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 محد محدي حممد عبداجلوادأأ/ 
 ادػتراملباسح بسضد١ 

 املٓصٛض٠داَع١  – ايػٝاس١ ٚايؿٓازمن١ًٝ  
 د/ رانيا حممد بهاء الدين بدر الدين 

 بكػِ ايسضاغات ايػٝاس١ٝ األغتاش املػاعس 
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 سًٛإداَع١  –ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم 
 

املهخص
 َٔ املؤغػات ايػٝاس١ٝ, عسٜس إيٝٗا ظاٖط٠ تًذأ ايتػٜٛكٞ اـساع ٜؿهٌ               

 بني املٓاؾػ١ ؾس٠ خاص, بػبب ايػٝاس١ ٚايػؿط, بؿهٌ ٚٚناالت عاّ بؿهٌ

ٚ  ايعُال٤, أَاّ طٚس١املط اـسَات ٚايرباَر ايػٝاس١ٝ ٚنجط٠ ايػٝاس١ٝ ايؿطنات

ٜرتتب عًٝ٘ إغا٤ٙ صٛض٠ املكصس ايػٝاسٞ أَاّ ايعُال٤ بٛد٘ عاّ, ٚأعتُست ايسضاغ١ 

 اغتبٝإ ٠املػح بايعٝٓات َٔ خالٍ تصُِٝ اغتُاض ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ عٔ ططٜل

(َٛدٗ٘ إىل فتُع ايسضاغ١)ايػا٥شني ايعطب(, ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل إٔ 444ٚعسزٖا)

ٚأبعاز ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يس٣ عُال٤  ايتػٜٛكٞ اـساع بني َع١ٜٛٓ اب١ٝجيإ عالق١ ٖٓاى

َع١ٜٛٓ بني تصٛضات ايػا٥شني ػاٙ اـساع  عالق١ إجياب١ٝ دٛزايػٝاس١ ٚٚ ؾطنات

تؿعٌٝ زٚض مجعٝات , َٚٔ تٛصٝات ايسضاغ١ دٓػٝاتِٗنٌ ع٢ً سػب   ٞايتػٜٛك
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ٓشٗا صالسٝات ٚاغع١ ست٢ محا١ٜ ايػا٥ح  ٚزعُٗا بؿت٢ ايططم املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ َٚ

ٚتجكٝـ ايػا٥ح ٚتعٜٚسٙ باملٗاضات ايططٚض١ٜ إلزضاى  ايػٝاسٞتتُهٔ َٔ ْؿط ايٛعٞ 

 تؿازٜ٘. َٔ ثِٚ ايتػٜٛكٞاـساع 

املكصس -ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ - اـساع ايتػٜٛكٞ-اـساع انكهماث املفتاحٍت

 .ايػٝاسٞ

The effect of marketing deception on the mental 

image of the Egyptian tourist destination, applying it 

to Arab tourists in Cairo Governorate 

Abstract 
          Marketing deception is a phenomenon resorted to by many 

tourism institutions in general and tourism and travel agencies in 

particular due to the intensity of competition between tourism 

companies and the large number of tourism services and 

programs offered to clients, and as a result it abuses the image of 

the tourist destination in front of customers in general, the study 

relied on the descriptive approach about The way of surveying 

with samples by designing a questionnaire, which is (400) 

directed at the study community (Arab tourists), The study found 

that there is a positive moral relationship between marketing 

deception and the mental image of the clients of tourism 

companies and the existence of a positive moral relationship 

between tourists' perceptions of marketing deception, each 

according to their nationalities, and from the recommendations 

of the study to activate the role of tourist protection associations 

and support them in various material and moral ways and grant 

them broad powers until It can spread tourism awareness, 

educate the tourist and provide him with the necessary skills to 

recognize marketing deception and thus avoid it.                                                                      

Keywords: deception - marketing deception - mental image- 

tourist destinatio. 
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ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكصس ايػٝاسٞ املصطٟ أثط اـساع ايتػٜٛكٞ 

 قاؾع١ ايكاٖط٠ يفبايتطبٝل ع٢ً ايػا٥شني ايعطب 

 
 

 

 
 

 : املقذمت
ًدساع ايتػٜٛكٞ َٓص ؾرتات ط١ًٜٛ, َٔ خالٍ ي تعطض٘ ٜعا٢ْ ايعٌُٝ َٔ            

مٛ خسَت٘ ٚإؾباع  ٜٚعٗط َكسّ اـس١َ ع٢ً أْ٘ ٜػع٢ايػًع ٚاـسَات املكس١َ ي٘, 

ٚؼكٝل انرب قسض ممهٔ  اغتػالي٘ يف سفاهل اؿكٝك١ ٜتُجٌسادات٘ ٚضغبات٘, ٚيهٔ يف 

َٔ األؾطاز  ٚاهل٦ٝات  انجر ٌ اـساع ٚأغايٝب٘ اىل زضد١ ْبٗت, ٚقس ٚص َٔ األضباح

ايطمس١ٝ ٚغر ايطمس١ٝ اىل َا ٜعاْٞ َٓ٘ ايعٌُٝ َٔ اغتػالٍ ٚخساع تػٜٛكٞ نبر, 

َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ أضطاض َاز١ٜ َٚعٜٓٛ٘, نُا زؾع املٗتُني بايتػٜٛل ايػٝاسٞ اىل 

ٚتٛصٝات تهؿٌ محا١ٜ ايعٌُٝ يف ِٗ يف قاضب٘ اـساع َٔ خالٍ تٛدٝٗات َيعب زٚض 

تعاًَ٘ َع ايؿطنات َٚٛظعٞ اـسَات ٚايػًع ايػٝاس١ٝ, ٚتعس ظاٖط٠ اـساع 

ايتػٜٛكٞ َٔ بني املُاضغات اـاط١٦ ٚايؿا٥ع١ ايتطبٝل يف فاٍ تػٜٛل املٓتذات 

ٚاـسَات, ٚاييت تػع٢ ايؿطنات َٔ خالهلا إىل اؿصٍٛ ع٢ً َٓؿع١ َا باغتدساّ 

ٚغر أخالق١ٝ, ترتتب عًٝٗا قطاضات ؾطا١ٝ٥ خاط١٦ ٜتدصٖا ايعٌُٝ بٓا٤  مماضغات غًب١ٝ

ع٢ً َعًَٛات َتاس١, تُٖٛ٘ مبس٣ َطابك١ َٛاصؿات ايػًع١ أٚ اـس١َ ملا ٖٛ َتٛقع 

يسٜ٘ قبٌ ايعٜاض٠, ٚغطعإ  ١َٚطابل الستٝادات٘ ٚضغبات٘ ٚشيو َٔ خالٍ صٛض٠ شٖٓٝ

ٓسٖا تٓؿأ ايصٛض٠ اؿكٝك١ٝ ايص١ٖٝٓ املسضن١ َا ٜكاضْٗا مبا تهٕٛ يسٜ٘ بعس ايعٜاض٠, ٚع

يًُكصس ايػٝاسٞ, يصا ؾإْ٘ َٔ ايططٚضٟ ضغِ صٛض٠ إجياب١ٝ يف أشٖإ ايػا٥شني َٔ 

خالٍ اؾٗٛز ايتػٜٛك١ٝ, ٚبايتايٞ غس مجٝع ايؿذٛات َا بني ايتٛقعات قبٌ ايعٜاض٠, 

سضن١ ق١ٜٛ يًُكصس َٚا بني االْطباعات بعس ايعٜاض٠, ٖٚصا َا جيعٌ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ امل

 .(Boush, 2009 )                      ايػٝاسٞ
 : انذراست اهمٍت

 تٓبع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٔ خالٍ:

إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً اـساع ايتػٜٛكٞ يف فاٍ ايػٝاس١ ملا ميجً٘ َٔ خطط نبر   .1

  دتُاعٞ ٚايب٦ٝٞع٢ً ايػٝاس١ غٛا٤ ع٢ً اؾاْب االقتصازٟ ٚايػٝاغٞ ٚاال

 ٚتؿعٌٝ زٚض املٓعُات ٚاهل٦ٝات املٗت١ُ بايػٝاس١.
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 .ملكصس ايػٝاسٞايال٥ك١ اييت ٜعٗط بٗا اأ١ُٖٝ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ   .2

اإلْػاْٞ عٓس ايعاًَني يف اجملاٍ ايػٝاسٞ ٚايتشًٞ ٚ األخالقٞسٚض ايإسٝا٤  .3

 .ختٝاض َا ٜطٜسإٚإعطا٤ ايػا٥ح ايؿطص١ يف  ,بايؿؿاؾ١ٝ

تػًب ع٢ً ٖصٙ ايعاٖط٠ اييت َٔ ؾأْٗا تسَر صٓاع١ ايػٝاس١ ع٢ً ايعٌُ ع٢ً اي .4

 .املس٣ ايطٌٜٛ

تكسِٜ َعًَٛات سٍٛ اؾهاٍ اـساع ايتػٜٛك٢ ؾ٢ ايكطاع ايػٝاس٢ قس تػِٗ ؾ٢  .5

تٛعٝ٘ ايػا٥ح, ٚظٜاز٠ ازضان٘ هلصٙ املُاضغات اييت أصبشت متجٌ ظاٖط٠ غر 

 سطاض١ٜ ٚأخالق١ٝ.

بني اـساع ايتػٜٛك٢ ٚايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ ٚايبشح قاٚي٘ ايطبط ايٓعطٟ ٚايعًُٞ  .6

 ؾ٢ عٓاصط ايع١ًُٝ ايتػٜٛك١ٝ يهؿـ ساالت اـساع ؾٝٗا.

 : انذراست مشكهت

 تبػبب ايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚا أسسثت٘ َٔ ظٜازٙ ٚتٓٛع ؾ٢ ايػًع ٚاـسَا            

خساع٘  ايػٝاس١ٝ جيعٌ عًُٝ٘ االختٝاض بايٓػب١ يًػا٥ح ع١ًُٝ صعب١ ,مما ٜػٌٗ

)خساع باـس١َ  بؿت٢ ايططم ؾكس ٜتِ ايتالعب بأغايٝب ٚأؾهاٍ اـساع ايتػٜٛك٢

 .,خساع بايتػعر ,خساع ايرتٚجيٞ ,خساع باحملٝط املازٟ (

تٓبع َؿه١ً ايسضاغ١ َٔ سػاغ١ٝ املٓتر ايػٝاسٞ ,ٚاؽاش قطاض ايػؿط ,ٚاػاٙ ٚ           

,ٚمماضغات  أغايٝباالعتُاز ع٢ً  ايػٝاس١ إىلبعض املؤغػات ايػٝاس١ٝ ,ٚؾطنات 

ايت٢ ػعٌ نجرٜٔ ٜعتكسٕٚ إٔ ايٓذاح َطتبط تػٜٛك١ٝ ٚتطٚجي١ٝ خازع١ ٚالأخالق١ٝ 

أغاغا بتًو املُاضغات ايت٢ بسْٚٗا ٜصعب تػٜٛل اـس١َ ايػٝاس١ٝ  َٚس٣ تأثر 

 يفع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكاصس ايػٝاس١ٝ ,ٚاملٓتذات ٚاـسَات  تًو املُاضغات

 .ػا٥شنياي ٕأشٖا

انذراست أهذاف
 يف اجملاٍ ايػٝاسٞ. ٘أغايٝبٚايتػٜٛكٞ  ايتعطف ع٢ً اـساع .1

 .ايتٛصٌ ألِٖ ايتأثرات ايػًب١ٝ ايٓاػ١ عٔ اـساع ايتػٜٛكٞ ع٢ً ايػا٥شني .2
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ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكصس ايػٝاسٞ املصطٟ أثط اـساع ايتػٜٛكٞ 

 قاؾع١ ايكاٖط٠ يفبايتطبٝل ع٢ً ايػا٥شني ايعطب 

 
 

 

 
 

ٚضع املكرتسات ٚايتٛصٝات يًتػًب ع٢ً املُاضغات ايتػٜٛك١ٝ اـازع١ َع ؼسٜس  .3

 اؾ١ٗ املدتص١ بايتٓؿٝص.

 نذراست:فزوض ا

ٜٛدس تأثر َعٟٓٛ يًدساع ايتػٜٛكٞ ع٢ً ايصٛض٠ ايؿطض١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ األٚىل: 

 ٜٚٓكػِ اىل: ايص١ٖٝٓ

 .ايػًٛنٞ ايبعس ع٢ً ايتػٜٛكٞ يًدساع َعٟٓٛ تأثر ٜٛدس -أ 

 .ايٛدساْٞ ايبعس ع٢ً ايتػٜٛكٞ يًدساع َعٟٓٛ تأثر ٜٛدس -ب 

 املعطيف ايبعس ع٢ً ايتػٜٛكٞ يًدساع َعٟٓٛ تأثر ٜٛدس -ز 

طبكا  ٞتٛدس ؾطٚم َع١ٜٛٓ بني تصٛضات َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ػاٙ اـساع ايتػٜٛك-

 .َٚس٣ تأثر اـساع ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يسِٜٗ يًذٓػ١ٝ

 منهجٍت انذراست:
طالع عًٞ ٖصٙ ايسضاغ١ عًٞ املٓٗر ايٛصؿٞ ٚايبشح املهتيب ٚاإل تاعتُس            

ِٖ ايسضاغات أ ع٢ً ٝسا١ْٝ ايػابك١ ٚايٛقٛفايسضاغات ايػابك١ ٚايبشٛخ ايٓعط١ٜ ٚامل

املػح بايعٝٓات َٔ  أغًٛب ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ عٔ ططٜلغتدساّ أ , ٚمتايػابك١ ْٚتا٥ذٗا

ٚاييت مت تٛدٝٗٗا اىل  ,غتبٝإ تٛضح مجٝع قاٚض ايسضاغ١إ ٠غتُاضإخالٍ تصُِٝ 

 يف ايتػٜٛكٞاع ثط اـسأَعطؾ١  يفر ٗٚقس غاعس ٖصا املٓايػا٥شني ايعطب ٚاملصطٜني, 

ع٢ً بٓا٤  املازٟ,ٚفاٍ احملٝط  ايرتٚجيٞ ايػعط, ٚاجملاٍفاٍ اـس١َ ,ٚفاٍ 

, َٔ خالٍ ؼًٌٝ ايبٝاْات ٚتؿػرٖا, ٚاختباض  ايػٝاسٞايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكصس 

ىل املػ٦ٛيني إدٌ ايٛصٍٛ اىل ايٓتا٥ر ٚفُٛع١ َٔ ايتٛصٝات أَٔ ضٝات صش١ ايؿط

تٛصٝات  ٚأٜطااجملاٍ  يفٚايعاًَني  ايػٝاسٞطاع ٚايٛظاضات املع١ٝٓ بايك

 .يًعُال٤)ايػا٥شني(

 انذراست اننظزٌت:
 اخلذاع انتسىٌقً تؼزٌف 
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مماضغات تػٜٛك١ٝ خازع١ تٓطٟٛ ع٢ً أغايٝب َطًً٘ تؤز٣ إىل تهٜٛٔ أْطباع           

ٝح, غًب٢ يس٣ ايعٌُٝ مما ٜؤثط تأثرا غًبٝا ع٢ً قطاضٙ ايؿطا٢٥ , ٜٚهٕٛ بؿهٌ غر صش

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعٌُٝ اصبح أنجط زضا١ٜ ٚؾُٗا يًُُاضغات ايتػٜٛك١ٝ اـازع١, إال 

 ّ( 2416)مشٝؼ,  أْ٘ يٝؼ ًَُا بهٌ أؾهاٍ ٖصٙ املُاضغات اـازع١
أشكال اخلذاع انتسىٌقً 

تعس ايػٝاس١ َعطن١ تٓاؾػ١ٝ يًبكا٤ يف غٛم اـسَات ؾٗصا زاؾع نبر هلصٙ 

اٍ املدتًؿ١ يًدساع ,ٚشيو يهػب َعطن١ ايبكا٤, ٚعسّ ايؿطنات الغتدساّ األؾه

االضططاض يًدطٚز َٔ ايػٛم, ٚؼٌُ اـػا٥ط, َٚٔ أِٖ ٖصٙ األغايٝب أغًٛب اـساع 

يف املعًَٛات ,ٚشيو يتكسِٜ َعًَٛات َط١ًً يًُٓاؾػني ,ٚنصيو ايعُال٤ ,ٚايػطض 

ٖٚصا ٜتِ بططٜك١ األغاغٞ ٖٛ ايتؿٛم عًٞ املٓاؾػني ,ٚدصب أنرب عسز َٔ ايعُال٤ ,

َط١ًً يف ايػٛم ,ٚقس ظاز اغتدساّ أؾهاٍ اـازع يف ايعصط اؿسٜح ْعطا ؿس٠ 

املٓاؾػ١ يف ايػٛم ,ٚقاٚي١ نٌ َٓع١ُ اعطا٤ أؾط١ًٝ يٓؿػٗا عًٞ سػاب 

 ٖصٙ االؾهاٍ يف:

 اـساع باـس١َ: - أ

 إخؿا٤ٜل تكسِٜ خسَات ضز١٦ٜ ٚغر َٓاغب١ خالف املتؿل عًٝٗا َع ايعُال٤ عٔ طط

بٗا, ٚعسّ تتطابك٘ َع ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ غًبٝات اـسَات ٚدٛاْب ايكصٛض احملت١ًُ 

 (2442) قُٛز,   املتٛقع١ يًػا٥ح.

 ايتػعرٟ:  اـساع - ب

عٝح ٜٛس٢ ايػعط ايعايٞ  ,بٝع اـسَات بػعط عاٍ ال ٜتٓاغب َع اـس١َ املكس١َ

ىل ايػعط إصَٛات يًٛصٍٛ تكسِٜ خ , أٚظٛز٠ اـس١َ املكس١َ ٚايٛاقع خالف شيو

تكّٛ قس ٚ ,ٖٚٓاى َٔ ٜعًٔ عٔ خصَٛات ١ُٖٝٚ ؽسع ايعُال٤ ,ايعازٟ يًدس١َ

ايؿطنات بهتاب١ ايططا٥ب غط غر ٚاضح ٚغر َسٕٚ ع٢ً غعط اـس١َ ٚبعس ؾطا٤ 

 (2443ضطا٥ب َؿطٚض١ عًٝ٘. )ايعغيب,  ايعٌُٝ اـس١َ جيس

 اـساع ايرتٚجيٞ: - ز
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تٓتر صٛض٠ ش١ٖٝٓ عٓس ايعٌُٝ كايؿ١  اييتٚاملط١ًً ٜٚهٕٛ باإلعالْات ايهاشب١ 

ممٝعات اـس١َ زٕٚ عٝٛبٗا  املػٛم املػٛم إظٗاض, نصيو ٜتِ َٔ خالٍ يًشكٝك١

 .( 2411)اـطٝب, ٚاملبايػ١ يف َسح اـس١َ ست٢ ٜكسّ ايعٌُٝ ع٢ً ؾطا٤ اـس١َ 

 اـساع باحملٝط املازٟ: - ز

ٚاملٛقع  ٚاألثاخ ٚاأليٛإاـاضدٞ  تٗتِ ايؿطنات باحملٝط املازٟ ٜٚؿٌُ ايتصُِٝ

ٕ ٖصٙ أٚنٌ شيو ـًل صٛض٠ ش١ٖٝٓ يس٣ ايعٌُٝ ب ,ٚؾهٌ املب٢ٓ ايؿدِ ٚاملٛقع املتُٝع

أخط٣, ٖٚٛ َا قس ايؿطنات تتُتع باؾٛز٠ ايعاي١ٝ ٚاـسَات املُٝع٠ عٔ أٟ ؾطن١ 

 (2413 ,)ْاضطٜٔ  ٚخساع٘ خيايـ اؿكٝك١ ٜٚؤز٣ اىل تطًٌٝ ايعٌُٝ

  ار اخلذاع انتسىٌقً يف جمال انسٍاحتانتش أسباب
تتعسز أؾهاٍ اـساع ايتػٜٛكٞ ايصٟ مياضؽ يف صٓاع١ ايطٝاؾ١ ٚايػٝاس١ 

شيو ألٕ صٓاع١ ايػٝاس١ تعس َٔ ايصٓاعات املطنب١, ٜٚهٕٛ املٓتر ايػٝاسٞ َعجيًا 

, َٚٔ ثِ ًٜذأ ايبعض بكصس, أٚ بسٕٚ َٔ ايػًع ٚاـسَات ٚاألؾطاز ٚاألؾهاض ٚاملهإ

                      (2414أبٛ ضَإ  )األغايٝب ايتػٜٛك١ٝ اـازع١  ض, يبعقصس

عسّ ٚدٛز ٚع٢ ناف يس٣ املػٛقني بإ املُاضغات اـازع١ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا  .1

 هلا أثاض غًب١ٝ 

عسّ إزضاى ايكا٥ُني بايتػٜٛل ملؿّٗٛ اـساع ٚمماضغات٘, َٚا ميهٔ إٔ ٜرتتب  .2

ييت ٜتٛيٕٛ َػ٦ٛي١ٝ ايتػٜٛل بٗا, أٚ ايٓعط٠ قصر٠ عًٝ٘ َٔ أضطاض بايػ١ يًُٓؿآت ا

األدٌ, ٚاييت تٗسف إىل ؼكٝل ايهػب ايػطٜع, زٕٚ ايٓعط إىل َا ٜرتتب ع٢ً شيو 

 .َٔ َؿانٌ يف األدٌ ايطٌٜٛ

ضعـ أٚ عسّ ؾاع١ًٝ ايسٚض ايص٣ تكّٛ ب٘ مجعٝات محا١ٜ املػتًٗو بايسٍٚ  .3

ص٣ تكّٛ ب٘ اؾُعٝات املُاث١ً يف ايعطب١ٝ  خاص١ إشا َا قٛضٕ ٖصا ايسٚض بصيو اي

 (٢٠٠٢ّأبٛ مجع١,)ايسٍٚ األدٓب١ٝ 
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غًب١ٝ ايعُال٤ يف فاٍ اإلبالؽ عٔ َا ٚقعٛا ؾٝ٘ أٚ السعٛٙ َٔ خساع,  .4

ٚاملطايب١ باؽاش اإلدطا٤ات ايالظ١َ يًتعٜٛض عُا أصابِٗ أٚ أصاب غرِٖ َٔ ضطض 

 .ْتٝذ١ يًدساع ايتػٜٛكٞ

غٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل  ايؿطناتاملٓع١ُ ألْؿط١  ايكصٛض يف ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني .5

باـساع ايتػٜٛكٞ ٚؼطمي٘ أٚ ػطمي٘, أٚ يف اؾعا٤ات اييت تٛقع ع٢ً َٔ ٜجبت 

, ؾطال عٔ بط٤ اإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يف ٖصا ؿطناتؾ٥ٛ٘ يًدساع َٔ ٖصٙ اي

 (.    ( David, 2009 اجملاٍ

 ػالقت اخلذاع انتسىٌقً انسٍاحً بانصىرة انذهنٍت

باغتعُاٍ عسز َٔ اـصا٥ص أٚ ايصؿات إلزضاى صٛض٠ املكصس  املػٛقٕٛقاّ              

سع١َ َٔ ايتػٗٝالت ٚاـسَات ايػٝاس١ٝ َجٌ أٟ  عسٖا ايػٝاسٞ نٛد١ٗ ْعط ٚاييت

ع١ًُٝ  ,غًع١ أخط٣ َٔ د١ٗ, ٚأْٗا تتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ خصا٥ص َتعسز٠ األبعاز

ٖين املبين ع٢ً بعض االْطباعات املدتاض٠ َٔ تهٜٛٔ ايصٛض٠ أْٗا تطٛض يف ايبٓا٤ ايص

َصازض املعًَٛات ٚ ع١ًُٝ تهٜٛٔ صٛض٠ املكصس ايػٝاسٞ تبسأ أٚال ظُع املعًَٛات َٔ 

خالٍ ٚغا٥ٌ اإلعالّ ٚػاضب األقاضب ٚاألصسقا٤, ثِ َٔ خالٍ أزي١ ايػؿط ٚايهتب 

ٚظٜاض٠ املكصس ايػٝاسٞ ,        ايػٝاس١ٝ اإلضؾاز١ٜ ٚأخًرا َٔ ايتذطب١ اؿكٝك١ٝ يًعٜاض٠

يٝؼ َٔ ايططٚضٟ إٔ تٛزٟ إىل تهٜٛٔ صٛض٠ ش١ٖٝٓ ٚ تهٜٛٔ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ املسضن١ 

 (2411ّبٔ سسٚ )تبسأ َٓص اؿصٍٛ ع٢ً أٍٚ َع١ًَٛ سٍٛ املكصس ايػٝاسٞ

 تؼزٌف انصىرة انذهنٍت
ٖٚٞ  إسٝا٤ أٚ قانا٠ يتذطب١ سػ١ٝ اضتبطت بعٛاطـ َع١ٓٝ, ٖٞ عباض٠ عٔ        

أٜطا اغرتداع ملا اختعْت٘ ايصانط٠, أٚ ؽٌٝ ملا أزضنت٘ سٛاؽ ايطؤ١ٜ, أٚ ايػُع أٚ 

 ّ(2441 مجع١,) .ايًُؼ أٚ ايؿِ أٚ ايتصٚم

 :نصىرة انذهنٍتابؼاد  ا
ايعُال٤ صٛض  ٣االٖتُاّ بايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يف عصطْا ٖصا ٜٚؿرتض إٔ ٜهٕٛ يس بسأ         

ؾ٦ٝا عٔ أَٛض َع١ٓٝ ٚيهٔ إشا َا تًكٛا  صشٝش١ عٔ أؾٝا٤ نجر٠ ٚقس ال ٜعطؾٕٛ
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ؾإْ٘ ٜصعب تػٝر ٖصٙ ايصٛض  َعًَٛات نجر٠ عٓٗا ٚتهْٛت يف أشٖاِْٗ صٛض َع١ٓٝ

 ّ(2444تػٝرا سامسا يف ايعطٚف ايعاز١ٜ. )امحس, 

 ايبعس املعطيف .1

ايعٌُٝ َعًَٛات عٔ ايعامل سٛي٘ َٔ خالٍ عًُٝات االتصاٍ  اٜعطف َٔ خالهل

ػتطٝع ايعٌُٝ َٔ خالي٘ إزضاى ؾهط٠ أٚ اْطباع َعني ٜتصٌ ٜٚ> مبدتًـ أمناط٘

نُعطؾت٘ بتاضٜذ ٖصٙ ايسٚي١ ٚدػطاؾٝتٗا ٚاملعًَٛات  بسٚي١ أٚ ؾعب أٚ فتُع َا 

 (2448 ,اؿاي١ٝ عٓٗا ٚأِٖ مساتٗا يف اجملاالت املدتًؿ١. )املكاطٞ

 ,Shehabi, 2002))ايبعس اإلزضانٞ .2

١ املعًَٛات ٚتكِٜٛ املجرات اـاضد١ٝ اييت تطز بتٓاٍٚ َٚعاؾ أغاغٜ٘كّٛ ايعٌُٝ ع٢ً 

حيسز ططٜك١ اغتذابت٘ هلصٙ املجرات ٚيإلزضاى ص١ً نبر٠ ٚإيٝ٘ َٔ خالٍ اؿٛاؽ 

ؾبُكساض إزضاى اإلْػإ ملهْٛات األسساخ  ١مبس٣ نٕٛ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ صازق١ أٚ َطًً

 ٚاألؾداص ٚؾكا يطبٝعتٗا تهٕٛ ايصٛض٠ صازق١ 

 ( (Beerrli, A, 2004 ايبعس ايػًٛنٞ .3

عٓٗا ٜعكب تهٕٛ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ اغتذاب١ َع١ٓٝ تطتبط بٓٛع١ٝ ايصٛض٠ امله١ْٛ ٚتعرب 

ٚتعتُس ايططٜك١ اييت ٜتصطف بٗا اإلْػإ ع٢ً َس٣ َا  ,ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بايػًٛى

 حيًُ٘ َٔ صٛض٠ ش١ٖٝٓ ػاٙ ايٓاؽ ٚاألؾٝا٤. 

 صىرتني:  م فىمثانصىرة انذهنٍت اإلمجانٍت املذركت ملقصذ سٍاحً تت
ؽص اـصا٥ص املًُٛغ١ يًُكصس ايػٝاسٞ نايطبٝع١ٝ ٚاألثط١ٜ : ٚايصٛض٠ املعطؾ١ٝ

 َٓٗا.

 ايػٝاسٞ ناألَٔؽص اـصا٥ص غر املًُٛغ١ يًُكصس ٚ :ايصٛض٠ ايعاطؿ١ٝ

  ٚاألَإ ٚسػٔ ايطٝاؾ١ ٚثكاؾ١ ايػهإ احملًٝني.

ض٠ اإلمجاي١ٝ يًُكصس ايػٝاسٞ تؤثط َصازض املعًَٛات األٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ َٓٗا يف ايصٛٚ

ؿهٛاتٞ, بسٕٚ غ١ٓ ا)  باإلضاؾ١ إىل اؿٛاؾع ٚايتذاضب ايػابك١ ٚايعٛاٌَ ايسميػطاؾ١ٝ.

 ْؿط(
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 املٍــذانٍـــــت":انذراست 

 فتُع ايسضاغ١:

ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًػا٥شني  ايتػٜٛكٞتأثر اـساع  اختباضىل إتٗسف ايسضاغ١ 

مجٝع ايػا٥شني ايعطب  يفٚ بٓا٤ً عًٝ٘ متجًت ع١ٓٝ ايسضاغ١  ,قاؾع١ ايكاٖط٠ يفايعطب 

 ) ايكاٖط٠( يف

 ع١ٓٝ ايسضاغ١:

يإلداب١  ,اغتُاض٠ بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ ع٢ً ايػا٥شني ع١ٓٝ ايسضاغ١ 444مت تٛظٜع عسز 

اغتُاض٠ ٚ  324عًٝٗا طبكا يتصٛضاتِٗ, ٚ نإ عسز االغتُاضات ايصاؿ١ يًتشًٌٝ ٖٛ 

 يٞ ثالث١ ادعا٤ :ـٕ إٚتٓكػِ اغتُاض٠ االغتبٝا ,ايسضاغ١% َٔ ع١ٓٝ 81اييت متجٌ 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١.ي١ٝ ؾطاػـ َعًَٛات عا١َ سٍٛ اـصا٥ص ايسمي1

      - اـساع ايػعطٟ-اـساع ايرتٚجيٞ -ـ املتػرات املػتك١ً " اـساع باـس١َ 2

 .اـساع باحملٝط املازٟ "

 .املعطيف " - ايٛدساْٞ-ـ املتػرات ايتابع١ "ايبعس ايػًٛنٞ 3

ٔ ٜبعس تطَٝع ٚتؿطٜؼ ايبٝاْات, مت اغتدساّ االصساض ايجايح ٚايعؿط ؼًٌٝ ايبٝاْاتٚمت 

يبٝاْات ايسضاغ١  اإلسصا٥ٞإدطا٤ ايتشًٌٝ  يف  (SPSS)اإلسصا٥ٞ َٔ ايربْاَر 

 :اآلت٢املٝسا١ْٝ ع٢ً ايٓشٛ 

 .ٚصسق٘ االغتكصا٤ ثباتأٚاًل:  

 ضاغ١.حملاٚض ايس ايٛصؿٞاإلسصا٤ ثاًْٝا: 

 .ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر ضٝاتاختباض ايؿط ثايجًا:

 .مت اغتدساّ ؼًٌٝ االمساض اـط٢ املتعسز الختباض ايؿطض األٍٚٚ      

 ايجا١ْٝ. ايؿطض١ٝمت اغتدساّ اختباض نطٚغهاٍ ٚايٝؼ الختباض ٚ      

 :ٜأت٢َٔ ايتؿصٌٝ نُا  بؿ٤ٞنٌ عٓصط َٔ ايعٓاصط ايػابك١  ٚمت تٓاٍٚ     
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 :ٌَ أيؿا نطٚ ْبار يًصسم ٚايجباتأٚال: َعا

 َعاٌَ ايجبات )أيؿا نطٚ ْبار( 1دسٍٚ.

 عسز ايؿكطات Cronbach's Alpha املتػر

 4 45956 اـساع باـس١َ

 6 45974 ٞاـساع ايرتٚجي

 5 45916 اـساع ايػعط٣

 3 45965 اـساع باحملٝط املازٟ

 2 45868 ٞايبعس ايػًٛن

 3 45769 ٞايبعس ايٛدساْ

 2 45842 ايبعس املعطيف

إٔ َعاَالت ايجبات أيؿا نطٚ ْبار ملتػرات ايسضاغ١ ترتاٚح بني  (1)ٜٛضح اؾسٍٚ 

 ملتػرات ايسضاغ١. ٞايساخً االتػام% مما ٜجبت ثبات 97% اىل  7659

 اختباض صش١ ايؿطضٝاتثاْٝا: 

 :ض٠ ايص١ٖٝٓع٢ً ايصٛ ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟ: ٜٛدس تأثر َعٓٛايط٥ٝػ١ٝ األٚىل ايؿطض١ٝ

 ٞع٢ً ايبعس ايػًٛن ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟ: ٜٛدس تأثر َعٓٛاألٚىل ايؿطع١ٝ ايؿطض١ٝ

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .361 .098  3.703 .000 

 -428.- 041. -273.- باـس١َ اـساع 
-

6.666- 
.000 

 
 اـساع

 ٞايرتٚجي
.178 .063 .244 2.813 .005 

 000. 5.631 450. 064. 359. ايػعط٣ اـساع 
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 باحملٝط اـساع

 ٟاملاز
.650 .029 .737 22.674 .000 

a. Dependent Variable:  ٞايػًٛن ايبعس 

 اتٛضح إٔ ٖٓاى تأثر (F= 484.380, P≤ .05)أْٛؾا  اختباضاؾسٍٚ ْتا٥ر  ٜٛضح

%( َٔ 8559, ٚنُا ٜتطح إٔ )ٞع٢ً ايبعس ايػًٛن ٞيُٓٛشز اـساع ايتػٜٛك ٜاَعٓٛ

 R2 = 0.859سٝح  ٞؼسخ ْتٝذ١ اـساع ايتػٜٛك ٞايبعس ايػًٛن ايتػرات يف

إٔ  T اختباض% َٔ ايتػرات تهٕٛ ْتٝذ١ عٛاٌَ أخط٣. ٜتطح َٔ ْتا٥ر 1451بُٝٓا 

, اـساع ايػعط٣, ١ٞ, اـساع ايرتٚجي) اـساع باـسَ ٞمجٝع عٓاصط اـساع ايتػٜٛك

سٝح دا٤ت َعاَالت  ٞ,( تؤثط َعٜٓٛا ع٢ً ايبعس ايػًٛنٟاـساع باحملٝط املاز

ايتأثر  ٟ. ٚ يهٔ نإ يًدساع باحملٝط املاز(sig. ≤ p= 0.05)املع١ٜٛٓ هلا مجٝعا 

ًٜٝٗا اـساع ايػعط٣ ثِ اـساع باـس١َ ٚ نإ اـساع  . =737βاألنرب سٝح 

 ٞبايتاي ٞ,ع٢ً ايتٛاي β= .450, -.428, .244ٕ إأقًِٗ تأثرا سٝح  ٞٚجيايرت

ع٢ً ايبعس  ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟاألٍٚ " ٜٛدس تأثر َعٓٛ ٜٞكبٌ ايؿطض ايؿطع

 ".ٞايػًٛن

ال ٜتكبٌ اـساع  (سٝح إٕ املػتًٗو2445ٚتتؿل ٖصٙ ايسضاغ٘ َع زضاغ٘)ايصُاز٣

مماضغات اـساع ايتػٜٛكٞ يف اؿاالت  ٕ ٜتػاض٢ عٔ بعضأْ٘ ميهٔ أ إالايتػٜٛكٞ 

    اييت تهٕٛ ؾٝٗا دٛز٠ ايػًع١ عاي١ٝ

 ٞ:ع٢ً ايبعس ايٛدساْ ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟ: ٜٛدس تأثر َعٓٛايجا١ْٝ ايؿطع١ٝ ايؿطض١ٝ

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 1.350 .079  17.032 .000 

 
اـساع 

 باـس١َ
.230 .033 .389 6.906 .000 
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ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكصس ايػٝاسٞ املصطٟ أثط اـساع ايتػٜٛكٞ 

 قاؾع١ ايكاٖط٠ يفبايتطبٝل ع٢ً ايػا٥شني ايعطب 

 
 

 

 
 

 
 اـساع

 ٞايرتٚجي
.044 .051 .066 .859 .391 

 000. 3.642 256. 052. 189. ايػعط٣ اـساع 

 
 اـساع

 ٟاملاز باحملٝط
.252 .023 .309 10.822 .000 

a. Dependent Variable: ٞايٛدساْ ايبعس 

 اتٛضح إٔ ٖٓاى تأثر (F= 650.760, P≤ .05)أْٛؾا  اختباضر اؾسٍٚ ْتا٥ ٜٛضح

%( َٔ 8951, ٚنُا ٜتطح إٔ )ٞع٢ً ايبعس ايٛدساْ ٞيُٓٛشز اـساع ايتػٜٛك ٜاَعٓٛ

 R2 = 0.891سٝح  ٞؼسخ ْتٝذ١ اـساع ايتػٜٛك ٞايبعس ايٛدساْ يفايتػرات 

إٔ  T اختباضا٥ر ٜتطح َٔ ْت, % َٔ ايتػرات تهٕٛ ْتٝذ١ عٛاٌَ أخط1459٣بُٝٓا 

( ٟ) اـساع باـس١َ , اـساع ايػعط٣, اـساع باحملٝط املاز ٞعٓاصط اـساع ايتػٜٛك

 ≥ .sig), سٝح دا٤ت َعاَالت املع١ٜٛٓ هلا مجٝعا ٞتؤثط َعٜٓٛا ع٢ً ايبعس ايٛدساْ

p= 0.05) نإ يًدساع باـس١َ ايتأثر األنرب سٝح ٚ .β= .389  اـساع ًٜ٘ٝ

بُٝٓا    .ٞع٢ً ايتٛاي β= .409, .256ثِ اـساع ايػعط٣ سٝح إٔ  ٟباحملٝط املاز

سٝح  َٞعٟٓٛ ع٢ً ايبعس ايٛدساْ يٝؼ ي٘ تأثر ٞتٛضح ايٓتا٥ر إٔ اـساع ايرتٚجي

 ٜٞكبٌ ايؿطض ايؿطع ٞٚبايتاي( .(sig. = .391 ≥ p= 0.05)دا٤ َعاٌَ املع١ٜٛٓ

ؾُٝا خيص اـساع ٞ ايٛدساْع٢ً ايبعس  ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟٜٛدس تأثر َعٓٛ : ٞايجاْ

ٚ ٜطؾض ؾُٝا خيص اـساع  ٟباـس١َ , اـساع ايػعط٣, اـساع باحملٝط املاز

 .ٞايرتٚجي

 أبعازاالختالف بني  ٣َس(ايت٢ أؾاضت اىل 2446ٚتتؿل ٖصٙ ايسضاغ٘ َع زضاغ٘ )عبساهلل

ت ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ املتُج١ً يف غًٛى املػتًٗو ٚايعال١َ ايتذاض٠ املُٝع٠ يًُٓتذا

اضتباط  عالق١ إٔ ٖٓاىاملتؿاب١ٗ ٚقٝاؽ االختالف يف ازضاى املػتًٗهني يًصٛض٠ ايص١ٖٝٓ 

ق١ٜٛ ٚشات تأثر َعٟٓٛ بني ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًعال١َ املُٝع٠ ٚايكطاضات ايؿطا١ٝ٥ اييت 

 ٜتدصٖا املػتًٗو ٚنصيو ايتصطؾات ايؿطا١ٝ٥ اييت ٜكّٛ بٗا املػتًٗو
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 0000زٜػُرب  –6عسز –ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم 

 :ع٢ً ايبعس املعطيف ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟتأثر َعٓٛ : ٜٛدسايجايج١ ايؿطع١ٝ ايؿطض١ٝ

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .056 .099  .564 .573 

 000. 8.344 443. 042. 349. اـساع باـس١َ 

 
 اـساع

 ٞايرتٚجي
-.129- .064 -.144- 

-
1.996- 

.047 

 540. 613. 041. 065. 040. ايػعط٣ اـساع 

 
 باحملٝط اـساع

 ٟاملاز
.715 .029 .658 24.469 .000 

a. Dependent Variable:  املعطيف ايبعس 

 اتٛضح إٔ ٖٓاى تأثر (F= 742.703, P≤ .05)أْٛؾا  اختباضاؾسٍٚ ْتا٥ر  ٜٛضح

%( َٔ 90.3, ٚنُا ٜتطح إٔ )ملعطيفع٢ً ايبعس ا ٞيُٓٛشز اـساع ايتػٜٛك ٜاَعٓٛ

بُٝٓا  R2 = 0.903سٝح  ٞؼسخ ْتٝذ١ اـساع ايتػٜٛك ايبعس املعطيف ايتػرات يف

إٔ عٓاصط  T اختباض% َٔ ايتػرات تهٕٛ ْتٝذ١ عٛاٌَ أخط٣. ٜتطح َٔ ْتا٥ر 957

ط ( تؤثٟ, اـساع باحملٝط املازٞ) اـساع باـس١َ , اـساع ايرتٚجي ٞاـساع ايتػٜٛك

 =sig. ≤ p), سٝح دا٤ت َعاَالت املع١ٜٛٓ هلا مجٝعا َعٜٓٛا ع٢ً ايبعس املعطيف

ًٜٝ٘ اـساع  β= .658ايتأثر األنرب سٝح  ٟ. ٚ نإ يًدساع باحملٝط املاز(0.05

بُٝٓا تٛضح  .ٞع٢ً ايتٛاي β= .443, -.144سٝح إٔ  ٞباـس١َ ثِ اـساع ايرتٚجي

ٜكبٌ  ٞٚ بايتاي ,ثر َعٟٓٛ ع٢ً ايبعس املعطيفايٓتا٥ر إٔ اـساع ايػعط٣ يٝؼ ي٘ تأ

" ؾُٝا ع٢ً ايبعس املعطيف ٞيًدساع ايتػٜٛك ٟايجايح " ٜٛدس تأثر َعٓٛ ٞايؿطض ايؿطع

ٚ ٜطؾض ؾُٝا خيص  ٟ, اـساع باحملٝط املازٞخيص اـساع باـس١َ , اـساع ايرتٚجي

 اـساع ايػعط٣.
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ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكصس ايػٝاسٞ املصطٟ أثط اـساع ايتػٜٛكٞ 

 قاؾع١ ايكاٖط٠ يفبايتطبٝل ع٢ً ايػا٥شني ايعطب 

 
 

 

 
 

طٚض٠ ايتٛاصٌ اـط٢ بني ايعُال٤ ض (إىل2411ٚتتؿل ٖصٙ ايسضاغ١ َع زضاغ١)َٓصٛض

ىل اؾٗات إٕ ٜتكسّ ايعٌُٝ بؿه٣ٛ أضطٚض٠ األغٛام, تٓؿط يف  إعال١َْٝٔ خالٍ يٛسات 

  املدتص١

ع٢ً  ٞيًدساع ايتػٜٛك َٟٔ ايٓتا٥ر ايػابك١ ٜكبٌ ايؿطض األٍٚ " ٜٛدس تأثر َعٓٛ

طت باـساع بؿهٌ ناٌَ ع٢ً ناؾ١ أبعاز ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ اييت تأث ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ

 ."ايتػٜٛكٞ ,ٚمماضغات٘, َع اختالف َس٣ ايتأثر ٚؾست٘

: تٛدس ؾطٚم َع١ٜٛٓ بني تصٛضات َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايط٥ٝػ١ٝ ايجا١ْٝ ايؿطض١ٝ .1

َٚس٣ تأثر اـساع ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ  طبكا يًذٓػ١ٝ ٞػاٙ اـساع ايتػٜٛك

 .يسِٜٗ

 
اـساع 

 باـس١َ

 اـساع

 ٞايرتٚجي

 اـساع

 عط٣ايػ
 ٟاملاز باحملٝط اـساع

Chi-
Square 

146.475 176.023 188.539 107.513 

df 8 8 8 8 

Asymp. 
Sig. 

.000 .000 .000 .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable:  اؾٓػ١ٝ 

طبكا  ٞاؾسٍٚ ٚدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ بني تصٛضات ايػا٥شني ػاٙ اـساع ايتػٜٛك ٜٛضح

 ايؿطض١ٜٝتِ قبٍٛ  ٞٚ بايتاي ٞ,ؾُٝا خيص مجٝع أْٛاع اـساع ايتػٜٛك ؾٓػٝاتِٗ

 ٞؾطٚم َع١ٜٛٓ بني تصٛضات َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ػاٙ اـساع ايتػٜٛك ٚدٛز"  ايجا١ْٝ

 ". َٚس٣ تأثر اـساع ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يسِٜٗ طبكا يًذٓػ١ٝ

 أؾاضت اييت Beerli A and Martin J (2004) ٚتتؿل ٖصٙ ايسضاغ١ َع زضاغ١ 

أَا عٔ اـصا٥ص  ,ٕ اؿٛاؾع تؤثط يف اؾاْب ايعاطؿٞ يًصٛض٠ ايص١ٖٝٓ املسضن١أ إىل

أضاؾت ايسضاغ١  ايسميػطاؾ١ٝ يًػٝاح ؾتؤثط يف اؾاْبني اإلزضانٞ ٚايعاطؿٞ يًصٛض٠

 .ايعاطؿٞ اإلزضانٞ ٚاؾاْب إىل أْ٘ تٛدس عالق١ شات زالي١ َا بني اؾاْب
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 0000زٜػُرب  –6عسز –ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم 

(اييت تٛصًت إىل أْ٘ تٛدس عالق١ اضتباط َع١ٜٛٓ 2416)مشٝؼ ٚتتؿل أٜطا َع زضاغ١

ايؿطا٤ َٔ)ضضا املػتًٗو, ١ْٝٚ إعاز٠  سإجياب١ٝ بني غًٛى املػتًٗو َا بع

 ملُاضغات إزضان٘ عٓس املػتًٗو ضضا زضد١ يف اؾٓػني بني َع١ٜٛٓ ؾطٚم ٖٓاىايؿطا٤(

 اؾٓؼ مبتػر ايتػٜٛكٞ اـساع

 نتائج انذراست
ٔ قبٌ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً إٔ اـساع املُاضؽ ؾ٢ اؾاْب ايػًٛن٢ ٖٓاى َٛاؾك١ َ .1

ْتر عٓ٘ غًٛى غًب٢ ػاٙ املكصس ايػٝاسٞ ْتر عٔ اػاٙ  %(8559)ٜتُجٌ بٓػب١

ايػا٥ح اىل ايبشح عٔ بسا٥ٌ يًعٜاض٠ يف أَانٔ أخط٣ ٚسح ظَال٥٘ بعسّ ايصٖاب 

طن١ اييت َاضغت إىل ٖصا املكصس ٚتٛعٝتِٗ ع٢ً ايتذطب١ اييت تعطض هلا َٔ ايؿ

 َع٘ اـساع.

ٖٓاى َٛاؾك١ َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً إٔ اـساع املُاضؽ يف اؾاْب ايٛدساْٞ  .2

ْتر عٓ٘ ساي١ َٔ اْعساّ  املصساق١ٝ يف اغِ ايؿطن١ ٚايعاًَني  %(8951)بٓػب١

 ؾٝٗا بعس تعطض٘ يًدساع.

ص١ٖٝٓ يس٣ ٚأبعاز ايصٛض٠ اي ايتػٜٛكٞ اـساع بني َع١ٜٛٓ جياب١ٝإ عالق١ ٚدٛز .3

 ايؿطنات ٖصٙ بإٔ قٓاع١ يسِٜٗ ايعُال٤ إٔ ٜع٢ٓ َا ايػٝاس١, ؾطناتعُال٤ 

 َعًَٛات تتطُٔ (ٚايػعط )ايرتٜٚرظٛاْب َطتبط١ أخالق١ٝ ال مبُاضغات تكّٛ

 عٔ تعرب ال اييت األَٛض بعض ع٢ً األَط سكٝك١ يف َب١ٝٓ ٚإغطا٤ات سكٝك١ٝ غر

 .ؾطنات خسَات سكٝك١

نٌ   َٞع١ٜٛٓ بني تصٛضات ايػا٥شني ػاٙ اـساع ايتػٜٛك عالق١ إجياب١ٝ ٚدٛز .4

 ٞ.دٓػٝاتِٗ ؾُٝا خيص مجٝع أْٛاع اـساع ايتػٜٛكع٢ً سػب 

 تٓعهؼ ْٗاأ خاص١ ايتػٜٛكٞ اـساع مماضغات ع٢ً املرتتب١ ايػًب١ٝ ثاضاآل ْتٝذ١ .5

 يتًو ْتٝذ١ ًب١ٝغ ثاضآ َٔ ْؿػٗا ايؿطنات ع٢ً ٚيهٔ ايعُال٤ ع٢ً ؾكط ٝؼي

 ش١ٖٝٓ صٛض٠ ٚتٛيس يًُٓاؾػني ايعُال٤ ؼٍٛ سٝح َٔ ايالأخالق١ٝ اتاملُاضغ

 .ايؿطنات خسَات عٔ ايعُال٤ يس٣ غًب١ٝ
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ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكصس ايػٝاسٞ املصطٟ أثط اـساع ايتػٜٛكٞ 

 قاؾع١ ايكاٖط٠ يفبايتطبٝل ع٢ً ايػا٥شني ايعطب 

 
 

 

 
 

 إزضاى ايػا٥ح ـساع ايؿطنات ي٘ ؾ٢ )اـس١َ ٚايػعط ٚايرتٜٚر ٚاحملٝط املاز٣( .6

تػتدسّ اـساع ايتػٜٛكٞ  اييتتٛع١ٝ ايؿطنات تٛصًت ايسضاغ١ اىل ضطٚض٠  .7

دٌ أايػٝاس١ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ ٚعسّ ايًذ٤ٛ ايٝ٘ َٔ  بأضطاضٙ ٚخطٛضت٘ ع٢ً

 ؼكٝل املهاغب املاز١ٜ ع٢ً املس٣ ايكصر

 تىصٍاث انذراست
 (:ا٥شنيتٛصٝات َتعًك١ بايعُال٤)ايػ

( مبؿّٗٛ اـساع ايتػٜٛكٞ ٚ عطض نيجيب ايعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ ايعُال٤)ايػا٥ش .1

 .مناشز ملُاضغات تػٜٛك١ٝ خازع١ غٛا٤ ق١ًٝ أٚ عامل١ٝ 

ع٢ً إبالؽ اؾٗات ايطقاب١ٝ َجٌ  اإلعالّتؿذٝع ايعُال٤ غٛا٤ َٔ خالٍ ٚغا٥ٌ  .2

)ٚظاض٠ ايػٝاس١ ٚغطؾ١ ؾطنات ايػٝاس١ ٚايػؿط ٚؾطط١ ايػٝاس١ ٚغرٖا( عُا 

,أٚ تًو املُاضغات اييت ٜعتكسٕٚ أْٗا تٗسف إىل  غٝاسٞتعطضٛا ي٘ َٔ خساع 

نٌ َٔ ٜجبت ؾ٥ٛ٘ إىل خساعِٗ َع َطاعا٠ إٔ ٜتِ تٛقٝع عكٛبات صاض١َ ع٢ً 

  .اـساع ايتػٜٛكٞ

ايػا٥ح َٔ املُاضغات  اـساع,تؿسٜس ايطقاب١ َٔ قبٌ اؾٗات اؿه١َٝٛ املػ٦ٛي١  .3

نٌ َٔ ٜجبت  ايصاضّ َعتٛقٝع ايعكاب  اـساع, ٚغر األخالق١ٝ مبا ؾٝٗا 

  .اغتدساَ٘ هلصا اـساع

ز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ َٚٓشٗا تؿعٌٝ زٚض مجعٝات محا١ٜ ايػا٥ح  ٚزعُٗا بؿت٢ ايططم املا .4

ٚتجكٝـ ايػا٥ح ٚتعٜٚسٙ  ايػٝاسٞصالسٝات ٚاغع١ ست٢ تتُهٔ َٔ ْؿط ايٛعٞ 

 .ٚبايتايٞ تؿازٜ٘ ايتػٜٛكٞباملٗاضات ايططٚض١ٜ إلزضاى اـساع 

 املزاجغ:
املطادع بايًػ١ ايعطب١ٝأوال:

 ( "اـساع ايتػٜٛكٞ يف ايٛطٔ ايعطبٞ", املًتك٢ األٍٚ:٢٠٠٢أبٛ مجع١, ْعِٝ) .5

ؾام ايتطٜٛط(, املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ آايتػٜٛل يف ايٛطٔ ايعطبٞ )ايٛاقع ٚ

 أنتٛبط. ٦١, 15اإلزاض١ٜ, ايؿاضق١, اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠
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(َس٣ إزضاى ايػٝاح األضزْٝني يًدساع 2414أبٛ ضَإ, أغعس ايعٜازات, ممسٚح) .6

١ َٝسا١ْٝ ف١ً ايتػٜٛكٞ ايصٟ متاضغ٘ ٚناالت ايػٝاس١ ٚايػؿط زضاغ١ ؼًًٝٝ

داَع١ -يػ١ٓ ن١ًٝ اإلزاض٠ ٚاالقتصاز ٢٢فًس  ٦٠٠ت١ُٝٓ ايطاؾسٜٔ ايعسز 

 .املٛصٌ

(ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ املسضن١ عٔ ايػًٛى ايبرٚقطاطٞ, 2444محس, قػٔ يطؿٞ)أ .7

 .عح َٓؿٛض ايكاٖط٠, داَع١ عني مشؼ

 ١ٝٓايصٖ ايصٛض٠ ع٢ً ايساخًٞ ايتػٜٛل أثط( ْؿط غ١ٓ بسٕٚ) طاضم, اؿهٛاتٞ .8

 .االقتصاز ن١ًٝ  زَؿل داَع١  يًُٓع١ُ

ثط اـساع ايتػٜٛكٞ يف بٓا٤ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُػتًٗهني أ (2411اـطٝب, ع٢ً) .9

 يف غٛم اـسَات األضزْٞ ن١ًٝ األعُاٍ داَع١ ايؿطم األٚغط 

( اـساع ايتػٜٛكٞ زضاغ١ َٝسا١ْٝ الػاٖات 2443ايعغيب, قُس عُط) .14

خالق١ٝ يف ايتػٜٛل  َادػتر ن١ًٝ االقتصاز داَع١ املػتًٗهني يًُُاضغات ايالأ

 .ايرَٛى

( تكػِٝ ايػٛم ٚبٓا٤ املها١ْ ايص١ٖٝٓ يًدسَات,  2441ايؿٛض٣, قُس, ) .11

 -زاضغ١ يف غٛم ايػٝاس١ ايساخ١ً يف األضزٕ,) اجمل١ً األضز١ْٝ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ 

 ( عُإ.6ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ, عسز) 

اع ايتػٜٛكٞ زضاغ١ َٝسا١ْٝ الػاٖات ( اـس2443ايعغيب, قُس عُط) .12

االقتصاز داَع١  ١َادػتر نًٝاملػتًٗهني يًُُاضغات ايالأخالق١ٝ يف ايتػٜٛل  

 ايرَٛى 

ثط اـساع ايتػٜٛكٞ يف بٓا٤ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ أ (2411اـطٝب, ع٢ً) .13

 . األٚغطداَع١ ايؿطم  األعُاٍيًُػتًٗهني يف غٛم اـسَات األضزْٞ ن١ًٝ 

 يف املصطيف ايتػٜٛكٞ املعٜر عٓاصط أثط " (2413)محٝس ٛثطن املٛغٟٛ, .14

غٛم  يف املسضز طاق٢ايع ٕاال٥تُاطف َص يف تطبٝك١ٝ غ١اضز ًعبٕٛي ايص١ٖٝٓ املها١ْ

 .بػساز داَع١ 28 ايعسز املاي١ٝ, ايعطام يألٚضام
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( ايعٛاٌَ املؤثط٠ يف تؿهٌٝ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ عٔ 2448املكاطٞ ,غؿطإ) .15

١ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿر, زضاغ١ َٓؿٛض٠ ,ف١ً داَع١ اّ ايكط٣ املؤغػات ايػعٛزٜ

 (1ع,اجملًس ايعؿطٕٚ) ٚاإلْػا١ْٝيًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ 

( أثط عٓاصط املعٜر ايتػٜٛكٞ اـسَٞ  2445ايطُٛض ,ٖاْٞ ٚعاٜـ, ٖس٣ ) .16

يؿٓازم اـُؼ لّٛ يف األضزٕ ع٢ً ايصٛض٠ املسضن١ َٔ قبٌ ايػٝاح : زاضغ١ 

 1, ايعسز١ً1 األضز١ْٝ يف إزاض٠ األعُاٍ, اجملً س َكاض١ْ اجمل

(اـسَات ايػٝاس١ٝ ٚ أثطٖا ع٢ً غًٛى املػتًٗو  2449بطلٞ ,أمئ) .17

 َادػتر يف ايعًّٛ االقتصاز١ٜ داَع١ أقُس بٛقط٠ بَٛطزاؽ اؾعا٥ط  

َا ع٢ً غًٛى  ايتػٜٛكٞمماضغات اـساع  تأثر( 2416مشٝؼ, ٚقُس)  .18

ع٢ً عُال٤ املتادط َتعسز٠ تطبٝك١, زضاغ١ املصطٟ تًٗو ايؿطا٤ يس٣ املػ سبع

 .مبشاؾع١ زَٝاط ضغاي١ َادػتر ن١ًٝ ػاض٠ داَع١ املٓصٛض٠ األقػاّ

( ايصٛض٠ ايػٝاس١ٝ ٚايتسؾل ايػٝاسٞ ع٢ً َصط 2441عبسايٖٛاب ,غ٢ٗ ) .19

ضغاي١ زنتٛضاٙ غر َٓؿٛض٠ بكػِ ايسضاغات ايػٝاس١ٝ ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايؿٓازم 

 .ٕداَع١ سًٛا

( محا١ٜ املػتًٗو َٔ ايػـ ايتذاضٟ 2442قُٛز, عبساهلل سػني)  .24

 .2ٚايصٓاعٞ زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ط

( زضد١ املُاضغات ايتػٜٛك١ٝ ايالأخالق١ٝ يف ايتذع١٥ يف 2411َٓصٛض ,فٝس) .21

مشاٍ ايطؿ١ ايػطب١ٝ َٚس٣ تكبٌ املػتًٗهني هلا ف١ً داَع١ ايٓذاح يألعاخ 

  .)ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ(ؾًػطني

( )تٛظٝـ اـساع ايبصطٟ يف ايتصُِٝ ايساخًٞ 2413ْاضطٜٔ ,غاز٠ ) .22

 .يًُػهٔ املعاصط( َادػرت داَع١ أّ ايكط٣ ن١ًٝ ايؿٕٓٛ ٚايتصُِٝ ايساخًٞ
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