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أث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة ال��اف
	ة 
  لل ��ات

  )فى ج%ه�ر�ة م�9 الع�8	ة (دراسة م	�ان	ة على ص�اعة ال%ال12 ال0اه.ة

  / دی�ا ع�� العا'ى م�%� أب�ز�� ال����رةمق�م م� 
��ل�جى العالى 2العاش� م� رمAانم�رس إدارة Cاألع%ال 2ال%عه� ال�  

      :G�ال� HIمل 
یهـــ�ف هــــ ا ال��ــــ� إلــــى دراســــة أثــــ� ت��
ــــ� ال��ــــ��� الــــ�اخلى علــــى ت��ــــ
	 القــــ�رة 
ال�.اف�
ة لل2�7ات وذل3 �2راسة م
�ان
ة على ص.اعة ال%ال,ـ+ ال*ـاه)ة فـى ج%ه�ر�ـة 

  م;� الع�9
ة.
لFـــى E�ـــ��Dم 2ـــ�ل
ل الخ��ـــار العالقـــة بـــ
	 أ,عـــاد وتـــ< ت;ـــ%
< ن%ـــ�ذج مق�ـــ�ح لل�راســـة 

 	
ـــ�اخلى ( الـــ�ع< اإلدارG للعـــامل 
ـــف –ال��ـــ�ق الMوال�� 	
بـــ�امج  -إجـــ�اءات ال�ع
ـــ
	
ـــ�ر�Q للعـــامل ـــة للعـــامل
	 -ت 

فMـــارات ال��ـــة -ال%
ـــ� شـــ�Sة ات;ـــاالت داخل 
 -ت��
ل�واتــQ ا -م7ــار2ة العــامل
	 فــى اتDــاذ القــ�ار -الع%ــل بــ�وح الف��ــ� –عالقــات الع%ــل 

وال%Sافـــآت وال�ـــ�اف))، والقـــ�رة ال�.اف�ـــ
ة لل7ـــ�2ة. وتـــ< اخ�
ـــار ��Uقـــة %2
ـــة ,اســـ��Dام 
ال%�خل االس�.�اجى فى ه ا ال���. 2%ا ت< ت;%
< قائ%ة اس�ق;اء ال%��F%لة ,%ع�فة 
ال%��ق;ي م.ه، وت< ت�ج
هها إلـى العـامل
	 ,7ـ�2ات ال%ال,ـ+ ال*ـاه)ة ,%�ی.ـة العاشـ� 

ول��ل
ـــل ال�
انـــات االول
ـــة لل��ـــ�، تـــ<  %قابلـــة الD7;ـــ
ة.مـــ	 رم[ـــان عـــ	 ��Uـــ� ال
الدخـال ال�
انـات ااالول
ـة. وقـ� بلـغ ح*ـ<  spssاس��Dام 2ل م	 ال��نـامج االح;ـائى 

مفـــ�دة، فـــى حـــ
	 أن عـــ�د االســـ�%ارات ال;ـــ�
�ة ال�ـــي تـــ<   ٣٨٤الع
.ـــة ال%�Dـــارة  
  .% م	 إج%الى ح*< الع
.ة٨٨٬٥ب.��ة تق�ر ,��الى  ٣٤٠ادخالها بلغ 

 	
ال��ـ�ق ا,عاد وق� أوض�k ن�ائج ال��ل
ل االح;ائى وج�د ارت�اj مع.�G اE*ابي ب
ــ�اخلى القــ�رة ال�.اف�ــ
ة لل7ــ�2ات. 2%ــا أوضــ�k وجــ�د أثــ� مع.ــ�G اE*ــابي ل*%
ــع  ال

  ال������ ال�اخلى على الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ات . ا,عاد

  



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٣٧٤                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

  ال%��G األول

G�اإل'ار العام لل�  

  مق�مة :


� م	 الS7%الت، فعال< األع%ال ی�غ
� م	 ح�لها ت�اجه pFال2�7ات في وق�.ا ال�الي ال
,S7ل س��ع، فFل%ا ات�عk اله�َّة ب
.ها و9
	 ال�غ
� ال�ادث في العال<، قلk ف�ص�ها في 
 ،sة على ,قائها فقtال%�اف +
ال.*اح واالس�%�ار. فأص�ح ما 7Eغل ه ه ال2�7ات ل

��%S	 م	 ال%.اف�ة في عال< س��ع ال�غ
�. و���لQ بل أن ت.%� وت��سع ,أع%الها ل

� دون ان�tار وق�ع مS7لة أو أزمة ضD%ة 
ال.*اح في ت.ف
  ه ه ال%ه%ة ال%�ادرة ,ال�غ
ُت*�� ال2�7ة عل
ه. فالق�G العاملة ال*�ی�ة أص�ح لها دور مzث� م	 خالل تق�م 


ف سل�2
ات ع;��ة وأسال
Q ع%ل م���Fة ی.�غي على ج%
ع ال%�ی��	 Fوال2�7ات ال�
ف��عى ال2�7ات ال%عاص�ة في Mل ب
{ة ش�ی�ة ال�.اف�
ة إلى 2�Q م
)ة  )١( معها.

ت.اف�
ة ع	 غ
�ها م	 ال2�7ات العاملة في نف+ ال.7اj، وذل3 م	 خالل إضافة ق
%ة 
للع%
ل، م	 خالل ت�ع
< اإلمSان
ات وال�اقات ال���7ة وم�اع�ة العامل
	 في اك�7اف 

خاصة فى إUار ال.t< االق�;ادEة ال��یpة أص�ح العامل ال�G�7 ه�  ، )٢( مهاراته<.
ولق� ت�
	 لإلدارة  )٣( .األساس الى ت�تF) عل
ه ال2�7ات ل��ق� م
)تها ال�.اف�
ة 

  ال%عاص�ة أن ال%;�ر ال�ق
قي ل���F	 الق�رات ال�.اف�
ة واس�%�ارها ه� "ال%�رد ال���7" 
  

مادEة ومال
ة وتق.
ة ومعل�مات
ة، و"إن 2انk ش�Uًا  الفعال، وأن ما ی�اح ل�یها م	 م�ارد
 	��Fًا ل�
ض�ور�ًا إلمSان ال�ص�ل إلى تل3 الق�رة ال�.اف�
ة، إال أنها ل
�k ش�Uًا 2اف

  )٤( تل3 الق�رة .
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و تق�م ف�Fة ال����� ال�اخلى على أن األف�اد داخل ال2�7ة Q*E أن ی� ل�ا      
، )٥(ن�7ة ال����� الDارجى الDاص بها جه�ه< م	 أجل ز�ادة 2فاءة وفعال
ة أ

 	
7
� إلى ت;%
< ال�
اسات وال��امج ال%�جهة للعاملE ال�اخلي مفه�م ����فال�

	) ، به�ف ت�ق
� م����ات عال
ة م	 ال�ضا ل�یه< وص�ًال 
,ال2�7ة (الع%الء ال�اخل


	 ، ح
� ت.��G س
اسات ال����� ال�اخلى و�9ام*ة ع
لى إلى رضا الع%الء الDارج
,ع� األن�7ة ال%��Dة وال%�جهة للعامل
	 بها والDاصة ,ال�.%
ة وال��ر�Q وال%Sافأة 

  )٦( والعالقات ب
	 العامل
	 واالت;االت ووض�ح االدوار.

مع.ى ذل3 أن ت��
� أ,عاد ال����� ال�اخلى فى ال2�7ة ، ه� ال���� ال G تع�� م.ه 
ال2�7ة إلى أس�اقها الDارج
ة ، واألداة ال�ى تع)ز م	 خاللها م�قعًا ت.اف�
ًا فى 

  .األس�اق ، وه ا ما ی.عS+ إE*اب
ًا على أداء ور9�
ة ال2�7ة 

  أوًال:م0ال ال���	�:

ال%ال,+ ال*اه)ة م	 اع�ق ال;.اعات ال�ى ع�ف�ها تع� ص.اعة الغ)ل وال.�
ج و 
م
الدEة ,إن7اء ال2�7ة األهل
ة  ١٨٩٨م;� ح
� ب�أت فى الق�ن ال�اسع ع�7 عام 

ال��اEة ال�ق
ق
ة له ه ال;.اعة ح
� ب�أ ب.3 م;�  ١٩٢٧للغ)ل وال.�
ج و�ع��� عام 
ة الG��F م	 ش�2ة م;� للغ)ل وال.�
ج ,ال%�ل اً ,إن7اء م*%�عة م	 ال2�7ات ب�ء

.  ١٩٤٩وت��لk ,ع�ها م;� م	 دولة م���ردة للغ)ل إلى دولة م;�رة له فى عام 

ة هى ق�اع الغ)ل وق�اع �
وت�7%ل ال;.اعات ال.�*
ة على أر9عة ق�اعات رئ
ال.�
ج وال�*ه
) وق�اع ال����S وال%7غ�الت ال���9ة وق�اع ال%ال,+ ال*اه)ة ، ، 

لى اإلن�اج فى ال;.اعات ال.�*
ة خاصة فى و�ه
%	 الق�اع الDاص واالس�p%ارG ع
، وس�ف تق�م ال�احpة ب���
� ال��� على ش�2ات ) ٧(م*ال إن�اج ال%ال,+ ال*اه)ة 

  ال%ال,+ ال*اه)ة فى م�ی.ة العاش� م	 رم[ان .



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٣٧٦                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

  :  ثان	ًا: اال'ار ال�O�P وال�راسات ال
ا2قة


	ة ، وذلS على و� %ل ال��G م�غ	��� وه%ا : ال�
��� ال�اخلى والق�رة ال��اف
  ال��� ال�الى:

  :internal marketingال�
��� ال�خلى  -١

 �
7ELovelock  &Wirtz  >
إلى أن مفه�م ال����� ال�اخلى ی�2) على ت;%
 �

	) ، به�ف ت�ق
ال�
اسات وال��امج ال%�جهة إلى العامل
	 ,ال%.t%ة (الع%الء ال�اخل
م����ات عال
ة م	 ال�ضا ل�یه< ح
� أنه< p%Eل�ن ال��ق األول لل%.t%ة ، وأن وMائفه< 

%ا ی�ف� وحاجاته< ، ورغ�اته< ت%pل م.�*ات داخل
ة لها وال�ى Q*E ت;%
%ها وت����ها ,
، وم	 ث< ز�ادة درجة رضاه< ، وت.��G س
اسات ال����� ال�اخلى و�9ام*ه على ,ع� 
األن�7ة ال%��Dة وال%�جهة للعامل
	 بها والDاصة ,ال�.%
ة وال��ر�Q وال%Sافآة والعالقات 

ها إرضاء و�%S	 الق�ل أن ال%.t%ة S%E. )8( ب
	 العامل
	 واإلت;االت ووض�ح االدوار.
"	

	 "العامل

	 م	 خالل إرضاء ع%الئها ال�اخل
ح
� Eع��� ال�����  ع%الئها الDارج

ك%ا ع�ف ال����� ) ٩(ال�اخلى فل�فة إدارة ال%�ارد ال���7ة ,اع�%اد م.�tر ال�����

ف وال��ر�Q وت�ف
) ال�Fادر وال%zهل
	 القادر�	 وال ی	 Mة ال��
ال�اخلى على أنه ع%ل

   )١٠( ة الع%الء ,S7ل ج
� .ی�غ��ن ,�Dم


�ة لل%�P%ة  - أ�  :أه%	ة ال�
��� ال�اخلي 2ال

Eع� ال����� ال�اخلي ��Uقة إدار�ة، ته�ف إلى ال�ص�ل إلى ال)9ائ	 م	 خالل ت���� 
و ت�ف
) أف�اد ال%.t%ة ,الق
ام ,%هامه< على أك%ل وجه أث.اء االت;ال ,ال)9ائ	، 

ال�Dمات م	 ق�ل ج%
ع أع[اء ال%.t%ة  أداء وت��
� فل�فة اإلدارة و ال*�دة فـي 
  )١١( . ,ال���قة ال�ي ت�ق� ال*�دة و رضاء ال)9ائ	
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Eع��� ال����� ال�اخلي في ال%.t%ة، ه� ال���� الـ � تع�ـ� م.ـه ال%.t%ة إلى 
أس�اقها الDارج
ة، واألداة ال�ي تع)ز م	 خاللها م�قعها ال�.اف�ي في ه ه األس�اق، 

لى أداء ور9�
ة ال%.t%ة وأه�افها ، و��S�Q ال����� وه ا ما ی.عS+ إE*ا,ا ع

�١,ال.��ة لل%.t%ة ان�القا م	 ثالثة م�اور: ( ال�اخلي أه%
�ـه
 )٢( .) إدارة ال�غ


ة ال%.t%ة )٣ب.اء ال;�رة العامة.  (*
  .إس��ات


�ات �2
�ة، مpل أن تق�ر رفع  )١(

� : ق� تع�%� ال%.t%ة إح�اث تغ
إدارة ال�غ
على س�
ل ال%pال، أو إدخال  ٣٠إلى % ٣ر9اح ب.ـ��ة �2
�ة ج�ا م	 %م���G األ


�ات 
أنt%ة ج�یـ�ة داخـل ال%.t%ـة مpـل تF.�ل�ج
ات ال%عل�مات،أو غ
�ها م	 ال�غ
الG��F وال�ي عادة ما ت�Fن غ
� م��Dة ,%ع.ـى ف
ها ن�ع م	 ال%فاجأة واالن�فاع، أو 

�اخلي دور مهـ< في ق��ل و إن*اح تف�ضها �Mوف مع
.ة، و ه.ا یلعQ ال����� ال

�ات
  .ه ه ال�غ

ب.اء ال;�رة العامة : تع� ص�رة ال%.t%ة أح� الع.اصـ� األساس
ة م	 ب
	 خ%�ة ) ٢(
ع.اص� (ق�اع ال��ق، مفه�م ال�Dمة،ص�رة ال%.t%ة، نtام ال��ل
<، ثقافـة ال%.t%ة) 

ت��ع%لها ال%.t%ة  في نtام إدارة م.t%ة ال�Dمة، وال;�رة هي ,%pا,ة أداة إعالم
ة
،	

ف، ال)9ائ	، ال%��خل
	 اآلخ��	 في ال.7اj مpل  لل�أث
� على (ال%�MفMس�ق ال��

دخ�ل ال��ق  - به�ف:  (ال�%�قع االس��ات
*ي )١٢( . وأخ�ون...) ح%لة األسه< 
ت�ج
ه  -ت�ه
ل ال�ص�ل إلى م�ارد م�.�عة أو على األقل ,أقل تFال
ف - ,فاعل
ة

  )ال�افع
ة و اإلن�اج
ة سل�ك األف�اد ل)�ادة

 jخالل االت;ال ال�اخلي و ال�ع��� ب.قا 	ال�اخلي دورا مه%ا م ����ال� Qوه.ا یلع

ـ) ال%.t%ة، ل�G أف�اد ال%.t%ة م	 خالل األف�اد العامل
	 ت�اول ال�%�قع في 
ت%
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أذهان ال��ق،أو الق�اع ال%��ه�ف ول لE 3قال أن ج%
ع العامل
	 ه< سف�اء 
   لل%.t%ة.

)٣ ( 	

ة E��اج إلى تعاون و ت.�
� بـ*

ة ال%.t%ة: ت.ف
  أ� إس��ات*
إس��ات
م�Dلـف األفـ�اد و ال�Mائف، وجه�د ال����� ال�اخلي تع%ل على تقل
ل ح�ة ال��اخل 

ات على أح�	 *

في، و9.ـاء االل�)ام ال%�ل�ب ل�.ف
  تل3 االس��اتMوالـ;�اع الـ�

  ) 13( .وجه

�اولc ال�
��� ال�اخلى ال�راسات اآلت	ة:                                           ال�راسات ال�ى ت - ج              

إلى أن س
اسة االح�فا¦ ، وق� ت�صلk ه ه ال�راسة ) Roberts,L.,2010دراسة ( 
ون�ع
ة ال��اف) ، والpقة ب
	 العامل
	 ، واالت;االت هي األ,عاد ال�ي �2نk ال����� 

3 في دراسة أج��k على ش�2ات مSاتQ تأج
� ال�
ارات في ج.�ب ال�اخلي ، وذل
) kة بلغ.
) عامل ، وت�صلk ال�راسة إلى أن س
اسة االح�فا¦ 155أف��ق
ا ض%	 ع

والpقة ب
	 العامل
	 هي أك�p األ,عاد أه%
ة في ال����� ال�اخلي وهي أ,عاد ت�اه< 
	
  ) S7,. )14ل �2
� في تع)�) ال�ضا للعامل

أشارت إلى وج�د ) Theodoridis, P& Panigyrakis, G.,2009( أما دراسة
ال�فاعل  خ%�ة أ,عاد لل����� ال�اخلى فى ال�أث
� على األداء ت%pلk فى اآلتى:

ال�س%ى ، وأنt%ة ال%Sافآت ، وال�غ Eة ال%�ت�ة لل�
اسات واإلج�اءات ال�اخل
ة وال��جه 
اE*اب
ًا لل����� ال�اخلى على  ,الع%الء. 2%ا أMه�ت ال.�ائج اE[ا أن ه.اك تأث
�اً 

 kفى األداء ، وأوص 	
األداء ، ح
� یzدG ال����� ال�اخلى إلى ت�ق
� ز�ادة وت��
ال�راسة ب��.ى ت��
� مفه�م ال����� ال�اخلى ل%ا له م	 ثأث
� إE*ابى على ال����� 

  ) 15( الDارجى لل2�7ة.
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ع�ف على درجة ال�)ام ) 2ان اله�ف م	 ال�راسة ه� ال�٢٠٠٨دراسة (ال��اد وعلى،
ال�.�ك ال�*ار�ة ,%[%�ن ال����� ال�اخلى وال7Fف ع	 م�G االق��اب أو األب�عاد 
ع	 م[%�ن ال����� ال�اخلى ال G ج�G اخ��اره فى ب
{ة األع%ال األردن
ة مع 
ال%قای
+ العل%
ة ال%��قة م	 ق�ل اآلخ��	 فى ب
{ات أخ�G . وق� ت�صل ال��� 

ن ال���ق ال�اخلى ال ���E ,األه�%ام الFافى م	 ق�ل ,%*%�عة م	 ال��ص
ات أ
  ) 16( .ال%zس�ات م�ل ال��� ح�ى اآلن

) أن ال%.t%ات ال�ى ت��� ال����� Gounaris,Spiros,2008ب
.%ا أMه�ت دراسة  (
ال�اخلى قل
لة ج�ًا إذا ما ت%k مقارن�ها مع ال%.t%ات ال�ى ت�اول ت�.ى مفه�م ال��ق ، 

أن ثقافة ال%.t%ة تzث� على ت�.ى مفه�م ال��جه ال�����  وت�صلk ال�راسة ت�ضح

ًا فى ت��
� ب�امج ال����� ال�اخلى ، وأن ال�ضا �
ال�اخلى ، ال E Gع� س��ًا رئ


فى للعامل
	 ی�ت�s م�اش�ة ,%�G ت��
� ب�امج ال����� ال�اخلى.M17( . ال� (  

،k7اب ، ثابDته�ف إلى مع�فة أث� ٢٠٠٥أما دراسة (ال k) 2ان  ����إج�اءات ال�
ال�اخلى على أداء العامل
	 فى ال�.�ك ال�*ار�ة ،ت�صلk ال�راسة إلى وج�د عالقة 

	
ك%ا أشارت ال�راسة إلى .ارت�اj غ
� مع.��ة ب
	 ال����� ال�اخلى وأداء العامل
وج�د تأث
� الج�اءات ال����� ال�اخلى على أداء العامل
	 ووج�د تأث
� ضع
ف 

�G ال%�غ
�ات الف�ع
ة فى تأث
� إج�اء ن�7 ال%عل�مات وغ
� مع.�G على م��
  )18 ( . ال����ق
ة للعامل
	 على ادائه<

و2انk ته�ف ب.اء ن��tة فى ال�����  )Doukakis,2004& ,Kithchenدراسة (
ال�اخلى ل�G ال�.�ك فى ب���ان
ا وت�ض
ح ما إذا 2ان مفه�م ال����� ال�اخلى م��قًا 

� ال�اخلى: االس�p%ار فى العامل
	 ، ون��tة الع%
ل ال�اخلى ف
ها وفقًا لع.اص� ال����
 �
، وال����� وال��ف
). و2انk ال.�ائج ال�ى خل;k إل
ها ال�راسة ه� أن ت��
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 �
ال����� ال�اخلى فى ال�.�ك ه� وس
لة ل�ضا العامل
	 وت��
	 سل�2ه< ل��ق
امل
	 وتل�
ة أه�اف ال%.t%ة ، وأن حق
قة ال����� ال�اخلى ه� األه�%ام ,الع

اح�
اجاته< ، وأMه�ت ال�راسة أن ال�.�ك ل< تأخ  ال����� ال�اخلى ,S7ل ج�G 2أداة 
إدار�ة ، وأن ه.اك حاجة ماسة لل%.t%ات لل�ع%� فى دراسة وت��
� ال����� 

  ) 19( ال�اخلى.

ه�فk ال�راسة إلى  (Ooncharoen&Ussahawanitchakit,2009)  دراسة 
��� ال�اخلى وال����� الDارجى وثأث
� ذل3 على األداء مع�فة العالقة ب
	 ال��


%ى و�Uقk على الف.ادق ، و2انk أ,عاد ال����� ال�اخلى ال�ى أشارت لها ه ه t.ال�
ال�راسة : االس�ق�اب ، ون�ع
ة ال��اف) ، وال��ر�Q ، واالت;االت ، وس
اسة 

	
ال����� ال�اخلى  االح�فا¦ ، و2انk ال.�
*ة ال�ى ت�صلk ال
ها أن ه.اك عالقة ب

%ى t.األداء ال� 	
 )20 ( .والDارجى ، وه ه العالقة ق��ة ولها تأث
� فى ت��

) فFانk ته�ف إلى مع�فة م�� وج�د تأث
� ٢٠٠٣أما دراسة (سع
� شع�ان،

ات وال�
اسات و�9امج ال����� ال�اخلى على م���� ج�دة *
لل%%ارسات واالس��ات

�راسة إلى أن م���G ج�دة ال�Dمة ال;�
ة ال�ى ، وق� ت�صلk ال ال�Dمات ال;�
ة
تق�مها ال%��7ف
ات م�ضع ال��� 2ان ب�رجة م��س�ة ، وأن ه.اك ارت�اj اE*ابي 

	
ت�ر�Q -ب
	 ال����� ال�اخلى ,أ,عاده ال��ع وهى (وض�ح ادوار الع%ل ل�G العامل
	
ال�افع
ة  - العالقات ب
	 العامل
	 - االت;االت-ال%Sافآت وال��اف) -وت.%
ة العامل

	
تفاعل العامل
	 مع ال%.�فع
	) وم���G ج�دة ال�Dمة ال;�
ة ال%ق�مة  -ل�G العامل
.	
  )٢١( لل%.�فع

م	 م�اجعة ال�راسات ال�ا,قة ت�صلk ال�احpة أنه S%E	 ح;� ال%�غ
�ات الDاصة 
 االح�فا¦ ، وال��اف) ، والpقة ، واالت;االت ,ال����� ال�اخلى 2%ا یلى: 
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Roberts,L.,2010 . ة ال%�ت�ةE افآت ، وال�غS%ة ال%tال�فاعل ال�س%ى ، وأن
 &Theodoridis, Pلل�
اسات واإلج�اءات ال�اخل
ة وال��جه ,الع%الء 

Panigyrakis, G., 2009 . (
, Doukakis, 2004 وال����� وال��ف
&Kithchen واالت;االت ، وس ، Qة ال��اف) ، وال��ر�

اسة . االس�ق�اب ، ون�ع

. وض�ح ادوار الع%ل  Ooncharoen&Ussahawanitchakit,2009االح�فا¦ 
	
،وت�ر�Q وت.%
ة العامل
	 ، وال%Sافآت وال��اف) ، واالت;االت،  ل�G العامل

	
تفاعل العامل
	 مع ال%.�فع
	 ،  -والعالقات ب
	 العامل
	، وال�افع
ة ل�G العامل
  .٢٠٠٣سع
� شع�ان،


ف، وس�ق�م ال�احpة ,اس��DاMوال�� 	

م األ,عاد ال�ال
ة لق
اس ال����� ال�اخلى ( ال�ع

ف
ة، ش�Sة االت;االت، عالقات الع%ل، Mارات ال��ال% ،Qال��ر� ،Gال�ع< اإلدار
  الع%ل ب�وح الف���، م7ار2ة العامل
	 فى اتDاذ الق�ار، ال�واتQ وال%Sافأت وال��اف)).

  الق�رة ال��اف
	ة: -٢ 

- أ

عة الی�ج� تع��� م�ف� عل  �U ًا الخ�الفها ,إخ�الف�tة ، وذل3 ن

ه لل�.اف�

 وت�صلk ال�احpـة مـ	 م�اجعـة ال�راسـات ال�ـا,قة )22(  الق�اع م�ل ال�راسة،
إلى أن مفه�م ال�.اف�
ة ی�%
) ,ال��اثـة وال DE[ـع ل.��tـة اق�;ـادEة عامـة، 

ــــات ، وMهــــ� االه�%ــــام م*ــــ�دًا ,%فهــــ�م .
وأول Mهــــ�ر لــــه 2ــــان  فــــي الp%ان
ـــ�  ال�.اف�ـــ
ة مـــع ب�اEـــة ال��ـــع
.ات 2.�ـــاج لل.tـــام االق�;ـــاد� العـــال%ي ال*�ی

 )٢٣( و9ــ�وز Mــاه�ة الع�ل%ــة، و2ــ ا ال��جــه العــام ل���
ــ� اق�;ــادEات ال�ــ�ق.
ح
ــ� تعــ�ف القــ�رة ال�.اف�ــ
ة علــى أنهــا قــ�رة الق�اعــات علــى ال%.اف�ــة فــى 

قــادرة األســ�اق الDارج
ــة مــ	 خــالل ت�ســ
ع ح;ــ�ها فــى ال�ــ�ق و أن تFــ�ن 
على ال�فا¦ على ح;�ها فى ال��ق ال%�ل
ة فى Mل نt< ال�*ارة ال�.اف�
ة 
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ال%ف��حــة، ح
ــ� ه.ــاك ثــالث م�ــ���ات مــ	 القــ�رة ال�.اف�ــ
ة تــzث� فــى ن*ــاح 
مzس�ات األع%ال فـى ب
{ـة ت.اف�ـ
ة علـى ال;ـع
� العـال%ى: القـ�رة ال�.اف�ـ
ة 

7ـ�2ة والقـ�رة ال�.اف�ـ
ة لل2�7ة، والق�رة ال�.اف�
ة لل;.اعة ال�ى تع%ـل ف
هـا ال
2%ا تع.ـى ت%
ـ) ال7ـ�2ة ,قـ�رتها علـى إن�ـاج  )٢٤. (لل�ولة ال�ى Eقع ف
ها الع%ل

م.�*ــــات أو تقــــ�E< خــــ�مات م�%
ــــ)ة لهــــا ق
%ــــة لــــ�G الع%ــــالء ت�فــــ�د ,ــــه عــــ	 
ال%.اف�ــــ
	 ، أG ت�ــــ��
ع مــــ	 خاللهــــا جــــ ب واســــ�ق�اب أك�ــــ� عــــ�د مــــ	 

    )٢٥( الع%الء.

ـــى أنهـــا  ـــ�ة ك%ـــا S%Eـــ	 تع��فهـــا عل 
ـــة ال* 
ـــاج ال�ـــلع والDـــ�مات ,ال.�ع ـــى إن� ـــ�رة عل الق
Qال%.اســ kوفــي ال�قــ Qــع� ال%.اســ�ع�فهــا  )٢٦( و9الE 2%ــاKotler  أنهــا مقــ�رة ال7ــ�2ة

على أداء أع%الها ,الS7ل ال E G;عQ على م.اف�
ها تقل
�ة ، وه ا Eع.ى أن صع�9ة 
عـ.ه< ,%ـا E�ـاع� علــى تقل
ـ� ال7ـ�2ة مـ	 Uـ�ف م.اف�ــ
ها ی�ق
هـا دائ%ـًا م�%
ـ)ة وم�Dلفــة 

  )٢٧( االح�فا¦ ,ق�راتها ال�.اف�
ة لف��ات ��Uلة.

  : أس+ ت���� الق�رة ال�.اف�
ة  - ب
  ه.اك س�ع نقاj أساس
ة ت�تF) عل
ها الق�رة ال�.اف�
ة

االل�ـــ)ام ,ال%�اصـــفات ال�ول
ـــة لل*ـــ�دة : و تع.ـــي االل�ـــ)ام ,%�ـــ��G ثابـــk مـــ	  )١(
  .ال*�دة و ل
+ ال�قل�ات في ن�ع
ة اإلن�اج

%2
ــــة اإلن�ــــاج، واآلالت  )٢( sــــا فقــــ
ال��ــــ�ر ال�F.�لــــ�جي : ال Eق;ــــ� ,ال�F.�ل�ج

ــ�ة ال�ــي ت.ــ�ج %2
ــات �2
ــ�ة و ,�ــ�عة، و لFــ	 تع.ــي فــي وق�.ــا ال�اضــ� �Fال
ال�صـــ�ل إلـــى آخـــ� م�ـــ��G بـــ�ءا مـــ	 اإلن�ـــاج إلـــى ال�غل
ـــف و ال�عل
ــــQ و 

  .ال�D)�	 و ال�ف½ و ال.قل
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%ال تF.�ل�ج
ــا ح�یpــة و م��ــ�رة و ت�ــ�ر ال
ــ� العاملــة و ت��F.هــا : إن اســ�ع )٣(
ی��لـQ تFـ��	 ال
ـ� العاملـة  " ISO " االل�ـ)ام ,ال%�اصـفات ال�ول
ـة لل*ـ�دة

  .ال%zهلة ال�ي ت��*
Q ل%��ل�ات ال��ق 

ـــف نtـــام ال�علـــ
< مـــع اح�
اجـــات ال�ـــ�ق : ,�
ـــ� E*ـــQ أن تFـــ�ن نtـــ<  )٤(
Fت

لـى ال�عل
< م��افقة مـع اح�
اجـات سـ�ق الع%ـل و ح�ـQ ال�لـQ ال%�ـ�ق�لي ع
  .الع%ل و ال��ج
هات ال�F.�ل�ج
ة ال%��ق�ل
ة

االه�%ــام ,ال��ــ� و ال��ــ���: E*ــQ تفع
ــل العالقــة مــا بــ
	 ال%zس�ــات مــ	  )٥(
جهــة و ال*امعــات مــ	 جهــة ثان
ــة و م�2ــ) األ,�ــاث مــ	 جهــة ثالpــة ، ففــي 

ـــ� مـــ	 األح
ـــان تFـــ�ن هـــ ه ال%zس�ـــات ال تع%ـــل وفـــ� هـــ�ف واحـــ� و ال pك

ا، و Eع��ــ� الع.;ــ� ال�7ــ�� ال%zهــل لــه الــ�ور ی�جــ� ت.�ــ
� 2امــل ف
%ــا ب
.هــ
األك�ـــ� فـــي ت.7ـــ
s ال��ـــ�ث العل%
ـــة ( ت�ل
ـــ� ال%عـــارف العل%
ـــة) ونقـــل تلـــ3 
ال%عــــارف و اســــ�غاللها، 2%ــــا تقــــ�م ال��ــــ�ث بــــ�ورها فــــي ت�ــــ��� الFفــــاءات 
ال���7ة م	 اجل ال�ص�ل إلى 2فاءات مه.
ة عال
ة م	 شأنها ال%�اه%ة قي 

ة فــي سل�ــلة الق
%ــة ، وتــ�ف
� الع�ائــ� ال�ــي تFفــل ال�صــ�ل إلــى م�اتــQ م�ق�مــ
  )٢٨( .ت.%
�ها و9
{�ها به�ف ت�ق
� ال�.%
ة االق�;ادEة واالج�%اع
ة ال7املة

دراسة األس�اق الDارج
ة : تع��� ال��ق ال%�ل
ة س�قا م��ودة وال ب� م	  )٦(
ال��� ع	 خ
ارات أك�p ت��را وت�ازنا وأس�اق م��ودة ال%Dا�U وه.ا ت��ز 

 z�%ال Qات*اهات ال�ل 	2افة ال%عل�مات ع �
ول
ة ال��Sم
ة ع	 ���U ت�ف
ون�ع
ة ال%Dا�U ال�*ار�ة وغ
� ال�*ار�ة ال�ي S%E	 ال�ع�ض لها داخل 

  .األس�اق
ت���� نtام ال%عل�مات: إن�اج ال%عل�مات وت�اولها وخ)نها وت�ث
قها Eع���  )٧(

�2
� في ال���قة ال�ي Eع%ل بها اال �
ق�;اد ، ال
�م تق.
ة ذات تأث
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فال���
.ات الهائلة في تق.
ة االت;ال (االن��ن
k) هي ق�ة فاعلة في ن%� 
  )٢٩( .اإلن�اج
ة في عال%.ا ال
�م

) ٢٠١٢وم	 ال�راسات ال�ى ت.اولk الق�رة ال�.اف�
ة دراسة (عفاف ال�
� ب�وG، -ج
ال�ي ته�ف إلى م�اولة تف�
� عالقة اإلرت�اj ب
	 رأس ال%ال الفG�F وال%
)ة 
 G�Fت�اف� م��ل�ات رأس ال%ال الف Gات 2%�اولة لل�ق�ف على م�%t.%ة لل
ال�.اف�
فى تل3 ال%.t%ات ودورة فى دع< ال%)اEا ال�.اف�
ة ال%���امة لها و2انk ال.�ائج ال�ى 
ت�صلk لها ال�راسة انه فى Mل ت)ای� ال%.اف�ة ب
	 ال%.t%ات ، فق� أص�ح م	 

.اف�
ة وع.اص� تف�ق على م.اف�
ها ، و���ق� ال�اجQ على 2ل م.t%ة ت�ق
� م)اEا ت
 .	

ات ته�ف إلى تق�E< م.�ج غ
� قابل لل�قل
� م	 ق�ل ال%.اف�*
ذل3 ,ات�اعها اس��ات
وأوض�k ال.�ائج اE[ًا أن ا,عاد  اE*ابى فى ت�ق
� ال%
)ة ال�.اف�
ة ل�G ال2�7ة 

س�ق�اب م�ل ال�راسة فى ح
	 ل< تtه� ه ه العالقة االE*اب
ة ,ع� ,ع�G اال
    )٣٠( وال;.اعة.

فFانk ته�ف إلى دراسة ال�
{ة  (MohamedZ., Norizan M., 2012)أما دراسة 

ة ال�اخل
ة وت��
قات ال���
	 ال%��%� في الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ات فى ب
{ة %
t.ال�
ال�ل�ان ال.ام
ة، ح
� أشارت ال.�ائج إلى أن الع�امل ال%.اخ
ة اإلب�اع
ة 2ان لها 

�أث
� اإلE*ابى على ال2�7ات ال%.اف�ة، وأن ال���
.ات ال%��%�ة ال�ى ت.ف ها ,ع� ال
ال2�7ات لها تأث
� إE*ابي �2
� على الق�رة ال�.اف
�ة لل%.7آت وت�اه< ,S7ل واضح 
فى ت��
	 مzش�اتها ةتع)�)ها. وال�ى ب�ورها اE[ًا تzث� إE*اب
ًا ,S7ل �2
� على 

  )( 31م��ةG األداء فى ه ه ال2�7ات.

) أما ه ه ال�راسة فFان اله�ف م.ها ه� Kamukama,A.&et al  2011,دراسة (
ال�ع�ف على م�G تأث
� ت�ق�� ال%
)ة ال�.اف�
ة لل2�7ة فى العالقة ما ب
	 رأس ال%ال 
الفG�F وت��
	 األداء ال%الى ف
ها ، وق� �Uقk ه ه ال�راسة على مzس�ات ال�%��ل 
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ال�ى خل;k لها ال�راسة أن ت�ق
� ال%
)ة  ال;غ
�ة فى أوغ.�ا وم	 أه< ال.�ائج
ال�.اف�
ة لل2�7ة E*عل م.ها وس
�ًا م%
)ًا ب
	 رأس ال%ال الفG�F وت��
	 األداء 
 	
,S7ل عام ، 2%ا أنه لها األث� ال%%
) فى العالقة ما ب
	 رأس ال%ال الفG�F وت��

  )32( األداء ال%الى لل2�7ة.

إلى ال�ع�ف على تأث
� الع�امل ال�اخل
ة ،  ) ه�فk ال�راسة٢٠٠٩دراسة (أب� جارور،
والDارج
ة ، وال%�ان�ة ل��ق
� الق�رة ال�.اف�
ة فى م.t%ات األع%ال األردن
ة ال;غ
�ة 
وال%��س�ة ال�*< . وق� خل;k ال�راسة أن ه.اك عالقات ق��ة ال�أث
� ل��اف� 

وأن الع�امل  الع�امل ال�اخل
ة والDارج
ة وال%�ان�ة على ت�ق
� الق�رة ال�.اف�
ة،
ال%�ان�ة ال%�%pلة فى خ��ة ال%.t%ة ، وت�اف� 2ادر م�Å;D لل�F.�ل�ج
ا ، 
وال%�ج�دات ال�F.�ل�ج
ة ، وق�اع� ال%عل�مات واألنt%ة ت�ه< فى ت�ق
� م
)ة ت.اف�
ة 

  )33( لل%.t%ات.

) ته�ف ال�راسة إلى ال�ع�ف على واقع ال%�ارد  ٢٠٠٧دراسة (اب�اه
< اب�سع�ه،
ال2�7ات م�ل ال��� ، وال���Eات ال�ى S%E	 أن ت�� م	 االس�فادة م.ها  ال���7ة فى

واألس�اب ال�ى ت*عل م	 ال%�ارد ال���7ة م
)ة ت.اف�
ة ل��ع
< م���G الق�رة ال�.اف�
ة 
. وت�صلk ال�راسة إلى أن ال%�ارد ال���7ة هى م;�ر خل� الق�رة ال�.اف�
ة 

G�7 ی��لQ وق�ًا وجه�ًا �2
�ًا إال أن واس�%�ارها ، وأن األس�p%ار فى ال*انQ ال�
.	
  ) 34( ن*اجه م�2z و�;عQ تقل
�ه م	 ق�ل ال%.اف�

أنه ع.�ما ت���ر األس�اق وال�F.�ل�ج
ا و��)ای� ) Jayne, R.,2006و��� (
ال%.اف��ن وت;�ح ال%.�*ات م�قادمة فإن ال%.t%ات ال.اج�ة هي تل3 ال�ي ت.7ئ 

عل< ,S7ل م�سع في ج%
ع أن�اء ال%.t%ة، رأس مال ف��F ث< ت.�7ه ع	 ���U ال�
خاصة وأن ال%.اف�ة ال�ي 2انk تق�م على ع�امل اإلن�اج ال%ادEة أص��k اآلن تق�م 
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على رأس ال%ال الف��F ال � Eع� آخ� م;ادر ال%
)ة ال�.اف�
ة وأه%ها وذل3 ل;ع�9ة 
االق�;اد تقل
�ه وs9ء تقادمه، وألنه ه� ال%��ك األساسي ل�أس ال%ال ال%اد� في Mل 

   )35( ال � ی���ل إلى اق�;اد قائ< على ال%ع�فة.

ته�ف إلى تق�E< تع��فًا ل�أس ال%ال الفG�F وم�G أه%
�ة Suciu,C,.2006) دراسة (
فى االق�;اد ، وأنه S7Eل أح� أه< م;ادر ال%
)ة ال�.اف�
ة ل�G ال2�7ات ، ح
� أن 

واألص�ل غ
� ال%ل%�سة  االق�;اد العال%ى اآلن Eع�%� ,S7ل رئ
�ى على ال%ع�فة
ال�ى عادة ت�Fن م	 ال;ع�9ة إدارتها فى ال.t< ال�قل
�Eة ، وق�مk ال�راسة م*%�عة 
م	 االس�.�اجات ال�ى ت�%pل فى أن ه.اك عالقة ق��ة وم�ج�ة ب
	 م�Sنات رأس 

  )36 ( ال%ال الفG�F واالس�p%ارات الDاصة ,األص�ل الف��Fة.

لع�9
ة ال�ى ت.اولk م�ض�ع ال����� ال�اخلى تDلÅ ال�احpة م%ا س�� أن ال���ث ا
ل< ت�ع�ض إلى ت��
قه فى ق�اع ص.اعة ال%ال,+ ال*اه)ة، وه ا ما س
�< ت.اوله فى 

  ه ا ال���.

  :ثالdًا: ال�راسة االس��الع	ة

  ت%dلc أه�اف ال�راسة االس��الع	ة فى:

ال�ع�ف على واقع ص.اعة ال%ال,+ ال*اه)ة فى م�ی.ة العاش� م	 رم[ان  -
 ,S7ل خاص.

اإلل%ام ,*�انQ الS7%لة وت��ی�ها وال�ع�ف على أه< ال%�غ
�ات ال%�علقة  -
 ,%�ض�ع ال���.
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  واع�%�ت ال�راسة االس��الع	ة على ال�	انات ال�ال	ة:
ب
انات ثان��ة ع	 ص.اعة ال%ال,+ ال*اه)ة فى ج.م.ع ,S7ل عام وم�ی.ة  -

 ، وع�د العاش� م	 رم[ان ,S7ل خاص م	 ح
� ع�د ال2�7ات
.	
  العامل

ح
� اس�ه�فk  ١ب
انات أول
ة، ح
� أج�ت ال�احpة ,ع� ال%قا,الت * -

ة اآلتى:;D7ال%قا,الت ال 

ال�ع�ف على آراء ال%�{�ل
	 فى ال2�7ات م�ل ال�راسة ف
%ا ی�عل� ,أه%
ة  -
ال����� ال�اخلى وم�� ت��
� ه ه ال2�7ات له ا ال%فه�م اإلدارS, Gل 

 أ,عاده.
 ال�اخلى ق�رة ت.اف�
ة لل2�7ات. هل p%Eل مفه�م ال����� -

  وجاءت ن�ائج ال�راسة ااالس��الع
ة على ال.�� ال�الى:
ه.اك ضعفًا فى ت�ف
� ای�G عاملة م�ر9ة، ح
� ت�2) ش�2ات ال%ال,+ 
ال*اه)ة أك�p على ال%�ارد ال%ادEة ول
+ ال���7ة، ه.اك م.اف�ة ال2�7ات 

*�دة م%ا خل� ن�عًا األج.�
ة لل2�7ات ال%�ل
ة س�اء م	 ح
� ال�ع� وال
م	 ع�م تFافz الف�ص ب
	 ال2�7ات فى ال��ق ال%�ل
ة، ه.اك ق;�ر فى 
أن�7ة ال����� ال�اخلى ,ال2�7ات م�ل ال��� ، م%ا أدG إلى انDفاض 

  الق�رة ال�.اف�
ة له ه ال2�7ات. 

: G�لة ال�f را2عًا: م  
مع ب�اEات الق�ن ال�اد� والع��7	 ب�أت م;� م�حلة م	 ال.ه�ض ,ال;.اعة، 
وأخ ت على عاتقها مه%ة ت�ق
� ال.قلة ال.�ع
ة لالق�;اد، ورفع الق�رة ال�.اف�
ة 

                                                 
١
قد اجرت الباحثة عدة مقابالت شخصية مع رئيس اتحاد الصناعات بالعاشر من رمضان ، وكذلك بعض مديري شركات  *

فى هذه ، وقد دارت هذه المقابالت حول مدى توافر أبعاد التسويق الداخلى ودعم اإلدارة العليا لها ٢٠١٦المالبس الجاهزة 
 التنافسية لهذه الشركات فى ظل الظروف الحالية.الشركات، ومدى عالقة هذه األبعاد بالقدرة 
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لل%.�ج ال%;�� وت��ی� ال;.اعة ال%;��ة في إUار ب�نامج م�Fامل E�اه< في رفع 
، ,اإلضافة إلى ت�ف
� ال�
{ة ال%الئ%ة ال;ادرات لالن[%ام ,فاعل
ة لالق�;اد العال%ي

 �
لل.7اj ال;.اعي وال�*ار� ل�7*
ع الق�اع الDاص ألخ  دور رئ
�ي في ت�ق
  )  (37 .ال�.%
ة االق�;ادEة

ولF	 أMه� ال�ق��� ال�.�G ل%.��G األق�;اد العال%ى ومق�ه ج.
ف أن م;� ت��ل 

< الق�رة ال�.اف�
 ١٤٤م	 ب
	  ١١٦ال%�ت�ة 
 ٢٠١٦ة على م���G العال< دولة فى تق

وتع�ف ال�.اف�
ة ,أنها ق�رة ال��Sمات على ت�ف
� �Mوف مالئ%ة ت���
ع م	 )  38( .
خاللها ال%zس�ات العاملة فى إقل
%ها ال.فاذ ,%.�*اتها إلى األس�اق الDارج
ة ، ,غ
ة 

 وق�اع ال2�7ات Eع� قا�Uة ال�ق�م وال.%�؛  ) 39(ز�ادة ن%� مع�ل ال.اتج ال�اخلى. 
وذل3 ,%ا Eع%ل على ت�ع
< واس�ق�ار االق�;اد الق�مي، واالرتقاء ,%���G مع
7ة 

  ال%�اU	، ورفاهة ال%*�%ع S2ل.
و�ع� ق�اع ص.اعة الغ)ل وال.�
ج وال%ال,+ ال*اه)ة أك�� ق�اع ص.اعى فى م;� 

 ٥٠عام) - ,ع� ق�اع ال;.اعات الغ ائ
ة، ح
� ی�لغ ح*< االس�p%ارات ف
ه (خاص
مل
ار ج.
ه، وعلى ال�غ< م%ا ت�%�ع ,ه ال;.اعات ال.�*
ة م	 م)اEا إال إنها ب�أت 

ال�ى ت�فع تFلفة اإلن�اج و9ال�الى ت�ع�ض لS7%الت ع�ی�ة ن�
*ة ل�ع� ال%ع�قات 
ت�� م	 الق�رة ال�.اف�
ة لل;.اعة ,اإلضافة إلى ال�غ
�ات العال%
ة ال�ى م	 شأنها 
ال�أث
� على ح*< ال�*ارة العال%
ة م%ا یzث� على ال.7اj. فق� أشارت ,ع� 
ال%zش�ات إلى ضعف ق�رة ال;.اعة ال%;��ة على ال%.اف�ة ن�tًا لق
ام ال�ول 

% ,%*�د ٢٠ب�ع< م.�*ى وم;.عى الق�	 ، فاله.� ت�ع< ال%;انع ب.�� ال%.اف�ة 
% 2%ا ت%.ح ٤دخ�ل الق�	 م�حلة ال�;.
ع وتعامل م;انع ,ف�ائ� ال ت)�� ع	 

% دع< الس�p%ارات ال�.
ة االساس
ة ل%;انع الغ)ل ب
.%ا فى م;� ی�< ص�ف ٢٠
ل)�ادة فى ق�شًا لFل 2
ل� غ)ل و�ع��� ه ا غ
� م*)�ًا خاصة مع ا ٢٧٥دع< 

األسعار العال%
ة، 2 ل3 ت�ه�ر ,ع� م;انع الغ)ل وخاصة فى ق�اع األع%ال العام 



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٣٨٩                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

ن�
*ة ال�قادم الف.ى لآلالت وضعف م���� الع%الة وع�م ق�رتها على ال�عامل مع 
  )٤٠(ال�F.�ل�ج
ا ال%�ق�مة

G�ة ال�	را2عًا: أه%                                                                                        :

ت.�ع أه%
ة ال��� م	 أه%
ة م�ض�ع ال����� ال�اخلي ح
� ازدادت ال%.اف�ة و�7ه� 
 (
العال< انف�اح األس�اق م%ا ح�< على ال2�7ات ال�ي ت��� االس�%�ار وال�قاء وال�%

.اف�ة وال��� ع	 م
)ة ت.اف�
ة م��%�ة ت�%
) بها ع	 م.اف�
ها و9%ا وال�غلQ على ال%
أن.ا نعل< أن ال�%
) ,ال%.�ج S%E	 أن Eقل�ه ال%.اف��ن , فان ال����� ال�اخلي م	 أه< 
 �

ع ال%.اف��ن تقل
�ها, ح���E %�ة ال��ة م
األم�ر ال�ي ت[%	 لل2�7ة م
)ة ت.اف�


	، إذ   ن رضاه< ی�ل� رضا الع%الءی�< معاملة ال%�Mف
	 2ع%الء لل2�7ة أل
الDارج

ة عال
ة تzهلها S
�Fة  وت
*
أن ال����� ال�اخلي E*عل ال%.t%ة ذات ق�رات إس��ات

. 	
  لل%.اف�ة في ال��ق وذل�SE 3ن م	 خالل الFادر الFفz م	 العامل

G�ًا: أه�اف ال�
  :  ت�%dل أه�اف ال��G 2%ا یلى:  خام


عة عالقة االرت�ا - ١�U ات ال�راسة.ت��ی��
 j ب
	 م�غ

ق
اس األث� ال%ع.�G ال%�اش� ب
	 أ,عاد ال����� ال�اخلى والق�رة ال�.اف�
ة  - ٢
 ل;.اعة ال%ال,+ ال*اه)ة.

ت��ی� الع�امل األعلى أث�ًا ب
	 أ,عاد ال����� ال�اخلى على الق�رة  - ٣
 ال�.اف�
�ة.         
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Gـــ�تـــ<  :سادســـًا: فـــ�ض ال� �لة وأهـــ�اف ال��ـــSاغة فـــ�ض وفـــى ضـــ�ء م7ـــ
صـــ
  ال���  2%ا یلى :

ی�جـ� أثـ� مع.ـ�G بـ
	 فعال
ـة ت��
ـ� أ,عـاد ال��ـ��� الـ�اخلى والقـ�رة : الف�ض ال�ئ	
ى
  ال�.اف�
ة 

  وق� ت< تق�
< الف�ض ال�ئ
�ى إلى الف�وض الف�ع
ة ال�ال
ة :: الف�ض	ات ال0.ئ	ة
 Gــ� الــ�ع< اإلدار
للعــامل
	 الفــ�ض الف�عــى األول : ی�جــ� أثــ� مع.ــ�G بــ
	 فعال
ــة ت��

  والق�رة ال�.اف�
ة.
 	
ــــانى : ی�جــــ� أثــــ� مع.ــــ�G بــــ
	 فعال
ــــة ت��
ــــ� إجــــ�اءات ال�ع
ــــ pالفــــ�ض الف�عــــى ال


ف والق�رة ال�.اف�
ة.Mوال��  
 	
الفــ�ض الف�عــى الpالــ� : ی�جــ� أثــ� مع.ــ�G بــ
	 فعال
ــة ت��
ــ� بــ�امج تــ�ر�Q للعــامل

  والق�رة ال�.اف�
ة.
 Gـــة  الفـــ�ض الف�عـــى ال�ا,ـــع : ی�جـــ� أثـــ� مع.ـــ�

فMـــارات ال��ـــ� ال%
بـــ
	 فعال
ـــة ت��

  للعامل
	 والق�رة ال�.اف�
ة.
الفـــ�ض الف�عـــى الDـــام+ : ی�جـــ� أثـــ� مع.ـــ�G بـــ
	 فعال
ـــة ت��
ـــ� شـــ�Sة ات;ـــاالت  

  داخل
ة والق�رة ال�.اف�
ة.
الفـ�ض الف�عـى ال�ـادس : ی�جـ� أثـ� مع.ـ�G بـ
	 فعال
ـة ت��
ـ� عالقـات ع%ـل والقـ�رة 

  ال�.اف�
ة.
الف�ض الف�عى ال�ا,ع : ی�ج� أث� مع.�G ب
	 فعال
ة ت��
� الع%ل ب�وح الف���  

  والق�رة ال�.اف�
ة.
الف�ض الف�عى الpام	 : ی�ج� أث� مع.�G ب
	 فعال
ة ت��
� م7ار2ة العامل
	 فى 

  إتDاذ الق�ار والق�رة ال�.اف�
ة.
رواتQ ومSافآت  الف�ض الف�عى ال�اسع : ی�ج� أث� مع.�G ب
	 فعال
ة ت��
� نtام 

  وح�اف) عادل والق�رة ال�.اف�
ة.



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٣٩١                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

G�ات ال��	سا2عًا: م�غ:  

  ی�ضح ال fل ال�الى العالقة ب	� م�غ	�ات ال��G (ال%
�قلة وال�ا2عة)

    ) nل رقf ١ال(  

G�ات ال��	م�غ �	العالقة ب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال%�9ر: م� إع�اد ال�احdة

  

  ال%�غ	� ال%
�قل

  (ال�
��� ال�اخلى)

الدعم اإلدارى  - ١
 للعاملين.

إجراءات التعيين  - ٢
 والتوظيف.

برامج تدريب  - ٣
 للعاملين.

المسارات الوظيفية  - ٤
 للعاملين.

تطبيق شبكة  - ٥
 اتصاالت داخلية.

 عالقات العمل. - ٦
العمل بروح  -٧

 الفريق.
مشاركة العاملين  -٨

 فى اتخاذ القرار.
الرواتب والمكافآت  -٩

 والحوافز.

ال%�غ	� ال�ا2ع 
 (الق�رة ال��اف
	ة)
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) أن ال��� 7E%ل عل م�غ
� م��قل وه� ال����� ١ح
� ی�[ح م	 الS7ل رق< (
 	

	  –ال�اخلى و2انk أ,عاده 2ال�الى: ( ال�ع< اإلدارG للعامل
إج�اءات ال�ع


فMوال��- 	

ف
ة للعامل
	 - ب�امج ت�ر�Q للعاملMارات ال��ة  -ال%Sش� �
ت��
م7ار2ة العامل
	 فى اتDاذ  -���الع%ل ب�وح الف –عالقات الع%ل  - ات;االت داخل
ة

ال�واتQ وال%Sافآت وال��اف))، وم�غ
� تا,ع وه� الق�رة ال�.اف�
ة، وت< ق
اسة  - الق�ار
  م	 خالل األ,عاد ال�ال
ة:

إخ��اق أس�اق  -انDفاض مع�الت ال�Fال
ف  -مع�الت األر9اح  -(ال�;ة ال��ق
ة
-�د �Uق وأسال
Q الع%لت.�ع وت* -ج�ی�ة. اإلح�فا¦ ,عالقات ق��ة مع الع%الء

 	
ال�ف�ق على  -إعادة اله
Sلة ال%��%�ة  - ارتفاع م��سs مع�الت إن�اج
ة العامل
االب�Fار ن7اj دائ<  - ال%.اف�
	 فى ال��ق ال%�ل
ة م	 ح
� ج�دة ال%.�*ات

>t.اجات الع%الء. س�عة ت���� ال%.�*ات  -وم
إب�Fار  -ال�*�ی� به�ف تل�
ة اح�

�  م.�*اتم.�*ات ج�ی�ة. ت.ال pFم.�*ات ال 	ال2�7ة رضا الع%الء ,;�رة أك�� م

  م	 م.اف�
ها)
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  ال%��G الdانى

  ال�راسة ال%	�ان	ة

  أوًال: م�ه0	ة ال�راسة : 
ت�.اول م.ه*
ة ال�راسة تف;
ًال األس+ ال%.ه*
ة ال�ي اس��Dم�ها ال�احpة   

في إع�اد ال�راسة ، و�7%ل ذل3 ت��ی� ن�ع وم;ادر ال�
انات ، وت��ی� م*�%ع وع
.ة 
ال�راسة ، وأسل�ب ج%ع ال�
انات ، ,اإلضافة إلي ت��ی� أسال
Q ال��ل
ل االح;ائي 

ات ال�راسة ال%
�ان
ة ت%ه
�ًا الس�Dالص وال�ي ت< االع�%اد عل
ها في ت�ل
ل ب
ان
  ال.�ائج ال%
�ان
ة م.ها . 

 ت��ی� ن�ع وم9ادر ال�	انات :  -١
ته�ف ال�راسة ال%
�ان
ة إلي ال�;�ل علي ب
انات أول
ة م	 خالل ال�ع�ف 

تأث
� ت��
� أ,عاد ال����� ال�اخلى على علي آراء وات*اهات ال%���ث
	 ح�ل 
ص.اعات ن�
ج ومال,+ (ص.اعة ,ال���
� علي  2اتتع)�) الق�رة ال�.اف�
ة لل�7 

، وفي ض�ء ما س�� S%E	 ت��ی� ال�
انات ال�ي ت< االع�%اد ال%ال,+ ال*اه)ة) 
  عل
ها في ت�ق
� أه�اف ال�راسة 2%ا یلي : 

 ال�	انات الdان��ة :   ) أ
قامk ال�احpة ,االع�%اد علي ,ع� ال�
انات ال%.�7رة وال%�*لة م	 

 ٣٠/٦/٢٠١٥ت.%
ة م�ی.ة العاش� م	 رم[ان ح�ى تق�ی�ات جهاز س*الت 
   )٤١( ,ع�د ال2�7ات ال;.اع
ة ال%.�*ة ,%�ی.ة العاش� م	 رم[انوالDاصة 

  و�%S	 إE*از أه< ه ه ال�
انات ف
%ا یلي : 
أع�اد ال2�7ات في ص.اعات ال.�
ج وال%ال,+ وال ی	 بلغ ع�ده<  -

 ش�2ة .  ١٢٤
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,اإلدارة العل
ا واإلدارة أع�اد العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة  -
 عامًال.  ١٥١٥٢وال ی	 بلغ ع�ده< ال�س�ي 

 ال�	انات األول	ة :  ) ب
هي ب
انات غ
� م�*لة و��< ج%عها ألول م�ة ، ح
� E;عQ ال�;�ل 
 	S%E انات ال
علي ه ه ال�
انات األول
ة م	 س*الت ال2�7ات ، فهي ب

	 ال%;ادر الpان��ة ، وÍن%ا ال�;�ل عل
ها م	 خالل ال�ع�ف ال�;�ل عل
ها م
علي آراء وات*اهات العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة ,%�ی.ة العاش� م	 
رم[ان م�ل ال�راسة وم	 ال�
انات األول
ة ال�ي ت< االع�%اد عل
ها وال�ي ت�Dم 

  أه�اف ه ه ال�راسة وال�ي ت�عل� ,%ا یلي : 
��ث
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة ,%�ی.ة العاش� م	 ال�ع�ف علي آراء ال%� -


	 أ,عاد ت��
� ال����� ال�اخلى ف
%ا ÅDE اال,عاد (رم[ان  ,7أن 
ال�ع

ف
ة ، ش�Sة Mارات ال��ال% ، Qف ، ال�ع< اإلدار� ، ال��ر�
Mوال��
االت;االت ، عالقات الع%ل ، الع%ل ب�وح الف��� ، م7ار2ة العامل
	 في 

 ل�واتQ وال%Sافآت وال��اف)) .اتDاذ الق�ار ، ا
ال�ع�ف علي آراء ال%���ث
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة ,%�ی.ة العاش� م	  -

 .ع�امل ت�ق
� الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةرم[ان ,7أن 
٢-  G�ة ال�� ت��ی� م�0%ع وع	
 م�0%ع ال�راسة :   ) أ

ی��Fن م*�%ع ال��� م	 2افة العامل
	 فى اإلدارة العل
ا وال�س�ى ,2�7ات 
  ش�2ة. ١٢٤عامًال وذل3 فى  ١٥١٥٢ال%ال,+ ال*اه)ة وع�ده< 
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  ع	�ة ال�راسة :  ) ب
ت%pلk وح�ة ال%عای.ة في العامل
	 فى اإلدارة العل
ا وال�س�ى ,2�7ات 

)  41(ال%ال,+ ال*اه)ة ,%�ی.ة العاش� م	 رم[ان وق� ت< اخ  ع
.ة ع�7ائ
ة ,�
�ة 

  الع
.ة 2ال�الي:م	 م*�%ع ال�راسة س
�< اح��اب ع�د مف�دات 
  ح*< الع
.ة =  

^p(1 - ^p)z2 
n = 

ME2 

 
  :�
  ح*< الع
.ة ال%��ئي  ←  N ح

Z             ←    او��عي وت
الق
%ة ال*� ول
ة ت�k م.�.ي ال��ز�ع ال��
١,٩٦   

^p             ←    ة أو
ن��ة ع�د ال%ف�دات ال�ي ت��اف� ف
ها الDاص
لل�;�ل علي أك�� ح*<  P = 50%الD;ائÅ م�ض�ع ال��� و�%S	 اف��اض 

  للع
.ة.

(1 - ^p)  ←   ١ –50% = 50%  

ME2   ←     او��%�ح ,ه ت�أ ال%�D٥درجة ال%  

  و���9
� القان�ن: 

= 384 
0.5 * 0.5 * (1.96) 2 

n = 
(0.05)2 
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) nة االس�0ا2ة )١ج�ول رق�
  ت�ز�ع ع	�ة ال�راسة ون
 ال�	ان

  ف�ات م�0%ع
  ال�راسة

 n0ح
  ال%�0%ع

 n0ح
  الع	�ة

ع�د 
االس�0ا2ات 
  ال9�	�ة

ن
�ة 
االس�0ا2ات 
  ال9�	�ة

العامل	� 2 ��ات ال%ال12 ال0اه.ة 2%�ی�ة 
  العاش� م� رمAان

٨٨,٥ ٣٤٠ ٣٨٤  ١٥١٥٢%  

  ال%�9ر: م� واقع ال�	انات ال%
�فاده م� ال�راسة ال%	�ان	ة.

  أداة و'��قة ج%ع ال�	انات :  - ٣
�2س
لة م.اس�ة ل��ق
� أه�اف اع�%�ت ال�احpة علي قائ%ة االس�ق;اء   

ال�راسة ، وق� ص%< االس��
ان أس�.ادًا علي ال���ث ال�ى اج��k فى ه ا ال%*ال 
و9االع�%اد علي ال%�غ
�ات ال�ي ت�د ال�احpة ف�;ها ، وق� ت< ت�ج
ه قائ%ة االس�ق;اء 

  إلي العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة .
  ال�سائل االح9ائ	ة ال%
��Iمة :  - ٤

�هاء م	 ج%ع ال�
انات ت< االس�عانة ,ال�اسQ اآللى ,االع�%اد على ,ع� االن
ل�ف��غ  Statistical Package for Social Science (SPSS 16ب�نامج (

ال�
انات وج�ول�ها وÍج�اء ال��ل
ل اإلح;ائي ال%.اسQ ل��ل
ل ال�
انات وإلخ��ار 
  .)٤٣(ص�ة ف�وض ال��� 

  ال�ي قامc ال�احdة 2اس��Iامها :  وف	%ا یلي م0%�عة األسال	� االح9ائ	ة
لق
اس ث�ات أداة  Alpha Cronbachs Coeffient معامل ارت�ا� ألفا ��ون�اخ - ١

 ال���. 
لFل فق�ة م	 فق�ات اس�%ارة االس��
ان ، وذل3 ل%ع�فة م��  ال%��س� ال%�جح : - ٢

ارتفاع أو انDفاض اس�*ا,ات أف�اد ع
.ة ال��� ع	 2ل ع�ارة م	 ع�ارات 

ة ، 2%ا أنه Eف
� في ت�ت
Q الع�ارات م�غ
�ات ال��
راسة إلي جانQ ال%�اور ال�ئ

 ح�Q أعلي م��سs م�جح . 
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وت< ح�ا,ه لل�ع�ف علي م�� ان��اف اس�*ا,ات أف�اد  االن��اف ال%ع	ار� : - ٣
ع
.ة ال��� لFل ع�ارة م	 ع�ارات م�غ
�ات ال��� ولFل م��ر م	 ال%�اور 


ة ع	 ت�س�ها ال%�جح ، 2%ا أن ا�
الن��اف ال%ع
ار� ی�ضح ت*ان+ ال�ئ
 اس�*ا,ات أف�اد ع
.ة ال��� . 

ل��اب معامل االرت�اj ب
�س�ن وال � E���Dم ل���ی� ق�ة  ت�ل	ل االرت�ا� : - ٤
 العالقة ب
	 م�غ
��	 ( ال%�غ
� ال%��قل ، وال%�غ
� ال�ا,ع) .

٥ - : �	
وه� أح� أدوات ال��ل
ل االح;ائي ال�ي  ت�ل	ل االن��ار ال�Iي ال�
ت���Dم ل�راسة العالقة ب
	 م�غ
��	 أح�ه%ا م��قل واآلخ� تا,ع ، و��< تق�ی� 

 OLS (Ordinary Leastمعامالت االن��ار ,���قة ال%�9عات ال;غ�� (
Squares ) اصة ,هDواخ��ارات ال%ع.��ة الT) ، (F 	و2 ل3 ال��ق� م (

  ن��ار . اف��اضات تق�ی� معال< اال
  ال�9ق وال�dات لألداة :  -٥

  Alpha Cronbachs Coeffientلق� ت< اس��Dام معامل ألفا �2ون�اخ 
لق
اس ال;�ق وال�pات لألداة ال%���Dمة في ج%ع ال�
انات ، مع العل< ,أن معامل 

) ی�ضح مع%الت 2ال;�ق ه� ال* ر ال��9
عي ل%عامل ال�pات ، وال*�ول رق< (
  ال;�ق وال�pات لل%�اور ال%�Dلفة لالس��
ان: 
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) n2ج�ول رق(  
  ال�9ق وال�dات 2اس��Iام معامل ألفا ��ون�اخ

�
  اس< ال%�غ
معامل 
  ال;�ق

معامل 
  ال�pات

ع�د 
  الع�ارات

  أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلى: -١
  ٥  ٠,٩١٤  ٠,٩٥٦ )X1(أوًال:ال�ع		� وال���	ف 

  ٥  ٠,٩٢٣  ٠,٩٦٠ )X2(ثان	ًا:ال�عn اإلدارO للعامل	�
  ٥  ٠,٩٣٥  ٠,٩٦٦  )X3( ب�امج ت�ر�� للعامل	� ثالdًا:
  ٥  ٠,٩١٧  ٠,٩٥٧  )X4( ال%
ارات ال��	ف	ة للعامل	�را2عًا: 
  ٥  ٠,٧٩٠  ٠,٨٨٨  )X5(ت��	� ش�fة ات9االت داخل	ة خام
ًا: 

  ٥  ٠,٩٠٨  ٠,٩٥٢  )X6( سادسًا: عالقات الع%ل
  ٥  ٠,٨٦١  ٠,٩٢٧  )X7( الع%ل ب�وح الف���سا2عًا: 

  ٥  ٠,٩١٤  ٠,٩٥٦  )X8( ثام�ًا: م ار�ة العامل	� في اتIاذ الق�ار
  ٥  ٠,٩٤٤  ٠,٩٧١  )X9( تاسعًا: ال�وات� وال%fافآت وال��اف.

  ١٦  ٠,٨٩٦  ٠,٩٤٦  )Y1(ع�امل ت�ق	� الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة  -٢
  ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة .

  
ن*� أن ج%
ع معامالت ال;�ق وال�pات ت*اوزت م	 ال*�ول ال�اب� 

ح
� ات[ح أنها معامالت ص�ق عال
ة تعS+ ق�رة ال%ق
اس علي ق
اس ما ،  )٠,٦(
) ی�ضح معامالت ال;�ق ال%���Dجة م	 2ص%< ألجله ، وال*�ول ال�اب� رق< (

) 	
) وه ا ما ی��ر ص�ق ٠,٩٧١ – ٠,٨٨٨دالة ال* ر ال��9
عي ، وهي ت��اوح ما ب
م%ا Eع.ي ی
+ له ه ال�راسة ، وÍن ع�ارات ال%ق
اس تق
+ ما أع�ت لق
اسه . ال%قا

االع�%اد علي ج%
ع الع�ارات في 2ل ج)ء م	 أج)اء اإلس��
ان دون ح ف أ� م.ها 
وذل3 إلج�اء ال��ل
ل اإلح;ائي و9ال�الي فإنه S%E	 تع%
< ن�ائج ال�راسة علي م*�%ع 

  ال�راسة . 
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   ًا : ال��ل	ل االح9ائي:ثان	
 ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�ات ال�راسة ال%	�ان	ة :  -١

م;ف�فة معامالت إرت�اj ب
�س�ن ل%�غ
�ات ال�راسة ی�ضح ال*�ول   ) أ
) Y) م;ف�فة معامل إرت�اj ب
�س�ن ب
	 ال%�غ
� ال�ا,ع (3رق< (

  )X1, X2,……… , X9وال%�غ
�ات ال%��قلة (
)nس�ن ٣ج�ول رق�	م9ف�فة معامالت إرت�ا� ب (  

  Y X1  X2 X3 X4 X5 X6 X7  X8  X9 
Y 1                    

X1  
0.876** 
(0.000)  

1                  

X2  
0.893** 
(0.000)  

0.2 
(0.06)  

1               

X3  
0.771** 
(0.000)  

-0.17 
(0.08)  

0.21 
(0.31)  

1              

X4  
0.769** 
(0.000)  

-0.12 
0.16)(  

0.47  
(0.065) 

0.42 
0.08)(  

1           

X5  
0.737** 
(0.000)  

0.18 
0.22)(  

-0.42 
0.11)(  

0.13 
0.33)(  

0.15 
0.27  

1         

X6  
0.827** 
(0.000)  

-0.09 
(0.39)  

0.24 
0.09  

0.621 
0.31  

-0.12 
0.4  

0.19 
0.2  

1       

X7  
0.755** 
(0.000)  

0.42 
(0.06)  

0.01 
(0.92)  

0.4 
(0.48)  

0.16 
0.26  

0.24 
0.09  

0.10 
0.49  

1      

X8  
0.772** 
(0.000)  

0.37 
(0.11)  

0.1 
(0.47)  

-0.18 
(0.58)  

-0.23  
(0.11)  

-0.14 
0.33)(  

0.22 
0.16)(  

0.11 
0.32)(  

1   

X9 
0.815** 
(0.000) 

0.217 
(0.620) 

-0.317 
(0.431) 

0.175 
(0.312) 

0.218  
(0.110) 

0.471 
(0.131) 

0.321 
(0.210) 

0.315  
(0.321) 

-0.117 
(0.612) 

١ 

  ٠,٠١**االرت�ا� مع��� ع�� م
��O مع���ة 
 ��  ٠,٠٥م
��O مع���ة *االرت�ا� مع��� ع

 
) ی�[ح انه ت< إخ�
ار مع.��ة معامل إرت�اj ب
�س�ن ع.� ٣م	 ال*�ول (

%وال E Gع�� ع	 ن��ة ال�Dأ ال%�%�ح ,ه، ١%، ٥م����
	 لل%ع.��ة 
) والDاص ب)�ادة الق�رة ال�.اف�
ة yوت7
� ن�ائج ال��ل
ل أن ال%�غ
� ال�ا,ع (

% ,Sل ال%�غ
�ات ١%، ٥.��ة ی�ت�s إرت�اUا �UدEا ومع.��ا ع.� م���G مع
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ال%��قلة 2%ا أMه�ت ال.�ائج أنه ال ی�ج� إرت�اj ق�G وال مع.�G ب
  .م�غ
�ات ال�راسة (ال%�غ
�ات ال%��قلة) ,ع[ها مع ال�ع�

و9.اءًا على ال��ل
ل اإلح;ائي S%E	 الق�ل أن ق
%ة معامل ال���ی� 
r²=81.15%  ات ال�ى ت��ث فى أ,عاد�
ال����� وه ا Eع.ى أن ال�غ

% م	 ال%�غ
�ات ال�ى ت��ث ٨١,١٥ال�اخلى م�{�لة ع	 تف�
� ما ن���ه 
% ی�جع إلى ع�امل أخ�G ١٨,٨٥فى الق�رة ال�.اف�
ة وه.اك ما ن���ه 

  . random error,اإلضافة إلى ح� ال�Dأ الع�7ائي 
 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) ب

 : )X1(وال���	فال�ع		�  أوًال: -
) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في األوساj ٤ی�ضح ال*�ول رق< (

 Q
ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، وت�ت
  األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 
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) n٤ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�ف) ال�	وال��� �		( ال�عX1(  

  ال�	ان

  العامل	� 2 ��ات ال%ال12 ال0اه.ة

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

  واض�ة لل�ق�م إلى jم ال2�7ة ش�و�D��ت

فةMال�. 

١ ٩١,٦ ٠,٨٨ ٤,٥٨ 

 فة
Mل وFلي ل

في تف;Mال2�7ة وصف و G٥  ٧٨,٨  ٠,٧٤  ٣,٩٤ .ل�  
  ف وف�
Mع ی�< ال��
معای
� عادلة ل*%

.	
 ال%�ش�
٢  ٩١,٦  ٠,٨٨  ٤,٥٨  

 ار
  ٤  ٧٩,٠٠  ٠,٧٣  ٣,٩٥ مهارات ال�عامل 2انk أساسًا في االخ�
  فة
Mت< إخ[اع ال%�ق�م لل� 	

ق�ل ال�ع


ة;D7الخ��ارات في ال. 
٣  ٨٠,٢  ٠,٦٠  ٤,٠١  

  --  --  ٠,٦٧  ٤,٢١  االج%الي

  ال�راسة ال%	�ان	ة.ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج 

) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ٤ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (

ف أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ،أف�اد الع
.ة علي Mوال�� 	

كانk عال
ة  ال�ع

7
� إلي  )٠,٦٧و9ان��اف مع
ار� ( )٤,٢١ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (E م%ا
) ، ٣ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت الD%اسي ه� (


ففه ا Eع.ي أن Mوال�� 	

  كانk ذات أه%
ة �2
�ة.  ال�ع
ت���Dم ال2�7ة ش�وj واض�ة وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (


فةMابي (لل�ق�م إلى ال��بلغ م��س�ها ال� �
) ٠,٨٨��اف مع
ار� () و9ان٤,٥٨) ح
ل�G ،  في ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (
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فةMل وFلي ل

في تف;Mابي (ال2�7ة وصف و�بلغ م��س�ها ال� �
) ٣,٩٤) ح
م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة ) ، ٠,٧٤و9ان��اف مع
ار� (

%ا ی�ل علي م�افقة العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ) م٣و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (
  ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد .

  أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ) ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	� ج
 : )X2( ثان	ًا: ال�عn اإلدار�  -

) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في األوساj ٥ی�ضح ال*�ول رق< (
 Q
ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، وت�ت

  األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 
) n٥ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�ال� ( اإلدار� nال�ع )X2(  

  ال�	ان

  ال0اه.ةالعامل	� 2 ��ات ال%ال12 

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

 . 	
 ٣ ٧٩,٢ ٠,٧١ ٣,٩٦ یه�< ال%�ی�ون أنف�ه< ب�احة العامل
 . 	

ا للعامل;Dال%�ی�ون اح��اما ش G١  ٩١,٨  ٠,٨٨  ٤,٥٩ ی��  
 >ه�ی���ث إلي أنف 	ًا ل%�
  ٥  ٧٧,٢  ٠,٨٥  ٣,٨٦ E��%ع ال%�ی�ون ج
 .>ه�على ت���� أنف 	
  ٢  ٩١,٨  ٠,٨٨  ٤,٥٩ E�اع� ال%�ی�ون العامل
  ض�ورة ال 	
تع��� اإلدارة تل�
ة م�الQ العامل

 تقل أه%
ة ع	 م�الQ الع%الء.
٤  ٢٩,٢  ٠,٦٩  ٣,٩٦  

  --  --  ٠,٧٠  ٤,١٩  االج%الي

  ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.
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) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ٥ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
كانk عال
ة  أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ، ال�ع< اإلدار� أف�اد الع
.ة علي 

7
� إلي  )٠,٧٠و9ان��اف مع
ار� ( )٤,١٩ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (E م%ا
S
) ، �٣ت الD%اسي ه� (ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل

  كانk ذات أه%
ة �2
�ة.  ال�ع< اإلدار� فه ا Eع.ي أن 

ا وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (;Dال%�ی�ون اح��اما ش Gی��

	
) ،  في ٠,٨٨) و9ان��اف مع
ار� (٤,٥٩) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (للعامل
E��%ع ال%�ی�ون ت.Å علي (ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي 

) و9ان��اف ٣,٨٦) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (ج
�ًا ل%	 ی���ث إلي أنف�ه<
م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة و9%��سs  ) ، ٠,٨٥مع
ار� (

) م%ا ی�ل علي م�افقة العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي ٣ح�ابي أك�� م	 (
    لي أه%
ة تل3 اال,عاد .اخ�الف تD;;اته< ع

 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) د
 : )X3( ثالdًا : ال��ر�� –

) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في األوساj ٦ی�ضح ال*�ول رق< (
 Q
ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، وت�ت

  األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 
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) n٦ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�(ال��ر��: ) ال�X3(  

  ال�	ان

  ال0اه.ة العامل	� 2 ��ات ال%ال12

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

 .ةpع ح�ی
 ٥  ٧٧,٤ ٠,٨٢ ٣,٨٧ تق�م ال%.t%ة دورات ت�ر��
ة في م�اض
 .ها
  ٢  ٩٠,٤  ١,٠١  ٤,٥٢ Eغ�ى ال��ر�Q ال*�انQ ال�ي اح�اج إل

 ة .ت�ف� ال
  ٤  ٧٧,٨  ٠,٧٩  ٣,٨٩ %.t%ة دع%ا مال
ا 2اف
ا لل�ورات ال��ر��
  	ها م��ف ال%هارات ال�ي اك�
Mم.ى ت� Qل�E

 ال��ر�Q في الع%ل.
١  ٩٣,٠٠  ٠,٨٢  ٤,٦٥  

  >

ی�< ت��ی� االح�
اجات ال��ر��
ة ب.اء على تق
 حق
قي ألدائي .

٣  ٧٨,٢  ٠,٧٥  ٣,٩١  

  --  --  ٠,٧٥  ٤,١٧  االج%الي

  ال%	�ان	ة.ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة 

) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ٦ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
2انk عال
ة ح
� بلغ أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ، ال��ر�Q أف�اد الع
.ة علي 

7
� إلي ت*ان+  )٠,٧٥و9ان��اف مع
ار� ( )٤,١٧م��س�ها ال��ابي (E م%ا
) ، فه ا Eع.ي ٣س ل
�Sت الD%اسي ه� (اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
ا

  كانk ذات أه%
ة �2
�ة.  ال��ر�Qأن 

ف ال%هارات وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (Mم.ى ت� Qل�E

) ٤,٦٥) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (ال�ي اك���ها م	 ال��ر�Q في الع%ل
الع
.ة علي الفق�ة ) ،  في ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد ٠,٨٢و9ان��اف مع
ار� (
) ح
� بلغ تق�م ال%.t%ة دورات ت�ر��
ة في م�اض
ع ح�یpةال�ي ت.Å علي (
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م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ) ، ٠,٨٢) و9ان��اف مع
ار� (٣,٨٧م��س�ها ال��ابي (
) م%ا ی�ل علي م�افقة ٣ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (

)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه
 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	� 

 : )X4( را2عًا: ال%
ارات ال��	ف	ة –
) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في األوساj ٧ی�ضح ال*�ول رق< (

 Q
ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، وت�ت
  األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 

) n٧ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�ة) ال�	ف	ارات ال��
  )X4(ال%

  ال�	ان

  ال%ال12 ال0اه.ةالعامل	� 2 ��ات 

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

 .فاءةFفة واض�ة وال
M٤  ٧٧,٤ ٠,٨٠ ٣,٨٧ ات*اهات ال���ر في ال� 
 .فاءةFة وال
  ١  ٩١,٢  ٠,٩٥  ٤,٥٦ E*%ع نtام ال��ق
ة ب
	 األق�م

  ة

< أدائي في ع%ل
ت���� ت�Mف اإلدارة ن�ائج تق

في.Mار ال��ال% 

٢  ٩٠,٠٠  ١,٠١  ٤,٥٠  

  ة ال�اجعةE أخ  صانع� الق�ار في اإلدارة ,ال�غE
 ال�ي ت�;ل عل
ه م	 الع%
ل.

٥  ٧١,٨  ٠,٦٦  ٣,٩٩  

 	�(

في خاص ,ال%�%Mة ت��ر و%t.%٣  ٧٩,٢٠  ٠,٦١  ٣,٩٦ .ت�ف� ال  
  --  --  ٠,٧١  ٤,١٨  االج%الي

  ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي 
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) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ٧ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (

ف
ة أف�اد الع
.ة علي Mارات ال��ال�اخلي ، ال% ����ة أ,عاد ال��جه ن�� ال�
2انk عال

7
� إلي  )٠,٧١و9ان��اف مع
ار� ( )٤,١٨ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (E م%ا
) ، ٣ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت الD%اسي ه� (


ف
ة فه ا Eع.ي أن Mارات ال��ة. ال%�
  2انk ذات أه%
ة �2
E*%ع نtام ال��ق
ة ب
	 األق�م
ة وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (

) ،  في ٠,٩٥ف مع
ار� () و9ان��ا٤,٥٦) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (والFفاءة
Eأخ  صانع� ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (

) ح
� بلغ م��س�ها الق�ار في اإلدارة ,ال�غ Eة ال�اجعة ال�ي ت�;ل عل
ه م	 الع%
ل
م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ت�%�ع ) ، ٠,٦٦) و9ان��اف مع
ار� (٣,٩٩ال��ابي (

 �
) م%ا ی�ل علي م�افقة العامل
	 ٣ة و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (,أه%
ة ن��
ة �2
  ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد .

  
 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) ه

 : )X5( خام
ًا: ش�fة ات9االت –
) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في األوساj ٨ی�ضح ال*�ول رق< (

 Q
ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، وت�ت
  األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 
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) n٨ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�ال� (ة ات9االتfش� )X5(  

  ال�	ان

  ال%ال12 ال0اه.ةالعامل	� 2 ��ات 

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

  ة أدوات ات;ال واض�ة ل.قل%t.%م ال�D��ت
	
 ال%عل�مات للعامل

٥  ٧٧,٨ ٠,٧٦ ٣,٨٩ 

  لة
Eع�%� ال%�ی� س
اسة ال�اب ال%ف��ح �2س
 لالت;ال

٣  ٧٩,٤  ٠,٦٥  ٣,٩٧  

  ا
معل�مات 2اف
ة للعامل
	 ال ت%ام ت�ف� اإلدارة العل
 أع%اله<

٤  ٧٩,٠٠  ٠,٦٣  ٣,٩٥  

 سهلة 	
  ١  ٩٣,٠٠  ٠,٧٩  ٤,٦٥ االت;االت األفق
ة ب
	 العامل
  ة
*
ت�ف� لي اإلدارة ال%عل�مات الFاف
ة ع	 اس��ات

 ال%.t%ة
٢  ٩٢,٦  ٠,٨٢  ٤,٦٣  

  --  --  ٠,٥٤  ٤,٢٢  االج%الي

  ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي 

) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ٨ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
خام�ًا: ش�Sة االت;االت  –أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي أف�اد الع
.ة علي 

م%ا  )٠,٥٤و9ان��اف مع
ار� ( )٤,٢٢كانk عال
ة ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (
7
� إلي ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت الD%اسي E

أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ، ش�Sة االت;االت ) ، فه ا Eع.ي أن ٣ه� (
  كانk ذات أه%
ة �2
�ة. 

 	
وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (االت;االت األفق
ة ب
) ،  ٠,٧٩) و9ان��اف مع
ار� (�٤,٦٥س�ها ال��ابي (العامل
	 سهلة) ح
� بلغ م�
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في ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (ت���Dم 
ال%.t%ة أدوات ات;ال واض�ة ل.قل ال%عل�مات للعامل
	) ح
� بلغ م��س�ها 

) ، م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ت�%�ع ٠,٧٦) و9ان��اف مع
ار� (٣,٨٩ال��ابي (
) م%ا ی�ل علي م�افقة العامل
	 ٣ن��
ة �2
�ة و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 ( %
ة,أه

  ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد .
 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) ز

 : )X6( سادسًا: عالقات الع%ل –
) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في األوساj ٩ی�ضح ال*�ول رق< (

 Q
ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، وت�ت
  األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 

) n٩ج�ول رق�	ل االح9ائي ل%�غ	ل�( عالقات الع%ل ) ال�X6(  

  ال�	ان

  ال0اه.ةالعامل	� 2 ��ات ال%ال12 

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

  ة أدوات ات;ال واض�ة ل.قل%t.%م ال�D��ت
	
 ١  ٩٢,٦ ٠,٨٢ ٤,٦٣ ال%عل�مات للعامل

  لة
Eع�%� ال%�ی� س
اسة ال�اب ال%ف��ح �2س
  ٢  ٩١,٨  ٠,٨٥  ٤,٥٩ لالت;ال

  ا معل�مات
2اف
ة للعامل
	 ال ت%ام ت�ف� اإلدارة العل
  ٤  ٧٨,٢  ٠,٧٧  ٣,٩١ أع%اله<

 سهلة 	
  ٣  ٩١,٤  ٠,٩٥  ٤,٥٧ االت;االت األفق
ة ب
	 العامل
  ة
*
ت�ف� لي اإلدارة ال%عل�مات الFاف
ة ع	 اس��ات

 ال%.t%ة
٥  ٧٨,٢  ٠,٧٧  ٣,٩١  

  --  --  ٠,٧١  ٤,٣٢  االج%الي

  ال%	�ان	ة. ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة
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) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ٩ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
كانk  سادسًا: عالقات الع%ل –أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي أف�اد الع
.ة علي 

7
�  )٠,٧١و9ان��اف مع
ار� ( )٤,٣٢عال
ة ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (E م%ا
sاسي ه� ( إلي ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��س%Dت ال�S
) ٣ال��ابي ل%ق
اس ل

  كانk ذات أه%
ة �2
�ة.  عالقات الع%ل، فه ا Eع.ي أن 
ت���Dم ال%.t%ة أدوات ات;ال وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (

	
) و9ان��اف ٤,٦٣) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (واض�ة ل.قل ال%عل�مات للعامل
إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å  ) ،  في ح
	 جاءت أقل٠,٨٢مع
ار� (

ة ال%.t%ةعلي (*
) ح
� بلغ ت�ف� لي اإلدارة ال%عل�مات الFاف
ة ع	 اس��ات

م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ) ، ٠,٧٧) و9ان��اف مع
ار� (٣,٩١م��س�ها ال��ابي (
) م%ا ی�ل علي م�افقة ٣ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (

  العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد 
 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) ح

 : )X7( سا2عًا: روح الف��� –
) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في ١٠ی�ضح ال*�ول رق< (

األوساj ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، 
  وت�ت
Q األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي : 
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) n١٠ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�( روح الف���) ال�X7(  

  ال�
ان

  ال%ال,+ ال*اه)ةالعامل
	 ,2�7ات 

 sال�س
  ال��ابي

االن��اف 
  ال%ع
ار� 

األه%
ة 
  ال.��
ة

 Q
ال��ت
 Q�ح
األه%
ة 
  ال.��
ة

 ا الع%ل ب�وح الف���
 ٣  ٩٠,٨ ٠,٩٧ ٤,٥٤ ت7*ع اإلدارة العل
 في ف�ق الع%ل 	
  ١  ٩٢,٢  ٠,٨٣  ٤,٦١ E��د ال�عاون ب
	 العامل
 ة%t.%الع%ل ال*%اعي في ال 	
  ٢  ٩١,٨  ٠,٨٥  ٤,٥٩ اع�اد العامل
 ٥  ٧٧,٨  ٠,٨١  ٣,٨٩ اع�%� على ال)مالء في ال�;�ل على ال%عل�مة  
  	ق�م ال)مالء ,أداء مهامي مE ابي
في حال غ

 غ
� ت�دد.
٤  ٩٠,٦  ٠,٩٧  ٤,٥٣  

  --  --  ٠,٧١  ٤,٤٣  االج%الي

  ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.

) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات ١٠ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
كانk عال
ة ح
�  أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ، روح الف���أف�اد الع
.ة علي 

7
� إلي ت*ان+  )٠,٨٣و9ان��اف مع
ار� ( )٤,٦١بلغ م��س�ها ال��ابي (E م%ا
) ، فه ا Eع.ي ٣اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت الD%اسي ه� (

  كانk ذات أه%
ة �2
�ة.  روح الف���أن 
E��د ال�عاون ب
	 العامل
	 في وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (

) ،  في ٠,٨٣( ) و9ان��اف مع
ار� ٤,٦١) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (ف�ق الع%ل
اع�%� على ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (

) ٣,٨٩) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (ال)مالء في ال�;�ل على ال%عل�مة
م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة ) ، ٠,٨١و9ان��اف مع
ار� (
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لي م�افقة العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ) م%ا ی�ل ع٣و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (
  ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد .

  أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي �) ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	� 
 : )X8( ثام�ًا: م ار�ة العامل	� في اتIاذ الق�ار –

) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في 1١ی�ضح ال*�ول رق< (
األوساj ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، 

  : وت�ت
Q األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي 
) n1١ج�ول رق�	ل االح9ائي ل%�غ	ل�اذ الق�ار ) ال�Iفي ات �	ة العامل�م ار 

)X8(  

  ال�
ان

  ال%ال,+ ال*اه)ةالعامل
	 ,2�7ات 

 sال�س
  ال��ابي

االن��اف 
  ال%ع
ار� 

األه%
ة 
  ال.��
ة

 Q
ال��ت
 Q�ح
األه%
ة 
  ال.��
ة

  	
ت��ص اإلدارة على مع�فة آرائي وتأخ ها ,ع
 االع��ار

٤  ٧٩,٠٠ ٠,٦٦ ٣,٩٥ 

  ارFة واألفEا ال%�ادرات الف�د
ت7*ع اإلدارة العل
 الDالقة .

٣  ٨٩,٦  ١,٠٣  ٤,٤٨  

  	
  ٥  ٧٩,٠٠  ٠,٦٧  ٣,٩٥ في ص.ع الق�ار.م7ار2ة العامل
  ا ی�عل�%
ت%.�.ي ال2�7ة ال�ل�ة الFاف
ة ف


عة ع%لي�U ÅDالق�ارات ال�ي ت, 
١  ٩١,٠٠  ٠,٩٧  ٤,٥٥  

  ة ال�اجعةE أخ  صانع� الق�ار في اإلدارة ال�غE
 ال�ي ت�;ل عل
ها م	 الع%الء.

٢  ٩١,٠٠  ٠,٨٦  ٤,٥٥  

  --  --  ٠,٧٣  ٤,٣٠  االج%الي

  إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.ال%�9ر : م� 
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) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات 1١ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ، م7ار2ة العامل
	 في اتDاذ أف�اد الع
.ة علي 

 )٠,٧٣و9ان��اف مع
ار� ( )٤,٣٠كانk عال
ة ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي ( الق�ار
7
� إلي ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت E م%ا

كانk ذات  م7ار2ة العامل
	 في اتDاذ الق�ار) ، فه ا Eع.ي أن ٣الD%اسي ه� (
  أه%
ة �2
�ة. 

ت%.�.ي ال2�7ة ال�ل�ة الFاف
ة وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (

عة ع%ليف
%ا ی�عل� ,ا�U ÅDابي لق�ارات ال�ي ت�بلغ م��س�ها ال� �
) ح

) ،  في ح
	 جاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة ٠,٩٧) و9ان��اف مع
ار� (٤,٥٥(
) ح
� بلغ م��س�ها م7ار2ة العامل
	 في ص.ع الق�ارعلي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (

ات ت�%�ع م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ار ) ، ٠,٦٧) و9ان��اف مع
ار� (٣,٩٥ال��ابي (
) م%ا ی�ل علي م�افقة العامل
	 ٣,أه%
ة ن��
ة �2
�ة و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (

  ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 اال,عاد .
 أ2عاد ال��جه ن�� ال�
��� ال�اخلي ال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) �

 : )X9( تاسعًا: ال�وات� وال%fافآت وال��اف. –
) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في 12ال*�ول رق< (ی�ضح 

األوساj ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، 
  :وت�ت
Q األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي 

  
  
  
  
  



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٤١٣                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

) n12ج�ول رق �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�ال� (.اف��افآت والf%ال�وات� وال )X9(  

  ال�	ان

  2 ��ات ال%ال12 ال0اه.ةالعامل	� 

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

ال��ت	� 
 �
ح
األه%	ة 

�	ة�  ال

 عادلة Qة روات%t.%٣  ٨٧,٨ ١,١٥ ٤,٣٩ تق�م ال 
 	
  ٢  ٨٩,٢  ٠,٩٨  ٤,٤٦ ال�واتQ ت���ر ت�عا ألداء العامل

 افآت م*)�ةSة م%t.%٥  ٧٧,٨  ٠,٩٥  ٣,٨٩ تق�م ال  
  ة%t.%ة ومع.��ةتق�م ال
  ٤  ٧٨,٤  ٠,٧٩  ٣,٩٢ ح�اف) مال

 ١  ٩٠,٤  ٠,٩٤  ٤,٥٢ تق�م ال��اف) ,���قة عادلة  
  --  --  ٠,٨٨  ٤,٢٣  االج%الي

  ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.

) أن م��سs ال��ابي الFلي إلجا,ات 12ی�[ح م	 ال*�ول ال�اب� رق< (
 أ,عاد ال��جه ن�� ال����� ال�اخلي ، ال�واتQ وال%Sافآت وال��اف)أف�اد الع
.ة علي 

م%ا  )٠,٨٨و9ان��اف مع
ار� ( )٤,٢٣كانk عال
ة ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (
7
� إلي ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا أن ال%��سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت الD%اسي E

  2انk ذات أه%
ة �2
�ة.  ال�واتQ وال%Sافآت وال��اف)) ، فه ا Eع.ي أن ٣ه� (
  

) تق�م ال��اف) ,���قة عادلةوجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (
) ،  في ح
	 جاءت ٠,٩٤) و9ان��اف مع
ار� (٤,٥٢ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (

) تق�م ال%.t%ة مSافآت م*)�ةأقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (
م%ا Eع.ي أن 2ل ) ، ٠,٩٥) و9ان��اف مع
ار� (٣,٨٩ابي (ح
� بلغ م��س�ها ال��

) م%ا ی�ل علي ٣الع�ارات ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة و9%��سs  ح�ابي أك�� م	 (
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م�افقة العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< علي أه%
ة تل3 
  اال,عاد .
 : )Y1( الق�رة ال��اف
	ة لل ��ةال��ل	ل ال�صفي ل%�غ	�   ) ك

) ع�ض االح;اءات ال�صف
ة ال%�%pلة في 13ی�ضح ال*�ول رق< (
األوساj ال��اب
ة ال%قاسة علي مق
اس ل
�Sت الD%اسي ، وان��افها ال%ع
ار�ة ، 

  :  وت�ت
Q األه%
ة ، وذل3 علي ال.�� ال�الي
) n)13ج�ول رق  �	ل االح9ائي ل%�غ	ل�ةال��ة لل �	
  )Y1( الق�رة ال��اف

  ال�	ان
  2 ��ات ال%ال12 ال0اه.ة العامل	�

ال�س� 
  ال�
ابي

االن��اف 
  ال%ع	ار� 

األه%	ة 

�	ة�  ال

 �
ال��ت	� ح

�	ة�  األه%	ة ال

 .عات م�تفعة
 ١٥  ٧٧,٢ ٠,٨٩ ٣,٨٦ ت�ق� ال2�7ة ق
%ة م�
  ة%

	 م	 ح
� ق

� م	 م.اف�
ها ال%�لpFت�ف�ق ال2�7ة على ال

 ال;ادرات.
٢  ٩٠,٤  ٠,٩٠  ٤,٥٢  

  ة.ت�ق� ال2�7ة ن%�ا
  ٤  ٨٩,٤  ١,٠٢  ٤,٤٧ في ال�;ة ال��ق
 .١١  ٧٩,٦  ٠,٧٠  ٣,٩٨ ت�ق� ال2�7ة مع�الت أر9اح م�تفعة  
 .ف ,ال2�7ة
  ١٦  ٧٦,٠٠  ٠,٨٧  ٣,٨٠ انDفاض مع�الت ال�Fال
 .١  ٩١,٤  ٠,٨٤  ٤,٥٧ تق�م ال2�7ة ,اخ��اق أس�اق ج�ی�ة  
 .٣  ٨٩,٨  ١,٠٠  ٤,٤٩ ت��ف½ ال2�7ة ,عالقات ق��ة مع الع%الء  
  الع%ل.ت.�ع Q
  ٩  ٨٠,٦  ٠,٧٠  ٤,٠٣ وت*�د ال2�7ة في �Uق وأسال
 .ال2�7ة, 	
  ٨  ٨٢,٠٠  ٠,٧٨  ٤,١٠ ارتفاع م��سs مع�الت إن�اج
ة العامل

 .%�ة��لة ال%S
  ١٣  ٧٧,٦  ٠,٨٧  ٣,٨٨ تع%ل ال2�7ة على إعادة اله
  �

� م	 م.اف�
ها في ال��ق ال%�ل
ة م	 حp2 ت�ف�ق ال2�7ة على

 تق�مها.ج�دة ال%.�*ات ال�ي 
٦  ٨٨,٤  ١,١٠  ٤,٤٢  

 .>t.دائ< وم jار ن7اF١٢  ٧٩,٦  ٠,٩٢  ٣,٩٨ تع��� ال2�7ة االب�  
 .اجات الع%الء
  ٧  ٨٨,٢  ١,٠٥  ٤,٤١ تق�م ال2�7ة ,االت*اه إلى ال�*�ی� به�ف تل�
ة اح�
  بها (
س�عة ت���� ال%.�*ات وتق�E%ها لل��ق هي م
)ة ن��
ة ت�%

 ال2�7ة مقارنة ,%.اف�
ها.
١٠  ٨٠,٦  ٠,٧٤  ٤,٠٣  

 .ار م.�*ات ج�ی�ةF١٤  ٧٧,٤  ٠,٨٩  ٣,٨٧ تق�م ال2�7ة ,اب�  
  �
pFم.�*ات ال 	ت.ال م.�*ات ال2�7ة رضا الع%الء ,;�رة أك�� م

 م	 م.اف�
ها.
٥  ٨٩,٠٠  ١,٠٢  ٤,٤٥  

  --  --  ٠,٥٦  ٤,١٨  االج%الي

  ال%�9ر : م� إع�اد ال�احdة 2االع�%اد علي ن�ائج ال�راسة ال%	�ان	ة.
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) أن ال�سs ال��ابي الFلي إلجا,ات 13ال*�ول ال�اب� رق< ( ی�[ح م	
2انk عال
ة ح
� بلغ م��س�ها  ع�امل الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةأف�اد الع
.ة علي 

7
� إلي ت*ان+ اإلجا,ات ، و9%ا  )٠,٥٦و9ان��اف مع
ار� ( )٤,١٨ال��ابي (E م%ا
الق�رة ال�.اف�
ة .ي أن ) ، فه ا Eع٣أن ال�سs ال��ابي ل%ق
اس ل
�Sت الD%اسي ه� (

  2انk ذات أه%
ة �2
�ة.  لل2�7ة
تق�م ال2�7ة ,اخ��اق أس�اق وجاءت أعلي إجا,ة للفق�ة ال�ي ت.Å علي (

) ،  في ح
	 ٠,٨٤) و9ان��اف مع
ار� (٤,٥٧) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (ج�ی�ة
 انDفاض مع�التجاءت أقل إجا,ات ألف�اد الع
.ة علي الفق�ة ال�ي ت.Å علي (

) ٠,٨٧) و9ان��اف مع
ار� (٣,٨٠) ح
� بلغ م��س�ها ال��ابي (ال�Fال
ف ,ال2�7ة
) ٣م%ا Eع.ي أن 2ل الع�ارات ت�%�ع ,أه%
ة ن��
ة �2
�ة و�9سs  ح�ابي أك�� م	 (، 

م%ا ی�ل علي م�افقة العامل
	 ,2�7ات ال%ال,+ ال*اه)ة علي اخ�الف تD;;اته< 
  علي أه%
ة تل3 الع�امل .

  ل وم�اق ة ال��ائج واخ��ار الف�وض: ثالdًا: ت�ل	
  :الف�ض ال�ئ	
ي

ی�ف�ع  " ی�ج�د أث� مع��O ب	� ت��	� أ2عاد ال�
��� ال�اخلي والق�رة ال��اف
	ة" ،
  ع.ه الف�وض الف�ع
ة ال�ال
ة :

الف�ض الف�عي األول: " ی�ج�د أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� إج�اءات ال�ع		�  )١
 ال��اف
	ة ".وال���	ف للعامل	� والق�رة 

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
 معامل االرت�ا� : 


	 فعال
ة ت��
� ) معامالت االرت�اj ب
	 14ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (
ال�ع

فMوال��  	
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع .  والق�رة ال�.اف�
ة2%�غ
� م��قل للعامل
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) nن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض األول) 14ج�ول رق  

  ال%�غ	� ال%
�قل
 فعال	ة ت��	� إج�اءات

  ال�ع		� وال���	ف

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة
Correlation ٠,٨٧٦  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي :
   

 	

ة �UدEة بUإج�اءاتأنه ت�ج� عالقة ارت�ا �

ف فعال
ة ت��Mوال�� 	

 ال�ع
2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةللعامل
	 2%�غ
� م��قل و 

) jة (٠,٨٧٦معامل االرت�ا
) وهي أقل م	 ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
فعال
ة ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.��ة ب
	 ٠,٠٥م���� ال�اللة االح;ائ
ة (


ف ت��
� إج�اءاتMوال�� 	

 . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةللعامل
	 مع  ال�ع
�	
 :  ت�ل	ل االن��ار ال�
) nار للف�ض الف�عي األول15ج�ول رق��ل االن	ل�ن�ائج ت (  

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

  الق�ار ع.�
α = 
0.05 

معامل 
ال���ی� 

R2 

ال.��ة 
 �
غ

ال%ف��ة 
%  

  ١  االن��ار
  % ٢٣,٣  % ٧٦,٧  مع.��   ٠,٠٠٠  ١١١٣,١٨٨

  ٣٣٨  ال��اقي

  ) ی�[ح ما یلي : 15م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� % ، وه ا Eع.ي أن  ٧٦,٧أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او� 


ف إج�اءاتMوال�� 	

 ٧٦,٧للعامل
	 Eف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة   ال�ع
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% ، أما ,ال.��ة ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة 
.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q االن��ار�ة ,اإلضافة إلي األخ�اء الع�7ائ
ة ال

 الع
.ة ودقة الق
اس وغ
�ها . 
، م%ا   ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة 

  Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه

للعامل	�  	� وال���	فال�ع	 ت�ج� عالقة مع���ة ب	� فعال	ة ت��	� إج�اءات" 
  "  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ةك%�غ	� م
�قل و 

٢(  O��ب	� فعال	ة ت��	� ال�عn اإلدار�  الف�ض الف�عي الdاني: " ی�ج�د أث� مع
 والق�رة ال��اف
	ة ". للعامل	�

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
 معامل االرت�ا� : 

 	
فعال	ة ت��	� ال�عn ) معامالت االرت�اj ب
	 16ال*�ول ال�الي رق< (ی�
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع .  والق�رة ال�.اف�
ةك%�غ
� م��قل  اإلدار� للعامل	�

) nاني16ج�ول رقdن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال (  

  ال%�غ	� ال%
�قل
 nال�ع �	ة ت��	فعال

  اإلدار� للعامل	�

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة
Correlation ٠,٨٩٣  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUأنه ت�ج� عالقة ارت�ا	
ك%�غ
�  فعال
ة ت��
� ال�ع< اإلدار� للعامل

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة معامل االرت�اj  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةم��قل و 
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) وهي أقل م	 م���� ال�اللة ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
ة (٠,٨٩٣(
فعال
ة ت��
� ال�ع< ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.��ة ب
	 ٠,٠٥االح;ائ
ة (

	
  . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  اإلدار� للعامل
 : �	
 ت�ل	ل االن��ار ال�

  ) ن�ائج ت�ل	ل االن��ار للف�ض الف�عي الdانيn17 (ج�ول رق

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

الق�ار 
��  ع
α = 
0.05 

معامل 
ال���ی� 

R2 

ال.��ة 
 �
غ

ال%ف��ة 
%  

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ١٣٢٢,٩٨٣   ���  % ٢٠,٤  % ٧٩,٦  مع

  ٣٣٨  ال��اقي

  ) ی�[ح ما یلي : 17م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� ال�ع< % ، وه ا Eع.ي أن  ٧٩,٦أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او� 

	
% ، أما ,ال.��ة  E٧٩,٦ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  اإلدار� للعامل
ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة االن��ار�ة ,اإلضافة 
إلي األخ�اء الع�7ائ
ة ال.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q الع
.ة ودقة الق
اس 

 وغ
�ها . 
 ، م%ا  ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة 

  Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  : وم%ا س�� ی�[ح  ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه

الق�رة ال��اف
	ة و  ی�ج� أث� مع��� ب	� فعال	ة ت��	� ال�عn اإلدار� للعامل	�" 
 "  لل ��ة
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٣(  O��ب	� فعال	ة ت��	� ب�امج ت�ر��  الف�ض الف�عي الdالG: " ی�ج�د أث� مع
 الق�رة ال��اف
	ة ".للعامل	� و 

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
 معامل االرت�ا� : 

فعال
ة ت��
� ب�امج ) معامالت االرت�اj ب
	 18ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (
 	
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع .  والق�رة ال�.اف�
ة2%�غ
� م��قل ت�ر�Q للعامل

) n18ج�ول رق( Gالdن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال  

  ال%�غ	� ال%
�قل
فعال	ة ت��	� ب�امج ت�ر�� 

  للعامل	�

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة
Correlation ٠,٧٧١  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUأنه ت�ج� عالقة ارت�ا	
 فعال
ة ت��
� ب�امج ت�ر�Q للعامل

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة معامل االرت�اj  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةك%�غ
� م��قل و 
) وهي أقل م	 م���� ال�اللة ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
ة (٠,٧٧١(

فعال
ة ت��
� ب�امج ت�ر�Q ��ة ب
	 ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.٠,٠٥االح;ائ
ة (
	
  . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  للعامل

  
  
  
  
  



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٤٢٠                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 : �	
 ت�ل	ل االن��ار ال�
) n19ج�ول رقGالdار للف�ض الف�عي ال��ل االن	ل�ن�ائج ت (  

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 
0.05 

معامل 
ال���ی� 

R2 

ال.��ة 
 �
غ

ال%ف��ة 
%  

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٤٩٦,٩٦٣   ���  % ٣٩,٥  % ٥٩,٥  مع

  ٣٣٨  ال��اقي

  ) ی�[ح ما یلي : 19م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� ب�امج % ، وه ا Eع.ي أن  ٥٩,٥أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او� 

	
% ، أما ,ال.��ة ال�اق
ة  E٥٩,٥ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  ت�ر�Q للعامل
ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة االن��ار�ة ,اإلضافة إلي 
 األخ�اء الع�7ائ
ة ال.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q الع
.ة ودقة الق
اس وغ
�ها . 

، م%ا   ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة 
  Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه

  " ی�ج� أث� مع��� ب	� فعال	ة ت��	� ب�امج ت�ر�� للعامل	� والق�رة ال��اف
	ة " 
٤(  O��ب	� فعال	ة ت��	� ال%
ارات  الف�ض الف�عي ال�ا2ع: " ی�ج�د أث� مع

 للعامل	� والق�رة ال��اف
	ة ".ال��	ف	ة 
  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 

 معامل االرت�ا� : 
فعال
ة ت��
� ال%�ارات ) معامالت االرت�اj ب
	 20ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (

	

ف
ة للعاملMقل  ال���م �
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع.  والق�رة ال�.اف�
ةك%�غ
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) nن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال�ا2ع20ج�ول رق (  

  ال%�غ	� ال%
�قل
فعال	ة ت��	� ال%
ارات 

  ال��	ف	ة للعامل	�

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة

Correlation ٠,٧٦٩  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUأنه ت�ج� عالقة ارت�ا	

ف
ة للعاملMارات ال��ال% �
 فعال
ة ت��

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة معامل االرت�اj  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةك%�غ
� م��قل و 
) وهي أقل م	 م���� ال�اللة ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
ة (٠,٧٦٩(

فعال
ة ت��
� ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة ذات داللة اح;ائ
ة ب
	 ٠,٠٥االح;ائ
ة (
	

ف
ة للعاملMارات ال��ة لل2�7ةمع  ال%
  . الق�رة ال�.اف�

 : �	
  ت�ل	ل االن��ار ال�
) nار للف�ض الف�عي ال�ا2ع21ج�ول رق��ل االن	ل�ن�ائج ت (  

م9ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق	%ة 
 ���
م
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 0.05 

معامل 
 R2ال���ی� 


�ة �ال
غ	� 

  ال%ف
�ة %

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٤٨٨,٣٠١   ���  % ٣٩,٩  % ٥٩,١  مع

  ٣٣٨  ال��اقي

  ) ی�[ح ما یلي : 21خالل ال*�ول رق< (م	 
فعال
ة ت��
� % ، وه ا Eع.ي أن  ٥٩,١أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او� 

	

ف
ة للعاملMارات ال��ة  ال%��ة ب.
% ، أما  E٥٩,٥ف�� الق�رة ال�.اف�
,ال.��ة ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة االن��ار�ة 
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لع�7ائ
ة ال.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q الع
.ة ودقة ,اإلضافة إلي األخ�اء ا
 الق
اس وغ
�ها . 

، م%ا   ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة 
  Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه

رات ال��	ف	ة للعامل	� والق�رة ی�ج� أث� مع��� ب	� فعال	ة ت��	� ال%
ا" 
  " ال��اف
	ة 

٥(  O��ب	� فعال	ة ت��	� ش�fة  الف�ض الف�عي الIام1: "  ی�ج�د أث� مع
 ات9االت داخل	ة والق�رة ال��اف
	ة ".

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
 معامل االرت�ا� : 

فعال
ة ت��
� ش�Sة ) معامالت االرت�اj ب
	 22ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع.  والق�رة ال�.اف�
ةك%�غ
� م��قل  ات;االت داخل
ة
) nام221ج�ول رقIن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال (  

  ال%�غ	� ال%
�قل
فعال	ة ت��	� ش�fة 

  ات9االت داخل	ة

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  ال��اف
	ة لل ��ةالق�رة 
Correlation ٠,٧٣٧  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUةأنه ت�ج� عالقة ارت�ا
 فعال
ة ت��
� ش�Sة ات;االت داخل

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة معامل االرت�اj  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةك%�غ
� م��قل و 
) وهي أقل م	 م���� ال�اللة ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
ة (٠,٧٣٧(
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فعال
ة ت��
� ش�Sة ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.��ة ب
	 ٠,٠٥االح;ائ
ة (
  . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  ات;االت داخل
ة

 : �	
 ت�ل	ل االن��ار ال�
) nام231ج�ول رقIار للف�ض الف�عي ال��ل االن	ل�ن�ائج ت (  

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 0.05 

معامل 
 R2ال���ی� 

 �
ال.��ة غ
  ال%ف��ة %

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٤٠٠,٩١٢   ���  % ٤٥,٧  % ٥٤,٣  مع

  ٣٣٨  ال��اقي

  ) ی�[ح ما یلي : 23م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� % ، وه ا Eع.ي أن  ٥٤,٣أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او�  - ١

% ، أما ,ال.��ة  E٥٤,٣ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  ش�Sة ات;االت داخل
ة
ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة االن��ار�ة ,اإلضافة 

لق
اس إلي األخ�اء الع�7ائ
ة ال.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q الع
.ة ودقة ا
 وغ
�ها . 

،   ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة  - ٢
 م%ا Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 

  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه
   "ی�ج� أث� مع��� ب	� فعال	ة ت��	� ش�fة ات9االت داخل	ة والق�رة ال��اف
	ة" 

الف�عي ال
ادس: " ی�ج�د أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� عالقات الع%ل الف�ض  )٦
 والق�رة ال��اف
	ة ".

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
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 معامل االرت�ا� : 
فعال
ة ت��
� ش�Sة ) معامالت االرت�اj ب
	 24ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (

  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع.  والق�رة ال�.اف�
ةك%�غ
� م��قل  ات;االت داخل
ة
  
  

) nادس24ج�ول رق
  ) ن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال

  ال%�غ	� ال%
�قل
فعال	ة ت��	� عالقات 

  الع%ل

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة
Correlation ٠,٨٢٧  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUعالقات الع%لأنه ت�ج� عالقة ارت�ا �
2%�غ
�  فعال
ة ت��

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة معامل االرت�اj  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةم��قل و 
) وهي أقل م	 م���� ال�اللة ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
ة (٠,٨٢٧(

فعال
ة ت��
� عالقات ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.��ة ب
	 ٠,٠٥االح;ائ
ة (
  .الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  الع%ل

 : �	
  ت�ل	ل االن��ار ال�
) nادس) ن�ائ25ج�ول رق
  ج ت�ل	ل االن��ار للف�ض الف�عي ال

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 0.05 

معامل 
 R2ال���ی� 

 �
ال.��ة غ
  ال%ف��ة %

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٧٢٩,٢٢٦   ���  % ٣١,٧  % ٦٨,٣  مع

  ٣٣٨  ال��اقي
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  ) ی�[ح ما یلي : 25م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� % ، وه ا Eع.ي أن  ٦٨,٣أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او�  - ١

% ، أما ,ال.��ة ال�اق
ة  E٦٨,٣ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  عالقات الع%ل
ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة االن��ار�ة ,اإلضافة إلي 

 غ
�ها . األخ�اء الع�7ائ
ة ال.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q الع
.ة ودقة الق
اس و 
،   ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة  - ٢

 م%ا Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه

  " ی�ج� أث� مع��� ب	� فعال	ة ت��	� عالقات الع%ل والق�رة ال��اف
	ة" 
  

ب	� فعال	ة ت��	� الع%ل ب�وح  " ی�ج�د أث� مع��O الف�ض الف�عي ال
ا2ع:  )٧
 الف��� والق�رة ال��اف
	ة ".

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
 معامل االرت�ا� : 

فعال
ة ت��
� ت�جه ) معامالت االرت�اj ب
	 26ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع.  والق�رة ال�.اف�
ةك%�غ
� م��قل  الع%ل ب�وح الف���
) nا2ع26ج�ول رق
  ) ن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال

  ال%�غ	� ال%
�قل
فاعل	ة ت��	� ت�جه 
  الع%ل ب�وح الف���

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة
Correlation ٠,٧٥٥  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٤٢٦                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

 	

ة �UدEة بUت�جه الع%ل ب�وح الف���أنه ت�ج� عالقة ارت�ا �
 فاعل
ة ت��
2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة معامل االرت�اj  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةك%�غ
� م��قل و 

ة ) وهي أقل م	 م���� ال�الل٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال
ة (٠,٧٥٥(
فاعل
ة ت��
� الع%ل ب�وح ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.��ة ب
	 ٠,٠٥االح;ائ
ة (

  . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  الف���
 : �	
 ت�ل	ل االن��ار ال�

) nا2ع27ج�ول رق
  ) ن�ائج ت�ل	ل االن��ار للف�ض الف�عي ال

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 0.05 

معامل 
 R2ال���ی� 

ال.��ة 
 �
غ

ال%ف��ة 
%  

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٤٤٨,٧٤٥   ���  % ٥٧,٠  مع

٤٣,٠ 
  ٣٣٨  ال��اقي  %

  ) ی�[ح ما یلي : 27م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� ت�جه % ، وه ا Eع.ي أن  ٥٧,٠٠أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او� 

% ، أما ,ال.��ة  E٥٧,٠٠ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  الع%ل ب�وح الف���
ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة االن��ار�ة ,اإلضافة 
إلي األخ�اء الع�7ائ
ة ال.ات*ة ع	 أسل�ب س�Q الع
.ة ودقة الق
اس 

 وغ
�ها . 
ا ، م%  ٠,٠٥=  αكانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م���� ال%ع.��ة 

  Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه

  " ی�ج� أث� مع��� ب	� فعال	ة ت��	� الع%ل ب�وح الف��� والق�رة ال��اف
	ة" 
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٨(  O��ب	� فعال	ة ت��	� م ار�ة  الف�ض الف�عي الdام�: " ی�ج�د أث� مع
 والق�رة ال��اف
	ة ".العامل	� في اتIاذ الق�ار 

  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 
 معامل االرت�ا� : 

فعال
ة ت��
� م7ار2ة ) معامالت االرت�اj ب
	 28ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (
  لل2�7ة 2%�غ
� تا,ع.  والق�رة ال�.اف�
ة2%�غ
� م��قل العامل
	 في اتDاذ الق�ار 

) nام�28ج�ول رقdن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال (  

  ال%�غ	� ال%
�قل
فعال	ة ت��	� 
ت�جه م ار�ة 

العامل	� في اتIاذ 
  الق�ار

  ال%�غ	� ال�ا2ع  ال%عامالت
  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة

Correlation ٠,٧٧٢  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUفي أنه ت�ج� عالقة ارت�ا 	
فعال
ة ت��
� ت�جه م7ار2ة العامل

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ة2%�غ
� م��قل و  اتDاذ الق�ار
) jة (٠,٧٧٢معامل االرت�ا
 ) وهي أقل م	٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال

فعال
ة ) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة مع.��ة ب
	 ٠,٠٥م���� ال�اللة االح;ائ
ة (
  . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  ت��
� م7ار2ة العامل
	 في اتDاذ الق�ار

 : �	
 ت�ل	ل االن��ار ال�
) nام�29ج�ول رقdار للف�ض الف�عي ال��ل االن	ل�ن�ائج ت (  

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 0.05 

معامل 
 R2ال���ی� 

 �
ال.��ة غ
  ال%ف��ة %

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٤٩٨,٢٠٢   ���  % ٤٠,٤  % ٥٩,٦  مع

  ٣٣٨  ال��اقي
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  ) ی�[ح ما یلي : 29م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� % ، وه ا Eع.ي أن  ٥٩,٦أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او�  - ١

 E٥٩,٦ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  العامل
	 في اتDاذ الق�ارت�جه م7ار2ة 
% ، أما ,ال.��ة ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة 
 Q�أسل�ب س 	ة ال.ات*ة ع
االن��ار�ة ,اإلضافة إلي األخ�اء الع�7ائ

 الع
.ة ودقة الق
اس وغ
�ها . 
،   ٠,٠٥=  αال%ع.��ة كانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م����  - ٢

 م%ا Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 
  

  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه
والق�رة  ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� م ار�ة العامل	� في اتIاذ الق�ار" 

  " ال��اف
	ة
٩(  O��ت��	� نPام روات� ب	� فعال	ة  الف�ض الف�عي ال�اسع: " ی�ج�د أث� مع

 ومfافآت وح�اف. عادل والق�رة ال��اف
	ة ".
  وإلث�ات ص�ة أو ع�م ص�ة ه ا الف�ض نق�م ,االخ��ارات ال�ال
ة 2%ا یلي : 

 معامل االرت�ا� : 
فعال
ة ت��
� نtام ) معامالت االرت�اj ب
	 30ی�
	 ال*�ول ال�الي رق< (
لل2�7ة 2%�غ
�  رة ال�.اف�
ةوالق�2%�غ
� م��قل رواتQ ومSافآت وح�اف) عادل 

  تا,ع.
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) nن�ائج اخ��ار معامل االرت�ا� للف�ض الف�عي ال�اسع30ج�ول رق (  

  ال%�غ	� ال%
�قل
فعال	ة ت��	� نPام روات� 

  ومfافآت وح�اف. عادل

  ال%عامالت
  ال%�غ	� ال�ا2ع

  الق�رة ال��اف
	ة لل ��ة
Correlation ٠,٧٧٢  

Sig. ٠,٠٠٠  

N ٣٤٠  

  و��Aح لل�احdة م� ال�0ول ال
اب� ما یلي : 
 	

ة �UدEة بUافآت أنه ت�ج� عالقة ارت�اSوم Qام رواتtن �
فعال
ة ت��

2%�غ
� تا,ع ح
� بلغk ق
%ة  الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ة2%�غ
� م��قل و  وح�اف) عادل
) jة (٠,٧٧٢معامل االرت�ا
) وهي أقل م	 ٠,٠٠٠) في ال%��سs ,ق
%ة اح�%ال

) ، م%ا Eع.ي وج�د عالقة ذات داللة اح;ائ
ة ب
	 ٠,٠٥ال�اللة االح;ائ
ة ( م���� 
  . الق�رة ال�.اف�
ة لل2�7ةمع  فعال
ة ت��
� نtام رواتQ ومSافآت وح�اف) عادل

 : �	
 ت�ل	ل االن��ار ال�
) nار للف�ض الف�عي ال�اسع31ج�ول رق��ل االن	ل�ن�ائج ت (  

م;ادر 
  االخ�الف

درجات 
  ال���ة

 Fق
%ة 
م���� 
  ال�اللة

��  الق�ار ع
α = 0.05 

معامل 
 R2ال���ی� 

ال.��ة 
 �
غ

ال%ف��ة 
%  

  ١  االن��ار
٠,٠٠٠  ٩٧٨,٦٩٦   ���  % ٢٥,٧  % ٧٤,٣  مع

  ٣٣٨  ال��اقي

  ) ی�[ح ما یلي : 31م	 خالل ال*�ول رق< (
فعال
ة ت��
� % ، وه ا Eع.ي أن  ٧٤,٣أن ق
%ة معامل ال���ی� ت�او�  - ١

 E٧٤,٣ف�� الق�رة ال�.اف�
ة ب.��ة  العامل
	 في اتDاذ الق�ارت�جه م7ار2ة 
% ، أما ,ال.��ة ال�اق
ة ف�ف��ها م�غ
�ات أخ�G ل< ت�خل في العالقة 
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 Q�أسل�ب س 	ة ال.ات*ة ع
االن��ار�ة ,اإلضافة إلي األخ�اء الع�7ائ
 الع
.ة ودقة الق
اس وغ
�ها . 

،   ٠,٠٥=  αال%ع.��ة كانk ق
%ة م���� ال�اللة أقل م	 ق
%ة م����  - ٢
 م%ا Eع.ي إمSان
ة تع%
< ن�ائج الع
.ة علي ال%*�%ع . 

  : وم%ا س�� ی�[ح ص�ة الف�ض وال � ی.Å علي أنه
 ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� نPام روات� ومfافآت وح�اف. عادل" 

  " والق�رة ال��اف
	ة
  م%ا س�� ی�Aح ما یلي: 

  ". ال�
��� ال�اخلي والق�رة ال��اف
	ةی�ج� أث� مع��O ب	� ت��	� أ2عاد "
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  خالصة ال�راسة ال%	�ان	ة :
قامk ال�احpة في ه ا ال*)ء ب���ی� م.ه*
ة ال��� ، وال�ي ی�< م	 خاللها   

ت��ی� ف�وض ال��� ث< ت��ی� م*�%ع وع
.ة ال�راسة ، وال��ق واألسال
Q ال�ي 
ل
ل اإلح;ائي لل�
انات األول
ة واخ��ار ت��عها ال�احpة في ت*%
ع ال�
انات ، وال��

 �
الف�وض ، ح
� ت.اولk ال�احpة م	 خالل ع�ض األسال
Q ال�ي ات�ع�ها في ت�ق
أه�اف ال��� ، مع ت��ی� إج�اءات وأسال
Q ال��ل
ل االح;ائي في 2ل م	 

  اإلح;اء ال�صفي واالح;ائي ال��ل
لي . 
لFل م	 ال%��س�ات  ث< ت.اولk ال�احpة ال��ل
الت اإلح;ائ
ة ال�صف
ة

 Q
ال��اب
ة ، واالن��اف ال%ع
ار� ، وال��ت
Q واأله%
ة ال.��
ة ، ث< اس��Dام أسال
االرت�اj ل��اب معامل ارت�اj ب
�س�ن لق
اس ق�ة العالقة ، وأسل�ب ت�ل
ل االن��ار 

م	 ناح
ة ت��
� أ,عاد ال����� ال�اخلي ال��
s ل���ی� عالقة االن��ار ب
	 2ًال م	 
 	
الق�رة ال�.اف�
ة في ش�2ات ال%ال,+ ال*اه)ة  في م�ی.ة العاش� م	 رم[ان  و9

م	 ناح
ة أخ�� ، وذل3 م	 خالل اخ��ار ص�ة الف�ض ال�ئ
�ي األول وال � تف�ع 
   .م.ه ت�عة ف�وض ف�ع
ة ، وق� ث�k ص�ة الف�ض
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  dالGال%��G ال
  ال��ائج ال��ص	ات

:G�ن�ائج ال� HIأوًال: مل  
على ملÅD ن�ائج اخ��ارات الف�وض الDاصة ,ال��� م	  S%E	 ال�ع�ف

  ) على ال.�� ال�الى: ٣٢خالل ال*�ول رق< ( 
 ) n٣٢ج�ول رق ( G�ن�ائج اخ��ارات ف�وض ال� HIمل  

  ال��	0ة  الف�ض  م

��� ال�اخلى والق�رة ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� أ2عاد ال  الف�ض ال�ئ	
ى�

  .ال��اف
	ة
ث�c ص�ة 

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  األول
ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� ال�عn اإلدارO للعامل	� والق�رة 

  ال��اف
	ة.
ث�c ص�ة 

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  الdانى
ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� إج�اءات ال�ع		� وال���	ف والق�رة 

  ال��اف
	ة.
ث�c ص�ة 

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

Gالdال  
ث�c ص�ة   � فعال	ة ت��	� ب�امج ت�ر�� للعامل	� والق�رة ال��اف
	ة.ی�ج� أث� مع��O ب	

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  ال�ا2ع
ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� ال%
ارات ال��	ف	ة للعامل	� والق�رة 

  ال��اف
	ة.
ث�c ص�ة 

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  الIام1
ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� ش�fة ات9االت داخل	ة والق�رة  

  ال��اف
	ة.
ث�c ص�ة 

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  ال
ادس
ث�c ص�ة   ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� عالقات ع%ل والق�رة ال��اف
	ة.

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  ال
ا2ع
ث�c ص�ة   لق�رة ال��اف
	ة.ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� الع%ل ب�وح الف��� وا

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  الdام�
ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� م ار�ة العامل	� فى إتIاذ الق�ار 

  والق�رة ال��اف
	ة.
ث�c ص�ة 

  الف�ض
الف�ض الف�عى 

  ال�اسع
ی�ج� أث� مع��O ب	� فعال	ة ت��	� نPام روات� ومfافآت وح�اف. عادل  

  والق�رة ال��اف
	ة.
cة  ث��ص

  الف�ض

  ال%�9ر: ن�ائج اخ��ارات الف�وض
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:G�ات ال�	اً -  ت�ص	ثان 

 G���اه< فى رفع م�ات ال�ى تأمل أن ت
الق�رة  تق�م ال�احpة ه.ا ,ع�ض ال��ص
ح
� تأمل ال�احpة أن ت��أ  ال�.اف�
ة ل;.اعة ال%ال,+ ال*اه)ة فى ج.م.ع

	
ال;.اعة  ال2�7ات م�ل ال��� ب�.ف
  ه ه ال��ص
ات لل%�اع�ة فى ت��
sة فق
وذل3 م	  ل�یها ووضع ال2�7ات فى إUار ال%.اف�ة العال%
ة ول
+ ال%�ل

ق
%ة م�
عات م�تفعة ، وارتفاع ق
%ة ال;ادرات ، وت�ق� ن%� فى   ت�ق
� خالل
ال�;ة ال��ق
ة ، و2 ل3 ت�ق� مع�الت أر9اح م�تفعة ، وانDفاض مع�الت 

,عالقات ق��ة مع الع%الء ، وت.�ع ال�Fال
ف ، واخ��اق أس�اق ج�ی�ة ، واالح�فا¦ 
 ، 	
وت*�ی� فى �Uق وأسال
Q الع%ل ، ارتفاع م��سs مع�الت إن�اج
ة العامل
والع%ل على إعادة اله
Sلة ال%��%�ة ، وأن ت�ف�ق ال2�7ات على م.اف�
ها م	 
ح
� ال*�دة ، وأن ت*عل ال2�7ات اإلب�Fار ن7اj دائ< وم��%� ول
+ م�ق�ًا ، 

�*�ی� به�ف تل�
ه اح�
اجات الع%الء ، وس�عة ت���� ال%.�*ات واالت*اه إلى ال
و�%S	 وضع ت�ص
ات . ، واب�Fار م.�*ات ج�ی�ة لل�ص�ل إلى رضا الع%الء

  ال��� فى خ�ة ع%ل 2ال�الى:
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  خ�ة الع%ل (33)ج�ول 

  ال��ص	ه
 nالقائ
  ب��ف	»ها

  ك	ف	ة ال��ف	»
ال�0ول ال.م�ى     

  لل��ف	»

الCافى م� جان� إع�اء االه�%ام  -١
ال%
��ل	� فى �افة ال ��ات م�ل 
ال��G لل�ع		� وال���	ف داخل 

  ال ��ات.

اإلدارة 
العل	ا، 
و¬دارة 
ال%�ارد 
  ال� ��ة

م� خالل اس��Iام ش�و� واض�ة لل�ق�م إلى 
ال��	فة ، وضع معای	� لCل و�	فة  ووصف 
 nل ال��ائف و ح�ى ی�Cلى ل	فى تف9	و�

ل0%	ع ال%�ش�	� ال���	ف وف� معای	� عادلة 
وأن ی�n ت��ی� ال%هارات ال%�ل�8ة ق�ل ال�ع		� 
و��n إخAاع ال%�ق�م لل��	فة الخ��ارات فى 

  ال 9I	ة.

  

  ثالثة أشه�

) nخ�ة الع%ل٣٣تا2ع ال�0ول رق (  

2-  Gال�ع< اإلدار.  

  
  
  
  
  

  اإلدارة العل
ا

 	
أن یه�< ال%�ی�ون ,اق��احات العامل
 .GاوSخالل ص.�وق مق��حات وش 	م

ا ;Dال%�ی�ون اح��اما ش Gوأن ی��
للعامل
	 . واالس�%اع ال*
� إل
ه< ، 

وم�اع�ته< على ت���� أنف�ه< . وأن 
 	
تع��� اإلدار تل�
ة م�الQ العامل
 Qم�ال 	ة ع
ض�ورة ال تقل أه%

  الع%الء .

  ثالثة أشه�
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3-Qال��ر�.  

  

  

  

  

  

  

  

اإلدارةالعل
ا، 
إدارة ال%�ارد 

  ال���7ة

ال2�7ة دورات ت�ر��
ة  ح�یpة أن تق�م 
، وأن Eغ�ى ال��ر�Q ال*�انQ ال�ى 

E��اج إل
ها العامل�ن م	 خالل ت��ی� 
 >

اإلح�
اجات ال��ر��
ة ب.اء على تق
حق
قى لألداء .  و��< ذل3 م	 خالل 
أن ت�ف� ال2�7ة دع%ا مال
ا 2اف
ا 


ف Mة . وأن ی�< ت�
لل�ورات ال��ر��
مل
	 م	 ال%هارات ال�ى اك���ها العا

  ال��ر�Q فى الع%ل .

م	 شه� إلى 
  شه��	


ف
ة -4Mارات ال��ال%.  

  
  
  
  
  
  

اإلدارة العل
ا، 
إدارة ال%�ارد 
ال���7ة، إدارة 

  ال�����


فة Mن ات*اهات ال���ر فى ال��Fأن ت
واض�ة ,ال.��ة للعامل
	 ، وأن E*%ع 
نtام ال��ق
ة ب
	 األق�م
ة والFفاءة وأن 


< األداء فى ت�Mف اإلدارة ن�ائج 
تق

فى و�أخ  Mار ال��ة ت���� ال%
ع%ل
صانع� الق�ار فى اإلدارة ,ال�غ Eة 

ال�اجعة ال�ى ت�;ل عل
ه م	 الع%
ل 

فى Mة ت��ر و%t.%ًا أن ت�ف� ال�
وأخ

	�(
  خاص ,العامل
	 ال%�%

م	 شه� إلى 
  شه��	

  .ش�Sة اإلت;االت -5
  اإلدارة العل
ا،

  إدارة ال�����

ت���Dم ال2�7ة أدوات ات;ال واض�ة 
ل.قل ال%عل�مات ب
	 العامل
	 وأن 
Eع�%� ال%�ی� س
اسة ال�اب ال%ف��ح 
ك�س
لة لالت;ال وت�ف� معل�مات 

م	 شه� إلى 
  شه��	
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كاف
ة الت%ام أع%اله< م	 خالل  ت�ف� 
 	
األت;االت األفق
ة ب
	 العامل

وال�أس
ة ، وأخ
�ا ت�ف
� ال%عل�مات 

ة ال2�7ة ل*
Fافة الFاف
ة ع	 اس��ات

العامل
	 فى ال%����ات اإلدار�ة 
  ال%�Dلفة.

  .عالقات الع%ل -6
اإلدارة العل
ا، 
وÍدارة ال%�ارد 

  ال���7ة

 �
م	 خالل ت7*
ع العالقات الغ
رس%
ة ب
	 العامل
	  ، ال�ى ت�اع� 
على أن E��د ال2�7ة أج�اء ع%ل 


< لقاءات t.خالل ت 	م���ة وذل3 م
ب
{ة الع%ل مpل  لل%�Mف
	 خارج

  ال�حالت وأن�7ة ثقاف
ة.

م	 شه� إلى 
  شه��	

  .الع%ل ب�وح الف��� -7
اإلدارة العل
ا، 
وÍدارة ال%�ارد 

  ال���7ة

 	
ت7*ع  الع%ل ب�وح الف��� ب

ل م*%�عات S7خالل ت 	م 	
العامل

ع%ل إلن*از ال%ه%ات وأن E��د 
  ال�عاون فى ف�ق الع%ل.

  شه�
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 nخ�ة الع%ل٣٣(تا2ع ال�0ول رق (  

م7ار2ة العامل
	 فى  -8
  .اتDاذ الق�ار

اإلدارة 
العل
ا، 
إدارة 

ال%�ارد 
ال���7ة، 
إدارة 
  ال�����

  

ال��ص على مع�فة آراء العامل
	 وأن 
وأن ت7*ع تأخ ها ,ع
	 األع��ار 

 ال%�ادرات الف�دEة واألفFار الDالقة ،
وم7ار2ة العامل
	 فى ص.ع الق�ار . 

الق�ار فى اإلدارة Eأخ  صانع�  وأن
ال�غ Eة ال�اجعة ال�ى E�;ل عل
ها 

  العامل
	 والع%الء.

  شه�

ال�واتQ وال%Sافآت  -9
  .وال��اف)

اإلدارة 
العل
ا، 
إدارة 

ال%�ارد 
  ال���7ة.

 Qعادلة ال�وات Qأن تق�م ال2�7ة روات
ت���ر ت�عا ألداء العامل
	 مع م�اعاة 
تق�E< مSافآت م*)�ة  وح�اف) مال
ة 

  ,���قة عادلة. ومع.��ة 

  شه�
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G�ال� ��مل  

  قائ%ة االس�ق9اء


%S< ل%�G ت�جه ش�F�2< ت*اه 2ل ع�ارة م	 الع�ارات ال�ال
ة ال�zال األول: 
ماه� تق
؟ ی�جى وضع عالمة دائ�ة على الDانة ال�ى ,ال��جه ن�� ال����� ال�اخلىف
%ا ی�عل� 

  تعS+ درجة اتفاق3 مع 2ل ع�ارة.

م�اف�  الع�ارات م
غ
�  م�ای� م�اف� ت%اما

 م�اف�
�
  غ

م�اف� على 
 اإلUالق


ف :أوالً Mوال�� 	

 ال�ع
ش�وj واض�ة  ت���Dم ال2�7ة ١


فةMلل�ق�م إلى ال� 
     


فى  ل�G ال2�7ة ٢Mوصف و

فةMل وFلى ل
 تف;

     


ف وف� معای
� عادلة  ٣Mی�< ال��
	
 ل*%
ع ال%�ش�

     

ال�عامل 2انk أساسًا فى مهارات  ٤
 االخ�
ار

     


	 ت< إخ[اع ٥
ال%�ق�م  ق�ل ال�ع

فةMة لل�
;D7الخ��ارات فى ال 

     

 Gًا: ال�ع< اإلدار
 ثان
      .ه�< ال%�ی�ون ,اق��احات العامل
	ی ١

ا  ٢;Dال%�ی�ون اح��اما ش Gی��

. 	
 للعامل
     

E��%ع ال%�ی�ون ج
�ًا ل%	 ی���ث  ٣
 إل
ه< .

     

E�اع� ال%�ی�ون العامل
	 على  ٤
 ت���� أنف�ه< .

     

٥  Qة م�ال
تع��� اإلدارة تل�
العامل
	 ض�ورة ال تقل أه%
ة ع	 

 م�الQ الع%الء .

     

 Qًا: ال��ر�pثال 
ــــة فــــى  ١ 
تقــــ�م ال%.t%ــــة دورات ت�ر��

 م�اضع ح�یpة .
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ـــــــى  ٢ ـــــــQ ال� ـــــــ�ر�Q ال*�ان Eغ�ـــــــى ال�
 اح�اج إل
ها .

     

ــــ�ف� ال%.t%ــــة دع%ــــا مال
ــــا 2اف
ــــا  ٣ ت
 لل�ورات ال��ر��
ة .

     


ـف ال%هـارات ال�ـى  ٤Mم.ـى ت� Qل�E
 اك���ها م	 ال��ر�Q فى الع%ل .

     

یـــــ�< ت��یـــــ� اإلح�
اجـــــات ال��ر��
ـــــة  ٥

< حق
قى ألدائى
 .   ب.اء على تق

     


ف
ة را,عًا: ال%�ارات الM� 
ـــــــة  ١ 
فMـــــــى ال� ات*اهـــــــات ال��ـــــــ�ر ف

 واض�ة ,ال.��ة لى .
     

E*%ـــع نtـــام ال��ق
ــــة بـــ
	 األق�م
ــــة  ٢
 والFفاءة .

     

ى ت�Mــــف اإلدارة ن�ــــائج تق
ــــ
< أدائـــــ ٣
ـــــــــــة ت�ـــــــــــ��� ال%�ـــــــــــار  
فـــــــــــى ع%ل


فىMال�. 

     

Eأخــــــ  صــــــانع� القــــــ�ار فــــــى اإلدارة  ٤
,ال�غ Eة ال�اجعة ال�ى ت�;ـل عل
ـه 

 م	 الع%
ل

     

ــــــــى  ٥ 
فMــــــــة ت�ــــــــ�ر و%t.%تــــــــ�ف� ال
 ,ال%�%
)�	خاص 

     

 خام�ًا: ش�Sة إت;االت 
ت�ــــــ��Dم ال%.t%ــــــة أدوات ات;ــــــال  ١

	
 واض�ة ل.قل ال%عل�مات للعامل
     

Eع�%� ال%�ی� س
اسـة ال�ـاب ال%ف�ـ�ح  ٢
 ك�س
لة لألت;ال

     

تــ�ف� اإلدارة العل
ــا معل�مــات 2اف
ــة  ٣
 للعامل
	 الت%ام أع%اله<

     

٤  	
العــــامل
	 األت;ــــاالت األفق
ــــة بــــ
 سهلة

     

تــ�ف� لــى اإلدارة ال%عل�مــات الFاف
ــة  ٥

ة ال%.t%ة*
 ع	 اس��ات

     

 سادسًا: عالقات الع%ل 

�ــة مــع  ١U عالقــات, 	
ی�%�ــع العــامل

 رؤسائه<
     

ـــــ
	 العـــــامل
	 داخـــــل  ٢ ـــــ�د ب E�ـــــ�د ال
 ال%.t%ة

     

ـــــ�  ٣ 
ت7ـــــ*ع ال%.t%ـــــة العالقـــــات الغ
 	
 رس%
ة ب
	 العامل

     

      E��د ال%.t%ة أج�اء ع%ل م���ة ٤
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ـــــــــــى ت7ـــــــــــ*
ع  ٥ ت�ـــــــــــ�ص اإلدارة عل
وت.tـــــ
< لقـــــاءات لل%ـــــ�Mف
	 خـــــارج 

 ب
{ة الع%ل .

  
 

    

 الع%ل ب�وح الف���  :سا,عاً  
ت7ــــ*ع اإلدارة العل
ــــا الع%ــــل بــــ�وح  ١

 الف���
     

ــــ
	 العــــامل
	 فــــى  ٢ E�ــــ�د ال�عــــاون ب
 ف�ق الع%ل

     

ال*ــاعى فــى اع�ــاد العــامل
	 الع%ــل  ٣
 ال%.t%ة

     

اع�%ــ� علــى الــ)مالء فــى ال�;ـــ�ل  ٤
 على ال%عل�مة

     

فى حال غ
ـابى Eقـ�م الـ)مالء ,ـأداء  ٥
 مهامى م	 غ
� ت�دد.

     

 ثام.ًا: م7ار2ة العامل
	 فى إتDاذ الق�ار
ت�ـــ�ص اإلدارة علـــى مع�فـــة آرائـــى  ١

 وتأخ ها ,ع
	 األع��ار
     

ال%�ـــــــــادرات ت7ـــــــــ*ع اإلدارة العل
ـــــــــا  ٢
 الف�دEة واألفFار الDالقة .

     

      .م7ار2ة العامل
	 فى ص.ع الق�ار ٣
ال�ـل�ة الFاف
ــة ف
%ــا  ت%ـ.ح ال7ــ�2ة ٤


عـة �U ÅـDی�عل� ,الق�ارات ال�ى ت
 ع%لى

     

Eأخــــــ  صــــــانع� القــــــ�ار فــــــى اإلدارة  ٥
ال�غ Eة ال�اجعة ال�ى ت�;ـل عل
هـا 

 م	 الع%الء.

     

 Qافآت وال��اف)تاسعًا: ال�واتS%وال 
      تق�م ال%.t%ة رواتQ عادلة ١
٢ 	
      ال�واتQ ت���ر ت�عا ألداءالعامل
      تق�م ال%.t%ة مSافآت م*)�ة ٣
      تق�م ال%.t%ة ح�اف) مال
ةومع.��ة ٤
      تق�م ال��اف) ,���قة عادلة ٥
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%S< للق�رة ال�.اف�
ة ل�zال الpانى:  ا
لل2�7ة ؟ ی�جى وضع عالمة على ماه� تق
.>Fاب�*Eا +Sانة ال�ى تعDال  

م�اف�  الع�ارات م
غ
�  م�ای� م�اف� ت%اما

 م�اف�

�
  غ
م�اف� على 

 اإلUالق
      ت�ق� ال2�7ة ق
%ة م�
عات م�تفعة. ١

ـــــــ� مـــــــ	  ٢pFت�فـــــــ�ق ال7ـــــــ�2ة علـــــــى ال

ــــ
	 مــــ	 ح
ــــ� ق
%ــــة  
م.اف�ــــ
ها ال%�ل
 ال;ادرات.

     

فـــــــى ال�;ـــــــة  ت�قـــــــ� ال7ـــــــ�2ة ن%ـــــــ�ا ٣
 ال��ق
ة.

     

      ت�ق� ال2�7ة مع�الت أر9اح م�تفعة. ٤
      انDفاض مع�الت ال�Fال
ف. ٥
      تق�م ال2�7ة ,إخ��اق أس�اق ج�ی�ة. ٦
,عالقـــات ق��ـــة مـــع  ت�ـــ�ف½ ال7ـــ�2ة ٧

 الع%الء.
     

فــــى Uــــ�ق  ت.ــــ�ع وت*ــــ�د ال7ــــ�2ة ٨
 وأسال
Q الع%ل. 

     

إن�اج
ــــــــة ارتفـــــــاع م��ســــــــs معــــــــ�الت  ٩
 العامل
	 ,ال2�7ة.

     

ــة  ال7ــ�2ة تع%ــل ١٠ علــى إعــادة اله
Sل
 ال%��%�ة.

     

ــــــــ� مــــــــ	  ١١ 
p2 ــــــــى ت�فــــــــ�ق ال7ــــــــ�2ة عل
ـــــة مـــــ	  
ـــــى ال�ـــــ�ق ال%�ل م.اف�ـــــ
ها ف

 ح
� ج�دة ال%.�*ات ال�ى تق�مها.

     

ــــ� ال7ــــ�2ة االب�Fــــار ن7ــــاj دائــــ<  ١٢ تع��
.>t.وم 

     

ال�*�یـــــ� تقــــ�م ال7ـــــ�2ة ,االت*ــــاه إلـــــى  ١٣
 به�ف تل�
ة اح�
اجات الع%الء.

     

ســـــ�عة ت�ـــــ��� ال%.�*ـــــات هـــــى م
ـــــ)ة  ١٤
 ت�%
) بها ال2�7ة مقارنة ,%.اف�
ها.

     

      تق�م ال2�7ة ,إب�Fار م.�*ات ج�ی�ة. ١٥
ال7ــ�2ة رضــا الع%ــالء  ت.ــال م.�*ــات ١٦


ــ� مــ	 pFم.�*ــات ال 	ــ�رة أك�ــ� مــ;,
 م.اف�
ها.

     



 ١٢/١٢/٢٠١٨دی�ا ع��العا'ى م�%� اب� ز�� / د  لل ��ات                ال��اف
	ةأث� ت��	� ال�
��� ال�اخلى على ت�
	� الق�رة 

 ٤٤٦                                            المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
  

This research aims to study the effect of internal marketing on 
improving the competitiveness of companies as a field study on 
the garment industry in the Arab Republic of Egypt. 
An analytical model is developed as a guideline to test the 
relationship between internal shopping dimension 
(administrative support for employees, hiring and recruitment 
procedures, employee training programs, employee career paths, 
internal communication network application, labor relations, 
teamwork, Bonuses and incentives) and the competitiveness of 
the company. A quantitative method was chosen using the 
deductive input in this study. The completed survey list was 
designed by the surveyor and was directed to the employees of 
the garment companies in the 10th of Ramadan City through the 
personal interview.To analyze the initial data of the research, the 
statistical program spss was used to enter the initial data. The 
sample size was 384, while the number of valid forms was 340, 
which is 88.5% of the total sample size. 
The results show the positive correlation between the internal 
marketing and competitiveness of companies. It also showed 
that there is a positive effect of all internal marketing styles on 
the competitiveness of companies. 


