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  السوقية الحصة تحقيق يف السوقية املعرفة دور

 الملخص :

 َٔ األعُاٍ َٓعُات ايطٛق١ٝ املعسف١ متهٔ

 نايعُال٤ ايطٛم يف ايفاع١ً ايك٣ٛ َعسف١

 خد١َ يف ٜطاعدٖا ايرٟ األَس ٚاملٓافطني،

 َٔ ميهٓٗا ٚمبا دٝد بػهٌ أضٛاقٗا

 املطتٗدف١، ايطٛق١ٝ اذتص١ إىل ايٛصٍٛ

 دٚز َعسف١ إىل ايدزاض١ ٖرٙ تٗدف  يريو

 يف ايطٛق١ٝ اذتص١ حتكٝل يف ايطٛق١ٝ املعسف١

 ستافع١ يف ايعا١ًَ ايٓكاٍ اهلاتف غسنات

 24)) َكدازٖا ع١ٓٝ اختٝاز مت ٚقد. عدٕ

 أٖداف ٚيتشكٝل ايػسنات، ٖرٙ َٔ َدٜسًا

 ايدزاض١ َتػريات ٚصف مت فكد ايدزاض١

 َٔ زتُٛع١ باضتدداّ فسضٝاتٗا ٚاختباز

 نايٛضط املٓاضب١ اإلسصا١ٝ٥ األضايٝب

 ٚحتًٌٝ املعٝازٟ ٚاالضتساف اذتطابٞ

 .األسادٟ ايتبأٜ ٚحتًٌٝ ايبطٝط االضتداز

 ايٓتا٥ر َٔ زتُٛع١ إىل ايدزاض١ ٚتٛصًت

 إسصا١ٝ٥ دالي١ ذٚ تأثري ٚدٛد أبسشٖا نإ

 يف ايطٛق١ٝ املعسف١ أبعاد َٔ ُبعد يهٌ

 تأثري ٚدٛد ٚنريو ايطٛق١ٝ، اذتص١ حتكٝل

 ايطٛق١ٝ املعسف١ ألبعاد إسصا١ٝ٥ دالي١ ذٚ

 .ايطٛق١ٝ اذتص١ حتكٝل يف زتتُع١

 اذتص١ ايطٛق١ٝ، املعسف١: املفتاس١ٝ ايهًُات

.ايطٛق١ٝ

 
Abstract  

Market knowledge enables business 

organizations to know market forces 

such as customers and competitors, 

which helps them to serve their 

markets well and to reach the target 

market share. This study aims to 

know the role of market knowledge 

in achieving market share in mobile 

operators operating in Aden 

Governorate. A sample of (24) 

managers was selected from these 

companies. To achieve the 

objectives of the study, the variables 

of the study and their hypotheses 

were described using a set of 

appropriate statistical methods such 

as arithmetic mean, standard 

deviation, simple regression analysis 

and mono-variance analysis. 

The study reached a series of results, 

the most prominent of which is the 

existence of a statistically significant 

effect for each dimension of market 

knowledge in achieving market 

share, as well as a statistically 

significant effect of the dimensions 

of market knowledge combined in 

achieving market share. 

 Key Words: the Market knowledge 

, the Market share. 
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 المقذمة:

تعد املعسف١ َٔ أِٖ عٛاٌَ ايك٠ٛ اييت تطتددّ َٔ قبٌ َٓعُات ايّٝٛ ملٛاد١ٗ َتػريات 

ايب١٦ٝ ارتازد١ٝ اييت تتصف بايدٜٓاَٝه١ٝ ايطسٜع١، ٚذيو ست٢ تتُهٔ ٖرٙ املٓعُات َٔ 

ا بايػهٌ ايرٟ حيكل هلا زٜاد٠ أٚ َسنصًا َتكدًَا يف زتاٍ ايٓػاط ايرٟ تصاٚي٘. تأد١ٜ أعُاهل

ٚباعتباز ايٓػاط ايتطٜٛكٞ األضاع ايرٟ تعتُد عًٝ٘ َٓعُات األعُاٍ يف خد١َ أضٛاقٗا 

بػهٌ َتُٝص، فإ ٖرٙ ايػا١ٜ ال ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا إال َٔ خالٍ اَتالى ايكا٥ُني ع٢ً ٖرا 

اف١ٝ بعٛاٌَ َٚتػريات ايطٛم املدتًف١ ناملٓافطني ٚايعُال٤، ٚبٗرٙ ايٓػاط املعسف١ ايه

املعسف١ تطتطٝع املٓع١ُ فِٗ ايطٛم بصٛز٠ دٝد٠ ٚبايتايٞ ايتػًب ع٢ً املٓافطني َٔ خالٍ تًب١ٝ 

 سادات ٚزغبات ايعُال٤ بػهٌ ٜفٛم َا ٜكدَ٘ املٓافطني.
 ااجماٍ ايٛاسد بطبب تعدد ْٚتٝذ١ يتعدد ايطًع ٚارتدَات اييت ٜتِ تكدميٗا يًعُال٤ يف

املٓعُات ايعا١ًَ يف ٖرا ااجماٍ، فإ ساد١ ٖرٙ املٓعُات يًُعسف١ ايطٛق١ٝ تهٕٛ نبري٠ 

ألْٗا متهٓٗا َٔ حتدٜد ايكطاع أٚ ايكطاعات ايطٛق١ٝ املطتٗدف١ بػهٌ دٝد يف ظٌ املٓافط١ 

١ٝ، ٚمبا ٜٓعهظ يف اذتاد٠، ٚبايتايٞ تٛدٝ٘ املصٜر ايتطٜٛكٞ املٓاضب هلرٙ ايكطاعات ايطٛق

 احملص١ً ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً تعصٜص اذتص١ ايطٛق١ٝ املطتٗدف١.

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا ضبل تتٓاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ 

يف ضٛم االتصاالت اي١ُٝٓٝ ايٓكاي١ ايرٟ ٜػٗد تٓافط١ٝ نبري٠ يتعدد ايػسنات ايعا١ًَ يف ٖرا 

منط١ٝ ارتدَات اييت تكدَٗا ٖرٙ ايػسنات. ٚذيو ٚفل ايفصٍٛ ااجماٍ ٚنريو يتعدد ٚ

 اآلت١ٝ:

 ايفصٌ األٍٚ: َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ ٚايدزاضات ايطابك١.

 ايفصٌ ايجاْٞ: اإلطاز ايٓعسٟ يًدزاض١.

 ايفصٌ ايجايح:  حتًٌٝ ْتا٥ر ايدزاض١ ٚاختباز ايفسضٝات.

 ايفصٌ األٍٚ: َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ ٚايدزاضات ايطابك١

 األٍٚ: َٓٗذ١ٝ ايدزاض١املبشح 

 أٚال: َػه١ً ايدزاض١:

يف ظٌ ايب١٦ٝ ايتٓافط١ٝ اييت تػٗدٖا َٓعُات األعُاٍ، ٜتٛدب عًٝٗا فِٗ ق٣ٛ 

ٚستسنات ٖرٙ ايب١٦ٝ بػهٌ دٝد، ٚخاص١ ايعُال٤ ٚاملٓافطني ٚذيو ست٢ تتُهٔ َٔ فِٗ 
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تكدِٜ خدَات يًعُال٤ أضٛاقٗا املطتٗدف١ ٚبايتايٞ تٛدٝ٘ بسْاَر تطٜٛكٞ تطتطٝع َٔ خالي٘ 

 مبطت٣ٛ أفطٌ َٔ غريٖا.

ٚمبا إ ضٛم االتصاالت ايٓكاي١ يف ايُٝٔ ٜػٗد َٓافط١ نبري٠، ْتٝذ١ يتػاب٘ 

ارتدَات املكد١َ َٔ قبٌ َصٚدٟ ٖرٙ ارتدَات، ٚنريو االضتذاب١ املتػاب١ٗ َٔ قبٌ ايعُال٤ 

ايطٛم بصٛز٠ متهٓٗا َٔ هلرٙ ارتدَات، فاْ٘ سسٟ بايػسنات ايعا١ًَ يف ٖرا ااجماٍ َعسف١ 

 خد١َ عُال٥ٗا بايػهٌ املطًٛب ٚايٛصٍٛ إىل اذتص١ ايطٛق١ٝ املطتٗدف١.

 ٚعًٝ٘ فإ َػه١ً ايدزاض١ تتُجٌ يف ايطؤاٍ ايس٥ٝظ اآلتٞ:

َا ٖٛ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ يف غسنات اهلاتف ايٓكاٍ 

 ايعا١ًَ يف ستافع١ عدٕ؟

 األض١ً٦ ايفسع١ٝ اآلت١ٝ: ٜٚتفسع عٔ ٖرا ايطؤاٍ

 َا دٚز املعسف١ بايعٌُٝ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ؟ -1

 َا دٚز املعسف١ باملٓافطني يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ؟ -2
 َا دٚز حبٛخ ايطٛم يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ؟ -3
 سف١ ــــــٍٛ املعـــ١ ســــساد ع١ٓٝ ايدزاضـــٌٖ تٛدد فسٚم َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أف -4

 ٚاذتص١ ايطٛق١ٝ تعص٣ إىل اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ؟ايطٛق١ٝ        
 ثاْٝا: أ١ُٖٝ ايدزاض١:

تهُٔ أ١ُٖٝ ايدزاض١ يف تٓاٚهلا ملٛضٛع املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً اذتص١ 

ايطٛق١ٝ، َٔ خالٍ تكدِٜ ْتا٥ر عٔ ٖرا املٛضٛع َٔ ٚاقع ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ٚمبا ٜطاعد 

َٔ َعسف١ ايك٣ٛ ايفاع١ً يف ايطٛم، ٚزضِ االضرتاتٝذٝات َتدرٟ ايكساز يف ٖرٙ ايػسنات 

 املٓاضب١ يًتعاٌَ َعٗا.

 ثايجا: أٖداف ايدزاض١:

 ايتعسف ع٢ً َطت٣ٛ املعسف١ ايطٛق١ٝ يد٣ ايػسنات َٛضع ايدزاض١. -1

 ايتعسف ع٢ً َطت٣ٛ اذتص١ ايطٛق١ٝ يف ايػسنات َٛضع ايدزاض١ -2
 ذتص١ ايطٛق١ٝ.ايتعسف ع٢ً ْٛع ايعالق١ بني املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚا -3
 قٝاع أثس املعسف١ ايطٛق١ٝ يد٣ ايػسنات َٛضع ايدزاض١ ع٢ً اذتص١  -4

 ايطٛق١ٝ يدٜٗا.       
 ايتأند َٔ ٚدٛد فسٚم َع١ٜٛٓ يف آزا٤ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ املعسف١  -5
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 ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ.       
ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ  ايتأند َٔ ٚدٛد فسٚم َع١ٜٛٓ يف آزا٤ أفساد -6

 اذتص١ ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ.
ارتسٚز ببعض ايتٛصٝات اييت ميهٔ إٔ تعصش َٔ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ  -7

 يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ يف ايػسنات َٛضع ايدزاض١.
 زابعا: فسضٝات ايدزاض١:

 ايتاي١ٝ:اْطالقًا َٔ َػه١ً ايدزاض١ ٚأٖدافٗا، فكد صٝػت ايفسضٝات 

ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ األٚىل: ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل اذتص١ 

 ايطٛق١ٝ. ٜٚتفسع َٓٗا ايفسضٝات ايفسع١ٝ ايتاي١ٝ:

ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ بايعٌُٝ يف حتكٝل اذتص١  -1

 ايطٛق١ٝ.

ٓافطني يف حتكٝل اذتص١ ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ بامل -2

 ايطٛق١ٝ.
ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يبشٛخ ايطٛم يف حتكٝل اذتص١  -3

 ايطٛق١ٝ.
ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ ايجا١ْٝ: ال تٛدد فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 

طت٣ٛ سٍٛ املعسف١ ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ ) ادتٓظ، ايعُس، امل

 ايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارتد١َ، املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ، ايػسن١(.
ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ ايجايج١: ال تٛدد فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 

سٍٛ اذتص١ ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ ) ادتٓظ، ايعُس، املطت٣ٛ 

 ايػسن١(. ايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارتد١َ، املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ،
 خاَطا: زتتُع ٚع١ٓٝ ايدزاض١:

تهٕٛ زتتُع ايدزاض١ َٔ املدزا٤ يف غسنات اهلاتف ايٓكاٍ ايعا١ًَ يف ستافع١ عدٕ 

( َدٜسًا، ٚقد مت اختٝاز ع١ٓٝ 45، مئ َٛباٌٜ(، ٚايبايؼ عددِٖ )MTNٖٚٞ )ضبأفٕٛ، 

ػهٌ ْطب١ ( َدٜسا، ٖٚٞ ت24عُد١ٜ ٜس٣ ايباسح أْٗا ختدّ أغساض ايدزاض١ َكدازٖا )

%( َٔ زتتُع ايدزاض١. ٚألدٌ ايتُجٌٝ املتطاٟٚ هلرٙ ايػسنات يف ع١ٓٝ ايدزاض١ فكد مت 53)

 ( َفسدات يهٌ غسن8.١تٛشٜع ايع١ٓٝ بٛاقع )
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 ضادضا: َٓٗر ايدزاض١:

اعتُد ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، سٝح مت مجع ايبٝاْات األٚي١ٝ ايالش١َ عٔ طسٜل 

ٚشعت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املدزا٤ يف ايػسنات َٛضع ايدزاض١، َٚٔ ثِ مت  اضتُاز٠ االضتبٝإ ٚاييت

 تبٜٛبٗا ٚعسضٗا ٚحتًًٝٗا ٚتفطريٖا.

 ضابعا: أضايٝب مجع ايبٝاْات:

 اعتُدت ايدزاض١ يف مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات ع٢ً:

ادتاْب ايٓعسٟ: مت االعتُاد فٝ٘ ع٢ً ايهتب ٚاملصادز املدتًف١ َٔ حبٛخ ٚدٚزٜات  

 ٚزضا٥ٌ ع١ًُٝ.

ادتاْب ايعًُٞ: مت االعتُاد فُٝا ٜتعًل بادتاْب ايعًُٞ ع٢ً االضتبٝإ ٚايرٟ تهٕٛ 

 َٔ قطُني، ُٖا :

 ايكطِ األٍٚ: ٚاغتٌُ ع٢ً خصا٥ص ع١ٓٝ ايدزاض١.

ع١ ستاٚز، ايجالث١ األٚىل َٓٗا تعهظ أبعاد املعسف١ ايكطِ ايجاْٞ: ٚاغتٌُ ع٢ً أزب

 ايطٛق١ٝ، ٚاحملٛز ايسابع ٜعهظ اذتص١ ايطٛق١ٝ.

 ثآَا: األضايٝب اإلسصا١ٝ٥ املطتدد١َ:

 بٗدف حتكٝل أٖداف ايدزاض١ أضتددّ ايباسح األضايٝب اإلسصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:

 ايٛضط اذتطابٞ: ٚذيو ملعسف١ اجتاٖات أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١. -1

ساف املعٝازٟ: مت اضتدداَ٘ ملعسف١ َد٣ تػتت قِٝ إدابات أفساد ع١ٓٝ االضت -2

 ايدزاض١ عٔ أٚضاطٗا اذتطاب١ٝ.
االضتداز ايبطٝط: الختباز عالقات ايتأثري بني املتػريات املطتك١ً ٚاملتػري  -3

 ايتابع.
حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ: مت اضتدداَ٘ ملعسف١ َد٣ ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا  -4

ساد ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ َتػريات ايدزاض١ تعص٣ يًدصا٥ص بني إدابات أف

 ايدميػساف١ٝ.
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 تاضعا: سدٚد ايدزاض١:

اذتدٚد املها١ْٝ:متجًت اذتدٚد املها١ْٝ يف غسنات اهلاتف ايٓكاٍ  -1

 ايعا١ًَ يف ستافع١ عدٕ.

 -2017اذتدٚد ايص١َٝٓ: اضتصست اذتدٚد ايص١َٝٓ يًدزاض١ َابني ْٛفُرب  -2

 ّ.2018ٜٓاٜس
 ٛضٛع١ٝ: ٚمتجًت يف َٛضٛعٞ املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚاذتص١ ايطٛق١ٝ.اذتدٚد امل -3

 عاغسا: ايتعسٜفات اإلدسا١ٝ٥:

املعسف١ ايطٛق١ٝ:ٖٞ املعسف١ اييت متتًهٗا املٓع١ُ سٍٛ ق٣ٛ ايطٛم ايفاع١ً، ٚاييت 

 متهٓٗا َٔ اختاذ ايكسازات ايتطٜٛك١ٝ ايصشٝش١ ٚمبا حيكل اذتص١ ايطٛق١ٝ املطًٛب١.

ايطٛق١ٝ:ٖٚٞ ْطب١ َبٝعات املٓع١ُ إىل إمجايٞ َبٝعات املٓعُات اييت تعٌُ يف اذتص١ 

 ْفظ ااجماٍ، ٚتعترب َكٝاضًا ًَُٗا يهفا٠٤ األدا٤ ايتطٜٛكٞ يًُٓع١ُ.

 .املبشح ايجاْٞ: ايدزاضات ايطابك١

بعٓٛإ أثس املعسف١ ايطٛق١ٝ يف اختٝاز االضرتاتٝذٝات ايتٓافط١ٝ  (2003دزاض١ دٛاد )

ص يف األدا٤، دزاض١ اضتطالع١ٝ يف قطاع ايطًع املعُس٠ يف األزدٕ، ٚقد ٖدفت إىل َعسف١ ٚايتُٝ

َطت٣ٛ تأثري املعسف١ ايطٛق١ٝ يف اختٝاز االضرتاتٝذٝات ايتٓافط١ٝ ٚايتُٝص يف قطاع ايطًع 

املعُس٠ يف األزدٕ، ٚقد خًصت إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر نإ أُٖٗا إٔ ٖٓاى إدزاى َٔ 

ػسنات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚبدزدات َتفاٚت١ أل١ُٖٝ املعسف١ بايعٛاٌَ املؤثس٠ يف املدٜسٜٔ يف اي

ايطٛم. نُا إٔ املدٜسٜٔ ٜٛيٕٛ اٖتُاًَا باستٝادات ايعُال٤ ٚاملٓافطني أنجس َٔ اٖتُاَِٗ 

بايبشح ٚايتطٜٛس باإلضاف١ إىل إٔ املدٜسٜٔ ٜبدٕٚ اجتاًٖا اجيابًٝا ضتٛ إضرتاتٝذ١ٝ قٝاد٠ 

 ص يف ايطعس عٔ املٓافطني.ايهًف١ بٗدف ايتُٝ

بعٓٛإ حتًٌٝ ايعالق١ بني املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚاالضرتاتٝذٝات  (2007دزاض١ ايُٓس ٚسطٔ )

ايتطٜٛك١ٝ املٛد١ٗ باملٝص٠ ايتٓافط١ٝ، دزاض١ يف ع١ٓٝ َٔ ايػسنات ايصٓاع١ٝ ب٣ٛٓٝٓ. ٚنإ 

طٜٛك١ٝ املٛد١ٗ باملٝص٠ ٖدفٗا األضاضٞ حتًٌٝ ايعالق١ بني املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚاالضرتاتٝذٝات ايت

ايتٓافط١ٝ يف ايػسنات ع١ٓٝ ايدزاض١. ٚتٛصًت ايدزاض١ إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا إٔ 

ٖٓاى قصٛز َٔ قبٌ املٓعُات يف فِٗ َع٢ٓ اإلضرتاتٝذ١ٝ َٚا ٖٞ أْٛاع االضرتاتٝذٝات 

عُال٤ ايتطٜٛك١ٝ اييت تطتطٝع َٔ خالهلا املٓع١ُ إٔ تهٕٛ َطٝطس٠ ع٢ً تًب١ٝ سادات اي

 املٛدٛدٜٔ يف ايطٛم املطتٗدف. 
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بعٓٛإ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز ايتطٜٛكٞ، ٚقد  ( 2010دزاض١ أٚضٛ )

ٖدفت إىل حتدٜد دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز ايتطٜٛكٞ يف عدد َٔ املٓعُات 

إ أُٖٗا إٔ ٖٓاى ايطٝاس١ٝ يف َد١ٜٓ دٖٛى. ٚخًصت ايدزاض١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ن

 عالق١ ازتباط ٚتأثري بني املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚاالبتهاز ايتطٜٛكٞ يف املٓعُات ع١ٓٝ ايدزاض١.

بعٓٛإ أثس غسنا٤ املعسف١ يف تعصٜص اذتص١  (2013دزاض١ آٍ َساد ٚستُٛد ) 

ايطٛق١ٝ. ٚقد ٖدفت إىل حتدٜد ايعالق١ االزتباط١ٝ ٚايتأثري١ٜ بني غسنا٤ املعسف١ ٚاذتص١ 

طٛق١ٝ َٔ قبٌ أصشاب املٓعُات ايبٝع١ٝ صػري٠ اذتذِ يأليبط١ ادتاٖص٠ يف َد١ٜٓ املٛصٌ. اي

ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل ٚدٛد عالق١ ازتباط ٚتأثري يػسنا٤ املعسف١ يف تعصٜص اذتص١ 

 ايطٛق١ٝ.

ٖٚٞ بعٓٛإ أثس اذتص١ ايطٛق١ٝ ع٢ً زحب١ٝ اإلٜداعات املاي١ٝ  Ejoh, (2014دزاض١ )

ذريٜا. ٚقد ٖدفت إىل َعسف١ اثس اذتص١ ايطٛق١ٝ ع٢ً زحب١ٝ اإلٜداعات املاي١ٝ ايبٓه١ٝ يف ْٝ

ايبٓه١ٝ يف ْٝذريٜا. ٚقد ناْت أِٖ ْتا٥ر ٖرٙ ايدزاض١ إٔ اذتص١ ايطٛق١ٝ تًعب دٚزًا ٖاًَا يف 

 ايعا٥د ع٢ً األصٍٛ، نُا إٔ ٖٓاى عالق١ ق١ٜٛ ٚاجياب١ٝ بني اذتص١ ايطٛق١ٝ ٚزحب١ٝ ايبٓٛى.  

ٖٚٞ بعٓٛإ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز  (2015) ٟٚدزاض١ خًفا

ايتطٜٛكٞ، ٖٚدفت إىل َعسف١ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز ايتطٜٛكٞ ع٢ً َطت٣ٛ 

عدد َٔ غسنات ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥ يف ادتصا٥س. ٚقد ناْت أِٖ ْتا٥ذٗا إٔ ٖٓاى دٚز 

ٜٛكٞ يف املٓعُات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚذيو َٔ خالٍ يًُعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز ايتط

 ٚدٛد ايعالق١ ايداي١ إسصا٥ٝا بُٝٓٗا.

بعٓٛإ اذتص١ ايطٛق١ٝ يًتطٗٝالت املصسف١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً  (2016دزاض١ غٗاب ايدٜٔ )

زحب١ٝ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ األزد١ْٝ. ٖٚدفت إىل بٝإ أثس اذتص١ ايطٛق١ٝ يًتطٗٝالت املصسف١ٝ ع٢ً 

زحب١ٝ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ املدزد١ يف بٛزص١ عُإ يألٚزام املاي١ٝ. ٚقد تٛصًت إىل زتُٛع١ َٔ 

طسد١ٜ بني اذتص١ ايطٛق١ٝ يًتطٗٝالت املصسف١ٝ ٚنٌ َٔ  ايٓتا٥ر نإ أُٖٗا إٔ ٖٓاى عالق١

ٚايعا٥د ع٢ً األصٍٛ ٚايعا٥د ع٢ً سكٛم املًه١ٝ، نُا إٔ ٖٓاى تأثري نبري يًشص١ ايطٛق١ٝ 

 يًتطٗٝالت املصسف١ٝ ع٢ً ايعا٥د ع٢ً األصٍٛ.

بعٓٛإ ايعالق١ بني اذتص١ ايطٛق١ٝ ٚايسحب١ٝ. ٖٚدفت  (Etale, et, al 2016دزاض١ )

زاض١ ايعالق١ بني اذتص١ ايطٛق١ٝ ٚزحب١ٝ ايكطاع املصسيف يف ْٝذريٜا. ٚقد تٛصًت إىل إىل د

زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر نإ أُٖٗا إٔ اذتص١ ايطٛق١ٝ يًبٓٛى ممج١ً بعُال٤ ايٛدا٥ع ٚعُال٤ 

 ايكسٚض هلا عالق١ اجياب١ٝ َع ايسحب١ٝ.
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نات املطا١ُٖ بعٓٛإ أثس اذتص١ ايطٛق١ٝ ع٢ً زحب١ٝ ايػس (2017دزاض١ ايهبٝطٞ )

ايعا١َ املدزد١ يف ضٛم عُإ املايٞ. ٚقد ٖدفت إىل ايهػف عٔ أثس اذتص١ ايطٛق١ٝ 

ٚناْت أِٖ ْتا٥ذٗا إٔ ٖٓاى عالق١ ضايب١  يػسنات ايصٓاعات ايدٚا١ٝ٥ األزد١ْٝ يف زحبٝتٗا. 

بني اذتص١ ايطٛق١ٝ ٚايعا٥د ع٢ً زأع املاٍ ايعاٌَ، بُٝٓا ناْت ايعالق١ َٛدب١ بني اذتص١ 

ايطٛق١ٝ ٚنٌ َٔ ايعا٥د ع٢ً األصٍٛ ٚايعا٥د ع٢ً سكٛم املًه١ٝ. نُا اْ٘ ال ٜٛدد اثس 

يًشص١ ايطٛق١ٝ ع٢ً ايعا٥د ع٢ً زأع املاٍ ايعاٌَ ٚايعا٥د ع٢ً األصٍٛ ٚايعا٥د ع٢ً سكٛم 

 املًه١ٝ يف ايػسنات ستٌ ايدزاض١.

ٛق١ٝ ٚاذتص١ ٚباضتعساض ايدزاضات ايطابك١ ْالسغ أْٗا تٓاٚيت َٛاضٝع املعسف١ ايط

ايطٛق١ٝ ٚزبطٗا مبتػريات أخس٣، ٚقد اضتفادت ٖرٙ ايدزاض١ َٔ ايدزاضات ايطابك١ بػهٌ 

 نبري ضٛا٤ فُٝا ٜتعًل بادتاْب ايٓعسٟ أٚ حتدٜد َتػريات ٖرٙ ايدزاض١.

ٚختتًف ٖرٙ ايدزاض١ عٔ ايدزاضات ايطابك١ يف نْٛٗا زبطت املعسف١ ايطٛق١ٝ 

تػري تابع ٚذيو ملعسف١ ايدٚز ايرٟ تًعب٘ املعسف١ ايطٛق١ٝ نُتػري َطتكٌ باذتص١ ايطٛق١ٝ نُ

يف اذتص١ ايطٛق١ٝ، ٖٚرا ايسبط مل تتطسم إيٝ٘ أٟ َٔ ايدزاضات ايطابك١. نُا ختتًف ٖرٙ 

ايدزاض١ عٔ ايدزاضات ايطابك١ باختالف زتتُع ايدزاض١ سٝح طبكت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً ضٛم 

ُعات ايدزاضات ايطابك١ َٓعُات صٓاع١ٝ أٚ االتصاالت ايٓكاي١ اي١ُٝٓٝ، بُٝٓا ناْت زتت

 خد١َٝ غري غسنات االتصاالت ٚيف ب٦ٝات شتتًف١ عسب١ٝ أٚ أدٓب١ٝ. 

 ايفصٌ ايجاْٞ: اإلطاز ايٓعسٟ

 املبشح األٍٚ: املعسف١ ايطٛق١ٝ
 أٚال: َفّٗٛ املعسف١ ايطٛق١ٝ:

عٛمل١ ٚشٜاد٠ َع ظٗٛز ثٛز٠ املعًَٛات ايٓاجت١ عٔ ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ املتطازع ٚظٗٛز اي

سد٠ املٓافط١ أصبشت املعسف١ بايٓطب١ ملٓعُات األعُاٍ أَس البد َٔ ايتطًح ب٘ ملٛاد١ٗ ٖرٙ 

املتػريات، فكد ُعسفت املعسف١ بأْٗا " ارترب٠ اييت ميهٔ تٛصًٝٗا ٚتكامسٗا، أٚ ٖٞ املعًَٛات 

ِ ٚتطبٝكٗا يف ٚاقع ٚايبٝاْات اييت مت تٓعُٝٗا َٚعادتتٗا يٓكٌ ايفِٗ ٚارترب٠ ٚايتعًِ املرتان

(، ٚقد ُقطُت املعسف١ إىل َعسف١ 25،  2008املٓع١ُ ذتٌ املػانٌ اييت تٛادٗٗا")صتِ،

ض١ُٝٓ َٚعسف١ ظاٖس١ٜ، فاملعسف١ ايط١ُٝٓ تتعًل باملٗازات ٚتٛدد يف عكٌ ٚقًب نٌ فسد َٚٔ 

عاٖس١ٜ ايصعب ْكًٗا ٚحتًٜٛٗا يآلخسٜٔ، ٚقد تهٕٛ َعسف١ ف١ٝٓ أٚ إدزان١ٝ، أَا املعسف١ اي

فٗٞ تتعًل باملعًَٛات املدص١ْ يف أزغٝف املٓع١ُ ٚاييت ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا ٚتكامسٗا َع 

 (.27، 2007اآلخسٜٔ)َطس، 
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أَا املعسف١ ايطٛق١ٝ فٗٞ "مجع ٚحتًٌٝ ايبٝاْات سٍٛ األضٛام املطتٗدف١ َٔ خالٍ 

ايتٓبؤ مبعدالت حتدٜد سذِ ايطٛم ٚاذتص١ ايطٛق١ٝ املتٛقع١ ايكادز٠ ع٢ً خدَتٗا ٚنريو 

ايُٓٛ يألضٛام اييت ختدَٗا املٓع١ُ ٚمتهٓٗا َٔ حتدٜد سادات ٚزغبات ايعُال٤ ٚطبٝع١ 

(، ُٚعسفت Kotler& others, 1999, 412املٓافط١ َٚعسف١ املٝص٠ ايتٓافط١ٝ املٓاضب١")

دٚز نريو بأْٗا " عباز٠ عٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت مت جتُٝعٗا عٔ ايطٛم َٔ قبٌ املٓع١ُ ٚت

، 2007ٖرٙ املعًَٛات سٍٛ أِٖ ايك٣ٛ املٛدٛد٠ يف ايطٛم ٚاملؤثس٠ ع٢ً املٓع١ُ")ايُٓس ٚسطٔ، 

(، ٚنريو ٜٓعس إيٝٗا بأْٗا" زتُٛع١ َٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايتطٜٛك١ٝ ٜتِ اذتصٍٛ عًٝٗا 18

َٔ ايطٛم، ٚمتجٌ ذيو ادتص٤ اذتٟٝٛ َٔ َعسف١ ايػسن١ ضتٛ إدزاى أ١ُٖٝ ٖرا ايطٛم")أبٛ 

(، يريو ٜس٣ ايبعض إٔ تطبٝل َٓٗر املعسف١ ايطٛق١ٝ يف َٓعُات األعُاٍ 2، 2004فاز٠، 

اذتدٜج١ ٜٛفس هلا إَهاْات ددٜد٠ ٚقدزات تٓافط١ٝ َتُٝص٠، ٚتدفعٗا باجتاٙ االبتهاز 

ٚايتطٜٛس ٚايتٛصٌ إىل ضًع، عًُٝات ٚأضايٝب ددٜد٠ حتكل يًُٓع١ُ َٝص٠ تٓافط١ٝ ال تكٌ ق١ُٝ 

صدز آخس، ٚبريو تػهٌ ٖرٙ املعسف١ املاد٠ األضاض١ٝ يعٗٛز ٚتكدِٜ ٚنفا٠٤ عٔ أٟ َ

االبتهازات ٚفكًا ملا ٖٛ َطًٛب يف األضٛام، ٚمبا ٜتال٤ّ َع سادات ٚزغبات 

 (.180،181، 2015املطتًٗهني)خًفاٟٚ، 

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ ٚاْطذاًَا َع طبٝع١ ٖرٙ ايدزاض١ ميهٔ ايكٍٛ بإ املعسف١ ايطٛق١ٝ 

عسف١ اييت تطع٢ املٓع١ُ إىل اَتالنٗا سٍٛ ايك٣ٛ املؤثس٠ يف ايطٛم نايعُال٤ ٖٞ تًو امل

ٚاملٓافطني، ٚاييت تطتددّ يف زفع نفا٠٤ ايكسازات ايتطٜٛك١ٝ ارتاص١ باملصٜر ايتطٜٛكٞ 

 املٛد٘ ضتٛ ايطٛم املطتٗدف ٚمبا حيكل اذتص١ ايطٛق١ٝ املطتٗدف١.

 ثاْٝا: أ١ُٖٝ املعسف١ ايطٛق١ٝ:

ملٓع١ُ يًُعسف١ ايطٛق١ٝ متهٓٗا َٔ اإلساط١ بايك٣ٛ ٚايعٛاٌَ ٚاملتػريات إٕ اَتالى ا

املٛدٛد٠ يف ضٛم ايٓػاط ايرٟ تصاٚي٘ ٚاييت تؤثس بػهٌ َباغس أٚ غري َباغس ع٢ً األٖداف 

اييت تطع٢ إىل حتكٝكٗا. ٚاْطالقًا َٔ األدب ايٓعسٟ ارتاص باملعسف١ ايطٛق١ٝ، ميهٔ إجياش 

 يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:أ١ُٖٝ املعسف١ ايطٛق١ٝ 

متهٔ املٓع١ُ َٔ حتدٜد ايكطاع أٚ ايكطاعات ايطٛق١ٝ املطتٗدف١، ٚبايتايٞ  -1

َعسف١ سادات ٚزغبات ايعُال٤ يف ٖرٙ ايكطاعات ٚايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا بطسٜك١ 

 أفطٌ َٔ َٓافطٝٗا.

َعسف١ املٓافطني ٚقٛتِٗ يف ايطٛم َٔ خالٍ ايتعسف ع٢ً االضرتاتٝذٝات اييت  -2

ألٖداف اييت ٜطعٕٛ يتشكٝكٗا ْٚكاط ايطعف ٚايك٠ٛ اييت ميتًهْٛٗا، ٜتبعْٛٗا ٚا
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ٚبايتايٞ ايكدز٠ ع٢ً فُِٗٗ ٚايتكًٌٝ َٔ ايتٗدٜدات ايٓاجت١ عِٓٗ ع٢ً ْػاط 

 املٓع١ُ ٚاألٖداف اييت تطع٢ يتشكٝكٗا.
متهٔ املٓع١ُ َٔ َعسف١ سادات ٚزغبات ايعُال٤ غري املػبع١ َٔ قبٌ املٓافطني،  -3

 املٓع١ُ َٔ اقتٓاص ايفسص ايتطٜٛك١ٝ املتاس١ يف ايطٛم.ٚبايتايٞ متهٔ 
تطاعد يف تكدِٜ َٓتذات ذات دٛد٠ تتٓاضب َع زغبات ٚسادات ايعُال٤ احملدد٠  -4

 َطبكًا.
 تًعب دٚز نبري يف زفع نفا٠٤ ايكسازات ايتطٜٛك١ٝ املدتًف١. -5
تسانِ املعسف١ ايطٛق١ٝ ٜؤدٟ إىل خًل زأع َاٍ بػسٟ تطٜٛكٞ ٜصعب اَتالن٘  -6

تكًٝدٙ َٔ قبٌ املٓافطني، األَس ايرٟ َٔ غاْ٘ إٔ ٜؤدٟ إىل نفا٠٤ زضِ  أٚ

 ٚحتكٝل اضرتاتٝذٝات املٓع١ُ ع٢ً املد٣ ايبعٝد.
 تطاِٖ املعسف١ ايطٛق١ٝ بػهٌ نبري يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ يًُٓع١ُ. -7
حتكل املعسف١ ايطٛق١ٝ َٝص٠ تٓافط١ٝ نبري٠ يًُٓع١ُ ٚذيو َٔ خالٍ تطٜٛس  -8

ت ددٜد٠ ٚطسم ٚأضايٝب عٌُ ددٜد٠، األَس ايرٟ ٜؤًٖٗا يتشكٝل ٚابتهاز َٓتذا

 ايسٜاد٠ يف زتاٍ ْػاطٗا.
 ثايجا: أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ

 املعسف١ بايعٌُٝ: -1

إٕ ايٓذاح ايتطٜٛكٞ ٜتطًب تٛدٝ٘ ناف١ ادتٗٛد يتشدٜد سادات ٚزغبات ايعُال٤ 

ٚايعٌُ ع٢ً تكدِٜ َٓتذات ٜهٕٛ ايعٌُٝ حباد١ إيٝٗا، ٚمبا ٜؤدٟ إىل حتطني ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ 

يدٜ٘ عٔ املٓع١ُ َٚٓتذاتٗا، ٜٚتطًب ذيو حتًٌٝ األمناط ايطًٛن١ٝ االضتٗالن١ٝ ألفساد 

(، فايعٌُٝ ٜبشح عٔ ايك١ُٝ يف ايطًع١ أٚ ارتد١َ اييت حيصٌ 163، 2003ايطٛم)دٛاد، 

عًٝٗا بعد أدسا٤ املكازْات َع َا تكدَ٘ املٓعُات املٓافط١، يرا ٜرتتب ع٢ً املٓع١ُ ايعٌُ ع٢ً 

، 2008خًل ق١ُٝ يف َا تكدَ٘ يًعٌُٝ مبا ٜؤَٔ درب٘ ضتٛ تًو ايطًع ٚارتدَات)ايفطٌ، 

16.) 
ُسازٖا املبين ع٢ً ايفِٗ ايدقٝل يًعٌُٝ اذتذس األضاع ٜٚعد صتاح ٚبكا٤ املٓع١ُ ٚاضت

يًع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ يف ايٛقت اذتاضس، يرا البد يًُٓع١ُ َٔ إجياد ايعدٜد َٔ قٓٛات االتصاٍ 

املتبادٍ َع٘ يًتعسف ع٢ً سادات٘ ٚزغبات٘ ٚايعٌُ ع٢ً إْتاز ٚتكدِٜ ايطًع ٚارتدَات ذات 

ألنرب ٚاألنجس أَاْا َٚٛا٤َت٘ َع سادت٘ ٚزغبات٘ ٚمبا ادتٛد٠ ايعاي١ٝ ٚايطعس األقٌ ٚاملٓفع١ ا

 (.242، 2010حيكل زضاٙ يتشطني صٛز٠ املٓع١ُ يف ذٖٓ٘)اٚضٛ، 
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 املعسف١ باملٓافطني: -2

ٖٚٞ متجٌ َصدز ايكدز٠ ع٢ً َٛاد١ٗ املٓافطني، َٚع إٔ املٓافطني ٜطعٕٛ إىل دعٌ 

املٓافطني تكدّ فسصًا يتعًِ املٓعُات َعسفتِٗ صعب١ ايتكًٝد، أال إٔ أعُاٍ َٚٓتذات ٚخدَات 

(. ٚتتهٕٛ املعسف١ blythe, 2003, 25َٓٗا َٔ خالٍ حتًٌٝ ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعف يدِٜٗ)

باملٓافطني َٔ املعًَٛات املرتان١ُ يد٣ إداز٠ املٓع١ُ سٍٛ ايكدزات ٚاإلَهاْٝات اييت ٜتُتع 

ٛقع إ تؤثس يف ع١ًُٝ اختاذ ايكسازات بٗا املٓافطٕٛ هلا يف ايطٛم، ٚضٝاضاتِٗ املطتكب١ًٝ اييت ٜت

 ( 100، 2006اذتاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ يًُٓع١ُ)ستُد، 
( إىل إٔ أِٖ ايكطاٜا اييت جيب ايرتنٝص  kotler&keller, 2006, 347ٚقد أغاز )

عًٝٗا عٓد حتًٌٝ املٓافطني، ٖٞ:اضرتاتٝذٝات املٓافطني ٚأٖدافِٗ ْٚكاط ايك٠ٛ ٚايطعف 

ٝد ٚدالب( إىل إٔ َٓعُات األعُاٍ تطع٢ إىل ايتعسف ع٢ً يدِٜٗ. ٚنريو ٜػري )زغ

َٓافطٝٗا ٚذيو َٔ خالٍ دزاض١ ٚحتًٌٝ أزبع١ عٓاصس أضاض١ٝ ٖٞ: أٖداف املٓافطني، 

افرتاضات املٓافطني، اضرتاتٝذٝات املٓافطني َٚٛازد ٚقابًٝات املٓافطني)زغٝد ٚدالب، 

2008 ،126-129.) 

 حبٛخ ايطٛم: -3

أْٗا ع١ًُٝ تصُِٝ ٚمجع ٚتفطري ٚتٛصٌٝ املعًَٛات يًُطٛقني تعسف ايبشٛخ ايطٛق١ٝ ب

بٗدف سٌ املػانٌ اييت ٜٛادْٗٛٗا يف ع١ًُٝ ايٛصٍٛ إىل ايعُال٤ ٚايتأثري عًِٝٗ يػسا٤ ضًع١ 

 (122، 2001أٚ خد١َ َع١ٓٝ )ايكسٜٛتٞ، 
نُا ٜٓعس إيٝٗا ع٢ً أْٗا ع١ًُٝ جتُٝع ٚحتًٌٝ ٚتٛشٜع املعًَٛات بػسض دعِ ايكسازات 

 (.515، 2008تعًك١ باملػانٌ ٚايفسص ايتطٜٛك١ٝ اييت تٛاد٘ املٓع١ُ)ط٘، امل
ٚتدٚز أغًب ايدزاضات ٚايبشٛخ ايطٛق١ٝ سٍٛ قطاٜا عدٜد٠ َٓٗا َا ًٜٞ: )عبٝدات، 

2000 ،16) 

ايتعسف ع٢ً آزا٤ َٚٛاقف ايعُال٤ ضتٛ ايعالَات ايتذاز١ٜ املكد١َ َٔ طسف املٓع١ُ  - أ

 َٚٔ قبٌ ناف١ املٓافطني هلا.

حتدٜد املدزنات اذتط١ٝ يًعُال٤ ضتٛ ْٛع١ٝ املٓتذات َكاز١ْ مبا ٜكدَ٘ املٓافطٕٛ يف -ب

 األضٛام املطتٗدف١.
 حتدٜد َطتٜٛات ايطعس األنجس قبٛال أٚ األنجس زغب١ َٔ قبٌ ايعُال٤. -ز
 ايتعسف ع٢ً أفطٌ َٓافر ايتٛشٜع املُهٔ اضتدداَٗا، َع حتدٜد تهايٝف ايتٛشٜع. -د
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ٚضا٥ٌ ايرتٜٚر املُهٔ اضتدداَٗا بايٓطب١ يًُٓتذات، ٚتستٝب أ١ُٖٝ نٌ حتٝد أفطٌ  -ٙ

ٚض١ًٝ يف املصٜر ايرتٚجيٞ يًٛضا٥ٌ ايرتٚجي١ٝ املطتدد١َ َٔ قبٌ نٌ غسحي١ َٔ 

 غسا٥ح ايعُال٤.

حتدٜد دزد١ اإلغباع املٛدٛد٠ َٔ قٌٝ ايعُال٤ أٚ املطتددّ يًُٓتذات َع ايتعسف ع٢ً  -ٚ

 ا١َٓ فٝٗا، ٚاقرتاح أفطٌ ضبٌ ايعالز.أٚد٘ ايك٠ٛ أٚ ايطعف ايه

انتػاف أٟ فسص تطٜٛك١ٝ ْابع١ َٔ ٚدٛد سادات أٚ زغبات مل تػبع َٔ قبٌ  -ش

 املٓافطني.

 املبشح ايجاْٞ: اذتص١ ايطٛق١ٝ

 أٚال: َفّٗٛ اذتص١ ايطٛق١ٝ:

تعد اذتص١ ايطٛق١ٝ َكٝاضًا ًَُٗا ملد٣ نفا٠٤ املٓع١ُ يف أدا٥ٗا ايتطٜٛكٞ َٚسنصٖا 

طٞ يف ايطٛم، يريو فكد عسفت اذتص١ ايطٛق١ٝ بأْٗا "ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يًُبٝعات ايتٓاف

)بايه١ُٝ أٚ ايٓٛع١ٝ ( َكاز١ْ َع زتُٛع املبٝعات ايعا١َ يًُٓع١ُ ٚملٓافطٝٗا املباغسٜٔ")غٞ، 

(،ٜٚػاز إيٝٗا بأْٗا"ْطب١ َبٝعات عال١َ جتاز١ٜ إىل  إمجايٞ َبٝعات ايعالَات 45، 2008

ط١ أٚ ْطب١ َبٝعات َٓع١ُ َا إىل إمجايٞ َبٝعات ناف١ املٓعُات اييت تعٌُ يف ايتذاز١ٜ املٓاف

(، نُا ٜٓعس إيٝٗا ع٢ً أْٗا " تعبري أٚ 130، 2006ايكطاع ايصٓاعٞ ذات٘")ْاصس ٚتسمجإ، 

َؤغس ملد٣ ق٠ٛ املٓع١ُ ايتأثري١ٜ ٚسذِ ْػاطٗا يف ذات ايصٓاع١ اييت تعٌُ بٗا قٝاضًا 

(. ٜٚٓعس إيٝٗا ايبعض ع٢ً أْٗا " ع١ًُٝ تكّٛ َٔ 330، 2008باملٓافطني اآلخسٜٔ")ايبهسٟ، 

ب١ ١ٜٛ٦َ اجمُٛع املبٝعات يف ايكطاع خالهلا املٓع١ُ ببٝع َٓتر أٚ خد١َ، ٜٚتِ ايتعبري عٓٗا بٓط

 (.180، 2001اييت تعٌُ فٝ٘ ٖرٙ املٓع١ُ ٚتٓتُٞ إيٝ٘" )ايدٜٛٙ دٞ، 

ٚمما ضبل ميهٔ ايكٍٛ إٔ اذتص١ ايطٛق١ٝ َكٝاع ملد٣ نفا٠٤ املٓع١ُ يف أدا٥ٗا 

 ايتطٜٛكٞ َكاز١ْ َع َٓافطٝٗا، ٚبايتايٞ فإْٗا تبني َٛقع املٓع١ُ يف ايطٛم َٚد٣ قدزتٗا ع٢ً

 فِٗ سادات ٚزغبات ايعُال٤ ٚتًبٝتٗا بطسٜك١ أفطٌ مما ٜفعً٘ املٓافطٕٛ.

 ثاْٝا: أ١ُٖٝ اذتص١ ايطٛق١ٝ:
تعترب اذتص١ ايطٛق١ٝ َكٝاضًا ًَُٗا يكٝاع األدا٤ ايتطٜٛكٞ ملٓعُات األعُاٍ، ٚبايتايٞ 

 فإٕ أُٖٝتٗا تهُٔ يف أْٗا تبني َد٣ قدز٠ املٓع١ُ ع٢ً:

 ػهٌ دقٝل.حتدٜد ايعُال٤ املطتٗدفني ب -1

 نفا٠٤ اضتدداّ عٓاصس املصٜر ايتطٜٛكٞ املٛد٘ إىل ايطٛم املطتٗدف. -2
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 بٓا٤ ٚت١ُٝٓ عالقات دٝد٠ َع ايعُال٤ املطتٗدفني. -3
 اَتالى َعسف١ ضٛق١ٝ دٝد٠ يف زتاٍ ايٓػاط ايرٟ تصاٚي٘. -4
 تًب١ٝ سادات ٚزغبات ايعُال٤ بطسٜك١ أفطٌ َٔ املٓافطني. -5
فُٝا ٜتعًل باألضعاز ٚتكدِٜ َٓتذات اَتالى َس١ْٚ أنرب َٔ املٓافطني  -6

 ددٜد٠.
 حتكٝل َسنص تٓافطٞ دٝد يف زتاٍ ايٓػاط ايرٟ تعٌُ فٝ٘. -7

 ثايجًا: شٜاد٠ اذتص١ ايطٛق١ٝ:

 (Kotler, 2000, 705ميهٔ ملٓعُات األعُاٍ شٜاد٠ سصتٗا ايطٛق١ٝ ٚذيو َٔ خالٍ:)

ٚاذتطاض١ٝ ختفٝض أضعاز ضًعٗا أٚ خدَاتٗا الدتراب ايعُال٤ ذٟٚ ايٛعٞ  -1

 يألضعاز.

تكدِٜ َٓتذات ددٜد٠ ذات صف١ ابتهازٜ٘ َٔ غأْٗا إغباع سادات ايعُال٤  -2

ادتدد ٚتكدِٜ ق١ُٝ انرب هلِ َكاز١ْ باملٓافطني، ٜٚؤدٟ إىل ايتشٍٛ َٔ 

 املٓتذات ايكدمي١ إىل املٓتذات ادتدٜد٠.
تكدِٜ خدَات شتتًف١ َجٌ خدَات َا بعد ايبٝع ٚخدَات ايتطًِٝ ايطسٜع  -3

  ٜطًبٗا ايصبا٥ٔ أٚ ست٢ شٜاد٠ ايطاق١ اإلْتاد١ٝ.اييت
تعصٜص ٚتطٜٛس ْٛع١ٝ األْػط١ ايتطٜٛك١ٝ َجال إعداد بساَر تدزٜب١ٝ ممٝص٠  -4

يتشكٝل ايتطٛز ايٓٛعٞ يك٣ٛ ايبٝع يًتٛد٘ ضتٛ ايعٌُٝ ٚالضُٝا ٖؤال٤ ايرٜٔ 

 مل حيصًٛا ع٢ً ايهُٝات ٚايٓٛعٝات املطًٛب١ َٔ املٓع١ُ أٚ َٔ املٓافطني يف

 ايصٓاع١.
 ايفصٌ ايجايح: حتًٌٝ ْتا٥ر ايدزاض١ ٚاختباز ايفسضٝات

 املبشح األٍٚ: حتًٌٝ ْتا٥ر ايدزاض١

 أٚال: ٚصف خصا٥ص ع١ٓٝ ايدزاض١:

( ارتصا٥ص ايدميٛغساف١ٝ يع١ٓٝ ايدزاض١ اييت تػٌُ ع٢ً 1ٜٛضح ادتدٍٚ زقِ )

 ايٛظٝفٞ، ايػسن١()ادتٓظ، ايعُس، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارتد١َ، املطت٣ٛ 
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 ( 1) ددٍٚ

 ايدزاض١ ع١ٓٝ خصا٥ص ٚصف

 

 النسبة املئوية )%( التكرار الفئة املتغير الرقم

 66.7 16 ذهس الجيس 1

 33.3 8 أهثى

 العمس 2
 16.7 4 سىت 40 – 31مً 

 58.3 14 سىت 50 – 41مً 

 25 6 سىت 50أهثر مً 

3 
املسخوى 

 الخعليمي

 12.5 3 زاهويت فاكل

 8.3 2 دبلوم مخوسط

 62.5 15 بيالوزيس

 16.7 4 دزاساث عليا

 سىواث الخدمت 4
 4.2 1 سىواث  5مً سىت إلى أكل مً 

 16.6 4 سىواث 10سىواث إلى اكل مً   5مً 

 79.2 19 سىواث فأهثر  10مً 

5 
املسخوى 

 الوظيفي

 21 5 مديس

 25 6 هائب مديس

 54 13 زئيس كسم

 الشسهت 6
 33.3 8 سبأفون 

MTN 8 33.3 

 33.3 8 يمً موبايل

 اآليٞ اذتاضب شتسدات ع٢ً باالعتُاد ايباسح إعداد: املصدز

 

ٕ غايب١ٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ ِٖ َٔ ايرنٛز ٚبٓطب١ أ( 1ٜتطح َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ )

( مما ٜػري إىل تفٛم ايرنٛز ع٢ً اإلْاخ يف 33.3%%(، بُٝٓا تػهٌ اإلْاخ ْطب١ )66.7)

( ض١ٓ 41-50ٕ َٔ أعُازِٖ ترتاٚح َٔ )أغػٌ املٓاصب اإلداز١ٜ. نُا ٜبني ادتدٍٚ أعالٙ 

ض١ٓ بٓطب١  50%( َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١، ًِٜٝٗ َٔ أعُازِٖ أنجس َٔ 58.3ٜػهًٕٛ ْطب١ )

%( َٔ ع١ٓٝ ١16.7 )( ض١ٓ ٚبٓطب40 – 31%( َٔ ايع١ٓٝ، ثِ َٔ أعُازِٖ ترتاٚح َٔ )25)

ٕ غايب١ٝ أفساد ايدزاض١ ٜتُتعٕٛ بايدزا١ٜ ايهبري٠ ٚايٓطر ايفهسٟ يف أايدزاض١، مما ٜعين 
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ٕ غايب١ٝ أفساد ايع١ٓٝ حيًُٕٛ َؤٌٖ أايعٌُ. أَا بايٓطب١ يًُطت٣ٛ ايتعًُٝٞ فٝتطح 

%( 16.7%(، ًِٜٝٗ ممٔ حيًُٕٛ َؤٌٖ ايدزاضات ايعًٝا بٓطب١ )62.5ع ٚبٓطب١ )ٛايبهايٛزٜ

%(، ثِ َٔ يدِٜٗ 12.5َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١، ًِٜٝٗ ممٔ حيًُٕٛ َؤٌٖ ايجا١ْٜٛ فاقٌ بٓطب١ )

ٕ املطؤٚيٝات ٚاملٓاصب اإلداز١ٜ أ%(، ٖٚرٙ ايٓتا٥ر تػري إىل 8.3َؤٌٖ دبًّٛ َتٛضط ٚبٓطب١ )

تٓاط بأصشاب ايػٗادات ادتاَع١ٝ ٚذيو يكدزتِٗ ع٢ً اختاذ ايكسازات ايصشٝش١ ٚتطٜٛس ٖرٙ 

ٕ غايب١ٝ أفساد ايع١ٓٝ يدِٜٗ ضٓٛات خد١َ أت. أَا فُٝا ٜتعًل بطٓٛات ارتد١َ فٝتبني ايػسنا

ضٓٛات إىل  5%(، ًِٜٝٗ َٔ ضٓٛات خربتِٗ ترتاٚح َابني )79.2ضٓٛات فأنجس ٚبٓطب١ )10َٔ 

  5%(، ثِ َٔ ضٓٛات خدَتِٗ َابني ) ض١ٓ إىل أقٌ 16.6َٔضٓٛات( ٚبٓطب١ ) 10قٌ َٔأ

ٕ ايػسنات تعتُد بػهٌ نبري أ%( َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١، ٖٚرا ٜعين 4.2ضٓٛات( ٚبٓطب١ )

ع٢ً أصشاب ارترب٠ ايط١ًٜٛ يف ايعٌُ ٚذيو الَتالنِٗ املٗازات ٚايدزا١ٜ يف ايتعاٌَ َع 

املٛاقف املدتًف١ ٚيكدزتِٗ أٜطا ع٢ً تٛظٝف املعسف١ بػهٌ فاعٌ عٓد اختاذِٖ يًكسازات. أَا 

ٕ غايب١ٝ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ تتهٕٛ َٔ زؤضا٤ األقطاّ أَا ٜتعًل باملطت٣ٛ ايٛظٝفٞ فٝتطح 

%( ثِ ايرٜٔ ٜػػًٕٛ َٓصب َدٜسًا 25(، ًِٜٝٗ ممٔ ٜػػًٕٛ ْا٥ب َدٜس بٓطب١ )54%بٓطب١ )

ٕ أفساد ايع١ٓٝ قد مت تٛشٜعِٗ بني أ%(. أَا بايٓطب١ ملتػري ايػسن١ فٝتطح 21ٚبٓطب١ )

غسن١ ٚذيو يطُإ ايتُجٌٝ  %( يه33.3ٌايػسنات ايجالخ بػهٌ َتطاٟٚ ٚبٓطب١ )

 املتطاٟٚ يًػسنات يف ع١ٓٝ ايدزاض١.

 ثاًْٝا: ٚصف َتػريات ايدزاض١:

يٛصف َتػريات ايدزاض١ اضتددّ َتٛضط َكٝاع يٝهست ارتُاضٞ نأدا٠ يًدزاض١، 

 ( 3=15/5=5+4+3+2+1ٚذيو بكط١ُ زتُٛع أٚشإ ٖرا املكٝاع ع٢ً عددٖا، أٟ ) 
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 املطتكٌ:املعسف١ ايطٛق١ٝ بأبعادٙ ايجالث١:ٚصف َتػري ايدزاض١  -1
 (2ددٍٚ) 

املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات املعٝاز١ٜ ملتػري ايدزاض١ املطتكٌ: املعسف١ ايطٛق١ٝ 

 بأبعادٙ ايجالث١

املتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

الاهحراف 

 101. 3.94 أبعاد املعرفة السوقية:  املعياري 

 092. 4.05 املعرفة بالعميل 

 817. 4.17 لديىم كاعدة معلوماث وافيت عً العمالء. 1

 690. 3.96 جحسصون على فهم حاجاث العمالء وجسجمتها إلى واكع عملي. 2

 590. 4 جحسصون على مواهبت الخغير في حاجاث وأذواق العمالء. 3

 830. 4.08 جحسصون على وشس زلافت الاهخمام بالعميل في الشسهت. 4

 195. 3.92 باملنافسيناملعرفة  

 1.09 3.63 جمخليون كاعدة بياهاث وفيرة عً املىافسين. 5

 978. 4 جحسصون على دزاست هلاط اللوة والضعف عىد املىافسين. 6

حسعون إلى خلم فسص حسويليت باالسخفادة مً هلاط الضعف  7

 عىد املىافسين.

4.04 .858 

يدبعها املىافسين عىد جحسصون على معسفت الاستراجيجياث التي  8

 جلديم الخدمت.

4 .659 

 154. 3.85 بحوث السوق  

جلومون بإجساء دزاساث وبحور ليافت مجاالث السوق بما  9

 يمىً الشسهت مً الخىفير املميز الستراجيجياتها الدسويليت.

3.92 .654 

حساعد بحور السوق على اهدشاف حاجاث وزغباث العمالء  10

 غير املشبعت.

3.75 .989 

جلوم الشسهت بإجساء بحور ودزاساث للخعسف على موكف  11

العمالء مً الخدماث امللدمت مً كبلها والخدماث امللدمت مً 

 املىافسين.

3.71 .859 

حساهم بحور السوق في اهدشاف طسق جديدة  لخلديم  12

 الخدمت.

4.04 .858 

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ

ٕ اجتاٖات ع١ٓٝ ايدزاض١ ناْت اجياب١ٝ ضتٛ أ( 2تعٗس ايٓتا٥ر املب١ٓٝ يف ادتدٍٚ )

ايفكسات اييت تكٝظ َتػري ايدزاض١ املطتكٌ بهاف١ أبعادٙ، سٝح ناْت املتٛضطات اذتطاب١ٝ 

ٕ ٖٓاى دزد١ َٛافك١ عاي١ٝ ع٢ً أهلرٙ ايفكسات أنرب َٔ َتٛضط أدا٠ ايكٝاع. إذ ٜالسغ 

( 4.05ايبعد األٍٚ َٔ أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ، سٝح بًؼ املتٛضط اذتطابٞ هلرا ايبعد ) 

ٕ ايػسنات يدٜٗا َعسف١ عٔ أ(، ٖٚرا ٜعين 1-4( يًفكسات َٔ )092.باضتساف َعٝازٟ ) 

 بات.عُال٥ٗا َٔ سٝح ساداتِٗ ٚزغباتِٗ ٚنٝف١ٝ تًب١ٝ ٚإغباع ٖرٙ اذتادات ٚايسغ
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نُا تػري ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف ادتدٍٚ أعالٙ إىل دزد١ َٛافك١ َستفع١ ع٢ً ايبعد ايجاْٞ 

( باضتساف َعٝازٟ  3.92َٔ أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ، سٝح بًؼ املتٛضط اذتطابٞ هلرا ايبعد )

ٕ ايػسنات يدٜٗا َعسف١ عٔ َٓافطٝٗا َٔ أ(، ٖٚرا ٜػري إىل 5-8( يًفكسات َٔ )195.)

ِٖ ٚاضرتاجتٝاتِٗ ْٚكاط ايك٠ٛ ٚايطعف يدِٜٗ، ٚنريو األضايٝب ٚايطسم اييت سٝح أعداد

ٜطتددَٗا املٓافطني يف ايطٛم. ٚمما جتدز اإلغاز٠ إيٝ٘ ٖٓا اْ٘ بايسغِ َٔ ازتفاع دزد١ 

ٕ ٖرا املتٛضط نإ أقٌ َٔ َتٛضط أال إاملٛافك١ ايه١ًٝ ملفسدات ايع١ٓٝ ع٢ً ٖرا ايبعد 

 األٍٚ )املعسف١ بايعٌُٝ(.االضتذاب١ ايه١ًٝ يًبعد 

أَا بايٓطب١ يًبعد ايجايح َٔ أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ، تػري ايٓتا٥ر يف ادتدٍٚ أعالٙ إىل 

( ٚباضتساف َعٝازٟ 3.85دزد١ َٛافك١ َستفع١ ع٢ً ٖرا ايبعد، سٝح بًؼ املتٛضط اذتطابٞ )

ايدزاضات سٍٛ ٕ ايػسنات تكّٛ بإدسا٤ ايبشٛخ ٚأ(، مما ٜعين 9-12( يًفكسات َٔ )154.)

ايطٛم ٚتتٛفس يدٜٗا َعسف١ ْاجت١ عٔ ٖرٙ ايدزاضات َٔ سٝح انتػاف سادات غري َػبع١ 

يد٣ ايعُال٤ أٚ انتػاف طسم ٚأضايٝب ددٜد٠ يف نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايعُال٤ ٚتكدِٜ 

ارتدَات هلِ، أٚ غريٖا َٔ املعسف١ اييت تطاعد ايػسنات ع٢ً تٓفٝر خططٗا ٚاضرتاجتٝاتٗا 

 بػهٌ دٝد. ايتطٜٛك١ٝ

 ٚصف َتػري ايدزاض١ ايتابع: اذتص١ ايطٛق١ٝ: -2
 (3ددٍٚ )

 املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات املعٝاز١ٜ ملتػري ايدزاض١ ايتابع: اذتص١ ايطٛق١ٝ

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 080. 3.66 الحصة السوقية 

 999. 3.71 جحلم الشسهت شيادة ملحوظت في عدد العمالء. 13

 824. 3.63 هىان شيادة في عدد حعامالث العمالء مع الشسهت. 14

 1.05 3.67 احساع حجم الخدماث التي جلدمها الشسهت. 15

 لحصتها  16
ً
جليم الشسهت عالكاث ايجابيت مع العمالء دعما

 السوكيت.

3.54 .779 

 737. 3.75 جلدم الشسهت أفضل خدماتها للعمالء في الوكذ املىاسب. 17

 العتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞاملصدز: إعداد ايباسح با

ٕ ٖٓاى دزد١ َٛافك١ َستفع١ ع٢ً ايفكسات أ( 3ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف ادتدٍٚ )

( 3.66اييت تكٝظ َتػري ايدزاض١ ايتابع ٚاملتُجٌ يف اذتص١ ايطٛق١ٝ، إذ بًؼ املتٛضط اذتطابٞ )
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ٕ ايػسنات تبرٍ دٗٛد نبري٠ أ( مما ٜعين 13-17َٔ ) (، يًفكسات080.باضتساف َعٝازٟ )

 جتاٙ ايعٛاٌَ ٚايعسٚف ٚاألْػط١ اييت َٔ غأْٗا تعصٜص اذتص١ ايطٛق١ٝ.

  املبشح ايجاْٞ: اختباز ايفسضٝات

 أٚال: اختباز ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ األٚىل:

ايطٛق١ٝ َٔ خالٍ ٖرٙ ايفسض١ٝ ٚايفسضٝات املٓبجك١ عٓٗا ضٝتِ قٝاع أثس أبعاد املعسف١ 

يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ، ٚقد اضتددّ هلرا ايػسض منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط ٚايرٟ 

مت مبٛدب٘ حتدٜد تأثري املعسف١ ايطٛق١ٝ بأبعادٖا يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ. َٚٔ ادٌ ايٛصٍٛ 

دالي١ إىل قساز بػإٔ قبٍٛ أٚ زفض ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ األٚىل اييت تٓص ع٢ً: ) ال ٜٛدد تأثري ذٚ 

إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ( فاْ٘ البد َٔ اختباز ايفسضٝات ايفسع١ٝ 

 ايجالخ املٓبجك١ عٓٗا، ٚنُا ًٜٞ:

 اختباز ايفسض١ٝ ايفسع١ٝ األٚىل: -1
 ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ بايعٌُٝ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ.

اضتددّ منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط، نُا ٜتطح  يكبٍٛ ٖرٙ ايفسض١ٝ أٚ زفطٗا، فكد

 تٞ:َٔ بٝاْات ادتدٍٚ اآل

 (4ددٍٚ)

 ْتا٥ر منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط يكٝاع تأثري املعسف١ بايعٌُٝ يف اذتص١ ايطٛق١ٝ

 البيان
 معامل الارثباط

R 

 معامل التحديد

R2 

 معامل الاهحدار

B 

F 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

Sig 

 0.027 17.989 0.614 0.450 0.671 بالعميلاملعسفت 

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ

ٕ ٖٓاى تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ بايعٌُٝ يف حتكٝل أ( إىل 4تػري ْتا٥ر ادتدٍٚ )

( ٖٚٛ ذٚ دالي١ َع١ٜٛٓ اصػس َٔ 0.671) Rاذتص١ ايطٛق١ٝ، إذ بًؼ َعاٌَ االزتباط 

%( َٔ 45ٕ َا ْطبت٘ ) أ( ٖٚرا ٜعين 0.450( فكد بًؼ )R2(،أَا َعاٌَ ايتشدٜد )0.05)

ٕ َطت٣ٛ ايدالي١ أايتػريات يف اذتص١ ايطٛق١ٝ ْاتر عٔ ايتػري يف املعسف١ بايعٌُٝ، نُا 

(. ٚعًٝ٘ فإْٓا ْسفض فسض١ٝ ايعدّ ْٚكبٌ 0.05أصػس َٔ َطت٣ٛ ايدالي١ ) Fاملستبط١ بك١ُٝ 
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، أٟ اْ٘: ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ بايعٌُٝ يف حتكٝل اذتص١ ايفسض١ٝ ايبد١ًٜ

 ايطٛق١ٝ.

ٕ ايػسنات َٛضع ايدزاض١ تطتددّ املعسف١ املته١ْٛ يدٜٗا عٔ ايعٌُٝ أٖٚرا ٜعين 

يف األْػط١ ايتطٜٛك١ٝ املدتًف١ املٛد١ٗ ضتٛٙ مما ٜٓعهظ بػهٌ اجيابٞ ع٢ً اذتص١ 

 ايطٛق١ٝ املتشكك١.

 ض١ٝ ايفسع١ٝ ايجا١ْٝ:اختباز ايفس -2

 ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ باملٓافطني يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ.

يكبٍٛ ٖرٙ ايفسض١ٝ أٚ زفطٗا، فكد اضتددّ منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط، 

 نُا ٜتطح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايتايٞ:

 (5ددٍٚ )

 املعسف١ باملٓافطني يف اذتص١ ايطٛق١ْٝتا٥ر منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط يكٝاع تأثري 

 البيان
 معامل الارثباط

R 

 معامل التحديد

R2 

 معامل الاهحدار

B 

F 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

Sig 

 0.031 13.710 0.471 0.384 0.620 املعسفت باملىافسين

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ

ٕ ٖٓاى تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ باملٓافطني يف أ( 5ٜتطح َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ )

( ٖٚٛ ذٚ دالي١ َع١ٜٛٓ اصػس َٔ 0.620) Rحتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ، إذ بًؼ َعاٌَ االزتباط 

%( َٔ 38.4ٕ َا ْطبت٘ ) أ( ٖٚرا ٜعين 0.384( فكد بًؼ )R2(، أَا َعاٌَ ايتشدٜد )0.05)

ٕ َطت٣ٛ ايدالي١ أ املعسف١ باملٓافطني، نُا ايتػريات يف اذتص١ ايطٛق١ٝ ْاتر عٔ ايتػري يف

(. ٚعًٝ٘ فإْٓا ْسفض فسض١ٝ ايعدّ ْٚكبٌ 0.05أصػس َٔ َطت٣ٛ ايدالي١ ) Fاملستبط١ بك١ُٝ 

ايفسض١ٝ ايبد١ًٜ، أٟ اْ٘: ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ باملٓافطني يف حتكٝل اذتص١ 

 ايطٛق١ٝ.

َٔ سٝح اضرتاتٝذٝاتِٗ ْٚكاط ايك٠ٛ ٚايطعف  ٕ املعسف١ باملٓافطنيأٖٚرا ٜػري إىل 

 يدِٜٗ تطتددّ َٔ قبٌ ٖرٙ ايػسنات ٚمبا ٜٓعهظ بػهٌ اجيابٞ ع٢ً اذتص١ ايطٛق١ٝ.

 اختباز ايفسض١ٝ ايفسع١ٝ ايجايج١: -3
 ال ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يبشٛخ ايطٛم يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ.
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ذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط، نُا يكبٍٛ ٖرٙ ايفسض١ٝ أٚ زفطٗا، فكد اضتددّ منٛ

 ٜتطح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ ايتايٞ:

 (6ددٍٚ )

 ْتا٥ر منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط يكٝاع تأثري حبٛخ ايطٛم يف اذتص١ ايطٛق١ٝ

 البيان

معامل 

 الارثباط

R 

معامل 

 التحديد

R2 

معامل 

 الاهحدار

B 

F 

 املحسوبة

 مستوى الداللة

Sig 

 0.043 10.104 0.449 0.315 0.561 بحور السوق 

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ
ٕ ٖٓاى تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يبشٛخ ايطٛم يف حتكٝل أ( إىل 6تػري ْتا٥ر ادتدٍٚ )

(، 0.05( ٖٚٛ ذٚ دالي١ َع١ٜٛٓ اصػس َٔ )0.561) Rاذتص١ ايطٛق١ٝ، إذ بًؼ َعاٌَ االزتباط 

%( َٔ ايتػريات يف 31.5ٕ َا ْطبت٘ ) أ( ٖٚرا ٜعين 0.315( فكد بًؼ )R2أَا َعاٌَ ايتشدٜد )

 Fٕ َطت٣ٛ ايدالي١ املستبط١ بك١ُٝ أاذتص١ ايطٛق١ٝ ْاتر عٔ ايتػري يف حبٛخ ايطٛم، نُا 
(. ٚعًٝ٘ فإْٓا ْسفض فسض١ٝ ايعدّ ْٚكبٌ ايفسض١ٝ ايبد١ًٜ، 0.05أصػس َٔ َطت٣ٛ ايدالي١ )

 إسصا١ٝ٥ يبشٛخ ايطٛم يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ. أٟ اْ٘: ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١

ٕ ْتا٥ر دزاضات ٚحبٛخ ايطٛم تطتددّ يف ايكسازات ايتطٜٛك١ٝ املدتًف١ أٖٚرا ٜعين 

 املٛد١ٗ ضتٛ ايعُال٤ ٚمبا ٜطاِٖ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ املطتٗدف١.

االضتداز ٚيًتشكل َٔ قبٍٛ أٚ زفض ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ األٚىل، فكد اضتددّ منٛذز 

ارتطٞ ايبطٝط ٚذيو يكٝاع أثس أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ زتتُع١ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ، 

 ٞ:تنُا ٜتطح َٔ بٝاْات ادتدٍٚ اآل

 (7ددٍٚ )

 ْتا٥ر منٛذز االضتداز ارتطٞ ايبطٝط يكٝاع تأثري أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ زتتُع١ يف اذتص١ ايطٛق١ٝ

 البيان

معامل 

 الارثباط

R 

معامل 

 التحديد

R2 

معامل 

 الاهحدار

B 

F 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

Sig 

أبعاد املعسفت السوكيت 

 مجخمعت
0.705 0.497 0.663 21.758 0.021 

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ
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ٕ ٖٓاى تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ ألبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ أ( إىل 7تػري ْتا٥ر ادتدٍٚ )

( ٖٚٛ ذٚ دالي١ َع١ٜٛٓ 0.705) Rزتتُع١ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ، إذ بًؼ َعاٌَ االزتباط 

ٕ َا ْطبت٘ ) أ( ٖٚرا ٜعين 0.497( فكد بًؼ )R2(، أَا َعاٌَ ايتشدٜد )0.05اصػس َٔ )

ٕ َطت٣ٛ أعٔ ايتػري يف املعسف١ ايطٛق١ٝ، نُا %( َٔ ايتػريات يف اذتص١ ايطٛق١ٝ ْاتر 49.7

(. ٚعًٝ٘ فإْٓا ْسفض فسض١ٝ ايعدّ 0.05أصػس َٔ َطت٣ٛ ايدالي١ ) Fايدالي١ املستبط١ بك١ُٝ 

ْٚكبٌ ايفسض١ٝ ايبد١ًٜ، أٟ اْ٘: ٜٛدد تأثري ذٚ دالي١ إسصا١ٝ٥ يًُعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل 

 اذتص١ ايطٛق١ٝ.

يفسضٝات ايفسع١ٝ ايجالخ ٚقبٍٛ ايفسضٝات ايبد١ًٜ، ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ، ٚبعد زفض ا

ٚنريو بعد زفض ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ األٚىل ٚقبٍٛ ايفسض١ٝ ايبد١ًٜ، ٜتطح بإ يًُعسف١ 

 ايطٛق١ٝ تأثري َعٟٓٛ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ. 

 ثاْٝا: اختباز ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ ايجا١ْٝ:

األسادٟ ملعسف١ فُٝا إذا ناْت الختباز ٖرٙ ايفسض١ٝ اضتددّ اختباز حتًٌٝ ايتبأٜ 

ٖٓاى فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ املعسف١ ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل 

)ادتٓظ، ايعُس، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارتد١َ،  اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ

 املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ، ايػسن١(

 (8ددٍٚ) 

 ارتاص بايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ ايجا١ْْٝتا٥ر اختباز حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 

 البيان
 العمر الجنس

املستوى 

 التعليمي

سنوات 

 الخدمة

املستوى 

 الوظيفي
 الشركة

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

املعسفت 

 بالعميل
2.47 0.34 2.62 0.11 2.98 0.09 1.61 0.28 0.66 0.76 1.18 0.44 

املعسفت 

 باملىافسين
0.89 0.54 1.13 0.39 0.24 0.97 0.43 0.88 2.61 0.06 0.81 0.60 

بحور 

 السوق 
0.98 0.50 1.14 0.40 1.76 0.17 1.36 0.37 0.84 0.60 0.70 0.71 

املعسفت 

 السوكيت
0.75 0.70 3.93 0.09 0.49 0.86 2.52 0.19 1.36 0.41 1.13 0.50 

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ
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( عدّ ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ 8َٔ ْتا٥ر ادتدٍٚ )ٜتطح 

ايدزاض١ سٍٛ املعسف١ ايطٛق١ٝ تعص٣ إىل خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ ) ادتٓظ، ايعُس، املطت٣ٛ 

 Sigايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارتد١َ، املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ، ايػسن١(. سٝح ناْت ايكِٝ االستُاي١ٝ 

 ا٥ص ايدميػساف١ٝ غري َع١ٜٛٓ.يهٌ ارتص Fاملستبط١ بكِٝ 

ٚعًٝ٘ ٜتِ قبٍٛ ٖرٙ ايفسض١ٝ أٟ اْ٘: ال تٛدد فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد 

ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ املعسف١ ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل اختالف خصا٥صِٗ ايدميػساف١ٝ ) ادتٓظ، 

 د١َ، املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ، ايػسن١(.ايعُس، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارت

 : اختباز ايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ ايجايج١:ثايجا

الختباز ٖرٙ ايفسض١ٝ اضتددّ اختباز حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ ملعسف١ فُٝا إذا ناْت 

ٖٓاى فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ اذتص١ ايطٛق١ٝ تعصٟ إىل 

ٛات ارتد١َ، )ادتٓظ، ايعُس، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ضٓ غساف١ٝٛاختالف خصا٥صِٗ ايدمي

 املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ، ايػسن١(.

 (9ددٍٚ )

 ْتا٥ر اختباز حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ ارتاص بايفسض١ٝ ايس٥ٝط١ ايجايج١

 البيان
 العمر الجنس

املستوى 

 التعليمي

سنوات 

 الخدمة

املستوى 

 الوظيفي
 الشركة

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

الحصت 

 السوكيت
1.28 0.31 1.17 0.37 0.67 0.69 0.81 0.58 5.08 0.00 3.23 0.02 

 املصدز: إعداد ايباسح باالعتُاد ع٢ً شتسدات اذتاضب اآليٞ

( إىل عدّ ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ 9تػري ْتا٥ر ادتدٍٚ )

ايدزاض١ سٍٛ اذتص١ ايطٛق١ٝ تعص٣ إىل ارتصا٥ص ايدميٛغساف١ٝ  املتُج١ً يف ) ادتٓظ، 

 Fاملستبط١ بكِٝ  Sigايعُس، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ضٓٛات ارتد١َ(. سٝح ناْت ايكِٝ االستُاي١ٝ
هلرٙ ارتصا٥ص غري َع١ٜٛٓ. بُٝٓا تٛدد فسٚم ذات دالي١ َع١ٜٛٓ بني آزا٤ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 

سٍٛ اذتص١ ايطٛق١ٝ تعص٣ يًدصا٥ص ايدميٛغساف١ٝ املتُج١ً يف ) املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ، 

هلرٙ ارتصا٥ص َع١ٜٛٓ ، ٖٚرا  Fاملستبط١ بكِٝ  Sigٝح ناْت ايكِٝ االستُاي١ٝ ايػسن١(. س

ٕ ْعس٠ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ سٍٛ األْػط١ ٚايعٛاٌَ ٚايعسٚف اييت تعصش اذتص١ ايطٛق١ٝ أٜعين 

ختتًف حبطب املطت٣ٛ ايٛظٝفٞ ٚايػسن١. فٛدٛد ايفسٚم املع١ٜٛٓ ارتاص١ باملطت٣ٛ ايٛظٝفٞ 
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ات املطتٜٛات ايٛظٝف١ٝ ٖرٙ َٚد٣ اطالعٗا ع٢ً نٌ األْػط١ املدتص١ قد تعٛد إىل صالسٝ

ٕ نٌ أبتعصٜص اذتص١ ايطٛق١ٝ.أَا فُٝا ٜتعًل بايفسٚم املع١ٜٛٓ ارتاص١ بايػسن١ تعٛد إىل 

غسن١ هلا اضرتاجتٝاتٗا ٚخططٗا ارتاص١ بسضِ ٚتٓفٝر األْػط١ ٚايعٛاٌَ اييت تعصش اذتص١ 

  ايطٛق١ٝ.  

 ايٓتا٥ر:

متتًو ايػسنات َٛضع ايدزاض١ َعسف١ ضٛق١ٝ َستفع١ عٔ ايعسٚف ٚايعٛاٌَ ٚايك٣ٛ  -1

ايفاع١ً يف ايطٛم، األَس ايرٟ ميهٓٗا َٔ زضِ اضرتاجتٝاتٗا ايتطٜٛك١ٝ بػهٌ دٝد، 

 ٚميهٓٗا نريو َٔ زفع نفا٠٤ ايكسازات ايتطٜٛك١ٝ املدتًف١.
املعسف١ باملٓافطني ٚحبٛخ تسنص ايػسنات ع٢ً املعسف١ بايعٌُٝ أنجس َٔ ايرتنٝص ع٢ً  -2

ٕ املعسف١ بايعٌُٝ تعترب َدخالت أضاض١ٝ الختاذ ايكسازات أايطٛم، األَس ايرٟ ٜػري إىل 

 ايتطٜٛك١ٝ ارتاص١ باملصٜر ايتطٜٛكٞ هلرٙ ايػسنات.
تٗتِ ايػسنات بايعٛاٌَ ٚايعسٚف ٚاألْػط١ اييت تعصش َٔ سصصٗا ايطٛق١ٝ، األَس  -3

٢ً تكدِٜ ارتدَات بايػهٌ املطًٛب َٔ قبٌ ايرٟ ٜعهظ قدز٠ ٖرٙ ايػسنات ع

 ايعُال٤، ٚمبا ٜطاِٖ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ املطتٗدف١.
ٕ ادتٗٛد اييت تبرهلا أإٕ يًُعسف١ ايطٛق١ٝ تأثري َعٟٓٛ يف اذتص١ ايطٛق١ٝ، ٖٚرا ٜعين  -4

ايػسنات َٛضع ايدزاض١ ضتٛ اذتصٍٛ ع٢ً املعسف١ ايطٛق١ٝ تٓعهظ بػهٌ اجيابٞ 

 ص١ ايطٛق١ٝ.ع٢ً تعصٜص اذت
إٕ أنجس أبعاد املعسف١ ايطٛق١ٝ تأثريا يف اذتص١ ايطٛق١ٝ ٖٛ ُبعد املعسف١ بايعٌُٝ ًٜٝ٘ ُبعد  -5

ٕ املعسف١ اييت متتًهٗا ٖرٙ أاملعسف١ باملٓافطني، ثِ ُبعد حبٛخ ايطٛم، ٖٚرا ٜػري إىل 

 ايػسنات عٔ ايعٌُٝ تطِٗ بػهٌ أنرب يف ايٛصٍٛ إىل اذتص١ ايطٛق١ٝ املطتٗدف١. 

 ايتٛصٝات:

ضسٚز٠ شٜاد٠ اٖتُاّ ايػسنات باملعسف١ ايطٛق١ٝ، ٚاختاذ ايتدابري ايالش١َ يريو ٚمبا  -1

ميهٓٗا َٔ االضتفاد٠ َٔ ٖرٙ املعسف١ يف خًل زأع َاٍ بػسٟ تطٜٛكٞ قادز ع٢ً زفع 

 نفا٠٤ األدا٤ ايتطٜٛكٞ هلرٙ ايػسنات ع٢ً املد٣ ايكصري ٚايطٌٜٛ.
عٛاٌَ ٚايعسٚف ٚاألْػط١ اييت تطاِٖ يف تعصٜص اذتص١ ايعٌُ ع٢ً شٜاد٠ االٖتُاّ بهٌ اي -2

ايطٛق١ٝ، ٚخاص١ شٜاد٠ االٖتُاّ ببٓا٤ ايعالقات َع ايعُال٤ ٚتػذٝعٗا باضتُساز َٔ خالٍ 

 زفع فاع١ًٝ إداز٠ خد١َ ايعُال٤ يف ٖرا ادتاْب.
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يصٜاد٠ دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل اذتص١ ايطٛق١ٝ، ٜٓبػٞ ع٢ً ٖرٙ ايػسنات زفع  -3

 ٠٤ اضتدداّ ٚتٛظٝف ٖرٙ املعسف١ يف اختاذ ايكسازات ايتطٜٛك١ٝ املدتًف١.نفا
أدسا٤ املصٜد َٔ دزاضات ٚحبٛخ ايطٛم سٍٛ ايعُال٤ ٚساداتِٗ ٚزغباتِٗ َٚٛاقفِٗ َٔ  -4

ارتدَات املدتًف١ ٚطسم تكدميٗا، ٚنٌ املتػريات يف ايطٛم، ٚاالٖتُاّ بهفا٠٤ ٖرٙ 

ٚزٖا يف تعصٜص اذتص١ ايطٛق١ٝ، ٚأٜطا يسفع ايدزاضات ٚايبشٛخ، ٚذيو َٔ أدٌ زفع د

 دٚزٖا يف تٛيٝد املعسف١ عٔ ايعُال٤ ٚاملٓافطني.
 المراجع:

(، ايعالق١ بني اضتدداّ َدخٌ إداز٠ املعسف١ ٚاألدا٤، املؤمتس 2004أبٛ فاز٠، ٜٛضف،) -1

 ايطٟٓٛ ايدٚيٞ ايسابع، األزدٕ، داَع١ ايصٜت١ْٛ.
(، دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز ايتطٜٛكٞ، دزاض١ 2010اٚضٛ، خريٟ عًٞ، ) -2

اضتطالع١ٝ يف عدد َٔ املٓعُات ايطٝاس١ٝ يف َد١ٜٓ دٖٛى، زت١ً ت١ُٝٓ ايسافدٜٔ، زتًد 

 .97، ايعدد 32
 (، اضرتاتٝذٝات ايتطٜٛل، ايطبع١ ايعسب١ٝ، داز ايٝاشٚزٟ، عُإ.2008ايبهسٟ، ثاَس،)  -3

إداز٠ ايتطٜٛل، ايطبع١ ايجايج١، داز ايهتب يًطباع١  (،2001ايدٜٛٙ دٞ، أبٞ ضعٝد،) -4

 ٚايٓػس يف داَع١ املٛصٌ.

(، َدخٌ إىل األضايٝب ايه١ُٝ يف ايتطٜٛل، داز 2008ايفطٌ، َؤٜد عبد اذتطني، ) -5

 املطري٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع ٚايطباع١، عُإ.
ٚا٥ٌ (، َبادئ ايتطٜٛل اذتدٜح، ايطبع١ األٚىل، داز 2001ايكسٜٛتٞ، ستُد قاضِ، ) -6

 يًطباع١ ٚايٓػس، عُإ.

(، أثس اذتص١ ايطٛق١ٝ ع٢ً زحب١ٝ ايػسنات املطا١ُٖ 2017ايهبٝطٞ، أمئ عًٞ، ) -7

املدزد١ يف ضٛم عُإ املايٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ ع٢ً غسنات األد١ٜٚ األزد١ْٝ، زضاي١ 

 َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ األعُاٍ، داَع١ ايػسم األٚضط.

(، أثس غسنا٤ املعسف١ يف تعصٜص 2013بٗا٤ سبٝب، ) آٍ َساد، صت١ً ْٜٛظ، ٚستُٛد، -8

اذتص١ ايطٛق١ٝ، دزاض١ حت١ًًٝٝ آلزا٤ ع١ٓٝ َٔ أصشاب املٓعُات ايبٝع١ٝ صػري٠ اذتذِ 

يأليبط١ ادتاٖص٠ يف َد١ٜٓ املٛصٌ، زت١ً اإلداز٠ ٚاالقتصاد، ايط١ٓ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ، 

 . 96ايعدد 

(، حتًٌٝ ايعالق١ 2007ُٛد ساَد، )ايُٓس، دزَإ ضًُٝإ صادم، ٚسطٔ، ستُد ست -9

بني املعسف١ ايطٛق١ٝ ٚاالضرتاتٝذٝات ايتطٜٛك١ٝ املٛد١ٗ باملٝص٠ ايتٓافط١ٝ، دزاض١ يف ع١ٓٝ 
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، 3َٔ ايػسنات ايصٓاع١ٝ ب٣ٛٓٝٓ، زت١ً تهسٜت يًعًّٛ اإلداز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ، زتًد

 .5ايعدد
تٝاز االضرتاتٝذٝات (، أثس املعسف١ ايطٛق١ٝ يف اخ2003دٛاد، عدْإ ناظِ، )-10

ايتٓافط١ٝ ٚايتُٝص يف األدا٤، دزاض١ اضتطالع١ٝ يف قطاع ايطًع املعُس٠ يف األزدٕ، ااجم١ً 

 .2، ايعدد 6األزد١ْٝ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ، ااجمًد 

(، دٚز املعسف١ ايطٛق١ٝ يف حتكٝل االبتهاز ايتطٜٛكٞ، 2015خًفاٟٚ، سهِٝ، )-11

يصٓاعات ايػرا١ٝ٥ يف ادتصا٥س، زت١ً االقتصاد دزاض١ اضتطالع١ٝ يف عدد َٔ غسنات ا

 .12، ايعدد1ادتدٜد، زتًد 

 -(، إداز٠ اإلضرتاتٝذ2008١ٝزغٝد، صاحل عبد ايسضا، ٚدالب، إسطإ دٖؼ، )-12

 َدخٌ تهاًَٞ، داز املٓاٖر يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ.

ٚأثسٖا (، اذتص١ ايطٛق١ٝ يًتطٗٝالت املصسف١ٝ 2016غٗاب ايدٜٔ، ابتطاّ ايطٝد، )-13

ع٢ً زحب١ٝ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ األزد١ْٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ األعُاٍ، داَع١ 

 ايػسم األٚضط.
 (، إداز٠ ايتطٜٛل، داز ايفهس ادتاَعٞ، اإلضهٓدز١ٜ. 2008ط٘، طازم، ) -14

(، حبٛخ ايتطٜٛل: األضظ، املساسٌ ٚايتطبٝكات، ايطبع١ 2000عبٝدات، ستُد، )-15

 ٕ، داز ٚا٥ٌ يًطباع١ ٚايٓػس.األٚىل، عُا

(، ايتطٜٛل يف خد١َ املػسٚع، تعسٜب ْبٌٝ دٛاد، املؤضط١ 2008غٞ ،أٚدجيٝ٘، )-16

 ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس.

(، أثس إداز٠ املعسف١ يف اإلبداع ٚايتٓافط١ٝ، دزاض١ 2006ستُد، مخٝظ ْاصس، )-17

 اإلداز٠ ٚاالقتصاد، داَع١ بػداد.تػدٝص١ٝ َكاز١ْ، زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ 
(، إداز٠ املعسف١ ٚاملعًَٛات، عُإ، داز ايهٓٛش 2007َطس، عبد ايًطٝف ستُٛد، )-18

 املعسف١ ايع١ًُٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع.
(، إداز٠ ايتطٜٛل، دَػل، َٓػٛزات داَع١ 2006ْاصس، ستُد، تسمجإ ، غٝاخ ، ) -19

 دَػل.

ملعسف١ املفاِٖٝ ٚاالضرتاتٝذٝات ٚايعًُٝات، ايطبع١ (، إداز٠ ا2008صتِ، صتِ عبٛد، ) -20

 ايجا١ْٝ، عُإ، ايٛزام يًٓػس ٚايتٛشٜع.
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