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 تحمٍك فعانٍح سالسم انتىرٌذ عهىتسىٌك تانعاللاخ انأثر 

 حإعذاد انثاحث

 دٌُا يحًذ عثذانحًٍذ شعراوي

 :انًهخص

فعانٛيح ظالظيم انرٕزٚيد فيٙ ذؽيٛيق  انرعٕٚق تانعالقاخ أشسْدفد اندزاظح نهرعسف عهٗ 

، ٔذييى اظيير داو انًييُٓط انرؽهٛهيييٙ فييٙ ظًٕٓزٚييح يظيييس انعستٛييحقطيياا انطثاعييح نييدٖ 

ٕشٚعٓيا عهيٗ عُٛيح عشيٕا ٛح ى ذاٌ ٔذيٛاالظيرثْيٗ انٕطفٙ، ٔنيد ذى ذظًٛى أداج انيٛاض 

، ٔذييى اظيير داو تسَييايط انرؽهٛييم ا ؼظييا ٙ قطيياا انطثاعييحؽثيٛييح يييٍ انعييايهٍٛ نييدٖ 

SPSS رعيٕٚق هن اٚعياتٙ نيٗ ٔظيٕد أشيسع اندزاظح، ٔذٕطيهد اندزاظيح ئٔالخرثاز فس

، ٔأٔطد اندزاظح تؼسٔزج شٚادج االْرًاو فعانٛح ظالظم انرٕزٚدذؽيٛق  تانعالقاخ فٙ

 .فعانٛح ظالظم انرٕزٚدذؽيٛق يٍ أشس اٚعاتٙ فٙ  انًا نٓرعٕٚق تانعالقاخ انت

Abstract: 

The study aimed to identify the effect of Relationship Marketing 

in achieving the effectiveness of supply chains in the printing 

sector in Arab Republic of Egypt. 

The descriptive analytical method was used. The measurement 

tool was questionnaire which designed and distributed to a 

random sample of workers in the printing sector. SPSS was used 

to test the study hypotheses.  

The study found a positive effect of Relationship Marketing in 

achieving the effectiveness of supply chains, 

The study recommended necessity of increasing interest in 

Relationship Marketing because of its positive impact in 

achieving the effectiveness of supply chains. 
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 اندسء األول: اإلطار انعاو نهذراسح

 :أوال: انذراساخ انساتمح

 (Searcy et. Al., 2016) دراسح .1
(1)

 تعُىاٌ: 

 إطار شايم يتعذد األتعاد نتمٍٍى أداء سالسم انتىرٌذ.

نرؽعيٍٛ أدا  ظالظيم انرٕزٚيد، ٔذيٕفٛس َ يسج ْدفد اندزاظح ئنٗ ذيدٚى ئؽاز شايم 

شًٕنٛح نعالظم انرٕزٚد كُ او يركايم يٍ خالل يعًٕعح يٍ األتعاد ٔاألَ ًح، ٔتُا  

َ او نعالظم انرٕزٚد انًركايهح نرعٓٛم عًهٛح اذ اذ انيساز ٚعرًد عهٗ ذ طيٛؾ انًيٕازد 

ًشيرسٚاخ، ذؽٕٚيم ٔ انركايم انٕظٛفٙ، ٔذؽدٚد أشس يكَٕاخ يساؼم ظالظم انرٕزٚيد اان

 االَراض، انرٕشٚع( عهٗ ئدازج ظالظم انرٕزٚد.

ذٕطييهد اندزاظييح ئنييٗ أٌ تُييا  ئؽيياز شييايم نرؽعييٍٛ أدا  ظالظييم انرٕزٚييد، ٔأٌ 

انًُيٕذض ٚعرًييد عهييٗ دعييى انيييساز ٔ انرؽهٛييم ٔانرطييٕٚس ٔانرعييأٌ تييٍٛ عُاطييس ظالظييم 

َ ياو ظالظيم انرٕزٚيد انرٕزٚد، ٔأٌ انًُٕذض انًيرسغ ٕٚػػ انعٕايم انالشييح نرؽعيٍٛ 

تشكم يركايم، ٔأٌ ا ْرًاو ترطٕٚس يساؼم ظالظم انرٕزٚيد ٚيإد٘ ذيهٛيم انركهفيح، ٔأٌ 

ذعييٓٛم عًهٛييح اذ يياذ انيييساز ٔذ طييٛؾ انًييٕازد ٔانركايييم عهييٗ ايرييداد يساؼييم ظالظييم 

 انرٕزٚد ٚإد٘ ئنٗ ذ فٛغ ذكهفح انًُرعاخ.

(Payne & Frow, 2017دراسح ) .2
(2)

  :تعُىاٌ 

 تانعاللاخ: انتطهعاخ انًاضٍح َحى انًستمثمنتسىٌك ا

ْدفد اندزاظح ئنٗ يساظعح ًَٕ ٔذطٕز يعال انرعٕٚق تانعالقاخ، ٔذؽدٚد 

األٔنٕٚاخ انس ٛعٛح نًعريثم انرعٕٚق تانعالقاخ، ٔانكشف عٍ أشس انرعٕٚق تانعالقاخ 

 األدا ، ٔكرنك عهٗ انرًٛص انًإظعٙ، ٔذؽدٚد دٔز انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ ذطٕٚس

 ذؽدٚد يدٖ يعاًْح انرعٕٚق تانعالقاخ فٗ ذؽيٛق األْداف االظرساذٛعٛح.

ذٕطهد اندزاظح ئنٗ ٔظٕد عالقح ازذثاؽ يعُٕٚح تٍٛ انرعٕٚق تانعالقاخ 

ٔذؽيٛق انرًٛص انًإظعٗ، ٔظٕد ذأشٛس يعُٕٖ ألتعاد انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ أتعاد 

فٗ ذيدٚى ان ديح، ذًٛص انًٕازد  انرًٛص انًإظعٗ ٔانًرًصهح فٗ اذًٛص انيٛادج، انرًٛص

انثشسٚح، انرًٛص انًانٗ(، ٔتُٛد اندزاظح أٌ اْرًاو انيٛاداخ ا دازٚح تًفٕٓو انرعٕٚق 
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تانعالقاخ نٓا ذأشٛس ئٚعاتٙ عهٗ ذؽيٛق ذًٛص انًُ ًح، ٔكرنك انرعٕٚق تانعالقاخ 

قاخ ٚعاْى فٗ ذؽيٛق األْداف االظرساذٛعٛح، ٔٔ ظٕد دٔز اٚعاتٙ نهرعٕٚق تانعال

 عهٗ ذطٕٚس األدا .

(Harun & Noor, 2018) دراسح .3
(3)

 تعُىاٌ:  

 انتسىٌك تانعاللاخ فً صُاعح انتأيٍٍ: تحهٍم يُهدً

ْدفد اندزاظح ئنٗ يعسفح أشس انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ طُاعح انرأيٍٛ، ٔانرعسف عهٗ 

عهٗ  أْى يؽدداخ انرعٕٚق تانعالقاخ، ٔذؽدٚد اٜشاز انً رهفح نهرعٕٚق تانعالقاخ

طُاعح انرأيٍٛ، ٔانرعسف عهٗ دٔز انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ شٚادج انيدزاخ انرُافعٛح، 

ٔ ذؽهٛم أشس انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ االظرساذٛعٛاخ انرعٕٚيٛح، ٔانرعسف عهٗ ذأشٛس 

 انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ األدا .

ٚق تانعالقياخ عهٗي طي ُاعح انريأيٍٛ، ذٕطهد اندزاظح ئنٗ ٔظٕد أشس اٚعياتٙ الظير داو انرعٕي

اعح  ٔأٌ انعًال  ٔانًُرعاخ ٔانركُٕنٕظٛا ْٔٛكم انرٕشٚع ْٙ انعٕاييم انًيإشسج عهٗي أدا  طُي

ٚق تانعالقييياخ ذرًصييم فييٙي انعًيييال  ٔانكًٛييياخ  انرييأيٍٛ، ٔتُٛيييد اندزاظيييح أٌ أْييى أتعييياد انرعييٕي

ٚق تانعالقيياخ ٚعيياْى فيٙي شٚييادج انيييدزاخ  انًطهٕتييح ٔاؼرٛاظيياخ انعًييال  ٔعييددْى، ٔأٌ انرعيٕي

 انرُافعٛح، ٕٔٚظد ذأشٛس اٚعاتٙ نهرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ األدا .

( Francisco et. Al., 2019) دراسح .4
(4)

 تعُىاٌ: 

 لٍاش أداء سالسم انتىرٌذ فً انصُاعح: أسهىب تطالح لٍاش األداء انًتىازٌ.

ْييدفد اندزاظييح ئنييٗ انرعييسف عهييٗ ؽييسس قٛيياض أدا  ظالظييم انرٕزٚييد فييٙ يعييال 

انظُاعح، ٔذيدٚى ئؽياز ٚعرًيد عهيٗ تطاقيح األدا  انًريٕاشٌ نيٛياض أدا  ظالظيم انرٕٚيد، 

ٔذؽدٚد ؽثٛعح انعالقح تٍٛ اظر داو أظهٕب تطاقح األا  انًرٕاشٌ ٔأدا  ظالظم انرٕزٚد، 

ٍ أدا  ظالظيم انرٕزٚيد، ٔيعسفيح ؽيسس انر هية ٔيعسفح انعٕايم انرٙ ذيإد٘ ئنيٗ ذؽعيٛ

 عهٗ انًشكالخ فٙ ئدازج ظالظم انرٕزٚد. 

ذٕطهد اندزاظح ئنٗ أَّ ًٚكٍ قٛاض فعانٛح أا  ظالظم انرٕزٚد ييٍ خيالل اظير داو 

أتعاد تطاقح األدا  انًرٕاشٌ، ٔتُٛد اندزاظح أٌ يٍ أْى انعٕايم انرٙ ذإد٘ ئنٗ ذؽعٍٛ 

فييٙ ا ْرًيياو تييانعًال  ٔانعييٕدج ٔانًسَٔييح ٔاألدا  انثٛ ييٙ أد  ظالظييم انرٕزٚييد ذرًصييم 
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ٔتُٛد اندزاظيح أٌ ذطيٕٚس انعًهٛياخ ٔعيدو ا ْرًياو تاذثياا يُ يٕز انيرعهى ٔانًٕزدٍٚ، 

 ٔانًُٕ ٔػعف انريُٛاخ ذإد٘ ئنٗ ػعف أدا  ظالظم انرٕزٚد.

(Ralahallo et. Al., 2020) دراسح .5
(5)

 تعُىاٌ:  

 وطثٍعح انًكاٌ وانخذياخ عهى االحتفاظ تانعًالء.تأثٍر انتسىٌك تانعاللاخ 

ْييدفد اندزاظييح ئنييٗ يعسفييح أشييس انرعييٕٚق تانعالقيياخ ٔتعييغ انًر ٛييساخ ا دازٚييح 

اانًكاٌ انرعاز٘، ؽثٛعح انثٛ ح، ان دياخ انًراؼح( عهيٗ ا ؼرفياظ تيانعًال ، ٔانرعيسف 

افعيٍٛ، ٔانرعيسف عهٗ دٔز انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ يُع انعًيال  ييٍ االَرييال ئنيٗ انًُ

عهٗ اندٔز انر٘ ٚهعثيّ انرعيٕٚق تانعالقياخ فيٙ شٚيادج انًثٛعياخ، ٔذؽدٚيد دٔز انرعيٕٚق 

 تانعالقاخ فٙ تُا  آنٛاخ نرطٕٚس ئظرساذٛعٛاخ انرعٕٚق. 

تانعًال ، ذٕطهد اندزاظح ئنٗ أٌ ا ْرًاو تانرعٕٚق تانعالقاخ ٚإد٘ ئنٗ ا ؼرفاظ 

اانًكاٌ، ؽثٛعح انثٛ ح، ان يدياخ( ذعياْى فٙي ا ؼرفياظ ٔأٌ ذؽعٍٛ تعغ انًر ٛساخ ا دازٚح 

ٚس اظييرساذٛعٛاخ  ٚق تانعالقيياخ ٔتُييا  آنٛيياخ نرطيٕي ٍ انرعيٕي تييانعًال ، ٔذٕظييد عالقييح ئٚعاتٛييح تيٛي

ٚق تانعالقياخ ٚعًيم عهٗي تُيا  َ ياو  انرعٕٚق تظٕزج أفؼم، ٔتُٛد اندزاظح أٌ ذطثٛق انرعٕي

 نرٙ ذٕاظّ انعًال .ٚعاْى تشكم ئٚعاتٙ فٙ ذيهٛم ذيهٛم انًشكالخ ا

(Vegter et. Al. , 2020) دراسح .6
(6)

 تعُىاٌ: 

 سالسم انتىرٌذ فً ًَارج األعًال: انعًهٍاخ وأهذاف األداء.

ْدفد اندزاظيح ئنيٗ اخرٛياز أفؼيم ًَيٕذض نركاييم ئدازج ظالظيم انرٕزٚيد ييٍ أظيم 

 ذؽعييٍٛ أدا  انًُ ًييياخ، ٔذؽدٚيييد أْييى األتعييياد انالشييييح نرؽيٛييق انركاييييم فيييٙ ظالظيييم

انرٕزٚد، ٔذؽدٚد أشس انرٕظّ االظرساذٛعٗ ٔانصيح فٗ ذؽيٛق انركايم فٙ ظالظم انرٕزٚد، 

 ٔذؽدٚد أشس ذنك انركايم فٙ ظالظم ا يداد عهٗ أدا  انًُ ًاخ.

ذٕطهد اندزاظح ئنٗ تُا  ًَٕذض ييرسغ ٚؼى انرٕظّ االظرساذٛعٗ ٔانصيح ٔانركايم 

ٔظييٕد ذييأشٛس نهركايييم تييٍٛ عُاطييس  فييٙ ذفعٛييم دٔز ظالظييم انرٕزٚييد، ٔتُٛييد اندزاظييح

ظالظييم انرٕزٚييد عهييٗ ذؽعييٍٛ األدا  ، ٔأٌ انرٕظييّ ا ظييرساذٛعٙ ٚييإدٖ انييٗ ذؽعييٍٛ 

األدا ، ٔأٌ انصيح ذعياْى فيٙ ذؽعيٍٛ األدا ، ٔأشيازخ َريا ط اندزاظيح ئنيٗ أًْٛيح انيدٔز 

 انٕظٛؾ نهعًهٛاخ ٔذؽيٛق األْداف عهٗ ظالظم انرٕزٚد ٔيٍ شى ذؽعٍٛ األدا . 
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 : يشكهح انذراسح:ثاٍَا

 ذرثهٕز يشكهح اندزاظح تظفح أظاظٛح يٍ خالل انرعاؤل انس ٛط انرانٙ:

 ئنٗ أ٘ يدٖ ٚعاْى انرعٕٚق تانعالقاخ فٙ ذؽيٛق فعانٛح ظالظم انرٕزٚد؟

 ثانثا: فرض انذراسح:

 نهرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ ذؽيٛق فعانٛح ظالظم انرٕزٚد. ٕٚظد أشس ذٔ دالنح اؼظا ٛح

 انذراسح: راتعاً: أهذاف

انرعٕٚق تانعالقاخ فٙ ذؽيٛق فعانٛح ظالظم انرٕزٚيد فيٙ انرعسف عهٗ يدٖ االْرًاو ت .2

 قطاا انطثاعح.

ٔكرنك ذؽدٚد أشس انرعٕٚق تانعالقاخ ٔذؽيٛق فعانٛح ظالظم انرٕزٚد ذؽدٚد انعالقح تٍٛ  .0

 انرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ ذؽيٛق فعانٛح ظالظم انرٕزٚد فٙ قطاا انطثاعح .

قطاا انطثاعح،  ٕعح يٍ انرٕطٛاخ انرٙ ًٚكٍ أٌ ذفٛد انيٛاداخ ا دازٚح فٙذيدٚى يعً .5

 ٔانٕشازاخ انًعُٛح ، ٔانعٓاخ ذاخ انعالقح، ٔانًٓرًٍٛ تٓرا انًعال.

 خايسا: أهًٍح انذراسح:

 األهًٍح انعهًٍح: .أ 

، ٔكييرنك ذعيياْى فييٙ ذٕػييٛػ انرعييٕٚق تانعالقيياخ يفٓييٕو  ذعيياعد فييٙ انرعييسف عهييٗ .2

 انرٕزٚد.يفٕٓو ظالظم 

ا  .0 ٚق تانعالقيياخ ٚعرثييس يٕػيٕي ع انٓايييح، نييرا ظالظييم انرٕزٚييد ٔكييرنك انرعيٕي ييٍي انًٕاػيٛي

خظٕطيام  ًٚكٍ أٌ ذعاْى اندزاظح فٙي ئييداد انًكرثيح انعستٛيح عًٕييام ٔانًكرثيح انًظيسٚح

 .ظالظم انرٕزٚدتانًعازف ؼٕل ْرا يٕػٕا انرعٕٚق تانعالقاخ ٔيٕػٕا 

 األهًٍح انتطثٍمٍح: .ب 

ْٕٔ يعال ذطثٛيٙ ْاو ؼٛس قطاا انطثاعح ٚرى ذطثٛق ْرِ اندزاظح عهٗ  .2

م ألْى  انطثاعح فٙ يُرعاخ ٚعرثس ْرا انيطاا االظرساذٛعٙ يظدزام أظاظٛا

م ٔنٓا أًْٛح  م ٔاظرساذٛعٛا م ْايا ظًٕٓزٚح يظس انعستٛح ٔنرا فٓٙ ذًصم قطاعا

 .انطثاعحكثٛسج فٙ قطاا 
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،  فعانٛح ظالظم انرٕزٚدانعدٚد يٍ انًشاكم انرٙ ذإد٘ ئنٗ ػعف انًطاتع ذٕاظّ  .0

األيس انر٘ ٚرطهة انرسكٛص عهٛٓا ٔانثؽس عٍ انطسس ٔاألظانٛة انرٙ ذإد٘ ئنٗ 

 ندٚٓا. انؼعف فٙ فعانٛح ظالظم انرٕزٚدانر هة عهٗ 

 اندسء انثاًَ: االطار انًفاهًًٍ نهذراسح

انعٛاظاخ انرٙ ذيٕو تيٛاض ٔذؽيٛق ْدف  ٚعرثس انرعٕٚق تانعالقاخ عثازج يعًٕعح يٍ

االؼرفاظ تانعًال  ْٔرا يا ٚيدعى ظيثم ٔئظيسا اخ االؼرفياظ تيانعًال  فيٙ تُيا  عالقياخ 

ؽٕٚهح األيد يع انعًال  ٔانًؽاف ح عهٗ ْرِ انعالقح تاشثاا ؼاظاخ ٔزغثياخ انعًيال  

ذا ييا ذيى ٔتانرانٙ ذعصٚيص انصييح نيدٚٓى ٔانؽظيٕل عهيٗ يُيافع ٔقًٛيح يؼيافح خظٕطيام ئ

 زتطّ تعالظم انرٕزٚد.

 أوالً: انتسىٌك تانعاللاخ:

ٚعد انرعٕٚق تانعالقاخ يٍ انًفاْٛى ا دازٚح انرٙ ذُؽيدز ظيرٔزْا ييٍ انُظيف األخٛيس 

يٍ انيسٌ انعشسٍٚ، ٔيٍ ْيرا انًُطهيق كياٌ ُْياا ذثاُٚيام ٔ ظٓياخ َ يس انثياؼصٍٛ ذعياِ 

تانعالقاخ ٔ نرا ٚعيرعسع ْيرا انعيص  ذنك، ٔ ال ٕٚظد ذعسٚف شايم ٔ يٕؼد نهرعٕٚق 

 تعغ انًفاْٛى ذاخ انعالقح تانرعٕٚق تانعالقاخ.

 يفهىو انتسىٌك  تانعاللاخ: .أ 

ييدخم ذعيٕٚيٙ ٚعرًيد عهيٙ ا خرفياظ انعًيال  تشيكم ز ٛعيٙ تاعرثيازِ األظياض فييٙ  .2

ؽهة انًُرعاخ يٍ قثم انًُ ًح ؼٛس ٚرى انرٕاطيم ييع انعًيال  تشيكم يعيرًس نرؽيٛيق 

ٔزغثاذٓى فٙ انًُرعاخ.يرطهثاذٓى 
3

 

انرعٕٚق انر٘ ٚكٌٕ نهعًٛم انُٓا ٙ فّٛ دٔز انًثادزج فٙ ؽهة االؼرٛاظاخ أٔ انعهع  .0

أ ان دياخ يٍ خالل قٛاو انًُ ًح تانرعسف عهٗ األَٕاا ٔانًٕاطفاخ ٔاألؼعاو انرٙ 

ٚسغثٌٕ تٓا يٍ انًُرعاخ ٔيٍ شى ٚرى انعًم عهٗ ذٕفٛسْا ٔفيام نرهك انًرطهثاخ.
3

 

انرعٕٚق انر٘ ٚعرًد عهٗ ا ؼرفاظ تانعًال  يٍ خالل ذٕفٛس انًُرعاخ تانًٕاطفاخ  .5

انرٙ ٚؼيعَٕٓا ييٍ خيالل اذثياا اظيرساذٛعٛح انًثيادزج يعٓيى ؼٛيس ذٓيرى انًُ ًيح تشيكم 

قٕ٘ تانرعسف عهٗ آزا ٓى نرؽعٍٛ يسكصْا انعٕقٙ ندٚٓى.
3
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ادأج فيٙ انرعاييم ييع يُٓط ٚعرًيد عهيٗ شٚيادج انعالقيح ييع انعًيال  ؼٛيس ٚرًٛيص تانًثي .4

ٔانرعأٌ يٍ خالل ذكاييم  انعًال  ٔيعسفح اؼرٛاظاذٓى ٔ ذًُٛح ٔذطٕٚس انعالقاخ يعٓى

ئداز٘ ٚؼًٍ ذدفق انًعهٕياخ ؼٕل ؽثٛعح انعًال  ٔانًُرعاخ. 
(10)

 

3.  ٍٚ عًهٛح يعيرًسج ٔ يُ ًيح ذؼيى يعًٕعيح يٍي ا ظيسا اخ انرٙي ذرفاعيم فًٛيا تُٛٓيا نركٕي

ل عهٗي انًعهٕيياخ انالشييح الذ ياذ انييسازاخ فٙي انٕقيد ٔ قاعدج تٛاَاخ عٍ انعًال  ن هؽظٕي

تانشكم انًُاظة ٔ اندقح انًُاظثح تًا ٚإد٘ ئنٗ ذؽيق أْداف ا ؼرفاظ تانعًال . 
(22)

 

تأَييّ ًَييٕذض ئداز٘ ذعييٕٚيٙ ٚٓييدف ئنييٗ ذهثٛييح وتعرررف انثاحثررح انتسررىٌك تانعاللرراخ 

يع انعًال  األدا  انرعٕٚق يٍ يرطهثاخ ٔأْداف انعًال  ٔا ؼرفاظ ٔ ذطٕٚس انعالقاخ 

 أظم ذع ٛى يعدل انستؽٛح ٔشٚادج انًثٛعاخ.

أهذاف انتسىٌك تانعاللاخ  .ب 
(12)

 

 انرطٕٚس انفعهٙ فٙ األدا  انرعٕٚيٙ. .2

 انًسَٔح فٙ انكًٛح انًطهٕتح عٍ انكًٛح انًعرادج. .0

 ئَ فاع ٔاػػ فٙ انركهفح أٔ انععس. .5

 ذؽعٍ ٔاػػ فٙ أدا  ٔخطٕاخ ذعهٛى االؼرٛاظاخ. .0

 ٔظٕد خدياخ أٔ ذعٓٛالخ فٙ اندفع أٔ تعغ انرعٓٛالخ األخسٖ ا ػافٛح. .3

ذ فٛغ انًُرعاخ انساكدج يٍ خالل ا َ فاع فٙ انًٕاد انًعر ديح فٙ انًُرعاخ  .3

 أٔ عًهٛاخ انرظُٛع ان ٛس ػسٔزٚح.

 انرسكٛص عهٗ ذفعٛم ا نرصاو تًًازظاخ انرظُٛع ٔئَراض انًٕاد ٔفق يرطهثاخ انعًال . .3

 انًعرًس نهًُرعاخ ٔذٕفٛسْا تًٕاطفاخ نعدٚدج ذرُاظة يع زغثاخ انعًال .انرطٕٚس  .3

خطىاخ تطثٍك انتسىٌك تانعاللاخ  .ج 
(13)

 

انرعسٚف: ئٌ ذطثٛق انرعٕٚق تانعالقاخ ٚرطهة انرعسف عهٗ يدٖ كفا ج أْدافٓا ٔقدزذٓا،  .2

 ٔانرؽيق يٍ يدٖ كفا ج األْداف ٔايرالا انريُٛاخ انًال ًح نرطثٛق ْرا انًفٕٓو.

انر طٛؾ: ْٔرا ٚرطهة يٍ انًُ ًح انعًم عهٗ ٔػع خطؾ ذرسكص ؼٕل َٕا  .0

انريُٛح انرٙ ظٛرى اظر دايٓا فٙ يعال ئَراض انًُرعاخ أٔ ذيدٚى ان دياخ، ٔانر طٛؾ 

 نعًهٛح انؽظٕل عهٗ ظًٛع انثٛاَاخ انًسذثطح تانعًال .



 
 أثر التسويق بالعالق ات على تحقيق فعالية سالسل التوريد

  دينا محمد عبدالحميد شعراوي

0202انعدد األٔل                                        انًعهد انصاَٙ عشس                                      

 

  00 
 

ٕج ػسٔزج انيساز: ٔٚيظد تٓا ئذ اذ انيسازاخ ان اطح تانعًال  ٔذرطهة ْرِ ان ط .5

دعى ا دازج انعهٛا نٓرِ انفكسج ٔانيٛاو تثسايط دزاظح انعٕس ٔظًٛع انثٛاَاخ تٓدف 

 انرعسف عهٗ زغثاخ انعًال  ٔيرطهثاذٓى ٔانرعسف عهٗ ظٕدج انًُرعاخ.

انرطثٛق: ػسٔزج َشس انٕعٙ تٍٛ انعايهٍٛ ذعاِ ْرا انًفٕٓو ٔذؽيٛق زٔغ انفسٚق  .0

ٙ فاٌ ْرا ٚرطهة شٚادج انًعسفح ٔ انيدزج انرُ ًٛٛح فٙ دعى ْرا انٓدف نهًُ ًح، ٔتانران

 ٔذٕفٛس انريُٛاخ ٔذطٕٚس ئدازج انًٕازد انثشسٚح عهٗ ذطثٛق انرعٕٚق تانعالقاخ.

انًساقثح: ئٌ انًؽاف ح عهٗ ظًٛع ا َعاشاخ انرٙ ذى ذؽيٛيٓا يٍ خالل ان طٕاخ  .3

 ٛى عهٗ انُؽٕ انًعرًس. انعاتيح ٚرطهة انعًم تعدٚح عهٗ انيٛاو تعًهٛاخ انًساقثح ٔانريٛ

يعىلاخ تطثٍك انتسىٌك تانعاللاخ  .د 
(14)

 

 اَ فاع دزظح انٕعٙ تأًْٛح آزا  ٔدٔز انعًال  فٙ ذطٕٚس انًُرعاخ. .2

 انيظٕز فٙ ذٕفٛس تسايط ذدزٚة فّعانح نهعايهٍٛ. .0

 انًيأيح انشدٚدج نعًهٛح انرطٕٚس انرٙ ذعرًد فٙ األظاض عهٗ زغثاخ ٔيرطهثاخ انعًال . .5

عهٗ ذؽيٛق انرٕاشٌ فٙ األدا  تٍٛ انًًازظاخ ا دازٚح ان اطح  عدو انيدزج .0

 تاظرساذٛعٛح ا دازج ٔتٍٛ انر ٛساخ ٔيُاؾ انعًم ٔذفؼٛالخ انعًال  .

 ا فرياز ئنٗ انًٕازد انالشيح نعًهٛح ذطثٛق انرعٕٚق تانعالقاخ. .3

ثٛق اَ فاع انًعرٕٖ انركُٕنٕظٙ أٔ انريُٙ انالشو ندعى انعٕٓد انرطٕٚسٚح َؽٕ ذط .3

 انرعٕٚق تانعالقاخ.

ػعف ذفعٛم َ ى ذثادل انًعهٕياخ تٍٛ انًُ ًاخ ٔانعًال  ٔانرٙ يٍ شأَٓا أٌ  .3

 ذؽيق ا ظر الل األيصم نهيدزاخ انداخهٛح نهًُ ًاخ فٙ ذؽيٛق يرطهثاخ انعًال .

 ثاٍَاً: سالسم انتىرٌذ

األْيداف، ذعاْى ظالظم انرٕزٚد ترؽيٛق انريٕاشٌ تيٍٛ ؽهثياخ انعًيال  ٔييٍ شيى ذؽيٛيق 

ْٔييرِ انعٓييٕد ذعًييم تظييٕزج يعرًعييح عهييٗ شٚييادج ا ٚييساداخ، ٔذؽيييق يساقثييح أفؼييم 

نهركهفح، ٔاظير داو أفؼيم نوطيٕل تا ػيافح ئنيٗ زػيا  انعًٛيم، ٔذيإد٘ انكفيا ج فيٙ 

 ذطثٛق ظالظم انرٕزٚد ئنٗ ذؽيٛق زػا انعًال  ٔذؽيٛق انًُٕ ٔانستؽٛح.
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 يفهىو سالسم انتىرٌذ: .أ 

  ٔاألقساد ٔانركُٕنٕظٛا ٔاألَشطح ٔانًعهٕياخ ٔانًٕازد يُ ٕيح يٍ انًثاد٘ .2

انًطهٕتح نُيم انًُرعاخ أٔ ان دياخ يٍ انًٕزدٍٚ ئنٗ انعًال . 
(23ا

 

انعُاطس ٔانعًهٛاخ انًرداخهح ٔانالشيح نؼًاٌ انكًٛح انًُاظثح يٍ انًُرط فٙ  .0

األياكٍ انًُاظثح ٔفٗ انٕقد انًُاظة ٔتأقم ذكهفح يًكُح.
(23ا 

 

ٔذظًٛى انًُرعاخ أٔ ان دياخ ٔانرٙ ذشًم ذظًٛى انًُيرط ٔذيدتٛس االؼرٛاظياخ ئدازج  .5

 ٔانرُثإ ٔانر طٛؾ ٔا َراض ٔانرٕشٚع ٔا َعاش ٔخديح يا تعد انثٛع.
(23ا

 

ذؽٕٚم انًٕازد انطثٛعٛح ٔانًٕاد ان او ٔانًكَٕاخ ئنٗ انًُرط انُٓا ٙ انر٘ ٚرى ذعهًّٛ  .0

يرطٕزج.ئنٗ انعًٛم انُٓا ٙ يٍ خالل َ ى 
(23ا

 

تأَٓا يًازظاخ يركايهح الظر داو انًدخالخ ٔذؽٕٚهٓيا وتعرف انثاحثح سالسم انتىرٌذ 

ئنييٗ ي سظيياخ تانشييكم انيير٘ ٚييإد٘ ئنييٗ ذؽيٛييق انعييٕدج ٔا نرييصاو تًٕاعٛييد انرعييهٛى 

 ٔاألظعاز انًُاظثح ٔذٕفٛس انكًٛاخ انالشيح ٔانركُٕنٕظٛا انًطهٕتح.

أهذاف سالسم انتىرٌذ: .ب 
 (19)

 

يرطهثاخ انعًيال  ييٍ خيالل االظير داو األيصيم نهًيٕازد، تًيا فيٙ ذنيك ذٕشٚيع ذهثٛح  .2

 ٔانعًانح.  ٔانً صٌٔ انيدزاخ،

 ذععٗ ئنٗ انستؾ تٍٛ انعسع ٔانطهة، ٔانيٛاو ترنك يع انؽد األدَٗ يٍ انً صٌٔ. .0

ذ فٛغ عهٗ االخرُاقاخ ٔيظادز اظرساذٛعٛح نرؽيٛق ذٕاشٌ تٍٛ انُيم ٔأقيم  .5

 ذكهفح يادٚح.

انعٛييييد فييييٙ انًكيييياٌ انًُاظيييية ٔفييييٙ انٕقييييد انًُاظيييية  انًُييييرط انؽظييييٕل عهييييٗ .0

 .انركانٛف ٔتأقم

 .نهعًٛم خديح دٚى أفؼمأقم يا ًٚكٍ كهًا أيكٍ ٔذي انً صٌٔ ظعم .3

 .ا َراض ذ فٛغ ٔقد دٔزج .3

ذ فٛغ عدو انرأكد ٔانً اؽس فٙ ظالظم انرٕزٚد، نرنك ٚكٌٕ ُْاا شعٕزام ئٚعاتٛام  .3

 .انُٓا ٙ انعًٛمخديح  ٔيعرٕٚاخ ، انعًهٛاخ،انً صٌٔ ؼٕل يعرٕٚاخ

 .انُ او انرسكٛص فٙ ئدازج ظالظم انرٕزٚد ٚكٌٕ عهٗ يصانٛح .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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عُاصر سالسم انتىرٌذ: .ج 
20

 

 ذعرثييس ان طييح ْييٙ انعييص  االظييرساذٛعٙ فييٙ ئدازج ظالظييم انرٕزٚييد ألٌ ان طـييـح: .2

انٓدف األظاظٙ ْٕ ذؽيٛق ؽهة انعًٛم يٍ انًُرط ٔان ديح، ٔانُظٛة األكثس ييٍ 

انر طييٛؾ ٚكييٌٕ يُظييثا عهييٗ انرطييٕٚس ٔانكفييا ج، ٔذؽيٛييق أقييم ذكهفييح ٔأعهييٗ ظييٕدج 

 ٔأعهٗ قًٛح نهعًال . 

انًييٕزدٍٚ: ْييٕ عًهٛييح اخرٛيياز انًييٕزدٍٚ انالشيييٍٛ نشييؽٍ أٔ نرٕطييٛم انًُرعيياخ  .0

ئنيييٗ ذؽدٚيييد انعيييعس انًُاظييية ٔعًهٛييياخ انشيييؽٍ  ٔان يييدياخ انالشييييح، تا ػيييافح

 ٔانًدفٕعاخ نهًٕزدٍٚ ٔخهق انًظفٕفاخ انالشيح نهسقاتح ٔذؽعٍٛ انعالقاخ.

انً يييصٌٔ: أ٘ يياتهيييح اؼرٛاظييياخ انطهييية ييييع ا دازج انفعانيييح نركيييانٛف االؼرفييياظ  .5

تيييانً صٌٔ ٔكيييرنك ٔػيييع انعًهٛييياخ انًعًعيييح  دازج انً يييصٌٔ ييييٍ انًُرعييياخ 

ظٛرى ذهيٛٓا ييٍ انًيٕزدٍٚ تًيا ذشيًهّ ييٍ اظيرالو انشيؽُاخ ٔانرأكيد ٔان دياخ انرٙ 

 يُٓا َٔيهٓا ئنٗ ذعٓٛالخ ا َراض.

دج نيدٚٓى ٔيساعياج انرعيهٛى أ٘ ذيٛٛى انًٕزدٍٚ انًؽرًهٍٛ ٔيٍ شى ذؽيٛق زقاتح  :انريٛٛى .0 انعٕي

 فٙ انًٛعاد، ٔانًسَٔح، تا ػافح ئنٗ انًؽاف ح عهٗ انعالقاخ يع انًٕزدٍٚ.

ع: ؼٛييس ٚييرى ظدٔنييح األَشييطح انؼييسٔزٚح ناَريياض ٔاالخرثيياز ٔانرعث ييح ٔا عييداد  .3 انرظُٛـيـي

 نهرعهٛى ٔٚرى قٛاض يعرٕٚاخ ظٕدج انً سظاخ ٔقٛاض ئَراظٛح انًٕازد انثشسٚح.

ٚعُٗ ذنك ديط انعًال  ٔاؼرٛاظاذٓى، يع انيدزج انرظُٛعٛح ٔانٕقد انالشو  :انرظًٛى .3

نهٕطٕل ئنٗ انعٕس.
(02ا 

 

 .انرش ٛم: ٔفّٛ ٚرى انرسكٛص عهٗ يساقثح انعٕدج ٔظدٔنح انعًم .3

 انًٕقع: أ٘ ذؽدٚد يٕاقع انرعٓٛالخ. .3

ئدازج انعًهٛاخ انًرعهيح ترُعٛق اظرالو انطهثاخ يٍ انعًال  ٔذطٕٚس شثكح  :انتسهٍى .3

عًييال ، ٔٔػييع َ يياو فعييال  عييداد انُيييم ٔذنييك نرٕطييٛم انًُرعيياخ انُٓا ٛييح ئنييٗ ان

 انفٕاذٛس ٔاظرالو انًيثٕػاخ يٍ انعًال . 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
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يتطهثاخ تطثٍك سالسم اإليذاد .د 
(22)

 

االظييرعاتح انعييسٚعح نؤايييس يييٍ ٔقييد ذهيييٗ األيييس ٔخييالل انشييؽٍ ٔؼرييٗ ذعييهٛى  .2

 انفاذٕزج ٔانؽظٕل عهٗ انًعرؽياخ انًانٛح.

ٔييٍ شيى ذ فيٛغ انركهفيح تًيا انرسكٛص نهرعيسف عهيٗ ْٛكيم انركهفيح نيدٖ انًيٕزد تيّ  .0

 ٚؽيق أقم األظعاز فٙ انعٕس نهًُرط انُٓا ٙ ٔيٍ شى شٚادج ْايش انستؽٛح.

انرُثإ تانطهة ٔٚعرًد عهٗ انرُثإ تانًُرعاخ انًطهٕتيح انرُثيإ تيانرسكٛص عهيٗ ذطثٛيق  .5

 عًهٛح انر طٛؾ عثس ا دازاخ انٕظٛفٛح يعرًدا عهٗ تسيعٛاخ ذ طٛؾ انطهة.

غهفييح ؼٛييس انر هٛييف ٔانعاليييح انرعازٚييح ٔانطثييع عهييٗ األذعٓٛييص اندفعييح يييٍ  .0

 .أياكُٓا ٔٔػعٓا فٙ

 اكرًال ٔدقح األٔايس أ٘ عدو ٔظٕد أٔايس يسذععح.ٔ انركٕٚــد .3

اظييرالو انًييسدٔداخ يييٍ انًُرعيياخ انًعٛثييح أٔ انصا ييدج عييٍ ؼاظييح انعًييال ، ٔذهيييٗ  .3

 عهٗ ؼهٓا. انشكأٖ يٍ انعًال  فًٛا ٚرعهق تانًُرعاخ انًعهًح ئنٛٓى ٔانعًم

 

 اندسء انثانث: يُهدٍح انذراسح وانذراسح انًٍذاٍَح

  :انذراسح أوال: أسهىب

ًٔٚكٍ ذؽدٚد انثٛاَاخ انرٙ ذى االعرًياد عهٛٓيا فيٙ ذؽيٛيق أْيداف انًصادر انثاَىٌح:  -أ

فيٙ  حانثاؼصي خٔانًر ٛساخ انًرعهييح تٓيا ؼٛيس اعرًيداندزاظح فٙ ػٕ  يشكهح اندزاظح 

ذكٍٕٚ ا ؽاز انُ س٘ عهٗ انكرة انعستٛح ٔاألظُثٛيح، ٔانًعيالخ ٔانيدٔزٚاخ انعهًٛيح، 

ٔاألتؽياز انعهًٛيح انًر ظظيح انًُشيٕزج يُٓيا ٔغٛيس انًُشيٕزج أٚؼيام، ٔانريٙ ذُأنييد 

عهيٗ انرييازٚس  حانثاؼصي خيٕػٕا اندزاظح أٔ تعغ ظٕاَثٓا، تا ػافح ئنٗ ذنك اعرًد

 . رهفح ذاخ انعالقحًاخ انعٓٔانُشساخ انرٙ ذظدز عٍ ان
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ٔذييى االعرًيياد عهييٗ تعييغ انثٛاَيياخ انصإَٚييح انًُشييٕزج ٔغٛييس انًُشييٕزج ذاخ انظييهح 

تًٕػٕا اندزاظح يٍ خالل انسظٕا ئنٗ انًكرثاخ، ٔاندزاظاخ ٔاندٔزٚاخ ٔانُشيساخ 

ٔانًييياالخ، ٔغٛسْييا يييٍ يظييادز ظًييع انًعهٕييياخ، تا ػييافح ئنييٗ انثٛاَيياخ انًرعهيييح 

 .0202-0223خالل انفرسج انًًردج يٍ يؽم اندزاظح  يطاا انطثاعحت

قطياا : ذى ظًع انثٛاَاخ األٔنٛح انالشيح نهدزاظح ييٍ انعيايهٍٛ فيٙ انًصادر األونٍح -ب

ل عهٗي آزا ٓيى ٔاذعاْياذٓى يؽم اندزاظيح انطثاعح  يٍي خيالل قا ًيح االظيرثٛاٌ، ٔذنيك نهؽظٕي

ان اطيح تاندزاظيح، تا ػيافح ٔانرٙ ذ دو يٕػٕا اندزاظح، ٔذنك الخرثياز طيؽح انفيسٔع 

 ئنٗ ئظسا  تعغ انًياتالخ انش ظٛح، ٔٚرؼػ ذنك عهٗ انُؽٕ انرانٙ:

انعايهٍٛ نيد ذى ذظًٛى اظرًازج اظرثٛاٌ يٍ أظم يعسفح اذعاْاخ لائًح االستمصاء:  -2

م كييم قطيياا انطثاعييح فيٙي  ا اندزاظييح، ٔذييى اعييداد قا ًييح االظييرثٛاٌ تؽٛييس ذشيًي ل يٕػيٕي ؼيٕي

 ظح ٔقعًد انٗ ظص ٍٛ ز ٛعٍٛٛ ٔذنك عهٗ انُؽٕ انرانٙ:ير ٛساخ يٕػٕا اندزا

 ( فيساخ.22ٔٚركٌٕ يٍ ا انرعٕٚق تانعالقاخْٕٔ عثازج عٍ انعص  انًرعهق ت اندسء األول:

 .اخ( فيس3ٔٚركٌٕ يٍ اتعالظم انرٕزٚد ْٕٔ عثازج عٍ انعص  ان اص اندسء انثاًَ: 

عهيييٗ انًياتهيييح انش ظيييٛح عُيييد ذٕشٚيييع  حانثاؼصييي خاعرًيييدانًمررراتالخ انشخصرررٍح:  -0

اظرًازاخ االظرثٛاٌ ٔذنك ناظاتح عٍ تعغ االظرفعازاخ انرٙ قد ذسد يٍ انًعريظٗ 

يُٓى، ٔكرنك أٚؼامغ ٔشسغ تعغ انُياؽ ٔانؽظٕل عهٗ تعغ انًعهٕيياخ ٔانثٛاَياخ 

ٔانًالؼ ياخ ٔاٜزا  ا ػيافٛح ييٍ انًعريظيٗ ييُٓى ٔانريٙ ال ًٚكيٍ انؽظيٕل عهٛٓييا 

 االظرثٛاَاخ. تٕاظطح

ٛم انذراسح انتحهٍهٍح:  -5 ٛفٓا ٔذثٕٚثٓيا نرعٓي ذى ذفسٚغ انثٛاَاخ يٍ اظرًازاخ االظرثٛاٌ ٔذظُي

عًهٛح ذؽهٛهٓا ٔذفعٛسْا، ٔذنك الظر الص انُرا ط ٔانرٕطٛاخ، ٔنيد ذيى ذؽهٛيم انثٛاَياخ انرٙي 

 ذى انؽظٕل عهٛٓا تاظر داو انٕظا م ا ؼظا ٛح انًُاظثح الخرثاز طؽح انفسٔع.

 اٍَاً: يدتًع وعٍُح انذراسح:ث

ٚرًصييم يعرًييع اندزاظييح فييٙ ايييدٚس انًطثعييح، يعيي ٕل انرعييٕٚق،  يدتًررع انذراسررح: .2

يعيي ٕل انًشييرسٚاخ( فييٙ انًطيياتع تًؽيياف رٙ انييياْسج ٔانعٛييصج فييٙ ظًٕٓزٚييح يظييس 

يطثعيح يشيٓسج  505يفسدج، ٔقد تهيغ عيددْا انًطياتع  2203ؼٛس تهغ عددْى  انعستٛح
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االظرصًاز فٙ قطاا انطثاعح تًؽاف رٙ انياْسج ٔانعٛصج، ٔذنك ؼرٗ أٔ يععهح تٕشازج 

 .0223َٓاٚح انعاو 

قطيياا انطثاعييح اقرظييسخ اندزاظييح عهييٗ عُٛييح يييٍ انعييايهٍٛ فييٙ  عٍُررح انذراسررح: .0

 533، ٔنرا ذى اخرٛاز عُٛح عشٕا ٛح ؽثيٛح يٍ انعايهٍٛ ته د تعًٕٓزٚح يظس انعستٛح

 يفسدج يٍ انعايهٍٛ ٔذنك.

زاظييح عهييٗ أظييهٕب انعُٛييح انعشييٕا ٛح، ٔنييرا ذييى اخرٛيياز عُٛييح عشييٕا ٛح يييٍ اعرًييدخ اند

انعييايهٍٛ ايييدٚس انًطثعييح، يعيي ٕل انرعييٕٚق، يعيي ٕل انًشييرسٚاخ( فييٙ قطيياا انطثاعييح 

ٔته ييد عُٛييح اندزاظييح يييٍ  تًؽيياف رٙ انييياْسج ٔانعٛييصج تعًٕٓزٚييح يظييس انعستٛييح،

ٔذيى ذؽدٚيد عُٛيح ييٍ يعرًيع يفيسدج،  032يفسدج، ٔته د عُٛح اندزاظح  232انًطاتع 

، %3% َٔعيثح خطيأ 33ؽثيما نعدأل ؼعيى انعُٛيح عُيد يعاييم شييح اندزاظح تاظر داو 

 .%33.02ٔته د َعثح ا ظرعاتح 

 ثانثاً: يعايالخ انصذق وانثثاخ:

تعسع قا ًح االظرثٛاٌ عهٗ يعًٕعح يٍ انًؽكًٍٛ  حانثاؼص دقايصذق انًحكًٍٍ:  - أ

يٍ ذٔ٘ االخرظاص فٙ ذ ظض ئدازج األعًال يٍ أعؼا  ْٛ ح انردزٚط فٙ عدد 

يٍ انعايعاخ، ٔانرٍٚ أظسٔا تعغ انرعدٚالخ عهٗ االظرثٛاٌ يع ؼرف تعغ 

انفيساخ، ٔئػافح فيساخ ظدٚدج، ٔذنك تٓدف انرعسف عهٗ يدٖ ذُٕا ٔشًٕنٛح 

 ؽأز انرٙ ٔػعد نيٛاض أتعاد اندزاظح انً رهفح.انفيساخ ٔانً

ذثٍٛ يٍ يعايم انصثاخ نكم تعد يٍ أتعاد ير ٛساخ اندزاظح أٌ ثثاخ انًمٍاش:  - ب

%( ٔترنك ٚعرثس ظًٛع 2.3ظًٛع يعايالخ انظدس ْٗ دانح اؼظا ٛا عُد يعرٕٖ ا

تعاد يعايم شثاخ ظًٛع أ يعاالخ االظرثٛاٌ طادقح نًا ٔػعد نّ، كًا ٚرثٍٛ أٌ دزظح

 يؽأز االظرثٛاٌ يسذفعح ْٔرا ٚعُٙ أٌ قًٛح يعايم انصثاخ نعًٛع األتعاد يسذفعح.

 راتعا: حذود انذراسح:

اييدٚس انًطثعيح، يعي ٕل انرعيٕٚق، يعي ٕل ؽثيد اندزاظيح عهيٗ  انحذود انثشرٌح: .2

 .يظس انعستٛح تدًهىرٌحقطاا انطثاعح فٙ  انًشرسٚاخ(
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فييٙ يؽيياف رٙ انييياْسج قطيياا انطثاعييح  اقرظييسخ اندزاظييح عهييٗ انحررذود انًكاٍَررح: .0

 .انياْسجفٗ يؽاف ح  تعًٕٓزٚح يظس انعستٛحٔانعٛصج 

ذًد عًهٛيح ظًيع انثٛاَياخ ٔانًعهٕيياخ ؼيٕل يٕػيٕا اندزاظيح  انحذود انسياٍَح: .5

 .(0202 -0223عٍ انفرسج يٍ انعاو ا

انكًٛياخ ذيرظس أتعاد ظالظم انرٕزٚد فٙ ْيرِ اندزاظيح عهيٗ  انحذود انًىضىعٍح: .0

 .ٔانركُٕنٕظٛا انًرثعح تعهعهح انرٕزٚد انًطهٕب ذٕزٚدْا

 خايساً: اإلحصاء انىصفً نُتائح انذراسح انًٍذاٍَح: 

 :تعذ انتسىٌك تانعاللاخ فمراختحهٍم  .أ 

                      انًتىسط انحساتً واالَحراف انًعٍاري واألهًٍح انُسثٍح (: 1) خذول رلى

 تعذ انتسىٌك تانعاللاخ نفمراخ 

 انفمـــرج و.
 انًتىسط

 انحساتً

 االَحراف

 انًعٍاري
 انترتٍة األهًٍح انُسثٍح

 ذععٗ انًطثعح ئنٗ خهق عالقاخ ؽٛثح قٕٚح يع انًٕزدٍٚ.  .2
0.03 2.3 33.20% 2 

0.  
ٚييييٕو ظٓييياش انًشيييرسٚاخ تانًطثعيييح تيييادازج عالقييياخ ٕٚيٛيييح يرًٛيييصج ييييع 

 انًٕزدٍٚ انًؽهٍٛٛ.

5.33 2.33 33.53% 5 

5.  
انًشرسٚاخ تانًطثعيح عهيٗ ان ثيساخ انًًٛيصج نهًيٕزدٍٚ فيٙ ٚعرًد ظٓاش 

 ذيٛٛى كم عًهٛح شسا ٛح.

5.30 2.23 30.33% 3 

0.  
ٚإكد ظٓياش انًشيرسٚاخ تانًطثعيح عهيٗ االعرًياد عهيٗ ييٕزدٍٚ ٚإيُيٌٕ 

 ترثادل يُافع انرٕزٚد.

5.33 2.35 33.23% 3 

3.  
ييٕزدٍٚ ذفؼم انًطثعح ا تيا  عهٗ انًٕزدٍٚ انؽانٍٛ دٌٔ انثؽيس عيٍ 

 ظدد.

0.33 2.20 32.32% 22 

3.  
ٚععٗ ظٓاش انًشرسٚاخ تانًطثعيح ئنيٗ شٚيادج ييدج اال رًياٌ انًًُيٕغ ييٍ 

 انًٕزدٍٚ.

5.33 2.23 35.00% 3 

3.  
ٚعييعٗ ظٓيياش انًشييرسٚاخ تانًطثعييح تعيييد اذفاقيياخ ذؽييانف ؽٕٚييم األظييم 

 نايداد تاالؼرٛاظاخ.

0.20 2.33 32.30% 0 

3.  
ٌ ذييدٚى  طثعيح تيأ ى ػيسٔزج يهؽييح ذعرييد اًن ٕٚس شيسكآذ ٍ نرطي زدٚ ٕي عياعداخ نًه اًن

َراض انشسكح. إشس عٗه كفا ج ئ  ٚ  ؼٛس أَّ

5.03 2.33 33.25% 3 

 ذرعايم انًطثعح يع يٕزدٍٚ ذٔ٘ خثساخ يريديح فٙ عانى انطثاعح.  .3
5.32 2.30 33.03% 3 

 ذيٕو انًطثعح تانريٛٛى اندٔز٘ ألدا  يٕزدٚٓا انؽانٍٛٛ فٙ ظٕس انًُافعح.  .22
5.30 2.33 33.03% 0 

  %4.60. 0.96 3..3 يتىسط انثعذ 
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ٚرؼػ يٍ تٛاَياخ انعيدٔل انعياتق أٌ اندزظيح انكهٛيح  ظاتياخ أفيساد انعُٛيح عهيٗ 

انفيساخ انًسذثطح تثعد انرعٕٚق تانعالقاخ ظا خ يسذفعح ؼٛس تهغ يرٕظيطٓا انؽعياتٙ 

انعُٛح عهيٗ انفييسج (، ٔظا خ أعهٗ ئظاتاخ ألفساد 2.33( ٔتاَؽساف يعٛاز٘ ا5.35ا

انرٙ ذُض عهٗ "ذععٗ انًطثعح ئنٗ خهق عالقاخ ؽٛثح قٕٚح يع انًٕزدٍٚ"، فيٙ ؼيٍٛ 

ظا خ أقم ئظاتاخ ألفساد انعُٛح عهٗ انفييسج انريٙ ذيُض عهيٗ "ذفؼيم انًطثعيح ا تييا  

 عهٗ انًٕزدٍٚ انؽانٍٛ دٌٔ انثؽس عٍ يٕزدٍٚ ظدد".

 :سالسم انتىرٌذ أتعادتحهٍم  .ب 

 :تىرٌذها انًطهىب انكًٍاخ تعذ فمراختحهٍم  .1

                      انًتىسط انحساتً واالَحراف انًعٍاري واألهًٍح انُسثٍح : (2خذول رلى )

 انكًٍاخ انًطهىب تىرٌذهانفمراخ تعذ 

 انفمـــرج و.
 انًتىسط

 انحساتً

 االَحراف

 انًعٍاري

األهًٍح 

 انُسثٍح
 انترتٍة

2.  
ٔانكًٛيييياخ ذؼييييع انًطثعييييح قا ًييييح ذفظييييٛهٛح تييييانثُٕد 

 انًطهٕب ذٕزٚدْا ٔفيما نه طح انصيُٛح.
5.30 2.33 33.03% 5 

0.  

ا عهييٗ األًْٛييح انُعييثٛح  ذ ريياز انًطثعييح انًييٕزدٍٚ تُييا م

نهًكَٕييياخ ٔاألطيييُاف انًطهيييٕب ذٕزٚيييدْا نهًطثعيييح 

 تانكًٛاخ انًطهٕتح.

0.23 2.33 32.22% 0 

5.  
ذثؽس انًطثعح عٍ خطؾ تدٚهح فٙ ؼانح قهيح انًطهيٕب 

 ذٕزٚدْا.
5.33 2.30 33.05% 0 

0.  
ذيٕو انًطثعح تانريٛٛى انيدٔز٘ ألدا  يٕزدٚٓيا انؽيانٍٛٛ 

 يٍ ؼٛس ذٕفٛس انكًٛاخ انًطهٕتح.
0.23 2.30 35.33% 2 

  %9.63. 3..0 3.93 يتىسط انثعذ 

ٚرؼػ يٍ تٛاَياخ انعيدٔل انعياتق أٌ اندزظيح انكهٛيح  ظاتياخ أفيساد انعُٛيح عهيٗ 

انًطهٕب ذٕزٚدْا ظيا خ يسذفعيح ؼٛيس تهيغ يرٕظيطٓا  انفيساخ انًسذثطح تثعد انكًٛاخ

(، ٔظييا خ أعهيٗ ئظاتيياخ ألفييساد انعُٛييح 2.35( ٔتيياَؽساف يعٛيياز٘ ا5.33انؽعياتٙ ا

عهٗ انفيسج انرٙ ذُض عهٗ "ذيٕو انًطثعح تانريٛٛى اندٔز٘ ألدا  يٕزدٚٓا انؽيانٍٛٛ ييٍ 

نعُٛيح عهيٗ انفييسج ؼٛس ذٕفٛس انكًٛاخ انًطهٕتح"، فٙ ؼٍٛ ظا خ أقم ئظاتاخ ألفيساد ا

 انرٙ ذُض عهٗ "ذثؽس انًطثعح عٍ خطؾ تدٚهح فٙ ؼانح قهح انًطهٕب ذٕزٚدْا".
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 تحهٍم فمراخ تعذ انتكُىنىخٍا انًتثعح تسهسهح انتىرٌذ: .2

انتكُىنىخٍا انًتىسط انحساتً واالَحراف انًعٍاري واألهًٍح انُسثٍح نفمراخ : (3خذول رلى )

 انًتثعح تسهسهح انتىرٌذ 

 انفمـــرج و.
 انًتىسط

 انحساتً

 االَحراف

 انًعٍاري

األهًٍح 

 انُسثٍح
 انترتٍة

2.  
ذعيير دو انًطثعييح انركُٕنٕظٛييا انؽدٚصييح نرفيياد٘ ي يياؽس 

 ٔيشكالخ انرٕزٚد.
5.03 2.30 33.33% 0 

0.  
ظٛيييا  ٕٕن ٚاخ تٓيييا تانركُ شيييرس طثعيييح ظٓييياش اًن ذيييدعى ئدازج اًن

ة  ٕٚس أظاٛن ٛٛس عُد ذط ٚصح نرفاد٘ يعٕقاخ انر   انشسا .انؽد
5.32 2.33 30.23% 0 

5.  

ذشيييييسا انًطثعيييييح انًيييييٕزدٍٚ فيييييٙ يساؼيييييم ذطيييييٕٚس 

انًُرعاخ انؽانٛح أٔ ذظًٛى يُرعياخ ظدٚيدج ييٍ خيالل 

 انريُٛاخ انؽدٚصح.

5.33 2.33 30.33% 5 

0.  

ذيٕو انًطثعح تانريٛٛى انيدٔز٘ ألدا  يٕزدٚٓيا انؽيانٍٛٛ 

تعييد ئدخييال انركُٕنٕظٛييا انؽدٚصييح فييٙ عًهٛيياخ انشييسا  

 اانرٕزٚد(.

5.32 2.3 33.23% 2 

  %9..3. 0.63 3.69 يتىسط انثعذ 

ٚرؼػ يٍ تٛاَياخ انعيدٔل انعياتق أٌ اندزظيح انكهٛيح  ظاتياخ أفيساد انعُٛيح عهيٗ 

انفيساخ انًسذثطيح تثعيد انركُٕنٕظٛيا انًرثعيح تعهعيهح انرٕزٚيد ظيا خ يسذفعيح ؼٛيس تهيغ 

ٔظا خ أعهٗ ئظاتاخ ألفساد  (،2.33( ٔتاَؽساف يعٛاز٘ ا5.33يرٕظطٓا انؽعاتٙ ا

انعُٛييح عهييٗ انفيييسج انرييٙ ذييُض عهييٗ "ذيييٕو انًطثعييح تييانريٛٛى انييدٔز٘ ألدا  يٕزدٚٓييا 

انؽانٍٛٛ تعد ئدخال انركُٕنٕظٛا انؽدٚصح فٙ عًهٛاخ انشسا  اانرٕزٚد("، فٙ ؼٍٛ ظا خ 

ا أقم ئظاتاخ ألفساد انعُٛيح عهيٗ انفييسج انريٙ ذيُض عهيٗ "ذعير دو انًطثعيح انركُٕنٕظٛي

 انؽدٚصح نرفاد٘ ي اؽس ٔيشكالخ انرٕزٚد".
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 سادساً اختثار فرض انذراسح:

 ُٚض انفسع انس ٛط نهدزاظح عهٗ أَّ:

 انتىرٌذ. سمسالتحمٍك فعانٍح نهتسىٌك تانعاللاخ عهى ٌىخذ أثر رو دالنح إحصائٍح 

 ٔالخرثاز ْرا انفسع قايد انثاؼصح تعدد يٍ االخرثازاخ ٔذنك عهٗ انُؽٕ انرانٙ:

 يعايم االرتثاط:  .أ 

 ٔٚثييٍٛ انعييدٔل انرييانٙ يعايييم االزذثيياؽ تييٍٛ انرعييٕٚق تانعالقيياخ كًر ٛييس يعييريم 

 ظم انرٕزٚد كًر ٛس ذاتع.ظال

 : يعايم االرتثاط(4خذول رلى )

 انتىرٌذ سمسال انتسىٌك تانعاللاخ االختثار انًتغٍر

 انرعٕٚق تانعالقاخ 
 2.333 2 يعايم االزذثاؽ

 2.222 2.222 انًعُٕٚح

ٚرؼيييػ ييييٍ انعيييدٔل انعييياتق ٔظيييٕد عالقيييح ازذثييياؽ ذاخ دالنيييح ئؼظيييا ٛح تُعيييثح 

 تٍٛ انرعٕٚق تانعالقاخ ٔظٕدج ظهعهح انرٕزٚد. 2.23% عُد يعرٕٖ يعُٕٚح 33.3

 يعايم انتحذٌذ: .ب 

 يعايم انتحذٌذ : (5خذول رلى )

 يعايم انتحذٌذ انًتغٍر انًستمم
يعايم انتحذٌذ 

 انًعذل
 انخطأ انًعٍاري

 2.33322 2.323 2.323 انرعٕٚق تانعالقاخ

Rٕٚػػ انعدٔل انعاتق أٌ يعايم انرؽدٚد 
2

ْٕٔ ييا ٚعُيٙ أٌ انرعيٕٚق  2.323=  

%، أيييا انُعييثح انثاقٛييح 32.3تانعالقيياخ ٚفعييس انر ٛييس فييٙ ظييٕدج ظهعييهح انرٕزٚييد تُعييثح 

فرفعييسْا ير ٛييساخ أخييسٖ نييى ذييدخم فييٙ انعالقييح االَؽدازٚييح، تا ػييافح ئنييٗ األخطييا  

 انعشٕا ٛح انُاذعح عٍ أظهٕب ظؽة انعُٛح ٔدقح انيٛاض ٔغٛسْا.

 :ANOVA Test انتثاٌٍتحهٍم  .ج 
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 : تحهٍم انتثاٌٍ نهفرض(6خذول رلى )

 انًعُىٌح F يتىسط انًرتعاخ درخاخ انحرٌح يدًىع انًرتعاخ انثٍاٌ

 2020.33 2 2020.33 االَؽداز

 5.330 023 330.30 انثٕاقٙ 2.222 530.233

  023 0033.50 انًعًٕا

ؽسدٚيح تيٍٛ انرعيٕٚق ٚرؼػ يٍ خالل انعدٔل انعاتق ٔظٕد عالقح ازذثياؽ يعُٕٚيح 

تانعالقاخ ٔظٕدج ظهعهح انرٕزٚد، ٔٚ ٓس ذنك يٍ خالل قًٛح "ف" ْٔٗ دانح ئؼظيا ٛام 

ٔذدل عهٗ طؽح ٔظْٕسٚح انعالقيح تيٍٛ انًر ٛيسٍٚ ٔظيٕدج  2.23عُد يعرٕٖ يعُٕٚح 

 ا ؽاز ٔطؽح االعرًاد عهٗ َرا عّ تدٌٔ أخطا .

 :االَحذارتحهٍم  .د 

 ذار: تحهٍم َتائح االَح(.خذول رلى )

 انًُىرج
 انًعايالخ انًعٍارٌح انًعايالخ انغٍر يعٍارٌح

 انًعُىٌح اختثار خ
 تٍتا انخطأ انًعٍاري تٍتا

2 
 2.33 3.203 انصاتد

2.333 
3.33 2.222 

 2.222 23.33 2.20 2.532 انرعٕٚق تانعالقاخ

انرعيٕٚق ٚ ٓس يٍ خالل انعدٔل انعاتق أٌ قٛى اخرثاز "خ" نعًٛع عثازاخ ير ٛس 

ٔٚثيييٍٛ ْيييرا قيييٕج انعالقيييح  2.23تانعالقييياخ ذاخ دالنيييح يعُٕٚيييح عُيييد يعيييرٕٖ يعُٕٚيييح 

 االَؽدازٚح تٍٛ انرعٕٚق تانعالقاخ ٔظٕدج ظهعهح انرٕزٚد.

 وَستُتح يٍ اندذاول انساتمح يا ٌهً:

  كاٌ يعرٕٖ اندالنح ان اطح تكم يٍ يعايم ازذثاؽ "تٛسظٌٕ" ٔيعايم االَؽداز أقم

يًييا ٚعُيٙ ٔظييٕد عالقييح ذاخ دالنييح ئؼظيا ٛح تييٍٛ انرعييٕٚق تانعالقيياخ  2.23ييٍ قًٛييح 

 ٔظٕدج ظهعهح انرٕزٚد.

  كاَيد ئشييازج يعايييم ازذثيياؽ "تٛسظييٌٕ" يٕظثييح يًييا ٚعُييٙ أَييّ ذٕظييد عالقييح ازذثيياؽ

 ؽسدٚح ذاخ دالنح ئؼظا ٛح تٍٛ انرعٕٚق تانعالقاخ ٔظٕدج ظهعهح انرٕزٚد.
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  يعادنح االَؽداز ككم ااخرثاز ف( أقم ييٍ قًٛيح كاَد قًٛح يعرٕٖ انًعُٕٚح الخرثاز

يًا ٚعُٙ ئيكاَٛح االعرًاد عهٗ ًَٕذض االَؽداز انًييدز ٔتانريانٙ  2.23يعرٕٖ اندالنح 

 ئيكاَٛح ذعًٛى َرا ط انعُٛح عهٗ انًعرًع يؽم اندزاظح.

  قٛى يعايمBeta  ٙظيم انرٕزٚيد ظالفعانٛيح ذشٛس ئنيٗ أٌ انرعيٕٚق تانعالقياخ ٚيإشس في

 رهفح ْٔرا انرفعٛس ال ًٚكٍ أٌ ٚسظع ئنٗ انظدفح.تُعة ي 

 ظثق ًٚكٍ نهثاؼصح قثٕل انفسع أ٘ أَّ: يًا 

 ظم انرٕزٚد.ظال ذؽيٛق فعانٛحٕٚظد أشس ذٔ دالنح ئؼظا ٛح نهرعٕٚق تانعالقاخ عهٗ 

 اندسء انراتع: انُتائح وانتىصٍاخ

 أوال: انُتائح:

فعانٛيح ذؽيٛيق  ٔرعٕٚق تانعالقياخ نا عالقح اٚعاتٛح تٍٛذٕطهد اندزاظح ئنٗ ٔظٕد  .2

فعانٛييح ذؽيٛييق عهييٗ رعييٕٚق تانعالقيياخ هنذثييٍٛ ٔظييٕد أشييس ٔكييرنك  ،ظالظييم انرٕزٚييد

 .ظالظم انرٕزٚد

أشازخ َرا ط اندزاظح ئنٗ أٌ انععٙ يٍ قثيم انًطياتع ئنيٗ خهيق عالقياخ قٕٚيح ييع  .0

رعيٕٚق انًٕزدٍٚ ٚعاْى فٙ شٚادج انيدزاخ انرٙ ًٚكٍ االظرفادج يُٓا فيٙ عًهٛياخ ان

 تانعالقاخ.

أٔػييؽد اندزاظييح أٌ االْرًيياو يييٍ قثييم انًطيياتع تاخرٛيياز انًييٕزد انيير٘ ٚعيير دو  .5

انركُٕنٕظٛا انؽدٚصح فٙ عًهٛاخ انرٕزٚد ٚإد٘ ئنٗ دعى عًهٛياخ انرطيٕٚس ٔانرعدٚيد 

ٔاالتركيياز ٔانرعييسف عهييٗ اؼرٛاظيياخ ٔزغثيياخ انعًييال  تظييفح يعييرًسج ٔتانرييانٙ 

 انًطاتع انًُافعح.ذؽيٛق يسكص ذُافعٙ يرًٛص تٍٛ 

اظييرُرعد اندزاظييح أٌ االْرًيياو تييانريٛٛى انييدٔز٘ ألدا  انًييٕزدٍٚ يييٍ ؼٛييس ظييٕدج  .0

انًُرعاخ انًطهٕب ذٕزٚدْا ٚرطهة ٔظٕد َ او نهًعهٕياخ ٚعٓم ٔطيٕل انثٛاَياخ 

ٔانًعهٕياخ عيٍ انًيٕزدٍٚ ٔئَشيا  يهيف خاطيام نكيم ييُٓى ؼيٕل كفيا ج انًُرعياخ 

  خرٛاز أفؼهٓى.
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أٌ االنرصاو تًٕاعٛد انرعهٛى انًؽيددج نهطهثٛياخ ييٍ قثيم انًيٕزدٍٚ  ذٕطهد اندزاظح .3

ٚإد٘ ئنٗ ذؽيٛق ا نرصاو انكافٙ يٍ قثم انًطاتع َؽٕ انعًيال  ٔانًراتعيح انًعيرًسج 

 ٔانرٕفٛس انعسٚع نكافح انطهثاخ خالل انفرساخ انً رهفح نهعًم.

د٘ ي اؽس ٔيشكالخ تُٛد اندزاظح أٌ انًطاتع ال ذعر دو انركُٕنٕظٛا انؽدٚصح نرفا .3

انرٕزٚد كًا أَٓا ال ذًرهك انرعٓٛصاخ ٔانريُٛاخ انؽدٚصح ٔانًرًٛصج انرٙ ذعًم تكفا ج 

 ٔذرُاظة يع انًُٕ ٔانرطٕز انركُٕنٕظٙ.

 ثانثاً: انتىصٍاخ:

فعانٛيح ظالظيم ذؽيٛيق رعيٕٚق تانعالقياخ نح تٍٛ ااالٚعاتٛعالقح ػسٔزج االْرًاو تان .2

فعانٛييح ظالظييم ذؽيٛييق عهييٗ نهرعييٕٚق تانعالقيياخ ٚعيياتٙ االشييس األ ، ٔكييرنكانرٕزٚييد

 .انرٕزٚد

أٌ ٚرٕفس االْرًاو انكافٙ يٍ قثم انًطاتع تثُا  عالقاخ قٕٚح يع انًٕزدٍٚ تانشيكم  .0

انيير٘ ٚعيياْى فييٙ شٚييادج انيييدزاخ انرييٙ ًٚكييٍ االظييرفادج يُٓييا فييٙ عًهٛيياخ انرعييٕٚق 

 تانعالقاخ.

انيير٘ ٚعيير دو انركُٕنٕظٛييا انؽدٚصييح فييٙ االْرًيياو يييٍ قثييم انًطيياتع تاخرٛيياز انًييٕزد  .5

عًهٛاخ انرٕزٚد تًا ٚإد٘ ئنٗ دعى عًهٛاخ انرطٕٚس ٔانرعدٚيد ٔاالتركياز ٔانرعيسف 

عهييٗ اؼرٛاظيياخ ٔزغثيياخ انعًييال  تظييفح يعييرًسج ٔتانرييانٙ ذؽيٛييق يسكييص ذُافعييٙ 

 يرًٛص تٍٛ انًطاتع انًُافعح.

انًيٕزدٍٚ ييٍ ؼٛيس ظيٕدج  أٌ ٚرى االْرًاو يٍ قثيم انًطياتع تيانريٛٛى انيدٔز٘ ألدا  .0

انًُرعاخ انًطهٕب ذٕزٚدْا ٔػسٔزج انعًيم عهيٗ ذيٕفٛس َ ياو نهًعهٕيياخ ٚعيٓم 

ٔطٕل انثٛاَاخ ٔانًعهٕياخ عٍ انًٕزدٍٚ ٔأٌ ٚيرى ئَشيا  يهيف خاطيام نكيم ييُٓى 

 ؼٕل كفا ج انًُرعاخ  خرٛاز أفؼهٓى.
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هثٛيياخ تًييا ػييسٔزج ذشييعٛع انًييٕزدٍٚ عهييٗ االنرييصاو تًٕاعٛييد انرعييهٛى انًؽييددج نهط .3

ٚإد٘ ئنٗ ذؽيٛق ا نرصاو انكافٙ يٍ قثم انًطاتع َؽٕ انعًيال  ٔانًراتعيح انًعيرًسج 

 ٔانرٕفٛس انعسٚع نكافح انطهثاخ خالل انفرساخ انً رهفح نهعًم.

انعًم يٍ قثم انًطاتع عهٗ اظر داو انركُٕنٕظٛا انؽدٚصح نرفاد٘ ي اؽس ٔيشكالخ  .3

انرعٓٛيصاخ ٔانريُٛياخ انؽدٚصيح ٔانًرًٛيصج انرٕزٚد، ٔكرنك ػسٔزج أٌ ذٓيرى تريٕفٛس 

 انرٙ ذعًم تكفا ج انرٙ ذرُاظة يع انًُٕ ٔانرطٕز انركُٕنٕظٙ فٙ ْرا انًعال.
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