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  ال�ل:9
ه
ف� ال
راسة ال�ال�ة الى ال�ع�ف على أث� م�ارسات اإلدارة �االه
اف على األداء   


ی
 ا�عاد اإلدارة �االه
اف ال�ى ت�ت%) �االداء ال�'س&ى،  ال�'س&ى ل%$# م"�،�وت
 ,�واخ�%ار العالقة ب�2 اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 ا�عاد وضع األه
اف وال�$ف

  وال��ا�عة. 
) α≤0.05داللة (  م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة داللة اث� ذو أ=ه�ت ال$�ائج وج8د    

لإلدارة �االه
اف م2 ح�0  لإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�، وE,ل#
اث�  �ع
 وضع األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�، �Eا اتHح م2 ال
راسة وج8د

) لإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 α≤0.05(    داللة م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة داللة ذو
 داللة ذو اث� ت$ف�,  األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�، ه,ا �اإلضافة الى وج8د

لإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 م�ا�عة   )α≤0.05(    داللة م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة
   ت$ف�,  األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�.

ت$ف�,   - األه
اف  - ا�عاد اإلدارة �االه
اف  -الJل�ات ال
الة: اإلدارة �االه
اف 
  ب$# م"�.-األداء ال�'س&ى–م�ا�عة األه
اف  –األه
اف 
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Abstract 
Effect of management  by objectives  on 

institutional performance An applied study on 
Banque Misr 

The present study aimed to identify the impact of management 
practices on the objectives of the institutional performance of 
Bank Misr, determine the dimensions of management with 
objectives related to institutional performance, and test the 
relationship between management and goals in terms of the 
dimensions of setting goals, implementation and follow-up. 
The results showed a statistically significant effect at the level of 
(0.05)) of the management of the goals and institutional 
performance of Banque Misr, as well as the management 
objectives after setting the objectives and the institutional 
performance of Bank of Egypt. The study also showed a 
statistically significant effect at the level of significance (α = 
0.05) for the management of the objectives in terms of following 
up the implementation of the objectives and the institutional 

performance of Banque Misr. 
Keywords: management by objectives - dimensions of 
management objectives - objectives - implementation of 
objectives - follow-up objectives - institutional performance - 

Banque Misr.  
 
 
 



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٤٣                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  أث� م�ارسات اإلدارة �األه�اف على األداء ال��س�ى
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  مق�مة


یlة ن&%�ا في مiال م�ارسات اإلدارة �fgل     �تع
 االدارة االه
اف م2 ال�8جهات ال

دة وواض�ة لJي  ع%�عام وت��اج الى ق�ام ال�'س&ات �أدوار م$اس%ة �اه
اف م

وم8اجهة ال�غ��ات ال�sعة في ال%�rة الqارج�ة م2 خالل ت"ل الى م&اراتها ال�&�ق%ل�ة 
  وضع األه
اف ال�$اس%ة لها.

   0��) تxه� م�ارسات اإلدارة �األه
اف في مiاالت ت�علw �ات%اع أسل8ب حyqال�
اإلدارة �األه
اف وال$�ائج، والع�ل وفs�z wقة  ال�$اس%ة، االس��ات�iي والق�ادة اإلدارsة

اإلدارة �األه
اف واألولs8ات، اإلدارة �االل�}ام، ال�قا�ة ال,ات�ة، اإلدارة �اإلن�اج�ة، اإلدارة 

ی
 األه
اف�العق8د، اإل�  .دارة �الiه
 ال�iاعي ل�

وهي Eلها مxاه� ل��ارسات اإلدارة �االه
اف وال�ي تع
 م
خًال ادارsًا ألداء    
ال�'س&ة ن�8 سع�ها لأله
اف ال�$8gدة، ح�0 تxه� أه��ة ه,ا ال�
خل في =ل ال8اقع 


�ی
 ال�الي ل�$8ع وتع
د اشfال ال�$اف&�ة ب�2 ال�'س&ات وال�ي ت�yل� ان ی�~ ت
  األه
اف ذات األولs8ة والع�ل على وضع إج�اءات ع�ل�ة لل8ص8ل ال�ها.
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االم� ال,� �iعل م2 اإلدارة �االه
اف أداة مه�ة إلح
اث ت$اغ~ وت8افw ب�2 م8ارد    
ال�'س&ة واداؤها م2 ناح�ة ال�
خالت واألنygة وال��qجات في =ل ا�z وس�اقات 
�ة ون8ع�ة وزم$�ة وم&8rل�ة ل8ح
ات �E (وض8ا� ��
دة ��عای�ت��fها اه
اف م

�ة ��x$ت)Lorenzo, et al., 2017 ( د في األداء
�، م�ا �ع$ى ان ه$اك دور م
 (Danny, et al., 2017)ال�'س&ى ل��ق�w ذل# ال�$اغ~

رة وه8 ما �ع$ى ان ه$اك فل&فة مع�$ة لالداء ال�'س&ى في =ل م�ارسات اإلدا   
 w��االه
اف خاصة ان ه,ا األداء ی'ث� على األنygة وال��qجات ال�ى ت�"ل ب��ق
ال&�اقات ال�$8gدة م2 األه
اف ال�8ض8عة ال�ى تق8م ال�'س&ة �ق�اسها وال8ق8ف على 

  . (Eva, et al., 2017)م
@ ت�ققها 
وتgه
 ساحة مiاالت ع�ل ال%$8ك في م"� ت8جهات ت$اف&�ة ع
ی
ة خاصة ان     
القyاع م2 القyاعات ال�ه�ة �ال$&%ة لالق�"اد ال�"�@، خاصة في =ل ت8جه  ه,ا

�w فل&فة ال8�gل ال�الي ال�ى ت�yل�%yاف  ال%$8ك الى ت
ت�ق�w م8�iعة م2 األه

دة��ة و  ال���x$د م2 األداء واالدوار ال�
�وت8ف� ق
رات م'س&�ة مع�$ة لل�8افw ن�) م

  مع تل# الفل&فة.
�1 ال�راس   �Iل( سJع اإلدارة �األه�اف وأث�ها على األداء ل�ة ال�ال�ة على ت!اول م�ض

�عة العالقة ب�!ه5.-Rو ���ف�ة هJا الIأث�  ال��س�ى دراسة ت.-�ق�ة على ب!( م)� وت�ض�ح 

  أه��ة ال�راسة

ی
ها في االتى   �  ت$yلw أه��ة ال
راسة ال�ال�ة م2 ع
ة ج8ان� ��2f ت

م
خل وفل&فة إدارsة مه�ة لل�'س&ات أه��ة م8ض8ع اإلدارة �االه
اف 8Eنه  .١

 ال�8سع او م8اجهة ال�$اف&ة او االن&iام مع ت8جهات ج
ی
ة في g$ال�ى ت

 مiال الع�ل.
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ی8ج
 ن
رة في دراسات اإلدارة �االه
اف في ال%�rة الع���ة خاصة في مiال  .٢
�ة.�� ال%$8ك على ح
 عل~ ال%احlة، وه8 ما �f&� ال
راسة ال�ال�ة أه��ة اكاد

٣. 
�عة م�ارسات اإلدارة �االه
اف في  ال%ع%z اف�gاس�� wقى ال��عل�%yال�
�ق�ة.%yة ت� ال%$8ك، وه8 ما �f&� ال
راسة ال�ال�ة أه�


ی
 األداء ال�'س&ى ذو العالقة  .٤��قى لل
راسة ال,� �&عى ل�%yال� 
ال%ع
�اإلدارة �االه
اف في ال%$8ك، واه��ة م�qجات ال
راسة ال�ى في وضع إzار 

�قي م2 %yاإلدارة ت w�%yة ال%$8ك في ت
ال��2f ان �&ه~ في م&اع
�ات ب�rة الع�ل في مiال ال%$8ك وت8جه 
��االه
اف، خاصة في =ل ت}ای
 ت
�w فل&فة ال8�gل ال�الي ال�ى ت�yل� م�ارسات م'س&�ة مع�$ة %yولة ل�
ال


دة. �  وفw اه
اف م

  م�اجعة االدب�ات ال�ا�قة
  اإلدارة �األه�اف

�ع�%� م
خل      0�اإلدارة �األه
اف م2 ال�
اخل ال�ى تع��
 عل�ها ال�'س&ات ح
�ع%� مفه8م اإلدارة �األه
اف ع2 ت8جه م2 ال�'س&ة لJي تع�ل وفw أس� م&�ه
فة 

مع%� ع2 ن�) مع�2 مAnna, et al., 2017 ( ،  2(في مiال زم$ي و�Eي ون8عي
  ت م�$8عة.األه
اف ال�ى ت&عى ال�ها ال�'س&ة وت��اج الى ت�ق�قها في مiاال

�&ه~ اسل8ب وم
خل االدارة �األه
اف �ع}ز م2 دور ال�'س&ة األف�اد في ب$اء     0�ح
�عة الع�ل%z م ال�$8ع في
q�، ح&Lorenzo, et al., 2017 ( 2(وادارة االه
اف ��ا 


م ال8ص8ل الى االه
اف وال$�ائج ال��ج8ة.qال�8ارد ال�ي ت 

ی�  ت8=�ف ال�8ارد وت
 فى م&�غلة ت�ق�قها، إلى ال�'س&ة  ت&عي ن�ائج م8�iعة األه
اف� وت�lل اإلدارة   
 ,Hamed and Aliyeh(م�2f اس�غالل أفHل وال%s�gة ال�اد�ة وال�8ارد ال8ق� ذل#


ی
 على ال8سائل تق8م م2 سل&لة ب8اسyة  ،) 2017� ومgارEة األه
اف، فل&فة ت
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�~ أعHاءx$وضعها، فى ال� ~s88 كل م&اه�ة وتقHل ال$�ائج فى ع"� عل�ها، ال��
  ال�'س&ة. ل"الح ال�}ا�ا ��ا ی��ت� عل�ه م8�iعة م2 

ل,ل# تلع� االدارة �األه
اف دورًا مه�ًا في ت�ق�w ال$�8 في اداء ونgا� ال�'س&ات    
م2 خالل ان ی��E} م�8ر االداء على ال$�ائج ال�ي ت��قw م2 االه
اف ال�ي ی�~ 

 ,Leandro(ی$ع�f ذل# �fgل ا�iابى على ال$�8 وال�8سع فى ال$gاzات م�اوضعها، 
et al., 2017 ( ققها ال�'س&ة في�، وم2 خالل وضع اه
اف 8�zحة ��2f ان ت

  مiاالت ش�ى ل�ل# األنygة وااله
اف.
 �األه
اف اإلدارة الى ان فل&فة وأسل8ب ) Hatem and Yomna, 2017(وs$8ه    
�ة في ب�2 ال�gارEة ع$"� على �ق8م��x$اتها ال�

ی
 كافة أعHاء ال�'س&ة ووح� ت

 وذل# ، وال�gاور  ال�عاون  ws�z ع2 مE��gة أغ�اض إلى لل8ص8ل وخyyه~ أه
افه~
�ققه ل�ا ن��iة� ,.Anna, et al(الع�ل إلى زsادة ال
افع�ة في نiاح م2 األسل8ب ه,ا 

2014 ( ، (g$sفع االت"ال وسائل و�sة ال�وح وs8$ال�ع 
s{sفي، ال�ضا و� أنه ك�ا ال8=

 �أسل8ب ال�$�xة إدارة ی}ود��~ ج�األداء وق�اسه ووضع حل8ل م$اس%ة ل�iاوز  ل�ق

  ال�fgالت.
وه8 ما �ع}ز �ع
 س�8fل8جي ونف&ى ل��ارسات اإلدارة �االه
اف وانعfاسه على Eافة    

 2���iع ال,� ال$ف&ي ال�ا�) األه
اف تع
 ح�0 ،ال�&�s8ات ال%s�gة للعامل 2� األف�اد ب
 جه8د ت8جه ال�ى وهي ، )٢٠٠٩ ، ال�ح�لي( ) Chialin, et al., 2017(ال�$�xة فى

2sی�

 م2 واألف�اد، ال�s{ع~ ح�اسه~ وت
 ال�
ی�2s م2 كال و§ن اإلنiاز، ن�8 دافع��ه~ وت
2� األه
اف تق��s فى اش��8Eا إذا ال�$�xة أه
اف ت�ق�w فى إسهاماته~ ت}داد والعامل

ی
 و بها الqاصة� ,May and Ralph(إل�ها ال8ص8ل فى ی�غ%8ن  ال�ى ال$�ائج ت
2017 ( ، wق� الف�د م"الح تعارض ع
م مع ض�ان ان م�ارسات اإلدارة �االه
اف ت

  ال�$�xة. وم"الح



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٤٧                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

ك�ا ان فل&فة وم
خل  اإلدارة �األه
اف �ع��
 على ان ت��8ل ال�'س&ة م2  م$هج  
�} على ال$�ائج واأله
اف ال�yل8ب Eة إلى ال����} على ال�فاص�ل وال$gاzات الف�عEال��

وت8ج�ه الع�ل�ات وتل# ال$gاzات إلى ال8ص8ل إلى  ) Irja, 2016(ال8ص8ل إل�ها 
�0 تع��
 ج��ع م�ارسا�ت ال�'س&ة الى اه
اف واض�ة ومقاسة وم$اس%ة األه
اف �

�عة ال8ح
ات ال�'س&�ة بها واألنygة ال�ى تق8م بها تل# ال�'س&ات .%zعة ع�لها و�%yل  
ل,ل# �ع
 م
خل االدارة �األه
اف م2 االسال�� االدارsة الفعالة ال�ي ت&ه~ في      

�قها الى  و ت��اج ع$
 )٢٠٠٢ ، ال�ش8د@( ) Duysal, 2014(ت�s8y ال�'س&ات%yت
درجة م2 ال8عى ل
@ االدارة العل�ا والعامل�2 بlقافة وم8fنات وا�عاد االدارة �األه
اف 
�w خاصة ما ی�علw �ع
م ق
رة االف�اد %yذل# في ال�غل� على مع8قات ال� 
�&اع 0�ح

�ق�ة.%yة ال��  على اس��عاب ا�عاد ه,ا ال�فه8م م2 ال$اح
    ��gsو)Erling and Kristoffer , 2017 (  w�%yاإلدارة أسل8ب الى ان ت 

واسه~ في  ك%��ًا، نiاحاً  دول حقw ع
ة في الqاص والقyاع العام القyاع في �األه
اف
ت�8الت إ�iاب�ة ع
ی
ة في ع
ة ا�عاد �ال�'س&ة خاصة تل# ال�ى ت�علw �ال8ص8ل الى 

ال�'س&ة س8اء ال�ؤsة ال8�yحة وت�ق�w األه
اف على Eافة ال�iاالت ال�ى ت�8Jن م$ها 

م�ة واإلن�اج�ة وح�ى على م&�8@ ع�الء ال�'س&ة qة او ال�ال%s�gة او ال�'س&


ی2 م$ها.�  وال�&�ف

 ان اإلدارة �االه
اف ت�E} على ج8دة ت�ق�w األه
اف وم&�s8اتها في     iل,ل# ن

،  )Bushra, et al. , 2015(ال��qجات ال�ى ت&عى تل# األه
اف الى ال8ص8ل ال�ها 

ی
 االه
اف و��ا ی�$اس�  ی�yل���� على ال
قة في ت%E لfg� 
م2 ال�'س&ات ان تع��

�عة مiال ال8ح
ات االدارsة فHًال ع2 ان الع�ل وفw االه
اف ال�yq) لها %z مع
ی�ع�2 على ال�'س&ة ان ت�اجع �اس���ار م$اس%ة ه,ه االه
اف ل�iاالت الع�ل االم� 
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م&�s8ات ال8iدة ال���قw ن��iة تل# ال,@ ی��ت� عل�ه ال8ق8ف �fgل م&��� على 
  ال��اجعة.


د ا�عاد م�ارسات اإلدارة �االه
اف إس�$ادًا الى ع
ة اع�%ارات   �م2 ح�0 انها ح�0 ت�
�$ه إدار�  أسل8ب�Hة فى ی�~ ت�، عالوة على �ع
  )١٩٩٩ ، ال&ل�ى(  اإلدارsة الع�ل

ی�8ل
 ل
یه~ الق$اعة ال�gارEة ب�E 2افة ال�&�s8ات في ال�'س&ة ل8ضع األه
اف ح�ى 
  . )Saqib, et al. , 2017(الJاملة ب�ل# األه
اف م�ا ی$ع�f على ال�$ف�, واالنiاز

ان اإلدارة �االهـ
اف تع��ـ
 علـى ا�عـاد ت�علـLorraine, et al. , 2013(  w(لـ,ل# یـ�@ 
�~ االدا �الع�ل، واالل�}ام ��%
أ اإلنiاز x$2 االف�اد في ال��ر@ م2 و�ع
 الع�ل�ة ال�Jامل�ة ب

ح�ـ0 م�ارسـاته~ واداؤهــ~ ال�8جـه ن�ــ8 ت�ق�ـw تلـ# األهــ
اف و�gـfل ذاتــي م�8افـw معهــا ، 
  بل وال�%ادرة ��ل Eل ما �ع�قل ت�ق�w األه
اف ال�8ض8عة .

انـه یـ'د@ الـى ان  )Tyler, 2016(وع2 ه,ا ال�Jامل في ا�عاد اإلدارة �االه
اف یـ�@   
ـــw األهـــ
اف  �ـــ�2 افـــ�اد ال�'س&ـــة مـــ2 ح�ـــ0 م&ـــ8rل��ه~ تiـــاه ت�ق ـــاك تالحـــ~ ب �fـــ8ن ه$
�"ـ%ح ه$ـا ال�8ج�ـه واإلدارة �االهـ
اف  0�واالل�}ام ال�iاعي �أداء Eل ما ی�علw بها ، ح

  لألف�اد اح
 اال�عاد ال�ه�ة ال�ي ت&ه~ في ت�ق�w اعلى ال$�ائج ومع
التها ال�$8gدة.
اإلدارة �االهــ
اف علــى ارض ال8اقــع ت�علــw �ــإج�اءات  أل�عــاد��ارســات الع�ل�ــة إن ال    

�yة� Anna, et( وانygة تق8م بها ال�'س&ة واالف�اد م2 اجل دراسة وت�ل�ل ال%�rة ال�
al., 2017 (  اف
�ف�ة ت$ف�, تل# األهE 

ی� ، ال&ل�ى(ووضع األه
اف ال�$اس%ة مع ت

ونxــــام لل��ا�عــــة ��fــــ2 مــــ2 اس�gJــــاف األخyــــاء وم�ا�ع�هــــا فــــي ضــــ8ء أســــ�  )١٩٩٩
�ه لها ح�ى ال ت�qج ال�'س&ة ع2 األه
اف ال��س8مة.��  ووضع حل8ل ت"

    � wهـــا  أ�عـــادك�ـــا ان مـــ2 ال��ارســـات ال�ـــي ت�علـــ�اإلدارة �االهـــ
اف تلـــ# ال�ـــي تقـــ8م ف
 ال�'س&ة ب8ضع خyة م$اس%ة ت�2�H األه
اف واالولs8ات ال�ي ت&عى ال�'س&ة ل��ق�قها

ــــي( ــــ
 مــــ2 ســــ�ق8م بهــــا وم�ا�عــــة ت$ف�ــــ,ها فــــي Eافــــة )٢٠٠٩ ، ال�ح�ل 
ی�، عــــالوة علــــى ت
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�ــف ��fــ2 ان یــ�~ ال�غلــ� علــى مع8قــات تلــ# E 

یــ��ــة والف�د�ــة، مــع ت��x$ات ال�s8ال�&ــ�
�ة وال%s�gة��x$ة ال��  . ) Lorenzo, et al., 2017(األه
اف م2 ال$اح

�ـwوت&ـ�$
 ا�عــاد      %yاف اإلدارة ت
 األهــ
اف بــ�2 وال�Jامـل ال�ــ�ا�) ت�ق�ـwعلــى  �األهــ
 أشــfال ر�ــ)مــع  الs8yــل، ال�ــ
@ ذات ال�&ــ�ق%ل�ة واألهــ
اف ال�ــ
@، وال��8ســyة ال&ــs8$ة

 ال�$�xـة مع�$ـة ته�rـة زم$�ة ف��ة خالل للق�اس قابلة م�f$ة �أه
اف ال�8مي ال�وت�2 أداء
�ــة علــى ال�$�xــة �&ــاع
ةل ال&ــ�sعة، اال�iاب�ــة وال��Eــة لل�أهــ� �fاملهــاyــ8ة تغiأو الف 
  ال�$اف&ة. ال�$�xات �ق�ة أداء م&�8@  و��2 ال�الي أدائها م&�8@  ب�2 ال$ق³

  األداء ال��س�ى
    � @�%E ة��xى �أه�sل عام، وfg� ات�x$ا �ال$&%ة لل�sاألداء مفه8مًا هامًا وج8ه� 
ع

�2 في عل~ اإلدارة lك اله��ام ال%اح��gل القاس~ ال�l�sال�'س&ات، و ����fgل في ت&
، ل,ل# س$�اول في ه,ا الi}ء م2 الف"ل )Yongjia and Xiaoqing , 2017(خاص

�} ب�2 ال�"yل�ات �الlاني دراسة ماه�ة األداء م2 خالل ال��yق إلى لل�فه8م ث~ ال��
  .الق�s%ة م$ه وال�&�s8ات وال�عای�� والع8امل ال�'ث�ة ف�ه

وه8  ل�'س&ة الى ت�ق�قها،ت&عى ا��qجات ال�ي �Eا ی$"� األداء ال�'س&ى على ال  
ال��qجات ذات الق��ة  مفه8م �عE �fال م2 األه
اف وال8سائل الالزمة ل��ق�قه

)Kyriaki and Michael , 2016(  هاال�يi�$ام یx$مات ال
ن��iة  في شfل سلع وخ
��ى لل8ح
ات ال�8fنة له�fل ال�'س&ة  ال�فاعل ب�2 ال&ل8ك واالنiازx$على ال�&�8@ ال�

  8@ ال�8ارد ال%s�gة.او على م&�
�Eا ان األداء ال�'س&ى �عE �fافة االع�ال ال�ي تق8م م2 خاللها ال�$�xة ب�8=�ف     

 ,Danny(ال�8ارد واالمfان�ات ال��احة ل
یها وال�ي ی��ت� عل�ها Eفاءة وفعال�ة ال�'س&ة 
et al., 2017(   2ل مJلة ل"�
 انه �ع
 مiقة في اس�ع�ال م8ارد ل,ل# نs�yال


امال�'س&ة وsق"
 ب,ل# الJفاءة وال$�ائج ال��ققة م2 ذل#  qوتع$ي ب,ل# عامل  االس�
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، وه8 ما �xه� ل$ا ان األداء ال�'س&ى �ع%� ع2 م}sج )Eva, et al., 2017(الفعال�ة
�ات.E8ة ون�ائج تل# األفعال او ال&ل�x$م2 األفعال ال�ي تق8م بها ال�  

    �x$و ی)Xiaoying and Laixiang, 2017(  8نة األداء ال�'س&ى على$�E الى
�ة �Jة وال��فJ8دة والiل الlة ا�عاد م
انه ع%ارة ع2 م8�iعة م2 م'ش�ات ن�ائج ت�&~ �ع
�ة مع�$ة ذات صالح�ات واخ�"اصات ت%اش� م2 خاللها ��x$ة ت
وال}م$�ة، في إzار وح

ان األداء ال�'س&ى ی�&~ �ع
ة ا�عاد ت�}ج االع�ال ذات العالقة به,ا األداء، م�ا �ع$ى 
�ة واالث�.�Jواالج�اء وال �2 ال8ق�  ب

    
iة  أنهل,ل# ن�م2 مقای�� األداء ال�'س&ى تل# ال�ي ت�علw �ع$"�� الJفاءة والفعال
 0�Eان� ق��ة ال��qجات أك�l م2 ق��ة ال�
خالت فإن الJفاءة ت8Jن أعلى، فإذا  Eل�اح


خالت أقل فإن الJفاءة ت8Jن أعلىت~ ت�ق�w م�qجات مع�$ة ��)Aynur and 
Mehmet, 2016(.  

وه$اك ا�عاد أخ�@ ت�علi�� wال األداء ال�'س&ى ت³q ال�8رد ال%�g@ وت'ث� على      
ال�8ادث ومع
الت ال
ورات والغ�اب �األداء   ه,ا األداء خاصة تل# ال�ي ت�"ل 

��
 ه8 ال,� ت8Jن )Andrey and Lei, 2015(وال�أخ�i0 أن الف�د العامل ال�، ح
في االن�xام و إن�اج��ه عال�ة، وE,ل# ال,� �&اه~ أدائه في تقل�ل ال�gاكل ال��ت%yة �الع�ل 

  ، وهي Eلها أم8ر ذات تاث�� على األداء ال�'س&ى.الع�ل
    �x$ا ی�E)Shisong ,et al., 2016( )،2�H�الى األداء ال�'س&ى )٢٠١٣ ال�%

�~ على انه x$³ ال�qاالت تiاخلة وذات العالقة في م
م8�iعة م2 الع�ل�ات ال��

مات او ال�$�iات ال�ي تق
مه qال� wل# ت�عل,Eو ،@�g%³ ال�8رد الqاالدار@ وت
ال�'س&ة، �اإلضافة الى الع�الء وال%�rة الqارج�ة ل�iال ال�q"³ والع�ل، وهي Eلها 

  مiاالت ت�علw �االداء ال�'س&ى.
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# زوا�ا أخ�@ ت�علw �االداء ال�'س&ى ت�lل ا�عاد ی�تJ} عل�ها ه,ا األداء أضف الى ذل   
خاصة ما ی�"ل �األم8ر ال�ال�ة وال�8ارد ال�اد�ة واالمfان�ات ال��احة 

، وع$اص� الق
رة ال�$اف&�ة ل
یها ال�ي ت�ف�د )PutuAstawa  ,et al., 2016(�ال�'س&ة
  بها ع2 غ��ها م2 ال�'س&ات ال�gابهة.

    Eوا�عاد لالداء ال�'س&ى وت� �� ,.Vi  ,et al(} ع
ة دراسات على وضع مقای
2016( (Leanne  ,et al., 2016( (Uzma  ,et al., 2017(   22 مf�� 0���

 @
��ى ومx$ة واألداء ال��x$جات ال��qعلى سالمة م ~f�تل# ال�عای�� وضع أس� لل
�ة ال&ائ
ة، والq%�ة ال��8ل
ة ��x$قافة ال�lى إضافة الى سالمة ال��x$ة وال�عل~ ال��x$لل�

�2 ت�s8y ال�$�xة fEل.&�  ال�ع�فة ال�ي ت8ل
ها ال�'س&ة وما ی�~ م2 إج�اءات ل�
  )Uzma  ,et al., 2017( (Samuel  ,et al., 2017(وتHع دراسات أخ�@    

�ة ال�ي ت�8Jن م$ها ��x$ات ال�
مقای�� لالداء ال�'س&ى ت&�$
 الى ال�}ج ب�2 أداء ال8ح
ال�$�xة و��2 أداء ال�8ارد ال%s�gة ال�ي ت'د@ أدوارا م�qلفة ض�2 تل# ال8ح
ات، عالوة 

�ة م2 ب�2 مقای�� األداء ال�'س&ى.��x$قافة ال�l8ن الfة وم�E82 ج8ان� سل��Hعلى ت  
 Yongjia and Xiaoqing , 2017( )Kyriaki and(ب�$�ا ت,ه� دراسات      

Michael , 2016( األ ��داء ال�'س&ى ت�عل8i� wان� داخل�ة وأخ�@ على ان مقای
خارج�ة ف�2 ح�0 ال8iان� ال
اخل�ة لالداء ال�'س&ى فهي إمfان�ات ال�'س&ة ال�اد�ة 

مات، اما ال8iان� الqارج�ة لالداء qات والi�$جاتها م2 ال��qة وم8اصفات مs�g%وال


د في ال
ور االج��اعى لل�'س&ة وال�&s8قي وال"8رة ال,ه$��ة ال�ي ت$�iها ال�'س&ى ت�
�ف وص8لها لأل�zاف ال�ع$�ة في ال%�rة الqارج�ة لل�'س&ة ودرجة Eة و�ال8iان� ال
اخل

  ثق�ه~ ف�ها.
   �x$2 ی�الى األداء  )٢٠١٣ ،واخ�ون، الgل%ي( )Danny, et al., 2017(في ح

ال�'س&ى على انه �قاس ع%� اإلن�اج�ة ال�ي ت�ققها ال�$�xة في م
ة زم$�ة مع�$ة، 
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�ة ال�ي ت��زها مقارنة ب%اقي ال�'س&ات ال�$اف&ة لها، الJفاءة ال�gغ�ل�ة وحi~ ا�ل��

ث خلل او تعyل إلج�اءات الع�ل�ات واألنygة ال
اخل�ة ��لإلمfان�ات ال��احة دون ان 

  مع اس�
امة ال�فا« على م&�s8ات عال�ة م2 ال��qجات.
ما ت��زه  �ع��
 على سه األداء ال�'س&ى وق�ا ان )Eva, et al., 2017(ی�@  ب�$�ا   

�فه م2 م8اصفات غ��ة Hة وما ت�ال�'س&ة م2 ت�s8y واب�Jار في الع�ل�ات ال
اخل
 0�
 م2 الق��ة وال�$افع ال�ي ی�8قع8نها م2 ال�$�xة، حs{ی2 ت
�م�8قعة وم,هلة لل�&�ف

  ت�lل تل# ال8iان� م'ش�ات ومقای�� لالداء ال�'س&ى.
تiاه  )Xiaoying and Laixiang, 2017(ها ن�xة أخ�@ لالداء ال�'س&ى �Hع     

م&�s8ات ال�ضا ال�ي ت�8ل
 ل
@ العامل�2 في ال�$�xة واإلج�اءات ال�ي ت�q,ها ال�'س&ة 
تiاه زsادة م&�s8ات ال�ضا ال8=�فى ل
@ االف�اد، �iان� تع}s} ال�'س&ة ل�&�s8ات 

وم$افع تف8ق  ال�ضا ل
@ الع�الء وت�s8y خ
ماتها �fgل م&��� وت8ف�� م}ا�ا وخ"ائ³
  ت8قعاته~.


 ان األداء ال�'س&ى ی�أث� �ع
ة ع8امل ت8Jن نا�عة م2 داخل ال�'س&ة م2    iل,ل# ن
أه�ها ت8جهات الق�ادة وفل&فة الق�ادة وم
@ ادراكها ل��s8y مقای�� األداء ال�'س&ى في 

�ة تiاه ت�s8y مقای�� لالداء ال�'س&ىi� Aynur(ال�$�xة وادراكه~ ون�xته~ االس��ات
and Mehmet, 2016(.  

اضافة الى ع8امل ت$%ع م2 ال%�rة الqارج�ة وت'ث� على االداء ال�'س&ى لل�$�xة م2    
2��عة ال�$اف&ة وم
@ تف8ق ال�$�xة على ال�$اف&%z ها$� ,Andrey and Lei( ب

، ودرجة اس�فادة ال�'س&ة م2 ال��غ��ات في ال%�rة الqارج�ة وما ی�اح بها م2 )2015
�فEة م2 خالل األداء ال�'س&ى ال�$اس�.ف�ص، و��ة تغل%ها على ال�ه
ی
ات الqارج  

�ة  W�-لة الXYال�  
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أوض�� �ع¼ ال
راسات ال�ى تع�ض� ال%احlة لها في م�اجعة االدب�ات ال&ا�قة      
)Lorenzo, et al., 2017 ( Hamed and Aliyeh, 2017( (  )Hatem and 

Yomna, 2017(  #ة م�ارسات وا�عاد تع}ز م2 تل
ان اإلدارة �االه
اف تق8م على ع
ال�
خل ل
@ ال�'س&ات واالع��اد على وضع األه
اف وت$ف�,ها وم�ا�عة ت$ف�,ها ووضع 
�ات وال�$اف&ة في ال%�rة الqارج�ة وت�s8y األداء ال�'س&ى 
�إج�اءات لها ل�8اجهة ال�

ارة �االه
اف القائ�ة على وضع وت$ف�, لها اع��ادا على مق8مات وا�عاد م
خل اإلد
  وم�ا�عة ال�$ف�, لأله
اف ال�$8gدة.

�Eا تgه
 ساحة مiاالت ع�ل ال%$8ك �fgل عام على م&�8@ م"� الع
ی
 م2      
 ���ة وأسالJ$%مات ال
q8ر في م8اصفات الyال�$اف&ة عالوة على ت 
�ات وت}ای
�ال�

�w فل&فة ال%yولة ل�
��ها ، ومع ت8جه ال
8�gل ال�الي في ال%$8ك وفw أس� ومعای�� تق
�2 ب�rة االق�"اد ال�"�@ وت�ق�z wف�ات إ�iاب�ة في االق�"اد ، �ات على &�عال��ة ل�
�w تل# الفل&فة ال�ى تع��
 على ت�ق�w م8�iعة %yعاب وت�ال%$8ك ان ت8Jن م'هلة الس�

ن�) مع�2 م2 م2 األه
اف وفw معای�� وض8ا�) عال��ة االم� ال,@ �ف�ض عل�ها وج8د 
�w ناجح ل�ل# الفل&فة وم8اجهة ال�$اف&ة في %yت w�األداء ال�'س&ى ال,@ �&ه~ في ت�ق

  قyاع ال%$8ك.
  

وق
 اج�ت ال%احlة م8�iعة مقا�الت لع�$ة م�&�ة م2 م&8rلي ب$# م"� اس��gاف    
 @
�w فل&فة ال8�gل ال�الي وم%yة في =ل ت8جهات ال�$اف&ة وت�l�ا�عاد ال�fgلة ال%

�امه~ ���ارسات اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى ال�$اس� ل�ل# الفل&فة، وعلى اه�
��ة في 

دة وم&��ال�غ~ م2 ذل# وج
ت �ع¼ أوجه الق"8ر في وض8ح م�ارسات م
�ات الع�ل وال�$اف&�ة في مiال 
�م
خل اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى ال�$اس� ل�

  ع�ل ال%$8ك.
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�0 في وضع إجا�ة ع2 ال�&اؤل ال�ئ�� االتىل,ل# ت�%ل8ر مfgلة ال  %  
  وW-!0\ م!ه  ما عالقة اإلدارة �االه�اف �االداء ال��س�ى ل-!( م)�؟

ما ا�عاد اإلدارة �االه�اف  ما أث� اإلدارة �االه�اف على األداء ال��س�ى ل-!( م)�؟
  ما ا�عاد األداء ال��س�ى ل-!( م)�؟ �االداء ال��س�ى ل-!( م)�؟الIى ت�ت-[ 

  ه�اف ال�راسةا

د األه
اف ال�ى ت&عى ال
راسة ال�ال�ة الى ت�ق�قها في االتى  �  ت�

الgJف ع2 م
@ وج8د عالقة ب�2 اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$#  .١

 م"�.

�0 أث� اإلدارة �االه
اف على األداء ال�'س&ى ل%$# م"�. .٢� 

٣. 

ی� ا�عاد اإلدارة �االه
اف وعالق�ها �االداء ال�'س&ى ل%$# م"�. واقع ت


ی
 واقع ا�عاد األداء ال�'س&ى في ب$# م"�. .٤� ت

�ق�ة م2 ال��2f ان ت&ه~ في تع}s} م�ارسات اإلدارة  .٥%yوضع مق��حات ت

�االه
اف ل
@ ب$# م"� وت'ث� �fgل ا�iابى على األداء ال�'س&ى خاصة 

 
�w فل&فة في =ل وج8د ب�rة ت$اف� ش
ی%yولة ل�
ب�2 ال%$8ك ون�8جه ال

 ال8�gل ال�الي.

  ف�ض�ات ال�راسة:
 ،0��ة واه
اف ال%l�وضع� ال%احlة الف�ض�ات ال�ال�ة في ض8ء ال�fgلة ال%

  و�ال�ج8ع الى ع
ة ادب�ات سا�قة 
 لإلدارة �االه
اف ) α≤0.05داللة (  م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة داللة اث� ذو ی8ج
 ال

 ,.Lorenzo, et al( Anna, et al., 2017) (واألداء ال�'س&ى ل%$# م"� 
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2017 ( (Yongjia and Xiaoqing , 2017( )Kyriaki and Michael , 
2016(   

لإلدارة  )α≤0.05(    داللة م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة داللة ذو اث� ی8ج
 ال
. واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�م2 ح�0 �ع
 وضع األه
اف �االه
اف 

)Hamed and Aliyeh, 2017 ( )Leandro, et al., 2017 ( )Yongjia 
and Xiaoqing , 2017) (Kyriaki and Michael , 2016(  

لإلدارة   )α≤0.05(    داللة م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة داللة ذو اث� ی8ج
 ال
 
 Hatem(. األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"� ت$ف�, �االه
اف م2 ح�0 �ع
and Yomna, 2017 ( )Chialin, et al., 2017 ( )Yongjia and 

Xiaoqing , 2017) (Kyriaki and Michael , 2016(  
لإلدارة   )α≤0.05(    داللة م&�8@  ع$
 إح"ائ�ة داللة ذو اث� ی8ج
 ال


 .ت$ف�,  األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"� م�ا�عة �االه
اف م2 ح�0 �ع
(May and Ralph, 2017 (  )Irja, 2016 ( )Yongjia and Xiaoqing 

, 2017) (Kyriaki and Michael , 2016(  

  م!ه2�ة واداة ال�راسة

ام ادة لل
راسة م��lلة في اس�%انة     qلي واس��تع��
 ال
راسة على ال�$هج ال8صفى ال��ل

م"��ة في ض8ء �ع¼ ال
راسات ال&ا�قة لل8ق8ف على =اه�ة اإلدارة �االه
اف 
وعالق�ها �االداء ال�'س&ى في ب$# م"�، �Eا ان ال%احlة قام� �اخ�%ار الl%ات وال"
ق 

  ال
راسة.واالرت%ا� ب�2 فق�ات أداة 

  ت)��5 أداة ال�راسة وال)�ق والW-ات

�b   الW-ات  فق�ات الق�اس  مIغ��ات ال�راسةI�ص�ق ال�R  
  )0.70( و§عادة )0.82( 23  اإلدارة �االه�اف
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م�ارسات ال�'س&ة م2 خالل وضع 
وت$ف�, وم�ا�عة ت$ف�, األه
اف وال$�ائج 

 ,.Lorenzo, et al(ال���ققة م$ها 
2017 (  

 ق��ة االخ�%ار
 ال�عامل

)0.91(  

  

اإلدارة �االه�اف مh ح�f �ع� وضع 
  األه�اف

اإلج�اءات ال�ى تق8م بها ال�'س&ة 
م2 اجل ص�اغة أه
افها ومiاالت 

 Hamed andتل# األه
اف 
Aliyeh, 2017) (  

7 

 و§عادة )0.82(
 ق��ة االخ�%ار

 ال�عامل
)0.91(  

)0.70(  
  

 J�اإلدارة �االه�اف مh ح�f �ع� ت!ف
  األه�اف

كل ما تق8م �ه ال�'س&ة م2 أنygة 
م2 اجل ت$ف�, األه
اف ال�ى ت~ 

وضعها وت�s8لها الى أفعال مل�8سة 

 Hatem and )ون�ائج م��ققة
Yomna, 2017(  

8 

)0.75(  
 االخ�%ار و§عادة
 ال�عامل ق��ة
)0.88(  

)0.72(  
  

اإلدارة �االه�اف مh ح�f �ع� 
  مIا�عة ت!ف�J األه�اف

اإلج�اءات ال�ى تق8م بها ال�'س&ة 
م2 اجل ال�أك
 م2 ال$�ائج ال���ققة 
م2 م'ش�ات األه
اف في ض8ء ما 

�) له yqت~ ال�. (May and 
Ralph, 2017 (  

8 

)0.86(  
 االخ�%ار و§عادة
 ال�عامل ق��ة
)0.89(  

)0.80(  
  

  األداء ال��س�ى
م�"لة ن�ائج أداء االف�اد وال8ح
ات 

�ة وما تق8م ��x$ه ال�'س&ة م2 ال��
13 

)0.79(  
 االخ�%ار و§عادة

 ق��ة

)0.82(  
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ت�s8y لJافة مiاالت ع�لها م2 
 Yongjia) م
خالت وم�qجات

and Xiaoqing , 2017)  

  )0.90(ال�عامل

  م�2ع وع�!ة ال�راسة:

�) وال��ا�عةی��lل م��iع ال%�0 فى العامل�2 ب%$# م"� م2 م
راء        yqال� 

��ى �ال%$#.x$ال� �s8yوال�  

f�-ة ال!�  ن�ع وح52 ع

�) وال��ا�عة وال��s8y ن�xًا الن ع�$ة ال
راسة س�ع��
 على م
راء       yqال�

��ى �ال%$#x$ت~ ال� ،

ی�أسل8ب ال�"� الgامل و�ال�ج8ع الى ب�انات ال%$# م2  ت

ج�الي للع�$ة خالل مقابلة ال%احlة لل�&8rل�2 ع2 تل# ال%�انات اتHح ان الع
د اإل

مف�دة ���افxة القاه�ة 8Eن ان ه,ه  166وفw أسل8ب ال�"� الgامل �عادل 

 {Eي وم�&�ال��افxة أك%� ع
د م2 الف�وع وحi~ م2 االع�ال ووج8د الف�ع ال�ئ

  ال%$# بها.

  وح�ة ال�عای!ة

��ىال�
راء ال�&8rل�2 ع2 x$ال� �s8yوال��ا�عة وال� (�yqال�.  

�ان)اج�اءات س�m الع�!ة (ت�ز -I0ع االس  
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تع
 ه,ه اإلج�اءات ته�rة لل�"8ل على ال%�انات م2 الع�$ة �fgل دق�w م2     

خالل تع%rة االس�%�ان في ال8ق� ال�$اس� وض�ان م8ض8ع�ة اس�iا�ة الع�$ة 

  لالس�%�ان و�fgل واقعي:

 ح"� اع
اد ال�
راء. .١


ی
 ب�انات ال�8اصل واالت"ال معه~.  .٢� ت


ی
 م8ع
 ق%ل  .٣� ت8زsع االس�%�ان ح�ى �8fن ال�8ع
 م$اس%ًا له~.االت"ال ل�

�ة  .٤
iان ال�Hغ) الع�ل لHها ل�ال,هاب فى اوقات ال �8fن8ن خاضع�2 ف

فى تع%rة االس�%�ان خاصة انه~ �gغل8ن م$اص� ق�اد�ة ول
یه~ ال�}امات 

 ع
ی
ة.


 االل��Jونى او رسائل ال8ات� اب ل�gح  .٥s�%ت~ ال�8اصل معه~ م2 خالل ال

اس�ف&ارات ل
یه~ ع2 االس�%�ان، مع اعyاؤه~ وق� Eاف ل�لىء ا@ 

 االس�%�ان.

) اس�%انة م2 ال�8زعة على 159) اس�%انة ت~ تلقى ع
د (166ت~ ت8زsع ع
د (   

) 151الع�$ة، و�ع
 ح,ف االس�%انات غ�� م��fلة االجا�ات وصل الع
د الى (

  %).90.9اس�%انة م��fلة ب$&%ة اس�iا�ة (

  )ائ�ة ال��I:�مة:االسال�m االح
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، معامل الفاك�ون%اخ وال��ل�ل  SPSS v.20ت~ ت�ل�ل ال%�انات ب8اسyة ب�نامج     


ار �العاملي ل�&اب معامالت ل�&اب الl%ات وال"
ق ، معامالت االرت%ا� واالن

 2�  .ا�عاد اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ىب�2 م�غ��ات ال
راسة لق�اس العالقة ب

  ل���ان�ةنIائج ال�راسة ا
  ارت-اs "ب��س�ن" للعالقة ب�h اإلدارة �االه�اف واألداء ال��س�ى ل-!( م)� معامل اخI-ار نIائج) ١( ج�ول

   

   ���
ار ل��غ�األداء  و م"� ب$# فياإلدارة �األه
اف ب
راسة ن�ائج ت�ل�ل االن

ول ال�'س&ي ل%$# م"�iح ،) ٢( ك�ا م8ضح في الHة أن ی���) ت( اخ�%ار ق

 في اإلدارة �األه
اف  و�ال�الي فإن معs8$ة داللة ذات ق��ة وهي) ٠,٢٨٣( ت&او� 
 لل"
فة ت�جع ه,ه العالقة ان ��2f وال �األداء ال�'س&يعالقة قs8ة  الهم"�  ب$#

0�  ال"ف�. إلى ق��ة "ت" ت"ل ل~ ح


ار ت�ل�ل ن�ائج :)٢( ج
ول�اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى  ب�2للعالقة  االن
  ل%$# م"�

�� ال�&�قل ال��غ
)X1(  

 م&�8@ ال�عs8$ة  (R)ب��س8ن  ارت%ا� معامل
�� ال�ا�ع ال��غ
)Y(  

 ٠,٠٢٨ ٠,٧٧٦ اإلدارة �االه�اف

األداء 
ال�'س&ى ل%$# 

  م"�
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ار) ٣( ج
ول� اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"� ب�2 عالقة االن

�� ج
ول (       gs) أن معامل االرت%ا� ٣وr او� (&�) و�
رجة معs8$ة ٠,٧٧٦
٠,٠٠٨  

ی�% م2 ٦٠) وه,ا �ع$ي أن ما ق���ه �٠,٦٠٢ق��ة ( R2ومعامل ال�

دارة اإل م�ارساتناتiة ع2 ال�غ��ات في  األداء ال�'س&ي لل%$#ال�غ��ات في 

 ٠,٤٨٣= ( bال�أث�� ح�0 بلغ� ق��ة درجة  �األه
اف،E'ة ه,ه العالقة ) وتs8$مع

  )٤٢,٩٥٠ق��ة (ف) ال�ي بلغ� (

م�غ��� اإلدارة �االه
اف واألداء  ب�2 (ANOVA)ال�%ای2  ت�ل�ل ن�ائج) ٤( ج
ول
  ال�'س&ى ل%$# م"�

�� B ال��غ
       الyqأ

 ال�ع�ار� 
 ال�عs8$ة )ت( ق��ة ب��ا

 ٠,٠٢٨ ٨,٥٩١ ٠٠٠ ٠,٣٦٧ ٣,٥٩٩ الlاب�

 ٠,٠٢٨ ٠,٢٨٣ ٠,٠٣٣ ٠,٠٧٩ ٠,٦٠٩ (X1)  اإلدارة �االه
اف 

 األداء ال��س�ى ل-!( م)� ال��غ��ات

اإلدارة 
 �االه�اف

r R2 B ة ت فs8$ال�ع 

٠,٠٢٨ ١١,٣٨٥ ٤٢,٩٥٠ ٠,٤٨٣ ٠,٦٠٢ ٠,٧٧٦ 
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ول رق~ (  iل ال�%ای2 ال�8ضح �ال� ت&او� ) ف( ) أن ق��ة٤وxsه� ت�ل

    .٠,٠٥ معs8$ة م&�8@  ع$
 دالة إح"ائ�ا وهي )١١٨,١٣٩(

إلدارة �االه
اف م2 اارت%ا� "ب��س8ن" للعالقة ب�2  معامل اخ�%ار ن�ائج) ٥( ج
ول 

  ح�0 �ع
 وضع األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�


ار ت�ل�ل ن�ائج) ٦( ج
ول�ب�2 اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 وضع األه
اف  االن
  واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�

 ال%�ان
 م8�iع

 ال���عات

 م�8س)
 ال���عات

 )ف( اخ�%ار

 ال�عs8$ة الق��ة ٢٣٢,٧٨٥ ٢٢٥٦٧,٦٨٩ االن��ار

 ٠,٠٢٨ ١١٨,١٣٩ ٢,٣٨٩ ٣٦٦,٤٤٢ ال-�اقي

��ب��س8ن  ارت%ا� معامل  )X2( ال�&�قل ال��غ
(R)  

 م&�8@ ال�عs8$ة
�� ال�ا�ع ال��غ

)Y(  

اإلدارة �االه�اف مh ح�f �ع� 

 وضع األه�اف
٠,٠١٩ ٠,٧٦٦ 

األداء 

ال��س�ى ل-!( 

 م)�

�� B ال��غ
       الyqأ

 ال�ع�ار� 
 ال�عs8$ة )ت( ق��ة ب��ا
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 ب�2 اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 وضع األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"� العالقة)  ٧( ج
ول

 م�غ���  ب�2 ) وال,@ �xه� ن�ائج دراسة العالقة٨) ( ٧) (٦( )٥(م2 ج
ول       

2�م"�  ل%$# ال�'س&ي واألداء األه
اف وضع �ع
 ح�0 م2 �األه
اف اإلدارة ب


 ان ق��ة معاملiس8ن  ارت%ا� ن�� وه8) ٠,٠١٩( �عادل داللة ��&�8@ ) ٠,٧٦٦( ب


ول م8ضحi� )٥( ��gsول و

ی
 أن) ٧( ج��ع$ي وه,ا )٠,٥٨٧( �ق��ة R2 ال� 

 ع2 في ب$# م"� ناتiة ال�'س&ى األداء في ال�غ��ات % م٥٨2 ق���ه ما أن

وxsه� ت�ل�ل ال�%ای2 األه
اف  وضع �ع
 ح�0 م2 �االه
اف اإلدارة في ال�غ��ات


ول رق~ (iة٨ال�8ضح �ال�� إح"ائ�ا دالة وهي) ١١٩,١٥١( ت&او� ) ف( ) أن ق


    .٠,٠٠٥ معs8$ة م&�8@  ع$

اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 وضع األه
اف  ب�2 (ANOVA)ال�%ای2  ت�ل�ل ن�ائج) ٨( ج
ول

  واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�

 ٠,٠١٩ ٨,٣٣٥ ٠٠٠ ٠,٤٠١ ٣,٩٥٥ الlاب�

 0�اإلدارة �االه
اف م2 ح
 (X2) �ع
 وضع األه
اف

٠,٠١٩ ٠,٢٦٥ ٠,٠٤٧ ٠,٠٥٥ ٠,٤٣٣ 

 األداء ال��س�ى ل-!( م)� ال��غ��ات

 hاإلدارة �االه�اف م

ح�f �ع� وضع 

 )X2( األه�اف

r R2 B ة ت فs8$ال�ع 

٠,٠١٩ ١١,٧٤١ ٤٣,٢٢٤ ٠,٤٤٥ ٠,٥٨٧ ٠,٧٦٦ 
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إلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 ت$ف�, اارت%ا� "ب��س8ن" للعالقة ب�2  معامل اخ�%ار ن�ائج) ٩( ج
ول

  األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# م"�

�� ال��Iقل ال�Iغ

)X3(  
�b ال�ع!�0ة  (R)ب��س�ن  ارت-اs معاملIم� ��  )Y( الIا�ع ال�Iغ

 hاإلدارة �االه�اف م

 J�ح�f �ع� ت!ف

 األه�اف

٠,٠١٦ ٠,٧٨١ 
األداء ال��س�ى 

 ل-!( م)�


ار ت�ل�ل ن�ائج) ١٠( ج
ول�اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 ت$ف�, األه
اف واألداء  ب�2 االن
  ال�'س&ى ل%$# م"�

 ال%�ان
 م8�iع

 ال���عات

 م�8س)

 ال���عات
 )ف( اخ�%ار


ار� ال�عs8$ة الق��ة ٢٤١,٣١٥ ٢٢١١٥,٦٥٠ االن

 ٠,٠١٩ ١١٩,١٥١ ٢,٦٥٢ ٣٥٢,٢٣٥ ال%8اقي

�� B ال��غ
       الyqأ

 ال�ع�ار� 
 ال�عs8$ة )ت( ق��ة ب��ا

 ٠٫٠١٦ ٨,٣٥٠ ٠٠٠ ٠,٣٥٤ ٣,٣٥٣ الlاب�

 0�اإلدارة �االه
اف م2 ح
 (X3) �ع
 ت$ف�,  األه
اف

٠٫٠١٦ ٠,٢٤٢ ٠,٠٧١ ٠,٠٥٥ ٠,٤٩١ 
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اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 ت$ف�,  األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$#  ب�2 العالقة  ) ١١( ج
ول
 م"�

 ب�2 ) وال,@ �xه� ن�ائج دراسة العالقة١٢) ( ١١) (١٠( )٩(م2 ج
ول       


 ان  م"� ل%$# ال�'س&ى واألداء األه
اف  ت$ف�, �ع
 ح�0 م2 �االه
اف اإلدارةiن

 م8ضح وه8) ٠,٠١٦( �عادل داللة ��&�8@ ) ٠,٧٨١( ب��س8ن  ارت%ا� ق��ة معامل


ولi� )٩( ��gsول و

ی
 أن) ١١( ج� ما أن �ع$ي وه,ا )٠,٦١٠( �ق��ة R2 ال�

 في ال�غ��ات ع2 في ب$# م"� ناتiة األداء ال�'س&ى في ال�غ��ات % م٦١2 ق���ه

وxsه� ت�ل�ل ال�%ای2 ال�8ضح األه
اف  ت$ف�, �ع
 ح�0 م2 �االه
اف اإلدارة


ول رق~ (iة�١٢ال�� ع$
 إح"ائ�ا دالة وهي) ١١٨,٣٥٥( ت&او� ) ف( ) أن ق

    .٠,٠٠١٦ معs8$ة م&�8@ 

اإلدارة �االه�اف مh ح�f �ع� ت!ف�J األه�اف  ب�h (ANOVA)الI-ایh  ت�ل�ل نIائج) ١٢( ج�ول

  م)�واألداء ال��س�ى ل-!( 

 األداء ال��س�ى ل-!( م)� ال�Iغ��ات

 f�اإلدارة �االه�اف مh ح
 (X3) �ع� ت!ف�J األه�اف

r R2 B ة ت فs8$ال�ع 

٠,٠١٦ ١١,٣١٠ ٤٢,٦٨٨ ٠,٤٤٢ ٠,٦١٠ ٠,٧٨١ 

 )ف( اخ�%ار م�8س) م8�iع ال%�ان
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إلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 م�ا�عة ا ارت%ا� "ب��س8ن" للعالقة ب�2 معامل اخ�%ار ن�ائج) ١٣( ج
ول

  ل%$# م"�ت$ف�, األه
اف واألداء ال�'س&ى 

��ب��س�ن  ارت-اs معامل  )X4( ال��Iقل ال�Iغ
(R)  

�b ال�ع!�0ةIم� 
�� الIا�ع ال�Iغ
)Y(  

 �ع� ح�f مh �االه�اف اإلدارة
 األه�اف  ت!ف�J مIا�عة

٠,٠٣٧ ٠,٧٨٥ 
األداء ال�'س&ى 

 ل%$# م"�


ار ت�ل�ل ن�ائج) ١٤( ج
ول�األه
اف واألداء ال�'س&ى   اإلدارة �االه
اف م2 ح�0 �ع
 م�ا�عة ت$ف�,  ب�2 االن
 ل%$# م"�

 

  

 ال���عات ال���عات


ار� ال�عs8$ة الق��ة ٢٣١,٦١٢ ٢٤١٥٠,٧١٢ االن

 ٠,٠١٦ ١١٨,٣٥٥ ٢,٣١٢ ٣١٥,٤٢٨ ال%8اقي

�� B ال��غ
       الyqأ

 ال�ع�ار� 
 ال�عs8$ة )ت( ق��ة ب��ا

 ٨,٦١١ ٠٠٠ ٠,٣٤١ ٣,٦٣٣ الlاب�
٠٫٠٣٧ 

 �ع� ح�f مh �االه�اف اإلدارة
 (X4) األه�اف  ت!ف�J مIا�عة

٠,٢٥٧ ٠,٠٤١ ٠,٠٥٩ ٠,٣٩٦ 
٠٫٠٣٧ 



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٦٦                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ح�0 �ع
 م�ا�عة ت$ف�, األه
اف واألداء ال�'س&ى ل%$# اإلدارة �االه
اف م2  ب�2 ) العالقة١٥( ج
ول

 م"�

 ) وال,@ �xه� ن�ائج دراسة ه,ه العالقة ب�١٦2) ( ١٥) (١٤( )١٣(م2 ج
ول    

 ال�'س&ى واألداء األه
اف ت$ف�, م�ا�عة �ع
 ح�0 م2 �االه
اف اإلدارة ب�2 للعالقة


 ان ق��ة معامل م"� ل%$#iس8ن  ارت%ا� ن���عادل داللة ��&�8@ ) ٠,٧٨٥( ب 


ول م8ضح وه8) ٠,٠٣٧(i� )١٣( ��gsول و

ی
 أن) ١٥( ج� �ق��ة R2 ال�

 ل%$# ال�'س&ى األداء في ال�غ��ات % م٦٢2 ق���ه ما أن �ع$ي وه,ا )٠,٦١٦(

 ت$ف�, م�ا�عة �ع
 ح�0 م2 �االه
اف اإلدارة م�ارسات في ال�غ��ات ع2 م"� ناتiة


ول رق~ (األه
اف iل ال�%ای2 ال�8ضح �ال� ت&او� ) ف( ) أن ق��ة١٦وxsه� ت�ل

    .٠,٠٠٧ معs8$ة م&�8@  ع$
 إح"ائ�ا دالة وهي) ١١٧,٨١٢(

 واألداء األه
اف ت$ف�, م�ا�عة �ع
 ح�0 م2 �االه
اف اإلدارة ب�2 (ANOVA)ال�%ای2  ت�ل�ل ن�ائج) ١٦( ج
ول

  م"� ل%$# ال�'س&ى

  األداء ال��س�ى ل-!( م)� ال�Iغ��ات

 ح�f مh �االه�اف اإلدارة

  األه�اف  ت!ف�J مIا�عة �ع�

r R2 B ة ت فs8$ال�ع 

٠,٠٣٧ ١١,٤٣٥ ٤١,٩٥٥ ٠,٤٣٣ ٠,٦١٦ ٠,٧٨٥ 

�س[ م�2�ع ال-�انIار م-Iف( اخ( 
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 اخI-ار ف�ض�ات ال�راسةم!اقYة نIائج ثان�ًا 

قام� ال%احlة  ب��ل�ل ال$�ائج ال�ى ت~ ال�8صل ال�ها م2 خالل تف�sغ اس��ارات      


ام ب�نامج qاالس�ق"اء �اس�spss  ،راسة
 وت�ضح نIائج  اخI-ارووفقًا ل��s8% أداة ال

 ل-!( ال��س�ى واألداء  �االه�اف إلدارةالف�ض�ة األولى الIي ت-�f في العالقة ب�h ا

) ٠,٧٧٦( ب��س8ن  ارت%ا� معامل ق��ة بلغ� ح�0 ا�iاب�ة معs8$ة عالقة وج8د م)�


ول م8ضحi� ))، ٤) (٣) (٢() ١~i&$( (مع دراسات  وه8 ما یAnna, et al., 

2017 (Lorenzo, et al., 2017 ) (Yongjia and Xiaoqing , 2017) 

(Kyriaki and Michael , 2016 ( ان ��م�ارسات اإلدارة �االه
اف وال�ي أوض

تق8م  ت'ث� على تع}s} م�qجات ال�'س&ة وت�&2 م2 األسال�� واإلج�اءات ال�ي 

�ة��x$اتها ال�

ی
  �اتqاذها ال�'س&ة ووح�Eأح
 أوجه األداء ال�'س&ى ، �iان� ت

أسال�� األداء ال�'س&ى ال�ي ت�2f م2 ال�8=�ف األمlل لل�8ارد خاصة ال$ادرة 

(Yongjia and Xiaoqing , 2017)   وم�ارسات األداء ال�'س&ى ال�$اس%ة ال�ي ،

��ي x$�8 االت"ال ال�yتفعل م2 خ)Lorraine, et al. , 2013(  22 م&�، وت

 ال���عات ال���عات

 ال�عs8$ة الق��ة ٢٥٥,٧٩٨ ٢٢٦٥,٧٥٦ االن��ار

 ٠,٠٣٧ ١١٧,٨١٢ ٢,٣١١ ٣٦٧,٢٩٠ ال-�اقي
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تل# االت"االت Eأح
 أوجه األداء ال�'س&ى ن��iة االه��ام ���ارسات  م&�s8ات

  .  )Bushra, et al. , 2015( اإلدارة �االه
اف 

 �ال!�-ة للف�ض�ة الWان�ة الIي ر�1ت على دراسة العالقة ب�h اإلدارة            

، ف�2 خالل  م)� ل-!( ال��س�ى واألداء األه�اف وضع �ع� ح�f مh �االه�اف


 ان ق��ة ٨) ( ٧) (٦( )٥(ج
ول i0 ن�) وال,@ �xه� ن�ائج دراسة ه,ه العالقة ح


ول م8ضح وه8) ٠,٧٦٦( ب��س8ن  معامل ارت%ا�i� )االم� ال,@ ن&�$�ج م$ه  )٥ ،

 ال�'س&ى واألداء األه
اف وضع �ع
 ح�0 م2 �االه
اف ان ه$اك عالقة ب�2 اإلدارة

 %  م2 جان� اإلدارة٥٨عالقة تاث�� مق
راها، �iان� ذل# وج8د  م"� ل%$#

ح�0 تأتى  م"� ل%$# ال�'س&ى على األداء األه
اف وضع �ع
 ح�0 م2 �االه
اف

 Yongjia) ( Chialin, et al., 2017) م2 دراسات Eل ه,ه ال$�ائج م�8افقة مع 

and Xiaoqing , 2017) (Kyriaki and Michael , 2016)  ت
وال�ي اك

على ان وضع األه
اف �yل� ان ت8Jن ه$اك مgارEة م2 ج��ع ال�&�s8ات في 

�0 ت�~  ) Leandro, et al., 2017(ال�'س&ة ل�Hان الق$اعة ب�ل# األه
اف ��


ی
 األولs8ات م2 �ك,ل# ع�ل�ة وضع األه
اف في اzار مع��
 على ع$اص� ت


ی
 م�غ��اتها األه
اف وان ت8Jن نا�عة م2 ف�³ ال%�rة الqارج�ة� Danny, et(وت

al., 2017( اف م$اس%ة

م األداء ال�'س&ى م2 خالل وضع اهq�، خاصة ان ذل# 

�عة ال��غ��ات ال�ى ی�أث� بها %yل )Eva, et al., 2017(.  

ب�h اإلدارة �االه�اف �ال!�-ة للف�ض�ة الWالWة الIي ر�1ت على دراسة العالقة     

) ٩(، ف�2 خالل ج
ول  واألداء ال��س�ى ل-!( م)�مh ح�f �ع� ت!ف�J  األه�اف 
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 ان ق��ة معامل) ١٢) ( ١١) (١٠(i0 ن� وال,@ �xه� ن�ائج دراسة ه,ه العالقة ح


ول م8ضح ك�ا) ٠,٧٨١( ب��س8ن  ارت%ا�i� )االم� ال,@ ن&�$�ج م$ه ان  )٩ ،

 2� اءواألد األه�اف  ت!ف�J مIا�عة �ع� ح�f مh �االه�اف اإلدارةه$اك عالقة ب

%  م2 جان� ٦١، �iان� ذل# وج8د عالقة تاث�� مق
راهام)�  ل-!( ال��س�ى

 م)� ل-!( ال��س�ى على األداء األه�اف  ت!ف�J �ع� ح�f مh �االه�اف اإلدارة

 ,Hatem and Yomna, 2017 ()Chialin( ح�0 تأتى ه,ه ال$�ائج م�8افقة مع 

et al., 2017 (  �gاف ت�~ م2 خالل ن
وال�ي اك
ت على ان م�ارسات ت$ف�, األه

األه
اف على ال8ح
ات ال�&8rلة ع$ها ف��ة زم$�ة م$اس%ة   ل�$ف�, Eل ه
ف  �iان� 

�ة ون8ع�ة لJل ه
ف�E اس�
ی
 م'ش�ات ق� Hatem and(ذل# ان ی�~ وضع وت

Yomna, 2017  (  مع ض�ورة ان تق8م ال�'س&ة ,�ب�
ر�s ل�8fن م�ش
ا لل�$ف

 Yongjia and(ال�&8rل�2 على ت$ف�, األه
اف الك�&اب ال�هارات ال�yل8ب 

Xiaoqing , 2017) (Kyriaki and Michael , 2016( ³ ال�8ارد�"qمع ت

. ,�  ال�$اس%ة لل�$ف

 مh �االه�اف ب�h اإلدارة�ال!�-ة للف�ض�ة ال�ا�عة الIي ر�1ت على دراسة العالقة    

f�، ف�2 خالل ج
ول م)�  ل-!( ال��س�ى واألداء األه�اف  ت!ف�J مIا�عة �ع� ح


 ان ق��ة ) ١٦) ( ١٥) (١٤) (١٣(i0 ن�وال,@ �xه� ن�ائج دراسة ه,ه العالقة ح


ول م8ضح وه8) ٠,٧٨٥( ب��س8ن  ارت%ا� معاملi� )االم� ال,@ ن&�$�ج  )١٣ ،

 2� األه�اف  ت!ف�J مIا�عة �ع� ح�f مh �االه�اف اإلدارة ب�hم$ه ان ه$اك عالقة ب

%  م2  ٦٢، �iان� ذل# وج8د عالقة تاث�� مق
راهام)�  ل-!( ال��س�ى واألداء
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ح�0 تأتى ه,ه  م)� ل-!( ال��س�ى على األداء  األه�اف  ت!ف�J مIا�عة �ع�جان� 

 Irja, 2016 ( )Yongjia( ( May and Ralph, 2017) ال$�ائج م�8افقة مع

and Xiaoqing , 2017) (Kyriaki and Michael , 2016(  خاصة ان

ت$ف�, األه
اف تع�%� ع$"�ا مه�ا في نiاح م�ارسات اإلدارة �االه
اف  م�ا�عة

وت�ق�w الق��ة ال�Hافة لل�'س&ة ن��iة م�ارسات ال��ا�عة و§ج�اءاتها خاصة 

�ة ال�ى تع}ز م2 ن�ائج ت�ق�w األه
اف وفw ما ه8 م&�ه
ف ت�ق�قه ��� ال�"

(May and Ralph, 2017)  
E'sو)Aynur and Mehmet, 2016( 

)Saqib, et al. , 2017(  على األداء ال�'س&ى �fت$ع ,�على ان م�ا�عة ال�$ف

�~ ن�ائج األداء ال�'س&ى xام ال�8ارد وتع
qل ح&2 اس��لل�$�xة م2 ح�0 تفع

�ة ��x$ة ال��  والفعال

  

 

  

 

�ق�ة ال�ق�Iحة مh ال�راسة -.Iات ال��صIال  
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� ال�ها ال
راسة ال�ال�ة تق��ح ال%احlة م8�iعة م2 في ض8ء ال$�ائج ال�ى ت8صل   

�ق�ة ال�ى م2 ال��2f ان ت&ه~ في تع}s} م�ارسات اإلدارة �االه
اف %yات ال��ال�8ص

  واألداء ال�'س&ى ل
@ ب$# م"� وال%$8ك ع�8ما:

�w م
خل اإلدارة  .١%yراسة اه��امات م&'ولي ب$# م"� �ان ی�~ ت
ت8جه ال

ب��s8y وتفع�ل األداء ال�'س&ى لل%$# وان تHع �االه
اف لعالق�ه ال8ث�قة 

�ق�ة ل$�g فل&فة ه,ا ال�
خل في Eافة %yة تyا �ال%$# خ�اإلدارة العل

 م&�s8ات ال%$#.

ت8صى ال
راسة ب$# م"� ب�فع ال�هارات والJفاءات لل�&8rل�2 تiاه أس�  .٢

��gل ال�
ر�s م�احل  0���ة �%sر
اإلدارة �األه
اف وان تHع خyة ت

� , وم�ا�عة ت$ف�, األه
اف وفw ه,ا ال�
خل.وضع وت$ف

ان تع�ل ادارة ال%$# على وضع م'ش�ات ومقای�� لالداء ال�'س&ى  .٣

م$yلقة م2 زوا�ا اإلدارة �االه
اف ت8Jن قابلة للق�اس وذات م&'ول�ة 

�$ها.&��ة و�s~ ق�اسها وم�اجع�ها �fgل دور� ل��s8yها وت��x$ة وتs�g� 

�ة و�yاقات ال8صف ال8=�فى الع�ل على ت�s8y االخ�"اصات ا .٤��x$ل�

�&ه~  0��في ض8ء فل&فة اإلدارة �االه
اف وق�اس األداء ال�'س&ى �

 �s8yاف وت
��ى واألداء ال%�g@ في ت�س�خ فل&فة اإلدارة �االهx$األداء ال�

 األداء ال�'س&ى لل%$#.
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ی
 م'ش�ات ق�اس األداء ال�'س&ى لل%$# في ض8ء م�غ��ات ب�rة ع�ل  .٥�ت

ال%$8ك ال��qلفة ووضع ال�'ش�ات واأله
اف ال�$اس%ة ل�ل# مiاالت 

 ال��غ��ات.

�ة م�Iق-ل�ةW�� حات�Iمق  

�ة في مiال اإلدارة �االه
اف واألداء ال�'س&ى l�الس��Jال الiه8د ال%

  تق��ح ال%احlة اج�اء ال
راسات ال�ال�ة

 .اف في ال%$8ك
�w م
خل اإلدارة �االه%yادة على ت� أث� ن�) الق

 ة ال��عل�ة على األداء ال�'س&ى لل%$8ك.أث� خ"ائ�x$³ ال� 

 .ى على األداء ال�'س&ى لل%$8ك��x$أث� االن��اء ال� 

  اف في
�w اإلدارة �االه%y2 على ت�اث� األداء ال8=�فى للعامل

 ال%$8ك.

 . اف في ال%$8ك
�w اإلدارة �االه%yل%ات تy2 م�� دراسة مقارنة ب
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  قائ�ة ال��اجع
  الع���ةال��اجع �اللغة 

 ��fة الق�@  أم �iامعة �األه
اف )" اإلدارة٢٠٠٩ال�ح�لي، س��ة ب$� سل��ان (

�w ال��fمة فاعل�ة%yوجهة م2 وال�ع8قات ال� �xاإلدار�  �الع�ل القائ�ات ن

�� جامعة ام الق�@.�&� �الiامعة". رسالة ماج

الع�ل�ة )"االدارة �األه
اف م
خل ل��s8y ٢٠٠٢ال�ش8د@، ب
رsة ب$� سل��ان (

 ��االدارsة �fل�ات ال����ة لل%$ات �ال��لJة الع���ة ال&ع8د�ة" رسالة د8�Eراه غ

م$8gرة ، االدارة العامة لJل�ات ال%$ات �ال�sاض ،وزارة ال�عارف  ال��لJة الع���ة 

 ٠ال&ع8د�ة 

) االدارة �األه
اف ws�z ال�
ی� ال��ف8ق ،القاه�ة ، دار ١٩٩٩ال&ل�ى، على (

 وال$�g وال�8زsع. غ��s للy%اعة


 ذی�.      ���2، مH��~ األداء ال�'س&ى واث�ها في ال���}  ٢٠١٣ال�%�. فعال�ة تق
�ق�ة على ال�'س&ة العامة لل�Hان االج��اعى �األردن .%yى دراسة ت��x$ال�2لة ال�

  .٣٤-١٣، ص ٤، ع
د ٩، مiل
  االردن�ة في إدارة االع�ال
�2 ع�� وجاب� ،ن"� ال
ی2 الgل%ي ، ه�l~ م��8د والq}اعي، ح   &

�2 األداء ال�'س&ى للiامعات الع���ة .ان�8ذج مق��ح ٢٠١١&��ة ت�s8y وتi�.اس��ات
  .٦٩-٣٧ی8ن�8، ص ٣٥، ع
د م2لة العل�م اإلن�ان�ةل�Hان ال8iدة اإلدارsة. 

  
  
  
  



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧٤                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

  ال��اجع �اللغة اإلن2ل�01ة
Andrey, Z.& Lei, G. (2015) Corporate governance and 
performance of financial institutions. Journal of Economics 
and Business, V. 82, November–December, pp.: 17-41. 
Anna ,R., John ,M., Paul, B., Lotte, W. C., David, R. (2017 ) 
Moving beyond the MSY concept to reflect multidimensional 
fisheries management objectives. Marine Policy, V. 85, 
November, pp.: 33-41. 
Anna S., Elena P., Gulnara K., Liliyana N., Alfia Z. (2014 ) A 
multiple objective stochastic programming model for working 
capital management Social and Behavioral Sciences, V. 156, 
26 November, pp.: 35-40. 
Aynur Y. & Mehmet F. G. (2016) Institutions and Economic 
Performance: A Review on the Developing Countries. Procedia 
Economics and Finance, V. 38, June, pp.: 347-359. 
Bushra A. H., Hilwana A. K., Norasyikin A. F., Nor F. M., 
Nasruddin H. (2015) Bank Financial Statement Management 
using a Goal Programming Model. Social and Behavioral 
Sciences, V.211, 25, November, pp.: 498-504. 
Chialin C., Guyves A., Kevin M., Jiuh-Biing S. (2017 ) 
Balancing equity and cost in rural transportation management 
with multi-objective utility analysis and data envelopment 
analysis: A case of Quinte West. Transportation Research 
Part A: Policy and Practice, V. 95, January, pp.: 148-165. 
Danny, M., Isabelle, L. B. M., Mario, D. A., Alessandro, M., 
Guido, C. (2017) Institutional logics, family firm governance 
and performance. Journal of Business Venturing, V. 32, Issue 
6, November, pp.: 674-693. 
Duysal A. C.(2014) Enabling More Objective Performance 
Appraisals: A Training Program Model of Pinpointing. Social 
and Behavioral Sciences, 150, 15 September, pp.: 794-802. 



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧٥                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

Erling, S. A.& Kristoffer, V. G. (2017) Our tribute to Rodney – 
And the importance of Goal Directed Project Management. 
International Journal of Project Management, 29 September, 
pp.: 394-411. 
Eva ,N., Albert ,J., Ana ,B. L., Maryse, C., Rodrigo, L. (2017) 
Sustainable collaboration: The impact of governance and 
institutions on sustainable performance. Journal of Cleaner 
Production, V. 155, Part 2, 1 July, pp.: 1-6. 
Hamed S. G.& Aliyeh K. (2017 ) Multi-objective cost-load 
optimization for demand side management of a residential area 
in smart grids. Sustainable Cities and Society, V. 32, July, pp.: 
171-180. 
Hatem ,M., Yomna, A. (2017 ) A multiple objective stochastic 
programming model for working capital management 
Technological Forecasting and Social Change, V. 9, May, 
pp.: 198-211. 
Irja ,H. (2016) Roles of Top Management and Organizational 
Project Management in the Effective Company Strategy 
Implementation. - Social and Behavioral Sciences, V226, 14 
July, pp.: 108-115. 
Kyriaki M.& Michael G. A. (2016) Institutional performance 
and ship registration. Transportation Research Part E: 
Logistics and Transportation Review, V. 85, January, pp.: 90-
106. 
Leandro, V. P., Carlos, P., Caliane ,B.B. C., Mauro ,A.S.S. R., 
Laureano, J. (2017 ) Financial risks management of heat 
exchanger networks under uncertain utility costs via multi-
objective optimization. Energy, V. 139, 15, pp.: 98-117. 
Leanne , C., Carlos  ,W. L., Pansy, H. Y. L. (2016) The 
interaction effects of institutional constraints on managerial 
intentions and sustainable performance. International Journal 



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧٦                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

of Production Economics, V. 181, Part B, November, pp.: 374-
383. 
Lorenzo L., Fabio M., Marino N., Carlo P. (2017 ) Hybrid Flow 
Shop Management: Multi Objective Optimization. Procedia 
CIRP, V. 62, pp.: 147-152. 
Lorraine  ,S., Chehani, A., Kate ,L., Helen ,R., Carol ,A. (2013) 
The contribution of goal specificity to goal achievement in 
collaborative goal setting for the management of asthma. 
Research in Social and Administrative Pharmacy, V. 9, 6, 
November–December, pp.: 918-929. 
May B. B.& Ralph R. (2017 ) Being smart about writing 
SMART objectives. Evaluation and Program Planning, V. 61, 
April, pp.: 125-127. 
PutuAstawa, I., Tjokorda G., Ni N., NyomanAbdi , I. (2016) 
Performance of Microfinance Institution in Harmony Cultural 
Perspective in Bali. Social and Behavioral Sciences, V. 219, 31 
May, pp.: 113-120. 
Samuel A., Robert A. O., Kwabena F. 2017. Entrepreneurs' 
improvisational behavior and new venture performance: Firm-
level and institutional contingencies. Journal of Business 
Research, Volume 83, February, pp:10-18. 
Saqib, S., Shuang, C., Hongnian, Y. (2017) Supervisory 
orientation, employee goal orientation, and knowledge 
management among front line hotel employees. International 
Journal of Hospitality Management, V. 62, April, pp.: 21-32. 
Shisong , J., Limin ,G., Hua ,W., Chris, K. (2016) Institution, 
strategy, and performance: A co-evolution model in transitional 
China. Journal of Business Research, V. 69, 9, September, pp.: 
3352-3360. 
Tyler, F. T. (2016) Motivating revisions of management 
accounting systems: An examination of organizational goals and 



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧٧                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

accounting feedback. Accounting, Organizations and Society, 
V. 53, August, pp.: 1-16. 
Uzma B., Hatice O. B., Claire D. M., David W.L. T.2017.New 
approaches to measure the social performance of microfinance 
institutions . International Review of Economics & Finance, 
V. 53, January pp: 88-97. 
Vi D. N., Frank J., Leonidas C. L., Paul C. (2016) Domestic 
institutional attributes as drivers of export performance in an 
emerging and transition economy. Journal of Business 
Research, V. 69, Issue 8, August, pp.: 2911-2922. 
Xiaoying L. & Laixiang S. (2017) How do sub-national 
institutional constraints impact foreign firm performance?. 
International Business Review, V. 26, 3, June, pp.: 555-565. 
Yongjia R. L. & Xiaoqing M. F. (2017) Does institutional 
ownership influence firm performance? Evidence from China. 
International Review of Economics & Finance, V. 49, May, 
pp.: 17-57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧٨                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ال�الح\
�ان-Iقائ�ة االس 

 االسIاذ الفاضل    االسIاذة الفاضلة
�ة،�ع� �Iال  
ب
ا�ة ت�8جه ال%احlة ل&�ادتJ~ �ال�fg في انiاز ه,ه ال
راسة ال�ي ت�E} على ��0 العالقة ب�2 اإلدارة     

�االه
اف واألداء ال�'س&ى ب%$# م"�، رجا وضع رأ�f~ الqg"ي ال�8ق� امام Eل فق�ة م2 فق�ات الق�اس �fgل 
 مع%� ع2 واقع ال%$# تiاه تل# الع%ارات.

 
 الفق�ات

 ��غ
م�اف\ 

)١ت�اما(  

 ��غ
 م�اف\

)٢(  

 م�ای�
)٣(  

 م�اف\
)٤(  

م�اف\ 
 ت�اماً 

)٥(  

 اإلدارة �االه�اف �ع� وضع االه�اف

دة لJافة ال�iاالت ١��Hع ال%$# اه
اف م      


د ال%$# أولs8اته م2 األه
اف ال�ي ��i وضعها  ٢��
 وص�اغ�ها

     

ی��ح ال%$# الف�صة لJافة ال�&�s8ات لل�gارEة في  ٣
األه
افوضع   

     

ی�~ وضع األه
اف في ض8ء ال��غ��ات الفعل�ة في ب�rة  ٤
 ومiال الع�ل

     


د ال%$# ال�iاالت ال�ى ی�~ وضع اه
اف لها ٥��      

ت$%ع اه
اف ال%$# م2 اح��اجات الع�الء واح��اجات  ٦
 ال�8=ف�2 وال�'س&ة

     

�ة م&8rلة ع2 وضع األه
اف على  ٧��x$ة ت
ت8ج
 وح
 م&�8@ ال%$#

     

 اإلدارة �االه�اف �ع� ت!ف�J االه�اف



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧٩                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

    ی�جى ت��ی� رأ5X3 ال��ق� ح�ل اإلدارة �االه�اف اوًال:
 
 
 

�ق8م ال%$# ب$�g األه
اف على ال8ح
ات ال�&8rلة ع$ها ١      

د ال%$# ف��ة زم$�ة م$اس%ة  ل�$ف�, Eل ه
ف ٢��      

٤ 
�ة ون8ع�ة لJل ه
ف �E اس��Hع ال%$# م'ش�ات ق

,� ل�8fن م�ش
ا لل�$ف
     


د ال%$# م�yل%ات  ٥��ت$ف�, األه
اف وال�8ارد ال�yل�8ة       
��ص ال%$# على رص
 مfgالت ال�$ف�, وحلها ٦�      

٧ 

د ال%$# خyة تgغ�ل�ة م$اس%ة ل�$ف�, األه
اف ��

 ال�yل�8ة
     

٨ 
ی
رب ال%$# ال�&8rل�2 على ت$ف�, األه
اف الك�&اب 

 ال�هارات ال�yل�8ة
     

 مIا�عة ت!ف�J االه�اف
��ص ال%$#  ١�على رص
 مfgالت ال�$ف�, وحلها       
      ل
@ ال%$# نxام واضح ع2 م�ا�عة ت$ف�, االه
اف ٢

٣ 
ت�~ ال��ا�عة ل�$ف�, األه
اف م2 خالل ف��ة دورsة 

 م$��xة
     

٤ 
 ,�
ر ال%$# تقار�s دورsة ع2 ن�ائج م�ا�عة ت$ف"�

 االه
اف
     

٥ 
�عق
 ال�&8rل�2 �ال%$# اج��اعات دورsة  ,�ل��ا�عة ت$ف

 االه
اف
     

٦ 
 ,��ات م�8yرة في م�ا�عة ت$فiم ال%$# ب�م
q�&�

 االه
اف
     

٧ 
�ف} ال%$# اإلدارات ال�ى ت���} في ت$ف�, األه
اف �

 ال�yل�8ة
     

٨ 

د ال%$# مهام واخ�"اصات   م$اس%ة إلج�اءات ��

 م�ا�عة ت$ف�, األه
اف
     



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٨٠                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ثان�ًا: ی�جى ت��ی� رأ5X3 ال��ق� ح�ل األداء ال��س�ى ل-!( م)�  

 الفق�ات م
 ��غ
 م�اف\
)١ت�اما(  

 ��غ
 م�اف\

)٢(  

 م�ای�
)٣(  
 

 م�اف\
)٤(  

م�اف\ 
 ت�اماً 

)٥(  


د ال%$# ض8ا�) ومعای�� األداء  ١��
�ةال�yل8ب مE 2ل وح
ة ��x$ت       

�Hع ال%$# م8اصفات واض�ة لالداء  ٢
2�      ال8=�فى للعامل

�ع�ل ال%$# على رفع الJفاءة ال�gغ�ل�ة  ٣
�ة �fgل دور� ��x$ات ال�
      لل8ح


د ال%$# ال��غ��ات ال
اخل�ة ال�'ث�ة على  ٤��
��ىx$اداؤه ال�      

ی�ص
 ال%$# ال��غ��ات في ال%�rة الqارج�ة  ٥
      ال�'ث�ة على األداء ال�'س&ى

٦  �s8yة مع}زة ل����x$8د في ال%$# ثقافة ت&�
      األداء ال�'س&ى

�2 ص8رته  ٧&��ع�ل ال%$# على ق�اس وت
      ال,ه$�ة ل
@ الع�الء

�w%y ال%$# أفHل األسال�� في أداء  ٨
      ان�ygه

�8yر ال%$# م2 ال�هام واالخ�"اصات  ٩
�ة ��x$ات ال�'ث�ة على اداؤهال�
لل8ح       

�ة ح
یlة ل��s8y األداء  ١٠i�ی$ف, ال%$# اس��ات
 @�g%ال      


ام األمlل  ١١qاالس� w�ی�اعي ال%$# ت�ق
�~ ال��qجاتxلل�8ارد ال��احة وتع      



  

    
�ل د /                     على االداء ال��س�ىأث� م�ارسات االدارة �االه�اف ��م!ال م��� ال

١٠/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٨١                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

�ض�ع اإلدارة �االه�اف واألداء ال��س�ى في ب!( : مh وجهة ن���5 ما هي أه5 ال�ع�قات ال�Iعلقة ثالWاً ��
 م)�؟

............................................................................................................
............................................................................................................

................................................................................................ 
دسًا: مh وجهة ن���5 ما هي اه5 ال�ل�ل ال�ق�Iحة للIغلm على تل( ال�ع�قات؟سا  

............................................................................................................
............................................................................................................

خال9  ................................................................................................
 تق�ی�� وال�XY ل�5 ل��اه�5�I ال-!اءة فى اع�اد ال�راسة

�اصل تلف�ن وا�3�ل Iة للWال-اح 
  

ی
ع~ ال%$# ت8جهات االب�Jار وال��s8y في  ١٢

مات ال�ق
مة للع�الءqال      

اداؤه ال�'س&ى �fgل م$اس� ی8جه ال%$#  ١٣
2�      لل�ف8ق على ال�$اف&


