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ت في مصضاقُت الػل مجأزحر   قاػػت الاقخصاصًت  احهت املمو ت الخجاٍع

ت الاحخمهانت الػل مع و صو    اغُتمت الخجاٍع

 (*)فاطل مص. هكا

   بِكتػت محا

 

 لخصملا

ت اثمالٗال  ٣اَٗتم ٞٗالُت بن  ؤوكُت ف  الاهسغاٍ ْلالقترا٥ ؤ ؿتهل٪اإلا اؾخٗضاص ٖلى ٦بحر خض بلى ضجحٗخ الخجاٍع

 ٖلى بًجابي بك٩ل للخإزحر جُب٣ُِا ٨ًجالتي ً سخلٟتامل الاؾتراجُجُاث ف  جبدض التي ألابدار ٢لت .سخلٟتامل ٣اَٗتاإلا

ت اثمالٗال  ٫ ٓ خ ألاٞغاص هٓغ ظِاثْ  بت ضٔم ٖلى جازغ ٢ض التيْ  الخجاٍع  ٣اَٗتاإلا ؤوكُت ف  الاقترا٥ ف  ألاٞغاص ٚع

 الؿببُت الٗال٢ت البدض َظا ًىا٢ل .٤ٍٓ الدؿ مٖال ف  تمالِا الٓاَغة لضعاؾت َظٍ الباخض صٞٗذ ّمٖض ًم سخلٟتامل

تمالٗال  هضا٢ُتم ضٔم بحن  مصٖ .جاب٘ خٛحرج٦ الا٢خهاصًت ٣اَٗتاإلا اوكُت ف  كاع٦تاإلاْ  ؿخ٣لم خٛحرج٦ ت الخجاٍع

 اٞترايُ
ً
بت ٖلى باقغاإلا الخإزحر تالباخض بخهاثُا  ٣اَٗتجسخلٟت للامل ألاوكُت ف  لالهسغاٍ ؿتهل٪اإلا ظّٓ ج ْؤ ٚع

ت تمالٗال  هضا٢ُتجب ع ٓ الكٗ اعجٟإ خا٫ ف  الا٢خهاصًت ا  البدض ها٢لْ  .الخجاٍع ًً ت تمالٗال  ٩اهتمؤً  لِآ ٢بْ  الخجاٍع

 .الؿاب٣ت الٗال٢ت ًٟؿغ ؾُِْ  خٛحرج٘ ٦ججخامل ف 

 

ت، تمالٗال  :البدث اثممل  ٣اَٗت.اإلا اُٖت،ج٩اهت الاظخهضا٢ُت، اإلااإلا الخجاٍع
 

                                                                          
٦ُٓاث  )*( ٤ٍٓ ، مجاالث البدض ؾل جا٫ ، الخسهو الض٤ُ٢ الدؿ جا٫ ، ٢ؿم  بصاعة الٖا َكام ٢اؾم ٞايل ، ظامٗت بِكت ، ٧لُت الٖا

ت ٤ٍٓ الضْل  ، الٗالماث الخجاٍع  اإلاؿتهل٪ ، الدؿ
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 The impact of brand reliability and prestige  

in confronting consumer boycott  

Dr. Hesham Fazel  (*)
 

Bisha University 

 

Abstract 

Consumer participation in economic boycott activities depends is reliant on the level of consumers„ willingness 

to engage in such activities. Existing studies explore different approaches that can be useful in influencing 

consumer perceptions of boycotted brands, and possible confrontation and defusing of boycott activities; 

however limited number of studies that explore these topics. Accordingly, this study empirically discusses the 

main effects of brand reliability on the willingness of consumers to engage in economic boycott activities. 

Additionally, this paper proposes that when consumers perceive a brand to be highly reliable, they are less likely 

to engage in boycott activities for such brands. Moreover, the findings of this study show that brand prestige 

may play a positive role as a mediating factor in explaining the main relationship between of brand reliability 

and consumer boycott.  

 

Keywords: Brand, Reliability, prestigious, Boycott 
 

                                                                          
(*) Hesham Fazel, University of Bisha, College of business, department of business administration, speciality: Marketing, 

research interests: consumer behavior , international marketing , branding. 
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ت في مصضاقُت الػل مجأزحر ،  فاطل مص. هكا هانت مع و صو قاػػت الاقخصاصًت  احهت املمو ت الخجاٍع

ت الاحخمالػل    اغُتمت الخجاٍع
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 تمقضامل -1

ضة صهٓ وكغث ظُالهضؽ ب ا للىبي ٓ ا ججعؾ 00اع٦ُت) جؾتن (ظٍغ ًُ ا ظاثًغا ْ   ملسو هيلع هللا ىلصدمحميُد
ً
ؿًِئا ْمالظي ؤٖخبر اهتها٧

ٓاَغاث خاقضة هدُجت لِظٍ مُت م٫ ؤلاؾال ْ ً الضماهُل٣ذ ف  الٗضًض ْ ). 0113( مالضًيُت ٖا مِج٢ُْ حن جؿلباصت اإلاإلا

ت الضهمخٓغ بٌٗ الٗال  ؿِئت صاُٖت بلىاإلا ٓمالغؾ ٖاث ٓ ُبا٢٘ الخا٫ باإلاْ اع٦ُت، التي ال نلت لِا ف  جاث الخجاٍع

كغث الا ؤن ال٣اؾْ 
ُ
ضة ؤجهْ كتر٥ بحن َظٍ الكغ٧اث اإلا مالًغع التي و ٢اَ٘ ْ اع٥). جلت (الضهْ ً هٟـ الضما جالجٍغ

ٓٓ الؿ ت الضهمؿتهل٨حن الٗال ً اإلام ماص ألٖا ٖلى  ماٖترايِْ  مُت للخٗبحر ًٖ اؾدُائهم٫ ؤلاؾال ْ اع٦ُت ف  الضجاث الخجاٍع

٘ جهٓ ج .  مُْٖٓ ٩اهخّ مع ال جل٤ُ بجلُل ٓ ف  ن  ملسو هيلع هللا ىلصدمحمٍغ الىبي ٓ َػ ٣اَٗت ج٨بضث الكغ٧اث هدُجت لِظٍ اإلاْ ٢ضٍع

ٓ الُت جكاٖغ ال٣ل٤ لضٔ َظٍ الكغ٧اث اخخمً مػاص ْ العاث ْ الًحن الضماع٦ُت جالضه ىخجاث ٣اَٗت اإلامانلت م

ضًً ف  َظٍ اإلااإلاْ حن جؿلً اإلامقاع٥ الٗضًض ْ ؿخ٣بل. ٖال٢اث الخباص٫ الخجاعي ف  اإلاْ ع٦ُت اجالضه ُ٘ ج٣اَٗت ف  ظٍا

ال١ ً ؤ٦بر اإلاماخضة ْ اع٦ُت ف  جىخجاث الضهؿتهل٩ي اإلامً م٘ ال٨شحر جخُض اظخ مؤهداء الٗال ت ٖلى ؤلَا ٣اَٗاث الخجاٍع

 ). BCC ،2006(ؤزباع 

ع ٓ ً وكغ نمظحزة ْ اع٦ُت بٗض ٞترة جُ٘ الؿل٘ الضهج٣اَٗت ظجُت، بم٫ ؤلاؾال ْ زانت الضْ ن، ٓ ؿتهل٩بضؤ اإلا

ً معصة ٓ ؿخىخجاث الاؾتهال٦ُت اإلاص ٖلى اإلآ ٢ُْ ٣اَٗاث ماث بٌٗ البلضان ٓمجبّٗ بنضاع خ٩ْ خدغ٦ت. اإلا ٓمالغؾ

 00111ا٫ ٣ٞضان جخ٢ذ حكٗغ ب٣ل٤ بالٜ بػاء اخٓ اع٥ ف  طل٪ الجي. ٧اهذ الضهٓمالخ٩ْ ي مٔ الغؾٓ ؿخاع٥ ٖلى اإلاجالضه

صػ، بخضٔ ؤ٦بر قغ٧اث ٓ ي. حٗغيذ قغ٦ت آعال ٞمؤلاؾال  ماع٦ُت ف  الٗالجىخجاث الضه٣اَٗاث يض اإلاجُْٟت هدُجت للْ 

صػ بن ٓ ؾِ خُض ط٦غث قغ٦ت آعال ْٞ ى٣ُت الكغ١ ألا ماع٦ُت ف  جىخجاتها الضه٣اَٗت إلامً مبا، أل٦ثر ْ ع ْ ألالبان ف  ؤ

٩ي ًمالع ؤْ ن صٓ لُم 5.0لذ الكغ٦ت زؿاثغ ججدْ ل مٟذ بال٩ا٢ٓ ؾِ ٢ض جْ بُٗاث ف  الكغ١ ألا اإلا ا ف  ٞبراًغ ٓمٍغ ًُ0111 

 ). BCC ،2006(ؤزباع 

ت ف  جاُٖت ٖلى ؤٖجآلُت الغ٢ابت الاظخْ لى ْ ؿتهل٪ ألا ة اإلآ ٣اَٗت ٢شل اإلاجج سخل٠ ٢ُاٖاث ما٫ الكغ٧اث الخجاٍع

ٌ الكغ٧اث  ْض لهالر ؤجًٖ ٖ ”اث الكغاءٓ ؤن“ ا ًُل٤ ٖلُّ انُالخامن ٓ ٣اَٗٞحها اإلا ما٫. ٌؿخسضاإلاْ ا٫ جألٖا لٞغ

ٓ  ْالتي لِا جإزحراث بُئُت ؾلبُت ؤ اع  ج٣اَٗت ٞٗل ظحٗخبر اإلاْ ٗاث. ججخٖاصاث املْ  مىاًَت ل٣ُماُٖت جا٠٢ اظخم

٣اَٗاث جغج٨ؼ اإلاْ ىاٞ٘ الصسهُت.  اإلا ْهالر الٟغصًت ؤاع  ال ًىٓغ ٞحها الى اإلاج٥ اظخٓ ه  ؾلْ ٍذ، ٓ ازل للخهمج

ت ٖلى ال٣ُاالخجا ؿتهل٨حن الى جبُان زُإ جل٪ ً اإلامً زاللِا الٗضًض مع  ٌؿعى ججخمبيغاب  ْجٓاَغة ؤ مبدىُٓ مٍع

ت ا ت جالاؾدش ْالكغ٧اث الخجاٍع اٖخظاع  ما ُبُٛت الًِٛ ٖلحها لخ٣ضًمبُٗاث قغ٦ت م٫ الى ج٣لُل ٓ نٓ طل٪ للْ اٍع

ت ً اإلامازبدذ ال٨شحر  ٢ضْ ) 0119 ان،مر & ٞحر ْ ٘ (ع ججخجلل مسالٟاث ل٣ُمً معنضٍ  ما جمحٗضًل ْ  ٣اَٗاث الخجاٍع
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ا ف  اهسٟاى اإلا ت هدُجت لئليغاباث ؤزَغ  جٓىٓمً بظغاءاث اجسظَا ما جبِٗا ْم٣اَٗاث اإلاْ بُٗاث للكغ٧اث الخجاٍع

٘ اإلآ ِٗا جم٣اَٗت ؤٖا٢ذ اإلا ضًغي ْم٢حن ٓ ؿ٘ طل٪، ٌٗخبر اإلاْم). 0991ُض، ج٣اَٗت (ؾا١ اإلآ ىخجاث ف  ألاؾَػ

جىُٟظَا ْ ٗالجتها ْم٨ىت جً ألاؾالُب اإلامٍغ الٗضًض ٓ جُ مب ُّٞ خُض ًٟغى ٖلحهٓ ٚغم٣اَٗت اججاٍ ٚحر اإلا الكغ٧اث

 ١.ٓ لت ف  خهت الؿجخخج٣لُل السؿاثغ املْ  من بلى ؤَضاِٞٓ ٣ا٫َٗ اإلآ نْ ى٘ إلا

 كهلت البدث: م -أ -1

٣اَٗت منٟي جغ٦ؼ ٖلى ْ ي مٟاَُم٣اَٗاث طاث َاب٘ ؿتهل٨حن، ٧اهذ ؤوكُت اإلا٢بل بظغاء صعاؾت بدشُت ٖلى اإلا

كاع٦ت ف  ؤوكُت ً اإلامؿخُٟضًً اإلاْ ؿتهل٨حن شخظ اإلاْ ُت جالٛحر عؾ ُْت ؤجا٫ الغؾج٣اَٗت لبٌٗ ألٖاي اإلامىٓم

ىدـ،ٓ ت (٧ُٗىمٙ ؤَضاٝ ٢هضًت ٓ طل٪ لبلْ ٣اَٗاث اإلا ت مػ الٗال٢ت الٗاْ بظغاء صعاؾاث ؾاب٣ت جخجا مًخ م. ل)0111ٍػ

ذ بٌْٗ ٣اَٗحن. اإلا كاع٦تماٞ٘ ْ صْ بحن الكغ٧اث  ت التي  ملخ٣ُُر ٓ البد ٢ض ؤظٍغ ٨ً جً اإلامالاؾتراجُجُاث ؤلاصاٍع

ت ٓ اًت نجخْ حها جىْٓم٣اَٗت اظِت اإلآ جُب٣ُِا إلا جها مٌؿخٟض  مصة لْ دضمه  صاعؾاث ْ اعاتها جاؾدشْ عة الكغ٦ت الخجاٍع

 ؤصخاب اإلا
ً
. ماتهمزضْ  مىخجاتهمؿتهل٨حن ججاٍ اعاث اإلا٢غ ْ ظِاث ٓ ٟاظئت ف  ججابهت الَخُٛحراث اإلاما٫ ف  جألٖاْ ا٫ ٦شحرا

 ًاع١ غ الظي ؤب٣ى ؾُاؾت اإلامألا 
ً
ت َاظؿا ٤ جخسظي ال٣غاع ف  َظٍ الكغ٧اث. َظٍ الضعاؾت جىا٢ل بٗم٣اَٗاث الخجاٍع

ت مللٗال  مِجؿتهل٨حن ف  ج٦ُُ٣ُاث اإلآ ؤ٦ثر ٦ُُٟت الخإزحر ٖلى ؾل  الى ٖضٓ ٗىم مصِْٞٗ ت الخجاٍع
ً
 كاع٦تاإلاْ الاهسغاٍ  مٍا

ت ف  اإلا اصة ْ ٣اَٗاث الخجاٍع ٤ ٍػ ت مطل٪ ًٖ ٍَغ ت لضٔ اإلامهضا٢ُت الٗال م مج٣ُُْ ٗٞغ ضٔ هُت ْمؿتهل٪ ت الخجاٍع

لب ألٖاة اإلاْ ف  طع ْ مالكغاء لضًّ بك٩ل ٖا ؿتهل٨حن ٥ اإلآ غجبُت بؿلمن هُت الكغاء ٓ ج٩ م٣اَٗت بك٩ل زام. ف  ألٚا

 م٫ بلى ج٣ُُٓ نٓ ؿتهل٨حن للج٥ الكغاء ه٣ُت عثِؿُت للٓ ر ؾلَٗخبْ الا٢خهاصًت. ْ اُٖت جالاظخ ماججاَاتهْ  مإصعا٦ِْ 

كحر (ظاٞغ ، اللب & هاب، ْ لُت الكغاء. جدضص ٢بل ٖمىخج م لُت ج)  ؤن هُت الكغاء حٗخبر اصاٍ ٞٗالّ للخيبا ب0100َُٗ

خإزغ جبلى طل٪،  ضع٦ت. باإلياٞتصة اإلآ الج ْت ؤجال٣ُ ٢ْض جخٛحر هُت الكغاء جدذ جإزحر الؿٗغ ؤْ ؿخ٣بل . الاؾتهال٥ اإلا

 لُت الكغاء.جالضازلُت زال٫ ْٖ اٞ٘ الساعظُت ْ ؿتهل٨حن بالضهُت الكغاء لضٔ اإلا

 أهضاف البدث:  -ب -1

i.  بت اإلامهضا٢ُت الٗال مع ْ ىا٢كت صمبهضٝ َظا البدض الى ت ف  الخإزحر ٖلى ٚع ِا ف  مٖض ْكاع٦ت ؤؿتهل٨حن باإلات الخجاٍع

هضا٢ُت مً البكغ. حٗخبر مُٗىت مٗاًحر لٟئت اإلا ْؤ مُِىت يض ال٣ُم ا٫جالتي هخجذ ًٖ ؤْٖ ٣اَٗت الا٢خهاصًت اإلا

ت اإلامالٗال  ٓ ىخجاث صة اإلآ الؿلبي لج ْؿتهل٪ الاًجابي اٟخاح الغثِسخي ف  بصعا٥ اإلات الخجاٍع الِا ج٢ُت ؤٖٓ زْم

 ًٖ الكغ٦ت ْ  مِج٢ُْ ٗاث ججخ١ املٓ خ٣ ماختراْ لِا مهضا٢ُت حٗاْم
ً
 بًجابُا

ً
 حُٗي اهُباٖا

ً
ىخجاتها م٘ ُجظْ ؤًًا

 ). 0101اه٤ & ًاه٤، ْ ألازٔغ (

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

ت في مصضاقُت الػل مجأزحر ،  فاطل مص. هكا هانت مع و صو قاػػت الاقخصاصًت  احهت املمو ت الخجاٍع

ت الاحخمالػل    اغُتمت الخجاٍع

 

019 

ii.  ت الاظخم٩اهت الٗال مضة ٢ضعة مصعاؾت ت مهضا٢ُت الٗال مؾُِ ف  جٟؿحر الٗال٢ت بحن ْ ل ماُٖت ٦ٗاجت الخجاٍع

ت  ت م٣اَٗاث الا٢خهاصًت يض ٖال كاع٦ت ف  اإلااإلا مٖض ْكاع٦ت ؤاإلاْ الخجاٍع  ُٗىت.مٝ ْ ؿتهضٞت ف  ْغ مت ججاٍع

iii. ؿِ ً هاخُت جىُٟظًت ٞةنْم ٌُ ؿتهل٪ ظُت اإلآ لٓ ؤًٞل لؿ٩ُ ما٫ ِٞجألٖاْ ا٫ ال٩ي اإلامف  ب٦ؿاب  مَظا البدض 

ٓ بالخال  ْ ؤلاؾتهال٥ ْ ؼاظُت ف  ٢غاعاث الكغاء ج٣لباجّ اإلاْ  عة ٓ جإزغ ن مان ٖضجيْ الا٢خهاصًت ٣اَٗاث اظِت اإلام

 اعاتها.جالخٟاّ ٖلى اؾدشْ الكغ٦ت الظَىُت 

 ْ 
ً
امإهُال٢ا  ٌؿعى الباخض الى ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت:  ً ؤَضاٝ البدض الؿاب٤ ط٦َغ

a. بت اإلامهضا٢ُت الٗال مجإزحر  ٓا َم ت ٖلى ٚع ٣اَٗت الا٢خهاصًت ججاٍ ِا ف  اإلامٖض ْكاع٦ت ؤؿتهل٨حن باإلات الخجاٍع

ت جىٓم  ُٗىت؟  مت ججاٍع

b. ت الاظخم٩اهت الٗال مضٔ ٢ضعة ما م ت م٢ُت الٗال هضامؾُِ ف  جٟؿحر الٗال٢ت بحن ْ ل ماُٖت ٦ٗاجت الخجاٍع ت الخجاٍع

ت م٣اَٗاث الا٢خهاصًت يض ٖال كاع٦ت ف  اإلااإلا مٖض ْكاع٦ت ؤاإلاْ   ُٗىت؟مٝ ْ ؿتهضٞت ف  ْغ مت ججاٍع

 البدض ٖلى ألاظؼاء الخالُت:  ٓم٣ً

a( ت ٫ اإلآ ؤصبُاث البدض خ  مدؿلؿلت ػ بٌٗ الىجاخاث اإلاْ ؤنلِا ْ هتها ٓ ٦ُىْ ٣اَٗاث الخجاٍع
ً
التي ج٣ترن بإصبُاث ْ ىُا

 ٓ ت مهضا٢ُت الٗال مً هاخُت مدض ٕ البٓ يم ت الاظخم٩اهت الٗال ْمت الخجاٍع الباخض ببىاء  ٓماُٖت.  ٣ًجت الخجاٍع

 الٟغيُاث بٗض طل٪.

b(  بي اإلا َْٓ ىهجُت البدض مٌٗالج الباخض ف  الجؼء الشاوي بها الباخض  مُضاهُت التي ٢اقغح الضعاؾت اإلاْ ىهج الخجٍغ

٣ت ظْ  خباعاث ألازال٢ُتْ ٘ البُاهاث جٍَغ  ؤًًا. الٖا

c(  زال٫ ملُت ْ ؤًًا ٖغى هخاثج البُاهاث ألا ْ ً زال٫ الاؾخبُاهاث مِٗا جظ ملُت التي جْ ٖغى البُاهاث ألا ً

 سُُاث البُاهُت.امل

d( ت جد٤٣ الٛغى طل٪ إلاْ جدلُل الىخاثج ْ ىا٢كت م  ْجد٤٣ ؤَضاّٞ، ْ ً البدض مٗٞغ
ً
ف  َظا الجؼء ؤًًا جلسُها

 لخضْ للبدض 
ً
 جا٫ البدض.مؿخ٣بلُت ف  هٟـ ء ٖلى هُا١ الضعاؾاث اإلآحؿلُِ الًْ ص الضعاؾت ْ إًًاخا

 الخلفُت لاصبُت -2

ٗٝغ 
ُ
ً زال٫ خض مُٗىت مؤ٦ثر لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  ْاخض ؤْ ً ظاهب َٝغ ملت ْ دام“ؿتهل٨حن بإجها ٣اَٗت اإلامح

ضم١ ٓ دضصة ف  ؾملُاث قغاء جبٗ مخىإ ًٖ ال٣ُامؿتهل٨حن ألاٞغاص ٖلى الا اإلا ٣اَٗت ٝ اإلاحٗغ ْ ) 0971ان، مدضص (ٍٞغ

لت ْ ص ْت لجِت ٦كغ٦ت ؤمزض ْ٘ ؾلٗت ؤمل مالخٗا ْقغاء ؤ ْؤ مع  ًٖ اؾخسضآ ٠٢ الُٓ لُت الخجٖ “الا٢خهاصًت بإجها 

سخيء ؤ
ُ
خ٤ الًغع  ْح

ْ
ل
ُ
تراى م٦ك٩ل  ُٗىتمٗاًحر م ْؤ مب٣ُج ض ”الاؾدى٩اعْ ً ؤق٩ا٫ الٖا ٍإحي ْ ) . 0999ان،م(ٍٞغ
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ٓ جمً م٣اَٗت ٖاصة اإلا مالخدٟحز لخىُٓ ْؤ ”الخض“ ُت ٓمٚحر خ٩ ٢ُْت آ اث خ٣جىٓم ْٖت يِٛ ؤج

ض ألاخضار ْ اعؾاث جً بٌٗ اإلام من الى الخٗبحر ًٖ اؾدُائهٓ ن الظًً ٌؿٗٓ ٣اَٗبالخال  ٞةن اإلاْ ) . 0999ان،م(ٍٞغ

 آ ٞغاإلا
ً
ت ٧اهذ جيكإ إلصاهت آلازاع الؿُاؾُت اا٢خهاصًا ٞةن ؤٚلب اإلا ْصًيُا ؤ ْيت ؾُاؾُا البُئُت  ٣ْاَٗاث الخجاٍع

ا م٥ قغ٦ت ٓ ٫ الى بخضار حُٛحر ف  ؾلٓ نٓ ٣اَٗت التي حؿعى الى الُت، بُض ؤن ؤوكُت اإلآمترجبت ٖلى ال٣غاعاث الخ٩اإلا

ً الهٗب ْمر، ْ غ هاصع الخضمظِاث صًيُت ؤٓ بيُت ف  ؤؾاؾِا ٖلى جاإلاْ ن ٓ ٣اَٗا ًٖ اؾدُاء اإلامت ٓمالخٗبحر لخ٩ ْؤ

 ).0119ان، مر & ٞحر ْ ( ع ِٗامل مالخٗا

سُت، ؤؾًِ الىاخُْم ٓ ججاح للجالؿْ ٣اَٗاث ف  جد٤ُ٣ هجاخاث باَغة ذ اإلاجت الخاٍع ٖاث التي ال خُلت لِا ف  ج

ُٗت اجحُٛحر ألاهٓ  م٢ِٓ طل٪ بالخإ٦ُض ٖلى خ٣ْ ُٗىت ماُٖت جؿِئت لٟئت اظخاعؾاث اإلاجٗا٢بت بٌٗ اإلام ْت الدكَغ

غة جؿخٗب اإلآ ٣اَٗت الكٗمت ٖلى طل٪، ؤصث شلمً ألا ْم). 0999،ْبها (بُلُاُٞان، ؤللُان & ٧اللحر معة الالتزاْ يغ ْ 

ُاهُت بلى بػالت ٢اه ُاهُت ف  ٓمً ظاهب الخ٩ماب٘ ٓ ن الُٓ للبًاج٘ البًر ٧ان ألوكُت الخغ٦ت الى٣ابُت ف  ْ ، 0711ت البًر

٨ُت ألازغ ال٣مخدضة ألا الًاث اإلآ ال ٪ ألاٞٓ ٍغ  ٣اَٗاث الا٢خهاصًت ف ً اإلامبالٗضًض  مُٗت لل٣ُاججخاط املٓ ي ف  جدٍغ

ً ْ ؤ ت ٓ اهحن الضؾخٓ ً ال٣مالتي ؤصث الى حٗضًل ال٨شحر ْ اثل ال٣غن الٗكٍغ ٩امضهُت ف  ؤاإلاْ ٍع ن، ٓ ُض & ظج(٧لحن، ؾ ٍغ

ُاوي ٦جؼء جال٣ْ لر ٣اَٗت اإلامٚاهضي  ما هٓجشا٫ آزغ، خُىْم. )0111 باقغ ل اإلاجً اؾتراجُجُخّ للٗماف البًر

٣اَٗاث الا٢خهاصًت شلت ٖلى اإلامً ألا ْم). 0998ث،ْٓ (ب 0917 مٖا التي ؤصث ف  الجهاًت بلى اؾخ٣ال٫ الِىض ف ْ ي، مالؿل

ىهت من قغ٦ت قل بؿبب زُتها لضًٞ ٓ بُْ ع ْ ن ألا ٓ ؿتهل٣٩اَٗت اإلاج٢ُت ٦ٓ اث الخ٣جىٓتها بٌٗ اإلاجألازٔغ التي هٓ

ت ف  البدغ ت مألا  ٣ٓاَٗت ج٨ؿا٧ْم م 0117 هِٟ بغهذ الهاٍع داث ٖىهٍغ ٨ُت بؿبب جهٍغ ً ؤلاصاعة مت ٓمٖؼمٍغ

 .)0111ن، ٓ ُض & ظج(٧لحن ، ؾ ل ج٩ان الٗمبؿبب بؾاءاث ؤزال٢ُت ف  الُاباهُت  بِصخيٓ ُدؿم٣اَٗت ْمالٗلُا، 

تْ ٣اَٗاث آلالُت ٣اَٗت لٛغيحن عثِؿُحن: اإلال اإلاجٖ ما ًخمٖاصة  ً زاللِا مالتي حؿعى ْ ٣اَٗت آلالُت ، اإلاالخٗبحًر

تراى ٖلى آلُاث الٗالجِاث اإلا ل ج٣اَٗاث َىا للٗجإحي اإلاْ ا مت ٓمخ٩ ْلت اْ هُت التي حؿً ف  صٓ ل ال٣اهج٣اَٗت الى الٖا

ُٗت لخُٛحر جل٪ ال٣ ا ًٓىّ م٣ٍلل ْ ٘ ججخامل ما ًسضججدضًثها بْ لِا جآلُاث ْٖ اهحن ٓ ٖلى الًِٛ ٖلى الجِاث الدكَغ

 بهٓ ٣اَٗاإلا
ً
ت ٞهي اإلاا ًسو اإلاجا ُٞم. ؤمن ياعا ن ًٖ ٓ ٣اَٗاإلا ْا ن ٓ ؿتهل٣٩اَٗاث التي ٌٗبر ٞحها اإلا٣اَٗاث الخٗبحًر

ت، البُئُت، ؤلاوؿاهُت ...الخ  مظِاتهٓ جْ  ْؤ مِجىاُٞت ل٣ُما٫ جبٌٗ الكغ٧اث أٖل مل٣ُا ماؾدُائه ضال٨ٍٟغ ان، م(ٍٞغ

ت الٟاٖلت الى بظباع الكغ٦ت اإلاتهضٝ اإلاْ ) . 0999 ٥ ٓ ك٩الؿُاؾاث اإلا ْؿتهضٞت ٖلى حُٛحر ؤلاظغاءاث ؤ٣اَٗت الخٗبحًر

ت ه  اإلاشلت اإلاما ًْمجها. مخٌٗ جاإلا ْٞحها ا ٣اَٗاث الا٢خهاصًت التي تهضٝ الى بظباع الكغ٧اث ٖلى ٣اَٗت الخٗبحًر

ا ؤ غ ْ ٫ ٓ ؿتهل٨حن ٖلى ٢بُلُت التي ٢ض حؿاٖض اإلاجاث الخ٨مالسضْ اػهت بحن ألاؾٗاع الخالُت ٓ اإلا ْحُٛحر ؤؾٗاَع جبًر
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ف   مل٨ىّ ٌؿاَْ ٌ لؤلَضاٝ الخ٣ُ٣ت زلّٟ م٣اَٗاث ببُان ٚااإلا ًْ الاخخجاط امٕ ٓ حز َظا الىجٍخْ ألاؾٗاع الخالُت. 

ٓ جكاٖغ ؤلاخباٍ التي ؤنابذ املجىِٟـ إلاْ جغ ٓ جسٌُٟ خضة الخ  ).0111ن، ٓ ُض & ظج(٧لحن ، ؾ ٖت الاخخجاظُت ج

ٓ جم٣اَٗاث ظغاء ؿتهل٪ الٟغصي، ٢ض جيكإ ؤوكُت اإلاي اإلآ ؿخمٖلى  اٞ٘.  ٣ٞض ًٌٛب ْ ً الضمٖت ٓ خىمٖت ج

ٛحر  جي ؤنجٍخْ ً الكغ٦ت مؿتهل٪ اإلا ٓ إِْاع ْ ً قإجها بًًاح مٖلى اجساط بظغاءاث  ٓمؤن ٣ً ْاعؾتها ؤمجً مٌُ ٢ّٟ م

ؾِ، ْ اع٦ُت ف  الكغ١ ألا جىخجاث الضه٣اَٗت اإلاما خضر ف  مشا٫ٌ ٖلى طل٪ مُٗت. ججخٗاًحٍر املْمّ جالصسصخي ججاٍ ٢ُ

ٞاثّ ْ  مع بالظهب لٗضٓ الكٗ لخجىب ٓاع٦ُت َجً الكغ٧اث الضهمىخجاث الٗضًض م٣اَٗت ن الؿبب الغثِسخي إلآ ٣ٞض ٩ً

اع٦ُت بٌٛ الىٓغ ًٖ ج٣اَٗت الكغ٧اث الضهّ إلاجً زال٫ صٖمٗاًحٍر ألازال٢ُت ْمٖاصاجّ ْ ٗت ججخم مّ ب٣ُمالتزاْ 

ٓ ىخجاث (٧لحن، بجُيؿً & صة اإلآ ظ ـ، م ٘ ما خهل ج٦ؿتهل٨حن ًٚب اإلا ؤنظض ْ شا٫، )، ٞٗل  ؾبُل اإلا0998َع

نلذ الضعاؾاث ٓ ىخجاث. ٣ٞض جصة اإلآ الء ٖلى ظجالٗ ملِـ لّ ٖال٢ت بد٨ن ٫ بٌٗ الكغ٧اث الُاباهُت ف  الهحٓ صز

ىخجاث التي ٧اهذ ل٨ُت الُابان لبٌٗ اإلاما٫ جؿتهل٨حن ف  هاهجُىٜ، الهحن، ٧ان بؿبب اخخالبدشُت بلى ؤن ًٚب اإلا

ن ًٖ قغاء ٓ ى٘ الهِىُخمٗجي آزغ، اجىخج ف  طاجّ. بٖلى اإلا مِجغ بلى خ٨مال ًغظ٘ ف  خ٣ُ٣ت ألا ْ جهى٘ ف  بلضان ؤزٔغ 

ٓ ٣ً مل٨ً لْ ىخجاث التي بضؤ جهيُِٗا ف  الُابان اإلا ً قإجها قل خغ٦ت الكغاء مبظغاءاث  مجىُٓ ّْٗ اجٍّ ؾٓ ا بدكٓم

ٓ ىخجاث ٧لحن بجُيؿً & لخل٪ اإلا ـ، م  .)0111ن، ٓ ُض & ظج٧لحن، ؾ; 0998َع

ض الًِٛ ٖلى الٗال بالخال  ْ ؿتهل٪، ١ اإلآ ازغة ف  ؾاث اإلآ ٣اَٗاث ألانشل ٧ل َظٍ اإلاججٌ  ت للىٓغ مجٍؼ اث الخجاٍع

ت ٖلى ؤعى نلبت مبٗىاًت ف  اؾتراجُجُاث بوكاء جل٪ الٗال  ٨ً جد٤ُ٣ جٍْ ١. ٓ ٫ ف  الؿٓ ال٣بْ ٗت جً الؿماث الخجاٍع

٤ ج ت مهضا٢ُت الٗال مٞحر آلُت ليكغ ٓ طل٪ ًٖ ٍَغ  ي.م١ الٗالٓ كٝغ لِا ف  الؿمص ٓ ظْْ عة ٓ بىاء نْ ت الخجاٍع

ت مصضاقُت الػل مأ. -3  ت الخجاٍع

لُت ْ التي ؤنبدذ قغ٧اث صْ لُاث الكغ٧اث جً ٖمؾ٘ الىُا١ الجٛغاف  للٗضًض ٓ ي ٧ان جم١ الٗالٓ ف  الؿ

ت ٖال٢اث ٖبر مإ٢اْ ٫ ؤزٔغ ْ خلُت ف  صا١ املٓ ً ألاؾمخال٦ِا لخهت ماْ ُت، ا١ ٖاإلآ خٗضصة الجيؿُاث طاث ؤؾْم

ؿتهل٪ إ٢ىإ اإلاْ ٤ٍ ٓ اط اؾتراجُجُاث الدؿمز٣ُا بلى بصْ  اماجل  اَخٓ غ الظي صِٞٗا الى ؤن جملُت، ألا ْ ص الضْ الخض

ت مهضا٢ُت الٗال ما ال ق٪ ُّٞ ٞةن ْمجىخجاث.  ٔ اإلاْ لُت بجضْ ا١ الضٓ ر ألاؾبخٛحرة ٖاإلاْ خجضصة اإلا ٓ ت الخجاٍع ٢ُتها ٓ زْم

 ْ الِا صجٍغ ؤٖٓ جُْ لِا ٓ ٢بْ ٩اهُت الخٍٗغ٠ ألاؾِل بالكغ٦ت مؿِل للكغ٧اث بٌ
ً
ز٣ُت الهلت ْ بىاء ٖال٢ت جباص٫ ْ لُا

ت لضٔ مٍت للٗال ٓ عة طَىُت ٢ٓ ً الكغ٧اث الى بىاء نمتهضٝ الٗضًض ْ ).  0999(ب٨ًغ،  مؿتهل٨حن ف  الٗالباإلا ت الخجاٍع

ْ ىاٞ٘ ا٢خهاصًت ٖالُت (ٞمؿتهل٨حن لخد٤ُ٣ اإلا  ). 0998عهحر،ٓ
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ٗٝغ ن
ُ
ت ٖلى ؤجها هٓغة اإلامعة الٗال ٓ ح ت. مالٗال  ْىخج ؤجللؾلبُا)  ْ(بًجابُا ا مإصعا٦ِْ ؿتهل٨حن ت الخجاٍع ت الخجاٍع

 ع معة الٗال ٓ ً الجاهب الىٟسخي، حٗخبر نْم
ً
ت جغ٦ُبا  ًيكإ ف  طًَ ألاشسام مت الخجاٍع

ً
ا اث ٓمٗلل ٧اٞت اإلاجَكْ ٍؼ

٘ مغ ؤقبّ ببىاء ٖال٢ت شسهُت مت. ألا مً السضمالاؾخٟاصة  ْىخج ؤا٢خىاء اإلا ْع قغاء ؤٓ ل جد٣٣ِا ٞجخخ٢ٗاث املٓ الخْ 

ت مٍت بحن الٗال ٓ ٖال٢ت ٢ؿتهل٨حن، ٞبىاء اإلا بلى الابخٗاص ًٖ ألاوكُت التي ٢ض جلخ٤ ألاطٔ  مألاشسام جضِْٞٗ ت الخجاٍع

ت معة الٗال ٓ ً بخضٔ الاؾتراجُجُاث التي حٗؼػ نْم. مىخجاتهجب ٘ مٍت ٓ ت ٖال٢ت ٢مؿتهل٪ الى ب٢اظّ اإلآ جْ ت الخجاٍع

ت (مهضا٢ُت للٗال مل ٖلى بىاء جه  الٗ مالكغ٦ت بك٩ل ٖا ). حؿعى الكغ٧اث الىاجخت 0110ٞلحر & الن، ٓ َت الخجاٍع

ت مهضا٢ُت الٗال مغة ًٖ جؿخْمعة بًجابُت ٓ بىاء نْ ؿتهل٨حها مهضا٢ُت الٗالُت بحن اإلا ٓمِٟمالى جغؾُش  ت الخجاٍع

ؼ اؾخ٣غاع ج٣ُُ ت لضٔ اإلامالٗال  مبهضٝ حٍٗؼ خظبظبت مف  ٞتراث ا٢خهاصًّ ْسخلٟت مىُت م٢اث ػ ْ ؿتهل٪ ف  ؤت الخجاٍع

 ).0998ب٨ًغ، (٦ُلغ &

ت بمهضا٢ُت الٗال محٗخبر ْ  ً مؿتهل٨حن.  جً٘ الكغ٧اث بىاء ٖلُّ الٗضًض شابت ؤصاٍ هٟؿُت إلعياء اإلاجت الخجاٍع

ؼاط ف  ج٣لباث اإلا مللخد٨ْ ١ الخىاٞسخي ٓ ض ف  الؿجهضا٢ُت لخهبِىت ف  اؾاؾِا ٖلى جشبُذ اإلاالاؾتراجُجُاث اإلا

ت ٣ًمهضا٢ُت الٗال مً الضعاؾاث ؤن بىاء مط٦غث الٗضًض  ٢ضْ ؿتهل٨حن. جبت للٓ دؿمالاهٟٗاالث الٛحر ْ   ٓمت الخجاٍع

ٓ ؤ ٓ جدبْ بخ٨غة ْمصة ٓ ت طاث ظمالسبرة (ٖال  -0ع زالر: ْ دامٖلى  ٨ً جخباصلت (ًالش٣ت اإلا -١0)، ٓ ٢٘ ٢ُاصي ف  الؿم

خ خباع)، اث اإلاماججً٘ اَخْ اص ٖلحها جالٖا  ماجشحرة لالَخمْ ٟغخت، من ٓ ؤلاعجاب بها (ؤن ج٩ -5ؿتهل٨حن ف  ٖحن اٖل

ض الكغ٧اث الى الخٟاّ جحْٗ ). 0118اًذ،ٓ ٍُجي & ؾٓ البدض ٖجها (ؾْ ١ لِا ٓ ٢خا للدؿْ ؿتهل٪ طخي اإلاجحؿخد٤ ؤن ًْ 

ازغة ٖلى ٦ُُٟت نى٘ ض هجاح جىُٟظ َظٍ الاؾتراجُجُت اإلاجَٗخْ  م٫ الٗالٓ ن خٓ لجخخالء املجٖلى طل٪ ف  ؤطَان ٧اٞت الٗ

ىاٞظ م) ؤن هخاثج البدض التي صعؾذ 0118اًذ (ٓ ؾْ  ٍُجيٓ ٫ ؾٓ ). 0110٣ًٞلحر & الن، ٓ ىخج  (َخٗل٤ بةصاعة اإلاال٣غاع اإلا

كحر بلى  ؤن  مالبُ٘ بالخجؼثت ف  الٗال
ُ
ت لِا جإزحر باعػ ف  خمهضا٢ُت الٗال مح ً ؤي ج٣لباث ف  ماًت الكغ٦ت جت الخجاٍع

باث  اإلا ت م٫ الٗال ٓ بي خؿتهل٨حن ؤلاًجاعة ٦بحرة خضًض اإلآ بهْ  ا ؤجها حٗؼػ جؿتهل٨حن ، ٦ٚع ً مج٣لل بظل٪ ْ ت الخجاٍع

 .مازغة ٖلحهاإلاْ  مخٛحرة بُجه٦ُاث اإلآ الؿل

ت مهضا٢ُت الٗال مجيصخئ  ت مىخج ف  الٗال جاث الاؾتهال٦ُت للٓمٗلً ؤنل اإلامت الخجاٍع ً مالتي جدخاط ْ ت الخجاٍع

بت (ٖلى ؾبُل هضا٢ُتها (ٖلى ؾبُل اإلام١ ف  ٓ زٓ الء الى الجالٗ ضي ْمخباصلت) شا٫، الش٣ت اإلااإلاشا٫، السبرة)، الٚغ

٩ي، عاٞاًُل & بًؼابُل،مشا٫، ؤلاعجاب الٗال خُلباث (ٖلى ؾبُل اإلاجالاؾخجابت لل ت) (بهٍغ بالخال  ٞةهّ ْ ).  0119ت الخجاٍع

ت مغضخي ختى جبجي الٗال مصَا بك٩ل ٓ ٖٓ ظب ٖلى الكغ٦ت ؤن جٟي بٓ ًخ لُت ْ الضْ خلُت ا١ املٓ صَا ف  ألاؾٓ ظْ ت الخجاٍع

ت التي ال جٟي بمحز. بن الٗال جخْمبك٩ل ٞاٖل  ؿتهل٪ ؿتهل٪، خُض ٌكٗغ اإلاتها لضٔ اإلاجصَا جىسٌٟ ٢ُٓ ٖٓ اث الخجاٍع
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 ٖلى ْ ). 0111ٍُجي ،ٓ ٍذ & ؾٓ ٢ٗاجّ (ؾٓ ٞاء بخٓ ٖىض ال مبالغيا الخا
ً
ص ْ ا ؾب٤ ٞةن الكغ٧اث الٗابغة للخضمجإؾِؿا

٣ت ٓ ا حكٗغ بال٣ل٤ خما جلت صاثْ ً صملت ف  ؤ٦ثر مالٗاْ  ظُض  ٓؿتهل٨حن ٖلى هدعتها بلى اإلآ اؾخ٣غاع نْ ٫ ٓ نْ ٫ ٍَغ

 الزخالٝ ال٣ُْ 
ً
ازغة الاؾتراجُجُاث اإلاْ ٢اثُت ٓ لظل٪ ٞةجها حؿعى لبىاء السُِ الْ ً بلض آلزغ. مُٗت ججخامل مٞٗا٫ هٓغا

ت بك٩ل صاثمعة ظُضة لٗال ٓ باقغ ف  الخٟاّ ٖلى نمبك٩ل  مالتي حؿاَ ٍت حؿعى ٦ظل٪ الكغ٧اث الخجاع ْ . ماتها الخجاٍع

ض ملُت الى بظ٫ ْ الض ٩ي ، عاٞاًُل &  ٓمكحن ٣ًمالخإزحر ٖلحها بٟٗل  مً ٖضمً الجِض للخإ٦ض مٍؼ بّ َٝغ آزغ (بهٍغ

هٓغا لٟكل قغ٦ت آعال لؤلٚظًت ف  بىاء ْ اع٦ُت، ج٣اَٗت للكغ٧اث الضهشا٫، ف  خالت اإلا). ٖلى ؾبُل اإلا0119بًؼابُل،

ت اإلامٖال ْ ىخجاتها هضا٢ُت إلام ٓ ً الهم٨ً ججخ مت لِا ل٦ٓ لجتها الخجاٍع ٣اَٗت مص ال٨بحرة التي ٢غعث ٓ الخك مامص ؤج

 لظل٪، ٞةن ٞكل قغ٦ت آعال الضهٓ جْ اع٦ُت ف  خُىّ. جالكغ٧اث الضه
ً
ؿخ٣غة ْمت جز٣ُت صاثْ ت ٖال٢ت ماع٦ُت ف  ب٢اجيُدا

٣ت ؾلُْ ؿتهل٩ي الكغ١ ألا م٘ م٢اثُت ْْ  ١ الٗغبي ٓ الؿ ف  ماعاتهجاَتزاػ اؾدشْ  مصَٓ ظْ ت ؤصٔ الى جإزغ جؾِ بٍُغ

 حن. جؿلجت للجُْٖٓ ت مؿِئت بصسهُت َاع اإلآ ع وكغ الهٓ ي ٞمؤلاؾال ْ 

ت التي جدٓى بمبن الٗال  صة ٓ ؿتهل٨حن بجا٢٘ حٗؼػ اٖتراٝ اإلآ هضا٢ُت ه  ف  الً اإلامي ٖال  ٓ ؿخجاث الخجاٍع

ت مالٗال  ٓ اث الخجاٍع بت اإلاْ ٢ُتها ٓ زْم شل. مبإجها البضًل ألا  مجهماها جؿتهل٨حن ف  ا٢خىائها بًبالخال  ًى٨ٗـ طل٪ ٖلى ٚع

 ٓ خمً ما ؾب٤ ؾغصٍ مبىاء ٖلى ْ ٫، ٓ ظؼ ال٣ْم ًُ ت الٗالُت ؾ٩ُمهضا٢ُت الٗال م٢٘ بإن ٓ ُُٗاث  ن لِا جإزحر ٓ اث الخجاٍع

ت.م٣اَٗت الٗال لت إلاجدخمكاع٦ت ف  ؤي ؤوكُت اإلا مباقغ ٖلى ٖضم  اث الخجاٍع

H1ت مصضاقُت الػل فع( ملنسقابل املمئصعاك غالي ) من الظًن لضيهو ؿتهلن: امل قؼ أن و خن غحر املمت الخجاٍع

تمقاػػت الاقخصاصًت للػل ا في أنكؼت املو ٌكترل  .ت الخجاٍع

ت ماغُت للػل مهانت الاحخب. امل-3  ت الخجاٍع

ت ؤمشل ُعق  الٗال ججخ ُٗىت مىخج ٖىض ٞئت خ٘ بها اإلاجُت ال٨بحرة التي ًخجً زال٫ ألاَماُٖت ج٩اهتها الاظخم ْت الخجاٍع

ت ْ الًغ ْ خضصة حزاث املج). بن ؤخض اإلا٫0118 & ٦دكً،ٓ ٩مه٤ ، ْ ؿتهل٨حن (جغ ً اإلام ٩اهت مع٧اثؼ  مً ؤَمالتي حٗخبر ْ ٍع

ٓ غ م ْؤ ت الاظخم٢ُت الٗال م ٓ اُٖت ه  قجت الخجاٍع جهيُّٟ ْ ىخج م مُٗاع ألاؾاسخي لخ٣ُُاإلا َْٓ ىخج ؤصاء اإلاْ صة ٓ لُت الجج

ؽ & ٓ بُْ ص شا٫:ؿتهل٨حن لّ (ٖلى ؾبُل اإلاً اإلامُٗىت مؾاٍ ٞئاث ْ ة بحن ؤّٗ قِغ مالظي ٨ًدؿب ْ الغاق  ْ  مىخج الِاباإلا

الع،   - ٫ ْ خضااإلا مجإزحر ال٨ال ْ ) 0119 ؾِبالً ان، َى٣حز& مٍضْ شا٫: الؿٗغ الٗال  (ٖلى ؾبُل اإلا مَؿخسضْ ). ٦0110ٍؼ

word of mouth بت ف  اؾتهال٥ الم ) ٖلى0980شا٫: بحرصًً & اًتز٫،(ٖلى ؾبُل اإلا ت مٗال ضٔ الٚغ بالخال  ْ اث الخجاٍع

ا  ت اهدكاَع ت اإلامت الٗال جب٣ائها ٖلى ٢اثْ ٖلى ؾٖغ ٓ غ اث الخجاٍع ٕ ٓ طل٪ لؿُْ ت ماُٖت َاج٩اهت اظخجخاػ بجالتي جْ ٢ت م

ت اإلامؿتهل٨حن ججاٍ ا٢خىاء الٗال ُل اإلاجٍْ قِغتها. ْ ِا جهج ٓ غ اث الخجاٍع  ْؤ متهْ زغ  ْاُٖت ؤجالاظخ م٩اهتهم٢ت ٦ضلُل ٖلى م
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ت اإلامألن الٗال  طل٪ْ  مؾلُته ٓ غ اث الخجاٍع كتٔر ٖلى هدم
ُ
عة ٓ الهْ الٟغص  ٓمِٟجا جغجبِ بمٚالًبا ْ ٗخاص مٚحر  ٢ٓت ح

   ).0108، انج٥ & اٌؿخٓ اُٖت (بجالاظخ

ت اإلامبُض ؤهّ قغاء الٗال  ٓ غ اث الخجاٍع تها مالػ مضٔ ماُٖت الٗالُت ٢ض ًسخل٠ بىاء ٖلى ج٩اهت الاظخطاث اإلا ٢ْت ام

الصسصخي  من بتر٦حَزٓ اُٖج). خُض ًخه٠ ألاٞغاص الاظخ0999ن، ٓ وؿٓ ن & ظْ ع ٓ ؿتهل٪ (٣ُٞىا٢تراجها بصسهُت اإلاْ 

ً  مامالساع   ؤ مَِٓغا ٦بحًرا إلاماجن اَخٓ لٓ ٍْ كاٖغ الساعظُت اإلاْ ٖلى آلاعاء  ؤ٦ثر ب٢باال لكغاء  مبالخال  ِْٞ آلازٍغ

ت طاث اإلامالٗال  ٓ غ اُٖت اإلاج٩اهت الاظخاث الخجاٍع  مُٗىت ألهٟؿِمعة ٓ ا بهْ صة الٗالُت لُِٓغ ٓ التي جض٫ ٖلى الجْ ٢ت م

ً ( مامؤْ  اع  ًغ٦ؼ طَىّ ج٫ الٛحر اظخٓ ٖلى الهُٗض آلازغ، ٞةن الصسو الشج). 0109& باالباهِـ، ٓلٓ ؾخازبآلازٍغ

ت من ؤ٢ل ب٢باال لكغاء الٗال ٓ ً الصسهُاث ٩ًمٕ ٓ بالخال  ٞةن َظا الىْ كاٖغ الضازلُت، اإلاْ ٖلى ألا٩ٞاع  اث الخجاٍع

ٓ غ اإلا ً ( مامٍِٓغ الساع   ؤا إلاماجل  اَخٓ خُض ال ً ٢تم  ). 0109& باالباهِـ، ٓلٓ ؾخازبآلازٍغ

 ْ ت طاث اإلام)، جسخل٠ الٗال 0110عؾذ (ٓ ْٞ  ٧اؾـْ ٣ًٞا أل ْ ٓ غ اُٖت اإلاج٩اهت الاظخاث الخجاٍع ا ٖلى م ٢ت بخإزحَر

ؼ حٗبحَرمالتي جغ ْ ؿتهل٨حن جألاَضاٝ الكغاثُت لل ً. مطَىُت عة ٓ جشبُذ نْ ًٖ الظاث  مي الى حٍٗؼ ُٗىت لضٔ آلازٍغ

اث من بحن الٗال ٓ ؿتهل٨حن ًغبًُ اإلامسخُت بإن الٗضًض ن ف  بٌٗ الضعاؾاث اإلآ بياٞت بلى طل٪ ٣ٞض ازبذ الباخش

ت الٗاإلا ىخجت لِا ىخجاث الكغ٦ت اإلامصة ٓ لُت بجْ ٗاث الضججخً املماُٖت لضٔ الٗضًض ج٩اهتها الاظخْمقِغتها ْ ُت الخجاٍع

ا الٗالُت  ْتها ؤخُاها اص طل٪ الى هضع ٓ ٢ض ٌْٗ  ت.م٣اعهّ بالٗال مؤؾٗاَع  اث الخجاٍع

ت بحن ؤم، ؤن بصعا٥ الٗال م) ف  صعاؾته0113( َٓػْ  ه٤ْْ عص الباخشان ْ ؤْ  ؿتهل٨حن لّ جإزحر ٖلى ؾاٍ اإلاْ اث الخجاٍع

ت اإلاما ؤن الٗال ْ ا ًبضج. ٦مٍت ٖالُت لِٓ ٗىمت جىخج ٢ُشل اإلاجا ًمطل٪ ٖىضْ هُت الكغاء  ٓ غ اث الخجاٍع ٩اهت مالتي لِا ْ ٢ت م

ؿتهل٪ ال٢خىائها بالخال  اعجٟإ وؿبت ز٣ت اإلاْ إلج٣ان ف  الهىاٖت ْ صة ٓ ؿتهل٪ بالجغجبُت لضٔ اإلاماُٖت ٖالُت جاظخ

ت مؿتهل٪ للٗال اإلا مؤن ج٣ُُ مف  صعاؾته  ) 0115ؤلضًً (ْ  ب ، باجغامِا. ف  خحن ٦ك٠ ؾخِى٩اماؾخسضاْ  اث الخجاٍع

ت الاظخمال ٩اهت الٗجغجبِ بك٩ل بًجابي بم سخلٟت لِا. ؾاٍ الاؾتهال٦ُت املْ ٫ ؤٚلب ألا ٓ ٢بْ ُت اُٖت الٗاإلاجاث الخجاٍع

كحر َظٍ الضعاؾت بلى ؤن الٗال 
ُ
ت التي جمؤياٞت الى طل٪ ح ٓ غ ماُٖت ج٩اهت اظخجخ٘ بجت الخجاٍع ُت ٖالُت لِا قِغة ٖاإلاْ ٢ت م

 لُت الكغاء بك٩ل ٞٗل .جل٪ بٗؿتهاإلا ٓم٣ً مل ٓلْ ؿتهل٨حن ختى َغي ٖلى هُت الكغاء لضٔ اإلآ جإزحر ظ

ت اإلامؿتهل٩ي الٗال مًبدض  ٓ غ اث الخجاٍع ٨ً ؤن جضع٦ت، خُض ًاضخت اإلآ ت الجال٣ُ -0;لخد٣ُ٣ِا م٢ت ًٖ زالر ٢ُم

ت طاث اإلامؿتهل٩ي الٗال مٌكحر  ٓ غ اُٖت اإلاج٩اهت الاظخاث الخجاٍع حزة جاُٖت اإلاجالاظخ مخالته ْالصسهُت ا متهْ ٢ت بلى زغ م

ضة اإلاجال٣ُ -0. مٚحَر الصسصخي ًٖ مجٟغصَْ   -5حز. جبالخال  الى الخْ ٣خجى ىخج اإلاالتي حكحر الى هضعة اإلاْ ضع٦ت، ت الٍٟغ

ت بخ٣ضًغ ٦بحر ما جدٓى الٗال مطل٪ ٖىضْ ضع٦ت، اُٖت اإلاجت الاظخجال٣ُ ٓ جً ظاهب املمت الخجاٍع الٟئت  ْٖت اج
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ً مضع٦ت اُٖت اإلاجت الاظخجال٣ُ م٢ض حؿاَْ ). 0999ن، ٓ وؿٓ ن & ظْ ع ٓ ىخج ( ٣ُٞىال٪ اإلاماُٖت التي ًىدؿب الحها جالاظخ

ىخجاث ُ٘ اإلاجؿتهل٪ ؤن ظت الجساط ٢غاعاث الكغاء خُض ٌٗخ٣ض اإلاماث الالػ ٓمٗل٫ ٖلى اإلآ ؿتهل٪ للخهص اإلآ ج٣لُل ظِ

ٓ غ ماُٖت ج٩اهت اظخجخاػ بجالتي ج ً الىاؽ ٖلى اؾخٗضاص مبطا ٧ان ٦شحر  من ظُضة لالؾخسضآ غجر ؤن ج٩ً اإلام٢ت م

بت ْ   ). 0109& باالباهِـ، ٓلٓ ؾخازب٫ ٖلحها (ٓ للخهٚع

ت التي جماقغ قغاء الٗال مُت الٟغيُاث ال٣اثلت بإن جذ بٌٗ الضعاؾاث الٗلج٢ض صْٖ  ٩اهت جخاػ بجاث الخجاٍع

ٓ غ ماُٖت جاظخ اُٖت جساَغ الاظخاملْ ساَغ الىٟؿُت املْ ساَغ ألاصاء مجابهت م٢ت ٢ض ًازغ بك٩ل بًجابي ٖلى م

ذ قغ٦ت مشا٫، ٢ا). ٖلى ؾبُل اإلا0113،ٓه٤ & َػْْ ىخجاث (التي جخهل ٖاصة ب٣غاعاث قغاء اإلا التهضًضاث الساعظُتْ 

ا مجَظا ْ اء طاث الؿٗغ الٗال  ظضا، تر جدذ اإلام 0001ل يِٛ جالتي جخدْ ٍلغ ْ ل٨ـ سخي صْ ل٨ـ بخهيُ٘ ؾاٖت ع ْ ع 

ساَغ مف  ج٣لُل  محزاث ٢ض حؿاَجاإلا بالخال  ٞةن َظٍْ ىخج صة اإلآ ؿتهل٨حن ٖلى ظً اإلاماقغا للٗضًض مال ق٪ ُّٞ ٌٗض 

ن، ْ عصٓ (ظىخجً ي٠ٗ ؤصاء اإلامالغضخى) الىاججت  مٖضْ ؿتهل٪ (٧اإلخباٍ ساَغ الٗاَُٟت لضٔ اإلااملْ ٞكل ألاصاء 

لُت الكغاء جبٗ مىخجاث ٞةن ال٣ُاشل َظٍ إلاظضث هُت الكغاء إلاْ ا متى جٖلُّ ْٞ  .)0108اًذ، ْ بغ& ْٓ اق ، ٧مصًب، 

 ن ٖالُت.ٓ الٟٗل  ج٩

ٓ عة ٓ بهْ  ت التي ج٣ضمن الٗال ٓ ؿتهل٨حن الظًً ًًٟلاإلاٞةن ظؼة، م ٓ غ م م٢ُ ماث الخجاٍع بت  من لضحهٓ ٢ت ال ٩ًم الٚغ

ً مبالخال  لِـ ْ  .)0108اًذ، ْ بغ& ْٓ اق ، ٧من، صًب، ْ عصٓ (ظعصٍ ْ ؤ م٣ٞا لْ ا٢خىائها  مٖض ٣ْٞضَا ؤ ْف  بجالِٞا ؤ

ل بخ ًْٟلت ؤاإلا مىخجاتهما ف  ؤي ؤوكُت ٢ض جازغ ٖلى ٓ ٨ً ؤن ٌكتر٧جاإلا
ُ
 ١.ٓ اظضَا ف  الؿٓ جس

 ا ؾب٤ الخال :جهٟترى ا٢تراها بْ 

H2a:  ت لضيهمصضاقُت الػل نسفع( ملقابل املمئصعاك غالي ) من الظًن لضيهو ؿتهلنامل هانت ئصعاك غالي مل مت الخجاٍع

ت الاحخمالػل   اغُت.مت الخجاٍع

H2b:  ت غاليمصضاقُت الػل ا مان إلاصعاك ملممل ت مهانت الػل مانذ هناك ئصعاك غالي مل ;نسفع(مقابل م) ت الخجاٍع

ت الاحخ ت.مقاػػت الاقخصاصًت للػل كاعلت في أنكؼت املقؼ املو خن غحر املمبالخالي و  اغُتمالخجاٍع  ت الخجاٍع
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 قترح للضعاؾت: إلاػاع النظغي امل1الكهل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نهجُت الضعاؾتم -4

بي، جدىاإلا مباؾخسضا ت ٖلى الاقترا٥ مهضا٢ُت الٗال مع٢ت البدشُت جإزحر ٓ ٫ َظٍ الْ اىهج الخجٍغ ّ مً ٖضمت الخجاٍع

ت ججاٍ ٖال ف  ؤوكُت اإلا ت م٣اَٗت الخجاٍع ت الاظخم٩اهت الٗال مل (مع الٗاْ صْ دضصة مت ججاٍع خٛحر جاُٖت) ٦جت الخجاٍع

ت مهضا٢ُت الٗال مؾُِ ٌكغح الٗال٢ت الؿبِبت بحن ْ  ت. ّ ف  ؤوكُت اإلامً ٖضمضٔ الاقترا٥ ْمت الخجاٍع ٣اَٗت الخجاٍع

ًُ مازغة ٖلى خٛحراث اإلاً اإلامها٢كذ الٗضًض ْ ضر الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جدضزذ ٓ جْ  التي ْ ازل َظٍ الٗال٢ت جا 

ؾخسض
ٌ
ٓ خٛحراث ُٗىت لخدضًض جإزحر اإلاماث ٢ُاؽ ْ ٞحها ؤص مؤ هضا٢ُت مً ٢ُاؽ مالخد٤٣  مٕ الضعاؾت، ؤهّ ٢ض جٓ يم

ت (مالٗال  ت الاظخم٩اهت الٗال ْمغ) ٖىان 1ت الخجاٍع ً) جت الخجاٍع ٣اَٗت ّ ف  ؤوكُت اإلامً ٖضمالاقترا٥ ْ اُٖت (ٖىهٍغ

٤ ٢ُاؽ هُت الكغاء ( ، مبعص ; 0111اًذ ،ٓ & ؾ مبعص ; 0110ُٞحر،ٓ اًذ & لٓ ، ؾ مٖىانغ) (بعص 5الا٢خهاصًت ًٖ ٍَغ

 ٓ الاؾخٗاهت بٗىانغ ال٣ُاؽ اإلا مجْ . )0111 ال،ْ اًذ & ٞالُجزٓ ؾ
ً
ت مل الخٗضًالث الالػ جْٖ ر ؾاب٣ت ٓ بدً مضخت آهٟا

ٓ الباخض ب٣ُاؽ الى م٢اْ ُٖىتها.  ْ ٘ ؾُا١ الضعاؾت ما ًدىاؾب جٖلى جل٪ الٗىانغ ف  َظا البدض ب ٣ترح ٖلى طط اإلاج

ٓ ٤ٞ هْ حؿ٘ ه٣اٍ  ٣غػ & جْ ن، ع ٓ وؿٓ ا٤ٞ بكضة) (ظْ = ؤ 9ا٤ٞ بكضة؛ ْ = ال ؤ ٣0ُاؽ ل٨ُغث (مطط ج ٦ُذ، ٓ صٍع

0108.( 

ن نض١ ألاصاء  ت ماث ٢ُاؽ الٗال ْ الضازل  ألصبحَّ ت الاظخمالٗال  ٩اهتماث ٢ُاؽ ْ ؤصْ ت الخجاٍع اُٖت جت الخجاٍع

 ٓ ت مهضا٢ُت الٗال إلا ؤلٟاهبار  ْ ٢ُت ٖالُت ٞحها (٦غ ٓ زم ت الاظخمالٗال  ٩اهتم، α = .96ت الخجاٍع ). α = .94اُٖت جت الخجاٍع

 مصضاقُت 

ت  الػلمت الخجاٍع

 

ت  مهانت الػلمت الخجاٍع

 الاحخماغُت

 

 املكاعلت في 

 املقاػػت الاقخصاصًت
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ت اإلامً الٗال مغاء ً زال٫ الىُت ف  الكم٣اَٗت ضٔ الاقترا٥ ف  ؤوكُت اإلام٢ُاؽ  مجْ  ؾخسضاث الخجاٍع
ُ
 م٣اَٗت. ٖلُّ ؤ

ً مُ٘ اخخُاظاحي جغجر ؤن ؤقتري ظً اإلام“) (0100ً صعاؾت (لحي & ل ،م٣خبؿت م٣ُاؽ هُت الكغاء بشالزت ٖىانغ م

ت ف  اإلامؾإ٨ٞغ ف  قغاء َظٍ الٗال “، ”َظٍ الكغ٦ت ٫ قغاء ْ ؾإخا”ْ ا ؤخخاط بلى ؤي ؾل٘مت ٖىضمغة ال٣اصت الخجاٍع

ً محؿ٘ ه٣اٍ بحن ٢ُاؽ نض١ ألاصاء الضازل  ل٣ٟغاث ٢ُاؽ هُت الكغاء ٖلى ). ”ً َظٍ الكغ٦تماج٘ السانت بي البً

 .(α = .86)٣ُاؽ الضازل  هضا٢ُت اإلاما٤ٞ بكضة) ْ = ؤ 9ا٤ٞ بكضة، ْ = ال ؤ ٣0ُاؽ ل٨ُغث (م

 ُضانُتأ. ئحغاءاث الضعاؾت امل -4

 م 011
ً
 ٓ خُمكاع٧ا

ً
 0159/0111ع  مالجا مً الٗام٫ ْ ا ف  الٟهل ألا م٣ُضًً بهخٓاالُالباث اإلاْ ً الُالب مٖا

ٓ صًت ؾآَ ٗاث الؿٗمبإخض الجا  لّ ٞغنت اإلآ ٘ ٖكججخً املمازخُاع الُٗىت  ما ف  الضعاؾت. جج
ً
كاع٦ت ف  ؤي اثُا

ت م خباع يبِ اإلاجدخمؿخ٣بلُت م٣اَٗاث ججاٍع ٓ خٛحراث الضًلت ؤزظًً ف  ٖحن الٖا ضزل ؿخ٣لت التي لً جٚغاُٞت اإلاج

بُت، ً اإلاجي  ْ ٗالجت الخجٍغ
ً
بي للبدض ٧الٗ مُجً الخهمل٨جها ظؼءا ً مجها ؤلا٢ال٫ مالٛغى ْ الجيـ، ْ غ جالخجٍغ

 خٛحراث. ت ًٖ جإزحر َظٍ اإلاجالسُإ ف  الىخاثج الىاظ

بي الظي ًضعؽ جخُض ؤن الضعاؾت حٗخْ  ٓ خٛحراث ضٔ ٢ضعة اإلامض ٖلى البدض الخجٍغ  مٕ الضعاؾت ف  الخد٨ٓ يم

اث اإلاْ ث ٦ُآ بؿل ً مع جل٪ ألاخضار ٓ ثها، ٞةن جهْ ٨ً الخيبا بدضجُٗىت ال ًمؿتهل٨حن ججاٍ ؤخضار ا٢خهاصًت جهٞغ

ت ؾِؿاَمُت ًٖ مدا٧اة ألخضار صعام ٓزال٫ بىاء ؾِىاٍع ا٢ُٗت لضٔ ْ عة طَىُت ؤ٦ثر ٓ ف  بىاء ن م٣اَٗت ججاٍع

اث املمبالخال  بْ كاع٦حن ف  البدض اإلا ٖلُّ بٗض بظغاء ْ كاع٦حن ف  الضعاؾت. إلاً املت جخخ٩اهُت ٢ُاؽ الخهٞغ

بتهْ البدشُت  م٢ِٓ خ٣ْ كاع٦حن جلل ميُداث الالػ ٓ الخ ٓ ف   مالا٢غاع بٚغ الى ٢غاءة  مظحهٓ ج مكاع٦ت ف  البدض جانلت اإلام

ت خضزذ ف  مًٖ  ٓؾِىاٍع كاع٦حن بٗض ل اإلاجؤ٦ م٘، زججخاملباصت ْم مىاُٞت ل٣ُما٫ جٗحن بؿبب ؤٖم٢ذ ْ ٣اَٗت ججاٍع

ت (مهضا٢ُت الٗال مُان ٣ًِـ طل٪ اؾخب ت الاظخم٩اهت الٗال مٖىانغ)  1ت الخجاٍع ً) جت الخجاٍع هُت ْ اُٖت (ٖىهٍغ

ٓ ٖىانغ) اياٞت الى الاظابت ٖلى الاؾئلت الضً 5الكغاء (  ت.مٚغاُٞت الالػ ج

٘ اإلآ ج مج ت: ٖال  مهضا٢ُت الٗال م( 0ً ؤعب٘ زالًا ف  ماخضة ْ اثُا بلى ٓ كاع٦حن ٖكَػ  0× ىسٌٟ) م٣ابل مت الخجاٍع

ت الاظخم٩اهت الٗال م(  ). Within Subject Designبحن ألاٞغاص ( مُج٤ٞ الخهْ ىسٌٟ) م٣ابل ماُٖت: ٖال  جت الخجاٍع

 ب. نخائج جدلُل الضعاؾت-4
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 غغافي لػُنت الضعاؾتمو البُان الضً 1ى و حض

 غمؾؽ الػو خم كاعلحن غضص امل 

 00.0 93 طلغ 

 01.8 13 أنثى

 

 

 

ٓ ألاؾئلت الضًال جدلُل ْ ؤ مج ت ٚغاُٞت إلاج ٓ لت للسهاثو الضًجدخما بطا ٧ان َىا٥ ؤي جإزحراث مٗٞغ ٚغاُٞت ج

٨ًً  م١ بحن الجيؿحن لْ خٛحراث، ؤِْغث الىخاثج ؤن الٟغ يبِ َظٍ اإلا مً ؤهّ جمللخإ٦ض ْ كاع٦حن ف  َظٍ الضعاؾت جلل

 .(F (1, 021) = .061, p = .845 لِا جإزحر ٖلى الىخاثج

، صم ٓ خٛحراث الخابٗت جذ ازخباعاث جدلُل الخباًً للجًٖ هاخُت ؤزٔغ  ,H1,H2aٕ الضعاؾت ٞغيُاث البدض ٓ يم

H2b  َْٓ ) ؤن َىا٥ جإزحرMain effect (ت ٖلى مهضا٢ُت الٗال باقغ عثِسخي إلام كاع٦ت ف  ؤوكُت ضٔ اإلامت الخجاٍع

ت َمالٗال  هضا٢ُتبصعا٥ ٖال  إلا مكاع٦حن الظًً لضحهاإلا ٗجى طل٪ ؤنْم٣اَٗاث الا٢خهاصًت. اإلا بت  مت الخجاٍع ؤ٢ل ٚع

ت اإلام٣اَٗت يض الٗال لالهسغاٍ ف  ؤوكُت اإلا  مكاع٦حن الظًً لضحه٣اعهت باإلام) F = 3.122، p = .06ؿتهضٞت (ت الخجاٍع

ت. مهضا٢ُت الٗال ىسٌٟ إلامبصعا٥   ت الخجاٍع
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ت ًخمهضا٢ُت الٗال بصعا٥ ٖال  إلا مكاع٦حن الظًً لضحهحكحر هخاثج الضعاؾت ؤًًا الى ؤن اإلاْ  ن بضعظت ٓ خٗجت الخجاٍع

ت الاظخم٩اهت الٗال م مٖالُت ف  ج٣ُُ  ). ٫0 ْ ) (ظضF = 6.292، p < .05اُٖت (جت الخجاٍع

 الخأزحر الغئِسخي صعاؾت نخائج 2ى و حض

 

 

تمصضاقُت الػل م  ت الخجاٍع
 Pت مقُ Fت مقُ

 نسفظتم غالُت

 06.* 5.000 3.18 1.113 الا٢خهاصًت  ٣اَٗتكاع٦ت ف  اإلااإلا

ت اإلام٩اهت الٗال م ٓ غ ت الخجاٍع  013.** 1.090 3.110 3.801 ٢تم

 <*.01 Sig . 

 <**.05 
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ت مؾُُت البؿُُت) ؤن َىا٥ صاللت بخهاثُت حكحر الى ؤن الٗال ٓ ٦كٟذ جدلُل الخباًً (جدلُالث الخْ  ت الخجاٍع

ت مهضا٢ُت الٗال مجٟؿغ الٗال٢ت بحن ْ ؾِ ٓ اُٖت جخج٩اهت الاظخطاث اإلا ّ ف  ؤوكُت مً ٖضمقترا٥ الا ْ ت الخجاٍع

ت اإلام٣اَٗت يض الٗال اإلا ت طاث ما ٧اهذ الٗال ج) ٩ٞل٫5 ْ ؿتهضٞت (ظضت الخجاٍع هضا٢ُت ٖالُت ؤزغ طل٪ مت الخجاٍع

 ف  ج٣ُُ
ً
٣اَٗت لخل٪ مشال ف  ُٖىت الضعاؾت ف  ؤي ؤوكُت مج٘ ججخبالخال  ٞةن اهسغاٍ املْ اُٖت ج٩اهتها الاظخم مبًجابُا

ت ؤمالٗال    ٢ل.ت الخجاٍع

 ؾُؽو خغحر الخغحر الخابؼ + املؿخقل + املخغحر املؾؼُت املو طُخي للػلقت الخو الخ مالغؾ 4الكهل 

 

 

 

 

 

  

 

غ الٗال٢ت الخْ   ) خُض ٌكحر: 1(ضخّ ف  الك٩ل ٓ ؾُُت البؿُُت هٓ لخ٣ٍغ

 خٛحر الخاب٘. اإلاْ ؿخ٣ل خٛحر اإلا(ط) الى الٗال٢ت ألاؾاؾُت بحن اإلا 

 ؾُِ. ٓ خٛحر الاإلاْ ؿخ٣ل خٛحر اإلا٢ت بحن اإلا(ؤ) ٌكحر الى الٗال 

 خٛحر الخاب٘.اإلاْ ؾُِ ٓ خٛحر ال(ب) ٌكحر الى الٗال٢ت بحن اإلا 

 ٗاصلت. خؿابّ ف  اإلاْ ؾُِ ٓ خٛحر الص اإلآ ظْ طل٪ ف  ْ خٛحر الخاب٘ اإلاْ ؿخ٣ل خٛحر اإلا(ط*) ٌكحر الى الٗال٢ت بحن اإلا 

ت الاظخت ام٩اهت الٗال مخٛحر ؾُِ إلآ ع الْ ً ؤظل ازخباع الضْم ت مهضا٢ُت الٗال مؿخ٣ل) خٛحر اإلااُٖت بحن اإلاجلخجاٍع

ت)  ٦ُجي ْ  نْ ً باع م٣ترخت اث اإلآ ض الباخض ٖلى السُج٣اَٗت الا٢خهاصًت) ؤٖخكاع٦ت ف  اإلاخٛحر الخاب٘ (اإلااإلاْ الخجاٍع

 اث ه  ٧الخال : ٓ ؾُُت بإعب٘ زُٓ خٛحراث الجدلُل ازخباع اإلا التي خضصثْ  )0981(

  ).0ٗاصلت م(خٛحر الخاب٘ اإلاْ ؿخ٣ل خٛحر اإلاٍت بحن اإلآ ٗىمص ٖال٢ت جإزحر ٓ ظْ  .0

  ).0ٗاصلت م(ؾُِ ٓ خٛحر الاإلاْ ؿخ٣ل خٛحر اإلاٍت بحن اإلآ ٗىمص ٖال٢ت جإزحر ٓ ظْ  .0

 ب ؤ

 ط

 ط*

 مصضاقُت 

ت  الػلمت الخجاٍع

 

ت مهانت الػل  مت الخجاٍع

 الاحخماغُت

 

 املكاعلت في 

 املقاػػت الاقخصاصًت
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خٛحر ص اإلآ ظٓ بْ ٗاصلت جدلُل الاهدضاع الشالشت مً جالخاب٘ يْ ؾُِ ٓ خٛحر الٍت بحن اإلآ ٗىمص ٖال٢ت جإزحر ٓ ظْ  .5

  ).5 ٗاصلتمخٛحر يابِ (جؿخ٣ل ٦اإلا

 طل٪ ف  خالخحن: ْ ؾُِ ٖلى الٗال٢ت ٓ خٛحر الص ٖال٢ت جإزحر اإلآ ظْ   .1

a. ُل الخإزحر (مٗامت جبطا اجطر بإن ٢Zero-effectِٞظا ٌٗجي 0لت (صٗاتها ف  اإلاج) ًٖ 5ُ٢ٗاصلت () (نٟغ) ف  اإلا (

 خٛحر الخاب٘.اإلاْ ؿخ٣ل خٛحر اإلال بحن اإلامؾُِ ٧اْ ع ْ ؤن َىا٥ ص

b. ُؾُِ ْ ع ْ ) ِٞظا ٌٗجي بإن َىا٥ ص0ٗاصلت (تها ف  اإلاج) ًٖ 5ُ٢ٗاصلت (إزحر ف  اإلال الخمٗامت جبطا اهسًٟذ ٢

 الخاب٘.ْ ؿخ٣ل خٛحر اإلاظؼجي بحن اإلا

 

 ؾؼُت البؿُؼتو صعاؾت الخدلُلث الخ 3ى و حض

 B SE t p ةٓ السُ ؿاعاإلا ؾؼُتو الخ

ت م٩اهت الٗال م

ت  الخجاٍع

 اُٖتجالاظخ

 179. 0.700 000. 587. ط 0

 100. 0.111 091. 718. ؤ 0

 113. 5.100 017. 510. ب 5

1 

 

 010. 703. 001. 181. *ط

 بُل:و ازخباع ؾ

Sobel Test 

 Z Sig (p)  

      ط)ْ ؼصمٟهل م(

 0.980 1.13**  

 **<0.05 

 

ت مهضا٢ُت الٗال مؿخ٣ل (خٛحر اإلاٍت بحن اإلآ ٗىمص ٖال٢ت جإزحر ٓ ظْ ) ًدبحن جد٤٣ ٫5 (ْ ء هخاثج الجضٓف  يْ

خٛحر ٍت بحن اإلآ ٗىم٦ظل٪ ٖال٢ت جإزحر ْ اُٖت) زِ (ؤ)، جت الخجاعة الاظخم٩اهت الٗال مؾُِ (ٓ خٛحر الاإلاْ ٍت) الخجاع 

ت م٩اهت الٗال مخٛحر (بىاء ٖلُّ جبحن بإن اإلاْ   .٣اَٗت الا٢خهاصًت) زِ (ب)كاع٦ت ف  اإلاخٛحر الخاب٘ (اإلااإلاْ ؾُِ ٓ ال

ت الاظخ ت) مهضا٢ُت الٗال من (ل الٗال٢ت بحمؾِ بك٩ل ٧آ اُٖت) ًخجالخجاٍع ٣اَٗت كاع٦ت ف  اإلا(اإلاْت الخجاٍع

خؿب ْ  .(β=.480, P=.162)الى  (β=.387 , P=.079ً ملى حٛحرث ْ ة ألا ٓ ل بِخا ف  السُمٗامت جالا٢خهاصًت) خُض ٢ُ

  باعن طاث صاللت بخهاثُت الا بٗض بظغاء ازخٓ ٞان هخاثج الخدلُل الؿاب٣ت ال ج٩  )٦0981ُجي (ْ  نْ باع  ا ؤقاع الُّم
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كحر جم٢ض نْ ؾُِ ٓ ع الْ ٍت الاٞتراياث السانت بالضٓ ٗىمً مالخد٤٣  مختى ًخ (Sobel)بُل ٓ ؾ ) 0110إلل  (ْ  بَغ

 ف  زاجْ ج خؿابي إلظغاء َظا الازخباع مبغها
ً
  Z=(0.980ت (ج٢ُ) خُض جض٫ ٫5 (ْ ت الجضجالتي حٗغى هخاثجّ ف  اًًا

(P-0.05) ت الاظخم٩اهت الٗال مٛحر (خجل للمؾُِ ٧اْ ع لخإزحر ْ ص صاللت الضٓ ظٓ ب ؿخ٣ل خٛحر اإلااُٖت) بحن اإلاجت الخجاٍع

  ).1ضخت ٖال٢تها ف  الك٩ل (ٓ اإلاْ خٛحر الخاب٘ اإلاْ 

هضا٢ُت بصعا٥ ٖال  إلا من الظًً لضحهٓ ؿتهل٩لى ال٣اثلت بإن اإلاْ ٫ الٟغيُت ألا ٓ ً َظٍ الىخاثج وؿخُُ٘ ٢بمإهُال٢ا ْ 

ت ال ٌكتر٧مالٗال  ت التي جم٣اَٗت الٗال مالى  ٓن ف  ؤوكُت جضٖٓ ت الخجاٍع  ٢بْ هضا٢ُت ٖالُت. جخ٘ بجاث الخجاٍع
ً
٫ ٓ ؤًًا

ت ٩ًمهضا٢ُت الٗال بصعا٥ ٖال  إلا من الظًً لضحهٓ ؿتهل٩) ال٣اثلت بإن اإلاaالٟغيُت الشاهُت ( ؤًًا  من لضحهٓ ت الخجاٍع

ت الاظخم٩اهت الٗال بصعا٥ ٖال  إلا ضر َظٍ الٗال٢ت ٓ التي جْ ) bت (غ الظي ًد٤٣ نض١ الٟغيُت الشاهُماُٖت. ألا جت الخجاٍع

ت مهضا٢ُت الٗال بصعا٥ ٖال  إلا مؿتهل٨حن الظًً لضحهً زال٫ بُان ؤن اإلام ن ف  ٓ اُٖت ال ًىسَغج٩اهّ الاظخْمت الخجاٍع

 ىخجاث الا٢خهاصًت.٣اَٗت جل٪ اإلامالى  ٓٞٗالُاث جضْٖ ا٫ جؤٖ

 ت: مالػاناقكت امل -5

ت ف  جاُٖت ٖلى ؤٖجت الاظخؿتهل٪ للغ٢ابة اإلآ ٣اَٗت الا٢خهاصًت ه  ٢اإلا سخل٠ ٢ُإ ما٫ الكغ٧اث الخجاٍع

ٓ  ْا٫ الكغ٧اث التي لِا جإزحراث بُئُت ؾلبُت ؤجالغاًٞت لبٌٗ ؤٖ ماتهٓ ن ؤنٓ ؿتهل٩ٞحها اإلا ما٫. ٌؿخسضجألٖا ا٠٢ م

 ْصًت ؤهالر الٟغ اع  ال ًىٓغ ٞحها الى اإلاج٥ اظخٓ ٣اَٗت ؾلحٗخبر اإلاْ ٗاث. ججخٖاصاث املْ  مىاًَت ل٣ُماُٖت جاظخ

ت ٖلى ال٣ُاض اإلاجحٗخْ ُٗت.  ججخمىٟٗت ما لخد٤ُ٣ جإهْ ىاٞ٘ الصسهُت اإلا بيغاب  ْجٓاَغة ؤ مبدىُٓ م٣اَٗاث الخجاٍع

ت اً اإلامً زاللِا الٗضًض مع  ٌؿعى ججخم ت جالاؾدش ْؿتهل٨حن الى بًًاح زُإ جل٪ الكغ٧اث الخجاٍع ٫ ٓ نٓ طل٪ للْ اٍع

٢ض ْ ٘. ججخجلل مسالٟاث ل٣ُمً معنضٍ  ما جمحٗضًل  ْاٖخظاع ؤ محها لخ٣ضًا ُبُٛت الًِٛ ٖلمبُٗاث قغ٦ت مالى ج٣لُل 

ا ف  اهسٟاى اإلاً اإلامازبدذ ال٨شحر  ت ؤزَغ ت هدُجت لئليغاباث ٣اَٗاث الخجاٍع ا ْم٣اَٗاث اإلاْ بُٗاث للكغ٧اث الخجاٍع

٘ اإلآ ِٗا جم٣اَٗت ؤٖا٢ذ اإلا جٓىٓمً بظغاءاث اجسظَا مجبِٗا  ٘ طل٪، ٌٗخبر ْمَٗت. ٣اا١ اإلآ ىخجاث ف  ألاؾَػ

٨ىت جً ألاؾالُب اإلامٍغ الٗضًض ٓ جُ مب ُّٞ خُض ًٟغى ٖلحهٓ ٚغم٣اَٗت اججاٍ ٚحر ضًغي الكغ٧اث اإلاْم٢حن ٓ ؿاإلا

 ١.ٓ لت ف  خهت الؿجخخج٣لُل السؿاثغ املْ  من بلى ؤَضاِٞٓ ٣ا٫َٗ اإلآ نْ ى٘ جىُٟظَا إلاْ ٗالجتها ْم

ت ٖلى ٢غاع مهضا٢ُت الٗال م٦ُُٟت جإزحر  بظغاء صعاؾت ج٨ك٠ ًٖ ًٓ َظٍ الضعاؾت َمبن الِضٝ  ت الخجاٍع

ت اإلام٣اَٗت يض الٗال ف  ؤوكُت اإلاّ مً ٖضمباالقترا٥ ؿتهل٪ اإلا ت الاظخم٩اهت الٗال ْمُٗىت ت الخجاٍع اُٖت جت الخجاٍع

ت مالٗال  هضا٢ُتمالتي لِا جإزحر ف  جٟؿحر الٗال٢ت الؿببُت بحن ْ ؾِ الٗال٢ت الؿاب٣ت ٓ باقغة التي جخل اإلامآ ٧إخض الٗ

ت  ت. ف  ؤوكُت اإلاّ مً ٖضمباالقترا٥ ؿتهل٪ ٢غاع اإلاْ الخجاٍع بُت لِظا ْ ؤْ ٣اَٗت الخجاٍع ضخذ هخاثج الضعاؾت الخجٍغ
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بخّ ف  اإلامهضا٢ُت ٖالُت للٗال مؿتهل٪ الظي لضًّ البدض ؤن اإلا ت جإزحر ؤؾاسخي ٖلى ٚع كاع٦ت بإوكُت ت الخجاٍع

ت الاظخمهت الٗال ٩امضخذ ؤن ْ ً طل٪، ٣ٞض ؤم مالاَْ ٣اَٗت. اإلا  خاؾْ ًعا ْ اُٖت لٗبذ صجت الخجاٍع
ً
 بحن اإلاجؾُُا

ً
خٛحر ا

ت، مهضا٢ُت الٗال جكاع بلُّ بؿخ٣ل الغثِسخي اإلااإلا  ٣اَٗتضٔ الاقترا٥ ف  اإلاجكاع بلُّ بخٛحر الخاب٘، اإلابحن اإلاْ ت الخجاٍع

 صُاث: و أ. الخ -3

الباخشحن ْ ضعاء الخىُٟظًً اإلاْ ا٫ جألٖاْ ا٫ اإلاضر ألصخاب ٓ شل َظٍ الٗال٢اث التي جم٩ان صعاؾت جُت بجً ألاَم

 ؿتهل٪ الخال : ٦ُاث اإلآ حن بضعاؾاث ؾلجِخاإلا

ت الاظخم٩اهت الٗال مالترابِ بحن   -0 ت، مهضا٢ُت الٗال ْماُٖت جت الخجاٍع كاع بلُّ خٛحر الخاب٘، اإلابحن اإلاْ ت الخجاٍع

ف  بىاء السُِ  مؿتهل٪، الظي ٌؿ٥ِ اإلآ ؾلْ ٤ٍ ٓ هخاثجِا ف  الدؿْ ٣اَٗت الا٢خهاصًت ّ ف  اإلامً ٖضمباالقترا٥ 

 ت. جىٓاإلا ْاعاث الكغ٦ت ؤجاًت اؾدشجطل٪ لخْ ٣اَٗاث الا٢خهاصًت شل َظٍ اإلاماظِت ٓ ٢اثُت إلآ الاؾتراجُجُاث الْ 

ت م٩اهت الٗال مصخي هخاثج َظٍ الضعاؾت ؤًًا بلى ؤن ٓ ج  -0 ت مهضا٢ُت الٗال خحن إلاْماقغ بًجابي ما ه  الا مت الخجاٍع

ت ل ؼ َظٍ اإلامظل٪ ٞةن الخجاٍع ت آلُاث حٍٗؼ ت ؾِؿِمهضا٢ُت للٗال اإلاْ ٩اهت ٗٞغ ؤ٦ثر ألصبُاث  مف  ِٞ مت الخجاٍع

 ِٗا. مل م٦ُُٟت الخٗاْ خظبظبت ؿتهل٪ اإلا٥ اإلآ ؾل

 ٣اَٗت.ؿتهل٨حن ف  ؤوكُت اإلاكاع٦ت اإلام ملت ًٖ ٦ُُٟت ٖضماؾتراجُجُاث ٢ض حُُٗىا ٨ٞغة قا ،َظا البدض م٢ض -5

ؼ َٓ لِا الاهدباٍ ٤ٍٓ الدؿ ل ْ ؿا ْم الكغ٧اث ضًغي م ٖلى ًجب التي ُجُاثالاؾتراج َظٍ ًجي ًْم  هضا٢ُتم حٍٗؼ

ت تمالٗال  ت ٖلى ؤجها من بلى الٗال ْ ؿتهل٨حن الظًً ًىٓغ ا ػاص ٖضص اإلاج٧لٝ ؿتهل٨حن.اإلا ع ٓ ِجظ لضٔ الخجاٍع ت الخجاٍع

الاؾتراجُجُت الشاهُت التي   ضَا.٣اَٗت ي  ؤوكُت اإلاف مكاع٦تهم ما٫ ٖضجػاص اخخ ،ظضًغة بالش٣تْ هضا٢ُت مطاث 

خباع ه  البدض ب٩ل الؿبل الى جضُٖ يِٗاْ  ٤ٍٓ الدؿ ل ْ ؿا ْم الكغ٧اث ضًغي م ٖلىًجب  ت م٩اهت الٗال م مف  الٖا

ت الاظخ ُت جؿتهل٪ بإَؿخ٣غة لضٔ اإلامعة طَىُت ٓ ن مطل٪ بغؾْ ؿتهل٨حن جسخلٟت للٗاث املججخاُٖت ف  املجالخجاٍع

غ الظي ؾُاصي الى بٖاصة الخ٨ٟحر ف  مخل  ألا املْ ي ماُٖت ٖلى الهُٗض الٗالجها الاظخ٩اهتم جٓؾْ ىخجاث الكغ٦ت م

ت التي جد٤٣ لِم٣اَٗت الٗال م ُٗت.ماْ ؼاًا م مت الخجاٍع  خُاػاث شسهُت ٞع

 ؿخقبلُت: الضعاؾاث املو ت مب. الخاج -5

ٓ ؿاإلاْ  غثُتاإلاْ  ٖتٓ ُباإلا مٖال ؤلا  ؾاثلْ  ف  ٦بحرة إًجابُاتهاْ  ؾلبُاتها حُُٛتْ  اؾْ٘  هُا١ ٖلى ٣اَٗتاإلا بصاهت  ٖت.ج

ضع٥ خُض   الكغ٧اث. ا٫جؤْٖ  بظغاءاث ٖلى ؾاخ٣ت بإٚلبُت ٗاعيتاإلاْ  ٣اَٗتاإلا بلى جاصي التي ؿإلتاإلا ظًُضا ؿتهل٨حناإلا ًُ

 م٢ا ٦ُاث.ٓ الؿل َظٍ شلم هخاثج ًم الكغ٦ت اعاثجاؾدش اًتجخ بالخال ْ  إبُالِاْ  ججىبها بلى الكغ٧اث ضعاءم َؿعىْ 
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بي، بضعاؾت ظؼء َااإلا مباؾخسضاْ ض الباخ  ف  َظٍ الٗال٢ت اإلا مىهج الخجٍغ
ً
خٛحرة ْمالتي لِا ابٗاص ٖضًضة ْ دكاب٨ت ظضا

بت الجمهضا٢ُت الٗال مطل٪ بالتر٦حز ٖلى جإزحر ْ  ت ف  ٚع ّ ف  ؤوكُت مً ٖضمن ف  الاقترا٥ ٓ ؿتهل٩اإلا ْاَحر ؤجت الخجاٍع

اخت ب٣ُاإلا ت ف  ؤلَا ، خُض ٢ضت مت الٗال ج٣اَٗت الخجاٍع
ً
ت قٗبُا ل مآ الخدلُل ؤخض الْٗ الباخض بالكغح  مالخجاٍع

ت الاظخم٩اهت الٗال مل ف  جٟؿحر الٗال٢ت الؿاب٣ت. ٣ٞض ٞؿغث (مت التي ٧ان لِا ألازغ ال٩اجِاإلا خٛحر جاُٖت) ٦جت الخجاٍع

ت مهضا٢ُت الٗال مؾُِ الٗال٢ت الؿبِبت بحن ْ  ت.٣ّ ف  ؤوكُت اإلامً ٖضمضٔ الاقترا٥ ْمت الخجاٍع  اج٩ٞل اَٗت الخجاٍع

ت تمالٗال  ٧اهذ ت ٣اَٗتاإلا ف  الاقترا٥ مٖض الى ؿتهل٨حنباإلا طل٪ ؤصٔ ٖالُت هضا٢ُتم طاث الخجاٍع  يضَا. الخجاٍع

٣اَٗت كاع٦ت ف  ؤوكُت اإلاا ًخٗل٤ باإلاجُٞ ؿتهل٪اإلا بها ًمٍا ْ  ٌٗخ٣ضَا التي ال٨ُُٟت مِٞ ٞةن طل٪ ٖلى ةْ ٖال 

ت الُغ١ م ٖلى ٤ٍٓ الدؿ ل ْ ؿا ْم ثالكغ٧ا ضًغي م ٌؿاٖض ٢ضسخلٟت امل جدهحن ْ اًت جالاؾتراجُجُاث الىاجخت لخْ ٗٞغ

ٗض الٗجخخألايغاع املْ ساَغ ً املم ماعاتهجاؾدش
ُ
ُت جإصعا٦ّ ألَْ ؿتهل٪ جشل الهٟاث الصسهُت للمل ألازٔغ مآ لت. ح

 للبدض ف  اإلامُٗت ججخامل مِج٢ُ
ً
 ظُضا

ً
ا، ٞةن ؿاعا ًً ن ٓ ٣ٍي ٢ض ج٩ٓ ب الا٢ىإ الدؿؤؾالُْ ت إلآ ٗاًحر الٗمؿخ٣بل. ؤً

٣ًا   للبدض.ْ ٍَغ
ً
 اٖضا
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