة ه
ت لفهإ إ هرإلمفرفهال هأي هتلكهرا. ذة هراتدفهتيدت ه
اددددددد هت دددددددفف ه تقددددددد ي  ه فيي مي يدددددددي ه ادددددددفتهاددددددد   ييه

ه اهأ هج ئي اطهههرا ي صةهرام  ييهاإ إ هرإلمفرفه لي
 يتقددد ي هراقددد حق  ه دددفهتصددديي هتها  رمددد هت لدددفه
إ إددد هرإلمدددفرفهال صددد  هاادددفهملددد ييسهمت  ملددديه دددفه

 Jacobs (2013)صيييينف ذددددارهراصددددففطه مددددق ا ه
 عوامل تعقد سالسل اإلمداد إلي ثالث: عوامل ىي:

 Multiplicityالتعددة:  -1
ية هرا فيفهم هراق حقي هأ هرات ففييها م هم ه

 ,Serdarasan)ت لددددفهإ إدددد هرإلمددددفرفها رمدددد ه

2013; Closs et al., 2010; Bozarth et al., 

2009; Closs et al., 2008; Choi and 

Krause, 2006)طه تمقدد هرات ففيدديهاددففهرا ي صددةه
 فه  همةحليهأ هحلليهم همةرح هأ هحلل ةهإ إ ه
رإلمدددددفرفهق دددددضهراي.دددددةهاددددد هتاددددد ق هأ هتقددددد ي هتلدددددكه

أ هتد فرفهفةجديهت لدفهإ إد هرا ي صةطه م هرامت يد ه
هرإلمفرفهق ي ف هاففهرا ي صةهرام  ييهاه طهه

 Diversityالتنوع  -2

يددة هرا فيددفهمدد هراقدد حقي هأ هراتيدد ةها مدد همدد ه
 ,Serdarasan)ا رمدددد هت لددددفهإ إدددد هرإلمددددفرفه

2013; Closs et al., 2010; Bozarth et al., 

2009; Chao and Kavadias, 2008)طه يلصدفه
 ي هرا ي صددةه ددفه دد همةحلدديهأ هحللدديهمدد هقدد اتي ةهتقدد

مةرحدد هأ هحللدد ةهإ إدد هرإلمددفرفهق ددضهراي.ددةهادد ه
اففهتلكهرا ي صةطه م هرامت ي هأ هت فرفهفةجيهت لفه
إ إدد هرإلمددفرفهق يدد ف هفةجدديهتيدد ةهرا ي صددةهرام  يدديه

 اه طه

 

ه
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هInterconnectednessالترابط  -3
ية هرا فيدفهمد هراقد حقي هأ هراتدةرق ها مد همد ه

 ,Serdarasan) هت لددددفهإ إدددد هرإلمددددفرفها رمدددد

2013; Bozarth et al., 2009; Langlois, 

طه يلصفهق اتةرق ه ج فها ي ةهقي هاي صةه(2002
 ددد همةحلددديهأ هحللددديهمددد همةرحددد هأ هحللددد ةهإ إددد ه
رإلمدددددفرف هق إلسددددد  يهاادددددفهرا  يددددد ةهقدددددي همةرحددددد هأ ه
حلل ةهإ إ هرإلمدفرفهارتهد طه مد هرامت يد هأ هتد فرفه

لفهإ إ هرإلمدفرفهق يد ف هادففهرا  يد ةهقدي هفةجيهت 
هرا ي صةهأ هرامةرح هأ هراحلل ةهرام  ييهاه طهههه

فقيد صينفوا  Bozarth et al. (2009)أميا 
 عوامل تعقد سالسل اإلمداد إلي ثالث: عوامل ىي:

 Downstreamتعقد العالق: م  المستيلأةن  -1

complexity  
إدددت  هيلصدددفهقت لدددفهرا  يددديهمددد هرامإدددتهل ي هم

رات لددددددفهرات صدددددديلفه رات لددددددفهراددددددفيي مي فه ددددددفها يدددددديه
رامي.ميهقمإتهل فهميتج ته طه م هأمقليها رم هت لدفه
را  يددددديهمددددد هرامإدددددتهل ي هادددددففهمإدددددتهل فهميتجددددد ةه
رامي.مددددددي ه تقدددددد ي هرحتي جدددددد ةه ةغقدددددد ةهمإددددددتهل فه
ميتج ةهرامي.مي ه مت إد ه د  هف ة هحيد  هميتجد ةه

 هميتجد ةهرامي.مي ه فةجديهت يدةهمإدت  هرا لدبهالد
رامي.مدديطه مدد هرامت يدد هأ هتدد فرفهفةجدديهت لددفهإ إدد ه
رإلمددددفرفهق يدددد ف هاددددففهمإددددتهل فهميتجدددد ةهرامي.مددددي ه
  يدددد ف هفةجدددديهتقدددد ي هرحتي جدددد ةه ةغقدددد ةهمإددددتهل فه
ميتج ةهرامي.مي ه ريخ  ضهمت إ ه د  هف ة هحيد  ه
ميتج ةهرامي.مي ه  يد ف هفةجديهت يدةهمإدت  هرا لدبه

 ,Serdarasan)الددد هميتجددد ةهرامي.مددديطه يت ددداه

2013; Manuj and Sahin,  

2011; Raj and Lakshminarayanan,     

 

2010; Isik, 2010; Huatuco et al., 2010; 

Sivadasan et al., 2009; Hu et al., 2008; 

Martinez-Olvera, 2008; Wu et al., 

2007; Sivadasan et al., 2006)مدددد هه

Bozarth et al. (2009)لفهرا  ييهال هراتق ةهت ه
هم هرامإتهل ي هأحفها رم هت لفهإ إ هرإلمفرفطه

 Internalتعقيييييييد التصييييييينة  اليييييييداخلي  -2

manufacturing complexity 
يلصددفهقت لدددفهراتصدديي هرادددفرخلفهمإددت  هرات لدددفه
رات صددددديلفه رات لدددددفهرادددددفيي مي فه دددددفهقيئددددديهراتصدددددديي ه
راددفرخلفهالمي.مدديطه مدد هأمقلدديها رمدد هت لددفهراتصدديي ه

راميتجددددد ةهراتدددددفهتصدددددي ه هرامي.مدددددي هرادددددفرخلفهادددددففه
 تق ييهددد  ه تقددد ي همت لقددد ةهتاددد يله  ه مدددف هرإدددتلةرةه
م  ييدددديهت ييددددةلهقإدددده ايطه مدددد ي هميتجدددد ةهرامي.مددددي ه رق
 مددد هرامت يددد هأ هتددد فرفهفةجددديهت لدددفهإ إددد هرإلمدددفرفه
ق ي ف هادففهراميتجد ةهراتدفهتصدي ه هرامي.مدي ه  يد ف ه

ادد يله  هفةجديهتق ييهدد  ه  يد ف هفةجدديهتقد ي همت لقدد ةهت
 ريخ ددد ضهفةجددديهرإدددتلةرةهمددد ي هميتجددد ةهرامي.مدددي ه

 ;Serdarasan, 2013) صدد  قيهت ييددةلطه يت دداه

Manuj and Sahin, 2011; Isik, 2010; 

Martinez-Olvera 2008; Sivadasan et al., 

ال هراتق ةههBozarth et al. (2009)م هه(2006
ت لددددفهراتصدددديي هراددددفرخلفهأحددددفها رمدددد هت لددددفهإ إدددد ه

هطهههههههههرإلمفرف
 Upstreamتعقيييد العالقييي: مييي  الميييوردةن  -3

complexity 
يلصددددفهقت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامدددد ةفي همإدددددت  ه
رات لددددددفهرات صدددددديلفه رات لددددددفهراددددددفيي مي فه ددددددفها يدددددديه
رامي.ميهقم ةفيهرحتي ج ته طه م هأمقلديها رمد هت لدفه
را  يددددددديهمددددددد هرامددددددد ةفي هادددددددففهمددددددد ةفيهرحتي جددددددد ةه

 را يةهرامإت ةاهم ههرامي.مي ه فةجيهراتق ي هقييهت 
جددددددددد يقهتهال  ددددددددد  هق حتي جددددددددد ةهرامي.مدددددددددي ه فةجددددددددديه
 رامصفريييهراتفهيتمت   هقه  ه مف هراتم فهرامي.مي

ال هم ةفي هغيدةهمحليدي هال  د  هق حتي ج تهد طه مد هه
رامت يدد هأ هتدد فرفهفةجدديهت لددفهإ إدد هرإلمددفرفهق يدد ف ه
اففهم ةفيهرحتي ج ةهرامي.مي ه  ي ف هفةجيهراتقد ي ه
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  ددد  هرا يدددةهرامإدددت ةاهمددد هجددد يقهتهال  ددد  ههقيددديهت 
ق حتي جدددد ةهرامي.مددددي ه ريخ دددد ضهفةجدددديهرامصددددفريييه
راتددددفهيتمت دددد  هقهدددد  ه  يدددد ف هراتمدددد فهرامي.مدددديهالدددد ه
مددددد ةفي هغيدددددةهمحليدددددي هال  ددددد  هق حتي ج تهددددد طه يت ددددداه
(Serdarasan, 2013; Manuj and Sahin, 

2011; Raj and Lakshminarayanan, 

2010; Isik, 2010; Huatuco et al., 2010; 

Sivadasan et al., 2009; Hu et al., 2008; 

Martinez-Olvera, 2008; Wu et al., 

2007; Sivadasan et al., 2006)مدددد هه
Bozarth et al. (2009)ال هراتق ةهت لفهرا  ييهه

هم هرام ةفي هأحفها رم هت لفهإ إ هرإلمفرفطههههههه
 األداء التصنةعي للمنظم:

يتهر فر همدد هرا .دد ئ هراحي يدديهراتددفهي تقددةهتليدد
تسددد ل هقهددد هافرة هرامي.مدددي ه ددد  فر هرادددايه هيم ددد ه

طه يم ددد ه(Chen, 2008)تلييمددد ه هيم ددد هافرةتددد ه
ت ةيدد هتليدديتهأفر هرامي.مدديهقنيدد هرات ددة هالدد همددف ه
يج حهدددد ه ددددفهتحليدددداهأذددددفر ه هراميادددد ف ه تلددددفيةهمدددد ه
تسدددددي  همددددد هييمددددديهامإدددددتهل فهميتج تهددددد ه أصدددددح به

 ,Striteska)راخددةي ههStakeholdersهرامصدد اف

طه يجدددبهأ هتحدددة هرامي.مددديهايدددفهرختي ةذددد ه(2012
اتادد يليهملدد ييسهر فر هراخ صدديهقهدد هأ هتتي إددبهمدد ه
ت جه تهددد هرإلإدددتةرتيجييه تدددت  تهمددد هراقيئددديهراتي  إدددييه

هطهههههههه(Chen, 2008)راتفهت م ه فها  ةذ ه
أن نظييام تقةييةم األداء  Hon (2005)وةييرا 

 ةتصف بالخصائص التالة:: ةجل أن

قحيددأهي لدتهجميدد هرا د ملي هق امي.مدديههالشيفافة:: -1
ر إددسهرامختل دديهرام تمددفهاليهدد ه ددفهتليدديتهر فر ه

ه رات يةرةهراتفهيفهتجة هقانيه طه
راادد  هر   همدد هأادد   هرااددم  هذدد هالشييمول:  -2

أ هت ددد  هملددد ييسهر فر هاددد مليهاجميددد ه .ددد ئ ه
تم يددد  ه مددد رةفهرامي.مدديهمددد هايتددد   ه تإددد يا ه ه

قاةيي ه غيةذ  هق إلس  يهاادفهجميد هرامإدت ي ةه
رإلفرةيددديهمددد هافرة هاليددد  ه  إددد   ه تي يايددديهأ ه
مق اددة  هأمددد هراادد  هراقددد يفهمدد هأاددد   هراادددم  ه
 هدددد هأ هت  ددددسهملدددد ييسهر فر هر فر هراددددفرخلفه
را لدددفه راج ئدددفهالمي.مدددي هق إلسددد  يهاادددفهر فر ه

امتقدد ف هقييهدد هراخدد ةجفهاهدد هرام قددةهادد هراتددنقيةهر
ه قي هراقيئيهراخ ةجييطه

قحيددددددأه هتت دددددد ةضه  ههالتأامييييييل واالنسييييييجام: -3
هتتي  ةهمل ييسهر فر هم هق سه هراق ضطهه

ذدددفهيدددفة هي.ددد تهتليددديتهر فر هالددد هاالعتمادةييي::  -4
تددددد  يةهقي يددددد ةهي ددددد  هاليهددددد ه دددددفهتليددددديتهر فر ه
هراح افه رام سفه راتخ ي هاألفر هرامإتلقلفطه

ادددفهراخصددد ئ هراإددد قليهرا رجددددبه ق إلسددد  يها
ت ر ةذ ه دفهي.د تهتليديتهر فر ؛هيدة هراق حدأهأ هذيد كه
خصدددد ئ هأخددددة هيجددددبهأ هيتصدددد هقهدددد همقدددد هذدددداره
راي.ددددد ت ه ذدددددفهقإددددد  ت ه إددددده ايه همددددد همددددد هج يدددددبه
را  ملي  ه مة يتد هقحيدأهيم د هت فيلد هايدفهراح جدي ه
 جدددددف رلهر يتصددددد فييهقحيدددددأهت ددددد  همي   ددددد همإددددد  ييه

هطهههههات  اي  هال هر ي 
 ي تقددددةهي.دددد تهتليدددديتهر فر هراتصدددديي فهي. مدددد اه
 ةايدددد اهمدددد هراي.دددد تهرا دددد تهاتليدددديتهأفر هرامي.مدددديطه يددددفه
ت دد ةةهملدد ييسهر فر هراتصدديي فهمدد هراتة يدد هالدد ه
رات ل يه فهإتيي ةهرالة هرام سف هاافهراتة يد هالد ه
رإليت جيدددددديه ددددددفه تددددددة هراإددددددق يي ة هقددددددتهراجدددددد ف ه ددددددفه

 ددفف همدد هراتإدد يي ةهحتدد هراقم يييدد ة ه رام دد ييةهرامت
طه يةجدددد هت ددددففه(Hon, 2005)را يددددةهراح سددددةه

رام د ييةهرامإدتخفميه دفهييد سهر فر هراتصديي فهااد ه
ت ددد ةه ت لدددفهرادددي.تهراتصددديي ييه دددفهرا يدددةهراح سدددةه
امج قهيهم هت رجه هم هتحفي ة ه ذ هم هج  هرات ففه

 ;Humphrey et al., 2014)أمدددةراهحتميددد اه

Khanchanapong et al., 2014)هطههه
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 يتقدد ي هراقدد حق  ه ددفهتحفيددفذتهاملدد ييسهر فر ه
(ه قي دديه2راتصدديي فهالمي.مددي ه يقددي هراجددف  هةيددته)

 ذالهرامل ييسهقمجم ايهم هرافةرإ ةطهه

ه

 (: مقاةةس األداء التصنةعي للمنظم: بمجموع: من الدراسات2جدول رقم )
 

 مقاةةس األداء التصنةعي للمنظم: الدراس:
Khanchanapong et al. 

(2014) 
 انًشَٔخ –ٔلذ انزأخٛش  –جٕدح انًُزج  –انزكهفخ 

Mittal and Jain (2014) 

رٕفٛش انًُزجبد  –انجٕدح  –َسجخ االَزفبع يٍ انًٕاسد  –االػزًبدٚخ  –انزكهفخ 

انٕلذ انالصو نالَزمبل نهًسزٕٚبد انؼهٛب  –ٔلذ انزأخٛش  –فٙ انٕلذ انًحذد 

 ح انزشرٛت انذاخهٙانٕلذ انالصو إلػبد –نإلَزبج 

Furlan et al. (2011) 
رٕفٛش انًُزجبد فٙ انٕلذ  –انزطبثك يغ انًٕاصفبد  –ركهفخ انٕحذح انًُزجخ 

 انًشَٔخ فٙ رغٛٛش حجى اإلَزبج –انًحذد 

Naor et al. (2010)  انًشَٔخ –رٕفٛش انًُزجبد فٙ انٕلذ انًحذد  –انجٕدح  –انزكهفخ 

Vachon and Klassen 

(2008) 

انزأثٛش  –انًشَٔخ  –رٕفٛش انًُزجبد فٙ انٕلذ انًحذد  –انجٕدح  –نزكهفخ ا

 يؼذل انُفبٚبد –ٔلذ اإلػذاد  –صيٍ انذٔسح  –انجٛئٙ 

Chen (2008) 
فؼبنٛخ انًؼذاد  –رٕفٛش انًُزجبد فٙ انٕلذ انًحذد  –يؼذل شكبٖٔ انؼًالء 

 ركهفخ انجٕدح –انجٕدح  –

Swink et al. (2007) 
يشَٔخ  –رٕفٛش انًُزجبد فٙ انٕلذ انًحذد  –انجٕدح  –كهفخ فؼبنٛخ انز

 يشَٔخ انًُزجبد انجذٚذح –انؼًهٛبد 

Grando and Belvedere 

(2006) 
 االثزكبس –انجٕدح  –انًشَٔخ  –ٔلذ انزأخٛش 

Hon (2005)  انًشَٔخ –رٕفٛش انًُزجبد فٙ انٕلذ انًحذد  –اإلَزبجٛخ  –انجٕدح  –انزكهفخ 
ه

 حددأهذددارهراتقدد ي هقددي هراقدد حقي ه ددفه يةجدد هراق
تحفيددددفذتهاملدددد ييسهر فر هراتصددددديي فهالمي.مدددديهاادددددفه
رخددددددددت  هت جهدددددددد ةه مجدددددددد  ةهت قيدددددددداهفةرإدددددددد تهته
رامختل دددددي هحيددددددأها هراملدددددد ييسهراتدددددفهتتي إددددددبهمدددددد ه
ت جه ةه مج  ةهم ييديهيدفه هتتي إدبهمد هت جهد ةه

ه مج  ةهأخة ه ا هقا  هج ئفطهههه
 وضوح سالسل اإلمداد 

ي.مدد ةهر امدد  ه ددفهرا يددةهراح سددةهت مدد هم
 فهقيئيهتتص هقفةجديها ايديهمد هرافيي مي يديه رات لدفه
(Caridi et al., 2014; Williams et al., 

 ه ام رجهدددددديهااددددددكهإدددددد ةهتلددددددكهرامي.مدددددد ةه(2013
هResponsivenessاتحإدددددي هاددددديسه لددددد هرإدددددتج قيه

إ إددددددد هرإلمدددددددفرفهراخ صددددددديهقهددددددد هالت يدددددددةرةهراقيئيددددددديه

(Malhotra and Mackelprang, 2012)هقد ه 
تلددكهراإ إدد هاهددالههAgilityأيسدد اهإددةايهرإددتج قيه

هطهه(Yusuf et al., 2014)رات يةرةه
 يت لبهتحلياهإةايهرإتج قيهإ إ هرإلمفرفه
الت يدددةرةهراقيئيددديهماددد ة يهرام ل مددد ةهقدددي هر  دددةر ه
رام  يدددددديهاهدددددد  ه يلصددددددفهقمادددددد ة يهرام ل مدددددد ةهييدددددد ته

صد  هاد همد هر  ةر هرام  ييهاإ إد هرإلمدفرفهق إل 
ادددددفيه همددددد هم ل مددددد ةهيدددددفهتإددددده همم ةإددددديهأيادددددد يه

 Williams)ر  ةر هر خة ه م هتتخالهم هيةرةرةه

et al., 2013)ه تلد فهراماد ة يهرا   اديهالم ل مد ةه 
 ددددفهذددددارهرإل دددد ةهااددددفهمدددد هيإددددم هق سدددد  هإ إدددد ه

هطهه(Barratt and Oke, 2007)رإلمفرفه
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 يدددددفهح.دددددفهم هددددد ته سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه
قيةه فهرا يةهراح سةهم هج يدبهراقد حقي هق ذتم ته 

 Caridi et al., 2014, 2010; Kim) رامم ةإي ه

and Kim, 2014; Yu and Goh, 2014; 

Zhang et al., 2011)ه الد هرادةغتهمد هذداره ه 
ي جدددفهرت ددد اهقدددي هجمهددد ةهراقددد حقي هالددد هم يددد هذددداره
رام هد ت هقد ها هذيدد كهرا قيدةهمد هراخلدد ه إد  هرا هددته

 ;Caridi et al., 2014)يددد لهاف اتددد ه م 

Williams et al., 2013; Francis, 2008; 

Barratt and Oke, 2007)طه مدق ا هيصدةهق دضه
راقدد حقي هم هدد ته سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهالدد همجددةفه
يددددفة هر  ددددةر هرامختل دددديهرام  يدددديهاهدددد هالدددد هتقدددد ف ه

 Geerts and)رام ل مدددد ةه يمدددد هقييهدددد  همقدددد ه

O'Leary, 2014; Tse and Tan, 2012; Kim 

et al., 2011)ه دفهحدي هة د ه (Yu and Goh, 

2014; Williams et al., 2013)الد هراصد  ةهه
راتدددفهيجدددبهأ هتتمتددد هقهددد هرام ل مددد ةهرامتق فاددديهقدددي ه
مختلدددددد هأ ددددددةر هإ إدددددد هرإلمددددددفرف همقدددددد هرات ييددددددةه
رامي إدددب ه ر  تمددد   ه رافيدددي ه فةجددديهراقلدددي ه مدددف ه

يمدد هة دد ه ج فذدد ه ددفهادد  هيم دد همدد هرإددتخفرمه  هقي
(Barratt and Oke, 2007; Kaipia and 

Hartiala, 2006)ال هرامي   هراتفهتحلله ه 

مختلددد هأ دددةر هإ إددد هرإلمدددفرفهمددد هجدددةر هتقددد ف هه
رام ل مددد ةه يمددد هقييهددد طه يدددة هراق حدددأهأ هرات جهددد ةه
راق قيهراإ قليهات ةي ه س  هإ إد هرإلمدفرفهت مد ه
ق سدددددده هراددددددق ضطه اليدددددد  هيم دددددد هت ةيدددددد ه سدددددد  ه

إد هرإلمدفرفهقنيد هيدفة هر  دةر هرامختل ديهرام  يدديهإ 
اه هال هتق ف هم ل م ةهارةهجد ف ها ايديه يمد هقييهد ه

هتفاتهاملييهرتخ اذ هالةرةرته هرامختل يطههه
أ هيجدد  ههTse and Tan (2012) يددة ه

مختل هر  ةر هرام  ييهاإ إ هرإلمفرفه فهتي ياذ ه
اهددددد ههإلإدددددتةرتيجي ته هإلفرة هرامخددددد  ةهراتدددددفهتت دددددةض

يتيجيهافتهراتن فهمةذ  هق س  هتلدكهراإ إد  ه مد ه
أيدد همدد هراتلددفتههCaridi et al. (2014)يسددي ه

رامةحلدددفه دددفه سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفهتت يدددةه قي ددديه
را  ييهقي همختل هر  ةر هرام  ييهاه  ه مد هقفريديه
را سددددددددددددد  هتحلددددددددددددداهتلدددددددددددددكهر  دددددددددددددةر هراتيإدددددددددددددياه

Coordinationيه يم هقييهد  ه مد هرافةجديهرامت إده 
 يمدددد ههCooperationمدددد هرا سدددد  هتحلدددداهرات دددد   ه

قييهدد  ه ايددفهرامإددت ي ةهرامتلفمدديهمدد هرا سدد  هتصدد ه
 يم هقييه طه يى دفههCollaborationافةجيهراتس م ه

Kim and Kim (2014)أ هتلدكهراميد   ها سد  هه
إ إددد هرإلمدددفرفهتتجلددد ه دددفهرا يدددةهراح سدددةهحيدددأه
سهأصقحةهرامي  إيهقي هاق  ةهإ إ هرإلمدفرفه ادي

هقي هرامي.م ةه ق سه هراق ضطهه
 يددددفهإدددد ذتهراتلددددفتهراتليددددفهرا قيددددةه ددددفهرا يددددةه
راح سددددددةهالدددددد هتحليدددددداه سدددددد  هإ إدددددد هرإلمددددددفرفه

(Geerts and O'Leary, 2014)ها هأ هاددففه 
رامي.م ةهرامإت يف هم هذارهرا س  هم ه ر همحدف فراه

(Kim and Kim, 2014)ه يةجد هاادكهاادفهت لدفه 
إلمدفرفهاألإدق بهرات ايديهمهميهتحلياه س  هإ إد هر

(Bottani et al., 2010; Sarac et al., 2010)ه:ههههه
تاددتةهراقي يدد ةهرا  مدديهاتحليدداه سدد  هإ إدد هه-1

رإلمددددفرفهقدددددي هادددددففهمددددد هرامي.مددددد ة ه راميددددد  اه
هراج ةر يي ه ي.تهرام ل م ةهرامختل يط

صدد  قيهرات لددبهراددفيياهالقي يدد ةهرا  مدديهاتحليدداهه-2
ه همص فةذ هرامختل يط س  هإ إ هرإلمفرفهم

افتهتج يسه قي يهي رافهراقي ي ةهاف هر  ةر هه-3
هرامختل يهرام  ييهاإ إ هرإلمفرفط

ريتا ةه. ذة هرا  اميهقمختل همةرح هأ هحلل ةهه-4
إ إدددد هرإلمددددفرف ه ااددددكهمدددد همصدددد فةهالت ةيددددف ه

ه اة  ةهانيت   ه مي  اهالت  ي طه
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يددداهتقددد ي هأإدددسهتصددديي هراقي يددد ةهرا  مددديهاتحله-5
 سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهقددي هر  ددةر هرامختل دديه

هرام  ييهاه طههه
 ;Tse and Tan, 2012) مدد هيسددي ه

Akyuz and Rehan, 2009)ر إددق بهرات ايدديهه
هات لفهمهميهتحلياه س  هإ إ هرإلمفرف:

غيدد بهملدد ييسهيم دد هر اتمدد فهاليهدد هاتليدديتهأفر هه-1
تلييددددديهرام ل مددددد ةهقحيدددددأهتنخددددداه دددددفهراتق ةذدددددد ه

هامي.ميه أذفر ه هرامتق يييطخص ئ هر
غيددد بهم ددد ييةهيم ددد هر اتمددد فهاليهددد ه دددفهافرة هه-2

 تليددددددديتهرامخددددددد  ةهرامصددددددد حقيهات قيددددددداهتلييددددددديه
هرام ل م ةهق امي.ميطه

محف فيددديهر إددد ايبهراتدددفهيم ددد هر اتمددد فهاليهددد هه-3
 فهرام  سليهقدي هقدفرئ هر إدتقم ةهرامختل ديه دفه

همج  هتليييهرام ل م ةطهه
ةجددددديها ايددددديهمددددد ه سددددد  ه يت لدددددبهتحليددددداهف

إ إددد هرإلمدددفرفهتدددف اهرا فيدددفهمددد هأيددد رةهرام ل مددد ةه
ارةهراجددد ف هرا  ايددديهقدددي همختلددد هر  دددةر هرام  يددديه

وةمأن تصنةف تلك المعلومات من وجيي: نظير اه  ه
 ,.Williams et al)المنظمي: إليي نيوعةن ىميا 

2013): 

    
-Marketsالمعلومات على مستوا األسيواا  -1

level information 
تصدددددد هرام ل مدددددد ةهالدددددد همإددددددت  هر إدددددد راه
.ة  هرا لبه را ةضهرا لفهقمختل هر إ راهراتفه
تخدفمه هرامي.مددي ه ااددكهقهددف هتحفيددفهيددفةهرام لدد به

  رامت  هرا لفهايفهمإت ي ةهم يييهاألإ  ةطه

-Partnersالمعلومات على مستوا الشرأاء  -2

level information 
يهدد ه ذددفهرام ل مدد ةهراتددفهيجددبهأ هتحصدد هال

رامي.مدديهادد هاددة  ئه ه ددفهإلإددليهرإلمددفرف ه قصدد ة ه

أ قددددددةهتحفيددددددفراهادددددد همإددددددتهل فهميتج تهدددددد ه مدددددد ةفيه
رحتي ج تهدددد طه مددددق ا هيجددددبهأ هت ددددة هرامي.مدددديهادددد ه
مإددتهل فهميتج تهدد همإددت  هرا لددبهرامت يدد  ه ت ييددةه
ذارهرا لدب ه مإدت  هرامخد   هادفيهت ه مد هيجدبهأ ه
  هت دددددة هاددددد همددددد ةفيهرحتي ج تهددددد همإدددددت  هرامخددددد ه

ادددددددددفيهت ه خ  هدددددددددتهرإليت جيدددددددددي ه  دددددددددةاهرات  يددددددددد ه
إددددددتةرتيجي ةهراتإدددددد يةه رامإددددددتخفميهمدددددد هجدددددد يقهت ه رق

هراخ صيهقهتط
  هيتقددد ي هراقددد حق  ه دددفهتصددديي هتهالم ل مددد ةه
را  مدددديهاتحليدددداهفةجدددديها ايدددديهمدددد ه سدددد  هإ إدددد ه

 .Williams et alرإلمفرفها هراتصيي هراايهيفم ه

 ,Caridi et al., 2014) هحيددأهرتقدد ه(2013)

2010; Kim et al., 2011)ارةهراتصديي همد هه
 جدددد فهق ددددضهر خت  دددد ةه ددددفهت  صددددي هرام ل مدددد ةه
رام ل قدددددديهالدددددد همإددددددت  هر إدددددد راه الدددددد همإددددددت  ه
رااددة   طه يةجدد هراق حددأهذددارهر ت دد اهقددي هراقدد حقي ه

 ح  هتصيي هرام ل م ةهرا  ميهاتحلياهفةجي

ا ايددديهمددد ه سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفهاادددفهأ هراتدددف اهه
لفهامةرح هأ هحلل ةهإ إ هرإلمفرفهم ه جهيهرامي 

ي.ددةهرامي.مدديهي ددةضهراحصدد  هالدد هم ل مدد ةهادد ه
اددددة  ئه همدددد همإددددتهل ي ه مدددد ةفي  هق إلسدددد  يهااددددفه
سة ة هراحص  هال هم ل م ةهاد ه.دة  هرا لدبه
 را دددددةضهرا لدددددفهقمختلددددد هر إددددد راهراتدددددفهتخدددددفمه ه
رامي.ميهام هاه همد هتدنقيةهقد الهالد ه سد  هإ إد ه

هخ صيهقه طهههرإلمفرفهرا
العالق: بةن تعقد سالسل اإلمداد واألداء 

التصنةعي للمنظم: في ظل وضوح سالسل 
 اإلمداد   

تق ييددةهيتدد ئ هرافةرإدد ةهقخصدد  هتددنقيةهت لددفه
إ إدد هرإلمددفرفهالدد هر فر هقصدد ةلهرامختل ددي ه قييمدد ه
خل هق ضهراق حقي هاادفه جد فهتدنقيةهايجد قفهات لدفه
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 Koudal and)قد هإ إد هرإلمدفرفهالد هر فر  هم

Engel, 2007; Perona and Miragliotta, 

 هخل هراق ضهراخةهاافها سهااك همقد ه(2004
(Bozarth et al., 2009; Choi and Krause, 

2006; Stonebraker and Liao, 2006)هطه
أي هال هراةغتههCaridi et al. (2014) ية ه

مدد هر ذتمدد تهرا قيددةهراددايهح.ددفهقدد ه سدد  هإ إدد ه
فه دددفهرا يدددةهراح سدددةها هأ همي   ددد ه هتددد ر هرإلمدددفر

غيةهمى ف  هاااكهتق ييدةهيتد ئ هرافةرإد ةهقخصد  ه
تددددنقيةه سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفهالدددد هر فر هقصدددد ةله
رامختل دديطه مددق ا هخلدد هق ددضهراقدد حقي هااددفه جددد فه
تددنقيةهايجددد قفها سدد  هإ إددد هرإلمددفرفهالددد هر فر  ه

 Wei and Wang, 2010; Barratt and)مقد ه

Oke, 2007; Petersen et al., 2005; de 

Treville et al., 2004)هقييمد هخلد ه Brown 

et al. (2011)اادددددفها دددددسهاادددددك ه ت صددددد هه
Holcomb et al. (2011)ااددفهيتدد ئ همختل دديهه

قان هتلكهرا  يي ه راتفهاتهتققةهم ي يته ه فهفةرإيه
Sezen (2008)هط

 ادددتهيإدددتف هراق حدددأهالددد هفةرإددديهرختقدددةه يهددد ه
 هرإلمفرفه مت يةه إي  هادااكهإدي ت  ه س  هإ إ

ذيددد هقت يددد هراق حدددأهق جددد فه إددد  يهتفرخليددديها سددد  ه
إ إدد هرإلمددفرفه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهذددالهراإ إدد ه
 ر فر هراتصددديي فهالمي.مدددي ه اادددكه دددفهسددد  هةىيددديه

Caridi et al. (2010)قدن هرا  اقيديهرا .مد همد هه
راقددددد حقي هيت لددددد  هالددددد هراتدددددنقيةهرإليجددددد قفها سددددد  ه

هإ هرإلمفرفهال هر فر هقص ةلهرامختل يطههههإ 
من العر  السابا لإلطار النظري والدراسات 

 السابق: ةتضح ما ةلي:
ا  رمد هت لدفههJacobs (2013)قمل ةييهتصيي هه-1

إ إ هرإلمفرفهاادفهق قديها رمد هذدفهرات ففيدي ه
 .Bozarth et al راتيد ة ه راتدةرق هقتصديي ه

أيسدد اهذددفهت لددفههاهدد هااددفهق قدديها رمدد ه(2009)
را  يدددددددديهمدددددددد هرامإددددددددتهل ي  ه ت لددددددددفهراتصدددددددديي ه
رادددددفرخلف ه ت لدددددفهرا  يددددديهمددددد هرامددددد ةفي ؛هيدددددة ه

هBozarth et al. (2009)راق حأهأ هتصديي ه
ذ هر  قةهاي ا اه مد هيتسدفهمد هادففهراقد حقي ه
رامت لددددددي هم دددددد  ه مدددددد هأيدددددد هر يإددددددبهالتإلإدددددد ه
را قي فهامةرح هأ هحلل ةهإ إ هرإلمفرف ه م ه

يحتدددد  ه ددددفه دددد ها مدددد همدددد ها رملدددد هالدددد هأيدددد ه
خصدددد ئ هراي.دددد تهرام لددددفهمدددد هت ففيددددي ه تيدددد ة ه

 دفههJacobs (2013) تةرق هراتفهراتمفهاليهد ه
تصدديي   هق إلسدد  يهااددفهرافيي مي يدديهراتددفهأذملهدد ه

Jacobs (2013)دفهتصديي  طه اليد  ه إد  هه 
 .Bozarth et alيتق ه فهذالهرافةرإيهتصيي ه

 هرإلمدددفرفهراماددد ةها  رمددد هت لدددفهإ إددده(2009)
اايهددد هإدددل  ا همددد هاسددد  يهخ صدددييهادددفتهرااددد   ييه
ا  هميه هات تمد هقدااكهخصد ئ هراي.د تهرام لدفه

ه فه  ها م هم هرا  رم طهههه
تمادددددي اهمددددد هرا  اقيددددديهرا .مددددد همددددد هرافةرإددددد ة هه-2

 حةصدددد اهمددددد هراق حدددددأهالددددد هادددددم اييهرافةرإدددددي؛ه
 إددد  هيىخددداه دددفهراحإدددق  هجميددد هراخصددد ئ ه

 لدددفهإ إددد هرإلمدددفرفهمددد هراتدددفهت  دددسها رمددد هت
ت فف ه تي ة ه تةرق  ه فيي مي يدي ه ادفتهاد   يي ه
قحيددأهت  ددسهتلددكهراخصدد ئ هت لددفهرا  يدديهمدد ه
رامإددددتهل ي  ه ت لددددفهراتصدددديي هراددددفرخلف ه ت لددددفه
هرا  ييهم هرام ةفي  هف  هاذم  ه يهميه طهههههه

الدددد هراددددةغتهمدددد هتقدددد ي هراقدددد حقي ه ددددفهتحفيددددفذتهه-3
فر هراتصدددددددددديي فهالملدددددددددد ييسهراتددددددددددفهت  ددددددددددسهر 

المي.مددددي ه ددددإ هراق حددددأهإيإدددد  هج ذددددفراهاقيدددد  ه
مجم ايهم هرامل ييسهرامت  مليه دفهذدارهراصدففه
راتددددفهتتي إددددبه مجدددد  هت قيدددداهرافةرإددددي هقحيددددأه
ت دد  هم قددة هادد هرا ي صددةهراادد ئ يهرافرادديهالدد ه



 دور وضوح سالسل اإلمداد فى العالقة بين تعقد هذه السالسل واألداء....            د/محمد سعد شاهين

14 

 

ر فر هراتصددددددددديي فهالمي.مدددددددددي همقددددددددد هرات ل دددددددددي ه
ه راج ف  ه رامة يي ه  يةهراتنخية ه رات  قاهمد 

هرام رص  ةطهههههه
تماددددي اهمدددد هاددددفتهتقدددد ي هراقدددد حقي ه ددددفهتصدددديي هتهه-4

الم ل مدددد ةهرا  مدددديهاتحليدددداهفةجدددديها ايدددديهمدددد ه
 سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرف؛هإدددد  هيتقدددد هراق حددددأه

 .Williams et alراتصدديي هراددايهيفمدد ه

 همدد هافةر ه   دديهرا  رمدد هراتددفهت  ددسه(2013)
ت  صددددددي هرام ل مدددددد ةهرام ل قدددددديهالدددددد همإددددددت  ه

لددد همإدددت  هراادددة   هراتدددفهتتي إدددبهر إددد راه ا
ه مج  هت قياهرافةرإيطهههههههه

ا هج يق اهم هرافةرإ ةهراتفهتي  اةهت لفهإ إ هه-5
رإلمددددفرف ه ر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه  سدددد  ه
إ إددد هرإلمدددفرفهيدددفهة ددد ةهالددد هق دددضها رمددد ه
ذددارهرات لددف هأ هق ددضهراملدد ييسهرافرادديهالدد هذدداره

ميهاتحلياهذارهر فر  هأ هق ضهرام ل م ةهرا  ه
را سدددد  هف  هغيةذدددد  ه يةجدددد هااددددكهااددددفهتقدددد ي ه
ت جهدددد ةه دددد هفةرإدددديهادددد هرافةرإدددد ةهر خددددة  ه
 تي إبهذارهراتة ي هراج ئفهم هتلدكهرات جهد ة ه
ا هأييدددد ه ددددفهفةرإددددتي هيإدددد  هااددددفهرا ادددد هادددد ه
را إدددد  يهراتفرخليدددديهرامحتملدددديها سدددد  هإ إدددد ه
رإلمددددفرفه ددددفهرا  يدددديهقددددي هت لددددفهذددددالهراإ إدددد ه

راتصدددديي فهالمي.مدددديهقادددد  هادددد م ه ددددفه ر فر ه
هجمي هراج ريبطهههه

ا هجمي هرافةرإ ةهراتدفهتي  ادةه سد  هإ إد هه-6
رإلمدددددفرفهأ هرا  يددددديهقدددددي هت لدددددفهذدددددالهراإ إددددد ه
 ر فر هراتصددددديي فهالمي.مددددديهيدددددفمةه دددددفهأ دددددةه
ت قيليدددديهتختلدددد هتم مدددد اهادددد هرإل دددد ةهرات قيلددددفه
الفةرإددددددددي ه ذدددددددد هي دددددددد ةهراصددددددددي ا ةهراف رئيدددددددديه

 را ةقييطهههقجمه ةييهمصة

هههههه

 مشأل: الدراس:
مددد هخددد  هراملددد ق ةهرااخصدددييهالق حدددأهمددد ه
ادددددففهمددددد همدددددفيةيهراتإددددد يا ه رإليتددددد  ه را مليدددددد ة ه
 راماددتةي ةه ددفهق ددضهاددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيددي؛ه
 ذفهإديفي   ه را  مةيدي ه رايصدة ه ريقي د  ه  د ي ة ه

ه رال ذة  ه رايي  ه مم يس هرتسفهراتف:هههه
مددددد هم ة ددددديهادددددة  ةهراصدددددي ا ةهالددددد هرادددددةغتهه-1

فةر هدد ه راف رئيدديهام هدد تهت لددفهإ إدد هرإلمددفرف ه رق
 ذميدديهحإدد هافرةتدد هقمختلدد ها رملدد همدد هت لددفه
را  يددددددديهمددددددد هرامإدددددددتهل ي  ه ت لدددددددفهراتصددددددديي ه
راددددفرخلف ه ت لدددددفهرا  يدددديهمددددد هرامدددد ةفي  ه دددددإ ه
  رام ة يهرات صيلييهقم هيجبهرالي تهق هقان ه  

م  راددددةهي صددددة هايددددفهها مددد همدددد هتلددددكهرا  رمدددد       
 را  اقييهرا .م هميه طههههههههههه

تتقدددد ي هاددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديه ددددفهاددددففهه-2
  قي ددديهراخصددد ئ هراتدددفهت  دددسها رمددد هت لدددفه
إ إ هرإلمفرف ه ااكه يم هيت لاهقت لدفهرا  يديه
م هرامإتهل ي  ه ت لفهراتصيي هرادفرخلف ه ت لدفه

 هغيدةهرا  ييهم هرام ةفي  ه رق ه   هذارهراتق ي
هج ذةيطهههههههه

تتقدددد ي هاددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديه ددددفهاددددففهه-3
  قي دددديهراملدددد ييسهراتددددفهت . هدددد هاتليدددديتهر فر ه
راتصددديي فهراخددد  هقهددد  ه رق ه ددد  هذدددارهراتقددد ي ه

هغيةهج ذةيطهههه
الددددد هرادددددةغتهمددددد هم ة ددددديهادددددة  ةهراصدددددي ا ةهه-4

فةر ه ه راف رئييهام ه ته س  هإ إ هرإلمفرف ه رق
لدددد همإددددت  هر إدددد راه الدددد ه ذميدددديهتحليلدددد ها

مإددت  هرااددة    ه ددإ هرام ة دديهرات صدديلييهق ددففه
  قي ددددددددديهرا  رمددددددددد هراتدددددددددفهت  دددددددددسهت  صدددددددددي ه
رام ل مدد ةهرام ل قدديهالدد ه دد همإددت  هم  راددةه

هي صة هايفهرا  اقييهرا .م هميه طهههه
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تتقدددد ي هاددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديه ددددفهاددددففهه-5
  قي ددددددددديهرا  رمددددددددد هراتدددددددددفهت  دددددددددسهت  صدددددددددي ه

م ل قددددديهالددددد همإدددددت  هر إددددد راهرام ل مددددد ةهرا
 الدد همإددت  هرااددة   هاتحليدداه سدد  هإ إدد ه

هرإلمفرف ه رق ه   هذارهراتق ي هغيةهج ذةيطههههههههههههههه
اددددتهتقددددا هأيهمدددد هاددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديهه-6

جهددد فراهال اددد هاددد هرا إددد  يهراتفرخليددديهرامحتملددديه
ا سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهقهدد ه ددفهرا  يدديه

راإ إد ه أفرئهد هراتصديي ف ه يتيجديهقي هت لدفهذداله
اااكه هيتد ر ةهاتلدكهراادة  ةها د ةهم ة دفهق ي يديه
ييدد سهمددف ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهقهدد  ه
 را اددددد هاددددد ه إددددد  ت هراتفرخليددددديهرامحتملددددديه دددددفه

 را  ييهقي هت لفهذالهراإ إ ه أفرئه هراتصيي فطهههههههههههههههههه

رةه  فهسد  همد هتلدفتهمد هادةضهالفةرإد ةها
راصليهقم س ةهرافةرإي ه يت ئ هرامل ق ةهرااخصييه
راتفهأجةرذد هراق حدأهمد هق دضهرامإدئ اي ه دفهق دضه
اددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيدديهرام سددحيهإدد قل ا هيم دد ه

ههصي غيهما ليهرافةرإيهال هرايح هرات اف:هههه
" ددفهسدد  هت لددفهإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهقمي.مدد ةه

رامي.مد ةههر ام  ه فهرا يةهراح سة هتحة هتلك
هال هتحلياهفةجيها اييهم هرا س  هقهالهراإ إ  
 ااكهأم اهميه ه دفهتحإدي هأفرئهد هراتصديي فهقج يدبه

ي تقدددددةهأذدددددفر هأخدددددة همتق ييددددديطه راإدددددىر هذددددد :هذددددد ه
 سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفهراخ صدددديهق امي.مدددديهمت يددددةه

 فهرا  ييهقي هت لفهذدالههMediator إي هتفرخلفه
 هههه؟"هراإ إ ه أفرئه هراتصيي ف

 أىداف الدراس: 
 دددفهسددد  ه قي ددديهرا  يددد ةهرا رجدددبهرختق ةذددد ه
ال ا هاد هرا إد  يهراتفرخليديهرامحتملديه مد هأ ةفذد ه

Baron and Kenny (1986)؛ه إ هإ فهراق حدأه
يح هرا ا ها هرا إ  يهراتفرخلييهرامحتمليها س  ه

إ إدد هرإلمددفرفه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهذددالهراإ إدد ه
ي.مدددددديهيت لددددددبهرا مدددددد هالدددددد ه ر فر هراتصدددددديي فهالم

هتحلياهم هيلف:ه
رات ددة هالدد ه قي دديه م ي يدديهرا  يدديهقددي هت لددفهه-1

را  يددددددددديهمددددددددد همإدددددددددتهل فهميتجددددددددد ةهادددددددددة  ةه
هراصي ا ةهراف رئييه أفرئه هراتصيي فطهه

رات ددة هالدد ه قي دديه م ي يدديهرا  يدديهقددي هت لددفهه-2
راتصددديي هرادددفرخلفهقادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديه

ه أفرئه هراتصيي فطهه
رات ددة هالدد ه قي دديه م ي يدديهرا  يدديهقددي هت لددفهه-3

را  يددددددددديهمددددددددد همددددددددد ةفيهرحتي جددددددددد ةهادددددددددة  ةه
هراصي ا ةهراف رئييه أفرئه هراتصيي فطه

رات ة هال ه قي يه م ي ييهرا  ييهقي ه س  هه-4
إ إددد هرإلمدددفرفهراخ صددديهقادددة  ةهراصدددي ا ةه

هراف رئييه أفرئه هراتصيي فطهه
  يدديهقددي هت لددفهرات ددة هالدد ه قي دديه م ي يدديهراه-5

را  يددددددددديهمددددددددد همإدددددددددتهل فهميتجددددددددد ةهادددددددددة  ةه
راصددددي ا ةهراف رئيدددديه  سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفه

هراخ صيهقه ط
رات ددة هالدد ه قي دديه م ي يدديهرا  يدديهقددي هت لددفهه-6

راتصددديي هرادددفرخلفهقادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديه
ه  س  هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه ط

 لددفهرات ددة هالدد ه قي دديه م ي يدديهرا  يدديهقددي هته-7
را  يددددددددديهمددددددددد همددددددددد ةفيهرحتي جددددددددد ةهادددددددددة  ةه
راصددددي ا ةهراف رئيدددديه  سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفه

هراخ صيهقه ط
را ا ها هرا إ  يهراتفرخلييهرامحتمليها سد  هه-8

إ إددد هرإلمدددفرفهراخ صددديهقادددة  ةهراصدددي ا ةه
راف رئيددددديه دددددفهرا  يددددديهقدددددي هت لدددددفهرا  يددددديهمددددد ه

همإتهل فهميتج ته ه أفرئه هراتصيي فطهه
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را إ  يهراتفرخلييهرامحتمليها سد  ههرا ا ها ه-9
إ إددد هرإلمدددفرفهراخ صددديهقادددة  ةهراصدددي ا ةه
راف رئيدديه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهتصدديي ه هراددفرخلفه

ه أفرئه هراتصيي فطهه
را ادددددد هادددددد هرا إدددددد  يهراتفرخليدددددديهرامحتملدددددديهه-11

ا سدددددد  هإ إدددددد هرإلمددددددفرفهراخ صدددددديهقاددددددة  ةه
راصي ا ةهراف رئييه فهرا  ييهقي هت لدفهرا  يديه

هم هم ةفيهرحتي ج ته ه أفرئه هراتصيي فطهه
 فرو  الدراس:  

تتمقددد ه دددة ضهرافةرإددديه دددفهاادددة ه دددة ضهتدددته
ت  يةذتهم هخ  هرافةرإد ةهراإد قليهاتحليداهأذدفر ه

هراقحأ ه ذف:هه
ت جددفها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهه-1

مدددد همإددددتهل فهميتجدددد ةهرامي.مدددديهالدددد هأفرئهدددد ه
هراتصيي فطهه

ييهتنقيةها إييهم ي يديهات لدفهراتصديي هت جفها ه-2
هرافرخلفهق امي.ميهال هأفرئه هراتصيي فطهههه

ت جددفها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهه-3
مددددد همددددد ةفيهرحتي جددددد ةهرامي.مددددديهالددددد هأفرئهددددد ه

 راتصيي فطهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

ت جددددددفها يدددددديهتددددددنقيةه ةفيدددددديهم ي يدددددديها سدددددد  هه-4
الدد هأفرئهدد ههإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهق امي.مددي

هراتصيي فطهه
ت جددفها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهه-5

مددد همإدددتهل فهميتجدددد ةهرامي.مددديهالددد ه سدددد  ه
هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه ط

ت جفها ييهتنقيةها إييهم ي يديهات لدفهراتصديي هه-6
راددفرخلفهق امي.مدديهالدد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفه

هراخ صيهقه طهههه
 إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهت جددفها يدديهتددنقيةهاه-7

مدددد همدددد ةفيهرحتي جدددد ةهرامي.مدددديهالدددد ه سدددد  ه
هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه ط

ي تقةه س  هإ إ هرإلمدفرفهراخ صديهق امي.مديهه-8
مت يددددةه إددددي هتددددفرخلفه ددددفهرا  يدددديهقددددي هت لددددفه
را  يددددددددديهمددددددددد همإدددددددددتهل فهميتج تهددددددددد ه أفرئهددددددددد ه

 راتصيي فط

مديهي تقةه س  هإ إ هرإلمدفرفهراخ صديهق امي.ه-9
مت يددددةه إددددي هتددددفرخلفه ددددفهرا  يدددديهقددددي هت لددددفه

هتصيي ه هرافرخلفه أفرئه هراتصيي فطهه
ي تقدددددددةه سدددددددد  هإ إدددددددد هرإلمددددددددفرفهراخ صدددددددديهه-11

ق امي.مديهمت يدةه إددي هتدفرخلفه ددفهرا  يديهقددي ه
ت لدددددفهرا  يددددديهمددددد همددددد ةفيهرحتي ج تهددددد ه أفرئهددددد ه

 راتصيي فطهه
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ه(ه م هيلف:1راا  هةيته)ه الي  هيم  هتص يةهيم ا هرافةرإيه ف
 (: نموذج الدراس:1شأل رقم )

  

 

 ه
 

 

هه
ه
ه
ه
ه

ه
ه
ه
ه

 يددد فهراق حدددأهأ هيل دددةهراي.دددةهاادددفهأ هفةرإددديه
راددددف ةهرامحتمددددد ها سددددد  هإ إدددد هرإلمدددددفرفه مت يدددددةه

 دددددفههModerator إدددددي هتدددددفرخلفه اددددديسهت ددددد الفه
راإ إددد ه ر فر هراتصددديي فهرا  يددديهقدددي هت لدددفهذددداله

المي.ميه ةسه ه ج فهمي اهيايةهاافهام  يييهتنقيةه
 Baronذارهرات لفهال هاادكهرا سد   ه   لد اهاةىيديه

and Kenny (1986)ت تقدةهرا إد  يهت  اليديه دفهه
ح ادددديهغيدددد بهتددددنقيةهرامت يددددةهأ هرامت يددددةرةهرامإددددتلليه
الدد هرامت يددةهرا إددي  ه ت تقددةهرا إدد  يهتفرخليدديه ددفه

 ج فهمق هذارهراتنقية ه تتق ي ه قي يهرا  يد ةههح اي
را رجدددبهرختق ةذددد هال اددد هاددد ه ددد هيددد ةهمددد هيددد افه

هرا إ  يطه
هأىمة: الدراس:    

هتقة هرايل  هرات اييهأذمييهذالهرافةرإي:     
ادددددفته   يددددديهرافةرإددددد ةهر جيقيددددديهراتدددددفهتي  ادددددةهه-1

م سددد ةهت لدددفهإ إددد هرإلمدددفرفهق اقحدددأ ه  لددد ه

اقدددد حقي ه رامم ةإددددي هقهددددارهراددددةغتهمدددد هرذتمدددد تهر
رام سدددد ةه ددددفهرا يددددةهراح سددددة ه تدددد ر ةهادددددف ه
فةرإدددد ةهايدددد  ها هأيهدددد ه  راددددةهي صددددة هيصدددد ةراه
افيفراهم هحيأهرا دففه  هيم د ه صد ه هق ا   يديه
(Blome et al., 2014; Li et al., 2010; 

Hu et al., 2008)طه يي قاهر مةهي إد هالد ه
 م س ةه س  هإ إ هرإلمفرف

 هي ذيدددكهاددد هأ ه(Caridi et al., 2010)ه   
راق حأهاتهيإتف هال هفةرإيهرختقةه يه ه س  ه
إ إددددد هرإلمدددددفرفه مت يدددددةه إدددددي  ه اادددددكه مددددد ه
اره د  هذدارهذد هحد  هرافةرإد ةه أ سحي هإل  اطه رق
ر جيقيددي ه مدد هق ايدد هق افةرإدد ةهرا ةقيدديهراتددفهتلدد ه

  قيةراهم هحيأهرا ففها هي.يةته هر جيقييطهههههههه

ذددالهرافةرإدديه ددفهتن يددفهأ هي ددفهرا إدد  يههإتإددهته-2
راتفرخليدديهرامحتملدديها سدد  هإ إدد هرإلمددفرفه ددفه
را  يددددددددديهقدددددددددي هت لدددددددددفهذدددددددددالهراإ إددددددددد ه ر فر ه
راتصيي فهالمي.مديطه  مد هأ سدحي هإدل  ا هأيد ه ه

 )+( 4ف

  9ف

 (-) 7ف

 (-) 6ف
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ي جفهاجم ةهم هيق هراق حقي هال ه قي يهتدنقيةه
 سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفهالددددد هر فر هقصددددد ةله

 هق ددددضهراقدددد حقي هااددددفهرامختل ددددي هحيددددأهت صدددد
يتددددد ئ هايج قيدددددديهاهددددددارهرا سدددددد   هقييمدددددد هت صدددددد ه

هراق ضهراخةهاافهيت ئ هإلقييها طه
تحدفي اه قيدةراهه-أي اه د  هي اد هه-تمق هافرة هرات لفهه-3

امي.مدددددددد ةهر امدددددددد  ه ددددددددفهرا يددددددددةهراح سدددددددددةه
(Fawcett et al., 2012; Levy, 2008; 

Parkhe et al., 2006)ه اادكه مد هأ سدحي ه 
إدددددد  هتدددددد  ةهذددددددالهرافةرإدددددديهااددددددة  ةهإددددددل  اطه ه

راصددي ا ةهراف رئيدديها دد ةراهم ة يدد اهيإدد افذ هالدد ه
افرة هت لددفهإ إدد هرإلمدددفرفهراخ صدديهقهدد  ه اادددكه
مددددد هخددددد  هرا اددددد هاددددد هرا إددددد  يهراتفرخليددددديه
رامحتمليها س  هتلدكهراإ إد ه دفهرا  يديهقدي ه
ذدارهرات لدفه أفرئهد هراتصديي ف ه تقدة هأذميديهذدداره

 Azadegan  هةىيديهرإل د ةهرام ة دفه دفهسد

et al. (2013)قدن همجد  هراصدي ا ةهراف رئيديهه
ي ددفهمدد هأ قددةهرامجددد  ةهراتددفهت رجدد همإدددت ي ةه

 مةت  يهم هرات لفه فهرا يةهراح سةطه

ههههه
ا هافرة هت لدددددفهإ إددددد هرإلمدددددفرفه تحليددددداهفةجددددديهه-4

ا اييهم ه س حه هيت لق  هرإدتقم ةرةهةأإدم اييه
تإددد افهخ صددديه دددفهمجددد  هتلييددديهرام ل مددد ة ه إ

ذالهرافةرإديهالد هتليديتهجدف  هذدالهر إدتقم ةرةه
 ه ااددكهمدد هخددد  هقاددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيددي

را ا ها هرا إ  يهراتفرخلييهرامحتمليها س  ه
إ إددد هرإلمدددفرفهراخ صددديهقهددد ه دددفهرا  يددديهقدددي ه

هت لفهذالهراإ إ ه أفرئه هراتصيي فطههههههه
 هرامي  إدددديهقددددي هاددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديهاه-5

ي  إدديهاةإدديهقددي هاددة  ةهام يدديهارةه دد ق هم
يج حهدد ه ددفهافرة هرات لددفهأ هه ددفهف اددف ه  هاددك

رامت ريدددددفهرادددددايهت رجهددددد ه دددددفهرا يدددددةهراح سدددددةه
إددددددديي  سهقصددددددد ة هأ هقدددددددنخة هالددددددد هم ي هددددددد ه

ههراتي  إفط
ادة  ةهراصدي ا ةهر ةتق  هرامق اةهقي هيجد  هه-6

 صدددحيهرااددد  ب ه م رجهددديهر مدددةرضههراف رئيدددي
قئددديهرامتق ييددديهمةذددد  هقيجددد  هتلدددكهرامختل دديه ر  ه

رااددة  ةه ددفهرات صدد ها دد  هاهدد  ه  هاددكه ددفه
ه- اددد هقاددد  هج ئدددفهه-أ هذدددارهرايجددد  هي تمدددفه

الدددد هيج حهدددد ه ددددفهافرة هرات لددددفهرامت ريددددفهراددددايه
 ت رجه ه فهرا يةهراح سةطههه

 حدود الدراس:
 تتمثل حدود الدراس: فةما ةلي:     
 هرافةرإدديهتتمقدد ه ددفهتة يددالحييدود الموضييوعة::  -1

الدد هرا ادد هاددد هرا إدد  يهراتفرخليدديهرامحتملددديه
ا سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفه دددفهرا  يددديهقدددي هت لدددفه
هذالهراإ إ ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميطهههههه

تتمقد ه دفهادة  ةهراصدي ا ةههالحدود المأانة:: -2
هراف رئييهقجمه ةييهمصةهرا ةقييطههه

همي فيديه2115تتمقد ه دفهاد تهالحدود الزمنة::  -3
راايهإتجة ه ي هرافةرإيهراميفريييهال هادة  ةه

هراصي ا ةهراف رئييطهههههه
 أسلول الدراس:

ه فهتي  اي ه إل بهرافةرإيهإية  هال هراتف:     
 منيج الدراس:

راق حأهال هراميه هرا ص فهراتحليلدفههإي تمف
اره دد  هذددارهرامدديه ه ينخدداهأحددفهه ددفهاجددةر هفةرإددت  ه رق

هيهأ هفةرإدددددديهراح ادددددديادددددد لي هامدددددد هرافةرإدددددديهرامإددددددحي
الدددددد ههإددددددي تمف هراق حددددددأهإ ه دددددد(2111)راخ يددددددب ه

رااددد  هر    هرافةرإددديهرامإددددحيي ه اادددكهمددد هخدددد  ه
هراصدي ا ةهراف رئيديأإل بهراحصةهرااد م هاادة  ةه
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 ه ااددكهامحف فيدديهاددففهذددالهقجمه ةيدديهمصددةهرا ةقيددي
رااة  ةه تة  ذ هراج ةر دفهممد هيج د هذدارهر إدل به

ههههههههطهرافةرإيمتي إق اهم هرام ي همح ه
 مجتم  الدراس:

يتمقدد همجتمدد هرافةرإدديه ددفهرااددة  ةهرامصددي يه
ه34األف يدديهقجمه ةيدديهمصددةهرا ةقيدديه راقدد الهاددففذ ه

(طه2115اددة يه)رإلفرة هرامة  يدديهالاددئ  هراصدديفايي ه
ةئيإديهأق د فهأق  فهرافةرإيهتتمقد ه دفهق قديه حيأها ه

 ر فر هراتصدددددددديي فه هت لددددددددفهإ إدددددددد هرإلمددددددددفرفذددددددددفه
 مدد هإددي قةهادد ه ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرف ه ه.مدديالمي

ت لدددفهإ إددد هرإلمدددفرفهقق قددديهأق ددد فه ةايددديهذدددفهت لدددفه
را  يددديهمددد هرامإدددتهل ي  ه ت لدددفهراتصددديي هرادددفرخلف ه

 هادددااكهإدددتت ففه تتيددد ةه ت لدددفهرا  يددديهمددد هرامددد ةفي 
همددفيةهادد تهرااددة ي دد اهمدد :ههم ددةفرةهرافةرإدديهاتاددم 

هي رقدد  ه مددفيةهأحددف ههي رقدد  ه مددفيةهادد تهرامصددي أحددفه ه
 ه مدددددددددفيةهرإليتددددددددد  ه را مليددددددددد ة ه مدددددددددفيةهراتإددددددددد يا

رامادتةي ة هحيددأهإدديجيبهمددفيةهادد تهرااددة يه مددفيةه
 ال هي ئميهر إتلص   ئقهم ه يها تهرامصي 

هرا ةاددفهالدد هراق ددفهتإدد يا  ملددي ه إدديجيبهمددفيةهراه
 هق إلس  يهاادفهقت لفهرا  ييهم هرامإتهل ي راخ  ه

إد هرإلمدفرفهرامةتق ديه سد  هإ رافرايهال هه رم را 
 ه إدددديجيبهق  إدددد راه مإددددتهل فهميتجدددد ةهرامي.مددددي

راخدد  ههراددةئيسهمددفيةهرإليتدد  ه را مليدد ةهالدد هراق ددف
ق ددددفه هق إلسدددد  يهااددددفهراقدددد  فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي

 أخيدددددةراه هرا ةادددددفهراخددددد  هقت لدددددفهراتصددددديي هرادددددفرخلف
راخد  ههرا ةادفالد هراق دفههماتةي ةإيجيبهمفيةهرا
ه رمدد  هق إلسدد  يهااددفهرا  هرامدد ةفي قت لددفهرا  يدديهمدد

 س  هإ إ هرإلمدفرفهرامةتق ديهقمد ةفيهرافرايهال ه
طه اليدددد  هيقلددددلهرا ددددففهرإلجمدددد افهرحتي جدددد ةهرامي.مددددي

هههههي ئميطههه171هرا رجبهت  ي  هم هي ئميهر إتلص  

 يفهأإ ةةهاملييهجم هراقي ي ةها هراحص  ه
مدد هه%هتلةيقدد اه75ي ئمدديهرإتلصدد  هقيإددقيهه127الدد ه

ي ئمددددي هتددددتهرإددددتق  فهه171هاجمدددد افهرالدددد رئتهرام  اددددي 
رإلج قددد ةهمددد هج يدددبههي   ميهددد ها دددفتهرإدددتهإدددق هيددد رئت

مإددددت    ه هم ددددف هراددددةف فهراارامإتلصددددفهمدددديهت هأيه
هم هاجم افهرال رئتهرام  ايطهههههتلةيق اه%ه71

 بةانات الدراس:مت ةرات و 
ميين  ثالثيي: أنييواعتتمثييل مت ةييرات الدراسيي: فييي 

 :يالمت ةرات ى
تمقدد ه دفهق قدديهمت يددةرةهته:المت ةيرات المسييتقل: -1

ذددددددفهت لددددددفهرا  يدددددديهمدددددد هرامإددددددتهل ي  ه ت لددددددفه
هراتصيي هرافرخلف ه ت لفهرا  ييهم هرام ةفي طه

ر فر هراتصددديي فههيتمقددد ه دددف :المت ةييير التييياب  -2
ههطالمي.مي

يتمقدد ه ددفه سدد  ههالمت ةيير الوسييةط التييداخلي: -3
هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهق امي.ميط

مأن تعرةف المت ةرات المسيتقل:ل والمت ةير وة
التياب ل والمت ةيير الوسييةط التييداخلي للدراسيي: إجرائةييا 

 على النحو التالي:
ذددد همإدددت  هتعقيييد العالقييي: مييي  المسيييتيلأةن:  -1

رات لددفهرات صدديلفه رات لددفهراددفيي مي فه ددفها يدديه
رامي.مددددديهقمإدددددتهل فهميتج تهددددد  ه إدددددي قةهايددددد ه

ي يي ه ادفتهاد   ييهقت فف ه تي ة ه تةرق  ه فيي م
ها ي ةهرامي.ميهقمإتهل فهميتج ته طههههههههه

ذدددد همإددددت  هرات لددددفههتعقييييد التصيييينة  الييييداخلي: -2
رات صدديلفه رات لددفهراددفيي مي فه ددفهقيئدديهراتصدديي ه
راددفرخلفهالمي.مددي ه إددي قةهايدد هقت ددفف ه تيدد ة ه
 تددةرق  ه فيي مي يددي ه اددفتهادد   ييها رمدد هقيئددديه

ههههههههههههههههراتصيي هرافرخلفهالمي.ميطه
ذد همإدت  هرات لدفههتعقد العالقي: مي  الميوردةن: -3

رات صيلفه رات لفهرافيي مي فه فها ييهرامي.ميه
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قم ةفيهرحتي ج ته  ه إي قةهاي هقت فف ه تيد ة ه
 تدددددةرق  ه فيي مي يدددددي ه اددددددفتهاددددد   ييها يدددددد ةه

هرامي.ميهقم ةفيهرحتي ج ته طهههههههههه
ت قيةها همدف ههذ هاألداء التصنةعي للمنظم:: -4

يدددفة هراي.دددد تهراتصدددديي فهالمي.مدددديهالدددد هتحليدددداه
ر ذددفر هرامةجدد  هميدد  ه إددي قةهادد هذددالهرالددفة ه
مدددددد هخدددددد  ها رمدددددد همقدددددد هرات ل ددددددي ه راجدددددد ف  ه
 رامة يددددددددي ه  يددددددددةهراتددددددددنخية ه رات دددددددد قاهمدددددددد ه

هرام رص  ةطههههههههههه
ذددد هت قيدددةهاددد هيدددفة هوضيييوح سالسيييل اإلميييداد:  -5

ل مددددددد ةهرامي.مددددددديهالددددددد هراحصددددددد  هالددددددد هرام 
رام ل قدديهالدد همإددت  هر إدد راه الدد همإددت  ه
راادددددة    ه إدددددي قةهاددددد هذدددددالهرالدددددفة هقإم  ييددددديه
حصددددد  هرامي.مددددديهالددددد هذدددددالهرام ل مددددد ةه دددددفه
را يدددةهرامي إددددب ه قادددد  هفييدددداه   مدددد  ه  ددددفه

هص ة هيم  هر إت  ف هميه طهه
 رامت يةهه  إ  هيتتهيي سهرامت يةرةهرامإتللي

م هخ  همجم اديهفه ه رامت يةهرا إي هراتفرخلرات ق 
افةرإدددديهايددددفهاددددةضهر هراتددددفهإتتسددددفه رمدددد مدددد هرا 
 ددفهراجدد  هراخدد  هقدد اح تهالدد هراصدد حييههراميفرييددي

ق ضهي ئميهر إتلص  هرام جهيهادهرافرخلييهامحت ي ة
 همد هر اتمد فهراصي ا ةهراف رئييامإئ اي هقاة  ةهر

الدد همليدد سهاي ددةةهراخم إددفهاتحفيددفهفةجدديهر ت دد اه
 ه إد  هي تمدفهراق حدأه رمد را م هافم هحد  هذداله

التحليدد هرإلحصدد ئفهه19يإددخيههSPSSالدد هقةيدد م ه
 اقي ي ةهرافةرإيط

    إلي نوعةن ىما: فإنيا تنقسم بةانات الدراس:أما 
رامةرجدد ه دفهمصدد فةذ هتتمقد ه :البةانيات الثانوةيي: -1

را ةقيددديه ر جيقيدددديه راياددددةرةه راتلدددد ةيةهراصدددد فة ه
يفاييهارةهادددددد هرإلفرة هرامة  يدددددديهالاددددددئ  هراصدددددد

هراصليهقم س ةهرافةرإيط
ي ئمدددديه ددددفهمصددددفةذ هيتمقدددد هه:البةانييييات األولةيييي: -2

امإدئ اي هقادة  ةهق ضهرر إتلصد  هرام جهديهاد
هراصي ا ةهراف رئييطههههه

  الدراس: المةدانة:
إددددديتتهتيددددد   هرافةرإددددديهراميفرييددددديهالددددد هقددددد أه
مةرحدددددددد  ه ددددددددفهر  ادددددددد هإددددددددي ةضهرختقدددددددد ةهققدددددددد ةه

Reliabilityه  دددددددددفهراق ييددددددددديهي ئمددددددددديهر إتلصددددددددده   
إددي ةضهراح ددتهالدد هراصدد حييهرافرخليدديهامحت يدد ةه
ي ئمددددديهر إتلصددددد   ه  دددددفهراق اقددددديهإدددددي ةضهرختقددددد ةه

  ة ضهرافةرإي ه ااكه م هيلف:
 

ه

 اختبار ثبات قائم: االستقصاء  
تتهرختق ةهي ئميهر إتلص  هيق هت  ي ه هقا  ه

ه31ادددد م هالدددد هاييدددديهصدددد ية هقلددددلهاددددففهم ةفرتهدددد ه
%هتلةيق اهمد هاجمد افهرالد رئتهرام مد ه18م ةف  هتمق ه

 ي ئمي هالتن فهم ه171ت  ي ه ه اففذ ه

قق تهدد ه ددفهجمدد هراقي يدد ةهرام ل قددي ه يددفهراتمددفه ددفهه
راددددايههCronbach's Alphaااددددكهالدددد همليدددد سه

تتسدددددفهيت ئجددددد هق ايإدددددقيها ددددد همحددددد ةهمددددد هرامحددددد  ةه
 (طه3راةئيإيهال ئميهر إتلص  هق اجف  هةيته)

 

 

ههه
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 (:3دول رقم )ييييييج
 للمحاور الرئةس: لقائم: االستقصاء قبل التوزة  الشامل Cronbach's Alphaقةم  

 

 Cronbach'sقةم:  المحاور الرئةس: لقائم: االستقصاء

Alpha %  
 74 رؼمذ انؼاللخ يغ انًسزٓهكٍٛ

 86 رؼمذ انزصُٛغ انذاخهٙ

 82 رؼمذ انؼاللخ يغ انًٕسدٍٚ

 84 األداء انزصُٛؼٙ نهًُظًخ

 82 ٔضٕح سالسم اإليذاد
 

(هأ هجميدددد هيدددديته3يتسددددفهمدددد هراجددددف  هةيددددته)
Cronbach's Alphaتتج   هرامإت  هراملق  ه فهه
 Tabachnick and%ه71را ل تهر جتم ايي ه ذ ه

Fidell, 2013)هممدددددد هيددددددف هالدددددد هأ هي ئمدددددديه )
ر إتلصد  هتتمتدد هقفةجدديها ايدديهمد هراققدد ةه ددفهجمدد ه

هراقي ي ةهرام ل قيطههه
حأييييييييم علييييييييى الصييييييييالحة: الداخلةيييييييي: ال

 لمحتوةات قائم: االستقصاء
أجدددة هراق حدددأهراتحليدددد هرا ددد ملفهر إت ادددد  فه
Exploratory Factor Analysis (EFA)ه
 إتخ  هق ضهرامىاةرةهراتدفهتإد افه دفهراح دته
الدددددددددد هراصدددددددددد حييهرافرخليدددددددددديهامحت يدددددددددد ةهي ئمدددددددددديه
 ر إتلص   ه ااكها  همح ةهم هرامح  ةهراةئيإي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الل ئمدددي هق إلسددد  يهاادددفهحإددد بهرامت إددد هراحإددد قفهه
 ر يحةر هرام ي ةيهال  رم هرام قدة هاد ه د همحد ة ه

  ااكه م هيلف:ه

المحييييييور األول: تعقييييييد العالقيييييي: ميييييي   -1
                                        المستيلأةن

ق دففهت لفهرا  ييهمد هرامإدتهل ي ههتتهرات قيةها     
 ه قت قيدددددداهراتحليدددددد هادددددد م اهه22هقلددددددله  رمدددددد مدددددد هرا
ق قددديهاليهددد هتدددتهتجمي هددد ه دددفهر إت اددد  فههرا ددد ملف
(ه قي دددددديهتلددددددكه4 ه ي سددددددفهراجددددددف  هةيددددددته)ا رمدددددد 

 مت إددددد ه هراحإددددد قف ههفةجددددديهادددددي اه   ه ه  رمددددد را
-Kaiser ريحةر هددددددددد هرام يددددددددد ةي ه ييمددددددددديهمليددددددددد سه

Meyer-Olkin (KMO)الت ددددة هالدددد همددددف هه
هر مييهالتق ي طه   ييهرامجتم إرا ييي ه رايإقيهراتةه

ه
ه
ه
ه
ه
ه
 

 

 

ه
ه
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تعقد العالق: م   المعبر  عن عوامللل االستأشافي (: بع  نتائج التحلةل العاملي4جدول رقم )
 المستيلأةن والمتوسط الحسابي واالنحراف المعةاري ليا

 

هالعوامل
درج: 
 الشةوع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعةاري

 1451 3414 1448 اق يحهٛبً ٔإلهًٛٛبً ٔدٔنٛبً رزؼبيم انًُظًخ يغ ػذد كجٛش يٍ األسٕ

 1434 3444 1461 رزجبٍٚ احزٛبجبد األسٕاق انزٙ رزؼبيم يؼٓب انًُظًخ كًبً َٕٔػبً 

 1451 2481 1463 رٕجذ ػاللبد رشثظ األسٕاق انزٙ رزؼبيم يؼٓب انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

كًرربً َٕٔػرربً، ٚزغٛررش ػررذد األسررٕاق انزررٙ رزؼبيررم يؼٓررب انًُظًررخ، ٔاحزٛبجبرٓررب 

ٔطجٛؼررخ انؼاللرربد انزررٙ رشثطٓررب ثجؼضررٓب انررجؼض يررٍ فزررشح ألخررشٖ ثشرركم 

 يهحٕظ

1467 3412 1451 

 1433 3418 1451 رزؼبيم انًُظًخ يغ ػذد كجٛش يٍ يسزٓهكٙ يُزجبرٓب

 1438 3431 1448 رزجبٍٚ احزٛبجبد ٔسغجبد يسزٓهكٙ يُزجبد انًُظًخ كًبً َٕٔػبً 

 1449 2487 1446 يُزجبد انًُظًخ ثجؼضٓى انجؼض رٕجذ ػاللبد رشثظ يسزٓهكٙ

ٚزغٛش ػذد يسزٓهكٙ يُزجربد انًُظًرخ، ٔاحزٛبجربرٓى ٔسغجربرٓى كًربً َٕٔػربً، 

ٔطجٛؼررخ انؼاللرربد انزررٙ رررشثطٓى ثجؼضررٓى انررجؼض يررٍ فزررشح ألخررشٖ ثشرركم 

 يهحٕظ

1459 3419 1447 

 1441 3414 1454 ٚزصف يزٕسظ صيٍ دٔسح حٛبح يُزجبد انًُظًخ ثبنمصش

 1441 3413 1473 رزؼذد إسزشارٛجٛبد انزسؼٛش انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ

 1436 3411 1459 رزجبٍٚ طجٛؼخ إسزشارٛجٛبد انزسؼٛش انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ 

 1453 3414 1452 رشرجظ إسزشارٛجٛبد انزسؼٛش انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

ٓب انًُظًرررخ، ٔطجٛؼزٓرررب، ٚزغٛرررش ػرررذد إسرررزشارٛجٛبد انزسرررؼٛش انزرررٙ رسرررزخذي

ٔطجٛؼررخ انؼاللرربد انزررٙ رشثطٓررب ثجؼضررٓب انررجؼض يررٍ فزررشح ألخررشٖ ثشرركم 

 يهحٕظ 

1454 3416 1443 

 1446 3419 1476 رزؼذد إسزشارٛجٛبد انزٕصٚغ انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ

 1441 3423 1457 رزجبٍٚ طجٛؼخ إسزشارٛجٛبد انزٕصٚغ انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ 

 1451 3413 1454 نزٕصٚغ انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼضرشرجظ إسزشارٛجٛبد ا

ٚزغٛرش ػرذد إسرزشارٛجٛبد انزٕصٚرغ انزررٙ رزجؼٓرب انًُظًرخ، ٔطجٛؼزٓرب، ٔطجٛؼررخ 

 انؼاللبد انزٙ رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ 

1452 3429 1436 

 1438 3428 1449 رزؼذد إسزشارٛجٛبد انزشٔٚج انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ

 1442 3416 1462 رزجبٍٚ طجٛؼخ إسزشارٛجٛبد انزشٔٚج انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ 

 1448 3419 1458 رشرجظ إسزشارٛجٛبد انزشٔٚج انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

ٚزغٛش ػرذد إسرزشارٛجٛبد انزرشٔٚج انزرٙ رزجؼٓرب انًُظًرخ، ٔطجٛؼزٓرب، ٔطجٛؼرخ 

 فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ  انؼاللبد انزٙ رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ 

1471 3415 1442 

ال رشاػررٙ انًُظًررخ يؼٛرربس انشررفبفٛخ ػُررذ ارخبرْررب نمررشاساد رًرر  يسررزٓهكٙ 

 يُزجبرٓب

1458 2492 1449 

   KMO 1492لًٛخ 

   1458 انُسجخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ
ه

ييمدديهمليددد سههأ (ه4يتسددفهمدد هراجددف  هةيددته)
KMOاددديه% ه ذدددفهرايإدددقيهراملق ه51تتجددد   هيإدددقيهه

 ,Tabachnick and Fidellه فهرا ل تهر جتم ايي

  همم هيف هال ه   ييهاففهم ةفرةهمجتم ((2013

 ه  رمد أ هفةجديهادي ةهراهرافةرإي ه م هيتسدفهأيسد اهه
رام إددةهق رإدد يهه  مدد راتددفهت قددةهادد هيإددقيهتقدد ي هرا

% ه ذددفهرايإددقيه41رايمدد ا  هتتجدد   هيإددقيهه رمدد ا
 هراملق ايه فهرا ل تهر جتم ايي
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Tabachnick and Fidell, 2013))ه م هيتسدفه 
هرا  رمدددد هراق قدددديهاليمدددد ا همجتم دددديهت إددددةهأ هأيسدددد اه
ت لدددفهرام قدددة هاددد هه رمددد %همددد هراتقددد ي هرا لدددفهال 58

 ها ه ذددفهيإددقيهجيددف  هحيددأهرا  يدديهمدد هرامإددتهل ي 
رايإدقيهراملق ادديه دفهرا لدد تهر جتم ايدديهذدفهأ قددةهمدد ه

 ,Tabachnick and Fidell)ه%51أ هيإد  يه

ه طهه(2013
همددد هيتدد ئ هراتحليددد هرا ددد ملفه مدد هرتسدددفهأيسدد اه

ق ادددددددأهارهاادددددددفهأ هرا  رمددددددد همددددددد هر   هر إت اددددددد  ف
 اتةتيدددددبهقه15ط1 ه 17ط1 ه 46ط1هت إدددددةهاليمددددد ا 

ت لددفهرا  يدديهرام قددة هادد هه رمدد مدد هراتقدد ي هرا لددفهال 
 Eigen هأمدد هييمدديهراجدداةهرا دد م همدد هرامإددتهل ي 

valueم ةهر ةتقدددد  ه ذدددد همجمدددد ةهمةق دددد ةهم دددد  ه
 ه يجدددبهأ هتلددد هاددد ه دددفهرامصددد   يه  رمددد اجميددد هرا

 ,Tabachnick and Fidell)هرا رحددفهراصددحيف

ه يددفهقل ددةهييمدديهراجدداةهرا دد م هق ددفهراتددف يةه (2013
ل  رمدد هراق قدديهاليمدد ا هاه13ط1 ه 47ط1 ه 24ط11

ههههه اتةتيبطهق
ه

مددد هها مددد  ددد همإددد ذميه الت دددة هالددد همدددف ه
ت لدفهرا  يديهه دف(ه4ةيدته)هرام سدحيهقجدف    رم هرا

يدددفةههمددد هرامإدددتهل ي هقادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيدددي؛
راق حأهييميهرامت إد هراحإد قفه ر يحدةر هرام يد ةيه

اهدددد همت إدددد هه  رمدددد  ه  جددددفهأ هجميدددد هراا مدددد ا دددد ه
   رم  هق إتقي  هرا3  اهمإت  ههحإ قف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راخ صيهق ج فها ي ةهتدةق هر إد راهراتدفهتت  مد هه
ي.مدددديهقق سدددده هراددددق ض ه  جدددد فها يدددد ةهم هدددد هرام

تددةق همإددتهل فهميتجدد ةهرامي.مدديهقق سددهتهراددق ض ه
 اددفتهمةرادد  هرامي.مدديهام يدد ةهراادد   ييهايددفهرتخ اذدد ه

قل ددةهييمدديهحيددأهالددةرةرةهتمددسهمإددتهل فهميتج تهدد  ه
ه92ط2 ه 87ط2 ه 81ط2ه هراحإدددددددددددددددد قفهمت إدددددددددددددددد 
 ه49ط1 ه 51ط1هرام يدد ةيه ريحةر هددييمدديه هه ق اتةتيددب

إددددد ذتهرا ددددد م  هراخ صددددد  ه يدددددفهاتةتيدددددب هق ه49ط1 
قتق ي هرحتي ج ةهر إ راهراتفهتت  م هم ه هرامي.مديه
 مدددد اه ي ادددد ا ه تقدددد ي هرحتي جدددد ةه ةغقدددد ةهمإددددتهل فه
ميتجدد ةهرامي.مدديه مدد اه ي ادد اهق الددفةهر  قددةه ددفهت لددفه
را  ييهم هرامإتهل ي  هحيأهقل ةهييمديهمت إد هم ه

ريحةر همددد ههق اتةتيدددب ه ييمدديه31ط3 ه44ط3راحإدد قفه
ههطههق اتةتيبه38ط1 ه34ط1رام ي ةيه

 المحور الثاني: تعقد التصنة  الداخلي     -2
ق ففهمد ههت لفهراتصيي هرافرخلفتتهرات قيةها ه

ه ه قت قيددداهراتحليددد هرا ددد ملفاددد م اهه31هقلدددله  رمددد را
 هخمإددديها رمددد هاليهددد هتددتهتجمي هددد ه ددفهر إت ادد  ف

 ه   رمددددد(ه قي ددددديهتلدددددكهرا5 ي سدددددفهراجدددددف  هةيدددددته)
 مت إددددد ه هراحإددددد قف ه ريحةر هددددد ههفةجددددديهادددددي اه   ه

الت دة هالد همدف هه KMOييمديهمليد س ههرام يد ةي 
ه   ييهرامجتم إرا ييي ه رايإقيهراتةر مييهالتق ي ط

ه
ه
ه
ه
 ه
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تعقد التصنة   المعبر  عن عوامللل االستأشافي (: بع  نتائج التحلةل العاملي5جدول رقم )
 نحراف المعةاري لياالداخلي والمتوسط الحسابي واال 

 

هالعوامل
درج: 
 الشةوع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعةاري

 1447 3418 1461 رزؼذد انزسٓٛالد اإلَزبجٛخ ثًصُغ انًُظًخ

 1431 3431 1468 رزُٕع انزسٓٛالد اإلَزبجٛخ ثًصُغ انًُظًخ

 1449 3419 1449 رشرجظ انزسٓٛالد اإلَزبجٛخ ثًصُغ انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

ٚزغٛش ػذد انزسٓٛالد اإلَزبجٛرخ ثًصرُغ انًُظًرخ، َٕٔػٓرب، ٔطجٛؼرخ انؼاللربد انزرٙ 

 رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ  

1455 3418 1447 

 1433 3439 1456 رزؼذد انًُزجبد انزٙ رصُؼٓب انًُظًخ

 1434 3433 1454 رزُٕع انًُزجبد انزٙ رصُؼٓب انًُظًخ

 1451 3413 1459 نزٙ رصُؼٓب انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼضرشرجظ انًُزجبد ا

ٚزغٛش ػذد انًُزجبد انزٙ رصُؼٓب انًُظًخ، َٕٔػٓب، ٔطجٛؼخ انؼاللبد انزٙ رشثطٓب 

 ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ  

1451 3417 1442 

 1441 2493 1464 رزؼذد انًُزجبد انجذٚذح انزٙ رمذيٓب انًُظًخ

 1441 3434 1463 جذٚذح انزٙ رمذيٓب انًُظًخرزُٕع انًُزجبد ان

 1437 3411 1454 رشرجظ انًُزجبد انجذٚذح انزٙ رمذيٓب انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

ٚزغٛش ػذد انًُزجبد انجذٚذح انزٙ رمذيٓب انًُظًخ، َٕٔػٓرب، ٔطجٛؼرخ انؼاللربد انزرٙ 

 رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ  

1461 3426 1451 

 1441 3438 1457 زغشق ػًهٛخ رطٕٚش ٔرمذٚى انًُزجبد انجذٚذح ٔلزبً طٕٚالً رس

 1441 3411 1472 رزؼذد اٜالد انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ فٙ ػًهٛبرٓب انزصُٛؼٛخ   

 1442 3433 1459 رزُٕع اٜالد انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ فٙ ػًهٛبرٓب انزصُٛؼٛخ  

 1441 3422 1456 فٙ ػًهٛبرٓب انزصُٛؼٛخ ثجؼضٓب انجؼض  رشرجظ اٜالد انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ

ٚزغٛش ػذد اٜالد انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ فٙ ػًهٛبرٓب انزصُٛؼٛخ، َٕٔػٓب، ٔطجٛؼخ 

 انؼاللبد انزٙ رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ  

1443 3434 1435 

 1441 3423 1456 نزصُٛؼٛخ  رسزخذو انًُظًخ ػذد كجٛش يٍ انؼبيهٍٛ فٙ ػًهٛبرٓب ا

 1441 3422 1446 رزُٕع لذساد ٔيٓبساد انؼبيهٍٛ انمبئًٍٛ ػهٗ انؼًهٛخ انزصُٛؼٛخ  

 1441 3431 1464 ٚشرجظ أداء انؼبيهٍٛ انمبئًٍٛ ػهٗ انؼًهٛخ انزصُٛؼٛخ ثجؼضّ انجؼض

طجٛؼرخ ٚزغٛش ػذد انؼبيهٍٛ انمبئًٍٛ ػهٗ انؼًهٛخ انزصُٛؼٛخ، ٔلرذسارٓى ٔيٓربسارٓى، ٔ

 انؼاللبد انزٙ رشثظ أدائٓى ثجؼضّ انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ     

1468 3432 1438 

 1439 3427 1454 رزؼذد أَظًخ رذأل انًٕاد انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ فٙ ػًهٛبرٓب انزصُٛؼٛخ  

 1445 3418 1464 رزُٕع أَظًخ رذأل انًٕاد انزٙ رسزخذيٓب انًُظًخ فٙ ػًهٛبرٓب انزصُٛؼٛخ  

ٚررشرجظ أداء أَظًررخ رررذأل انًررٕاد انزررٙ رسررزخذيٓب انًُظًررخ فررٙ ػًهٛبرٓررب انزصررُٛؼٛخ 

 ثجؼضّ انجؼض

1475 3431 1434 

ٚزغٛررش ػررذد أَظًررخ رررذأل انًررٕاد انزررٙ رسررزخذيٓب انًُظًررخ فررٙ ػًهٛبرٓررب انزصررُٛؼٛخ، 

َٕٔػٓب، ٔطجٛؼخ انؼاللبد انزٙ رشثظ أدائٓب ثجؼضّ انجؼض يٍ فزرشح ألخرشٖ ثشركم 

 يهحٕظ     

1451 3412 1445 

 1442 3416 1453 رزؼذد يزطهجبد رشغٛم يُزجبد انًُظًخ

 1439 3423 1464 رزُٕع يزطهجبد رشغٛم يُزجبد انًُظًخ

 1431 3435 1456 رشرجظ يزطهجبد رشغٛم يُزجبد انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

انزررٙ  ٚزغٛررش ػررذد يزطهجرربد رشررغٛم يُزجرربد انًُظًررخ، َٕٔػٓررب، ٔطجٛؼررخ انؼاللرربد

 رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ  

1451 3417 1451 

 1439 2475 1461 ال رشاػٙ انًُظًخ يؼٛبس انشفبفٛخ ػُذ ارخبرْب نهمشاساد انًشرجطخ ثبنزصُٛغ انذاخهٙ

   KMO 1491لًٛخ 

   1458 انُسجخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ

ه
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ييمدديهمليددد سههأ (ه5يتسددفهمدد هراجددف  هةيددته)
KMOهممددد هيدددف هالددد ه   يددديه51تتجدد   هيإدددقيهه %

أ ههاددففهم ددةفرةهمجتمدد هرافةرإددي ه مدد هيتسددفهأيسدد اه
 هراتدددفهت قدددةهاددد هيإدددقيهتقددد ي ه  رمددد فةجددديهادددي ةهرا

رايمدددد ا  هتتجدددد   هه رمدددد رام إددددةهق رإدددد يهاه  مدددد را
را  رمدد هراخمإدديهأ هه% ه مدد هيتسددفهأيسدد اه41يإددقيه

%همدددد هراتقدددد ي هرا لددددفه58اليمدددد ا همجتم دددديهت إددددةه
هههطت لفهراتصيي هرافرخلفرام قة ها هه   رمال

همددد هيتدد ئ هراتحليددد هرا ددد ملفه مدد هرتسدددفهأيسدد اه
خددددد مسهااادددددفهرهأ هرا  رمددددد همددددد هر   هر إت اددددد  ف
 ه145ط1 ه 16ط1 ه 41ط1هت إددددددددددددددددددددةهاليمدددددددددددددددددددد ا 

 اتةتيددددددددبهمدددددددد هراتقدددددددد ي هرا لددددددددفهقه135ط1 ه 14ط1 
 هأمد هييمديهت لفهراتصيي هرادفرخلفرام قة ها هه رم ال 

 ه12ط12ه لدددددفهقل دددددةهق دددددفهراتدددددف يةراجددددداةهرا ددددد م ه
هال  رمدددددددددددددددددددددددددددددددد ه14ط1 ه 23ط1 ه 32ط1 ه 68ط1 

ههههه اتةتيبطهقهراخمإيهاليم ا 
مددد هها مددد  ددد همإددد ذميه الت دددة هالددد همدددف ه

ت لفهراتصديي هه ف(ه5رام سحيهقجف  هةيته)  رم هرا
يددفةهراق حددأههراددفرخلفهقاددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيددي؛

يها دددد هييمددديهرامت إددد هراحإدددد قفه ر يحدددةر هرام يددد ةه
هاهدد همت إدد هحإدد قفه  رمدد  ه  جددفهأ هجميدد هراا مدد 

ه  ملي ق إتقي  هرا ه3  اهمإت  ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

راخ صدددددي هقت دددددففهراميتجددددد ةهراجفيدددددف هراتدددددفهتلدددددفمه ه
رامي.مي ه افتهمةرا  هرامي.ميهام يد ةهرااد   ييهايدفه

حيددأهرتخ اذدد هاللددةرةرةهرامةتق دديهق اتصدديي هراددفرخلف ه
ه75ط2 ه93ط2هم هراحإدددددد قفهمت إدددددد قل ددددددةهييمدددددديه

ه39ط1 ه41ط1هرام يدد ةيهمدد ريحةر هييمدديه هه ق اتةتيددب
إدددددد ذتهرا دددددد م  هراخ صدددددد  هقت ددددددففه يددددددفهق اتةتيددددددب ه

راميتجدد ةهراتدددفهتصدددي ه هرامي.مدددي ه رإدددت ةراهامليددديه
ت دد يةه تلددفيتهراميتجدد ةهراجفيددف ه يتدد اه دد ي اهق الددفةه
ر  قةه فهت لدفهراتصديي هرادفرخلف هحيدأهقل دةهييمديه

ق اتةتيدب ه ييمديهه38ط3 ه39ط3مت إ هم هراحإ قفه
ههطههق اتةتيبه41ط1 ه33ط1ريحةر هم هرام ي ةيه

         المحييييييييور الثالييييييييث: تعقييييييييد العالقيييييييي: -3
 م  الموردةن

ق دففههت لفهرا  ييهمد هرامد ةفي تتهرات قيةها ه
 ه قت قيدددددداهراتحليدددددد هادددددد م اهه15هقلددددددله  رمدددددد مدددددد هرا
 هادد ملي هاليهد هتدتهتجمي هد ه دفهر إت اد  فهرا د ملف

 ه  رمددددد (ه قي ددددديهتلدددددكهرا6سدددددفهراجدددددف  هةيدددددته) ي ه
 مت إددددد ه هراحإددددد قف ه ريحةر هددددد ههفةجددددديهادددددي اه   ه

الت دة هالد همدف هه KMOييمديهمليد س ههرام يد ةي 
 هه   ييهرامجتم إرا ييي ه رايإقيهراتةر مييهالتق ي ط
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تعقد العالق: م   المعبر  عن عوامللل االستأشافي (: بع  نتائج التحلةل العاملي6جدول رقم )
 الموردةن والمتوسط الحسابي واالنحراف المعةاري ليا

 

هالعوامل
درج: 
 الشةوع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعةاري

 1444 3418 1453 رزؼذد إسزشارٛجٛبد انًُظًخ انزٙ رزجؼٓب نهزؼبيم يغ يٕسد٘ احزٛبجبرٓب

 1437 3428 1453 م يغ يٕسد٘ احزٛبجبرٓبرزجبٍٚ طجٛؼخ اإلسزشارٛجٛبد انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ نهزؼبي

رشرجظ اإلسزشارٛجٛبد انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ نهزؼبيم يغ يٕسد٘ احزٛبجبرٓب ثجؼضٓب 

 انجؼض
1449 3423 1445 

ٚزغٛش ػذد اإلسزشارٛجٛبد انزٙ رزجؼٓب انًُظًخ نهزؼبيم يغ يٕسد٘ احزٛبجبرٓب، 

ؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم ٔطجٛؼزٓب، ٔطجٛؼخ انؼاللبد انزٙ رشثطٓب ثجؼضٓب انج

 يهحٕظ

1456 3417 1441 

 1441 3426 1446 رزؼبيم انًُظًخ يغ ػذد كجٛش يٍ يٕسد٘ احزٛبجبرٓب

 1441 3422 1456 رزجبٍٚ خصبئص يٕسد٘ احزٛبجبد انًُظًخ

 1442 3429 1457 رٕجذ ػاللبد رشثظ يٕسد٘ احزٛبجبد انًُظًخ ثجؼضٓى انجؼض

ُظًخ، ٔخصبئصٓى، ٔطجٛؼخ انؼاللبد انزٙ رشثطٓى ٚزغٛش ػذد يٕسد٘ احزٛبجبد انً

 ثجؼضٓى انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ
1456 3412 1446 

 1437 3437 1448 ال رؼزًذ انًُظًخ ثصٕسح كجٛشح ػهٗ يٕسدٍٚ يحهٍٛٛ

 1445 2488 1455 ال ٚزًزغ يٕسدٔ احزٛبجبد انًُظًخ ثذسجخ انًصذالٛخ انًأيٕنخ

 1437 3439 1445 بد انزٙ ٕٚفشْب يٕسدٔ احزٛبجبد انًُظًخرزؼذد انًٕاد ٔانًسزهضي

 1442 3419 1451 رزُٕع انًٕاد ٔانًسزهضيبد انزٙ ٕٚفشْب يٕسدٔ احزٛبجبد انًُظًخ

 1433 3423 1462 رشرجظ انًٕاد ٔانًسزهضيبد انزٙ ٕٚفشْب يٕسدٔ احزٛبجبد انًُظًخ ثجؼضٓب انجؼض

شْب يٕسدٔ احزٛبجبد انًُظًخ، َٕٔػٓب، ٚزغٛش ػذد انًٕاد ٔانًسزهضيبد انزٙ ٕٚف

 ٔطجٛؼخ انؼاللبد انزٙ رشثطٓب ثجؼضٓب انجؼض يٍ فزشح ألخشٖ ثشكم يهحٕظ
1457 3417 1451 

 1441 2484 1451 ال رشاػٙ انًُظًخ يؼٛبس انشفبفٛخ ػُذ ارخبرْب نهمشاساد انًشرجطخ ثًٕسد٘ احزٛبجبرٓب

   KMO 1491لًٛخ 

   1453 انُسجخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ
ه

ييمدديهمليددد سههأ (ه6يتسددفهمدد هراجددف  هةيددته)
KMOهممددد هيدددف هالددد ه   يددديه51تتجدد   هيإدددقيهه %

أ ههاددففهم ددةفرةهمجتمدد هرافةرإددي ه مدد هيتسددفهأيسدد اه
 هراتدددفهت قدددةهاددد هيإدددقيهتقددد ي ه  رمددد فةجددديهادددي ةهرا

رايمدددد ا  هتتجدددد   ه ملفهرام إددددةهق رإدددد يهادددده  مدددد را
 ه ملفهرايمددد ااددهأ ه% ه مدد هيتسدددفهأيسدد اه41يإددقيه

ه  رمددد %همددد هراتقددد ي هرا لدددفهال53مجتم دددي هي إدددةر ه
ههههههههطت لفهرا  ييهم هرام ةفي رام قة ها ه

همددد هيتدد ئ هراتحليددد هرا ددد ملفه مدد هرتسدددفهأيسدد اه
ه راقددددددد يفهاليمددددددد ا هر    ملي هرا دددددددهأ هر إت اددددددد  ف

 اتةتيدددبهمددد هراتقددد ي هرا لدددفهقه18ط1 ه45ط1ر ه إدددةهي
 هأمدد هت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي رام قددة هادد هه رمدد ال 

ه79ط6هييمددديهراجددداةهرا ددد م ه لدددفهقل دددةهق دددفهراتدددف ية
ههههه اتةتيبطهقهرايم ا  ملفها ه12ط1 

مددد هها مددد  ددد همإددد ذميه الت دددة هالددد همدددف ه
ت لدفهرا  يديهه دف(ه6رام سدحيهقجدف  هةيدته)  رم هرا

يدددددفةههمددددد هرامددددد ةفي هقادددددة  ةهراصدددددي ا ةهراف رئيدددددي؛
 قفه ر يحدةر هرام يد ةيهراق حأهييميهرامت إد هراحإد

اهدددد همت إدددد هه  رمدددد  ه  جددددفهأ هجميدددد هراا مدددد ا دددد ه
 د ملي هراخ صدي ه هق إدتقي  هرا3  اهمإدت  ههحإ قف

ق ددددددفتهتمتدددددد همدددددد ةفيهرحتي جدددددد ةهرامي.مدددددديهقفةجدددددديه
رامصدددفريييهرامنم ادددي ه ادددفتهمةراددد  هرامي.مددديهام يددد ةه
راادددد   ييهايددددفهرتخ اذدددد هاللددددةرةرةهرامةتق دددديهقمدددد ةفيه

 هم همت إ قل ةهييميههحيأرحتي ج ته  ه
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ييمدددددددديه هه ق اتةتيددددددددبه84ط2 ه88ط2راحإدددددددد قفه
 يدددددفهق اتةتيدددددب هه41ط1 ه45ط1هرام يددددد ةيهمددددد ريحةر ه

إددددد ذتهرا ددددد م  هراخ صددددد  هق دددددفتهراتمددددد فهرامي.مددددديه
قصددد ة ه قيدددة هالددد همددد ةفي همحليدددي  ه ت دددففهرامددد رفه
 رامإددتل م ةهراتددفهي  ةذدد همدد ةف هرحتي جدد ةهرامي.مدديه

ا  يدديهمدد هرامدد ةفي  هحيددأهق الددفةهر  قددةه ددفهت لددفهر
ه39ط3 ه37ط3قل ددددددةهييمدددددديهمت إدددددد هم هراحإدددددد قفه

ا ددددد هه37ط1ق اتةتيدددددب ه ييمددددديهريحةر همددددد هرام يددددد ةيه
 ميهم هال هحف ط

ه

المحور الراب : األداء التصنةعي  -4
 للمنظم:  

ق دففههر فر هراتصيي فهالمي.مديتتهرات قيةها ه
 ه قت قيدددددداهراتحليدددددد هادددددد م اهه21هقلددددددله  رمدددددد مدددددد هرا
أةق ددديههاليهددد هتدددتهتجمي هددد ه دددفهر إت اددد  فهلفرا ددد م

(ه قي دددددديهتلددددددكه7 ه ي سددددددفهراجددددددف  هةيددددددته)ا رمدددددد 
 مت إددددد ه هراحإددددد قف ههفةجددددديهادددددي اه   ه ه  رمددددد را

الت ددة هه KMOييمدديهمليدد س هه ريحةر هدد هرام يدد ةي 
الدد همدددف ه   يددديهرامجتم إرا ييدددي ه رايإدددقيهراتةر ميددديه

 ههالتق ي ط
ه

األداء التصنةعي  المعبر  عن عوامللل االستأشافي عاملي(: بع  نتائج التحلةل ال7جدول رقم )
 للمنظم: والمتوسط الحسابي واالنحراف المعةاري ليا

 

هالعوامل
درج: 
 الشةوع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعةاري

 1451 3421 1471 ٚزًزغ انُظبو انزصُٛؼٙ نهًُظًخ ثذسجخ ػبنٛخ يٍ االػزًبدٚخ

 1453 3428 1457 إَزبجٛخ يشرفؼخ   ٚحمك انُظبو انزصُٛؼٙ نهًُظًخ

 1453 3434 1471 نٛ  ُْبن رأثٛشاد ضبسح نهُظبو انزصُٛؼٙ نهًُظًخ ػهٗ انجٛئخ انخبسجٛخ

 1451 3415 1469 يؼذل َفبٚبد انُظبو انزصُٛؼٙ نهًُظًخ يحذٔد نهغبٚخ

ًٚكٍ انُظبو انزصُٛؼٙ نهًُظًخ يرٍ رشجًرخ األفكربس انًجزكرشح إنرٙ يُزجربد 

 يهًٕسخ

1461 3419 1451 

 1443 2478 1471 يزٕسظ ركهفخ انٕحذح انًُزجخ يُخفض   

 1453 3429 1445 رزًزغ يُزجبد انًُظًخ ثجٕدح يزًٛضح 

 1447 3435 1448 رزطبثك يُزجبد انًُظًخ يغ انًٕاصفبد انزٙ حذدد نٓب سهفبً 

 1456 3424 1457 يؼذل شكبٖٔ انًسزٓهكٍٛ يٍ يُزجبد انًُظًخ يحذٔد نهغبٚخ

 1456 3414 1466 رسٛش انؼًهٛخ اإلَزبجٛخ كًب ْٕ يخطظ نٓب يٍ حٛث انٕلذ

 1454 3417 1458 رسٛش انؼًهٛخ اإلَزبجٛخ كًب ْٕ يخطظ نٓب يٍ حٛث انكى

 1455 3413 1468 ًٚكٍ ٔصف صيٍ دٔسح اإلَزبج ثبنمصش   

 1447 2492 1477 رزًزغ اٜالد ثذسجخ ػبنٛخ يٍ انًشَٔخ

 1448 3417 1448 مبئًٌٕ ػهٗ اإلَزبج ثذسجخ ػبنٛخ يٍ انًشَٔخٚزصف انؼبيهٌٕ ان

 1452 3418 1461 ٚسزغشق انؼبيهٌٕ ٔلزبً يحذٔداً إلػذاد اٜالد ٔانًؼذاد نهؼًم 

 1448 2485 1453 ٚزصف َظبو رذأل انًٕاد ثذسجخ ػبنٛخ يٍ انًشَٔخ

 1452 2494 1462 رزصف يسبساد رشغٛم انًُزجبد ثذسجخ ػبنٛخ يٍ انًشَٔخ

 1449 3418 1471 ًٚكٍ رؼذٚم حجى اإلَزبج ثسٕٓنخ

 1455 3422 1454 ًٚكٍ رؼذٚم يضٚج انًُزجبد ثسٕٓنخ

 1451 3416 1457 ًٚكٍ إضبفخ يُزجبد جذٚذح نهًضٚج انحبنٙ ثسٕٓنخ 

 1451 3418 1467 ًٚكٍ رغٛٛش انزشرٛت انذاخهٙ نهًصُغ ثسٕٓنخ

   KMO 1488لًٛخ 

   1461 جبٍٚانُسجخ انزشاكًٛخ نهز
ه



 دور وضوح سالسل اإلمداد فى العالقة بين تعقد هذه السالسل واألداء....                يند/محمد سعد شاه

28 

 

ييمدديهمليددد سههأ (ه7يتسددفهمدد هراجددف  هةيددته)
KMOهممددد هيدددف هالددد ه   يددديه51تتجدد   هيإدددقيهه %

أ ههاددففهم ددةفرةهمجتمدد هرافةرإددي ه مدد هيتسددفهأيسدد اه
 هراتدددفهت قدددةهاددد هيإدددقيهتقددد ي ه  رمددد فةجددديهادددي ةهرا

رايمدددد ا  هتتجدددد   هه رمدددد رام إددددةهق رإدددد يهاه  مدددد را
ر ةق دديههرا  رمدد أ هه% ه مدد هيتسددفهأيسدد اه41يإددقيه

%همدددد هراتقدددد ي هرا لددددفه61اليمدددد ا همجتم دددديهت إددددةه
هههههههطر فر هراتصيي فهالمي.ميرام قة ها هه  رم ال

همددد هيتدد ئ هراتحليددد هرا ددد ملفه مدد هرتسدددفهأيسدد اه
راةرقددددددد ههاادددددددفهأ هرا  رمددددددد همددددددد هر   هر إت اددددددد  ف

ه15ط1 ه 16ط1 ه 17ط1 ه 43ط1هت إددددددةهاليمدددددد ا 
ام قة هاد هر فر هره رم  اتةتيبهم هراتق ي هرا لفهال ق

راتصدددديي فهالمي.مددددي هأمدددد هييمدددديهراجدددداةهرا دددد م ه لددددفه
 ه34ط1 ه 46ط1 ه 98ط8هقل دددددددددددةهق دددددددددددفهراتدددددددددددف ية

ههههههههه اتةتيبطهقهر ةق يهاليم ا هال  رم ه16ط1 
مددد هها مددد  ددد همإددد ذميه الت دددة هالددد همدددف ه

ه ددفهرات قيددةهادد (ه7رام سددحيهقجددف  هةيددته)  رمدد هرا
يددفةههراف رئيددي؛هاددة  ةهراصددي ا ةر فر هراتصدديي فها

راق حأهييميهرامت إد هراحإد قفه ر يحدةر هرام يد ةيه
اهدددد همت إدددد هه  رمدددد  ه  جددددفهأ هجميدددد هراا مدددد ا دددد ه
  رمدد هراخ صددديه هق إدددتقي  هرا3 ددد اهمإددت  ههحإدد قف

ق يخ ددددد ضهمت إددددد هت ل ددددديهرا حدددددف هراميتجدددددي ه تمتددددد ه
را ةهقفةجددديها ايددديهمددد هرامة يدددي ه رتصددد  هي.دددد ته

مددد هرامة يدددي ه رتصددد  هتدددفر  هرامددد رفهقفةجددديها ايددديه

مإ ةرةهتا ي هراميتجد ةهقفةجديها ايديهمد هرامة يدي ه
 ه78ط2ه هراحإدددددددد قفهمت إددددددد قل دددددددةهييمدددددددديهحيدددددددأه

ه ريحةر هدييمديه هه ق اتةتيبه94ط2 ه 85ط2 ه 92ط2 
ه52ط1 ه 48ط1 ه 47ط1 ه 43ط1هرام يددددددددددددددددددددددددددددددددد ةي

إدد ذتهرا دد م  هراخ صدد  هق ددفته جدد فه يددفهق اتةتيددب ه
المي.مديهالد هراقيئديهتنقيةرةهس ة هالي.د تهراتصديي فه

راخ ةجيي ه ت  قاهميتجد ةهرامي.مديهمد هرام رصد  ةه
هراتدفهحددففةهاهدد هإددل  اهق الدفةهر  قددةه ددفهرات قيددةهادد 

 هحيددددددددأهقل ددددددددةهييمدددددددديهر فر هراتصدددددددديي فهالمي.مددددددددي
ق اتةتيدب ه ييمديهه35ط3 ه34ط3مت إ هم هراحإ قفه
هههههطههق اتةتيبه47ط1 ه53ط1ريحةر هم هرام ي ةيه

: وضيييييوح سالسيييييل المحيييييور الخيييييامس -5
 اإلمداد   

ق ددففهه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفتددتهرات قيددةهادد ه
 ه قت قيدددددداهراتحليدددددد هادددددد م اهه14هقلددددددله  رمدددددد مدددددد هرا
ق قددديههاليهددد هتدددتهتجمي هددد ه دددفهر إت اددد  فهرا ددد ملف
(ه قي دددددديهتلددددددكه8 ه ي سددددددفهراجددددددف  هةيددددددته)ا رمدددددد 

 مت إددددد ه هراحإددددد قف ههفةجددددديهادددددي اه   ه ه  رمددددد را
الت ددة هه KMOيدد سييمدديهمل هه ريحةر هدد هرام يدد ةي 

الدد همدددف ه   يددديهرامجتم إرا ييدددي ه رايإدددقيهراتةر ميددديه
هالتق ي ط
ه

ه
ه
ه
ه
ه
هههههههههه
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وضوح سالسل  المعبر  عن عوامللل االستأشافي (: بع  نتائج التحلةل العاملي8جدول رقم )
 اإلمداد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعةاري ليا

ه

هالعوامل
درج: 
 الشةوع

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعةاري

رجًررغ انًُظًررخ يؼهٕيرربد يررٍ يصرربدس يخزهفررخ نهزؼررشف ػهررٗ يسررزٕٖ انطهررت انكهررٙ 

 ثبألسٕاق انزٙ رزؼبيم يؼٓب

1468 3415 1455 

رجًررغ انًُظًررخ يؼهٕيرربد يررٍ يصرربدس يخزهفررخ نهزؼررشف ػهررٗ يسررزٕٖ انؼررش  انكهررٙ 

 ثبألسٕاق انزٙ رزؼبيم يؼٓب

1447 3419 1443 

انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ انًجٛؼبد انًزٕلؼخ نًسزٓهكٙ يُزجبرٓب انشئٛسٍٛ

1448 3411 1447 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 ٛسٍٛاالسزفبدح يُٓب ػٍ انًجٛؼبد انفؼهٛخ نًسزٓهكٙ يُزجبرٓب انشئ

1449 3411 1446 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ يسزٕٚبد انًخضٌٔ نذٖ يسزٓهكٙ يُزجبرٓب انشئٛسٍٛ

1476 3413 1454 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 ب ػٍ إسزشارٛجٛبد انزسؼٛش انزٙ ٚزجؼٓب يسزٓهكٕ يُزجبرٓب انشئٛسٌٕاالسزفبدح يُٓ

1454 3413 1446 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ يُبفز ٔطشق انزٕصٚغ انزٙ ٚسزخذيٓب يسزٓهكٕ يُزجبرٓب انشئٛسٌٕ

1451 3414 1438 

فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ رحصم انًُظًخ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ ثشايج انزشٔٚج انخبصخ ثًسزٓهكٙ يُزجبرٓب انشئٛسٍٛ

1451 3418 1454 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 نششاء يٍ يٕسد٘ احزٛبجبرٓب انشئٛسٍٛاالسزفبدح يُٓب ػٍ يذٖ انزمذو فٙ رُفٛز أٔايش ا

1471 3416 1443 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ يسزٕٚبد انًخضٌٔ نذٖ يٕسد٘ احزٛبجبرٓب انشئٛسٍٛ

1471 3413 1451 

خ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهر

 االسزفبدح يُٓب ػٍ خطظ اإلَزبج انزٙ ٚزجؼٓب يٕسدٔ احزٛبجبرٓب انشئٛسٌٕ

1463 2479 1445 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ إسزشارٛجٛبد انزسؼٛش انزٙ ٚزجؼٓب يٕسدٔ احزٛبجبرٓب انشئٛسٌٕ

1455 3418 1446 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 االسزفبدح يُٓب ػٍ يُبفز ٔطشق انزٕصٚغ انزٙ ٚسزخذيٓب يٕسدٔ احزٛبجبرٓب انشئٛسٌٕ

1451 3413 1445 

رحصم انًُظًخ فٙ انٕلذ انًُبست ػهٗ يؼهٕيبد دلٛمخ، ٔكبيهرخ، ٔفرٙ صرٕسح ًٚكرٍ 

 ب ػٍ ثشايج انزشٔٚج انخبصخ ثًٕسد٘ احزٛبجبرٓب انشئٛسٍٛاالسزفبدح يُٓ

1481 3414 1449 

   KMO 1491لًٛخ 

   1461 انُسجخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ
ه

ييمدديهمليددد سههأ (ه8يتسددفهمدد هراجددف  هةيددته)
KMOهممددد هيدددف هالددد ه   يددديه51تتجدد   هيإدددقيهه %

أ ههاددففهم ددةفرةهمجتمدد هرافةرإددي ه مدد هيتسددفهأيسدد اه
 هراتدددفهت قدددةهاددد هيإدددقيهتقددد ي همددد   رفةجددديهادددي ةهرا

رايمدددد ا  هتتجدددد   هه رمدددد رام إددددةهق رإدددد يهاه  مدددد را
را  رمددد هراق قددديهأ هه% ه مددد هيتسدددفهأيسددد اه41يإدددقيه

%همدددد هراتقدددد ي هرا لددددفه61اليمدددد ا همجتم دددديهت إددددةه
ههههههههههط س  هإ إ هرإلمفرفرام قة ها هه  رم ال

همددد هيتدد ئ هراتحليددد هرا ددد ملفه مدد هرتسدددفهأيسدد اه
راق ادددددددأههاادددددددفه هرا  رمددددددد همددددددد هر   أهر إت اددددددد  ف

 اتةتيدددددبهقه17ط1 ه 18ط1 ه 45ط1هت إدددددةهاليمددددد ا 
 س  هإ إ هرام قة ها هه رم م هراتق ي هرا لفهال 

 هأمدددد هييمدددديهراجدددداةهرا دددد م ه لددددفهقل ددددةهق ددددفهرإلمددددفرف
راق قدددددددددددديههال  رمدددددددددددد ه1 ه 12ط1 ه 32ط6هراتدددددددددددف ية
  اتةتيبطهقهاليم ا 

هههههههههههه
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مددد هها مددد  ددد همإددد ذميه الت دددة هالددد همدددف ه
 دددددفه سددددد  ه(ه8رام سدددددحيهقجدددددف  هةيدددددته)  رمددددد هرا

يدددفةههادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيدددي؛اهإ إددد هرإلمدددفرف
راق حأهييميهرامت إد هراحإد قفه ر يحدةر هرام يد ةيه

اهدددد همت إدددد هه  رمدددد  ه  جددددفهأ هجميدددد هراا مدددد ا دددد ه
  مددد هراخددد  ه هق إدددتقي  هرا3 ددد اهمإدددت  ههحإددد قف

م ل مد ةههقحص  هرامي.ميه فهرا يةهرامي إبهال 
فييلي ه   ملي ه  فهص ة هيم د هر إدت  ف هميهد هاد ه
خ ددددددد هرإليتددددددد  هراتدددددددفهيتق هددددددد همددددددد ةف هرحتي ج تهددددددد ه

 هراحإددددد قفهمت إددددد قل دددددةهييمددددديهحيدددددأهراةئيإددددد   ه
إدددد ذته يددددفه ه45ط1هريحةر دددد هرام يدددد ةيييمدددديه هه79ط2

را دددد م  هراخ صدددد  هقجمدددد هرامي.مدددديهم ل مدددد ةهمدددد ه
را لددفهمصدد فةهمختل دديهالت ددة هالدد همإددت  هرا لددبه

ق  إدددددد راهراتدددددددفهتت  مددددددد هم هددددددد  ه جمددددددد هرامي.مددددددديه
م ل مدد ةهمدد همصدد فةهمختل دديهالت ددة هالدد همإددت  ه
را دددةضهرا لدددفهق  إددد راهراتدددفهتت  مددد هم هددد هق الدددفةه
ر  قةه فه س  هإ إ هرإلمفرف هحيدأهقل دةهييمديه

ق اتةتيدب ه ييمديهه19ط3 ه15ط3مت إ هم هراحإ قفه
هههههطههيبق اتةته43ط1 ه55ط1ريحةر هم هرام ي ةيه

  هادددكه دددفهأ هتلدددكهرايتددد ئ هالتحليددد هرا ددد ملفه
ر إت ادد  فها دد همحدد ةهمدد هرامحدد  ةهراةئيإدديهال ئمدديه
ر إتلصدددد  هتى ددددفهتمتدددد هرال ئمدددديهقفةجدددديها ايدددديهمدددد ه
راصددد حييهرافرخليددديهامحت ي تهددد هراتدددفهتخدددفتهأغدددةرضه

هرافةرإيطهه
 اختبار فرو  الدراس:

 ختقدد ةهرا ددة ضهرا اددة هالفةرإدديهيجددبهراليدد ته
هقم هيلف:
ه
ه
 

 تقدةر قةم مت ةرات الدراس: -1
يددددفةهراق حددددأهيدددديتهرامت يددددةرةهراخ صدددديهقت لددددفه
را  يددديهمددد هرامإدددتهل ي  ه ت لدددفهراتصددديي هرادددفرخلف ه
 ت لفهرا  ييهم هرام ةفي  ه  سد  هإ إد هرإلمدفرفه
مددد هخددد  هحإددد بهرامت إددد هراحإددد قفهالددديتهرا  رمددد ه
رام ي يدددديهرام قددددة هادددد ه دددد هميهدددد  ه تددددتهتحفيددددفهتلددددكه

  رمدد هرام ي يدديهمدد هخددد  هاجددةر هتحليدد هر يحدددفرةهرا
قدددددي هر فر ههStepwiseراخ دددددفهرامت دددددففهراتدددددفةيجفه

راتصدددددديي فهالمي.مدددددديه را  رمدددددد هرام قددددددة هادددددد هتلددددددكه
رام سددحيهق اجددفر  هأةيدد تهه-الدد هحددف هه-رامت يددةرةه

(هق اتةتيدددددددب هأمددددددد هرامت يدددددددةه8( ه )6( ه )5( ه )4)
لدددفيةهراخددد  هقددد  فر هراتصددديي فهالمي.مددديه لدددفهتدددتهت

ييمدددد همدددد هخدددد  هحإدددد بهرامت إدددد هراحإدددد قفهاللدددديته
رامختدد ة همدد همددف همليدد سهاي ددةةهراخم إددفهال  رمدد ه

ه(طههههههههههههه7رام قة هاي هرام سحيهقجف  هةيته)
تقيييدةر نمييياذج االنحيييدار الخطيييي التيييدرةجي  -2

 الختبار فرو  الدراس:  
يت لبهرختق ةهرا ة ضهرا اة هالفةرإيهرختقد ةه

هي:را  ي ةهرات اي
المت ةييييير التييييياب   اختبيييييار العالقييييي: بيييييةن

هه      والمت ةرات األخرا للدراس:
(هأذدددددتهيتددددد ئ هتحليددددد ه9ي سدددددفهجدددددف  هةيدددددته)

ر يحفرةهراخ فهراقإي هراتفةيجفهقي هرامت يةهرات ق ه
 ه رامت يدددةرةهرامإدددتلليه رامت يددددةهج يدددبهمددد الفةرإددديه

ج يددبهمدد ههحددف هالدد ه دد را إددي هراتددفرخلفهالفةرإدديه
ادددددد هت لددددددفهرا  يدددددديهمدددددد ههX1ه هحيددددددأهت قددددددةيخددددددة

هX3ا هت لدفهراتصديي هرادفرخلف ه هX2رامإتهل ي  ه 
اددد ه سددد  ههX4اددد هت لدددفهرا  يددديهمددد هرامددد ةفي  ه 

هإ إ هرإلمفرفطهههههههه
ه
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(: أىم نتائج تحلةل االنحدار الخطي البسةط التدرةجي بةن المت ةر التاب  والمت ةرات 9جدول رقم )
 األخرا للدراس:

ه

Adjusted 

R
2

 
R

2
 

р-

value 

for F 

F-

value 

р-

value 

for t 

t-

value 
Coefficient 

Regression 

models 

 
14191 

 
14198 

 
14111 

 
29411 

 
14111 

 
5441- 

 
1435- 

Model 1 
X1 

 
14172 

 
14179 

 
14111 

 
25464 

 
14111 

 
5416- 

 
1434- 

Model 2 
X2 

 
14186 

 
14194 

 
14111 

 
12421 

 
14111 

 
3449- 

 
1421- 

Model 3 
X3 

 
14678 

 
14681 

 
14111 

 
251495 

 
14111 

 
15487 

 
1472 

Model 4 
X4 

ه

ه(هأي :هههه9يتسفهم هجف  هةيته)هه
ه

ق ايإدددقيهاليمددد ا هر   هرادددايهتختقدددةهمددد هخ اددد هه-أ
را  ييهقي هت لفهرا  ييهم هرامإتهل ي ه مت يةه

ي.ميه مت يةهتد ق ؛همإتل ه ر فر هراتصيي فهالم
هي ح.هراتف:ه

ت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامإددددتهل ي هارهييمدددديهم  مدددد هه-1
إد اقي هممد هيادديةهاادفها إدييهرا  يدديهقدي هت لددفه
را  يدددددددديهمدددددددد هرامإددددددددتهل ي ه ر فر هراتصدددددددديي فه

هالمي.ميط
رام لمدديهراخ صدديهقت لددفهرا  يدديهمدد هرامإددتهل ي هه-2

 ه مدد هي حددد.همددد ه111ط1م ي يدديهايدددفهمإدددت  ه
 ه ذددد همددد هيى دددفهم ي يددديهتدددنقيةهtمإدددت  هم ي يددديه

ا  يددددددديهمددددددد هرامإدددددددتهل ي هالددددددد هر فر هت لدددددددفهر
راتصددددديي فهالمي.مدددددي ه مددددد هيى دددددفهم ي يددددديهذددددداره
 راتنقيةهأيس اهتمت هرايم ا ه   هقج ف هرات  يا

 

 ه ااددددكه مدددد هيتسددددفهمدددد ه111ط1قمإددددت  هم ي يدددديهه
هطهFمإت  هم ي ييه

مدد هه191ط1ي إدةهت لددفهرا  يدديهمدد هرامإددتهل ي هه-3
هرات يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه مدددد 

Rيتسددددفهمدددد هييمدددديه
رام فاددددي ه ذدددد همدددد هيى ددددفهه2

هس  هرال  هرات إيةييهاليم ا ط
  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 جدد فها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهمدد ه
مإددتهل فهميتجدد ةهرامي.مدديهالدد هأفرئهدد هراتصدديي ف ه

ه ذ هم هيققةهصحيهرا ةضهر   هالفةرإيطهههه
ا هراقدد يفهراددايهتختقددةهمدد هخ ادد هق ايإددقيهاليمدد هه-ل

را  يددددديهقدددددي هت لدددددفهراتصددددديي هرادددددفرخلفه مت يدددددةه
مإتل ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميه مت يةهتد ق ؛ه

هي ح.هراتف:هه
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م  مددد هت لدددفهراتصددديي هرادددفرخلفهارهييمددديهإددد اقي هه-1
مم هيايةهاافها إييهرا  ييهقي هت لفهراتصديي ه

هرافرخلفه ر فر هراتصيي فهالمي.ميط
ام لميهراخ صيهقت لدفهراتصديي هرادفرخلفهم ي يديهره-2

 ه مدد هي حدد.همدد همإددت  ه111ط1ايددفهمإددت  ه
 ه ذدددد همدددد هيى ددددفهم ي يدددديهتددددنقيةهت لددددفهtم ي يدددديه

راتصددددددددديي هرادددددددددفرخلفهالددددددددد هر فر هراتصددددددددديي فه
المي.مدددي ه مددد هيى دددفهم ي يددديهذدددارهراتدددنقيةهأيسددد اه
تمتددددد هرايمددددد ا ه  ددددد هقجددددد ف هرات  يددددداهقمإدددددت  ه

مدد هيتسددفهمدد همإددت  ه ه ااددكه 111ط1م ي يدديه
هطهFم ي ييه

مددددددد هه172ط1ي إدددددددةهت لدددددددفهراتصددددددديي هرادددددددفرخلفهه-3
رات يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه مدددد ه

Rيتسددددفهمدددد هييمدددديه
رام فاددددي ه ذدددد همدددد هيى ددددفهه2

هس  هرال  هرات إيةييهاليم ا ط
  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 ه جددد فها يددديهتدددنقيةها إدددييهم ي يددديهات لدددفهراتصددديي

رادددفرخلفهق امي.مددديهالددد هأفرئهددد هراتصددديي ف ه ذددد همددد ه
هيققةهصحيهرا ةضهراق يفهالفةرإيطهههه

ق ايإددقيهاليمدد ا هراق اددأهراددايهتختقددةهمدد هخ ادد هه-ج
را  يدديهقددي هت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي ه مت يددةه
مإتل ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميه مت يةهتد ق ؛ه

هي ح.هراتف:هه
رام ةفي هارهييميهإد اقي هم  م هت لفهرا  ييهم هه-1

مم هيايةهاادفها إدييهرا  يديهقدي هت لدفهرا  يديه
هم هرام ةفي ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميط

رام لمدددديهراخ صدددديهقت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامدددد ةفي هه-2
 ه مدد هي حددد.همددد ه111ط1م ي يدديهايدددفهمإدددت  ه

 ه ذددد همددد هيى دددفهم ي يددديهتدددنقيةهtمإدددت  هم ي يددديه
ر فر هراتصيي فههت لفهرا  ييهم هرام ةفي هال 

المي.مدددي ه مددد هيى دددفهم ي يددديهذدددارهراتدددنقيةهأيسددد اه

تمتددددد هرايمددددد ا ه  ددددد هقجددددد ف هرات  يددددداهقمإدددددت  ه
 ه ااددكه مدد هيتسددفهمدد همإددت  ه111ط1م ي يدديه
هطهFم ي ييه

مددد هه186ط1ي إدددةهت لدددفهرا  يددديهمددد هرامددد ةفي هه-3
رات يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه مدددد ه

Rيتسددددفهمدددد هييمدددديه
 همدددد هيى ددددفهرام فاددددي ه ذدددده2

هس  هرال  هرات إيةييهاليم ا ط
  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 جدد فها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهمدد ه
مدد ةفيهرحتي جدد ةهرامي.مدديهالدد هأفرئهدد هراتصدديي ف ه

ه ذ هم هيققةهصحيهرا ةضهراق اأهالفةرإيطهههه
اددد هق ايإدددقيهاليمددد ا هراةرقددد هرادددايهتختقدددةهمددد هخ ه-د

را  يدددديهقددددي ه سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفه مت يددددةه
مإتل ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميه مت يةهتد ق ؛ه

هي ح.هراتف:هه
م  مدد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهارهييمدديهم جقددي هه-1

ممددددد هياددددديةهاادددددفه ةفيددددديهرا  يددددديهقدددددي ه سددددد  ه
هإ إ هرإلمفرفه ر فر هراتصيي فهالمي.ميط

م ي يديههرام لميهراخ صيهق س  هإ إ هرإلمفرفه-2
 ه مدد هي حدد.همدد همإددت  ه111ط1ايددفهمإددت  ه

 ه ذددد همددد هيى دددفهم ي يددديهتدددنقيةه سددد  هtم ي يددديه
إ إ هرإلمفرفهال هر فر هراتصيي فهالمي.مدي ه
 م هيى فهم ي ييهذارهراتنقيةهأيس اهتمت هرايمد ا ه

 ه111ط1  ددد هقجددد ف هرات  يددداهقمإدددت  هم ي يددديه
هطهF ااكه م هيتسفهم همإت  هم ي ييه

مدددددد هه678ط1سدددددد  هإ إدددددد هرإلمددددددفرفهي إددددددةه هه-3
رات يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه مدددد ه

Rيتسفهم هييميه
رام فاي ه ذ هم هيى دفهتمتد هه2

هرايم ا هقل  هت إيةييها اييط
  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 جددد فها يددديهتدددنقيةه ةفيددديهم ي يددديها سددد  هإ إددد ه
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راتصددديي ف هرإلمدددفرفهراخ صددديهق امي.مددديهالددد هأفرئهددد ه
ه ذ هم هيققةهصحيهرا ةضهراةرق هالفةرإيطهههه

المت ةيييير الوسييييةط  اختبييييار العالقيييي: بييييةن
هه     التداخلي والمت ةرات المستقل: للدراس:

(هأذددددتهيتدددد ئ هتحليدددد ه11ي سددددفهجددددف  هةيددددته)
ر يحدددددفرةهراخ دددددفهراقإدددددي هراتدددددفةيجفهقدددددي هرامت يدددددةه

 ه رامت يددددةرةهج يددددبهمدددد را إددددي هراتددددفرخلفهالفةرإدددديه
هطههههههههج يبهيخةم ههحف هال ه  لليهالفةرإيهرامإت

ه

(: أىم نتائج تحلةل االنحدار الخطي البسةط التدرةجي بةن المت ةر الوسةط 11جدول رقم )
 التداخلي والمت ةرات المستقل: للدراس:

ه

Adjusted 

R
2

 
R

2
 

р-

value 

for F 

F-

value 

р-

value 

for t 

t-

value 
Coefficient 

Regression 

models 

 
14111 

 
14119 

 
14111 

 
14443 

 
14111 

 
3481- 

 
1431- 

Model 1 
X1 

 
14159 

 
14166 

 
14111 

 
23457 

 
14111 

 
4485- 

 
1437- 

Model 2 
X2 

 
14141 

 
14149 

 
14115 

 
6411 

 
14115 

 
2447- 

 
1417- 

Model 3 
X3 

ه(هأي :هههه11يتسفهم هجف  هةيته)ههه
ه

خ اددد هق ايإدددقيهاليمددد ا هر   هرادددايهتختقدددةهمددد هه-أ
را  ييهقي هت لفهرا  ييهم هرامإتهل ي ه مت يةه
مإددتل ه  سددد  هإ إددد هرإلمددفرفه مت يدددةهتددد ق ؛ه

هي ح.هراتف:هه
م  مدددد هت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامإددددتهل ي هارهييمدددديهه-1

إد اقي هممد هيادديةهاادفها إدييهرا  يدديهقدي هت لددفه
را  يددددددديهمددددددد هرامإدددددددتهل ي ه  سددددددد  هإ إددددددد ه

هرإلمفرفط
 لددفهرا  يدديهمدد هرامإددتهل ي هرام لمدديهراخ صدديهقته-2

 ه مدد هي حددد.همددد ه111ط1م ي يدديهايدددفهمإدددت  ه
 ه ذددد همددد هيى دددفهم ي يددديهتدددنقيةهtمإدددت  هم ي يددديه

ت لدددددفهرا  يددددديهمددددد هرامإدددددتهل ي هالددددد ه سددددد  ه
إ إدد هرإلمددفرف ه مدد هيى ددفهم ي يدديهذددارهراتددنقيةه

أيس اهتمت هرايم ا ه   هقج ف هرات  ياهقمإدت  ه
 همإددت  ه ه ااددكه مدد هيتسددفهمدد111ط1م ي يدديه
هطهFم ي ييه

مدد هه111ط1ي إدةهت لددفهرا  يدديهمدد هرامإددتهل ي هه-3
رات يةرةه فه س  هإ إ هرإلمفرف ه م هيتسفه

Rم هييميه
رام فاي ه ذ هم هيى فهس  هرال  هه2

هرات إيةييهاليم ا ط
  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 جدد فها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهمدد ه

هل فهميتجدددد ةهرامي.مدددديهالدددد ه سدددد  هإ إدددد همإددددت
رإلمددفرفهراخ صدديهقهدد  ه ذدد همدد هيققددةهصددحيهرا ددةضه

هراخ مسهالفةرإيطهههه
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ق ايإددقيهاليمدد ا هراقدد يفهراددايهتختقددةهمدد هخ ادد هه-ل
را  يددددديهقدددددي هت لدددددفهراتصددددديي هرادددددفرخلفه مت يدددددةه
مإددتل ه  سددد  هإ إددد هرإلمددفرفه مت يدددةهتددد ق ؛ه

هي ح.هراتف:هه
ي هرادددفرخلفهارهييمددديهإددد اقي هم  مددد هت لدددفهراتصددديه-1

مم هيايةهاافها إييهرا  ييهقي هت لفهراتصديي ه
هرافرخلفه  س  هإ إ هرإلمفرفط

رام لميهراخ صيهقت لدفهراتصديي هرادفرخلفهم ي يديهه-2
 ه مدد هي حدد.همدد همإددت  ه111ط1ايددفهمإددت  ه

 ه ذدددد همدددد هيى ددددفهم ي يدددديهتددددنقيةهت لددددفهtم ي يدددديه
مددفرف هراتصديي هراددفرخلفهالدد ه سد  هإ إدد هرإل

 م هيى فهم ي ييهذارهراتنقيةهأيس اهتمت هرايمد ا ه
 ه111ط1  ددد هقجددد ف هرات  يددداهقمإدددت  هم ي يددديه
هطهF ااكه م هيتسفهم همإت  هم ي ييه

مددددددد هه159ط1ي إدددددددةهت لدددددددفهراتصددددددديي هرادددددددفرخلفهه-3
رات يةرةه فه س  هإ إ هرإلمفرف ه م هيتسفه

Rم هييميه
رام فاي ه ذ هم هيى فهس  هرال  هه2
هاليم ا طهرات إيةيي

  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 جددد فها يددديهتدددنقيةها إدددييهم ي يددديهات لدددفهراتصددديي ه
رادددددفرخلفهق امي.مددددديهالددددد ه سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه
راخ صدديهقهدد  ه ذدد همدد هيققددةهصددحيهرا ددةضهراإدد فسه

هالفةرإيطهههه
ق ايإددقيهاليمدد ا هراق اددأهراددايهتختقددةهمدد هخ ادد هه-ج

يدديهمدد هرامدد ةفي ه مت يددةهرا  يدديهقددي هت لددفهرا  
مإددتل ه  سددد  هإ إددد هرإلمددفرفه مت يدددةهتددد ق ؛ه

هي ح.هراتف:هه

م  م هت لفهرا  ييهم هرام ةفي هارهييميهإد اقي هه-1
مم هيايةهاادفها إدييهرا  يديهقدي هت لدفهرا  يديه

هم هرام ةفي ه  س  هإ إ هرإلمفرفط
رام لمدددديهراخ صدددديهقت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامدددد ةفي هه-2

 ه مدد هي حددد.همددد ه115ط1فهمإدددت  هم ي يدديهايددد
 ه ذددد همددد هيى دددفهم ي يددديهتدددنقيةهtمإدددت  هم ي يددديه

ت لدفهرا  يديهمد هرامد ةفي هالد ه سد  هإ إدد ه
رإلمفرف ه م هيى فهم ي ييهذارهراتنقيةهأيس اهتمتد ه
رايمددد ا ه  ددد هقجددد ف هرات  يددداهقمإدددت  هم ي يددديه

 ه ااددكه مدد هيتسددفهمدد همإددت  هم ي يدديه115ط1
Fهطه

مددد هه141ط1يددديهمددد هرامددد ةفي هي إدددةهت لدددفهرا  ه-3
رات يةرةه فه س  هإ إ هرإلمفرف ه م هيتسفه

Rم هييميه
رام فاي ه ذ هم هيى فهس  هرال  هه2

هرات إيةييهاليم ا ط
  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
 جدد فها يدديهتددنقيةها إددييهم ي يدديهات لددفهرا  يدديهمدد ه
مدددد ةفيهرحتي جدددد ةهرامي.مدددديهالدددد ه سدددد  هإ إدددد ه

فرفهراخ صدديهقهدد  ه ذدد همدد هيققددةهصددحيهرا ددةضهرإلمدد
ههراإ ق هالفةرإيطهههه

المت ةييييير التييييياب   اختبيييييار العالقييييي: بيييييةن
والمت ةييييرات المسييييتقل: فييييي ظييييل وجييييود 

هه      المت ةر الوسةط التداخلي للدراس:
(هأذددددتهيتدددد ئ هتحليدددد ه11ي سددددفهجددددف  هةيددددته)

ر يحددددفرةهراخ ددددفهرامت دددددففهراتددددفةيجفهقددددي هرامت يدددددةه
 ه رامت يدددددةرةهرامإدددددتلليهج يدددددبهمددددد هراتددددد ق هالفةرإدددددي

 ه ددددفه.دددد ه جدددد فهرامت يددددةهحددددف هالدددد ه دددد الفةرإدددديه
طههههههههج يددددددددبهيخددددددددةرا إددددددددي هراتددددددددفرخلفهالفةرإدددددددديهمدددددددد ه

ه
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(: أىم نتائج تحلةل االنحدار الخطي المتعدد التدرةجي بةن المت ةر التاب  11جدول رقم )
 اس:والمت ةرات المستقل: في ظل وجود المت ةر الوسةط التداخلي للدر 

ه

Adjusted 

R
2

 
R

2
 

р-

value 

for F 

F-

value 

р-

value 

for t 

t-

value 
Coefficient 

Regression 

models 

14711 
14714 
14133 
14681 

14111 
146434 
 

 
14111 
14111 

 
3471- 
14455 

 
1415- 
1467 

Model 1 
X1ه
X4ه

14678 
14681 
---- 
14681 

14111 251495 
 
---- 
14111 

 
---- 
15487 

 
---- 
1472 

Model 2 
X2ه
X4 

14692 
14697 
14116 
14681 

14111 134452 
 
14115 
14111 

 
2448- 
15426 

 
1419- 
1471 

Model 3 
X3ه
X4 

ه

ه(هأي :هههه11يتسفهم هجف  هةيته)ههه
ه

ق ايإدددقيهاليمددد ا هر   هرادددايهتختقدددةهمددد هخ اددد هه-أ
را  ييهقي هت لفهرا  ييهم هرامإتهل ي ه مت يةه

المي.ميه مت يةهتد ق  ههمإتل ه ر فر هراتصيي ف
 ااددكه ددفه.دد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفه مت يددةه
 إدددي هتدددفرخلفه دددفهذدددالهرا  يددديه رادددايهي  مددد ه

ه مت يةهمإتل ؛هي ح.هراتف:هه
م  مدددد هت لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامإددددتهل ي هارهييمدددديهه-1

إد اقي هممد هيادديةهاادفها إدييهرا  يدديهقدي هت لددفه
را  يدددددددديهمدددددددد هرامإددددددددتهل ي ه ر فر هراتصدددددددديي فه

ي.مي هأم هم  م ه س  هإ إ هرإلمفرفه ه هالم
ارهييمدديهم جقددي هممدد هيادديةهااددفه ةفيدديهرا  يدديه
قدددي ه سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفه ر فر هراتصددديي فه

 المي.ميط

ه

م لمتدددفهت لدددفهرا  يددديهمددد هرامإدددتهل ي ه  سددد  هه-2
ه111ط1إ إدددد هرإلمددددفرفهم ي يدددديهايددددفهمإددددت  ه

ا دد هميهمدد هالدد هحددف  ه مدد هي حدد.همدد همإددت  ه
 ه ذ هم هيى فهم ي ييهتدنقيةه د همت يدةهtم ي ييه

ه-الدد هحددف هه-مدد هذدداي هرامت يددةي هرامإددتللي ه
هال هر فر هراتصيي فهالمي.ميطهه

يمد ا هر يحدفرةهراخ دفهرامت دففهراتدفةيجفه  دد هه-3
 ه111ط1يتمتدد هقجدد ف هرات  يدداهقمإددت  هم ي يدديه
 ه ذ همد هF ااكه م هيتسفهم همإت  هم ي ييه

فهرا  يددددددديهمددددددد هيددددددف هالددددددد هأ ه ددددددد اهمدددددد هت لددددددد
رامإددتهل ي ه  سدد  هإ إددد هرإلمددفرفهمجتم دددي ه
اهمددددددد هتدددددددنقيةهم يددددددد يهالددددددد هر فر هراتصددددددديي فه

 المي.ميط

ه
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ا ه  اهم هت لفهرا  ييهم هرامإتهل ي ه  س  هه-4
مددد هه711ط1إ إدد هرإلمدددفرفهمجتم دددي هي إدددةر ه

رات يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه مدددد ه
Rيتسفهم هييميه

يى دفهتمتد ههرام فاي ه ذ هم ه2
رايمدددد ا هقلدددد  هت إدددديةييها ايدددديطه يتمتدددد ه سدددد  ه
إ إدد هرإلمدددفرفهق الدددفةهر  قددةهمددد هرالدددفة هالددد ه
ت إدديةهرات يددةرةه ددفهر فر هراتصدديي فهالمي.مددي ه

مدددد هتلددددكهرات يددددةرة هيليدددد هه681ط1حيددددأهي إددددةه
ت لددددددفهرا  يدددددديهمدددددد هرامإددددددتهل ي هراددددددايهي إددددددةه

مدددددد هرات يددددددةرةه ددددددفهر فر هراتصدددددديي فهه133ط1
R ااكه م هيتسفهم هييتهالمي.مي ه

هراج ئييطههههه2
قمل ةييهم  مد هت لدفهرا  يديهمد هرامإدتهل ي ه دفهه-5

(هقي.يددددةله ددددفه11رايمدددد ا هر   هقجددددف  هةيددددته)
(؛هي حد.هريخ د ضه9ارةهرايم ا هقجف  هةيدته)

راتددددددددنقيةهراإددددددددلقفهاهددددددددارهرامت يددددددددةهالدددددددد هر فر ه
راتصدددديي فهالمي.مددددي ه يةجدددد هااددددكهااددددفهفخدددد  ه

فه مت يددةهمإددتل هاسدد  فه سدد  هإ إدد هرإلمددفر
 دددددددددفهراتحليددددددددد هقج يدددددددددبهت لدددددددددفهرا  يددددددددديهمددددددددد ه

هرامإتهل ي طههههههه
ت يددفهرالدد  هرات إددديةييهاليمدد ا هر   هقجددف  هةيدددتهه-6

(هاددد هي.يةتهددد هادددارةهرايمددد ا هقجدددف  هةيدددته11)
(هيتيجدددددديهفخددددددد  ه سدددددد  هإ إددددددد هرإلمدددددددفرفه9)

 مت يةهمإتل هاس  فه دفهراتحليد هقج يدبهت لدفه
 ه ااددكه مدد هيتسددفهمدد هرا  يدديهمدد هرامإددتهل ي 

Rمل ةيددددددديهييمددددددديه
Rرام فادددددددي ها هأ هييمدددددددديهه2

ه2
راخ صيهقت لفهرا  ييهم هرامإتهل ي ه فهجف  ه

(هيددددددفهريخ سددددددةهادددددد هييمتهدددددد هاددددددارةه11ةيددددددته)
( ه ذدد همدد هيددف هالدد ه9رامت يددةه ددفهجددف  هةيددته)

 جدددددد فهف ةهج ئددددددفها سدددددد  هإ إدددددد هرإلمددددددفرفه
 مت يدددةه إدددي هتدددفرخلفه دددفهرا  يددديهقدددي هت لددددفه

مدددددددد هرامإددددددددتهل ي ه ر فر هراتصدددددددديي فهرا  يدددددددديه
هالمي.ميطههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
ف ةهرا إددددد  يهراتفرخليددددديها سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه
راخ صدديهق امي.مدديه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهرا  يدديهمدد ه
مإتهل فهميتج تهد ه أفرئهد هراتصديي ف ه ذد همد هيققدةه

هرا ةضهراق م هالفةرإيطههههصحيه
ق ايإددقيهاليمدد ا هراقدد يفهراددايهتختقددةهمدد هخ ادد هه-ل

را  يددددديهقدددددي هت لدددددفهراتصددددديي هرادددددفرخلفه مت يدددددةه
مإتل ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميه مت يةهتد ق  ه
 ااددكه ددفه.دد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفه مت يددةه
 إدددي هتدددفرخلفه دددفهذدددالهرا  يددديه رادددايهي  مددد ه

ت لدددفهراتصددديي هه مت يدددةهمإدددتل ؛هي حددد.هخدددة  
% ه5هقمإدددددت  هم ي يددددديرادددددفرخلفهمددددد هراتحليددددد ه

 يى دددفهذدددارهرا إددد  يهراتفرخليددديهرا  ملددديها سددد  ه
إ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهق امي.مدديه ددفهرا  يدديه
قددي هت لددفهتصدديي ه هراددفرخلفه أفرئهدد هراتصدديي ف ه

ه ذ هم هيققةهصحيهرا ةضهرات إ هالفةرإيطههههههههه
ختقددةهمدد هخ ادد هق ايإددقيهاليمدد ا هراق اددأهراددايهته-ج

را  يدديهقددي هت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي ه مت يددةه
مإتل ه ر فر هراتصيي فهالمي.ميه مت يةهتد ق  ه
 ااددكه ددفه.دد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفه مت يددةه
 إدددي هتدددفرخلفه دددفهذدددالهرا  يددديه رادددايهي  مددد ه

ه مت يةهمإتل ؛هي ح.هراتف:هه
م  م هت لفهرا  ييهم هرام ةفي هارهييميهإد اقي هه-1

مم هيايةهاادفها إدييهرا  يديهقدي هت لدفهرا  يديه
مددد هرامددد ةفي ه ر فر هراتصددديي فهالمي.مدددي هأمددد ه
م  مدددد ه سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفه هدددد هارهييمدددديه
م جقددددي هممدددد هيادددديةهااددددفه ةفيدددديهرا  يدددديهقددددي ه
 سدددددددد  هإ إدددددددد هرإلمددددددددفرفه ر فر هراتصدددددددديي فه

هالمي.ميط
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م لمتددددفهت لدددددفهرا  يددددديهمددددد هرامددددد ةفي ه  سددددد  هه-2
ه115ط1مددددفرفهم ي يدددديهايددددفهمإددددت  هإ إدددد هرإل

ق اتةتيددددب ه مدددد هي حدددد.همدددد همإددددت  هه111ط1 
 ه ذ هم هيى فهم ي ييهتدنقيةه د همت يدةهtم ي ييه

ه-الدد هحددف هه-مدد هذدداي هرامت يددةي هرامإددتللي ه
هال هر فر هراتصيي فهالمي.ميطهه

يمد ا هر يحدفرةهراخ دفهرامت دففهراتدفةيجفه  دد هه-3
 ه111ط1يهيتمتدد هقجدد ف هرات  يدداهقمإددت  هم ي يدد
 ه ذ همد هF ااكه م هيتسفهم همإت  هم ي ييه

يف هال هأ ه  اهم هت لدفهرا  يديهمد هرامد ةفي ه
  سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفهمجتم دددي هاهمددد هتدددنقيةه

هم ي يهال هر فر هراتصيي فهالمي.ميطهه
ا ه دد اهمدد هت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي ه  سدد  هه-4

مددد هه692ط1إ إدد هرإلمدددفرفهمجتم دددي هي إدددةر ه
يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه مدددد هرات 

Rيتسفهم هييميه
رام فاي ه ذ هم هيى دفهتمتد هه2

رايمدددد ا هقلدددد  هت إدددديةييها ايدددديطه يتمتدددد ه سدددد  ه
إ إدد هرإلمدددفرفهق الدددفةهر  قددةهمددد هرالدددفة هالددد ه
ت إدديةهرات يددةرةه ددفهر فر هراتصدديي فهالمي.مددي ه

مدددد هتلددددكهرات يددددةرة هيليدددد هه681ط1حيددددأهي إددددةه
ه116ط1رامدد ةفي هراددايهي إددةههت لددفهرا  يدديهمدد 

مدددد هرات يددددةرةه ددددفهر فر هراتصدددديي فهالمي.مددددي ه
R ااكه م هيتسفهم هييته

هراج ئييطههههه2
قمل ةيددديهم  مددد هت لدددفهرا  يددديهمددد هرامددد ةفي ه دددفهه-5

(هقي.يدددةله دددفه11رايمددد ا هراق ادددأهقجدددف  هةيدددته)
(؛هي حد.هريخ د ضه9ارةهرايم ا هقجف  هةيدته)

الدددددددد هر فر هراتددددددددنقيةهراإددددددددلقفهاهددددددددارهرامت يددددددددةه
راتصدددديي فهالمي.مددددي ه يةجدددد هااددددكهااددددفهفخدددد  ه
 سدد  هإ إدد هرإلمددفرفه مت يددةهمإددتل هاسدد  فه

ه فهراتحلي هقج يبهت لفهرا  ييهم هرام ةفي طههههههه

ت يددفهرالدد  هرات إدديةييهاليمدد ا هراق اددأهقجددف  هةيددتهه-6
(هاددد هي.يةتهددد هادددارةهرايمددد ا هقجدددف  هةيدددته11)
فه(هيتيجدددددديهفخددددددد  ه سدددددد  هإ إددددددد هرإلمدددددددفر9)

 مت يةهمإتل هاس  فه دفهراتحليد هقج يدبهت لدفه
را  يدددديهمدددد هرامدددد ةفي  ه ااددددكه مدددد هيتسددددفهمدددد ه

Rمل ةيددددددديهييمددددددديه
Rرام فادددددددي ها هأ هييمدددددددديهه2

ه2
راخ صدديهقت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي ه ددفهجددف  ه

(هيددددددفهريخ سددددددةهادددددد هييمتهدددددد هاددددددارةه11ةيددددددته)
( ه ذدد همدد هيددف هالدد ه9رامت يددةه ددفهجددف  هةيددته)

 إدددددد هرإلمددددددفرفه جدددددد فهف ةهج ئددددددفها سدددددد  هإ
 مت يدددةه إدددي هتدددفرخلفه دددفهرا  يددديهقدددي هت لددددفه
را  يدددددددددديهمدددددددددد هرامدددددددددد ةفي ه ر فر هراتصدددددددددديي فه
هالمي.ميطههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  هاكه فهأ هذالهرادف  ةهرإلحصد ئييهتى دفه
ف ةهرا إددددد  يهراتفرخليددددديها سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه

يدديهمدد هراخ صدديهق امي.مدديه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهرا  
مدد ةفيهرحتي ج تهدد ه أفرئهدد هراتصدديي ف ه ذدد همدد هيققددةه

هصحيهرا ةضهرا  اةهالفةرإيطهههه
اقتييييييراح و  ومناقشييييييتيا النتييييييائجتفسييييييةر 
 التوصةات

 تفسةر النتائج ومناقشتيا  
يم ددد هت إددديةه مي ياددديهرايتددد ئ هراتدددفهأ.هةتهددد ه
هراتحلي ةهرإلحص ئييهراإ قليهال هرايح هرات اف:هه

ة  ةهراصددي ا ةهراف رئيدديهمدد ها همدد هت رجهدد هادده-1
ت لدددفهرا  يددديهمددد هرامإدددتهل ي  ه ت لدددفهراتصددديي ه

 قص ة رافرخلف ه ت لفهرا  ييهم هرام ةفي ه

 ةهإدددددلقييهالددددد هأفرئهددددد همي ددددةف هإدددددي   هاددددد هيقددددده     
راتصددددديي ف ه يت ددددداهاادددددكهمددددد هيتددددد ئ هفةرإددددد ةه
(Bozarth et al., 2009; Choi and 

Krause, 2006; Stonebraker and 

Liao, 2006)ه رق ه ددد  ه هيت ددداهمددد هيتددد ئ ه 
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 ;Koudal and Engel, 2007)فةرإد ةه

Perona and Miragliotta, 2004)هط
ا ه سددد  هإ إددد هرإلمدددفرفهراخ صددديهقاددددة  ةهه-2

 ةهايج قييهال هإي   ها هيقراصي ا ةهراف رئييه
هأفرئه هراتصيي فطه

ا همدد هت رجهدد هاددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيدديهمدد هه-3
رامإدددتهل ي  ه ت لدددفهراتصددديي هت لدددفهرا  يددديهمددد ه

قصددد ة هرادددفرخلف ه ت لدددفهرا  يددديهمددد هرامددد ةفي ه
 ةهإددددلقييهالدددد ه سدددد  همي ددددةف هإددددي   هادددد هيقدددد

هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه طه
ي تقةه س  هإ إ هرإلمدفرفهراخ صديهقادة  ةهه-4

ه-راصددددي ا ةهراف رئيدددديهمت يددددةه إددددي هتددددفرخلفه
 دددفهرا  يددديهقدددي هت لدددفهرا  يددديهه-قادد  هج ئدددفه

هل فهميتج تهد ه أفرئهد هراتصديي ف ه ذد هم همإدت
م هأف هاافهريخ  ضهراتنقيةهراإلقفهاهدارهرات لدفه
هال هااكهر فر ه  ي ف هرال  هرات إيةييهاليم ا طه

ي تقةه س  هإ إ هرإلمدفرفهراخ صديهقادة  ةهه-5
ه-راصددددي ا ةهراف رئيدددديهمت يددددةه إددددي هتددددفرخلفه

 ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهتصدديي ه هه-قادد  ه  مدد ه
ه أفرئه هراتصيي فطههههرافرخلف

ي تقةه س  هإ إ هرإلمدفرفهراخ صديهقادة  ةهه-6
ه-راصددددي ا ةهراف رئيدددديهمت يددددةه إددددي هتددددفرخلفه

 دددفهرا  يددديهقدددي هت لدددفهرا  يددديهه-قادد  هج ئدددفه
مدد همدد ةفيهرحتي ج تهدد ه أفرئهدد هراتصدديي ف ه ذدد ه
م هأف هاافهريخ  ضهراتنقيةهراإلقفهاهدارهرات لدفه

هرات إيةييهاليم ا طههههههههال هااكهر فر ه  ي ف هرال  
أ هت تمددددفهيم دددد هااددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديهه-7

هقفةجدديه قيددة ه ددفهت إدديةذ هالت يددةرةهراتددفهتحددفأ
هالددد هرات يدددةرةهراتدددفهتحدددفأ فرئهددد هراتصددديي فه

ا سدددددد  هإ إدددددد هرإلمددددددفرفهراخ صدددددديهقهدددددد  ه  ه
الدد هرات يددةرةهراتددفه ددفهااددكههت تمددفيم يهدد هأ ه

ل ي  ه ت لددددفهات لددددفهرا  يدددديهمدددد هرامإددددتههتحددددفأ
راتصدديي هراددفرخلف ه ت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي ه

طه يى فهذارهأذمييه س  هإ إ ه  هال هحف 
رإلمدددددفرفه دددددفهافرة هرات لدددددفهرادددددايهت رجهددددد هتلدددددكه

هههههرااة  ةطه
مدد هأيدد هرا  رمدد همإدد ذميه ددفهت لددفهرا  يدديهمدد هه-8

رامإددددتهل ي هراددددايهت رجهدددد هاددددة  ةهراصددددي ا ةه
ا يددددد ةهتدددددةق هراف رئيددددديهتلدددددكهراخ صددددديهق جددددد فه

ر إددد راهراتدددفهتت  مددد هم هددد هرامي.مددديهقق سددده ه
رادددددددق ض ه  جددددددد فها يددددددد ةهتدددددددةق همإدددددددتهل فه
ميتج ةهرامي.ميهقق سهتهراق ض ه افتهمةرا  ه
رامي.مدديهام يددد ةهراادد   ييهايدددفهرتخ اذدد هالدددةرةرةه
تمسهمإتهل فهميتج تهد طه ياديةهاادكهاادفهتمتد ه
ر إدد راهراتددفهتت  مدد هم هدد هاددة  ةهراصددي ا ةه

ئيدددددددديه مإددددددددتهل فهميتج تهدددددددد هقفةجدددددددديهمدددددددد هراف ر
ر إدددتل ايي ه مددد هياددديةهاادددكهاادددفهحدددة هتلدددكه
رااددة  ةهالدد همةرادد  هرا سدد  ه يمدد هتتخددالهمدد ه
يةرةرةهتةتق هقمإتهل فهميتج تهد  همقد هرالدةرةرةه
رامةتق ددديهق اإددد ة ه راجددد ف  ه تددد ر ةهراميتجددد ة ه
  هاكه فهأ هااكهيإ افهال هراحدفهمد هفةجديه

تلددكهرااددة  ةه ددفها يتهدد هرات لددفهراددايهت رجهدد ه
هقمإتهل فهميتج ته طهههههههه

مد هأ قددةهرا  رمدد همإدد ذميه ددفهت لددفهرا  يدديهمدد هه-9
رامإددددتهل ي هراددددايهت رجهدددد هاددددة  ةهراصددددي ا ةه
راف رئيدددديهرا دددد م  هراخ صدددد  هقتقدددد ي هرحتي جدددد ةه
ر إ راهراتفهتت  م هم هد هرامي.مديه مد اه ي اد ا ه

 ةه تقدددد ي هرحتي جدددد ةه ةغقدددد ةهمإددددتهل فهميتجدددد
رامي.مددددديه مددددد اه ي اددددد اطه يدددددة هراق حدددددأهأ هذددددداره
راتقدددددد ي ه ددددددفهرحتي جدددددد ةهر إدددددد راه رحتي جدددددد ةه
 ةغقدد ةهمإددتهل فهميتجدد ةهاددة  ةهراصددي ا ةه
راف رئيددديه مددد اه ي اددد اهأمدددةراهمي ليددد ا هحيدددأهتختلددد ه
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 قي دديهر مددةرضه حددفته ه اددففهرامإددتهل ي همدد ه
إددد اهاادددفهيخدددة ه مددد هيدددة هراق حدددأهأ هرا  مددد ه

 قي يددديهال  مددد هراقددد يف هحيدددأههر   هذددد هيتيجدددي
تت دد  هر إدد راهمددد همجم ادديهمدد هرامإدددتهل ي  ه
 دددإارهتق ييددددةهرحتي جددد تهته ةغقدددد تهته مددد اه ي ادددد ا؛ه

هإتتق ي هق اتق ييهرحتي ج ةهر إ راه م اه ي ا اطههههه
مددد هأيددد هرا  رمددد همإددد ذميه دددفهت لدددفهراتصددديي هه-11

راددددددفرخلفهراددددددايهت رجهدددددد هاددددددة  ةهراصددددددي ا ةه
 هراخ صددددد  هقت دددددففهراميتجددددد ةه ددددد م راراف رئيددددديه

راجفيددددف هراتددددفهتلددددفمه هرامي.مددددي ه اددددفتهمةرادددد  ه
رامي.مدديهام يدد ةهراادد   ييهايددفهرتخ اذدد هاللددةرةرةه
رامةتق ددددددديهق اتصددددددديي هرادددددددفرخلفطه ي يدددددددفهاادددددددكه
محف فيددديهادددففهراميتجددد ةهراجفيدددف هراتدددفهتلدددفمه ه
ادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيدددي ه الددد هرادددةغتهمددد ه

جددددديهت لدددددفهمإددددد ذميهذدددددارهر مدددددةه دددددفهتلليددددد هفةه
راتصدديي هراددفرخلفهراددايهت رجهدد هتلددكهراادددة  ة ه
ا هأي هيفهيىفيهاافهيق ةهإلقييهمتمقلديه دفهادفته
ت دد يةهمدد ي هراميتجدد ةهق اادد  هرامي إددب ه مددد ه
ي يدددفهاادددكهحدددة هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديه
ال ه س  همسم  هيةرةرته هرامت لليهقتصيي ه ه
راددفرخلف ه ذدد همدد هيحددفهمدد هفةجدديهت لددفهراتصدديي ه

هفرخلفهراايهت رجه طهههههرا
مدد هأ قددةهرا  رمدد همإدد ذميه ددفهت لددفهراتصدديي هه-11

راددددددفرخلفهراددددددايهت رجهدددددد هاددددددة  ةهراصددددددي ا ةه
راف رئييهرا  م  هراخ ص  هقت ففهراميتج ةهراتفه
تصدددددي ه هرامي.مددددددي ه رإدددددت ةراهامليدددددديهت دددددد يةه
 تلددددفيتهراميتجدددد ةهراجفيددددف ه يتدددد اه دددد ي اطه يددددة ه

تصي ه هاة  ةههراق حأهأ هت ففهراميتج ةهراتف
راصددددددي ا ةهراف رئيدددددديهأمددددددةراهحتميدددددد اه ددددددفهسدددددد  ه
را ددد ملي هراخ صددددي هقتقددد ي هرحتي جدددد ةهر إدددد راه
راتدددفهتت  مددد هم هددد هتلدددكهراادددة  ةه مددد اه ي اددد ا ه

 تقددد ي هرحتي جددد ةه ةغقددد ةهمإدددتهل فهميتج تهددد ه
 مدد اه ي ادد اهرامادد ةهاايهمدد هإددل  ا هأمدد هقخصدد  ه

جفيدف هرإت ةراهاملييهت  يةه تلدفيتهراميتجد ةهرا
 يتدددد اه دددد ي ا؛ه ي إددددةلهراق حددددأهق حتيدددد  هت دددد يةه
راميتجدد ةهراف رئيدديهراجفيددف ها مدد هقحقددفهادد اهيددفه
يإت ةاهإي رة ه إلم  يي ةهيفه هتت ر ةهادق ضه
رااة  ة ه مد هأ هتلدفيمه هالإد اهيإدتل تهم ر لديه
اددددددف هجهدددددد ةهاتنقيةذدددددد هرامق اددددددةهالدددددد هصددددددحيه
رااددددد  ب هر مدددددةهرادددددايهيإدددددت ةاه يتددددد اه ددددد ي اه

يهراح   ه ية هراق حأهأ هذارهرا  مد هذد هق قي 
مدددد هأف هااددددفهرا  مدددد هراخدددد  هقمحف فيدددديهاددددففه
راميتجددددددددد ةهراجفيدددددددددف هراتدددددددددفهتلدددددددددفمه هادددددددددة  ةه

هراصي ا ةهراف رئييهراإ قاهمي يات طههه
م هأي هرا  رمد همإد ذميه دفهت لدفهرا  يديهمد هه-12

رامدددددد ةفي هراددددددايهت رجهدددددد هاددددددة  ةهراصددددددي ا ةه
فتهتمتددد همددد ةفيه ددد م  هراخ صددد  هق ددراراف رئيدديه

رحتي جدد ةهرامي.مدديهقفةجدديهرامصددفريييهرامنم اددي ه
 ادددددفتهمةراددددد  هرامي.مددددديهام يددددد ةهرااددددد   ييهايدددددفه
رتخ اذدد هاللددةرةرةهرامةتق دديهقمدد ةفيهرحتي ج تهدد طه
 ياددددديةهااددددددكهاادددددفه جدددددد فهفةجددددديهمي إددددددقيهمدددددد ه
رامصددفريييهيتمتدد هقهدد همدد ةف هرحتي جدد ةهاددة  ةه
هراصدددي ا ةهراف رئيدددي ه ي إدددةهراق حدددأهاادددكهقدددن 
غ اقييهذى  هرام ةفي هيتمقل  ه فهاة  ةه قيدة ه
ي لدددددبهاليهددددد هرا ددددد ق هرا ددددد امفهتحدددددة هالددددد ه
مصفرييته هم هم هتت  م هم د  ه مد هياديةهاادكه
اادددفهحدددة هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهالددد ه
 سدددد  همدددد هتتخددددالهمدددد هيددددةرةرةهتت لدددداهقمدددد ةفيه
رحتي ج تهددد  ه  هادددكه دددفهأ هاادددكهيإددد افهالددد ه

ايهت رجهدددددد هتلددددددكهراحددددددفهمدددددد هفةجدددددديهرات لددددددفهرادددددد
هرااة  ةه فها يته هقم ةفيهرحتي ج ته طههههه
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م هأ قةهرا  رم همإ ذميه فهت لفهرا  يديهمد هه-13
رامدددددد ةفي هراددددددايهت رجهدددددد هاددددددة  ةهراصددددددي ا ةه
راف رئيددددددديهرا دددددددد م  هراخ صددددددد  هق ددددددددفتهراتمدددددددد فه
رامي.مددديهقصددد ة ه قيدددة هالددد همددد ةفي همحليدددي  ه
ف ه ت دددففهرامددد رفه رامإدددتل م ةهراتدددفهي  ةذددد همددد ةه

رحتي جددددد ةهرامي.مددددديطه يدددددة هراق حدددددأهأ هادددددفته
راتم فهاة  ةهراصي ا ةهراف رئيديهقصد ة ه قيدة ه
الدد همدد ةفي همحليددي هيةجدد هااددفهرإددتيةرفهغ اقيدديه
مددددد رفه مإددددددتل م ةهر ف يدددددديهمددددد هراخدددددد ة  هأمدددددد ه
قخص  هت ففهرام رفه رامإدتل م ةهراتدفهي  ةذد ه
مدد ةف هرحتي جدد ةهادددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيدددي؛ه

أيد هيتيجديهمي ليديهال  مد هراخد  هه ية هراق حأ
قت ددددففهراميتجدددد ةهراتددددفهتصددددي ه هتلددددكهرااددددة  ةه

هراإ قاهمي يات طهههه
تىقةهرا  رم هراخ صيهق يخ د ضهمت إد هت ل ديهه-14

را حف هراميتجي ه تمتد هرا ةهقفةجديها ايديهمد ه
رامة يددددي ه رتصدددد  هي.دددد تهتددددفر  هرامدددد رفهقفةجدددديه
ا ايددديهمددد هرامة يدددي ه رتصددد  همإددد ةرةهتاددد ي ه
راميتجدددد ةهقفةجددددديها ايددددديهمدددد هرامة يددددديهقصددددد ة ه
إدددددددددددلقييهالدددددددددددد هر فر هراتصددددددددددديي فهااددددددددددددة  ةه
راصددددي ا ةهراف رئيدددديطه يددددة هراق حددددأهأ هرةت دددد ةه
مت إددددددددد هت ل ددددددددديهرا حدددددددددف هراميتجددددددددديهقادددددددددة  ةه
راصي ا ةهراف رئييهيةج ه فهم .م هاافها رم ه
تخدددددة هاددددد هي ددددد اهإدددددي ةته  ه مددددد هأذدددددتهتلدددددكه
را  رمدددددد ها مدددددد هراتسددددددختهراددددددايه دددددد  هجميدددددد ه

 ه راددايهيةجدد ه2111اي صددةهرإليتدد  هميدداهإددييه
قصددددد ة هأإ إدددددييهااددددددفهريخ ددددد ضهييمددددديهراجييدددددديه
رامصدددددةيهمل قددددد هرادددددف  ةهر مةي دددددفهميددددداهتلدددددكه
راإددديي ه تقدددة هأذميددديهاادددكهاتلدددكهراادددة  ةه دددفه
س  هرإتيةرفهم .دتهمد رفه مإدتل م ةهراميتجد ةه
راف رئيدديهمدد هراخدد ة  هأمدد هقخصدد  هاددفتهتمتدد ه

 ةهراصددددددي ا ةهرا ةهراتددددددفهتإددددددتخفمه هاددددددة 
راف رئييهقفةجيها اييهم هرامة يدي؛ه يدة هراق حدأه
أ هاادكهيةجد هاادفهرإدتخفرتهتلدكهرااددة  ةهي ةه
متخصصدددددددديه ايإددددددددةها مدددددددديهتي إددددددددبه قي دددددددديه
راميتج ةهرامتخصصيهراتفهتيتجه  ه يحت  ه د ه
ميددددت همدددد هذددددالهراميتجدددد ةهرامتخصصدددديهي. مدددد اه
خ ص اهق هاتدفر  هرامد رفه مإد ةراهخ صد اهاتاد يل  ه

مددد هيللددد هقددد ا ق همددد همة يددديهي.ددد تهتدددفر  ه ذددد ه
هرام رفه مإ ةرةهتا ي هراميتج ةهراف رئييطهههههه

ي تقددةهرا دد م  هراخ صدد  هق ددفته جدد فهتددنقيةرةهه-15
سدددد ة هالي.دددد تهراتصدددديي فهالمي.مدددديهالدددد هراقيئدددديه
راخ ةجيدددددددي ه ت ددددددد قاهميتجددددددد ةهرامي.مددددددديهمددددددد ه
رام رصدددد  ةهراتددددفهحددددففةهاهدددد هإددددل  اهمدددد هأ قددددةه

فهراتددددددددنقيةهالدددددددد هر فر هرا  رمدددددددد هايج قيدددددددديه دددددددد
راتصيي فهااة  ةهراصدي ا ةهراف رئيديطه ي.هدةه
را  مدد هر   هراتدد رتهاددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيدديه
ق اح ددد .هالددد هراقيئددديهراخ ةجيددديهراتدددفهي مددد ه دددفه
.لهدددد هي. مهدددد هراتصدددديي ف هأمدددد هرا  مدددد هراقدددد يفه
 ي.هدددةهراتددد رتهتلدددكهراادددة  ةه دددفهمددد هتلفمددد همددد ه

ه هإل  ا ه ذ هميتج ةهق ام رص  ةهراتفهحففةها
هم هي ا هاي هي. تهراةي قيهال هراج ف طهههه

  مددد هراخددد  هقحصددد  هرامي.مددديه دددفهرايدددىقةهه-16
را يددةهرامي إددبهالدد هم ل مدد ةهفييلددي ه   ملددي ه
  دددفهصددد ة هيم ددد هر إدددت  ف هميهددد هاددد هخ دددد ه
رإليتدد  هراتددفهيتق هدد همدد ةف هرحتي ج تهدد هراةئيإدد  ه
قصددددد ة هإدددددلقييهالددددد ه سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه

قادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديطه ي إدددةههصددديراخ 
راق حأهاادكهقدن هرا  اقيديهرا .مد همد هراادة  ةه
ت تقدددةهرام ل مددد ةهاددد هخ ددد هرإليتددد  هراخ صددديه
قهددد همددد هر مددد ةهراإدددةيي هخ صددديهاارهمددد ه  يدددةه

هت رج همي  إيهي ييه فهمج  هامله طهههه
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ي تقددددددةهرا دددددد م  هراخ صدددددد  هقجمدددددد هرامي.مدددددديهه-17
لت ددددة هالدددد هم ل مدددد ةهمدددد همصدددد فةهمختل دددديها

مإددددت  هرا لددددبهرا لددددفهق  إدددد راهراتددددفهتت  مدددد ه
م هددد  ه جمددد هرامي.مددديهم ل مددد ةهمددد همصددد فةه
مختل دددديهالت ددددة هالدددد همإددددت  هرا ددددةضهرا لددددفه
ق  إدد راهراتددفهتت  مدد هم هدد همدد هأ قددةهرا  رمدد ه
ايج قييه فهراتدنقيةهالد ه سد  هإ إد هرإلمدفرفه

قادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديطه ي إدددةههراخ صدددي
ن هذالهرام ل م ةهتةتق هق  إ راهراق حأهااكهق

راتددفهتت  مدد هم هدد هاددة  ةهراصددي ا ةهراف رئيددي ه
 ق اتدد افه هددفهتتمتدد هقلددفةه قيددةهمدد هراددتح ته ددفه
جم ه همل ةييهق ام ل مد ةهر خدة هراتدفهتجم هد ه

ها همإتهل فهميتج ته هأ هم ةفيهرحتي ج ته طههههههههههههههههههههههههههه
     توصةات الدراس:
 هيفم هراق حأهمد هت إديةه مي ياديهقي  اهال هم

ايتدد ئ هرافةرإددي هيم دد هتلددفيتهق ددضهرات صددي ةهراتدددفه
ينمدددددد هأ هتحإدددددد همدددددد هر فر هراتصدددددديي فهااددددددة  ةه

 راصي ا ةهراف رئيي ه ذف:

هههههه
يجبهأ هت م هاة  ةهراصي ا ةهراف رئييهال هه-1

تجيدددددددددبهأ هراحدددددددددفهمددددددددد هت لدددددددددفهرا  يددددددددديهمددددددددد ه
ت لددددفهرامإددددتهل ي  ه ت لددددفهراتصدددديي هراددددفرخلف ه ه

را  ييهمد هرامد ةفي هقصد ة همي دةف  هات  دفهأ ه
تلليددد هراقدددد ةهراإدددلقييهاهددددارهرات لدددفهالدددد هأفرئهدددد ه

 راتصيي فطهههه

يجدددبهأ هتحدددة هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهه-2
الدد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهقهدد  هامدد ه

ه ةهايج قييهال هأفرئه هراتصيي فطيقاااكهم ه
راف رئييهال ههيجبهأ هت م هاة  ةهراصي ا ةه-3

تجيدددددددددبهأ هراحدددددددددفهمددددددددد هت لدددددددددفهرا  يددددددددديهمددددددددد ه
رامإددددتهل ي  ه ت لددددفهراتصدددديي هراددددفرخلف ه ت لددددفه

را  ييهمد هرامد ةفي هقصد ة همي دةف  هات  دفهأ ه
تلليددد هراقددد ةهراإدددلقييهاهدددارهرات لدددفهالددد ه سددد  ه

هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه ط
يجدددبهأ هتحدددة هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهه-4

مددفرفهراخ صدديهقهدد  هامدد هالدد ه سدد  هإ إدد هرإل
ه- ةهايج قيدديه مت يددةه إددي هتددفرخلفهيقددادد همدد ه

 دددفهرا  يددديهقدددي هت لدددفهرا  يددديهه-قادد  هج ئدددفه
هم همإتهل فهميتج ته ه أفرئه هراتصيي فطههه

يجدددبهأ هتحدددة هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهه-5
الدددد ه سدددد  هإ إدددد هرإلمددددفرفهراخ صدددديهقهدددد  ه
يها قي ددديهف ةهرا إدددد  يهراتفرخليددديهرا  ملدددديهراددددا

يىفيدد ه ددفهرا  يدديهقددي هت لددفهتصدديي ه هراددفرخلفه
ه أفرئه هراتصيي فطهههه

يجدددبهأ هتحدددة هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهه-6
الدد ه سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهقهدد  هامدد ه

ه- ةهايج قيدديه مت يددةه إددي هتددفرخلفهيقددادد همدد ه
 دددفهرا  يددديهقدددي هت لدددفهرا  يددديهه-قادد  هج ئدددفه

هيي فطهههم هم ةفيهرحتي ج ته ه أفرئه هراتص
ال هاة  ةهراصدي ا ةهراف رئيديهت جيد ه تة يد هه-7

رذتم مهددد هافةرإددديه تليددديتهرات يدددةرةهراتدددفهتحدددفأه
ا سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفهراخ صددددديهقهددددد هايدددددفه

تحددددددددددفأه فرئهدددددددددد هالت يددددددددددةرةهراتددددددددددفههت إدددددددددديةذ 
هراتصيي فطهههههههه

الدددد هاددددة  ةهراصددددي ا ةهراف رئيدددديهأ هتحدددد  .هه-8
هالددددددد هتمتددددددد هر إددددددد راهراتدددددددفهتت  مددددددد هم هددددددد 
 مإتهل فهميتج ته هقفةجيهم هر إتل ايي ه م ه
اليهددددد هأ هتإدددددتمةه دددددفهحةصددددده هالددددد همةراددددد  ه
را سددددددد  ه يمددددددد هتتخددددددددالهمددددددد هيدددددددةرةرةهتددددددددةتق ه
قمإتهل فهميتج ته  هم همح  ايهتجيبهأ هراحدفه
مدد هرا  رمدد هر خددة هرام قددة هادد هت لددفهرا  يدديه

ه(طههههههه4م هرامإتهل ي هرام سحيهقجف  هةيته)
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اصي ا ةهراف رئييهأ هتح   هيدفةهال هاة  ةهره-9
رإلم ددددددد  هتجيدددددددبهأ هراحدددددددفهمددددددد هراتقددددددد ي ه دددددددفه
رحتي جدددددددددد ةهأإدددددددددد ريه ه رحتي جدددددددددد ةه ةغقدددددددددد ةه
مإتهل فهميتج ته ه م اه ي اد ا ه اادكهات  دفهأ ه
تلليدد هراقدد ةهراإددلقييهاهدداي هرا دد ملي هالدد هت لددفه
را  يددددديهمددددد هرامإدددددتهل ي هرادددددايهت رجهددددد  همددددد ه

س  هرخدت  هراتةر ي هقص  قيهتحلياهااكه فه
 قي دديهر مددةرضه حددفته ه اددففهرامإددتهل ي همدد ه
هإ اهاافهيخةه م هأ سحي هإل  اطهههههههههههه

الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتحددد  .هه-11
الدددد همحف فيدددديهاددددففهراميتجدددد ةهراجفيددددف هراتددددفه
تلددفمه  ه ااددكهقاددة هاددفتهراتددنقيةهراإددلقفهالدد ه
ت ددد يةهمددد ي هميتج تهددد هق ااددد  هرامي إدددب ه مددد ه

هدددد هأ هتإددددتمةه ددددفهحةصدددده هالدددد ه سدددد  هالي
مسدددم  هيةرةرتهددد هرامت للددديهقتصددديي ه هرادددفرخلف ه
م همح  ايهتجيبهأ هراحدفهمد هرا  رمد هر خدة ه
رام قددة هاددد هت لدددفهراتصددديي هرادددفرخلفهرام سدددحيه

ه(طهههه5قجف  هةيته)
الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتحددد   هه-11

يدددددددفةهرإلم ددددددد  هتلليددددددد هادددددددففهراميتجددددددد ةهراتدددددددفه
 مددد هاليهددد هأ هتحددد   هيدددفةهرإلم ددد  ههتصدددي ه  

تللي هرا يةهرامإت ةاه فهاملييهت  يةه تلدفيته
راميتجددددد ةهراجفيدددددف  ه اادددددكهالحدددددفهمددددد هراقددددد ةه
راإددددلقييهاهدددداي هرا دددد ملي هالدددد هت لددددفهراتصدددديي ه
رادددفرخلفهرادددايهت رجهددد  همددد هراتةر يددد هقصددد  قيه
تحليددداهاادددكه دددفهسددد  هر إدددق بهإددد ا يهرادددا ةه

هرامىفييهاهاي هرا  ملي طههه
الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتحددد  .هه-12

ال هرإتمةرةذ ه فهرات  م هم هم ةفي هيتمت   ه
قفةجدددددديهرامصددددددفريييهرامنم اددددددي ه مدددددد هاليهدددددد هأ ه
تإدتمةه ددفهحةصده هالدد ه سد  همدد هتتخدالهمدد ه

يددةرةرةهتت لدداهقمدد ةفيهرحتي ج تهدد  همدد همح  ادديه
تجيبهأ هراحفهم هرا  رم هر خدة هرام قدة هاد ه

م هرام ةفي هرام سحيهقجف  هةيتههت لفهرا  يي
ه(طهههه6)
الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتحددد   هه-13

يدددددفةهرإلم دددددد  هر اتمددددد فهقصدددددد ة ه قيدددددة هالدددددد ه
مدددد ةفي همحليددددي  ه مدددد هاليهدددد هأ هتحدددد   هيددددفةه
رإلم ددد  هتلليددد هادددففهرامددد رفه رامإدددتل م ةهراتدددفه
ي  ةذ هم ةف هرحتي ج ته  ه ااكهالحفهم هراقد ةه

را دد ملي هالدد هت لددفهرا  يدديهمدد ههراإددلقييهاهدداي 
رامددد ةفي هرادددايهت رجهددد  همددد هراتةر يددد هقصددد  قيه
تحليددداهاادددكه دددفهسددد  هر إدددق بهإددد ا يهرادددا ةه

هرامىفييهاهاي هرا  ملي طهههههههههههه
الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتحددد   هه-14

يددددفةهرإلم دددد  هتخ دددديضهمت إدددد هت ل دددديهرا حددددف ه
قفةجدددديهراميتجددددي ه ر اتمدددد فهالدددد هي ةهتتمتدددد ه

ا ايددددديهمددددد هرامة يدددددي ه رإدددددتخفرتهي.ددددد تهاتدددددفر  ه
رامددددد رفهيتصدددددد هقفةجددددديها ايدددددديهمددددد هرامة يددددددي ه
 تصددميتهمإدد ةرةهاتادد ي هراميتجدد ةهقهدد هفةجدديه
ا ايدددديهمدددد هرامة يددددي ه ااددددكهالحددددفهمدددد هراقددددد ةه
راإددددلقييهاهددددالهرا  رمدددد هالدددد هر فر هراتصدددديي فه
اه  هم هراتةر ي هقص  قيهتحلياهااكه دفهسد  ه

ها ةهرامىفييهاهالهرا  رم طههههر إق بهإ ا يهرا
الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتإدددتمةهه-15

 دفهرات رمهدد هق اح د .هالدد هراقيئديهراخ ةجيدديهراتددفه
ي مدد ه ددفه.لهدد هي. مهدد هراتصدديي ف ه مدد هاليهدد ه
أ هتإدددددتمةه دددددفهرات رمهددددد ه دددددفهمددددد هتلفمددددد همددددد ه
ميتج ةهق ام رص  ةهراتفهحففةهاه هإدل  ا همد ه

ال  رمددددد هر خدددددة ههاا ددددد  هم يدددددفهمددددد هر ذتمددددد ت
رام قة ها هر فر هراتصديي فهرام سدحيهقجدف  ه

ه(طهههه7ةيته)
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الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتإددد  هه-16
الحصددد  ه دددفهرا يدددةهرامي إدددبهالددد هم ل مددد ةه
فييلي ه   ملي ه  فهص ة هيم  هر إت  ف هميهد ه
ادددددددد هخ دددددددد هرإليتدددددددد  هراتددددددددفهيتق هدددددددد همدددددددد ةف ه

 هراحدفهمد هرحتي ج ته هراةئيإ   ه ااكهاتجيدبهأ
راتنقيةهراإلقفهاهارهرا  م هال ه س  هإ إد ه
رإلمفرفهراخ صيهقه  ه يم  هأ هيتحلاهااكهم ه
خدد  هتن يددفهتلددكهرااددة  ةهامدد ةفيهرحتي ج تهدد ه
راةئيإي هقن هرإتخفرتهذالهرام ل م ةهاد هيخدة ه
ا هي  اهخفميهيةرةرتهد هرامت للديهقهدت ه أيهد ه ه

مدددد هيم دددد هأ هتتإددددةبهقصدددد ة هأ هقددددنخة ه يه
همي  إيهتطههههه

الددد هادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديهأ هتإدددتمةهه-17
 دددددفهجه فذددددد هراخ صددددديهقجمددددد هم ل مددددد ةهمددددد ه
مصددد فةهمختل ددديهالت دددة هالددد همإدددت  هرا لدددبه
را لدددفه مإدددت  هرا دددةضهرا لدددفهق  إددد راهراتدددفه
تت  مددد هم هددد  هخ صددديه أيهددد هتتمتددد هقلدددفةه قيدددةه
مددد هرادددتح ته دددفهجمددد هتلدددكهرام ل مددد ةهمل ةيددديه

ر خة هراتفهتجم ه ها همإدتهل فهق ام ل م ةه
ميتج تهددددد هأ همددددد ةفيهرحتي ج تهددددد  ه اادددددكه مددددد ه
أ سدددحي هإدددل  ا همددد هاا ددد  هم يدددفهمددد هر ذتمددد ته
ال  رمددد هر خدددة هرام قدددة هاددد ه سددد  هإ إددد ه

ههههههههههههههههههههههههه(طههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه8رإلمفرفهرام سحيهقجف  هةيته)
  استنتاجات ودالالت الدراس: 

هيتمقدد هر إددتيت  هراددةئيسهاهددالهرافةرإدديه ددفهأ 
ذيددددد كه إددددد  يهتفرخليددددديها سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه
راخ صددديهقادددة  ةهراصدددي ا ةهراف رئيددديه دددفهرا  يددديه
قدددي هت لدددفهذدددالهراإ إددد ه أفرئهددد هراتصددديي ف ه الددد ه
ذددددالهراادددددة  ةهأ هتحدددددة هالدددد ه سددددد  هإ إددددد ه

 ةهايج قيدديهالدد هيقددرإلمددفرفهراخ صدديهقهدد  هامدد هادد همدد ه

أفرئهدد هراتصدديي ف؛ه ااددكهاددفاتهم ي هدد هراتي  إددفه ددفه
همج  هامله طههههه

 مددد هخددد  هذدددارهر إدددتيت  هرادددةئيسهالفةرإدددي ه
يم دد هرالدد  ها هأذددتهف  تهدد هالدد همإددت  هراي.ةيدديه

ه رات قياهرا ملفهذف:هه
ئيسهالدد همإدددت  هراي.ةيدددي:هيددفاتهر إدددتيت  هرادددةهه-1

اهالهرافةرإيه  اهم هرامي اه راي.ةيي ه  هادكه
 ددددددددفهأ ه سدددددددد  هإ إدددددددد هرإلمددددددددفرفهراخ صدددددددديه
ق امي.ميهإي   ها هف ةهايج قفه فهرا  ييهقي ه

هت لفهذالهراإ إ ه أفرئه هراتصيي فطههههههه
الدد همإددت  هرات قيدداهرا ملددف:هي جدد هر إددتيت  هه-2

رادددددددةئيسهاهدددددددالهرافةرإددددددديهرامم ةإدددددددي هقادددددددة  ةه
راف رئيددديهاادددفهراحدددة هالددد ه سددد  ههراصدددي ا ة

 إ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه  هام ها هم هف ة

 

 

ايجدددد قفه ددددفهرا  يدددديهقددددي هت لددددفهذددددالهراإ إدددد هه    
ه أفرئه هراتصيي فطههههههههه

 الدراسات المستقبلة: المقترح:  
 ددددفها دددد ةهتلددددكهرافةرإدددديه حددددف فذ هرامتق ييددددي ه

هيم  هريتةر هرافةرإ ةهرامإتلقلييهرات ايي:
يم  هتلإديتهراادة  ةهمحد هرافةرإديهحإدبهيمد هه-1

مل يتهدددد هااددددفهي دددد ةهادددد ت ه ماددددتةك ه خدددد   ه
الت ددددة هالدددد همدددد هااره دددد  هذيدددد كهتددددنقيةهادددديم ه
رامل يددددددديهالددددددد هرا إددددددد  يهراتفرخليددددددديهرامحتملددددددديه
ا س  هإ إ هرإلمفرفهراخ صيهقه ه فهرا  يديه

هقي هت لفهذالهراإ إ ه أفرئه هراتصيي فطهههههههههه
  ة هذدالهرافةرإديهالد هي د ةهيخدةههيم  هت قياه-2

ت ددددد  هفةجددددديهراتقددددد ي هقدددددي هادددددة  ت ه دددددفهادددددففه
راخصددد ئ هراتدددفهت  دددسها رمددد هت لدددفهإ إددد ه
رإلمددفرفهراخ صدديهقهدد هج ذةيددي ه ااددكه يمدد هيت لدداه
قت لدددفهرا  يددديهمددد هرامإدددتهل ي  ه ت لدددفهراتصددديي ه
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راددفرخلف ه ت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي  ه ق اتدد افه
اددددددففهتلددددددكههتلإددددددتهتلددددددكهرااددددددة  ةهمدددددد هحيددددددأ

راخصدد ئ هااددفها ايددي ه مت إدد ي ه ميخ سددي ه
 ااكهال ي  هال هتنقيةهتلكهرافةجيهمد هراتقد ي ه
الدددددد هرا إدددددد  يهراتفرخليدددددديهرامحتملدددددديها سدددددد  ه
إ إددد هرإلمدددفرفهراخ صددديهقهددد ه دددفهرا  يددديهقدددي ه
هت لفهذالهراإ إ ه أفرئه هراتصيي فطههههههههههه

هيم  هت قياه  ة هذدالهرافةرإديهالد هي د ةهيخدةه-3
ت   هفةجيهراتق ي هقي هاة  ت ه فهاففهرا  رمد ه
راتددفهت  ددسهت  صددي هرام ل مدد ةهرام ل قدديهالدد ه
مإددت  هر إدد راه الدد همإددت  هرااددة   هاتحليدداه

  س  هإ إ هرإلمفرف

راخ صدددددديهقهدددددد هج ذةيددددددي ه ق اتدددددد افهتلإددددددتهتلددددددكهه    
رااة  ةهم هحيأهاففهتلكهرا  رم هاافها ايي ه

 هال هتدنقيةه مت إ ي ه ميخ سي ه ااكهال ي ه
تلدكهرافةجديهمد هراتقدد ي هالد هرا إد  يهراتفرخليدديه
رامحتملدديها سدد  هإ إدد هرإلمددفرفهراخ صدديهقهدد ه
 ددددفهرا  يدددديهقددددي هت لددددفهذددددالهراإ إدددد ه أفرئهدددد ه

هراتصيي فطههههههههههه
يم دد هت قيدداه  ددة هذددالهرافةرإدديهق  اتمدد فهالدد هه-4

ملدددد ييسه ميدددديهت قددددةهادددد هرامت يددددةرةهرامإددددتلليه
فهرا  ييهمد هرامإدتهل ي  ه ت لدفهرامتمقليه فهت ل

راتصدديي هراددفرخلف ه ت لددفهرا  يدديهمدد هرامدد ةفي  ه
 رامت يددددةهراتدددد ق هرامتمقدددد ه ددددفهر فر هراتصدددديي فه
المي.مدددددددي هق إلسددددددد  يهاادددددددفهرامت يدددددددةهرا إدددددددي ه
راتددفرخلفهرامتمقددد ه دددفه سدد  هإ إددد هرإلمدددفرف ه
ةغددددتهراتةر يدددد هق اصدددد  قيهراق ا دددديهاقيدددد  هملدددد ييسه

ادددد هرامت يددددةرةهرامإددددتلليه ميدددديهمت  ملدددديهت قددددةه
ه رامت يةهرا إي هراتفرخلفهقص ة هفييليطهههههههههههههههه

يم دددد هت إددددي هي دددد اهذددددالهرافةرإدددديهمدددد هخدددد  هه-5
ت قيلهددددددد هالددددددد هادددددددة  ةهراصدددددددي ا ةهراف رئيددددددديه

قددددف اتي همختل تددددي  هاتنخدددداهقددددااكهادددد  هرافةرإدددديه
رامل ةيددددددي هقاددددددة هتادددددد ق ه.ددددددة  هامدددددد هتلددددددكه

كهحتدد هت دد  هراادة  ةه ددفهذد تي هراددف اتي  ه ااد
رامل ةيدديهالدد هأإدد سهإددليت ه يم دد همدد هخ اهدد ه

 ددفهرا إدد  يهه-ا ه جددفهه-را ادد هادد هراتقدد ي ه
راتفرخليددددديهرامحتملددددديها سددددد  هإ إددددد هرإلمدددددفرفه
راخ صيهقه ه فهرا  ييهقدي هت لدفهذدالهراإ إد ه

ه أفرئه هراتصيي فطهههههه
يم دد هفةرإددديهمددد هااره ددد  هذيددد كهمت يدددةرةهأخدددة هه-6

 فهرا  ييهقي هت لفهإ إ هتل بهف ةهرا إ  يه
رإلمدددددددفرفه ر فر هراتصدددددددديي فهالمي.مدددددددديهقج يددددددددبه
 سددد  هذدددالهراإ إددد  همقددد هماددد ة يهم ل مددد ةه

-Supply chains inforإ إددد هرإلمدددفرفه

mation sharingه تسدد م هأ ددةر هإ إدد ه 
 هSupply chains collaborationرإلمددفرفه

 Supply راقلدديهقددي هأ ددةر هإ إدد هرإلمدددفرفه

chains trustه مة يدددددديهإ إدددددد هرإلمددددددفرفه 
Supply chains flexibilityه إددددةايه 

 Supply chainsرإددتج قيهإ إدد هرإلمددفرفه

agilityه ت  مددد هإ إددد هرإلمدددفرفه Supply 

chains integrationهطهههههه ههههه

 

 قائم: المراج 
رإلفرة هرامة  ييهالائ  هراصيفايي ه  رة هراصحيه

هط2115 راإ    هرال ذة  ه
أصييول المنيجةيي: طه2111مدد فهأحمددف هراخ يددب همح

 –العلمةيييي: فييييي بحييييوث العلييييوم اإلدارةيييي: 
 هإلإدليهرام ة ديهرإلفرةيديطهالجداراتهمدخل

 قف  هي اة هرال ذة ط
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