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 دراس� �طب���� � ع��� من الش�ك�ت ال�ول�� ال��ي���



 

Abstract: 

The study aimed to examining 

the role of knowledge management in 

achieving the institutional excellence 

in Kuwaiti international companies, 

and focused on the organizational 

knowledge management, functional 

human knowledge management and 

customer knowledge management as 

independent variables, and the 

institutional excellence as a 

dependent variable. 

The results at the significance 

level of (a≤0.05) were demonstrating 

the presence of a correlation and role 

between the organizational 

knowledge management and 

institutional excellence in Kuwaiti 

international companies. It was clear 

that there was a correlation and role 

between the functional human 

knowledge management and 

institutional excellence in Kuwaiti 

international companies; correlation 

and role of customer knowledge 

management in Kuwaiti international 

companies at significance level of 

(a≤0.05). 

Among the most important 

suggestions of the study was the 

necessity of setting an effective 

training plan to spread the culture of 

knowledge management and 

institutional excellence at all levels of 

companies in terms of organizational 

and human aspects, developing such 

an integrated strategic plan for 

knowledge management that includes 

the dimensions of organizational 

knowledge, human knowledge and 

customer related knowledge, with 

identification of the interim goals and 

executive plans that international 

companies could enhance the 

practicing of which in the areas of 

knowledge management, activation of 

the leadership role to support the 

knowledge management procedures 

and institutional excellence, and 

provision of an appropriate 

environment to activate the 

capabilities and results of institutional 

excellence. 

Key Words: knowledge management, 

organizational knowledge 

management, functional human 

knowledge management, customer 

knowledge management, institutional 

excellence, Kuwaiti international 

companies. 
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 �ق���

ن���ي� ال��� � ع�� ا�ق���د ا���� وا�ق���د ال�ق�� ال��ئ� ع�ى اس���ا� ال���ن�� وا����م��    

� ال��� ن���� ع� ا�ص�� غ� ا����س� ال� ت��� م� وا���ف� ود��� � أن��� ا��س���، وأص���

��رس�� ت���� ب�ب��د ا���ف� ب�� أش���� وم��دره� ا����ع�، وب�� ال���ف� ب� ك�� ال��ك�� 

وال�و� ي��� ع�ى ام��� ا���ف� ا���ي� وا�س�ات���� ال� ت��� ا��ذ ال��ارا� و��� ال���� 

 وال���� ا���ب� ا��ث�.

ل�� ع�ز� ا��س��� ال��� � أدائ�� اس�ات����� واض�� �دارة ا���ف� وأص��� ج�ء رئ���     

� ت�ج��ت�� س�اء ع�ى ا����� ال������ أو ال���ف�� أو ا�س�ات��� أو ال���� أو ح�ى � ع�ق�� 

م� ق��� ا�ص��  ال���ء وا�س�ا�، وأك�� ال�راس�� ا��ي�� ع�ى أ� ��رس�� إدارة ا���ف� ت�ي�

غ� ا����س� وت�ي� م� ق��� رأ� ا��� ال���� وال���� وإن��ج� ا�ب���ر� ال�� ��� ا����� � 

 أف�� وض��� م��رن� ب����ف��.

ل�ا ي��� أه��� إدارة ا���ف� � ك�ن�� ��� ا��س�� ذا� س�� � اك���� ج�ان� م��ف�� م���     

ال���� وت��ي� ا������ وا��م�� وت�ي� م� م�ك�ه� ال���ف�� � ���ت�� ت��ع�ه� � خ�� 

 وم���� ال���� ن���� ام��ك�� م��ف� ورأ� م�� ب��� وف��� ف���.

ك�� أ� ا��س��� ��� ع�ى أ� ت��� � وض��� م����ة � أدائ�� وت��ى إ� ت�س�� م��م��    

��ام� ذا� ا�ب��د ا����دة ل�� ت����� ال���� ا��س�� ال�� أص�� ت�ج� ع��� � ظ� ظ�و� ا�س

ال���ء وا�س���ار � أداء ن��ط��، ح�� ي�د� ال���� ا��س�� إ� ت���� ا����� أس�ل�� م����ة � 

ال���ي� وك�� أوج� ال���ر، واس���� ف�� ال���� م� أج� ���� ال���� ا��س�� � 

 ا��س��، خ�ص� � ب��� ا�ع��� ال�ول��. ا������ وال���ئ� ك�ب��د أس�س�� � ��ذ� ال����

– ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� � ال���� ا���ف� إدارة دور ل�ا س����و� ال�راس� ا��ل�� م�ض�� أب��د

 .ال��ي��� ال�ول�� ال��ك�� م� ع��� ع�ى ت������ دراس�

 أو��: أه��� ال�راس�

ت�ك��ه� ع�ى ا�ط� ا�ك�د��� وال���ي� �س��� ا��ل�� �  ل��راس� ا�ك�د��� ا�ه��� ت���    

ال�ول��، ه�ا إ� ج�ن� أ� أه��� ال�راس� ت��� م� أه���  ب�ل��ك�� ا��س�� ب�ل���� ا���ف� إدارة

إدارة ا���ف� خ�ص� � ظ� أ� ب��� ا�ع��� ال�ول�� ت��� ����ا� ش�ي�ة ال����� وي��� ال���� ب��، 

ض�� م� ح�� إدارة ا���ف� وال���� ا��س�� خ�ص� ����� ال��ك�� ع�وة ع�ى ح�اث� ه�ا ا��

 ال�ول�� ال�� ���� إ� ا��ي� م� ا���د ال����� ال��ب��.
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ت���� ك�ل� أه��� ال�راس� ا��ل�� م� ح�� ك�ن�� ت��� � ت��ي� ب�� ا��ان� ال�������    

ارة ا���ف� وال���� ا��س�� ل���� ل���ك�� ال�ول�� ب�ل��ي� ل���� ق�رات�� � اس���ا� إد

 أداؤه� وأن����� � ب��� ا�ع��� ال�ول��.

 ث�ن���: أه�ا� ال�راس�

 ت�مى ال�راس� ا��ل�� إ� ���� ���ع� م� ا�ه�ا� وه�:  

دراس� أب��د وم���� ا�ط� ا�ك�د��� وال����� �دارة ا���ف� وال���� ا��س�� و��ي�  .1

 م�����.

 م���ي� دور إدارة ا���ف� ال������� � ال���� ا��س�� ب�ل��ك�� ال�ول�� ال��ي���.اخ���ر  .2

��ي� م�� دور إدارة ا���ف� ال���ي� ال�ظ���� � ال���� ا��س�� ب�ل��ك�� ال�ول��  .3

 ال��ي���. 

 ال��ي���. ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� دور إدارة م��ف� ال���ء � ال���� وت�ك�� �� .4

 �����ً: ��اج�� ا��راس�ت ا����ق�

 إدارة ا���ف�

م� ال����  واب���رت��ي� ال��� ي�ك� ع�ى ا���ف� إدارة  م���� أ� (Yu, et al., 2019)ت��   

��، ال���ئ� أك�� ع�ى أ� ج�ه� إدارة ا���ف� وال���� ��وال���� ��م��الخ�� ث�� أب��د رئ���� ه� 

ا��ل� واك���� ا���ف� ال� ��� ال���ن� ب����، ب��ض�ف� إ�  وا�داء ا����� ي�ك� ع�ى ه���

ا��ل� ال�� ي�د� إ� ���  وا�داء ال�ظ���� ا��ة ص�� ال��را� ا���ف�� ال���ي� ل����� ال���ن� �

 م���ي�� ال���� .

��ف� ي�ك� � ���� أ� ج�ه� إدارة ا� (2015س���،) (Felisa, et al., 2019) ك�� ت��     

ال���� ال������ وت�ث��� ل�ن��� غ� ا����س� ال� ت��� دورا� م���� � ب��ء رأ� ا��� ال���� 

ا�س�ات���� ال���ل�، وت��ي� ا�ص�� غ� ا����س� ال� ت��ه� � ت�ل�� ا�ف��ر  وال����، وا�ج�اءا�

� ع�ى ن�� واس���ا� ا���ف� ا�س�ات���� ال� وا�ب���را� ، إض�ف� إ� ب��ء ث��ف� ت������ ت��ع

 ��� ال���� ال����.

ل�ل� ت�� إدارة ا���ف� ع� ا���ه��� ال���ي� ال� ������ ا��س�� م� خ�� ال��م�� وا����     

ال������ ووح�ا� ا�ع���، وهى ت��� م� م��را� وق�را� ا��ظ�� وال��� ا���ع� � إط�ر 

 ,.Gustavo, et al) �� ال� ت�د� إ� إن��� ا���ف� ا��ي�ة ا����، وت�ك� ����� ا��س

ا���� � أداء  أ� اس���ا� ��رس�� إدارة ا���ف� � ال��ك�� ت�ك� ع�ى ��ي� ال��ام� (2017
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ال��ك� و�� ر�����، وا���ف� ا����� ب���ي� ك���� اق���� ال��� � ال����  ل����� ال��م��

 ا��رج��، ووض� إج�اءا� ت������ ت�ي� م� إن��� ا���ف� وت��ي� م��ري� ري�دي�.

أب��د م��� (Aaditya and Sunil, 2016) ،(Murat and Fulya, 2014) ت���     

���رس�� إدارة ا���ف� وج�ه�ه� إج�اءا� ت������ ت��ع� ع�ى ت�ل�� ا���ف� ا��س��، ب��ء ن��� ف��� 

ل���د� ا���ف� ال����� ب� ا�ف�اد وب� ش�ك�ء ا��س��، ت��ي� م��را� إدارة ا���ف� ل�����ل�ج�� 

�اد و��� ع���� ا��ذ ال��ارا� ا��ي��، ��ي� ا���ف� ا���� ال� ت�ي� ق�را� س���� ا�م

 ا�س�ات����، ووض� ن��� �ك���� ا���ف� ا����ب� � ا�ج� ال��� وال��ي� �داء أع��� ا��س��.  

ه��� دور م�� م� ال��� ا�ج���ع� ودور� � ا���� ال������ ل���س�� ل���ء إدارة ا���ف� ح��    

ب�� ��رس�� إدارة ا���ف�  (2017س�����،) (Fajar and Mahendrawathi, 2019) ت�ك� 

 ا���ع�� وا���ف� ال��دي� ا���ف� م�ارد أداء ل���� اس���ا� وأن��� ج��ة ���� إ� وج�د إدارة

 ع�ى س��ث� ا�ج���ع�� داخ� ا��س�� وخ�رج�� ال� ب�ف�� ش��، م� ت��ي� دور ال�ام� ال�������

 وا�ب���ر. ا�ف��ر ا����� ع�ى ��� أص��� ���� وت����ا�ع���،  ع����� إدارة

ت�ج��� �دارة ا���ف� خ�ص� � ا���ري� ال�ول�� ا���ك�  (Junfeng, et al., 2018) ح�د�    

ال� ت��� � ا�س�ا� ا������ دول���، ال���ئ� ح�د� أب��د ���رس�� إدارة ا���ف� ت���� � ق��ا� ال��زي� 

ول�، ا���ف� ا������ ب�دارة ا��ارد ، ا���ف� ا������ ب�دارة ا�س�ا� ال�ي��م���� س�ي�� ال������ ال�

 ال���ف���، أظ��� ال���ئ� إس��م�� إدارة ا���ف� � ���� ح�ة ا����ا� ا��ث�ة ع�ى ا���ري� ال�ول��.

ت�ف� ا���ف� ا��ه�ي� ال� ي�ت� ع����  ك�� أ� إدارة ا���ف� ت��ع� ع�ى �� ا�داء، خ�ص� أن��      

ق��� م�دي� م���س� ح�� ك���� إن��� وت�ظ�� ا�ب���را�، ع�وة ع�ى ت��ي� م���� ال��� � ح�� 

ال��ك�� وت���� ك��� إدارة ال��ق�� م� ال���ء وزي�دة ال����، ه�ا ا�م� ي���� ل������ أ� ت��ز 

، م� وج�د إس�ات���� واض��  (2015ن��ر،)ال������ال��ك�� م� أدوار ال���دة وا���� 

 Mohamad and Abu)�ك���� وإن��� ون�� ا���ف� خ�ص� ال����� ال� ت���� ب���ا� ال���ي� 

Hassan, 2012) . 

 ح��ة أ� ال�ور ا��� �دارة ا���ف� ي��� � م�اح� دورة (Yan, et al., 2019) أظ��� ن��ئ�    

ا���� ، وع�ز� ال���ئ� ع�م�� ح��� � ه�ا ا���� ه�� م��ر  خ�م� أن��� ض�� ���ا��� ا����

ا���ف� ون�ع��، وم� ث� ��ي� ك���� اس���ام�� � خ�م� دورة ح��ة ا������، م� ال���� ب��� ه�� 

ا���ف� � ا����ي�� ال������� وال���ي� ب�ل��ك�، وت���� ب��� م��س�� �س���ا� ا���ف� ال��ئ�� ع�ى 

 �ج�� ال�ق��� ل���ي� ال��رة ال���ف���.  ال����ل
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ال������ وح� م���ت�، م�  ل�� ت�س� ا������ �دارة م��ف� ف��ل� ي���� ع���� ت���� ا�داء  

وا�س���ب� ل�����ا� ا���ج��،  ت��ي� رش�ق� وخ�� � ا�داء ا����� ل�� ي��� � إن��� ا�ب���ر

، م� ب��ء ��ذ� (Susanne, et al., 2019)ا� إدارة ا���ف� م� ال�ب� ب� إج�اءا� ا���� وإج�اء

م���م� م���د ا��اح� �دارة ا���ف� خ�ص� � ال��ك�� ال�ول�� ي�ك� ع�ى ���� اك���� ا���ف� 

وت�ظ����، ت�ف� س��ل� � ن�� وت�ف� ا���ف� وت������ م� ال���� ال�اخ��� وا��رج�� 

 .(Yong, et al., 2015)ل���ك�

أ� ت�س�� إدارة ا���ف� � ال��ك�� ال�ول��  (Muzamil and Sajjad, 2018) ح�د�    

ي���� دور ق��د� م��� ع�ى ا�ب���ر ا����� ل���ي� ا���ف� وم��دره� وت�ظ����، ال���ئ� أك�� 

��، ع�وة وال�ي�دة � ا�س�ا� ال�ول ع���� وا���ظ ت��ف��� م��ة ع�ى أ� ه�ا ال��ج� ي�ي� م� اك����

ت�ك�� ال���ئ� ل��ور ال�ث�� ب� �� ال���دة ا��ج�� وت���� دور إدارة ا���ف� ال��ئ� ع�ى ا�ب���ر 

 ا�����.

ا���ف�  إدارة أ� اس���ا� (2015ا�ه��اوى،) (Martins, et al., 2019) أب�ز� ك�ل� ن��ئ�   

إع�دة اك���� ال��را� ا��س��� وال���ي�، ل� دور ب�رز � ���� ا�س��ام� ا��س��� خ�ص� � 

ا�ه�ا� ، رف� ك��ءة ن�ات� ا��خ��  ع�ى وت�ظ���� ض�� أن��� ال��ك�� � ���� ال�ك��

 ا��دي� وا��ل��. 

ي��� ك�ل� ال�ور ا��� �دارة ا���ف� � ���� ا�ت���� وال���ع�� ا������ ا��ت��� ب�ن���     

� ب��، ح�� ���� ش�ك�� ه�ا ال���� إ� ب��ء ن��� م���ا� �دارة ا���ف� ال����ل�ج�� ا��ص

 داخ� ا���ف� ل���د� ال������� وال����� وال���� ، خ�ص� ب�ل�ك�� ع�ى ال�ور ال���� وب��ء ش���

ا���ف�، وه� م� ���� إ�  ل���د� ا�ج���ع� ال��اص� وس�ئ� ع� ا���ف� ق�اع� ا����� ، واس���ا�

��ي� ه��� ت����� ك�ء ي���� وح�ة م�س��� �دارة ا���ف� م�ب�ط� م� إدارة ا��ارد ت

 .(Birgit and Alptekin, 2015)ال���ي�

 ال���� ا�ؤس�� 

���� ا��س��� إ� أ� ت���� � أب��د ا�داء ال������ وال������ � ظ�و� أص��� ح�ك��      

  (Shaker and Paul, 2016)ف�ض� ا�خ� ���م�� م�اج�� ا���ف�� وال���� � ب��� ا�ع���، ي�ض� 

أ�  أ� ال���� ي�ت�� ب�دوار ال���دا� وإح�ا� ���� � ا���� ال������ ، ال�راس� أك�� ع�ى

ال���� ���� إ� إع�دة ب��ء ال���ف� ال������� وف� أس� ا�ب���ر وال���� ا����� وا�س��ام� 

 ا��س���.
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ت�ك��ا� ع�ى أ� ال���� ا��س�� ي��ى ع�ى دع� م����  (Ana and Lilian, 2016) أع��   

���� � ا�داء ا��س�� إ� م� ا��س�� ل���ف� ا�ب���ر، وت���� ا�ب�ا� ال������، م� وض� خ�� ال

 ال���� وال���د � أداء أن��� وأع��� ����� ع� ا�خ�ي� وت���� ع����.

أ� ال���� ا��س�� أص�� م���� م�� � ال��س�  (Vijaya and Jiju, 2018) ك�� ت�ه� ل��   

م���� ل���ارد ال���ي� � ا�ع��� ودخ�� ا�س�ا� وا���ف�� � س�ح� ا�ع��� ال�ول��، وي���� دع� 

وت���� ب��� أع��� ل�داء ا�ب���ر� وا�ب�اع�، ال�ز� ال�� ي��� � ��� ا��م�� و��ج�� ا��س�� 

 وت��ي� ح��� غ� ت����ي� ل����ي�� ا������.

ت��� ه�ي� ال���� ا��س�� � ك�ن� ��� واض� ل���س�� � إدارة ك�ف� أع���� ب��رة م����   

 ظ� أط� ل����� وم�� ا�خ��ء وت���� ا�س���دة م� ا��ارد وا��خ��، م� ت���� ج�ان� و��دة �

 .(Allam and Mohamed, 2017)ال���ءة وال���ل�� وف� م��ي� �� ج�ان� ت������ وب��ي�

أس� ت��ز م� ��رس�� ال���� ل�� ا������  (2019ا����و��،) (Daniela, 2018) وت�� ل��    

ص� ال�ع� ال���د� ووج�د إدارة وخ�� اس�ات���� ف��ل�، ح�� ت�د� ت�� ال���ص� إ� دع� ال��را� خ�

ا��س��� � إح�ا� ال���� ال���� ل����� م��ه� ال���� وال���د � ا�داء، ك�� ات�� م� ال���ئ� أ� 

ل�� ل����� وا���ب�� ال���� ا��س�� م�� ع�ى إدارة ع�ق�� ق�ي� م� ال���ء وا����، م� وج�د آ

 وال����� ال�ور� ب��رة م�����.

أ� اس���ار ا����� � ال��اج� ع�ى س�ح�  (Mohd, et al., 2015) أك�� ن��ئ� أخ��   

 ل�����ا� ا���ج�� ا���ف�� أح� م��ه� ال���� ا��س��، إض�ف� إ� ال��رة ع�ى ا�س���ب� ال��ي�� 

ع�ى أ� ال��م� ا��ك� � ���� ال���� ا��س�� ه� إدارة ال������  ك�� أك�� ال�راس� و��وزه�،

  .ال�اخ��� وا��رج�� ������ ف��ل� وأس��� ���� ع� ا���ف��

 ،(Andrea, et al., 2017)ح�د� دراس��  EFQMووف�� ���ي� ال���� ا��س�� ا�ورب� ال����      

(Justin, 2018)  ال���ذ� ت���� م� ا��س��� أ� ت�ع� ج�ان� رئ���� أ� م��ي� ال���� وف� ه�ا

ل������� ال������� م� ح�� ا��� ا�س�ات����، ��� ف��� � ���� ال�ؤي� ا�س�ات����، آل�� 

ت��ع� م���� م� ال���� ا��رج�� وإج�اء ال����� ا�س�ات��� ل���وز ال���ي��، م� إج�اء ت��ي� 

 �ي�.م���� � س��س�� ا��ارد ال��

ل�ل� ي��� ال���� ا��س�� أداة م��� ل����� ال���ا� ا�داري� وال������� ا����دة ودوره� �      

، وك�ف� (2018إب�اه��،)ال������ ال�اخ��� ب��رة ف��ل�، وت�ظ�� ال��را� ال������� وال���ي� 
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م� اس���ا�  ������ ا��س�� ب��� أف��  ي��� � ���� ج�و� اق���دي� ل��� ال��را�،

 .(Jean, 2018)م��ي�� م��س�� ��� ت��� دورة م���ام� ل����ي� � ض�ء ن��ئ� ال���� 

م��را� م��� ل�� ��� ا������  (Jaeger, et al., 2014)م�  ك�� ت�� ن��ئ� دراس� ك�    

���� وال���� م�اص��� ال���� ا��س�� ، وب��ء رب� ف��� ب� ا��خ�� وا���ج�� ل���ي� ال���� ال��

ا���اف� م� م����ا� ب��� ا�ع���، ح�د� ال�راس� ه�� ا���را� � اس�ات���� واض��، ون�� ث��ف� 

أداء خ�م�� وف� ع����� إج�ائ��   ،(2018،ال�خ��)ا�داء ا����� ع�ى ا����� ال������ وال����

��دة ت��� ب�ل���ل�، ت���� م���� ل����ئ� وا�ج�اءا� ا����ة وف��ل�� ت�� ا�ج�اءا� ث� ال���� م�ة 

 أخ�� وال���ي�.

ب� ال���� ا��س�� وم���� ال���  (2013، وا���زي ا��زب) (Ismail, 2017)ب���� ت�ب� دراس�     

���� إدارت�� ��ارده� ا��دي� وال���ي� وم�� م� ي��م� ا�ف�اد م� اب���را� ال� ����� ا��س�� وك

وإب�اع�� ت������ و����� ت���� ب���� ا��س�� وض� م�ش�ا� أداء ي�� ق��س�� ل���� وال���� 

 ا����� ن���� ذل�.

س�� ��� أ� ال���� ا��س�� ��ر (Justin, 2018( )2018ا�رحمن، ع��) ك�� ت��    

ال���� ����� ع�� ا��س�� و��وز ال���ي��، إ� ج�ن� أن� ي�� ع� ا�داء ال������ وال���� ال�� 

��� ل���س�� ال���� ا���ة، وال���ي� ال�اج�� وا�ن���� ا����� ع��� م� ال���ء وا���� وك�ف� 

 ا�ط�ا� ذا� ال��ق�.

 ,Allam and Mohamed) ا��س�� و��رس�ت�  ه��� ��ور أخ�� ت���� ���ه� ال����   

ت�ك� ع�ى أ� ت�� ا���ه� ت���� ��ان� إدارة ا���ف� ال������� واس����� ب��� م��س�،  (2017

إض�ف� إ� دور م��س�� م� ال��م�� ل��ظ�� ا���ف� ا���ي� وا�س�ات���� ل���ي� ��ج�� ا�داء 

ج�ه�ي� دور ��رس�� ال���� ا��س�� وال���� ا����� ال��ئ�  ال�ظ��� وال����، ال���ئ� أك��

 ع�ى ت���� ا�خ��ء ال�������.

ن��ئ� دراس�� أخ�� ب�ه�� ع�ى وج�د أش��� م� ال���� ا��س��، ح�� ت�� ن��ئ�      

(Stephane and Elisabetta, 2017)  ،إ� أ� ال���� � ت���� اس�ات���� م�ارد ب��ي� ف��ل�

 ,Rick) وب��ء رأ� ا��� ال���� وال���� ت�ي� م� ��رس�� ال���� ا��س��، وت��� ن��ئ� 

ا��س�� ب��� ���� ع�  ت���ه� ال� ا���� ا�دوار خ�� م� ي���� ا��س�� ال���� أ� (2018

ل��م��، ا��س��� ا���ب�� � ن�� ق��� ا�ع��� م� ح�� ا�ج�اءا� ال�������، ورض� ال���ء وا

 ال�ور ا����� وال���م� م� ق��ي� ا����.
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أ� أب��د  (Mary, et al., 2016) (Ahmadreza and Mohamad, 2016)أض�� ك� م�      

ال����� ا��س�� ت��� � ق�را� ا����� ع�ى إض�ف� م�اص��� ج�ي�ة و����� � ا�داء ا��س�� 

ات����، م� ق�را� ف��ل� � إدارة ن��� ال����� وال���� � وا������ وا��ارد ال���ي�، وال�ؤي� ا�س�

أس��ر خ�م�ت�� وم����ت�� وج�دت��، ه�ا ف��� ع� ت������ ا���ي� ال����� � م�اص��� ا��دة ، 

 وا�دارة ال����� وا���ظ ع�ى اس��ام� ا��ارد ال������ ال� ت�خ� � أن��� ا��س��.

أ�  (Stanley and Konstantinos, 2016) (Shamsiah, et al., 2015) اع���     

ال���� ا��س�� ق�ئ� ع�ى ب�� آخ� م�� وه� ال��� ال����، وا�ج�اءا� ال� ت���ه� ا��س�� م� أج� 

����� و����� وت���� ا�ب���ر ال����، وت���� س��س�� م�ارد ب��ي� ف��ل� ت�ي� م� ��ج�� 

��ز م� ال��ء ال������ وال�ض� ال�ظ��� وس��ك��� ا��اط�� ال�������، ا�داء ال�ظ���، وت

 وال���ك��� ال���ع��.

إ� اس���ار ا��س�� � ������ ل����� ي���� م��� أ� ت�ك� ع�ى ع�ة أب��د م��� ت��ع� � ت�س���    

وت��ري�� م� ح�� ، م� ح�� ت��ي� ا�ن���  (Eva, et al., 2017)� ال��� ال������ وال��� ال����

ال��� وا���، إض�ف� إج�اءا� وم�اص��� ت�ي� م� ت��ر م���� ال�ض� ل�� ال���ء وال��م��، وإ��د 

، ت���� آل�� ال�����  (Ahmadreza and Mohamad, 2016)آل�� �دارة ا����� ال�������

ل�ش�� ال������ ، م� دع� م��ري� اRADAR  (De Filippo, et al., 2016)ا��س�� ا����م� 

 .(Eva, et al., 2017) وال������ و���� ال��اك�� م� أص��� ا����

أ� ال���� ا��س��  (Mehran, 2016)،  (Hendry, et al., 2015) أك�� ن��ئ�    

��� ا����� م� ت��ي� أداء ���� ع� ا��س��� ا���ب��، ول� دور م�� � م�خ�� و��ج�� 

ال����� ا�دار� ووح�ا� ا�ع��� ع�ى ال���ءة وال���ل�� ا��س��� ، ت�س�� ث��ف� ال���� وال����� 

ء، ا�ب���ر ا��س�� وال���� ، ا����� ��ش�ا� ا��� ا�س�ات����، ع�ق�� ا��س�� م� ال���

ا�رت��ء ����ي�� رض� ال���ء وال��م��، م� ت�ف� م���م� م���م�� ل��ب� ب� ����� ا�داء 

  ا��س�� ون��ئ� ا�داء ال�ئ����.

 راب���: ا����� ال�����

إج�ب� ع�ى  � ض�ء ال�راس�� ال��ب�� ��� ��ي� ا����� ال����� � ��ول� ال�راس� ا��ل�� وض�

وي����  ؟���� ال���� ا�ؤس�� ب�ل��ك�� ال�ول�� ال��ي��� �إدارة ا���ف�  م� دور ت��ؤ� رئ�� ح��

 م�� ا�س��� ا�ت��

 ؟���� ال���� ا��س�� ب�ل��ك�� ال�ول�� ال��ي���م� دور إدارة ا���ف� ال������� � 
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 ال��ي���؟ ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� ���� م� دور إدارة ا���ف� ال�ظ���� ال���ي� �

 ال��ي���؟ ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� ���� م� دور إدارة ا���ف� ل����ء �
 

 خ�م���: ال��ض��� ال�����

 ت��� ال�راس� ا��ل�� ال��ض��� ا�ت�� 

 ال��ي���. ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� إ� ���� ال������� ا���ف� ت�د� ��رس�� إدارة .1

 ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� ت�د� إ� ���� ال���ي� ا���ف� ال�ظ���� إ� زي�دة ��رس�� إدارة .2

 ال��ي���. ال�ول��

 ال��ي���. ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� ���� م��ف� ال���ء � ت��ع� ��رس�� إدارة .3

 

 

 

 

 

 

 ( ��ذ� ال��ق�� ال�����1ش��)

 س�دس��: م����� ال���

ال�ص�� ال������ وذل� م� أج� ب��ء ت�ص�� ع��� ن��� � دراس�� اس���� ال��� ا����  

ال�ول��، ك�� أ� م����� ال��� ت����  ب�ل��ك�� ا��س�� � ال���� ا���ف� إدارة دور ��ض�� أب��د

ع�ى إج�اء دراس� م��ان�� م� خ�� ع��� ع��ائ��، ح�� ي���� ال��� ا���ان� ع�ى اس���ا� أداة 

 ا���ف� ال�ظ���� �ي� اس���ن� ت���� ع�د م� ا�ب��د ه� إدارة ا���ف� ال�������، إدارةق��� ت���� � ت�

 م��ف� ال���ء، ال���� ا��س�� . ال���ي�، إدارة

 

م���ا� 

 ال���ء م��ف� إدارة م����� 

م���ا� 

 ت�ب��

 ال���� ا�ؤس��

H1 

 ال������� ا���ف� إدارة

 ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة

H2 

H3 
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  ���� وع��� ال���:

ي���� ���� ال��� � ال��م�� ب�ل��ك�� ال�ول�� ال��ي���، و� ��ي� ح�� ال���� م�  

م� خ�� رج�ع� إ� ب��ن�� ، 1خ�� اس���ا� ال��ح��� ���دل� ح��� ال���� ����م�� ح�� ا���� 

ة ا�دارة ا��ك�ي� ل�ح��ء وك�ل� ب��ن�� غ�ف� ��رة وص��ع� ال��ي�، وب��ن�� وزارة ال���ر

 م��دة. 220بال��ي���، ح�� � ��ي� ح�� ال���� 

 وي�ض� ا��و� ال��ل� ت�زي� ال���� ك�� ي��: 

 (1ج�ول )
 ت�زي� ح�� ع��� ال���

 % ال��د ت�زي� ح�� ال���� ع�ى ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� �

 42.3 93 ش�ك�� دول�� � ���� ص��ع�� 1

 34.5 76 ش�ك�� دول�� � ��� ال��ا� 2

 23.2 51 ش�ك�� دول�� � ال���� ال���ر� 3

 ا���ل� 
 

220 100 

 أداة ال���:

ت��� أداة ال��� ع�د م� ال���ص� وا��اح� ال� �� ب�� ح�ى ال�ص�� إ� ش���� ال���ئ�  

 ون�� إ� ذل� ك�� ي��:

 �� ت���� أداة ال�راس� ع�ى أرب�� ��ور: ت���� أداة ال���:

 ال���� م��ف� ال���ء، إدارة ال���ي�، ال�ظ���� ا���ف� إدارة ال�������، ��ر ا���ف� ��ر إدارة 

و� ��ي� ع��را� وف��ا� ��ور ال��� م� خ�� ال�ج�� إ� ع�د م� ال�راس�� ال��ب��  ا��س�� ،

 ا����� ��ض�� إدارة ا���ف� وال���� ا��س��.

                                                           

.���ث ������� ������� و������� و����ذ �����ر�ت ���������. 2002م���د ��دق.��زر��، ���� �����ع إ�ى �� م� :  1

 ������� ��ك�د���� ����ه�ة.

.��س������������ �س������������������ت �����دة �� ������ ��� ����و�� 2019.��ً� �� ������ى ، ��� �.1998ر��������������رد و���������������� 

 ، ������26 ��������� ������ ��د�ر���� ����م���� ��������، م����� ��س������������������������ وم������������������ اد�� ������ �������ر���� ���������. ��

 .86-37،ص:��1د 

Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business Students. 
Pearson, New York,p.8 

�� ������ ���زم�ت . ���ذج م���ح �س����������� ������������ت ������������� 2017،��� �� : ���������� م����������ى.���1992 ، 

ل، ي��ي�، و ������� ��ى ������ �����ر�� .م��� ���� ��������د و������ �������س���� ��م�� ����ه�ة ، ����د �� در�س����������: 

 .175ص
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أداة ال��� وع��را� ال���� ا��ت��� ب�� ��ر:وي�� ا��و� ال��ل� إ� ت�ض�� ��ور   

 (2ج�ول )
 ��ور أداة ال���

ع�د ال���را� م��ى ا��را��ر
 ن��� ع��را� ا��ر

 م� ع��را� ا�داة

 %19.4 13 ال������� ا���ف� إدارة ��ر ا�و�

 %20.9 14 ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��ر ال��ن�

 %19.4 13 م��ف� ال���ء إدارة ��ر ال��ل�

 %20.9 14 ال���� ا��س�� ��ر ال�اب�

 %100 67 ا����

   
 ص�� وث��� أداة ال���:

ي��� ب�ل��� م�� ق�رة أداة ال��� ع�ى ق��� ا��ض�� ال�� وض�� م� أج�� ���ى إ�  

أ� درج� ت��� أداة �� ال���ن�� ل���� ال��� ال�� وض�� م� أج�� ��� � ت��� ش�ء آخ� أو 

 ، و� إج�اء ال��� وف� م� ي��: (Sardantakos, 1998, P. 95)ت�� ش�ً�� آخ� إ� ج�ن��� 

وه� ي���� ب�ل��� ال��ه�� أو ال���� �داة ال��� ح��  :��Face Validity ال��� ال��ه (ا

ي�� م� خ�ل� ا��� ع�ى ا�داة وع��را� �� ال���ن�� ذا� ال��ق� ب�� ��ر م� ا��ور م� 

ح�� ارت��ط�� ���� وم�ض�� ال��� وم�� وض�� وم��س�� ا�داة ل���� ال��� وص�� ت�ت�� ب��د 

�� ل����� ع�ى إج�ب�� م� ع��� ال���، و� إج�اء ه�ا ا�خ���ر م� خ�� ال���را� وص�ح��

 ع��� م� ���� ال���.

وي���� ه�ا ال��� م� ال��� ع�ى م�� ص�� ا���� م� ح��  :Content Validityص�� ا���� (�

���� ال���را� ����ا� ال��� وت������ ل���ض��، و� ال���� م� ذل� م� خ�� ع�� أداة 

وذل� وف� ا���دل�   ��Pre-test ع�ى ع��� م� ال��� و��ب��� ��ب� أول�� واس���ا� اخ���ر ال�

 ا�ت��:

 

=م��دل� ج����
 ـ ع�د ا�خ��ء1

ع�د ا����ث�× ع�د ا�س��� 

   

ح�� � ع�� أداة ال��� ع�ى ���ع� م� ا���� ا������ وذل�  ص�� ا����: (�

ال��� وال���غ� وال�ت�� وس�م� ع��را� ال���� وم�� م�ءم��� و� ال���� ل��ك�� ج�ان� 

 ب�ج�اء ال���ي�� ال�زم� ال� اق�ح�� ا���� ع�ى ا�داة ق�� ت�زي��� ع�ى ع��� ال���.



235 

 

 235 

دراس� �طب���� � ع��� من  -دور إدارة ا���ف� � �ح��ق ال���ز ا�ؤس��

 خ�ر � ���ر �ن ع�� � ف��زةد. ،  د. ع�دل خ�ر � ���ر �ن ع�� � |  الش�ك�ت ال�ول�� ال��ي���

ISSN : 2410-1818 

 مج�ة ا�ندلس
  �����م ا������� وا�ج���ع��

 م2020ي����  -إ��ي�( 7ا����� ) (31ا���د )

وه�� ا����د ب�ل���� أ� ت��� ا�داة ن�� ال���ئ� إذا � اس���ام�� أو إع�دت�� م�ة  ث��� ا�داة: (د

� ظ�و� ��ث��، ح�� � اح���ب� م� خ�� م��م� "أل�� ك�ون���"" ب�س���ا� ال�ن�م� أخ�� �

 "، ح�� ي�ض� ا��و� ا�ت� ق��� ل�� ��ر وك�ل� ال���� ال��� ل�داة.SPSSا�ح��ئ� "

 

 (3ج�ول )
 م��م� أل�� ا�ت��� ال�اخ�� �داة ال���

 م��م� ال���� م��ى ا��ر ا��ر
Alpha 

 0.854 ال������� ا���ف� إدارة ��ر

 0.881 ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��ر

 0.865 م��ف� ال���ء إدارة ��ر

 0.871 ال���� ا��س�� ��ر

 0.868 ال���� ال��� وا�ت��� ال�اخ�� ل�داة

 م��در وح�ود ال���:

 م�خ�� ن�ض���� ك�� ي��:� ا���� ع�ى ب��ن�� ال��� م� خ��  

وه� ت���� ب�ل��� وال�وري�� وا��� وال���ا� وال���� وا�ح��ئ���  م��در ث�ن�ي�: (ا

 وال���� ا��س��. ال��ب�� وا�����ي� ذا� ال��ق� ��ض�� إدارة ا���ف�

����� ت���� � أداة ال��� اس���رة ا�س����� ال� � ت�زي��� ع�ى ع��� ال��� ا م��در أول��: (�

 ل������.

 ك�� أ� ح�ود ال��� س�� ت���� ع�ى ال��اح� ال��ل��:

أ� ع��� ال��� ت�ك� ع�ى ال��م�� � ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� ب�ل����  ح�ود ب��ي�: (ج

 ال���ع� وال��ا� وال���ر�.

ت�ك� ع�ى إدارة ا���ف� م� ح�� ا���ف� ال������� وال���ي� ال�ظ����  ح�ود م�ض�ع�� : (د

 وال���ء.
 

 ال����� ا�ح��ئ�:

وذل� �ج�اء ال����� ال�ز�  SPSSاس���م� ال�راس� ا��ل�� ت������ ا��س� ا�ل�  

 ل���ن�� اس���را� ا�س����� وذل� م� خ�� ا�س�ل�� ا�ح��ئ�� ال��ل��:

 ال��زي��� ال���اري� ���ئ� ع��� ال���. -أ

 م���ف� م��م�� ا�رت��� ����ا� ال���. -�

 م��م� ارت��� ك��ا�. -�

 ���� ا���ار R2م��م� ال���ي�  -�
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 ب�ل��ك�� ا�ؤس�� � ال���� ا���ف� إدارة س�ب���: ال�راس� ال������� و���� ال��ق�� ب� م���ا� دور

 ال�ول��:

� ه�ا ا��ن� م� ال�راس� ال������� ال� ت��ى إ� ���� أه�ا� ال�راس� واخ���ر ال��و�  

ح�� � إع�اد ا�س���ن� وت�ك�� م��اق���� وث��ت��، ك�� أن� � ت�ص�� ع��� ال��� وك�ل� إج�اء 

ال���ي� اخ���را� م���ف� ا�رت��� ب� م���ا� ال��� وك�ل� اخ���ر م��م� ارت��� ب�س�� وم��م� 

r2  وب�س���ا� ب�ن�م�SPSS وي��� ال��ح��� ه�� إ� ان� � ال���� ��اج�� وت�ك�� ص�� ا�س���ب�� ،

ال�اردة � ا�س���ن�� ا��زع� وال���� ب��ك��ه� و����ه� ����ا� ل���ي��� إ� م���� "ك��" ق�ب� 

��� "ل����" ا���س� و� ك�ل� اس���ا� م�، SPSSل�دخ�� إ� ب�ن�م� ال����� ا�ح��ئ� 

(، 3(، ��ي�)4(، م�اف�)5وإع��ء وز� ل�� م���� م� م���ي�� ا����� وف�� �� ي�ى : م�اف� جً�ا)

( وإدخ�� ال���ن�� إ� ال�ن�م� وف��� ��� ا�وزا� وت��ي� ع��را� 1( ، غ� م�اف� جً�ا)2غ� م�اف�)

أ� ع�د ا����ا� ال�اخ�� � ال���ذ� ع�د  ال���� وا�س���ب�� وذل� ل���� م��م�� ا�رت���، ك��

 م��� ت�ب�"، وذل� ك�� ي��: 1م��� م����  و 2( م���ا� "3)

 
 ( ����ا� ال���:Pearson Correlationـ م���ف� م��م�� ا�رت��� )1

 Pearson)� اخ���ر ال��ق� ب� م���ا� ال��� م� خ�� اس���ا� أس��� م��م� ا�رت���  

Correlation ،)( ع�ى ن��ئ� ه�ا ا�خ���ر وال� أظ��� وج�د ع�ق�� ارت��� 4ح�� ي�� ج�و� )

 (. level= 0.05)م���وت� وذل� ع�� م���� د�ل� إح��ئ�� 

 (4ج�ول )
 م���ف� ا�رت��� ب� م���ا� ال���

 ا����ا�
إدارة ا���ف� 

ال�������

 ا���ف� إدارة

ال���ي� ال�ظ����

 م��ف� إدارة

 ال���ء

 ال����

 ا�ؤس��

    1 ال������� ا���ف� إدارة

   0.8911** ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة

  1 0.856** 0.788**  ال���ء م��ف� إدارة

 1 0.798**  0.810** 0.766**  ا��س�� ال����

** Significant at the 0.05 Level (2-Tailed) 

ل���ق� ب� م���ا� ال��� ال��ث� أ�  Pearson Correlationي��� م� ج�و� م���ف� ارت���       

ال���ء  م��ف� ال���ي�، إدارة ال�ظ���� ا���ف� ال�������، إدارة ا���ف� ه��� ع�ق� ارت��� ب� إدارة

 ، ع�ى ال��ال�.0.798، 0.810، 0.766وال���� ا��س�� ح�� ج�ء� ب���� 

ال���ي� و  ال�ظ���� ا���ف� ال������� و إدارة ا���ف� ب� إدارة Pearson Correlation ب���� ج�ء� ق�� 

 ب� إدارة Pearson Correlation ع�ى ال��ال�. أم� ق���  0.766، 0.788، 0.891ال���ء  م��ف� إدارة
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��� ق�� ت�� ع�ى وج�د ع�ق� ب� ، و��0.856ال���ء ب����  م��ف� ال���ي� ، إدارة ال�ظ���� ا���ف�

 م���ا� ال���. 

 .  اخ���ر ف�و� ال���:2

 اخ���ر ال��� ا�و�

 ي�� ه�ا ال��� إ� م� ي��: 

 ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� ���� إ� ال������� ا���ف� إدارة ��رس�� "ت�د� 

"ك��ا�"، وك�ل� اخ���ر ���� ال���ي� ال��ي��� " و�ج�اء ه�ا ا�خ���ر � اس���ا� م��م� ارت��� 

وال���� ا��س��، ك�� � اس���ا� اخ���ر ����  ال������� ا���ف� إدارة ب� م���� ��رس��

وم���ي�ت��، ون�� إ� ذل� ع�  R2ا���ار ب� ه�ي� ا����ي� ال��ب� ا�ش�رة إل��� ���ف� ق��� 

 ا��او� ال��ل��:

 ارت��� "ك��ا�":أ( اخ���ر م��م� 

 (5ج�ول )

 ا�ؤس��" " وم��� " ال���� ال������� ا���ف� م��م�� ا�رت��� "ك��ا�" ب� م��� " إدارة

 ا���� ال��ب�م��م� ارت��� "ك��ا�" ا���� ا�����

 Sig ال����

 ا��س�� ال���� 0.016 0.766 ال������� ا���ف� إدارة

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�  *

ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� ه��� ع�ق�  

ا��س�� " وذل� ل�ج�د د�ل�  ال������� " وا���� ال��ب� " ال���� ا���ف� ارت��� ب� ا���� ا����� " إدارة

 �ي�.ب� ا��� 0.05 م���ي� ع�� م����

 

  � ـ ���� ال���ي�:

 (6ج�ول )

 "ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال������� ا���ف� إدارة"  ن��ئ� ���� ال���ي� ب� م���

���� ا��ب���ال���� x1ا���� ا����� 
م��س� 

 ا��ب���
d.f. اخ���ر"F" 

 Sig ا�ق���144 241.766 2189.459ا���ارال������� ا���ف� إدارة

119.3550.016  2.880 391.784ال��اق�

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� * 
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ا��س��،  ال�������، ال���� ا���ف� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل����� ال���ي� ب� م���� إدارة 

وي��  144ودرج� ح�ي�  0.05وهى دال� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�  F( "119.355)"إ� ق��� اخ���ر 

 ذل� ع�ى ص�� وج�د ع�ق� ب� ا����ي�.

 �( ���� ا���ار:

 (7ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال������� ا���ف� إدارة ن��ئ� ���� ا���ار ب� م��� "

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta 

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 0.016 9.889 ـ 0.587 2.9330.388ال��ب�ال������� ا���ف� إدارة

X1 0.3930.092 0.0190.355 0.016 

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� * 

 ا��س�� " و" ال���� ال������� ا���ف� ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� و���� ا���ار ب� " إدارة    

 %59ت��� م� ق����  ال������� ا���ف� إدارةوه�ا م���� أ�  0.587ت��و�  (r2)أ� ق��� م��م� ال���ي�  "

 ا��س��، أم� ال���� ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ�� � ت�خ� � ع�ق� ا���ار ه��. م� ال����

وهى دال� إح��ئً�� وت��  (0.016)وق��� ا����ي� ت��و�  (0.355) " ت��و�tك�� أ� ق��� اخ���ر "      

"، وه� دور ج�ه�� ح�� أ� ق���  ا��س�� " ي�ث� � ال���� ال������� ا���ف� أ� ا���� ا����� " إدارة

"t.ت�� إ� ال��� � " 
 

ال������� تؤد�  ا���ف� إدارة ن����� م� دراس� و���� ال��� ا�و� ص�� ال��� أ� ا� ��رس��

 ال��ي���. ال�ول�� ب�ل��ك�� ا�ؤس�� ال���� ���� إ�

 اخ���ر ال��� ال��ن�

 إ� ت�د� ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��رس�� زي�دة وي�� ه�ا ال��� ع�ى م� ي��: " أ� 

ال��ي��� ". ون�ض� دراس� واخ���ر ه�ا ال��� م� خ��  ال�ول�� ب�ل��ك�� ا��س�� ال���� ����

 ا��او� ال��ل��:

 أ( اخ���ر م��م� ارت��� "ك��ا�":

 (8ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��رس�� ب� م��� " م��م�� ا�رت��� "ك��ا�"

 ا���� ال��ب�م��م� ارت��� "ك��ا�" ا���� ا�����

 Sig ال����

 ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��رس��

 ال���ي�

 ا��س�� ال���� 0.008 0.810

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� * 
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م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� ه��� ع�ق�  ي��� 

ا��س�� "  " وا���� ال��ب� " ال���� ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ارت��� ب� ا���� ا����� " ��رس��

 ب� ا����ي�. 0.05وذل� ل�ج�د د�ل� م���ي� ع�� م���� 
 

  ب ـ ت���� ا����ي�:

 (9ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��رس��"  ن��ئ� ���� ال���ي� ب� م���

ال���� x1ا���� ا����� 
 ����

 ا��ب���

م��س� 

 ا��ب���
d.f.  اخ���ر"F" 

 إدارة ��رس��

 ال�ظ���� ا���ف�

 ال���ي�

 Sig ال����142 244.854 21199.340ا���ار

118.9550.008  2.813 388.761ال��اق�

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� * 

ال���ي�،  ال�ظ���� ا���ف� إدارة ي��� م� ا��و� ال��ب� ل����� ال���ي� ب� م���� ��رس�� 

ودرج�  0.05وه� دال� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�  F( "118.955)ا��س��، إ� ق��� اخ���ر " ال����

 وي�� ذل� ع�ى ص�� وج�د ع�ق� ب� ا����ي�. 142ح�ي� 

 �( ���� ا���ار:

 (10ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��رس��"ن��ئ� ���� ا���ار ب� م���

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta 

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 ا���ف� إدارة ��رس��

 ال���ي� ال�ظ����

 0.008 8.966 ـ 0.656 2.6710.389ال��ب�

X1 0.3960.077 0.0170.341 0.008 

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� * 

"و"  ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� و���� ا���ار ب� " ��رس��    

 ا���ف� إدارة وه�ا م���� أ� ��رس�� 0.656ت��و�  (r2)" أ� ق��� م��م� ال���ي�  ا��س�� ال����

ا��س��، أم� ال���� ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ��  م� ال���� %65ي��� م� ق����  ال���ي� ال�ظ����

 � ت�خ� � ع�ق� ا���ار ه��.

وه� دال� إح��ئً�� وت��  (0.008)وق��� ا����ي� ت��و�  (0.341)ت��و�  "t"أ� ق��� اخ���ر  ك��      

"، وه� دور  ا��س�� " ي�ث� � " ال���� ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة أ� ا���� ا����� ��رس��

 � ت�� إ� ال���. "t"ج�ه�� ح�� أ� ق��� 
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 اخ���ر ال��� ال��ل�

 ا��س�� ال���� ���� � ال���ء م��ف� إدارة ��رس�� ت��ع� وي�� ه�ا ال��� ع�ى م� ي��: "

 ال��ي��� ". ون�ض� دراس� واخ���ر ه�ا ال��� م� خ�� ا��او� ال��ل��: ال�ول�� ب�ل��ك��

 أ( اخ���ر م��م� ارت��� "ك��ا�":

 (11ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال���ء م��ف� إدارة ��رس��"  م��م�� ا�رت��� "ك��ا�" ب� م���

 ا���� ال��ب�"ك��ا�"م��م� ارت���  ا���� ا�����

������ Sig 

 م��ف� إدارة ��رس����������������������

 ال���ء

 ا��س�� ال���� 0.004 0.798

 0.05 دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�* 

ي��� م� ا��و� ال��ب� ل�راس� ا�رت��� م� خ�� م��م� ارت��� "ك��ا�" أ� ه��� ع�ق�  

ا��س�� " وذل�  " وا���� ال��ب� " ال���� ال���ء م��ف� إدارة ارت��� ب� ا���� ا����� " ��رس��

 ب� ا����ي�. 0.05 ل�ج�د د�ل� م���ي� ع�� م����

  � ـ ���� ال���ي�:

 (12ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال���ء م��ف� إدارة ��رس��"  ن��ئ� ���� ال���ي� ب� م���

ال���� x1ا���� ا����� 
 ����

 ا��ب���

م��س� 

 ا��ب���
d.f. اخ���ر"F" 

 م��ف� إدارة ��رس��

 ال���ء

 Sig ال����144 246.151 22109.768ا���ار

118.6730.004  2.578 386.121ال��اق�

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�  *

 و ال���� ال���ء م��ف� إدارة ي��� م� ا��و� ال��ب� ل����� ال���ي� ب� م���� ��رس�� 

ودرج� ح�ي�  0.05وهى دال� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي�  F( "118.673)"، إ� ق��� اخ���ر  ا��س��

 وي�� ذل� ع�ى ص�� وج�د ع�ق� ب� ا����ي�. 144
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 �( ���� ا���ار:

 (13ج�ول )

 " ا�ؤس�� ال����"  وم���"  ال���ء م��ف� إدارة ��رس��"  ن��ئ� ���� ا���ار ب� م���

 B ا���� ا�����
ا��� 

 ا����ر�
r2 Beta 

ق��� 
(t) 

ا����ي�

 م��ف� إدارة ��رس��

 ال���ء

 0.004 9.881 ـ 0.638 2.8900.367ال��ب�

X1 0.3820.083 0.0190.356 0.004 

 

 0.05دا� إح��ئً�� ع�� م���� م���ي� * 

 " و" ال���� ال���ء م��ف� إدارة ل�راس� و���� ا���ار ب� " ��رس��ي��� م� ا��و� ال��ب�     

 ال���ء م��ف� إدارة وه�ا م���� أ� ��رس�� 0.638ت��و�  (r2)" أ� ق��� م��م� ال���ي�  ا��س��

ا��س��، أم� ال���� ال��ق�� ف����ه� م���ا� أخ�� � ت�خ� �  م� ال���� %63 ت��� م� ق����

 ��ار ه��.ع�ق� ا�

وه� دال� إح��ئً�� وت�� ( 0.008)وق��� ا����ي� ت��و� ( 0.322)ت��و� " t"ك�� أ� ق��� اخ���ر       

"، وه� دور ج�ه�� ح��  ا��س�� " ي�ث� � " ال���� ال���ء م��ف� إدارة أ� ا���� ا����� " ��رس��

 " � ت�� إ� ال���.tأ� ق��� "

 

 ث�م���: م��� ن��ئ� ال�راس�

� ض�ء ال�راس� ال������� ال��ب� ت��و�� ي�ج� ال��ح��� ال���ئ� ال� اس������ � ال���� ا�ت��     

 ك�� ي��:

 ت�� م� ال���ئ� ع�ى م���� اخ���ر ال��ض�� ا�و� ص�� وج�د ع�ق� ارت��� ب� ��رس�� .1

ال��ي��� ح�� وص�� ق��� ه��  ال�ول�� ب�ل��ك�� وال���� ا��س�� ال������� ا���ف� إدارة

وف�� ���م� ارت��� ك��ا�، وا�م� ال�� ي�� ع�ى  0.853إ�  0.05ال��ق� ع�� م���� ث�� 

ت�ت�� ب����� ال���� ا��س�� ب�ل��ك�� ال�ول��  ال������� ا���ف� إدارة ��رس��أ� 

 ال��ي���.

ب�ل��ك��  ال������� ا���ف� أظ��� ن��ئ� ال�راس� ا��ل�� أ� ه��� دور ج�ه�� �دارة  .2

، وه� ق��� ج�ه�ي� �� ي��ى 0.587ال�ول�� ال��ي��� ع�ى ال���� ا��س�� وص� إ� ق��� 
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� ���� ال����  %58ال��ي��� ت�ث� ب����  ال�ول�� ب�ل��ك�� ال������� ا���ف� ةأ� إدار

 ا��س��.

ات�� م� ال���ئ� أ� ��رس�� إدارة ا���ف� ال������� ت�ك� ع�ى وج�د خ�� اس�ات����  .3

ا���ف� ال�������، اس���ا� ا���ف� ال�������  ع�ى ل����� وخ�رج�� داخ��� ل����ف�، م��در

 ق��� ت��ي� ا���� ال������ ووح�ات� ون��ه� � ا����ي�� ا������، م� وج�د م�ش�ا�� 

 ت�ف� وت���� ال�������، اس���ا� وت�ظ�� ا���ف� � ت��ي� ا���ف� اس�ات���� أداء وم��ب��

 إج�اءا� ال��ك��.

 ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� ن��ئ� ال�راس� ا��ل�� أوض�� ج�ه�ي� ال��ق� ا�رت��ط�� ب� إدارة .4

ع�� م����  �0.810 ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� خ�ص� أن�� ج�ء� ب����  ا��س�� وال����

ب�ل��ك�� ال�ول��  ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� ، وه� م�ش� ع�ى أ� ��رس�� إدارة 0.05ث�� 

 ال��ي��� ي�ت�� ب�ل���� ا��س��.

�  ا��س�� وال���� ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� ع�ى م���� ع�ق� ا���ار ب� إدارة .5

 ، وه� ق��� ج�ه�ي� �� ي��ى أ� إدارة0.656ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� وص�� إ� ق��� 

� ���� ال���� % 65ال��ي��� ت�ث� ب����  ال�ول�� ب�ل��ك�� ال���ي� ال�ظ���� ا���ف�

 ا��س�� ب��� ال��ك��.

 ب�ل��ك�� ال���ي� ال�ظ���� ا���ف� إدارة ��رس��ك�� ت�ك� ن��ئ� ال�راس� ع�ى أ� أب��د  .6

 ا���ف� ال��ي��� ت�ك� � وج�د اس�ات���� ت���� ب����ف� ل�� ال��م��، ��ي� ال�ول��

 ال��م��، ب��ء ل�� ا���ف� ال�ظ���، ت���� أس��� م���� ل���� م���ي�� ب��داء ا��ت���

 ����ي�إج�اءا�  وج�دال�ظ����،  ا���ف� إدارة ��رس�� خ�� م� ال���� ا��� رأ�

 ا��ظ��. م� ال����� ا���ف� �س����

 م��ف� إدارة ��رس�� ب� ا�رت��ط�� أش�ر� ن��ئ� ال�راس� ا��ل�� ك�ل� إ� أ� ال��ق� .7

ع�� م���� ث��  0.798ج�ء� ب����  ا��س�� ال��ي��� و ال���� ال�ول�� ال��ك�� ال���ء

ال��ي��� ت��ع� �  ال�ول�� ال��ك�� ال���ء م��ف� إدارة ، وه� م�ش� أ� ��رس�� 0.05

 ���� ال���� ا��س�� � ت�� ال��ك�� .

 ال��ي��� وال���� ال�ول�� ب�ل��ك�� ال���ء م��ف� ع�ى م���� ع�ق� ا���ار ب� إدارة .8

ه� ق��� ج�ه�ي� �� ، و�0.638 ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� وص�� إ� ق���  ا��س��

� ���� ال����  %63ال��ي��� ت�ث� ب����  ال�ول�� ب�ل��ك�� ال���ء م��ف� ي��ى أ� إدارة

 ا��س�� ب��� ال��ك��.

 ال�ول�� ب�ل��ك�� ال���ء م��ف� إدارة ��رس�� أب��د أ� ع�ى ال�راس� ن��ئ� ت�ك� ك�� .9

ب�ل���ء، ت��ي�  ا��ت��� ا���ف� �دارة واض�� اس�ات���� � وج�د ت�ك� ال��ي���
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 ا��ت��� ا���ف� ال���ء، ��ي� م��ف� م�اص��� ا������ وا��م�� ي�� ب�ل���م� م� إدارة

ا��ت��� ب�ل���ء، ��� م���ي��  ل����ف� م���ع� ال���ء، ��ي� م��در ع�ق� ب�دارة

ج�اءا� �دارة ا���ف� ل����� ال�ض� وال��ء ل�� ال���ء م� خ�� إدارة ا���ف�، وج�د إ

 ح��� ال���ء ع�ى ا��م�� وا������.

ات�� ك�ل� م� ال�راس� أ� أب��د ال���� ا��س�� � ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� ي���  .10

ع�ى ت�ف� ����� ت��ع� ع�ى ت���� ال���� ا��س��، ت��ى ��رس�� �دارة ا��ارد 

ت���� أس�ل�� ��دة ل����� ا�س��ام� ا��س��� ب�ل��ك� ب��� ���� ع� ا���ف��، 

وا�ب�اع� ل����� ال���� ا��س��،  ا�ب���ر� ل�داء أع��� ب��� م� خ�� ا��ظ��، ت����

ا��س�� ال����، وج�د ن��� ل����� ال�ور�  ال���� ال�ع� ال���د� ا���س� �ح�ا�

 ������ ون��ئ� ا�داء ب�ل��ك�.

 

 ت�س���: ال��ص��� ا���ح�      

ي��� ال��ح��� ���ع� م� ال��ص��� � ض�ء ال���ئ� ال� ت�ص�� ال��� ال�راس� ا��ل��، وال� م�      

ش�ن�� أ� ت��� � ت��ي� دور إدارة ا���ف� ��� ���� ال���� ا��س�� ل�� ال��ك�� ال��ي��� 

 ال�ول��:

�� ث��ف� إدارة ا���ف� وال���� ا��س�� ع�ى ك�ف� م���ي�� ض�ورة وض� خ�� ت�ري��� ف��ل� ل� .1

 ال��ك�� م� ال��ح�� ال������� وال��ح�� ال���ي�.

وض� خ�� اس�ات���� م���م�� �دارة ا���ف� ت���� ع�ى أب��د ا���ف� ال������� وا���ف�  .2

ال�����ي� ال� ت�����  ال���ي� وا���ف� ا������ ب�ل���ء، م� ��ي� ا�ه�ا� ا��ح��� وا���

 ال��ك�� ال�ول�� أ� ت��ز م� ��رس�ت�� � ���� إدارة ا���ف�.

ت��ي� ا�ج�اءا� ال������� ب�ل��ك�� ب��� ي��ع� ع�ى ت���� اس���ا� إدارة ا���ف�  .3

 وت���� ال���� ا��س�� وا�س���دة م� ن��ئ��� � أع��� ال��ك��.

� إدارة ا���ف� وال���� ا��س�� ، وت�ف� ب��� م��س�� ل����� ت���� ال�ور ال���د� ل�ع� إج�اءا .4

 ����� ون��ئ� ال���� ا��س��.

إن��ء وح�ة ت������ � ا���� ال������ ل���ك�� ت��� م���ل� ع� أن��� إدارة ا���ف�  .5

 وال���� ا��س�� ون�� ث��ف���� � ا����ي�� ا������.

� �� م��در ا���� ع�ى ا���ف� ال������� وا���ف� ب��ء ق�اع� ب��ن�� م���رة ع� ك� م .6

 ال���ي� وا���ف� ا������ ب�ل���ء، ��� ي�� ��ي��� ب��� دور�.
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��ي� آل�� ع�� �س���ا� ا���ف� ال� ي�� ا���� ع���� � ال���� ال�اخ��� وا��رج��  .7

 ل���ك��، م� م��ب�� ت�ث�ه� ع�ى ال��ك� وال���ي� وال����.

ا���ف� وال���� ا��س�� ب�ل��ك�� وم��ب�� ال���ر  م���ي�� ل���� م���� أس��� ت���� .8

ا��د� � ك�ه��، ورف� ت��ري� ل�دارة ال���� ب�ل��ك�� ���ذ ال��ارا� ا���ي� ا����ب� 

 ��� إدارة ا���ف� وال���� ا��س��.

 �� إدارة ا���ف� وال���� ا�ؤس��:ع�ش�ا�: ال��ج��� ال����� ا�������� ا���ح� � �   

ن��ا �ه��� ا��� ال���� ا��ل� وا��ج� إ� إث�اء ا����� ال��ب�� ب��ج��� ���� م�������    

 ف�� ال��ح��� ي��ح�� ا��ض�ع�� ال����� ا�ت��

 دور ��ذ� إدارة ا���ف� � ت���� ����� ��ذ� ال���� ا�ورب� � ال��ك�� ال�ول��. .1

ر ال���ذ� ا�ج���ع� �دارة ا���ف� � ��� ج�ن� ن��ئ� ا�داء ال�ئ���� وف� ال���� دو .2

 ا��س�� ا�وروب�.

 ال��ك�� � ا�ورب� ال���� ��ذ� أب��د ال���ئ� � أب��د إدارة م��ف� ال���ء ودوره� � ت���� .3

  .ال�ول��
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 ��� ط��� وب��،     س��ذة ال��ض��ا�س��ذ ال��ض�    ا�

ب�اي� أت�ج� ل���دت�� ب�ل��� � ا��ز ه�� ال�راس� ال� ت�ك� ع�ى �� دور إدارة ا���ف� � 

 .���� ال���� ا��س�� � ال��ك�� ال�ول�� ال��ي��� دراس� ت������

 أو�: ��رس�� إدارة ا���ف� ال�������

 

 

 ال���ا� �

غ� 

 م�اف�

 (��1م�)

غ� 

م�اف�

(2) 

��ي�

(3)

 

م�اف�

(4) 

م�اف� 

��م��

(5) 

� واض�� �دارة ل�� ال��ك� خ�� اس�ات��� 1

ال�������ا���ف�

 

     

ت�ف� ال��ك� م��در داخ��� وخ�رج�� ل�����  2

 ع�ى ا���ف� ال������� 

     

ت����� ال��ك� ا���ف� ال������� � ت��ي�  3

 ه����� ووح�ا� ا�ع��� 

     

ا��ي�� � ك�ف� ت��� ال��ك� ب��� ا���ف�  4

 وح�ا� ا���� ال������

     

ت��ر ال��ك� إج�اءات�� ال������� � ض�ء ن��ئ�  5

 إدارة ا���ف�

     

ت�� ال��ك� م�ش�ا� ق��� وم��ب�� �داء  6

 اس�ات���� ا���ف� ال�������

     

ت��ع� ا���ف� ا������� � ت��ي� وت����  7

 ت�ف� إج�اءا� ال��ك� 

     

ي�ج� � ه��� ال��ك� إدارة م���ل� ع�  8

 ا���ف� ا������ ب�ل����� ا�دار� 

     

ت��� ال��ك� ق�ارا� وس��س�� ل����� إدارة  9

 ا���ف� ال�������
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 ث�ن���: ��رس�� إدارة ا���ف� ال�ظ���� ال���ي�
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ت��� ال��ك� ع�ى ��ي� ا���ف� ا��ت��� ب��داء  1

 ال�ظ��� ل���م�� ب��

     

ت��  ال��ك�  اس�ات���� ت���� ب����ف� ل��  2

 ال��م��

     

      ت���   ال��ك� م���ي�� ا���ف� ل�� ال��م�� 3

ال��ك� ب��ق�� ال�ص� ال�ظ��� ل���ي�   ت��ر 4

 ��رس�� إدارة ا���ف� ال�ظ����

     

ت��� ال��ك� ب���ء رأ� ا��� ال���� م� خ��  5

 ��رس�� إدارة ا���ف� ال�ظ����  

     

ي�ج� ب�ل��ك� وظ�ئ� ت���� ���رس�� إدارة  6

 ا���ف�

     

ا���ف� ت�ف� ال��ك� ب��� ع�� ل�ب���ر � إن���  7

 ا���ي� م� ا��ظ��

     

ت��� ال��ك� إج�اءا� ����ي� �س����  8

 ا���ف� ال����� م� ا��ظ��

     

ال����� ل�� ا��ظ��  ت�ظ� ال��ك�  ا���ف� 9

 ل���ي� أداؤه�
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 م��ف� ال���ء  ث�ل���: ��رس�� إدارة
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ي�ج� ب�ل��ك� اس�ات���� واض�� �دارة ا���ف�  1

 ا��ت��� ب���ئ��

     

ت��� ال��ك� إج�اءا� ت������ ل�ي�دة رض�  2

 ال���ء � ض�ء أب��د ا���ف� ا��ت��� ب��

     

ت��� ال��ك� م�اص��� م����ت�� وخ�م�ت�� �  3

 إدارة م��ف� ال���ءض�ء ن��ئ� 

     

 ب�دارة ا��ت��� ا���ف� ��ي� ع�ى ال��ك� ت��� 4

 ال���ء ع�ق�

     

ت����� ال��ك� م��در م���ع� ل���ي� ا���ف�  5

 ا��ت��� ب�دارة ع�ق�� ال���ء 

     

ت�ظ� ال��ك� ن��ئ� إدارة ا���ف� � ���  6

 م���ي�� ال�ض� وال��ء ل�� ع��ؤه�

     

ت��� ال��ك� ع�ى إدرا� م��ح�� ع��ؤه� �  7

 ن��� إدارة ا���ف� 

     

ت��ر ال��ك� م����ت�� وخ�م�ت�� � ض�ء ن��ئ� 8

 إدارة ا���ف� 

     

ت����� ال��ك� إدارة ا���ف� � ت���� ح��� 9

 ال���ء ع�ى خ�م�ت�� وم����ت��
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ت��� ال��ك� ت�ج��� ال���� ا��س�� ل���ي�  1

 ا�داء 
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ت�ف� ال��ك� ����� ت��ع� ع�ى ت����  2

 ال���� ا��س�� م� ح�� ب�� ا�س�ات���� 

     

 ت��ى ال��ك� إ� ت��ى ا���رس�� ال� ���ه� 3

 ع� ا���ف�� م� ح�� إدارة م�ارده� ا������

     

ت���� ال��ك� ع�ى أق�ان�� � ت��ي� ت��ي�  4

 ب�ن����� وا�داء ال������

     

ت�� ال��ك� م��ي� �دارة ال������ ا������  5

 ل�ي�� ب��� ي��� ا�خ�ي�

     

ل�� ال��ك� أس�ل�� ��دة ل�����  6

خ�� ال���� � ا�س��ام� ا��س��� م� 

 م�ارده� ال���ي�

     

ت��� ال��ك� ب���ي� ن��ئ� ا�داء ال�ئ����  7

 ���� ع���� ك�ح� أوج� ال���� ا��س�� 

     

 ل�داء أع��� ب��� ت��� ال��ك� ع�ى ت���� 8

 وا�ب�اع� ل����� ال���� ا��س�� ا�ب���ر

     

 ا�خ��ء وم�� ل����� ت��� ال��ك�   اط� 9

 وا��خ�� ا��ارد م� ا�س���دة وت����

     

ت�ف� ال��ك�  ال�ع� ال���د� ا���س�   10

 ال���� �� ال���� ا��س�� ال���� ا�ح�ا�

     

��د ال��ك� ��رس�� ��م� ال����  11

 ا��س�� م���� ع�ى ن��ئ� أداؤه� � ا���� 

     

������ ل�� ال��ك� ن��� ل����� ال�ور�  12

 ون��ئ� ال���� ا��س��

     

ت�ي� ال��ك�  ع����ت��  ال�اخ��� وا��رج��  13

 ������ ف��ل� وأس��� ���� ع� ا���ف��

     

ت��� ال��ك� ع�ى ح�� ت�ظ�� ق�رات��  14

اق���دي�  ج�و� ال������� وال���ي�  ل�����

 م����ة ع� ا���ف��

     

اس��ام� ��ك�ه�  ت���� ال��ك�  ب������� 15

 ال���ف��  وا��ف�� ع��� م��رن� ب��خ�ي�

     


