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ب��ار رأس ال�ال الف��� القائ� على نهج ال���� واإل ةدور إدار 
 في ت ق�5 ال�4اعة ال�)���3ة

  دراسة ت@�4ق�ة على العامل�? <ال=�>ة ال��9;ة لالت9االت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  علي أب" ش اتهد>�"رة/ ث)اء مع"ض 
  أك�"�I ٦جامعة  >ل�ة اإلق�9اد واإلدارة –مDرس <ق�C إدارة األع�ال 

  

:L 4ال MNمل  
ال�ال الف%�$ القائ  على دور إدار رأس اس�ه
ف ه�ا ال��� ال��
اني مع�فة  الهDف:

 (
نهج ال���2 واالب�%ار(رأس ال�ال ال�.�$ ، رأس ال�ال ال�-,��ي ، رأس مال ال�*
ی
في ت�ق�7 ال��اعة ال�-,���ة (الق
رات االس�غالل�ة ، الق
رات االس�%.اف�ة) دراسة 
ت�A�ق�ة على العامل�@ ?ال.�<ة ال�>�=ة لالت>االت. وت  اخ��ار ع�-ة ع.9ائ�ة 

) ?ال.�<ة ال�>�=ة ٣٠٠) مف�دة م@ العامل�@ (ع
د ال��F*���@ ٣٧٢ا (ق9امه
  لإلت>االت م-Aقة تل�ف9نات القاه�ة.

  ت.�� ن�ائج ال��� إلى ال-�ائج ال�ال�ة: ال)�ائج:
 الف�ض األول Pاخ�الفات مع-9=ة ذات دالة  رف 
ال�$ ی-N على أنه ال ت9ج

إح>ائ�ة ب�@ آراء العامل�@ ح9ل أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 
  واالب�%ار، وUال�الي ت  ق�9ل الف�ض ال�
یل للف�ض األول. 

 انيQالف�ض ال Pاخ�الفات مع-9=ة ذات دالة  رف 
ال�$ ی-N على أنه ال ت9ج
ب�@ آراء العامل�@ ح9ل أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة، وUال�الي ت  ق�9ل الف�ض إح>ائ�ة 

  ال�
یل للف�ض الVاني. 
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 LالQالف�ض ال Pعالقة  رف 
رت�اW مع-9=ة ذات إوال�$ ی-N على أنه ال ت9ج
دالة إح>ائ�ة ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار وأ?عاد 

  وUال�الي ت  ق�9ل الف�ض ال�
یل.  ال��اعة ال�-,���ة،
 الف�ض ال�ا<ع Pمع-9$ ذو داللة  رف ��تأث 
وال�$ ی-N على أنه ال ی9ج

إح>ائ�ة أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار على الق
رات 
  االس�%.اف�ة، وUال�الي ت  ق�9ل الف�ض ال�
یل. 

 SامNالف�ض ال Pمع-9$ ذو داللة  رف ��تأث 
وال�$ ی-N على أنه ال ی9ج
إح>ائ�ة أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار على الق
رات 

  االس�غالل�ة، وUال�الي ت  ق�9ل الف�ض ال�
یل. 
رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار، ال��اعة  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

 ال�-,���ة.
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The Role Of Intellectual Capital Management Based On The 
Approach Of Excellence And Innovation In Achieving 

Organizational Ambidexterity 
An Applied Study on The Telecomegypt Company 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Abstract: 
Objective of the study: This field study aimed at knowing the role of 
Intellectual Capital Management based on the approach of the Excellence 
and Innovation (Human Capital, Organizational Capital and Renew 
Capital) in achieving the Organizational Ambidexterity (Explorative and 
Exploitative Capacities), an Applied Study on the employees in Telecom 
Egypt Company (TE). 
The sample: was selected randomly of 372 employees in the Telecom 
Egypt Company (TE) in Cairo Telephones Area. The respondents of the 
sample was (300) employees. 
Results: 

The results of the study are the following: 
- Refusal of the first hypothesis which is: There are not any statistical 
moral differences among the employees about the factors of the 
intellectual capital based on the approach of excellence and innovation. 
The alternative hypothesis for the first hypothesis was accepted.  
- Refusal of the second hypothesis which is: There are not any statistical 
moral differences among the employees about the factors of the 
organizational ambidexterity so the alternative hypothesis for the second 
hypothesis was accepted.  
- Refusal of the third hypothesis which is: There is not any statistical 
moral relationship between the factors of the intellectual capital based on 
the approach of excellence and innovation and the factors of the 
organizational ambidexterity.  So the alternative hypothesis was accepted.  
- Refusal of the fourth hypothesis which is: There is not any statistical 
moral relationship for the factors of the intellectual capital based on the 
approach of excellence and innovation and the explorative capacities.  So 
the alternative hypothesis was accepted.  
- Refusal of the fifth hypothesis which is: There is not any statistical 
moral relationship for the factors of the intellectual capital based on the 
approach of excellence and innovation and the exploitative capacities.  So 
the alternative hypothesis was accepted. 
Keywords: Intellectual Capital based on the approach of Excellence 
and Innovation, Organizational Ambidexterity 
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  ال�قDمة:
ـــــع ال�*ـــــاالت االق�>ـــــادZة  ـــــ�ة فـــــي ج�� ـــــة م�غ� تعـــــ�_ ال�-,�ـــــات ال�عاصـــــ�ة فـــــي ب�[
واالج��اع�ة والVقاف�ة، وت��� ع@ آل�ات ح
یVة لل�-افFة م@ أجل ال�فا` على ق
رتها 
على ال�%�ف وال�أقل  لd�ان االس���ار وال�قاء وال-�9 في م*ال األع�ال في bل هـ�ه 

ی�ــ�ر حاجــة ال�-,�ــات إلــى االســ�V�ار الفعــال  ال��ــ
Zات ال��ل�ــة والعال��ــة، وهــ�ا مــا

 ه�ا االس�V�ار فـي F*�=و ،fعل ال�-,�ات قادرة على ال�-اف*Z $لل�9ارد ال�.�=ة ال�
أفdل ص9رة في أم�الك ال�-,�ات ل�ؤساء وقـادة  لـ
یه  القـ
رة علـى ال�ـأث�� فـي أداء 

ومـ@  أه���هـا? ون و=�F.ـع�  9نهامع الb9�فة ال�ي Z�ارس وت*عله  ی-
م*9ن ال��ؤوس�@ 
  ).NCERT, 2015ث  ال9ص9ل لل��اعة ال�-,���ة (

وت�d�@ ال��اعة ال�-,���ة ت�ق�7 أه
اف م�nلفـة مVـل االب�%ـار والفاعل�ـة، واالسـ�غالل 
  ).Nemanich &Vera, 2009واالس�%.اف (

فــي وقــp واحــ
  لهــا ســ�غالل ال�ــ9ارد ال��احــةال�-,�ــة مــ@ اال��اعــة ال�-,���ــة ت�oــ@ و 
 qذل rة. و=�ت�
  �9�F=ات عال�ة م@ األداء ال�-,��ي.?واس�%.اف م9ارد ج
ی

و=ع��ـــ� رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واالب�%ـــار مـــ@ م�Aل�ـــات ت�ق�ـــ7 
ال��اعة ال�-,���ة. ح�� أن رأس ال�ال الف%�$ FZاه  في ب-ـاء وت.ـ��
 العقـ9ل ال�.ـ�=ة 

ق��ة ال�.�=ة للعامل�@ في ال�-,�ة، ?اإلضافة إلى ت-��ة وsدارة عال�ة ال���2، وتع,�  ال
ال�ع�فــة وز=ــادة القــ
رة علــى ت9ل�ــ
 األف%ــار ذات القــ�  العال�ــة. ولــ�لq بــ
أ ال�ــاح9Vن فــي 
تق>ي أ?عـاد رأس ال�ـال الف%ـ�$ وال��اعـة ال�-,���ـة ال�ـي ت�oـ@ ال�-,�ـة مـ@ ال9صـ9ل 

  ).Freij & Olsson, 2014إلى ت�F�@ االداء ال�-,��ي (
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ولق
 ت-اول-ا فـي هـ�ا ال��ـ� إxـارًا ن,�=ـًا لل��ـ� مـ@ خـالل عـ�ض رأس ال�ـال الف%ـ�$ 
القــــائ  علــــى نهــــج ال���ــــ2 واإلب�%ــــار و<ــــ�لq ال��اعــــة ال�-,���ــــة، عــــالوة علــــى عــــ�ض 
ال
راســــات الFـــــا?قة ال�ــــي ت-اولـــــp م9ضــــ9ع ال
راســـــة، وU�ــــان م.ـــــoلة ال��ــــ� وأه
افـــــه 

، ثــــ  ع�ضــــ-ا ل-�ائ*ــــه و<ــــ�لq ن�ــــائج اخ��ــــارات وف�وضــــه وأه���ــــه وم-ه*��ــــه وحــــ
وده
  ف�وضه، ال�9ص�ات ال�ي ت9صل إل�ها.

  اإلWار ال)��3 للL 4: -أوًال:
فـــي ضـــ9ء م-ه*�ـــة ال��ـــ� وت�ق�قـــًا أله
افـــه ســـ9ف تFـــ�ع�ض ال�احVـــة خ�=Aـــة تـــ
ف7 
ال
راسة، واإلxار ال-,ـ�$ لل
راسـة، وسـ��  ت-,ـ�  خAـة ال��ـ� <�ـا Z,هـ� فـي خ�=Aـة 

 ة:ال�
ف7 ال�ال�
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  خ�;@ة تDف5 الDراسة: ١/١
  

  

  ): خ�;@ة تDف5 الDراسة١ش]ل رق� (
  

  
  
  

  اإلWار ال)��3 للL 4  أوالً 
  خ�=Aة ت
ف7 ال
راسة  ١/١
  رأس ال�ال الف%�$   ١/٢
  ال��اعة ال�-,���ة  ١/٣

  الDراسات الCا<قة  ثان�اً 
  م=]لة الL 4  ثالQاً 
  أهDاف الL 4  را<عاً 

  ف�وض الL 4  خامCاً 
  أه��ة الL 4  سادساً 
  م)ه^�ة الL 4  سا<عاً 
  حDود الL 4  ثام)اً 
  تاسعاً 

  
  
  
  
  
  

L 4ان�ة واخ�4ار ف�وض الDراسة ال��Dال  
  الف�ض األول:

ال ت9ج
 اخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العامل�@ ح9ل أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  
  على نهج ال���2 واإلب�%ار ?ال.�<ة م�ل ال
راسة.

  الQاني:الف�ض 
ال ت9ج
 اخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العامل�@ ح9ل أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة ?ال.�<ة 

  م�ل ال
راسة.
:LالQالف�ض ال  

ال ت9ج
 عالقة ارت�اW مع-9$ ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 
  واإلب�%ار وأ?عاد ال��اعة ال�-,���ة ?ال.�<ة م�ل ال
راسة.

  ال�ا<ع:الف�ض 
ال ی9ج
 تأث�� مع-9$ أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار 

  على االس�غالل ?ال.�<ة م�ل ال
راسة.
:SامNالف�ض ال  

ال ی9ج
 تأث�� مع-9$ أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار 
  على االس�%.اف ?ال.�<ة م�ل ال
راسة.

  ن�ائج الDراسة وال�"ص�ات  عاش�اً 

الدراسة 
  الميدانية 
واختبار 
 الفروض

اإلطار 
النظري 
 للبحث
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  رأس ال�ال الف��� القائ� على نهج ال���� واالب��ار: ١/٢
ف��ا یلي ت�Fع�ض ال�احVة تع�=| رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 

رأس ال�ال الف%�$ ورأس ال�ال ال�اد$، وأ?عاد رأس ال�ال واالب�%ار، والف�ق ب�@ 
  الف%�$ <�ا یلي:

  تع�;` رأس ال�ال الف���: ١/٢/١
) رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ "?أنـــه م�>ـــلة الق��ـــة اإلق�>ـــادZة ZGuthrie, 2001عـــّ�ف (

ل-ــ9ع�@ مــ@ األصــ9ل غ�ــ� ال�ل�9ســة ل�-,�ــة مع�-ــة ه�ــا: رأس ال�ــال ال�.ــ��، ورأس 
والـــ�� ی�%ــ9ن مـــ@ ال�ع�فـــة ال�ات�ـــة ال�
م*ــة ون,ـــ  ال�اســـ� وعالقـــات ال�ــال اله�oلـــي 

  الع�ل وع-اص� مع-9=ة أخ�� غ�� مل�9سة".
) رأس ال�ــــال الف%ــــ�$ "?أنــــه OECDوتعــــّ�ف م-,�ــــة ال�عــــاون وال�-��ــــة االق�>ــــادZة (

الق��ـــة االق�>ـــادZة ل-ـــ9ع�@ مــــ@ األصـــ9ل غ�ـــ� ال�ل�9ســــة لل�-,�ـــة ه�ـــا رأس ال�ــــال 
ـــة  اله�oلـــى ورأس ال�ـــال ال�.ـــ�$ ح�ـــ� Z.ـــ�ل رأس ال�ـــال اله�oلـــي الع�ل�ـــات ال�-,���

واإلجـــ�اءات وال�%-9ل9ج�ـــا وال�ل%�ـــة الف%�=ـــة وشـــ�oات ال�9ز=ـــع، ب�-�ـــا Z.ـــ�� رأس ال�ـــال 
ال�.ــــ�� إلـــــى ال�ــــ9ارد ال�.ـــــ�=ة داخــــل ال�-,�ـــــة، و<ــــ�لq ع�ـــــالء ومــــ9ردی@ ال�-,�ـــــة 

  و=�d�@ ال��nات وال�عارف واإلب
اعات".
) رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ ?أنـــه "Zعoـــf <ـــل ال*9انـــ� الف%�=ـــة ٢٠٠٦وعـــّ�ف (جـــاد الـــ�ب، 

للعقـ9ل ال�.ـ�=ة عال�ــة ال���ـ2 وال�ـى ت�Vــل ال*9انـ� غ�ـ� ال�ل�9ســة فـي ال�-,�ـة، وهــى 
ـــ2 العـــالي مـــ@ ال*9انـــ� أو األصـــ9ل  ـــة ن�ـــ9 ال-�ـــ9 وال�قـــ
م وال��� ـــأث��ًا وفعال� ـــ� ت Vاألك

  األخ�� ال�ل�9سة".
الف%ـــــ�$ ?أنهــــا "م*�9عـــــة األف%ــــار وال�ع�فـــــة  ) رأس ال�ــــال٢٠١١وُ=عــــّ�ف (الهاللـــــى، 

ـــ7 مـــ@ فلFـــفة ال�*��ـــع، وت-Fـــ*  مـــع أهـــ
اف  ـــى Z��ل%هـــا األفـــ�اد، وت-Aل اإلب
اع�ـــة ال�
ال�-,�ـــة، وال ت�ـــ9اف� ل-,ـــ�ائه  فـــي ال�-,�ـــات ال��اثلـــة األخـــ��، ومـــ@ ثـــ  تFـــاه  فـــي 
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ــــة ت��2هــــا عــــ@ غ��هــــا مــــ@  ــــة ومع-9= ــــ
 مال� ــــ7 لهــــا ع9ائ تAــــ9=� أداء ال�-,�ــــة، وت�ق
  ل�-,�ات ال�-ا�bة".ا

<ـل مـاo�Z@ لل�-,�ـة أن  ) رأس ال�ال الف%ـ�$ ?أنـهNa Fu et al, 2016ك�ا Zع�ف (
ت��ل%ـــه مـــ@ قـــ
رات مع�ف�ـــة م���ـــ2ة أك�Fـــ��ها مـــ@ م9اردهـــا ال�.ـــ�=ة ال����ـــ2ة و ه�oلهـــا 
ال�-,��ي ال*�
 وعالق�ها مع الع�الء، ?�ا dZ�@ لها ق��ة مdافة ت�o-هـا مـ@ ت�ق�ـ7 

  م�ف�دة ل��ق�7 أه
افها. م2اZا ت-افF�ة
وتعــ�ف ال�احVــة رأس ال�ــال الف%ــ�$ ?أنــه م*�9عــة مــ@ األصــ9ل غ�ــ� ال�ل�9ســة ال�ــى 
ت�Fــ  ?عــ
م وجــ9د <�ــان مــاد$ لهــا ول%-هــا تع��ــ� جــ2ًءا مــ@ رأس مــال ال�-,�ــة والــ�� 
ی�%ــ9ن مــ@ أرUعــة م9oنــات أساســ�ة وهــى رأس ال�ــال ال�.ــ��، ورأس ال�ــال االج��ــاعي 

ــ
اخلي) ورأس مــال ال�*
یــ
 ال�ــى (الnــارجي أو العال قــات)، ورأس ال�ــال ال�-,��ــي (ال
ت�فاعل مع ?عdها ال�ع� م@ أجل ال�Fاه�ة في إن�ـاج أو تقـ
Z  خـ
مات م���ـ2ة م�ـا 
یــ�د� إلــى اســ���ار=ة ال�-,�ــة وقــ
رتها علــى ال�-افFــة فــي دن�ــا األع�ــال وعلــى تع,ــ�  

  ق���ها.
  ال الف���:الف�ق ب�? رأس ال�ال ال�اد� ورأس ال� ١/٢/٢

لــ  Zعــ
 امــ�الك أحــ
ث اآلالت وال�عــ
ات وال��ــاني م>ــ
را لل���ــ2 بــ�@ م-,�ــات ال�ــ9م 
 

امها، فال�-,�ـة ال�ـى تفقـnرة علـى اسـ�
ول%@ أص�ح ال��q ال�ئ�Fـي لل-*ـاح هـ9 القـ
كــــل معــــ
اتها وآالتهــــا لFــــ�� أو آلخــــ� ول%ــــ@ ت�ــــ�ف� ?ال�9اهــــ� وال�هــــارات وال�nــــ�ات 

ا أن تعـ9د ل�*ـال الع�ـل ?Fـه9لة، ?عoـf تلـq ال�ـى تفقـ
 قـ9ة االح��اف�ة للعـامل�@ o�Z-هـ
الع�ل ال�اه�ة وت�اف� على ?قاء اآلالت وال�ع
ات وه�ا ه9 الف�ق بـ�@ ال�ـ9ارد ال�ادZـة 

 (ال�ل�9سة) وال�9ارد الف%�=ة (غ�� ال�ل�9سة).

ـــة وال�ـــ9ارد الف%�=ـــة ٢٠١٠وذ<ـــ� (ن*ـــ  ،       Z@ ال�ـــ9ارد ال�اد�ـــ ـــه ت9جـــ
 فـــ�وق ب ) أن
@o�=ول رق   و
  ): ١ت9ض��ها في ال*
ول ال�الي (ج
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  )١جDول رق� (
  الف�وق ب�? ال�"ارد ال�ادbة وال�"ارد الف��;ة

  (رأس ال�ال الف���)   (رأس ال�ال ال�اد�)  ال�4ان
  غ�� ماد$ وغ�� مل�9س وغ�� م-,9ر  ماد$ مل�9س وم-,9ر  ال��2ة األساس�ة


  مoان ال�9اج
ی9ج
 ض�@ ال��[ة ال
اخل�ة 

  لل�-,�ة
  ی9ج
 في عق9ل األف�اد العامل�@ في ال�-,�ة

  األف�اد ذو� ال�عارف وال��nات وال�هارات  اآلالت، ال�ع
ات، ال��اني  ال��V�ل ال-�9ذجي

  م�2ای
ة ?اإلب�%ار  م�-اقN  الع9ائ


ام ال�اد$   ن�r خل7 ال�Vوةnال ال9اسع  ال�9ارد –?االس��n2 ?االن��اه وال�ال��<?  
  ع�ال ومه-�9ن ال�ع�فة  الع�ال ال�
و=9ن   األف�اد
  ق��ة ت�ادل ع-
 االس�ع�ال  ق��ة اس�ع�ال وق�  ت�ادل  الق��ة

ص٢٠١٠ال�D9ر: ن^� ع4"د ن^�، إدارة الالمل�"سات، (ع�ان: دار ال�ازورe العل��ة،  ،(١١٩.  
  

  أ<عاد رأس ال�ال الف���: ١/٢/٣
  :)Na Fu et al, 2016(ت��Vل أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ في ثالثة أ?عاد وهي 

 :e�=4رأس ال�ال ال �
و=��Vل في ال�ع�فة وال�هارات والق
رات ال�ى ت�ـ9اف� لـ
مb9في ال�-,�ة و=�o@ تق9=ة ه�ا ال�9oن ع@ �x=7 إخ��ـار أفdـل الع-اصـ� لل�-��ـة 

 ال�ه-�ة للعامل�@.

 اســات واإلجــ�اءات ال�9جــ9دة رأس ال�ــال ال�)��3ــي�Fــل فــي الــ-,  والV��=و :
,ام ال�عل9مات o�Z@ العامل�@ م@ ن.� ما ل
یه  م@ مع�فة وخ�ـ�ة فـى ج��ـع ك�ا أن ن

  أن�اء ال�-,�ة.
 :DیــD^ــ�وة  رأس مــال ال�Vــل الV�=اع فــي ال�-,�ــة، و
و=عoــf القــ
ره علــى اإلبــ

الف%�=ــــة ال�Fــــ�ق�ل�ة، <�ــــا یــــ�  ت>ــــ9=�ه مــــ@ خــــالل اإلســــ�V�ارات الفعل�ــــة فــــي ال��ــــ� 
 ).2٢٠١١ (الهاللي، وال�9A=� وت�-ي اإلب
اع ل��ق�7 ال���
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  أه��ة رأس ال�ال الف���: ١/٢/٤
 Urich & Samallwood) أن <ــل مــ@ ( Ingham ,2007وذ<ــ� (        

) ت�o-ــا مــ@ ال�عــ�ف علــى إحــ
� ع.ــ�ة قــ
رة غ�ــ� مل�9ســة تــ
ل علــى أه��ــة 2004,
 qـــة األع�ـــال ?ال�-,�ـــات وتلـــ�ـــة لفاعل�9نـــات رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ وأنهـــا ?الغـــة األه�oم

 ت هى:الق
را

 :e�=4ان: رأس ال�ال ال��رتان ال�ال
 ی�9اف� ف�ه الق

 ال*�ب وال��ف�2 وال�فا` على األف�اد ذو� ال%فاءة واالل�2ام. ال�"ه4ة: )١(

 وضع القادة فى ج��ع أن�اء ال�-,�ة. الق�ادة: )٢(

 :ة: رأس ال�ال ال�)��3ي�رات ال�ال
 ی�9اف� ف�ه الق

 إح
اث تغ���ات هامة و�FUعة ع-
 ال�dورة. ال�Cعة: )٣(

 ال�Aال�ة ?األداء العالي م@ العامل�@. ال�Cاءلة: )٤(

 ت9ل�
 األف%ار ب�@ العامل�@ ال�ى ت�
ث الفارق وال�أث�� في األداء. ال�عل�: )٥(

إح
اث اإلن*از م@ خالل ال�-�*ات والع�ل�ات ال��9Aرة في  االب��ار: )٦(
 ال�-,�ة.


ام. ال�فاءة: )٧(nاس� @Fامها أح
nرة في إدارة ال�9ارد واس�
 الق

 :DیD^ة: رأس مال ال��رة ال�ال
 ی�9اف� ف�ه الق

: الق
رة على اإلب
اع في ال�-,�ة، و=�Vل ال�Vوة االب��ار واالبDاع وال���� )٨(
الف%�=ة ال��Fق�ل�ة، <�ا ی�  ت>9=�ه م@ خالل االس�V�ارات الفعل�ة في ال��� 


اع ل��ق�7 ال���2.وال�9A=� وت�-ي اإلب  
  ال�4اعة ال�)���3ة: ١/٣

ف��ا یلي ت�Fع�ض ال�احVة تع�=| ال��اعة ال�-,���ة، وأ?عاد ال��اعة ال�-,���ة <�ا 
  یلي:
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  تع�;` ال�4اعة ال�)���3ة: ١/٣/١
) إلـى أنهـا قـ
رة دی-ام�o�ـة تـ�ت�r ?ـاإلج�اءات والع�ل�ـات ZJansen et al.,2008.ـ��(


مها ال�-,�ــات nــ�Fال�ــي ت ،N�ــ<nــًال عــ@ تdلفــة، ف�n�دة ال
لــ
مج ال*هــ9د ال��عــ
وsعـــادة تn>ـــ�N، ودمـــج ، وsعـــادة دمـــج ال�ـــ9ارد واألصـــ9ل ع�ـــ� وحـــ
ات إس�%.ـــاف�ة 

  وsس�غالل�ة.
) إلــى أن ال��اعــة ال�-,���ــة هــي قــ
رة ال�-,�ــة علــى Raisch et al.,2009وأشــار(

�ـة مـع قـ
رتها فـي نفـf ت�ق�7  ال�9اءمة وال%فاءة فـي إدارتهـا ل��Aل�ـات األع�ـال ال�ال
  ال9قp على ال�%�ف مع ال�غ��ات في ال��[ة ال���Aة.

) ال��اعـة ال�-,���ـة علـى أنهـا قـ
رة ال�-,�ـة علـى Moon & Huh, 2011و=عـ�ف(
ت�ق�ــ7 ال%فــاءة فــي إدارتهــا ل��Aل�ــات األع�ــال فــي حــ�@ ت�%�ــف فــي ال9قــp نفFــه مــع 

  ال�غ��ات في ال��[ة.
ي الق
رة على ن.� م�ارسات اإلس�%.اف واإلس�غالل في ك�ا أن ال��اعة ال�-,���ة تع-

) pال9ق fنفCanterello et al,2012.(  
وت.�� ال��اعـة ال�-,���ـة إلـى قـ
رة ال�-,�ـة علـى م9اصـلة األن.ـAة اإلس�%.ـاف�ة ال�ـي 
ت�d�@ ن�9 األع�ال في ال��Fق�ل واألن.Aة اإلس�غالل�ة ال�ي ت�rF الع�ل�ات ل��ق�7 

Uرة م@ األر
 ).Stubner et al,2012اح وذلq في وقp واح
 (أق>ى ق

وتع��� ال�-,�ة ال�ارعـة قـادرة علـى إسـ�غالل ال%فـاءات ال�9جـ9دة (علـى سـ��ل ال�Vـال، 
تل��ــة إح��اجــات الع�ــالء ال�ــال��@) وsس�%.ــاف الفــ�ص ال*
یــ
ة (علــى ســ��ل ال�Vــال، 

واإلســ�غالل تAــ9=� م-�*ــات ج
یــ
ة) وذلــq فــي وقــp واحــ
. ومــع ذلــq، فاإلس�%.ــاف 
 & Schreudersأن.ــAة م�nلفــة ت�امــا وت�Aلــ� قــ
رات م�nلفــة داخــل ال�-,�ــة (

Legesse,2012.(  
) إلـى أن ال��اعـة ال�-,���ـة هـي القـ
رة ال�-,�ـة علـى إدارة Li et al.,2013و=.ـ�� (

اإلح��اجات ال��nلفـة ب-*ـاح وت-ف�ـ� اإلسـ��ات�*�ات ال��-اقdـة ، ح�ـ� ال�-,�ـة ت�ـ9اف� 
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ال�هارة فى إس�غالل ال%فاءات ال�9ج9د وsس�%.اف الف�ص ال*
ی
ة ?�ـا o�Z-هـا مـ@ لها 
  ت�ق�7 ال-*اح على ال�
� ال9A=ل.

 pال9قــ fــعي فــي نفــFرة ال�-,�ــة علــى م9اصــلة ال
ك�ــا أن ال��اعــة ال�-,���ــة هــي القــ
ـــــ�ت�r اإلس�%.ـــــاف ?ال��ـــــ�  ن�ـــــ9 <ـــــل مـــــ@ اإلب�%ـــــار اإلس�%.ـــــافي واإلســـــ�غاللي، و=

=ادة ال��ای@ في ح�@ أن اإلس�غالل ی2=
 م@ اإلن�اج�ة وال%فاءة م@ خالل وال�*�=�، وز 
ت�Fــ�@ ال�-ف�ــ� وال�ــ
 مــ@ ال��ــای@، و=ــ�� ?عــ� عل�ــاء ال��اعــة ال�-,���ــة أن اإلق�ــال 
ـــاء 9x=ـــل األجـــل ون*ـــاح  ـــى الع�ل�ـــات اإلس�%.ـــاف�ة واإلســـ�غالل�ة أمـــ�ًا حاســـ�ًا لل�ق عل

  ).Junni et al., 2013ال�-,�ات (
ال��اعـــة ال�-,���ــــة إلـــى قـــ
رة ال�-,�ــــات علـــى االســـ�فادة ?oفــــاءة مـــ@ الفــــ�ص وت.ـــ�� 

ال�9ج9دة في ال9Fق وZs*اد الف�ص واإلب�%ار ل�9اجهـة ت�ـ
Zات األسـ9اق فـي ال�Fـ�ق�ل 
)Patel et, 2013(٠ 

وتع�ف ال��اعـة ال�-,���ـة أdZـًا ?أنهـا قـ
رة القـادة وفـ�ق الع�ـل واألفـ�اد علـى حـ
 سـ9اء 
اإلس�%.ـــــــاف�ة واإلســـــــ�غالل�ة مـــــــع م�ا?عـــــــة الFـــــــل9ك اإلســـــــ�غاللي ?��ارســـــــة األن.ـــــــAة 

) 
  ).Hechanova, 2014&Rodriguezواإلس�%.افي في وقp واح
و=�oـــ@ تع�=ـــ| ال��اعـــة ال�-,���ـــة علـــى أنهـــا القـــ
رة علـــى خلـــ7 ال�ـــ9ازن والقـــ
رة علـــى 
 pال9قـــــ fــــف وال�9اءمــــة وال%فــــاءة وال��ونــــة، واإلســـــ�غالل واإلس�%.ــــاف فــــي نفــــ�ال�%  

 ) Othman,2014&Zaidi (٠  
) إلى أن ال��اعة ال�-,���ة هي الق
رة على ال��ا?عة فـي وقـTinoco,2015 pوأشار (

واح
 ب�@ اإلس�%.ـاف واإلسـ�غالل، ح�ـى o�Zـ@ ت�قـ7 م�ـ2ة ت-افFـ�ة مFـ�
امة وع->ـ�ًا 
  أساس�ًا م@ ع-اص� ال�*
ی
 ال�-,��ى فى م9اجهة تغ�� ال��[ة.

 ,.VLi et alــة علــى ال�فهـ9م الــ�� وضــعه (وفـى ضــ9ء مـا ســ�7 ســ9ف تع��ـ
 ال�اح

) و=.�� إلى أن ال��اعة ال�-,���ة هي قـ
رة ال�-,�ـات علـى إدارة اإلح��اجـات  2013
ال��nلفـة ب-*ــاح وت-ف�ــ� اإلســ��ات�*�ة ال��-اقdــة، ح�ـ� أن ال�-,�ــة ت�ــ9اف� لهــا ال�هــارة 
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?�ا o�Z-هـا  في إس�غالل ال%فاءات ال�9ج9دة وsس�%.اف الف�ص ال*
ی
ة في وقp واح
  م@ ت�ق�7 ال-*اح على ال�
� ال9A=ل. ونالح� م@ ال�ع�=| الFاب7 ما یلي:

 ش�9ل ه�ا ال�فه9م جان��@ لل��اعة ال�-,���ة ه�ا اإلس�غالل واإلس�%.اف. - ١

أشار ه�ا ال�فه9م إلى أنه ع-
ما ت��o@ ال�-,�ة م@ إدارة إح��اجاتها ب-*اح م@  - ٢
واإلســـ�غالل�ة فـــإن ذلـــ�Z qقـــ7 ال-*ـــاح علـــى خـــالل م�ارســـ�ها ألن.ـــ�Aها اإلس�%.ـــاف�ة 

 ال�
� ال9A=ل.

أوضح ه�ا ال�فه9م أن ال�-,�ة ال�ارعة هي ال�ـي ی�ـ9اف� لـ
یها مهـارة اإلسـ�غالل  - ٣
.
 واإلس�%.اف في وقp واح

  أ<عاد ال�4اعة ال�)���3ة : ١/٣/٢
اخ�لفp اآلراء في ع
د أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة ت�عًا الخ�الف فلFفة مق
م�ها     

ال�ي FZع9ن إلى ت�ق�قها، وU-اًء عل�ه قامp ال�احVة ?إج�اء ?�� م�Fي لل�ع�ف على 
 ه�ه األ?عاد <�ا ه9 م��@ في ال*
ول اآلتي:
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  ) أ<عاد ال�4اعة ال�)���3ة حnC أراء <عP ال4اح�Q?  ٢جDول رق� ( 
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He& wong, 2004                            

Justin&peter, 2005                            

Hess & rothaermel, 2008                            

Jansen et al., 2008                           

Luo & rul, 2009                            

raisch et al., 2009                           
Cermeli & helev, 2009                             

Chang et al., 2009                            
Simsek, 2009                             

wulf , et al., 2010                           

Shoo, 2010                           
Tempelaar, 2010                            
Riedl et al., 2013                       

Preda, 2014                       

Na Fu et al., 2016                       

Pérez et al., 2017                       
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أن ه-اك ?ع
ی@ أساس��@ لل��اعة ال�-,���ة ق
 شoال  ال*
ول الFاب7ی�dح م@ خالل 
 
  اع��
ت ال
راسة ال�ال�ة ه�ی@ ال�ع
ی@ وه�ا:أعلي ن�Fة اتفاق ب�@ ال�احV�@ وق

  Exploration االس��=اف ١/٣/٢/١
) إلى أن االس�%.اف ه9 ال��� وال�*�Uة Jansen et al., 2008أشار (    

م@ ت�A�7 الالم�<2=ة، والVقافات ال�ي ت���ع ?��=ة ال�ف%��، والع�ل�ات ال�ي ت-�ج 
 األقل رس��ة. <�ا أشار إلى أن االس�%.اف o�Z@ وصفه م@ خالل ما یلي:

 .ة�ى ال�-�*ات ال�الAnل�ات ال�ي ت�A��تق�ل ال�-,�ة ال 

 .ة
 ت��%� ال�-,�ة م-�*ات ج
ی

 ��9ق الFة  في ال
 لي.ت*�ب ال�-,�ة ال�-�*ات ال*
ی

 .ة ت�امًا
 ت9Fق ال�-,�ة م-�*ات وخ
مات ج
ی

 .ة
 ت�Fف�
 ال�-,�ة في <V�� م@ األح�ان م@ الف�ص ال*
ی
ة في األس9اق ال*
ی

 .ة

م ال�-,�ة ?إن�,ام ع@ ق-9ات ت9ز=ع ج
یn�Fت 

 .ة
 ت��� ال�-,�ة ع@ الع�الء ال*
د في األس9اق ال*
ی

@ األف%ار ال*
ی
ة و=�ت�r اإلس�%.اف ب�ع� ال�>Aل�ات مVل ال��� ع    
وال�nا�xة وال�*�Uة واإلب�%ار. و=ع�ف اإلس�%.اف <��ف2 لل���. واإلب
اع، 
وال�*�=� واإلب�%ار وال�غ��� ال*�ر$ وخل7 م-�*ات وع�ل�ات وخ
مات ج
ی
ة 

)Bodwell , 2011.(  
) إلى وج9د تأث�� Prieto & Santana, 2012ب�-�ا أشار <ًال م@ (    

  س ال�ال الف%�� في ال�-,�ة.لإلس�%.اف على تع2=2 رأ
) أن اإلس�%.ـاف یـ�ت�r ب-,ـام الع�ـل م�تفـع األداء، Patel et al., 2013وأوضـح (

  وأن اإلس�%.اف ی�ت�o.? rل عFoي مع اإلب�%ار ال�
ر=*ى لل�-�ج.
و=ع��ـــ� اإلب�%ـــار اإلس�%.ـــافي ن��*ـــة لل��ـــ� عـــ@ إجـــ�اءات ت-,���ـــة ج
یـــ
ة     

، واألع�ال ، والع�ل�ات ، وال�-�*ات، وهي ت�<ـ2  وsك�.اف أسال�� ج
ی
ة لل�%-9ل9ج�ا
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علـــى تل��ـــة إح��اجـــات الع�ـــالء واألســـ9اق ال-اشـــ[ة مـــ@ خـــالل تقـــ
Z  ت>ـــام�  ج
یـــ
ة ، 
  ).Li et al., 2013وتق
Z  م-�*ات ج
ی
ة ، وت9A=� ق-9ات ج
ی
ة لل�9ز=ع (

و=*� على ال�-,�ات في حالة اإلس�%.اف أن تق9م ب�ق��  رؤ=�ها ?ان�,ام،     
وت.*�ع االب�%ار، أن ت%9ن على اس�ع
اد ل�ع
یل أو تغ��� اإلس��ات�*�ات وال�-�*ات 

). وت�<
 أن.Aة اإلس�%.اف على Schreuders & Legesse, 2012واألس9اق (
). <�ا .Z�� Riedl et al., 2013أه��ة إك�Fاب ال�ع�فة ال*
ی
ة  الnارج�ة (

 Papachroni etب�%ار(اإلس�%.اف إلى ال��� ، واالخ�الف وال�*�=� واال

al.,2014(٠  

و=�ت�r الFل9ك اإلس�%.افى ?اإلب
اع وال�$ ق
 ی-�ج ع
د ال �Z>ى م@ األف%ار ال*
ی
ة 
وال�V��ة ومفاه�  ج
ی
ة ومع ذلq ، فان الع
ی
 م@ ال�-,�ات تف.ل ألنها غ�� قادرة على 


امة <�ا ی�ت�r اإلس�%.اف ?ال�*�=� �Fت�9=ل األف%ار إلى أع�ال م ، $
وال�ف%�� ال�ع
 @�dة اإلب�%ار ال�ي ت��ة م@ ع�ل�o��ة في ال��احل ال�رة اإلس�%.اف
واإلب
اع. وتع�ل الق

  ٠)Rodriguez & Hechanova,2014ت9ل�
 أف%ار ومفاه�  ع
ی
ة (

ح��اجـات الع�ـالء إس�%.ـاف�ة ?.ـoل جـ�ر� ، و=ـ�  ت>ـ���ها ل�ل��ـة وتـ�  اإلب�%ـارات اإل
هى ت�Aل� مع�فة ج
ی
ة أو خ�وج ع@ ال�ع�فـة القائ�ـة، وغال�ـًا أو األس9اق ال-اش[ة ، ف

ك�Fــاب ال�-,�ــة م�ــ2ة إمــا تــ�ت�r ?ال�*�Uــة وال��ونــة وال�ف%�ــ� ال*ــان�ى م�ــا Zع�ــل علــى 
  ).Preda, 2014ت-افF�ة (

)  إلـــى أن ال�Fـــ�9=ات العال�ـــة مـــ@ اإلس�%.ـــاف تـــ�ث� فـــى Preda,2014وقـــ
 أشـــار (
  ال��2ة ال�-افF�ة لل�-,�ة.

ــــ��  ــــ| اإلس�%.ــــاف ب9صــــفه إســــ��ات�*�ة Tinoco,2015( و= ــــه o�Zــــ@ تع�= ــــى أن ) إل
اإلب�%ـــار ال�ـــي ت.ــــ�ل القـــ�ارت واألن.ــــAة ال�ـــي تهــــ
ف إلـــى الــــ
خ9ل أو إن.ـــاء ســــ9ق 
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ال�-�*ات ال*
ی
ة مع إب�%ار ال�-�*ـات ?.ـoل جـ�ر$، <�ـا أن اإلس�%.ـاف هـ9 إب�%ـار 

ــــ ــــة ج
ی ــــة ت%-9ل9ج� ــــ
 ?�ع�ف ــــ�ج ج
ی ة. <�ــــا أوضــــح أن ال�-�*ــــات ?.ــــoل جــــ�ر$ <�-

  االس�%.اف ی�ث� في تع2=2 أداء ال.�<ات ?�ا ی�د� إلى ز=ادة الق��ة للع�الء.

 Exploitation االس�غالل ١/٣/٢/٢

إلى أن االس�غالل ی�ت�r ?ال%فاءة وال�Jansen et al., 2008(  �=9A(شار أ    
وال��Fـــ�-ات وز=ـــادة ال�قا?ـــة وsضـــفاء الAـــا?ع ال�ســـ�ي. <�ـــا أشـــار إلـــى أن االســـ�غالل 

  o�Z@ وصفه م@ خالل ما یلي: 
 .ة�ال�-�*ات ال�ال @�Fان ب���م@ األح ��V> تق9م ال�-,�ة في  
 ة على ال�-�*ات اA�F? التZ
 ل�ال�ة.تق9م ال�-,�ة ?ان�,ام ب�-ف�� تع

 .ة�ة وفي األس9اق ال��ل�ات، ول%@ في ال�-�*ات ال�ال-�Fم ال�-,�ة ت�
 تق

 .ة�فاءة م-�*اتها ال�ال> @�Fتق9م ال�-,�ة ب�� 

 .ة�ات ال�*  في األس9اق ال�الZاه  ال�-,�ة في ز=ادة إق�>ادFت 

 .@��مة للع�الء ال�ال

مات ال�قnع ال�تق9م ال�-,�ة ب�9س 

 ات ا�ف الع�ل�ت%ال ��فnة لل�-,�ة.ت�اخل
 ل

إلى أن اإلس�غالل Zع�� ع@ الق
رة  )Nemanich &Vera, 2009(وأشار     

ام ال�عارف ال��احة وت-ف�ـ�ها ?غ�ـة ال9صـ9ل nس�sعلى ال�عل  م@ ال��ارسات القائ�ة و

.@�Fوال�� ��ال%فاءة واإلخ��ار وال�-ف? rل، <�ا ت�ت�dل9ضع أف  
لغـ�ض ال��Fـ�@ ال�Fـ��� وال�عـ
یل وال
قـة، وُ=ع�ف اإلسـ�غالل ?أنـه ز=ـادة فـي ال�ع�فـة 


مات (nات وال�ر=*ى لل�-�*ات والع�ل
  ).Bodwell, 2011وال�غ�� ال�
و=*� أن ت�<2 ال�-,�ة في حالة االس�غالل على الق�ام ?أن.Aة مVل خ
مة   

 ,Schreuders & Legesseالع�ـالء وsصـالح األخAـاء ?ـأك�� قـ
ر مـ@ ال%فـاءة (

2012.(  
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) أن القــــ
رة علــــى إســــ�غالل Boumgarden et al., 2012و=ــــ�� (    
اإلب�%ارات ه9 أك�V ق��ة مع وج9د ق
رة أك�� على ت9ل�
 اإلب�%ارت ه9 أك�V ق��ـة مـع 
وجـــ9د قـــ
رة أك�ـــ� إلســـ�غاللها، فقـــ
 oZـــ9ن ه-ـــاك فائـــ
ة ل�9ل�ـــ
 مFـــ�9=ات م�تفعـــة مــــ@ 

.ـــoل غ�ـــ� اإلس�%.ـــاف واإلســـ�غالل فـــى نفـــf ال9قـــp بـــ
ال مـــ@ ت9ل�ـــ
 اإلس�%.ـــاف ?
  م�2ام@. 

ــــة والFــــ�اقات  ــــل ال�>ــــام�  اله�oل� Vدة، م
ــــ� هــــ�ه القــــ
رة ســــ�ات ت-,���ــــة م*ــــ وت�Aل
  ال�-,���ة ال
اع�ة ، وف�=7 إدارة عل�ا مالئ .

وتق9م اإلب�%ارات اإلس�غالل�ة على ال�%-9ل9ج�ا القائ�ـة والع�ـالء ومع�فـة الFـ9ق،   
ل��ــة إح��اجــات الع�ــالء واألســ9اق وتع2=ــ2 ال�هــارات والع�ل�ــات القائ�ــة. وال�ــ�ص علــى ت

القائ�ـــة مـــ@ خـــالل ت�Fـــ�@ ال�>ـــام� ، وت9ســـ�ع ال�-�*ـــات ال�ال�ـــة، وز=ـــادة <فـــاءة ق-ـــ9ات 
  ).Li et al., 2013ال�9ز=ع ال�ال�ة (

) أن ال��اعـة ال�-,���ـة تـ�ت�r ب-,ـام الع�ـل م�تفـع األداء، Patel et al., 2013وأوضـح (

م اإلســـ�غالل ت-فـــ� م*�9عـــة م�%املـــة مـــ@  وأشـــارت ال-�ـــائج إلـــى أن ال.ـــ�<ات ال�ـــيnـــ�Fت

أشـــoال م�ارســـات ال�ـــ9ارد ال�.ـــ�=ة ون,ـــام الع�ـــل م�تفـــع األداء وال�ـــي تFـــاع
 فـــي تAـــ9=� 
  م�ونة ال�9ارد الالزمة إلن�اج ال��اعة.

و=���ــ2 الFــل9ك اإلســ�غاللي ?ال�9جــه ن�ــ9 ت�ق�ــ7 ال-�ــائج ، ال�-ه*�ــة، وال%فــاءة.     
لى ال*�ع وال�ق�=� بـ�@ األف%ـار لل�9صـل إلـى إجـ�اءات و=Fعى ال.Nn في ه�ا ال9ضع إ

  ).Rodriguez & Hechanova,2014(ج
ی
ة لل�-ف�� 

ك�ــا یــ�ت�r الFــل9ك اإلســ�غاللى ?االب�%ــار والــ�$ Z*لــ� مــ@ األف%ــار ث�ارهــا مــ@     
ــــات ،  خــــالل إZ*ــــاد ت�A�قــــات لهــــ�ه األف%ــــار ال�ــــي تــــ�د$ إلــــى م-�*ــــات ج
یــــ
ة ، والع�ل�


مات ال�ي تع�لnة لل.�<ة.  وال��Uة ، ور�9قFعات وال�>ة ال�على إرتفاع ال��  
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وتع�ل الق
رة اإلس�غالل�ة ?>ـفة عامـة فـى ال��احـل األخ�ـ�ة مـ@ اإلب�%ـار ع-ـ
ما     
oZــ9ن ال��<�ــ2 علــى ت-ف�ــ� وتFــ9=7 أف%ــار ج
یــ
ة. و=ــ�ت�r اإلســ�غالل ?ال%فــاءة ، وال�ف%�ــ� 

.@�Fقة ، وال��
  ال�قارUى ، وال

) إلــى أن ال�Fــ�9=ات العال�ــة مــ@ اإلســ�غالل <أحــ
 Preda, 2014وقــ
 أشــار (    
  أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة ی�ث� فى ال��2ة ال�-افF�ة لل�-,�ة.

وت�9قـــف ال��اعـــة ال�-,���ـــة ?ال
رجـــة األولـــى علـــى تـــ9اف� ال�ـــ9ارد الالزمـــة ، وال�ـــي ت�oـــ@ 
A�ع ال.ـــ�<ات مـــ@ اإلســـ�غالل واإلس�%.ـــاف فـــي وقـــp واحـــ
 ، ف�ـــ
ون مـــ9ارد ، قـــ
 ال تFـــ�

 
ال.ـــ�<ات ت-ف�ـــ� هـــ�ه االســـ��ات�*�ة ال�عقـــ
ة. ون��*ـــة لـــ�لq ، ی�9قـــع أن oZـــ9ن مـــ@ ال�ف�ـــ
  ).Schmitt et al ,2015لل��اعة ت9ف�� ال�9ارد (ٍ 

) إلى أن اإلس�غالل ی�ث� في تع2=ـ2 أداء ال.ـ�<ات م�ـا Tinoco,2015وأشار(    
  ی�د� إلى ز=ادة إZ*اد الق��ة للع�الء.

  الDراسات الCا<قة: -ثان�ًا:
فــي ضــ9ء م�اجعــة ال�احVــة لألدب�ــات اإلدار=ــة، وال�ــي ت�ــ�@ م-هــا قلــة ال
راســات الFــا?قة 
ال�ــي تــ�rU بــ�@ م�غ�ــ�ات ال
راســة، فإنــه o�Zــ@ عــ�ض تلــq ال
راســات �xقــًا ل��غ�ــ�ات 
ال
راســة، وال�FلFــل ال�ــار=nي لهــا، وU-ــاًء علــى ذلــq تــ  تقFــ�  ال
راســات الFــا?قة إلــى 

  ور <ال�الي:ثالثة م�ا
  ال� "ر األول: دراسات ت�عل5 ب�أس ال�ال الف���:

: ه
فp إلى مع�فة العالقة ب�@ رأس ال�ال ال�.�$ وال���2011Jamal( 2 ,دراسة (
ـــ�عل  وســـه9لة  ـــى ال ـــة والقـــ
رة عل Zاد�راســـة علـــى ال��ارســـات الق
فـــي األداء. ور<ـــ2ت ال

 pان. ت9صل�Fة ب�اك�ـة ال9ص9ل لل�ع�فة في ال.�<ات ال>-اع�أه� �
ال
راسـة إلـى مـ
دع  إس��ات�*�ة اإلس�V�ار في رأس ال�ال ال�.�$ ودوره في إرتفاع مع
الت ال���2 في 
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األداء ال�-,��ي. وأن إدارة رأس ال�ال ال�.�$ تA�F�ع ال�-�ـ� ?ـاألداء ال�-,��ـي ?.ـoل 
  ك��� وت�ق�7 رضا ال�b9ف�@ م�ا �Zق7 ال9الء ال�-,��ي وال9ص9ل إلى أفdل األداء.

: هــ
فp إلــى داســة مــ
� مFــاه�ة ع-اصــ� رأس )Kamukama, 2013( دراســة
ال�ــــال الف%ـــــ�$ فـــــي ت�ق�ـــــ7 ال��ـــــ2ة ال�-افFـــــ�ة لقAـــــاع ال>ـــــ-اعات ال>ـــــغ��ة ?أوغ-ـــــ
ا. 
ــــأث�� قــــ9$ فــــي ت�ق�ــــ7 ال��ــــ2ة  وت9صــــلp إلــــى أن ع-اصــــ� رأس ال�ــــال الف%ــــ�$ لهــــا ت

ـــــــــــ� تFـــــــــــاه  ب-Fـــــــــــ�ة  ـــــــــــة٤٤ال�-افFـــــــــــ�ة، ح� ـــــــــــا ال�-افFـــــــــــ�ة ال��قق Zـــــــــــي ال�2ا   .% ف
رأس ال�ـــال  –أن ع-اصــ� رأس ال�ــال الف%ــ�$ م�ت�ــة <�ـــا یلــي: (رأس ال�ــال اله�oلــي 

  رأس مال العالقات). –ال�.�$ 
: هـ
فp إلـى اق�ـ�اح إxـار ن,ـ�$ �Zـ
د و=قـ�  رأس )2013Cricelli etal ,( دراسـة

ال�ـال الف%ــ�$ ل%ـي Zقــ9د ال�-,�ـة ل��ق�ــ7 اإلبـ
اع. وت9صــلp إلـى وجــ9د إxـار م�%امــل 
الف%ــــ�$ ی�ــــ�ح لل�ــــ
ی�=@ رصــــ
 مــــ
� إســــ�*ا?ة أداء رأس ال�ــــال الف%ــــ�$  لــــ�أس ال�ــــال

لألهــ
اف اإلســ��ات�*�ة ?ال�-,�ــة وتعــ
یل وتAــx �=9ــ�ق ال9صــ9ل لهــ�ه األهــ
اف. وأن 
  إدراك ال�
ی�=@ ل�أس ال�ال الف%�$ ه9 ال�
خل األساسي لع�ل�ة اإلب
اع ?ال�-,�ة.

ن�ــ9ذج لق�ــاس رأس تقــ
Z  : هــ
فp إلــى )Ramirez&Gordillo, 2014( دراســة
أن ال-�ــاذج . وت9صــلp إلـى ال�ـال الف%ــ�$ فـي ال*امعــات العامـة (ال�9oم�ــة) األسـ�ان�ة

ال�ع��
ة ت*�=��ًا لق�اس رأس ال�ال الف%�$ ?ال*امعات ما زالp قل�لة وغ�ـ� <اف�ـة، <�ـا 
أن ه-ــاك حاجــة ل�2=ــ
 مــ@ ال��ــ� ل�قــ
Z  ن�ــ9ذج ت*�=�ــي للق�ــاس واإلف>ــاح عــ@ رأس 

  .ال�ال الف%�$ 
 الف%ـ�$  ال�ـال رأس : هـ
فp إلـى مع�فـة تـأث��)Othman& Saud, 2015( دراسـة

ال�-,�ــة. وت9صــلp إلــى أنــه  أداء علــى مال�2=ــا فــي وال��9ســAة ال>ــغ��ة ال.ــ�<ات فــي
ــــ
 Z*ــــ� الفهــــ  ــــا وشــــ
ة فــــي وال��9ســــAة ال>ــــغ��ة ال.ــــ�<ات ألداء ال*�  ال�9جــــه مال�2=

 و=-�غـــي .ال�-,��ـــي ال*�ـــ
 األداء ل9جـــ9د ال�ـــل مف�ـــاح ?اع��ـــاره اإلســـ��ات�*ي لألع�ـــال
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 رأس على تق-�ات أن تع��
 وال��9سAة ال>غ��ة وخاصة ال.�<ات ال�ال�2=ة لل�-,�ات
  .م-,�اته  ل-*اح ش�W  ?اع��اره الف%�$  ال�ال

ـــ�@ هـــ
فp إلـــى  :)٢٠١٦دراســـة (Wـــه،  ـــ
 العالقـــة ب دارة ال�ع�فـــة ورأس ال�ـــال إت�
ی
ع��ـــ
 إ ال�-ـــq ?ال�-ـــq األهلـــي ال�>ـــ�$. وت9صـــلp إلـــى أن  داء ال�-,��ـــىالف%ـــ�� واأل

ك�Fــاب ال�ع�فــة أساســًا وال�>ــ9ل عل�هــا مــ@ م>ــادرها الnارج�ــة إب
رجــة <��ــ�ة علــى 
علـى الـ�غ  مـ@ أن القـ
رات ال*9ه�=ـة ت%�ـ@ فـي ال�ع�فـة  –مقارنة ?ال�>ادر ال
اخل�ة 

ال
راسـات ال�ـي أج�=ـp ال
اخل�ة للعامل�@ ف�ها . وه�ه ال-��*ة ال ت�ف7 مع ن�ـائج ?عـ� 
إدارة ال�ع�فـــة واألداء  وجـــ9د عالقـــة ق9=ـــة بـــ�@. <�ـــا أث��ـــp ال
راســـة فـــي هـــ�ا ال�*ـــال

@�Uي و��ي ال�-,��رأس ال�ال الف%�$ واألداء ال�-,.  
مع�فــة دور االســ�V�ار فــي رأس ال�ــال الف%ــ�$ هــ
فp إلــى  ):٢٠١٧دراســة (ب�zــار، 

ال��سFــــات فــــي ت�ق�ــــ7 األداء ال����ــــ2 فــــي م-,�ــــات األع�ــــال واخ��ــــ�ت ع�-ــــة مــــ@ 
االق�>ـــادZة ب9الZـــة ال�Fـــ�لة ب
ولـــة ال*2ائـــ�. وت9صـــلp ال
راســـة إلـــى أن م9oنـــات رأس 

رأس مـال الع�ـالء).  –رأس ال�ـال اله�oلـي  –ال�ال الف%�$ هي: (رأس ال�ال ال�.ـ�$ 
ك�ا ی9ج
إه��ام م�2ای
 لل��سFات االق�>ادZة م�ل ال
راسة ?االس�V�ار في رأس ال�ال 

  .أجل ال9ص9ل ن�9 ت�ق�7 األداء ال����2 الف%�$ م@
<��غ�ـ�  سـ��عاب�ةراسـة القـ
رة اإلهـ
فp إلـى د ):Engelman et al., 2017( دراسة

ــال��A�7 علــى  ? qب�%ــار ال�-�*ــات. وذلــs@ رأس ال�ــال الف%ــ�$ و�فــي العالقــة بــ r�وســ
أن شــ�<ة مــ@ شــ�<ات ال>ــ-اعات ال�%-9ل9ج�ــة ?*-ــ9ب ال��از=ــل. وت9صــلp إلــى  ٥٠٠

، وsن <ــان ?.ــoل مFــ��9 القــ
رات اإلســ��عاب�ة لل.ــ�<ةرأس ال�ــال الف%ــ�$ یــ�ث� علــى 
ســ��عابها sك�Fــاب ال�ع�فــة و إ. و=�ــأث� ســ��عاب�ةالقــ
رات اإلم�nلــف علــى <ــل مــ@ أ?عــاد 

ــأث�اً sو  بــ�أس ال�ــال اله�oلــي، یل�ــه رأس ال�ــال ال�.ــ�$. وت�ــأث� قــ
رة  حاســ�اً  ســ�غاللها ت
، مــ@ ع�ــ
االً إ ت�9=ــل ال�ع�فــة ?ال�Fــاو$ بــ�أس ال�ــال اله�oلــي وال�.ــ�$، وU>ــ9رة أكVــ� 
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تـــ�ث�  اإلســـ��عاب�ةالقــ
رات  ج��ــاعي. وأbهـــ�ت ال-�ــائج أdZـــا أنخــالل رأس ال�ـــال اإل
  .ب�%ار ال�-�*ات، ول%@ <ل م@ أ?عادها أbه�ت تأث�� م�nلفإعلى 

  ال� "ر الQاني: دراسات ت�عل5 <ال�4اعة ال�)���3ة:
 ف�=ــ7 ت-ــ9عمــا إذا <ــان o�Zــ@  : هــ
فp إلــى دراســة)Ci-Rong Li, 2013( دراســة
ــــا ع�ــــل ــــة أم ال؟  اإلدارة العل� ــــى مFــــ��9 ال��اعــــة ال�-,��� ــــ�ث� عل ــــq ی أم ال؟ وهــــل ذل

أن رأس ال�ـــال االج��ــاعي بــ�@ <�ــار ال�Fـــ�ول�@ ?ال.ــ�<ات ال>ــ�-�ة. وت9صــلp إلــى 
ت-ـــ9ع العالقــة بــ�@  ی�9ســr�.ــ��<ة، ال�ؤ=ــة الال�-ف�ــ�ی�@، ?�ــا فــي ذلــq ال�ــ�ا?r والVقــة و 

  وال��اعة ال�-,���ة. ف�=7 الع�ل
هــ
فp ال
راســة إلــى ت�
یــ
 اإلخ�الفــات بــ�@ آراء العــامل�@  ):٢٠١٥(ال)^ــار،  دراســة

 Wعالقـــة اإلرت�ـــا qـــة، و<ـــ�ل���قـــة وأ?عـــاد ال��اعـــة ال�-,Vی�ة ?ال
حـــ9ل أ?عـــاد الق�ـــادة ال*ـــ
ودرجــة ال�ــأث��. وت9صــلp إلــى وجــ9د إخــ�الف مع-ــ9$ بــ�@ آراء العــامل�@ ف��ــا ی�علــ7 

إلس�غالل له  دور <��ـ� فـي ت�ق�ـ7 ?أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة. وأن ُ?ع
$ اإلس�%.اف وا
  ال��اعة ال�-,���ة، ل%@ ُ?ع
 اإلس�%.اف V�Zل الُ�ع
 األساسي لل��اعة ال�-,���ة.

مـ@ م-,ـ9ر  خ��ـار ن�ـ9ذج م�عـ
د ال�Fـ�9=اتا: هـ
فp إلـى )2016Chang ,( دراسة
 ال��اعــة ل
راســة عالقــة ن,ــ  الع�ــل عال�ــة األداء والق�ــادة ال��9=ل�ــة ?ال��اعــة ال�-,���ــة.

أن ن,ــــ  الع�ــــل عال�ــــة األداء تــــ�ث� ?.ــــoل إZ*ــــابي علــــى ال��اعــــة وت9صــــلp إلــــى أن 
  ال�-,���ة وأن الق�ادة ال��9=ل�ة تع2ز م@ ال��اعة ال�-,���ة.

ت�
یـ
 إدارة ال�ـ9ارد ال
اخل�ـة ال�ئ�Fـ�ة ى : هـ
فp إلـ)Na Fu et al., 2016( دراسـة
. وت9صــلp إلــى ان ه-ــاك ثالثــة مــ9ارد رأســ�ال�ة ب-ــاء ال��اعــة ال�-,���ــة ال�ــي تFــه  فــي

  ت�ث� على ال��اعة ال�-,���ة.

: هـ
فp إلـى مع�فـة <�ـف o�Zـ@ للـ�عل  ال�-,��ـي علـى )Tan et al., 2016( دراسـة
ي تAـ9=� ال��اعـة ال�-,���ـة فـي شـ�<ات ال�9�F=�@ ال�.غ�لي واإلسـ��ات�*ي أن FZـه  فـ
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اإلت>االت ال>�-�ة. وت9صلp إلى أن ال�عل  ال�-,��ي س9اء على ال��9�F ال�.ـغ�لي 
  أو ال��9�F اإلس��ات�*ي FZه  في ت9A=� ال��اعة ال�-,���ة.

: هـ
فp إلـى مع�فـة أثـ� الق�ـادة علـى ال��اعـة )Baškarada et al., 2016( دراسـة
ال�-,���ة (اإلس�غالل واإلس�%.اف) بـ9زارة الـ
فاع اإلسـ��ال�ة. وت9صـلp إلـى أن ه-ـاك 

ســـ�غالل، وخ�Fـــة ســـل9<�ات تع2=ـــ2 اإلفـــي القـــادة  علـــ�ه  ع��ـــ
Zثـــالث آل�ـــات ت-,���ـــة 
اب7 ?.ــoل س�%.ــاف. هــ�ه اآلل�ــات والFــل9<�ات ت�Aــتع2=ــ2 اإل فــيZع��ــ
 عل�هــا القــادة 

  .أسال�� الق�ادة ال��9=ل�ةمع وث�7 
لل��اعــــة الع9امـــل ال��o�-�ـــة ال�ئ�Fـــ�ة : هـــ
فp إلـــى مع�فــــة )Lilja, 2017( دراســـة

تFــعة ع9امــل ت�o�-�ــة ?الFــ9=
. وت9صــلp إلــى أن ه-ــاك  فــي القAــاع العــام ال�-,���ــة
ال�-,���ة وع�ضـp فـي صـ9رت�@ مFـ�9حاة مـ@ م-ه*�ـة ال-,ـام ال-ـاع . وت.ـ��  لل��اعة

ال��اعــة س�%.ــاف ل��ق�ــ7 ال
راســة إلــى أنــه مــ@ ال�هــ  ق�ــل <ــل شــيء خلــ7 مFــاحة لإل
ع�قــاد ?ــأن ?عــ� قــ�  وأدوات ال*ــ9دة فــي القAــاع العــام. وتعــ2ز ال
راســة اإل ال�-,���ــة

�oـــ@ أن �Zـــ
 مـــ@ القـــ
رة علـــى ع��ارهـــا مه�ـــة، فـــي حـــ�@ أن الـــ�ع� اآلخـــ� Zإ o�Zـــ@ 
  في اإلدارة العامة. ال��اعة ال�-,���ةت�ق�7 
وضــع ن�ــ9ذج شــامل ف��ــا ی�علــ7 : هــ
فp إلــى )et al., 2018 Günsel( دراســة

فــي ســ�اق ال�.ــار=ع ال>ــغ��ة وال��9ســAة ال�*ــ ،  ةال�-,���ــ ال��اعــة?Fــ9اب7 وع9اقــ� 
أdZــا  ال
راســةوخاصــة ?ال-Fــ�ة لل�لــ
ان ال-ام�ــة مVــل ت�<�ــا. وعــالوة علــى ذلــq، تهــ
ف 

ـــــ�@  ـــــ�rU ال.ـــــ�oي ب ـــــ
ل لل ـــــ
ور ال�ع� ـــــى ال%.ـــــف عـــــ@ ال ـــــ ال��اعـــــةإل واألداء  ةال�-,���
یـ�ث�ان  ال�-,��ـي والـ
ع  (اإلن�dاW ال�-,��ـي) ال�أدی�أن وت9صلp إلى   ال��سFي.

?.ــoل  ةال�-,���ــ ال��اعــةFــاه  ك�ــا ت. ةال�-,���ــ ال��اعــةعلــى ت.ــo�ل وصــ�انة  إZ*اب�ــاً 
. و<ل�ـا زاد ال�9اصـل <ل�ـا زادت العالقـة ال%�ـي وال-ـ9عي أداء ال.ـ�<ة ت�F�@ ك��� في

.pابVرة على االس�غالل واألداء ال
  ب�@ الق
  ال�4اعة ال�)���3ة:ال� "ر الQالL: دراسات ت�عل5 <عالقة رأس ال�ال الف��� <
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ت�
یـ
 إدارة ال�ـ9ارد ال
اخل�ـة ال�ئ�Fـ�ة : هـ
فp إلـى )Na Fu et al., 2016( دراسـة
تــأث�� رأس ال�ــال الف%ــ�$، ورأس ال�ــال ودراســة  ب-ــاء ال��اعــة ال�-,���ــة ال�ــي تFــه  فــي

األداء. وت9صـلp إلـى ان علـى  یـ�ث�انا �على ال��اعة ال�-,���ة وال�ي ب
وره ال�-,��ي
ثالثــة مــ9ارد رأســ�ال�ة تــ�ث� علــى ال��اعــة ال�-,���ــة وأن ه-ــاك إرت�ــاW بــ�@ رأس ه-ــاك 

  ال�ال الف%�$ وال��اعة ال�-,���ة.
تق
Z  ن�9ذج ن,�$ ب
یل لVالثة مFـارات : ه
فp إلى )Pérez et al., 2017( دراسة

. ومــ@ م-,ــ9ر ال��اعــة ال�-,���ــة داخــل ال.ــ�<ات ال%-
Zــةم�nلفــة یــ�  مــ@ خاللهــا ب-ــاء 
عــ
د ال�Fــ�9=ات، Z>ــف ال-�ــ9ذج <�ــف o�Zــ@ لل�9ل�فــات ال��ــ
دة ألوجــه رأس ال�ــال م�

 )ال�-,��ــيرأس ال�ــال  –االج��ــاعيرأس ال�ــال  –رأس ال�ــال ال�.ــ�$ الVالثــة ( الف%ــ�$ 
  ال��اعة ال�-,���ة.أن تع�ل ?.oل تآزر$ لل9ص9ل إلى  -

حــ9ل <�ف�ــة ق�ــام �*ــاوز ال�*ــج ال�قل�
Zــة ت9صــلp ال
راســة إلــى أن هــ�ه ال
راســة ت    
فـــي وقـــp  )ســـ�غاللاإل –س�%.ـــاف اإلال��اعـــة ال�-,���ـــة ( ال�-,�ـــات ب�Aـــ9=� أن.ـــAة

 ال��اعـة ال�-,���ـة مـ@ خـالل -اواح
، واق��اح ن�ـ9ذج ت%ـاملي لVالثـة أسـال�� ت%��ل�ـة: 
 مــ@ خــالل رأس ال�ــال االج��ــاعي ال��اعــة ال�-,���ــة -٢رأس ال�ــال ال�.ــ�$ الفــ�د$. 

ـــــةال��اعـــــة ال�-,� -٣ ـــــ�rU هـــــ�ه ال�Fـــــارات  �� مـــــ@ خـــــالل رأس ال�ـــــال ال�-,��ـــــي. وت
فــي اآلراء مــ@  لل��اعــةال�Fــ�9=ات ال�-,���ــة فــي ال�-,�ــات، وت�ــ�@ الع�ل�ــة ال��اك��ــة 

  .م-,9ر م�ع
د ال�9�F=ات
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   ال�عل�5 على الDراسات الCا<قة:
  الFا?قة وال�ال�ة:) الف*9ة ال��V�ة م@ ن�ائج ال
راسات ٢و=,ه� ال.oل ال�الي (شoل رق  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م=]لة الL 4: -ثالQًا:
 ف��ا یلي س9ف ی�  ع�ض 

 
 
 

نتائج 
الدراسات 

 السابقة

الدراسة 
 الحالية

 تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية

الفجوة 
 البحثية

  راساتDأ{ه�ت ن�ائج ال
رأس إدارة الCا<قة أه��ة 

ال�ال الف��� >"نه مD9ر  
ت"ل�D ث�وة ال�)�3ات واألف�اد 
معًا، >�ا أ{ه�ت الDراسات 
ال��علقة <إدارة رأس ال�ال 
الف��� أه���ه <ال)4Cة 
لل�)�3ات >"نه CbاعD في 
 eDرات لDالق ?�C ت)��ة وت
العامل�? وم? ث� ت ق�5 
اإلبDاع واالس�غ�اق في أداء 

  الع�ل.
  راساتDال nت أغلDأك

 إدارة الCا<قة ال�ي ت)اول�
على  رأس ال�ال الف��� 

�5 األداء أه���ه في ت ق
  ال����� لل�)�3ات.

  راساتDال Pأشارت <ع
الCا<قة ال�ي ت)اول� العالقة 
ب�? رأس ال�ال الف��� 

ت)اولــــــــ� الDراســــــــة          
ال ال�ة <الL 4 وال� ل�ل دور 
ـــــــــ��  إدارة رأس ال�ـــــــــال الف�
ـــــ�  ـــــى نهـــــج ال��� القـــــائ� عل
واإلب��ـار فــي ت ق�ــ5 ال�4اعــة 
 ال�)���3ة على ال) " ال�الي:

  ال�عـــ�ف علــــى واقــــع إدارة
رأس ال�ـــــال الف�ـــــ�� القـــــائ� 
علـــى نهـــج ال���ـــ� واإلب��ـــار 
وال�4اعـــــــة ال�)���3ـــــــة فـــــــي 

ال�9ــــــــــــــــــ�;ة ال=ــــــــــــــــــ�>ة 
 لالت9االت.

  �4عـــــــةW ـــــــى ال�عـــــــ�ف عل
عالقـــة اإلرت4ــــا� بــــ�? أ<عــــاد 
رأس ال�ـــــال الف�ـــــ�� وأ<عـــــاد 

  ال�4اعة ال�)���3ة.
  ـــــ� ال�4اشـــــ� ـــــار األث أخ�4

لــــ�أس ال�ــــال الف�ــــ�� علــــى 
ــــــة  أ<عــــــاد ال�4اعــــــة ال�)���3
ــــــــDرات اإلس��=ــــــــاف�ة ،  (الق

  رةDراسات ال�ي ه)اك نDفي ال
ت)اول� العالقة واألث� ب�? 
إدارة رأس ال�ال الف��� 
وال�4اعة ال�)���3ة والDراسة 
ال ال�ة م اولة في ه�ا 

  اإلت^اه.
  على ال�غ� م? اإلشارة

ال�D4ئ�ة للعالقة ب�? رأس 
ال�ال الف��� وال�4اعة 
 �ال�)���3ة إال أن تل
الDراسات ل� ت Dد أث� أ<عاد 

� على رأس ال�ال الف�� 
ال�4اعة ال�)���3ة 
  (االس�غالل ، االس��=اف). 

  ?راسة ال ال�ة عDاخ�الف ال
 Lا<قة م? ح�Cراسات الDال

 الهDف وم^ال ال�@5�4.

  ا<قة ل�Cراسات الDإن ال
 Dة وقDت�ف5 على ن�ائج م"ح
bع"د ذل� لعDة أس4اب م)ها 

  ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة في ض"ء ت ل�ل الDراسات الCا<قة
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  ، وذلq م@ خالل ال-قاW ال�ال�ة:ال���م.oلة 
  :الDراسة االس�@الع�ة  - أ

لل9ق9ف على م.oلة ال
راسة وأ?عادها ال��nلفة وذلـq س�Aالع�ة إدراسة  ةال�احV تأج� 
مفــــ�دات) مــــ@ العــــامل�@ ?ال.ـــــ�<ة  ٣٠( مــــ@ خــــالل مقــــا?الت شn>ــــ�ة م�ع�قــــة مــــع

العـــامل�@ مـــ@ كع�-ـــة م�Fـــ�ة مـــ@ ح�ـــ� ال9قـــp وال*هـــ
 وال�%لفـــة  ال�>ـــ�=ة لإلت>ـــاالت
  .لإلت>االت?ال.�<ة ال�>�=ة 

ك�ــا قامــp ال�احVــة ?ــإج�اء ال
راســة اإلســ�Aالع�ة بهــ
ف ت�
یــ
 اإلخ�الفــات     
بــــ�@ آراء العــــامل�@ ?ال.ــــ�<ة ال�>ــــ�=ة لإلت>ــــاالت حــــ9ل أ?عــــاد رأس ال�ــــال الف%ــــ�$ 
وال��اعـــة ال�-,���ـــة ومع�فـــة أكVـــ� اإلدارات داخـــل ال.ـــ�<ة ال�ـــي تـــ
رك مفهـــ9م ال��اعـــة 

ال�ال الف%�$ أdZًا ل�ع�فة م@ هـ  العـامل�@ الـ�ی@  ال�-,���ة وعلى عل  ?�9oنات رأس
  ل
یه  ب�اعة ت-,���ة في ت-ف�� أع�اله  وأdZًا ل��
ی
 درجة اإلرت�اW وال�أث�� ب�-ه .

و<انـp ال-��*ـة أن ه-ــاك م.ـoلة حق�ق�ــة وراء تلـq ال,ـ9اه� ومــ@ أهـ  هــ�ه ال,ـ9اه� مــا 
ه-ـاك ق>ـ9ر واضـح  -%ـ�$ یلي: (ه-اك إف�قار واضح في تفF�� مفه9م رأس ال�ال الف

  وsل��اس في ع
م اإلل�ام واإلدراك ?�فه9م ال��اعة ال�-,���ة).
  ولقD جاءت ن�ائج الDراسة االس�@الع�ة >�ا یلي:

  ):اإلدارة العل�ام)ه� ( ال��Cق9ىع�)ة  -١
یــ�ون أن لــ
یه  وعــي <امــل ?�فهــ9م رأس ال�ــال الف%ــ�$ القــائ  علــى نهــج % ٨٠ -

9 ت�A�قه على أرض ال9اقع، ووضع اآلل�ات الالزمة ل�لq ال���2 واإلب�%ار و=Fع9ن ن�
ل�-��ة مع�فة وخ��ة ومهارة ج��ع العـامل�@ ?ال.ـ�<ة ألن ذلـq مـ@ ضـ�@ رؤ=ـة ورسـالة 

 .ال.�<ة
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ــ
یه  درجــة عال�ــة جــ
ًا مــ@ ال��اعــة فــي وضــع اإلســ��ات�*�ات % ٧٥ - یــ�ون أن ل
ل.ـــ�<ة وأdZـــا یـــ�ون أن اإلدار=ـــة األفdـــل والالزمـــة ل�فع�ـــل ال��اعـــة ال�-,���ـــة داخـــل ا

 مع,  العامل�@ ?ال.�<ة ی
ر<9ن مفه9م ال��اعة ال�-,���ة.

 ع�)ة ال��Cق9ى م)ه� (اإلدارة ال"س@ى): -٢

 ی
ر<9ن مفه9م رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار.%  ٦٥ -
یــ�ون أنهــ  علــى قــ
ر عــالي جــ
ًا مــ@ ال��اعــة واإلب�%ــار والفاعل�ــة فــي ت-ف�ــ� %  ٨٠ -


مة للع�الء.nال  Z
 أع�اله  وفي تق
  ):اإلدارة ال�)ف��bةم)ه� ( ال��Cق9ىع�)ة  - ٣
 العامل�@ ی
ر<9ن مفه9م رأس ال�ال الف%�$.% م@ ٤٠ -
العامل�@ ی�ون أنه  على قـ
ر عـالي جـ
ًا مـ@ ال��اعـة واإلب�%ـار والفاعل�ـة % م@ ٨٠ -


مة للع�الء.nال  Z
 في ت-ف�� أع�اله  وفي تق
ال�احVــة أنــه أصــ�ح مــ@ الdــ�ور$ دراســة هــ�ا الق>ــ9ر ال9اضــح فــي األمــ� الــ�$ تــ�� 

مـــ
� إدراك العـــامل�@ ل�فهـــ9م رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واالب�%ـــار 
وأdZا في درجة ال��اعة ال�-,���ة ل
یه . ومع�فة األس�اب ال�ق�ق�ة وراء هـ�ه ال,ـ9اه� 

ال.ـــ�<ات ال�ـــي ت�Aـــ7 أحـــ
ث الFـــل��ة. ح�ـــ� ُتعـــ
 ال.ـــ�<ة ال�>ـــ�=ة لإلت>ـــاالت مـــ@ 
ح�ـــ� قامـــp ال.ـــ�<ة ?إن.ـــاء معهـــ
 تـــ
ر=�ي علـــى أعلـــى  )١(وأفdـــل األســـال�� اإلدار=ـــة

م�9�F وUال�الي أنفقp ال%V�� م@ ال�ال على ذلq م@ أجل ز=ادة <فاءة العـامل�@ ومـ@ 
ـــادة األرUـــاح الFـــ-9=ة  ـــ7 م�ـــ2ة ت-افFـــ�ة مFـــ�
امة ومـــ@ ثـــ  ز= ـــادة اإلن�اج�ـــة وت�ق� ثـــ  ز=

 لل.�<ة.
  

                                                 
<ع�ل مقا<الت م�ع�قة مع عDد م? مDی�� اإلدارات <ال=�>ة م ل الDراسة وأتzح أن ال=�>ة ت@54 أفzل  ةال4احQ �قام - ١

 األسال�n اإلدار;ة ال DیQة في م^ال إدارة األع�ال.
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  ت DیD ال�=]لة:   -  ب
وفــي ضــ9ء مــا ســ�7 فــإن م.ــoلة هــ�ه ال
راســة ت%�ــ@ فــي وجــ9د ضــعف فــي م*ــال العالقــة 
بـــ�@ رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واالب�%ـــار وال��اعـــة ال�-,���ـــة، ومـــ@ ثـــ  

  تFعى ه�ه ال
راسة إلى اإلجا?ة على ال�Fاؤالت ال�ال�ة:
�@ أراء العامل�@ ح9ل أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ ما هي أوجه اإلخ�الفات ب ال�Cاؤل األول:

 القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار؟
ــــاني: Qــــاؤل الC@ حــــ9ل أ?عــــاد ال��اعــــة  ال��@ أراء العــــامل�مــــا هــــي أوجــــه اإلخ�الفــــات بــــ

 ال�-,���ة؟
:LالـــQـــاؤل الC@ أ?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ وأ?عـــاد  ال��بـــ Wعـــة عالقـــة اإلرت�ـــا��x مـــا هـــي
  ؟ال��اعة ال�-,���ة
 <�ف ت�ث� أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ على الق
رات اإلس�غالل�ة ؟ ال�Cاؤل ال�ا<ع:

:SامNاؤل الCة؟ ال��رات اإلس�%.اف
  <�ف ت�ث� أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ على الق
  أهDاف الL 4: -را<عًا:

في ض9ء م.oلة ال
راسة وال
راسـات الFـا?قة فـإن ال
راسـة تFـعى إلـى ت�ق�ـ7 م*�9عـة مـ@ 
  ل�ي ت��Vل في ال-قاW ال�ال�ة:األه
اف ا

ت�
یـ
 اإلخ�الفــات بــ�@ آراء العــامل�@ ?ال.ـ�<ة ال�>ــ�=ة لالت>ــاالت حــ9ل  الهــDف األول:
  أ?عاد رأس ال�ال الف%�$.

ت�
یـ
 االخ�الفـات بـ�@ آراء العـامل�@ ?ال.ـ�<ة ال�>ـ�=ة لإلت>ـاالت حـ9ل  الهDف الQاني:
  أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة.

:LالQف الDاله  
�x�عـة عالقـة اإلرت�ـاW بـ�@ أ?عـاد رأس ال�ـال الف%ـ�$ وأ?عـاد ال��اعـة ت�
ی
  ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ــع: أخ��ــار األثــ� ال��اشــ� لــ�أس ال�ــال الف%ــ�$ علــى أ?عــاد ال��اعــة ال�-,���ــة  الهــDف ال�ا<
  (الق
رات اإلس�غالل�ة ، الق
رات اإلس�%.اف�ة) ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.
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Dاله:SامNف ال  
تق
Z  م*�9عة م@ ال�ق��حات وال�9صـ�ات وآل�ـات ت�A�قهـا وال�ـي تFـاع
ـــة ?ال.ـــ�<ة ال�>ـــ�=ة لإلت>ـــاالت مـــ@ م-,ـــ9ر رأس ال�ـــال  ـــى ت�ق�ـــ7 ال��اعـــة ال�-,��� عل
الف%ــ�$ القــائ  علــى نهــج ال���ــ2 واإلب�%ــار، األمــ� الــ�$ قــ
 FZــه  فــي ز=ــادة مFــ��9 األداء 

  االت.ال�-,��ي لل.�<ة ال�>�=ة لإلت>
  ف�وض الL 4:  -خامCًا:

ضـــ9ء م.ـــoلة ال
راســـة وأهـــ
افها، وفـــي ضـــ9ء ت�ل�ـــل ال
راســـات الFـــا?قة وال
راســـة  فـــي
اإلســـ�Aالع�ة فإنــــه تــــ  صــــ�اغة الفــــ�وض فـــي صــــ9رة فــــ�وض العــــ
م وUال�ــــالي o�Zــــ@ 

  ص�اغة الف�وض <اآلتي:
  الف�ض األول:

  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 
آراء العـامل�@ حـ9ل ال ت9ج
 إخ�الفات مع-9=ة ب�@ 

ــائ  علــى نهــج ال���ــ2  أ?عــاد رأس ال�ــال الف%ــ�$ الق
  واإلب�%ار ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ت9جـــ
 إخ�الفـــات مع-9=ـــة بـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل 
ــائ  علــى نهــج ال���ــ2  أ?عــاد رأس ال�ــال الف%ــ�$ الق

  واإلب�%ار ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

  الف�ض الQاني:
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ت9ج
 إخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العـامل�@ حـ9ل 
أ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ـــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.

ت9جـــ
 إخ�الفـــات مع-9=ـــة بـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل 
أ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ـــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.

:LالQالف�ض ال  
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

 
عالقـــة إرت�ـــاW مع-ـــ9$ بـــ�@ أ?عـــاد رأس ال�ــــال ال ت9جـــ
الف%�$ القائ  علـى نهـج ال���ـ2 واإلب�%ـار وأ?عـاد ال��اعـة 

  ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ت9ج
 عالقة إرت�اW مع-9$ ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ 
ــــــ2 واإلب�%ــــــار وأ?عــــــاد ال��اعــــــة  ــــــى نهــــــج ال��� ــــــائ  عل الق

  ت>االت.ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإل
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  الف�ض ال�ا<ع:
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  اإلس�غالل�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
علـــى القـــ
رات القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار 

  اإلس�غالل�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

:SامNالف�ض ال  
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  اإلس�%.اف�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

الف%ـــ�$  ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  اإلس�%.اف�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

  و;�]? ت"ض�ح ف�وض الL 4 م? خالل ال)�"ذج ال�"ضح في ال=]ل ال�الي:
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ): ن�"ذج ف�وض الL 4 والعالقة ب�? م�غ��ات الDراسة٣ش]ل رق� (

  (المتغير المستقل)
رأس المال الفكري القائم على 

 نهج التميز واالبتكار
  (المتغير التابع)

 التنظيميةالبراعة 

 رأس المال البشري

 رأس المال الهيكلي

 التجديدرأس مال 

  االستغالليةالقدرات 

 االستكشافيةالقدرات 
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  أه��ة الDراسة: - سادسًا:
  انAالقًا م@ اإلق�-اع ?أه���ه العل��ة والع�ل�ة على ال-�9 ال�الي:ی�  إع
اد ه�ا ال��� 

  األه��ة العل��ة:   - أ
  ت��Vل األه��ة العل��ة له�ه ال
راسة في ال-قاW ال�ال�ة:

  ــ�ات ال��ــ� (رأس ال�ــال الف%ــ�$ القــائ  علــى�ــة م�غ�راســة مــ@ أه�
ت-�ــع أه��ــة ال
?اع��اره  أدوات معاص�ة في الف%ـ� اإلدار$، نهج ال���2 واالب�%ار، ال��اعة ال�-,���ة) 

 وsرت�اxه  ?الع->� ال�.�$ ال�$ V�Zل ج9ه� أ$ م-,�ة معاص�ة.
  ـعىFت qـة فـي اإلدارة، لـ�لVی
Zُعـ
 م9ضـ9ع ال��اعـة ال�-,���ـة مـ@ اإلت*اهـات ال�

ال�احVـــة إلـــى إلقـــاء الdـــ9ء علـــى ال�فـــاه�  واأل?عـــاد ال��علقـــة ?ال��اعـــة ال�-,���ـــة وال�ـــي 
 ن 9oZن لها دور هام في ح�اة ال�-,�ات.o�Z@ أ

  األه��ة الع�ل�ة:   -  ب
  ت��Vل األه��ة الع�ل�ة له�ه ال
راسة في ال-قاW ال�ال�ة:

  ــلV�ــ� ت�ــ7، ح��Aــة وم*ــال ال��ان
ت-�ــع أه��ــة ال
راســة مــ@ أه��ــة ال
راســة ال��
  ال.�<ة ال�>�=ة لالت>االت م�Fق�ل وحاض� ال�-,�ات ال��9Aرة إدار=ًا.

  ــــة�ــــى أه� ــــة واقــــع ت�-ــــي ال.ــــ�<ة ت�*ل  ت>ــــاالتال�>ــــ�=ة لإلال
راســــة فــــي مع�ف
ب�%ــار ومــ
� جــ
واه وت�ق�قــه ل�فهــ9مي رأس ال�ــال الف%ــ�$ القــائ  علــى نهــج ال���ــ2 واإل

  لل��اعة ال�-,���ة.
  ــــ9=� أداء ال.ــــ�<ةAــــاه  فــــي تFــــ@ أن تo�Z ات ال�ــــي�د مــــ@ ال�9صــــ
ــــ
Z  عــــ تق

رأس ال�ـال الف%ـ�$ القـائ  علــى ت>ـاالت مـ@ خـالل إدراك وت�A�ـ7 مفهـ9م ال�>ـ�=ة لإل
?ال.ـــ�<ة ب�%ـــار ?�ـــا یـــ-عfo ?.ـــoل إZ*ـــابي علـــى ال��اعـــة ال�-,���ـــة نهـــج ال���ـــ2 واإل

 .ت>االتال�>�=ة لإل
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  ـــــةVـــــار ال.ـــــ�<ة ال�>ـــــ�=ة لالت>ـــــاالت <�*ـــــال إأســـــ�اب ك�ـــــا ت9ضـــــح ال�اح�خ�
 لل
راسة:

ت>ـاالت خ��ار ال.ـ�<ة ال�>ـ�=ة لإله-اك م*�9عة م@ األس�اب ال�ي دعp ال�احVة إل
  ك�*ال ل��A�7 ال
راسة، وم@ ه�ه األس�اب ما یلي:

ــاة االق�>ــادZة، الــ
ور الهــام الــ�$ تلع�ــه ال.ــ�<ة ال�>ــ�=ة لإل - ١ ت>ــاالت فــي ال��
فهي أساس ال-,ام ال�%-9ل9جي ال�
ی�، وتFعى دائ�ًا إلى إح
اث تغ��� فـي س�اسـاتها 

 @�dZ إ?�ا�عى إلFق�ًال.ن�قالها م@ ال9ضع القائ  إلى ال9ضع ال�$ ت�Fه م  
ت>ــاالت ب�[ــة ســ�=عة ال�غ�ــ� فــي ال��Aل�ــات وال�ــ9ارد ت9اجــه ال.ــ�<ة ال�>ــ�=ة لإل - ٢

ســـ��ات�*��ها ل�%ـــ9ن sســـ�*ا?ة الFـــ�=عة وال�9جــه ل�Aـــ9=� تق-�اتهـــا و م�ــا Zفـــ�ض عل�هـــا اإل
  قادرة على م9اجهة تلq ال�غ��ات ?أ?عادها ال��nلفة.

الع�U�ـــة واألف�=ق�ـــة  اب�=ادتهـــح�فـــا` ســـعي ال.ـــ�<ة ال�>ـــ�=ة لالت>ـــاالت إلـــى اإل - ٣
 س�V�ارات الع�U�ة واألج-��ة.ك.�<ة م@ أق
م ال.�<ات وأك�Vها ج�?ًا لإل

  م)ه^�ة الL 4: -:سا<عاً 
خ��ــار ف�وضــها، اع��ــ
ت ال�احVــة فــي إجــ�اء هــ�ه sســع�ًا ن�ــ9 ت�ق�ــ7 أهــ
اف ال
راســة و 

ال,ـاه�ة  ال
راسة على األسل9ب ال9صفي ال��ل�لي ، وال�$ Zقـ9م علـى وصـف، وت�ل�ـل
م�ل ال
راسة، وهي دور إدارة رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار فـي 
ت�ق�7 ال��اعة ال�-,���ة، وس9ف ی�  ذلـq مـ@ خـالل ج�ـع ال��انـات ال��علقـة ?�9ضـ9ع 
ال
راســـة، وذلـــq ب�>ـــ��  قائ�ـــة اس�ق>ـــاء واحـــ
ة تغAـــي ال*9انـــ� ال��علقـــة ?��غ�ـــ�ات 


اnاســـ�? qراســـة، وذلـــ
م مق�ـــاس ل�oـــ�ت الn�اســـي، وsجـــ�اء االخ��ـــارات اإلح>ـــائ�ة ال
الالزمـــة لإلجا?ـــة علـــى فـــ�وض ال
راســـة، ومـــ@ ثـــ  ت�ل�ـــل ال-�ـــائج ?�ـــا nZـــ
م أهـــ
اف 

 ال
راسة، و=�o@ ت9ض�ح م-ه*�ة ال
راسة في ال-قاW ال�ال�ة <�ا یلي:
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  م�غ��ات الDراسة و>�ف�ة ق�اسها:  - أ
  lectualCapital Intelرأس ال�ال الف��� (م�غ�� م�Cقل)  -١

ســ9ف تع��ــ
 ال�احVــة فــي ق�ــاس رأس ال�ــال الف%ــ�$ لــ
� العــامل�@ ?ال.ــ�<ة ال�>ــ�=ة 
 Hsu and) و (Na Fu et al, 2016ت>ـاالت علـى ال�ق�ـاس الـ�$ وضـعه (لإل

Sabherwal, 2012 و (Seleim and Khalil, 2011)) و (Castro and 
Saez, 2008 ،یل فــي الع�ــارات )، وســ9ف تقــ9م ٢٠١١) و (الهاللــي
ال�احVــة ?ال�عــ
ع�ــارة) ?�ــا ی�فــ7 مــع �x�عــة ال
راســة ال�ال�ــة وال9حــ
ات ال���9ثــة،  ٤٩وال�9oنــة مــ@ (


ام مق�ــاس ل�oــ�ت الn�اســي لق�ــاس م�غ�ــ� رأس ال�ــال الف%ــ�$ القــائ  علــى نهــج nواســ�
ال���ــ2 واالب�%ــار ?ال.ــ�<ة ال�>ــ�=ة لالت>ــاالت مــ@ ح�ــ� أ?عــاده الVالثــة (رأس ال�ــال 

  رأس مال ال�*
ی
). –رأس ال�ال ال�-,��ي –�.�$ ال
  Organizational Ambidexterityال�4اعة ال�)���3ة (م�غ�� تا<ع) -٢

ســ9ف تع��ــ
 ال�احVــة فــي ق�ــاس أ?عــاد ال��اعــة ال�-,���ــة علــى ال�ق�ــاس الــ�$ وضــعه 
)Jansen et al., 2011) و (Baškarada et al, 2016 ـةVوسـ9ف تقـ9م ال�اح (

ع�ــارة) ?�ــا ی�فــ7 مــع �x�عــة ال
راســة ال�ال�ــة  ١٧لع�ــارات ال�9oنــة مــ@ (?ال�عــ
یل فــي ا

ام مق�اس ل��oت الn�اسـي لق�ـاس أ?عـاد ال��اعـة ال�-,���ـة sوال9ح
ات ال���9ثة، و nس�

    س�%.اف�ة).الق
رات اإل – اإلس�غالل�ةح�� ت.�ل: (الق
رات 
ت ال�ـي تقـ�f <ـل مـ@ ال�الي م�غ��ات ال
راسـة و<�ف�ـة ق�اسـها والع�ـارا ال*
ول و=9ضح

وال��اعـــة ال�-,���ـــة <�ـــا وردت  القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واالب�%ـــار رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
 ) <�ا یلي:١?قائ�ة االس�ق>اء (مل�7 رق  
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  )٣جDول رق� (
  م�غ��ات الDراسة و>�ف�ة ق�اسها

  محددات المتغير  أبعاد المتغير  المتغير  القسم
عبارات قائمة اإلستقصاء 

  كل بُعد التي تقيس

 األول

رأس المال الفكري القائم 
  على نهج التميز واإلبتكار

)NaFu, 2016(  

رأس المال 
  البشري

  ٤إلى  ١الع�ارات م@   مع�فة العامل�?
 ٨إلى  ٥الع�ارات م@   خ�4ات العامل�?

 ١٢إلى  ٩الع�ارات م@   مهارات العامل�?

 ١٦إلى  ١٣الع�ارات م@   مع)";ات العامل�?

  

رأس المال 
  التنظيمي

مالئ�ة اله�]ل 
  ال�)��3ي

 ٢٠إلى  ١٧الع�ارات م@ 

 ٢٥إلى  ٢١الع�ارات م@   ب�امج ت@";� الع�ل

ال�Cاسات 
  واإلج�اءت

 ٢٨إلى  ٢٦الع�ارات م@ 

ن�3 ال�عل"مات 
  وق"اعD ال�4انات

 ٣٣إلى  ٢٩الع�ارات م@ 

 
٤٩إلى  ٣٤الع�ارات م@  رأس مال التجديد  

 

 الثاني

  البراعة التنظيمية

)Baškarada et al, 

2016( 

  ٥٨إلى  ٥٠الع�ارات م@  القدرات  االستغاللية

  ٦٦إلى  ٥٩الع�ارات م@  القدرات االستكشافية

  ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة اع��ادًا على الDراسات الCا<قة.
  

  م^��ع وع�)ة الDراسة:  - ب
?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت Z.�ل م*��ع ال
راسة ج��ع العامل�@   

) مb9ف وذلq وفقًا لل
ل�ل ١٣٤٣٧(م-Aقة تل�ف9نات القاه�ة) وال�الغ ع
ده  (
م. وت  ت�
ی
 ح*  ٢١/٩/٢٠١٧اإلح>ائي لل.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت في تار=خ 


ام ب�نامج (n-ة ?اس��العSample Size Calculator ة ح*  ال�*��ع�عل9م�? (
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 –%، وح
ود خAأ (+ أو ٩٥ة وذلq ع-
 م�9�F ثقة ) مف�د١٣٤٣٧ال�$ ی�لغ (
) مف�دة، واع��
ت ال�احVة على ع�-ة ع.9ائ�ة، وت  ٣٧٢%) وق
 بلغ ح*  الع�-ة (٥

مف�دة، وUلغ  ٣٥١اس��ارة اس�ق>اء، و<ان ع
د االس��ارات ال���Fدة  ٣٧٢ت9ز=ع 
�Fة مف�دة. أ$ أن ن ٣٠٠ع
د اس��ارات اإلس�ق>اء ال>ال�ة لل��ل�ل اإلح>ائي 

  %. و=9ضح ذلq  ال*
ول ال�الي:٧٨االس�*ا?ة الفعل�ة لع�-ة ال��� 

  )٤جDول رق� (

  عDد اس��ارات االس�ق9اء ال�"زعة وال���Cدة وال� للة وفقًا ل ^� الع�)ة
مجتمع 
  الدراسة

حجم 
  المجتمع

حجم 
  العينة

  االستمارات الموزعة
االستمارات 

  المستردة
االستمارات 

  الصالحة
نسبة 

  االستجابة

العاملين 
بالشركة 
المصرية 
  لالتصاالت
(منطقة 
تليفونات 
  القاهرة)

٣٧٢  ١٣٤٣٧  

اإلدارة 
  العليا

١٠  ٣٨  ٣٨  ٣٨  %١٠%  

اإلدارة 
  الوسطى

٣٦  ١٣٥  ١٣١  ١٣٩  %٣٧%  

اإلدارة 
  التنفيذية

٣٤  ١٢٧  ١٨٢  ١٩٥  %٥٣%  

  ٨٠  ٣٠٠  ٣٥١  ٣٧٢  %١٠٠%  
   م.٢١/٩/٢٠١٧اإلح9ائي لل=�>ة ال��9;ة لالت9االت في تار;خ ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة اع��ادًا على الDل�ل 

  

  أن"اع وم9ادر ال�4انات: -ج
 :ان";ةQال�4انات ال  

قامp ال�احVة ب
راسة م�F�ة مVoفة لأل?�اث وال
راسات الFا?قة، وال��اجع           
الع�U�ة واألج-��ة وال
ور=ات العل��ة، وال-
وات، وال��ت��ات ال��علقة ?��غ��ات ال
راسة، 
 p�راسة، وساه
ه�ا ?اإلضافة إلى ال�قار=� وال��انات ال�-.9رة ال��علقة ?�9ض9ع ال

  ة في ت%9=@ اإلxار الف%�$ والفلFفي لل
راسة.ال��انات الVان9=
 :ال�4انات األول�ة  
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وهي ال��انات ال�ي ت  ال�>9ل عل�ها م@ خالل ال
راسة ال��
ان�ة ال��علقة ?�9ض9ع 
ال
راسة، وال�ي ت  ت9ف��ها م@ خالل قائ�ة اإلس�ق>اء ال�9ض�ة في مالح7 ال
راسة 

إdZاحه، وال�ي ت  ت9ز=عها على ع�-ة  )، وال�ي ت  إع
ادها وفقًا ل�ا س�١7(مل�7 رق  
مف�دة) ، وUع
 ذلq ت  ج�عها م@ ع�-ة ال
راسة، ث   ٣٧٢ال
راسة وال�9oنة م@ (

م�اجع�ها، وت�o��ها لل�أك
 م@ صالح��ها لل��ل�ل اإلح>ائي، ح�� ت  إج�اء اخ��ار 
ال�>
اق�ة واإلع��ادZة لقائ�ة اإلس�ق>اء م@ خالل ق�اس معامل ال>
ق وال�Vات 

ألفاك�ون�اخ)، وذلq ?غ�ض ال�أك
 م@ صالح�ة ال�ق�اس وق
رته على ق�اس ال,اه�ة (

مة، و��U م
� إمoان�ة اإلع��اد n�F�ال f�ص�ة ال�قای �
ال��V�ة وذلq ل��
ی
 م

  على ن�ائج ال
راسة ال��
ان�ة في تع��  ما ت  ال�9صل إل�ه.

 :حDودالDراسة - ثام)ًا:
 ودال�"ض"ع�ةD ال: 
  راسة
?>فة أساس�ة على م�غ��=@ وه�ا: (رأس ال�ال الف%�$ القائ  على ر<2ت ال

 ال��اعة ال�-,���ة). -نهج ال���2 واإلب�%ار 
  راسة على ت-اول أ?عاد
تع
دت أ?عاد وع9امل رأس ال�ال الف%�$، وق
 اق�>�ت ال

 رأس مال ال�*
ی
). –رأس ال�ال ال�-,��ي – (رأس ال�ال ال�.�$ 
  ة�راسة ال�ال
(الق
رات على أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة م@ ح�� ااق�>�ت ال

 الق
رات اإلس�غالل�ة). –اإلس�%.اف�ة 
 ودD @ ?ال.�<ة ال�>�=ة  :ال�]ان�ة ال�راسة على العامل
ت  ت�A�7 ه�ه ال

 لإلت>االت ?�-Aقة م�اف,ة القاه�ة.
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 ودD ال�مان�ة ال:  fAFراسة في خالل الف��ة م@ أغ
ت  ت*��ع ب�انات ال
 م. ٢٠١٨م ح�ى ی-ای� ٢٠١٧

  واخ�4ار الف�وض: الDراسة ال��Dان�ة  - تاسعًا:
دور إدارة رأس ال�احVة ن�ائج ال
راسة ال��
ان�ة ل��� " pع�ض ال���م@ خالل ه�ا 

دراسة  - ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار في ت�ق�7 ال��اعة ال�-,���ة 
ض ال
راسة و ف� ال.�<ة ال�>�=ة لالت>االت" في ض9ء العامل�@ ? ت�A�ق�ة على

  :ةاآلت�
  الف�ض األول:

  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 
ال ت"جـــD إخ�الفـــات مع)";ـــة بـــ�? آراء العـــامل�? حـــ"ل 
ـــ�  ـــى نهـــج ال��� ـــائ� عل ـــ�� الق ـــال الف� ـــاد رأس ال� أ<ع

  واإلب��ار <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.

ت"جD إخ�الفات مع)";ة بـ�? آراء العـامل�? حـ"ل أ<عـاد 
رأس ال�ــال الف�ــ�� القــائ� علــى نهــج ال���ــ� واإلب��ــار 

  <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.
  الف�ض الQاني:

  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 
Dإخ�الفـــات مع)";ـــة بـــ�? آراء العـــامل�? حـــ"ل  ال ت"جـــ

  أ<عاد ال�4اعة ال�)���3ة <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.
ت"جD إخ�الفات مع)";ة بـ�? آراء العـامل�? حـ"ل أ<عـاد 

  ال�4اعة ال�)���3ة <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.
:LالQالف�ض ال  

  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 
أ<عــاد رأس ال�ــال  ال ت"جــD عالقــة إرت4ــا� مع)ــ"� بــ�?

الف��� القائ� على نهج ال���� واإلب��ار وأ<عاد ال�4اعة 
  ال�)���3ة <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.

ـــاد رأس ال�ـــال  ـــ"� بـــ�? أ<ع ـــة إرت4ـــا� مع) ت"جـــD عالق
الف��� القائ� على نهج ال���� واإلب��ار وأ<عاد ال�4اعة 

  ال�)���3ة <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.
  :الف�ض ال�ا<ع

  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 
ال ی"جD تأث�� مع)ـ"� أل<عـاد رأس ال�ـال الف�ـ�� القـائ� 
على نهج ال���� واإلب��ـار علـى القـDرات اإلس��=ـاف�ة 

  <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.

ال ی"جD تأث�� مع)ـ"� أل<عـاد رأس ال�ـال الف�ـ�� القـائ� 
على نهج ال���� واإلب��ـار علـى القـDرات اإلس��=ـاف�ة 

  <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.
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:SامNالف�ض ال  
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ی"جD تأث�� مع)ـ"� أل<عـاد رأس ال�ـال الف�ـ�� القـائ� 
علـى نهــج ال���ـ� واإلب��ــار علـى القــDرات اإلســ�غالل�ة 

  <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.

ال ی"جD تأث�� مع)ـ"� أل<عـاد رأس ال�ـال الف�ـ�� القـائ� 
ال���ـ� واإلب��ــار علـى القــDرات اإلســ�غالل�ة علـى نهــج 

  <ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت.

  أسال�n ال� ل�ل اإلح9ائي:
ت  تف�=غ ال��انات ع@ �x=7 ال��نامج اإلح>ائي ال�ع�وف ب�نامج ال�2م ال�ع-9=ة 

وت  ال��ل�ل Statistical Package For Social Sciences  ج��اع�ةاإلللعل9م 

ام ال�اس� اآللي م@ خالل ب�نامج ال�2م ال�ع-9=ة إاإلح>ائي ?nس�SPSS V. 

خ9Aة ت�ه�
Zة ل��9=� ال��انات، وم@ خالله  –تف�=غ ال��انات –وتع
 ه�ه ال9Anة ، 23
  ت :
خ��ار إل Cronbach’sAlpha م@ خالل معامل ألفا <�ون�اخ خ��ار ال�Vاتإ -١

 ال
راسة. م�غ��اتث�ات 

 أ?عادخ��ار ص
ق اإلتFاق ال
اخلي م@ خالل معامل إرت�اW ب��س9ن ب�@ إ -٢
 س�ق>اء.ال
راسة وsج�الي اإل

 لل��ق7 م@ ص�ة ف�وض ال
راسة. ANOVAال��ای@ األحاد$ خ��ار إ -٣
 العالقات اإلرت�اx�ة ?�عامل ارت�اW ب��س9ن لل��ق7 م@ ص�ة ف�وض ال
راسة. -٤
�غ��ات ال��Fقلة على ال��غ��ات ال�ا?عة ت�ل�ل اإلن�
ار ال��ع
د ل
راسة تأث�� ال� -٥

 لل��ق7 م@ ص�ة ف�وض ال
راسة.
  س��4ان):ع��ادbة (ال4Qات والD9ق إلق�اس اإل   - أ
 س��4ان:ث4ات اإل  
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مإلمoان�ة االع��اد على ن�ائج اإلس���ان إلل��ق7 م@ ث�ات االس���ان   nس�p 
ال�الي )، و=9ضح ال*
ول CronbachAlphaال�احVة معادلة ألفا <�ون�اخ (


ام ه�ه ال�عادلة.nات ال-ات*ة ?اس��Vمعامالت ال  
  رأس ال�ال ال4=�� ث4ات الع4ارات أل<عاد  )٥جDول (

 قيمة ألفا عدد العبارات رأس المال البشريأبعاد 
  ٠٫٩٦٥  ٤  معرفة الموظفين
  ٠٫٩٩٢  ٤  خبرة الموظفين
  ٠٫٩٨١  ٤  مهارة الموظفين

  ٠٫٩٧٩  ٤  الروح المعنوية للموظفين
� ق�� معامل ال4Qات بلغح�L  م�تفعةی�zح م? ال^Dول الCاب5 أن ق�� معامالت ال4Qات ج��عها ق�� 

أل<عاد رأس ال�ال ال4=�� (مع�فة ال�"{ف�?، خ�4ة )، ٠,٩٧٩، ٠,٩٨١، ٠,٩٩٢، ٠,٩٦٥(
ت=�� ه�ه الق�� م? ال�"{ف�?، مهارة ال�"{ف�?، ال�وح ال�ع)";ة لل�"{ف�?) على ال�"الي، و 

  .اوال"ث"ق به ان�ائ^ه ىو�م]ان�ة االع��اد عل الع4اراتل4Qات إلى صالح�ة معامالت ا

 رأس ال�ال ال�)��3ي) ث4ات الع4ارات أل<عاد ٦جDول (
 قيمة ألفا عدد العبارات رأس المال التنظيميأبعاد 

  ٠٫٩٨٥  ٤  مالئ�ة اله�]ل ال�)��3ي

  ٠٫٨٤٩  ٥  ب�امج ت@";� الع�ل

  ٠٫٩٧٢ ٣  تال�Cاسات واإلج�اءا

  ٠٫٩٨٩  ٥  ن�3 ال�عل"مات وق"اعD ال�4انات

p بلغح��  م�تفعةی�dح م@ ال*
ول الFاب7 أن ق�  معامالت ال�Vات ج��عها ق�  
أل?عاد رأس ال�ال )، ٠,٩٨٩، ٠,٩٧٢، ٠,٨٤٩، ٠,٩٨٥ق�  معامل ال�Vات (

، تال�-,��ي (مالئ�ة اله�oل ال�-,��ي، ب�امج ت9A=� الع�ل، الF�اسات واإلج�اءا
ت.�� ه�ه الق�  م@ معامالت ال�Vات ال�عل9مات وق9اع
 ال��انات) على ال�9الي، و ن,  

  .اوال9ث9ق به ان�ائ*ه ىع��اد علوsمoان�ة اإل الع�اراتإلى صالح�ة 
 ال�4اعة ال�)���3ة) ث4ات الع4ارات أل<عاد ٧جDول (

 قيمة ألفا عدد العبارات البراعة التنظيميةأبعاد 

  ٠٫٩٩٣  ٩  القDرات اإلس�غالل�ة

  ٠٫٩٩٢  ٨  القDرات اإلس��=اف�ة
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p بلغــح�ــ�  م�تفعــةی�dــح مــ@ ال*ــ
ول الFــاب7 أن قــ�  معــامالت ال�Vــات ج��عهــا قــ�  
ــــــــ�  معامــــــــل ال�Vــــــــات ( ــــــــة (القــــــــ
رات )، ٠,٩٩٢، ٠,٩٩٣ق أل?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���

ـــى ال�ـــ9الي، و  ـــ
رات اإلس�%.ـــاف�ة) عل ـــ�  مـــ@ معـــامالت اإلســـ�غالل�ة، الق ت.ـــ�� هـــ�ه الق
  .اوال9ث9ق به ان�ائ*ه ىع��اد علوsمoان�ة اإل الع�اراتال�Vات إلى صالح�ة 

 اإلس��4ان) ث4ات أ<عاد ٨جDول (
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد اإلستبيان

  ٠٫٩٩١  ١٦  رأس المال البشري
  ٠٫٩٨٣  ١٧ رأس المال التنظيمي

  ٠٫٩٩٥  ١٦ رأس مال التجديد

  ٠٫٩٩٧  ٤٩  المال الفكريرأس 

  ٠٫٩٩٦  ١٧  البراعة التنظيمية

 ٠٫٩٩٨  ٦٦  إجمالي االستبيان

أن ق�   رأس ال�ال الف%�$ �Vات ع�ارات أ?عاد لی�dح م@ ال*
ول الFاب7     
، ٠,٩٨٣، p٠,٩٩١ ق�  معامل ال�Vات (بلغح��  م�تفعةمعامالت ال�Vات ج��عها 

أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ (رأس ال�ال ال�.�$، رأس ال�ال ال�-,��ي، رأس  )٠,٩٩٥
) ٠,٩٩٧( رأس ال�ال الف%�$  ج�اليإلو<انp ق��ة ألفا مال ال�*
ی
) على ال�9الي، 

هي ) و ٠,٩٩٦( ال��اعة ال�-,���ة ق��ة ج�اليإلو<انp ق��ة ألفا هي ق��ة م�تفعة، و 
هي ق��ة م�تفعة ) و ٠,٩٩٨( االس���ان ج�اليإلق��ة ألفا <�ا بلغp  ،ق��ة م�تفعة

[ال�ي ت  ت�o��ها  الع�اراتت.�� ه�ه الق�  م@ معامالت ال�Vات إلى صالح�ة و  ،أdًZا
 f@ في نف��ع� ال�ه-Uم@ ق�ل ?ع� أسات�ة إدارة األع�ال ?ال*امعات ال�>�=ة و

  .اوال9ث9ق به اع��اد على ن�ائ*هsمoان�ة اإل)] و ٢ال�N<n (مل�7 رق  
 Dاخلي لإلصDاق الCس��4ان:ق اإلت  

ســـ���ان ســ���ان ?ال
رجــة ال%ل�ــة لإلرت�ـــاW <ــل ?عــ
 مــ@ أ?عـــاد اإلإتــ  حFــاب معــامالت 
ال�احVـة ?�Fـاب صـ
ق  pسـ���ان علـى ع�-ـة م�
ئ�ـة، وقامـوال�ي ن�*p ع@ ت�A�7 اإل

  رت�اW ال�>�ح <اآلتي:اإلتFاق ال
اخلي ومعامل اإل
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  ألبعاد رأس المال البشريتساق الداخلي ) صدق اإل٩جدول (
 رأس المال البشريأبعاد 

رأس المال إجمالي 
 البشري

  رتباط المصححمعامل اإل

 معرفة الموظفين
  (**) ٠٫٩٢٠ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٥٨  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 خبرة الموظفين
  (**)٠٫٩٩٢ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٦  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 الموظفينمهارة 
  (**)٠٫٩٩٠ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٥  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 الروح المعنوية للموظفين
  (**)٠٫٩٩١ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٥  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

ن*ـ
 أن معامـل  أل?عـاد رأس ال�ـال ال�.ـ�$ تFـاق الـ
اخلي الFـاب7 م@ ج
ول صـ
ق اإل
دالــة مع-9=ــًا ع-ــ
  ال�ــال ال�.ــ�$ وsج�ــالي رأس ال�ــال ال�.ــ�$ رأس أ?عــاد  بــ�@ رت�ــاWإلا

رأس ال�ــال تFــاق الــ
اخلي أل?عــاد )، م�ــا ی�<ــ
 علــى صــ
ق اإل٠,٠٥مFــ��9 مع-9=ــة (
ـــاW ب��ســـ9ن (Uلغـــو ال�.ـــ�$   )٠,٩٩١، ٠,٩٩٠، ٠,٩٩٢، p٠,٩٢٠ قـــ�  معامـــل إرت�

ع-9=ـــــة ل%ــــل مــــ@ (مع�فـــــة ال�ــــb9ف�@، خ�ـــــ�ة ال�ــــb9ف�@، مهــــارة ال�ـــــb9ف�@، الــــ�وح ال�
رت�ــاW معامـل اإل �Fـابال�احVـة ? pولل�2=ـ
 مـ@ ال��ل�ــل قامـلل�ـb9ف�@) علـى ال�ـ9الي، 

، ٠,٩٩٥، ٠,٩٩٦، ٠,٩٥٨رت�ـــــــاW ال�>ـــــــ�ح (p قـــــــ�  معامــــــل اإلUلغـــــــال�>ــــــ�ح و 
ل%ــــل مـــــ@ (مع�فــــة ال�ـــــb9ف�@، خ�ــــ�ة ال�ـــــb9ف�@، مهــــارة ال�ـــــb9ف�@، الـــــ�وح  )٠,٩٩٥

أ?عــــاد رأس ال�ــــال علــــى صــــ
ق وهــــي قــــ�  ت�<ــــ
 ال�ع-9=ــــة لل�ــــb9ف�@) علــــى ال�ــــ9الي، 
 .ال�.�$ 
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  أل<عاد رأس ال�ال ال�)��3يتCاق الDاخلي ) صDق اإل ١٠جDول (
 رأس المال التنظيميأبعاد 

رأس المال إجمالي 
 التنظيمي

رتباط معامل اإل
  المصحح

 مالئمة الهيكل التنظيمي
  (**) ٠٫٩٨٤ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٢  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 برامج تطوير العمل
  (**)٠٫٨٧٩ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٣٦  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 السياسات واإلجراءات
  (**)٠٫٩٧٩ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٨٩  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 نظم المعلومات وقواعد البيانات
  (**)٠٫٩٨٨ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٤  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

ن*
 أن معامل أل?عاد رأس ال�ال ال�-,��ي تFاق ال
اخلي الFاب7 م@ ج
ول ص
ق اإل
دالــة مع-9=ــًا  وsج�ــالي رأس ال�ــال ال�-,��ــي رأس ال�ــال ال�-,��ــيأ?عــاد  بــ�@ رت�ــاWإلا

رأس تFــاق الــ
اخلي أل?عـــاد )، م�ــا ی�<ــ
 علــى صــ
ق اإل٠,٠٥ع-ــ
 مFــ��9 مع-9=ــة (
، ٠,٩٧٩، ٠,٨٧٩، ٠,٩٨٤إرت�ــــاW ب��ســــ9ن (p قــــ�  معامــــل Uلغــــو ال�ــــال ال�-,��ــــي 

ل%ـــــل مـــــ@ (مالئ�ـــــة اله�oـــــل ال�-,��ـــــي، بـــــ�امج تAـــــ9=� الع�ـــــل، الF�اســـــات  )٠,٩٨٨
 p، ولل�2=
 م@ ال��ل�ل قام، ن,  ال�عل9مات وق9اع
 ال��انات) على ال�9اليتواإلج�اءا
ـــة ? Vـــابال�احF� ال�>ـــ�ح و معامـــل اإل Wلغـــرت�ـــاUمعامـــل اإل  �قـــ p ال�>ـــ�ح Wرت�ـــا

ل%ـــل مـــ@ (مالئ�ـــة اله�oـــل ال�-,��ـــي، بـــ�امج  )٠,٩٩٤، ٠,٩٨٩، ٠,٩٣٦، ٠,٩٩٢(
، ، ن,  ال�عل9مات وق9اع
 ال��انات) علـى ال�ـ9اليتت9A=� الع�ل، الF�اسات واإلج�اءا
 .رأس ال�ال ال�-,��يوهي ق�  ت�<
 على ص
ق أ?عاد 
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  د ال�4اعة ال�)���3ة<عا) صDق االتCاق الDاخلي أل١١جDول (
 البراعة التنظيميةأبعاد 

البراعة إجمالي 
 التنظيمية

رتباط معامل اإل
  المصحح

 : القدرات اإلستغالليةأوالً 
  (**)٠٫٩٩٩ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٩  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 ً  : القدرات اإلستكشافيةثانيا
  (**)٠٫٩٩٧ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٨  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

  
ن*
 أن معامل أل?عاد ال��اعة ال�-,���ة تFاق ال
اخلي الFاب7 ص
ق اإلم@ ج
ول 

دالة مع-9=ًا ع-
 ال��اعة ال�-,���ة وsج�الي ال��اعة ال�-,���ة أ?عاد  ب�@ رت�اWإلا
ال��اعة )، م�ا ی�<
 على ص
ق االتFاق ال
اخلي أل?عاد ٠,٠٥م�9�F مع-9=ة (

ل%ل م@ (الق
رات  )٠,٩٩٧، ٠,٩٩٩رت�اW (اإلمعامل  �يp ق��Uلغو ال�-,���ة 
ال�احVة  p، ولل�2=
 م@ ال��ل�ل قاماإلس�غالل�ة، الق
رات اإلس�%.اف�ة) على ال�9الي

، ٠,٩٩٩رت�اW ال�>�ح (معامل اإل �يp ق��Uلغمعامل االرت�اW ال�>�ح و  �Fاب?
، وهي ق�  ل%ل م@ (الق
رات اإلس�غالل�ة، الق
رات اإلس�%.اف�ة) على ال�9الي )٠,٩٩٨

  .ال��اعة ال�-,���ة
 على ص
ق أ?عاد ت�<
  س��4انإ د<عاتCاق الDاخلي ألصDق اإل  )١٢جDول (

 ستبيانإجمالي اإل ستبيانأبعاد اإل
رتباط معامل اإل

  المصحح

 رأس المال الفكري
  (**)٠٫٩٩٩ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٩  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 البراعة التنظيمية
  (**)٠٫٩٩٨ رتباط بيرسونإمعامل 

٠٫٩٩٩  
 ٠٫٠٠١  الداللة المعنوية

 رت�ــاWإلن*ـ
 أن معامـل ا سـ���انأل?عـاد اإلتFـاق الـ
اخلي الFـاب7 مـ@ جـ
ول صـ
ق اإل
)، م�ـا ٠,٠٥دالة مع-9=ًا ع-
 م�9�F مع-9=ة ( اإلس���ان وsج�الي اإلس���انأ?عاد  ب�@

p ق�  معامل إرت�ـاW ب��سـ9ن Uلغو  اإلس���انتFاق ال
اخلي أل?عاد ی�<
 على ص
ق اإل
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، ) علــى ال�ــ9اليال��اعــة ال�-,���ــة، رأس ال�ــال الف%ــ�$ ل%ــل مــ@ ( )٠,٩٩٨، ٠,٩٩٩(
p قـــ�  Uلغـــرت�ـــاW ال�>ـــ�ح و معامـــل اإل �Fـــابال�احVـــة ? pولل�2=ـــ
 مـــ@ ال��ل�ـــل قامـــ

ال��اعــة ، رأس ال�ــال الف%ــ�$ ل%ــل مــ@ ( )٠,٩٩٩، ٠,٩٩٩رت�ــاW ال�>ــ�ح (معامــل اإل
  .اإلس���ان، وهي ق�  ت�<
 على ص
ق أ?عاد ل�9الي) على اال�-,���ة

  ال� ق5 م? ص ة ف�وض الL 4:  -  ب
  الف�ض األول:

  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 
ال ت9ج
 إخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العـامل�@ حـ9ل 
ــائ  علــى نهــج ال���ــ2  أ?عــاد رأس ال�ــال الف%ــ�$ الق

  واإلب�%ار ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

مع-9=ـــة بـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل ت9جـــ
 إخ�الفـــات 
ــائ  علــى نهــج ال���ــ2  أ?عــاد رأس ال�ــال الف%ــ�$ الق

  واإلب�%ار ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.
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  )١٣جدول (
نهج ال���� واإلب��ار ت4عًا  على أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ�م�"س@ات ی"ضح 

  ل��غ�� ال�e"�C اإلدار� (رأس ال�ال ال4=��)

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المتغيرات

 الموظفين معرفة

 ١٫٣ ٢٫٤٩ ٣٨ إدارةعليا
  ٠٫٥  ٤٫٥٦  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٨  ٣٫٤٧  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٢٫٦  ٣٫٨٤  ٣٠٠ إجمالي

 الموظفين خبرة

  ١٫٠  ١٫٠٠  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٩  ٤٫١٣  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٠  ١٫٦٠  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٤٫٩  ٢٫٦٦  ٣٠٠ إجمالي

 الموظفين مهارة

  ١٫٠  ١٫٠٠  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٩  ٣٫٩٧  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫١  ١٫٦٤  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٤٫٥  ٢٫٦١  ٣٠٠ إجمالي

 للموظفين المعنوية الروح

  ٠٫٦  ١٫٠٥  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٩  ٣٫٩٨  ١٣٥ وسطى إدارة
  ٠٫٩  ١٫٨٧  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٤٫٢  ٢٫٧٢  ٣٠٠ إجمالي

 البشري المال رأس

  ١٫٦ ١٫٣٩  ٣٨ عليا إدارة
  ٨٫٩  ٤٫١٦  ١٣٥ وسطى إدارة
  ٧٫١  ٢٫١٤  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٨٫٨  ٢٫٩٦  ٣٠٠ إجمالي

  ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة م? خالل ن�ائج ال� ل�ل اإلح9ائي

ال�ال ال�.�$ ی�dح م@ ال*
ول الFاب7 أن ق��ة م�9سr إج�الي الع�-ة ل�ع
 رأس 
) pا (٢,٩٦بلغ�-ة إدارة عل�ع rم�تفعة، وم�9س ��ة غ��ة ١,٣٩) وهي ق��وهي ق (

) وهي ق��ة م�تفعة، وم�9سr إدارة ت-ف��Zة ٤,١٦غ�� م�تفعة، وم�9سr إدارة وسAى (
  ) وهي ق��ة غ�� م�تفعة.٢,١٤(
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  )١٤جدول (

ع)";ة أ<عاد رأس ال�ال ل�4ان م ANOVA ی"ضح اخ�4ار ال�4ای? أحاد� االت^اه
نهج ال���� واإلب��ار ت4عًا ل��غ�� ال�e"�C اإلدار� (رأس ال�ال  على الف��� القائ�

  ال4=��) 

 م^�"ع ال��Iعات ال��غ��ات
درجة 
 ال �;ة

م�"س� 
 ال��Iعات

 ق��ة ف
الDاللة 
 ال�ع)";ة

 مع�فة ال�"{ف�?

  ١٢٥٧,٣٥٤  ٢ ٢٥١٤,٧٠٩ ب�? ال�^�"عات
  ٤,٩١  ٢٩٧  ١٤٥٨,١٢٨ داخل ال�^�"عات  ٠,٠٠٠  ٢٥٦,١٠٥

    ٢٩٩  ٣٩٧٢,٨٣٧ اإلج�الي

 خ�4ة ال�"{ف�?

  ٤٣١٦,٨٨٤  ٢  ٨٦٣٣,٧٦٨ ب�? ال�^�"عات
  ٥,٤١٥  ٢٩٧  ١٦٠٨,١٧٩ ال�^�"عاتداخل   ٠,٠٠٠  ٧٩٧,٢٤٦

    ٢٩٩  ١٠٢٤١,٩٥ اإلج�الي

 مهارة ال�"{ف�?

  ٣٧٣٦,٠٣١  ٢  ٧٤٧٢,٠٦٣ ب�? ال�^�"عات
  ٥,٦٩٤  ٢٩٧  ١٦٩١,٠١٧ داخل ال�^�"عات  ٠,٠٠٠  ٦٥٦,١٧٤

    ٢٩٩  ٩١٦٣,٠٨ اإلج�الي

 ال�وح ال�ع)";ة لل�"{ف�?

  ٣٣٠٢,٧٥٧  ٢  ٦٦٠٥,٥١٣ ب�? ال�^�"عات
  ٥,٢٦٧  ٢٩٧  ١٥٦٤,٤١٧ داخل ال�^�"عات  ٠,٠٠٠  ٦٢٧,٠١٩

    ٢٩٩  ٨١٦٩,٩٣ اإلج�الي

 رأس ال�ال ال4=�� أوًال: 

  ٤٧٧٩٦,٥٦  ٢  ٩٥٥٩٣,١٢ ب�? ال�^�"عات
  ٧٣,٠٢٣  ٢٩٧  ٢١٦٨٧,٨٨ داخل ال�^�"عات  ٠,٠٠٠  ٦٥٤,٥٤

    ٢٩٩  ١١٧٢٨١ اإلج�الي
  )٠٫٠٥عند مستوى معنوية (  اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة من خالل نتائج التحليل 

م@ ال*
ول الFاب7 لالخ�الف ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ ی�dح 
) ب�@ ع�-ة ال
راسة ل%ل م@ أ?عاد ٠,٠٥وج9د اخ�الف مع-9$ ع-
 م�9�F مع-9=ة (

ال�وح ، مهارة ال�b9ف�@، خ��ة ال�b9ف�@، مع�فة ال�b9ف�@رأس ال�ال ال�.�$ (
ال��9�F اإلدار$، <�ا ی9ج
 اخ�الف مع-9$ ع-
 ?إخ�الف ) ع-9=ة لل�b9ف�@ال�

) ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ إلج�الي ٠,٠٥م�9�F مع-9=ة (
  .رأس ال�ال ال�.�$ 
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  )١٥جدول (

نهج ال���� واإلب��ار ت4عًا ل��غ��  على أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ�م�"س@ات ی"ضح 
  ال�e"�C اإلدار� (رأس ال�ال ال�)��3ي)

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المتغيرات

 التنظيمي الهيكل مالئمة

  ١٫٠ ١٫٠٠  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٦  ٣٫٧٣  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٠  ١٫٨١  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٣٫٨  ٢٫٥٨  ٣٠٠ إجمالي

 العمل تطوير برامج

  ١٫٠ ١٫٠٠  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٥  ٣٫٠٧  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٤  ١٫٧٥  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫٥  ٢٫٢٥  ٣٠٠ إجمالي

 واإلجراءات السياسات

  ١٫٥  ١٫١٥  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٠  ٣٫٧٣  ١٣٥ وسطى إدارة
  ٠٫٤  ١٫٨٩  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٢٫٥  ٢٫٦٣  ٣٠٠ إجمالي

 وقواعد المعلومات نظم
 البيانات

  ١٫٠  ١٫٠٠  ٣٨ عليا إدارة
  ٢٫٢  ٣٫٨٠  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٣  ١٫٧٢  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ٥٫٣  ٢٫٥٧  ٣٠٠ إجمالي

 التنظيمي المال رأس

  ١٫٥ ١٫٠٣  ٣٨ عليا إدارة
  ٥٫٩  ٣٫٥٦  ١٣٥ وسطى إدارة
  ٧٫٠  ١٫٧٨  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫٤  ٢٫٤٩  ٣٠٠ إجمالي

    م? خالل ن�ائج ال� ل�ل اإلح9ائيال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة 

ی�dح م@ ال*
ول الFاب7 أن ق��ة م�9سr إج�الي الع�-ة ل�ع
 رأس ال�ال ال�-,��ي 
) pا (٢,٤٩بلغ�-ة إدارة عل�ع rم�تفعة، وم�9س ��ة غ��ة ١,٠٣) وهي ق��وهي ق (

) وهي ق��ة م�تفعة، وم�9سr إدارة ت-ف��Zة ٣,٥٦غ�� م�تفعة، وم�9سr إدارة وسAى (
  ) وهي ق��ة غ�� م�تفعة.١,٧٨(
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  )١٦جدول (

  ع)";ةل�4ان مANOVA  خ�4ار ال�4ای? أحاد� االت^اهإی"ضح 
  نهج ال���� واإلب��ار ت4عًا ل��غ�� على أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ� 

  ال�e"�C اإلدار� (رأس ال�ال ال�)��3ي) 

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة ف
(F)  

 الداللة المعنوية

 مالئمة الهيكل التنظيمي
  ٢٧٩٠٫٠٨٧  ٢  ٥٥٨٠٫١٧٥ بين المجموعات

  ٤٫٧٥٧  ٢٩٧  ١٤١٢٫٨٢٥ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٥٨٦٫٥٢٤
    ٢٩٩  ٦٩٩٣ اإلجمالي

 برامج تطوير العمل
  ٢٢٦٢٫٦٤٣  ٢  ٤٥٢٥٫٢٨٧ بين المجموعات

  ٥٫٣١١  ٢٩٧  ١٥٧٧٫٤٣٣ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٤٢٦٫٠١٢
    ٢٩٩  ٦١٠٢٫٧٢ اإلجمالي

 السياسات واإلجراءات
  ١٤٢٧٫٦٦٦  ٢  ٢٨٥٥٫٣٣٢ بين المجموعات

  ٢٫٧٤٤  ٢٩٧  ٨١٥٫١٠٥ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٥٢٠٫١٩٩
    ٢٩٩  ٣٦٧٠٫٤٣٧ اإلجمالي

نظم المعلومات وقواعد 
 البيانات

  ٤٨٦٣٫١١٨  ٢  ٩٧٢٦٫٢٣٦ بين المجموعات
  ٦٫٩٩  ٢٩٧  ٢٠٧٦٫٠٩٤ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٦٩٥٫٧٠٣

    ٢٩٩  ١١٨٠٢٫٣٣ اإلجمالي

 ً رأس المال  :ثانيا
 التنظيمي

٤٣١٥٧٫٠٦  ٨٦٣١٤٫١٢٢ بين المجموعات
  ٤٩٫٠٤٩  ١٤٥٦٧٫٦٣٢٩٧ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٨٧٩٫٨٧٢

    ١٠٠٨٨١٫٧٢٩٩ اإلجمالي

  )٠,٠٥ع)D مe"�C مع)";ة ( ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة م? خالل ن�ائج ال� ل�ل اإلح9ائي

م@ ال*
ول الFاب7 لإلخ�الف ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ ی�dح 
 
) ب�@ ع�-ة ال
راسة ل%ل م@ أ?عاد ٠,٠٥م�9�F مع-9=ة (وج9د إخ�الف مع-9$ ع-

الF�اسات ، ب�امج ت9A=� الع�ل، مالئ�ة اله�oل ال�-,��يرأس ال�ال ال�-,��ي (
ال��9�F اإلدار$، <�ا ی9ج
 ?إخ�الف ) ن,  ال�عل9مات وق9اع
 ال��انات، واإلج�اءات

ًا ل��غ�� ال��9�F ) ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�ع٠,٠٥اخ�الف مع-9$ ع-
 م�9�F مع-9=ة (
  ال�-,��ي.رأس ال�ال اإلدار$ إلج�الي 
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  )١٧جدول (

نهج  أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ� علىم�"س@ات (رأس مال ال�^DیD)أحD ی"ضح 
  ال���� واإلب��ار ت4عًا ل��غ�� ال�e"�C اإلدار� 

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المتغيرات

 التجديد مال رأس

  ٠٫٩١ ١٫٠٧  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٥  ٣٫٨٩  ١٣٥ وسطى إدارة
  ٧.  ١٫٩٢  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫٨  ٢٫٧٠  ٣٠٠ إجمالي

    المصدر: من إعداد الباحثة من خالل نتائج التحليل اإلحصائي

 
ی�dح م@ ال*
ول الFاب7 أن ق��ة م�9سr إج�الي الع�-ة ل�ع
 رأس مال ال�*
ی
) p٢,٧٠بلغ ��ة غ��ا () وهي ق�-ة إدارة عل�ع rة ١,٠٧م�تفعة، وم�9س��وهي ق (

) وهي ق��ة م�تفعة، وم�9سr إدارة ت-ف��Zة ٣,٨٩غ�� م�تفعة، وم�9سr إدارة وسAى(
  ) وهي ق��ة غ�� م�تفعة.١,٩٢(

  )١٨جدول (

  ُ<عD ع)";ة ل�4ان مANOVA ی"ضح اخ�4ار ال�4ای? أحاد� االت^اه
 Dأح (DیD^رأس مال ال�)نهج ال���� واإلب��ار  أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ� على

  ت4عًا ل��غ�� ال�e"�C اإلدار� 

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
الداللة 
 المعنوية

رأس مال : ثالQاً 
DیD^ال� 

  ٤٧٢٢٤٫٤٥  ٩٤٤٤٨٫٩١٢ بين المجموعات
  ٧٥٫٦٢١  ٢٢٤٥٩٫٣٤٢٩٧داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٦٢٤٫٤٩

    ١١٦٩٠٨٫٣٢٩٩ اإلجمالي

  )٠,٠٥ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة م? خالل ن�ائج ال� ل�ل اإلح9ائي ع)D مe"�C مع)";ة (

م@ ال*
ول الFاب7 لإلخ�الف ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ ی�dح 
) ب�@ ع�-ة ال
راسة ل�ع
 رأس مال ٠,٠٥وج9د إخ�الف مع-9$ ع-
 م�9�F مع-9=ة (

 
  ال��9�F اإلدار$.?إخ�الف ال�*
ی
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  )١٩جدول (

  نهج ال���� رأس ال�ال الف��� القائ� علىم�"س@ات ی"ضح 
  e"�Cواإلب��ار ت4عًا ل��غ�� ال�  

 الوسط الحسابي العدد المتغيرات
اإلنحراف 
 المعياري

القائم على نهج  الفكري المال رأس
 التميز واالبتكار

  ١٫٨ ١٫١٦  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫١  ٣٫٨٦  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٦  ١٫٩٤  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫٨  ٢٫٧١  ٣٠٠ إجمالي

  الباحثة من خالل نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد 

ی�dح م@ ال*
ول الFاب7 أن ق��ة م�9سr إج�الي الع�-ة ل�ع
 رأس ال�ال الف%�$ 
) pا (٢,٧١بلغ�-ة إدارة عل�ع rم�تفعة، وم�9س ��ة غ��ة ١,١٦) وهي ق��وهي ق (

) وهي ق��ة م�تفعة، وم�9سr إدارة ت-ف��Zة ٣,٨٦غ�� م�تفعة، وم�9سr إدارة وسAى (
  ) وهي ق��ة غ�� م�تفعة. ١,٩٤(

  )٢٠جدول (

ع)";ة رأس ال�ال الف��� ل�4ان مANOVA    ی"ضح اخ�4ار ال�4ای? أحاد� االت^اه
  نهج ال���� واإلب��ار ت4عًا ل��غ�� ال�e"�C اإلدار�  على القائ�

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
الداللة 
 المعنوية

رأس ال�ال الف��� إج�الي 
على نهج ال����  القائ�

 واإلب��ار

  ٤١٤٢٥٩٫٢  ٢  ٨٢٨٥١٨٫٥ بين المجموعات

٠٫٠٠٠  ٧٢٧٫٨١٦  
  ٥٦٩٫١٨٢  ٢٩٧  ١٦٩٠٤٦٫٩ داخل المجموعات

    ٢٩٩  ٩٩٧٥٦٥٫٤ اإلجمالي

  )٠,٠٥ع)D مe"�C مع)";ة (     م? إعDاد ال4احQة م? خالل ن�ائج ال� ل�ل اإلح9ائي ال�D9ر:

م@ ال*
ول الFاب7 لإلخ�الف ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ ی�dح 
رأس ) ب�@ ع�-ة ال
راسة إلج�الي ٠,٠٥وج9د إخ�الف مع-9$ ع-
 م�9�F مع-9=ة (

  واإلب�%ار.نهج ال���2  ال�ال الف%�$ القائ 
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م�ــا ســ�7 ث�ــp عــ
م صــ�ة الفــ�ض األول الــ�$ یــ-N علــى أنــه ال ت9جــ
 إخ�الفـــات 
ـــى نهـــج ال���ـــ2  ـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل أ?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ القـــائ  عل ـــة ب مع-9=

  . وUال�الي رفdه وق�9ل الف�ض ال�
یل.ال�>�=ة لإلت>االتواإلب�%ار ?ال.�<ة 
  الف�ض الQاني:

  لD4یلالف�ض ا  الف�ض ال9ف�� 

ال ت9ج
 إخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العـامل�@ حـ9ل 
أ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ـــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.

ت9جـــ
 إخ�الفـــات مع-9=ـــة بـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل 
أ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ـــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.
  )٢١جدول (

  ع)";ة أ<عادمل�4ان   ANOVA خ�4ار ال�4ای? أحاد� االت^اهإی"ضح 
  ت4عًا ل��غ�� ال�e"�C اإلدار�  ال�4اعة ال�)���3ة

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المتغيرات

 ستغالليةاإل القدرات

  ١٫٠ ١٫٠٠  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٩  ٤٫٠٠  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٢  ١٫٩١  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫٨  ٢٫٧٣  ٣٠٠ إجمالي

 ستكشافيةاإل القدرات

  ٠٫٩٦  ١٫٠٣  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٧  ٣٫٩٦  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٣  ١٫٩٥  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫٣  ٢٫٧٤  ٣٠٠ إجمالي

 التنظيمية البراعة

  ١٫٦ ١٫٠١  ٣٨ عليا إدارة
  ١٫٦  ٣٫٩٨  ١٣٥ وسطى إدارة
  ١٫٤  ١٫٩٣  ١٢٧ تنفيذية إدارة

  ١٫١  ٢٫٧٣  ٣٠٠ إجمالي

  ال�D9ر: م? إعDاد ال4احQة م? خالل ن�ائج ال� ل�ل اإلح9ائي

 
 ال�-,���ة ال��اعةی�dح م@ ال*
ول الFاب7 أن ق��ة م�9سr إج�الي الع�-ة ل�ع
) pا (٢,٧٣بلغ�-ة إدارة عل�ع rم�تفعة، وم�9س ��ة غ��ة ١,٠١) وهي ق��وهي ق (

) وهي ق��ة م�تفعة، وم�9سr إدارة ت-ف��Zة ٣,٩٨غ�� م�تفعة، وم�9سr إدارة وسAى (
  ) وهي ق��ة غ�� م�تفعة.١,٩٣(
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  )٢٢جدول (

  اإلخ�الفات ب�? ع�)ة الDراسة ت4عًا ل��غ�� ال�e"�C اإلدار� 

 المتغيرات
وع مجم

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 المعنوية

: الق
رات أوالً 
 اإلس�غالل�ة

  ١٦٩٢٠٫٩٢  ٢ ٣٣٨٤١٫٨٤ بين المجموعات
  ٢٧٫٠٢٤  ٢٩٧  ٨٠٢٦٫١٥٧ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٦٢٦٫١٤

    ٢٩٩  ٤١٨٦٨ اإلجمالي

الق
رات  :ثان�اً 
 اإلس�%.اف�ة

  ١٢٥٢٧٫١٧  ٢  ٢٥٠٥٤٫٣٥ بين المجموعات
  ٢٢٫٦١  ٢٩٧  ٦٧١٥٫٠٢٤ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٥٥٤٫٠٦

    ٢٩٩  ٣١٧٦٩٫٣٧ اإلجمالي

 ال�4اعة ال�)���3ة
  ٥٨٥٦٤٫١٢  ٢  ١١٧١٢٨٫٢ بين المجموعات

  ٩٧٫٦٣٩  ٢٩٧  ٢٨٩٩٨٫٧٤ داخل المجموعات  ٠٫٠٠٠  ٥٩٩٫٨٠٣
    ٢٩٩  ١٤٦١٢٧ اإلجمالي

  )٠٫٠٥عند مستوى معنوية (من خالل نتائج التحليل اإلحصائي  المصدر: من إعداد الباحثة

م@ ال*
ول الFاب7 لإلخ�الف ب�@ ع�-ة ال
راسة ت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ ی�dح 
) ب�@ ع�-ة ال
راسة ل%ل م@ أ?عاد ٠,٠٥وج9د إخ�الف مع-9$ ع-
 م�9�F مع-9=ة (

ال��9�F ?إخ�الف س�%.اف�ة) (الق
رات اإلس�غالل�ة، الق
رات اإل ال��اعة ال�-,���ة
) ب�@ ع�-ة ال
راسة ٠,٠٥اإلدار$، <�ا ی9ج
 إخ�الف مع-9$ ع-
 م�9�F مع-9=ة (

  .ال��اعة ال�-,���ةت�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ إلج�الي 
     
م�ا س�7 ث�p ع
م ص�ة الف�ض الVاني ال�$ ی-N على أنه ال ت9ج

د ال��اعة ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة إخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العامل�@ ح9ل أ?عا
  لإلت>االت. وUال�الي رفdه وق�9ل الف�ض ال�
یل.

:LالQالف�ض ال  
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ت9جـــ
 عالقـــة إرت�ـــاW مع-ـــ9$ بـــ�@ أ?عـــاد رأس ال�ــــال 
الف%�$ القائ  علـى نهـج ال���ـ2 واإلب�%ـار وأ?عـاد ال��اعـة 

  لإلت>االت.ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة 

ت9ج
 عالقة إرت�اW مع-9$ ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ 
ــــــ2 واإلب�%ــــــار وأ?عــــــاد ال��اعــــــة  ــــــى نهــــــج ال��� ــــــائ  عل الق

  ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.
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  )٢٣جDول (
�ة ب�? أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ� على نهج ال���� واإلب��ار رت4اWاإل العالقة 

  ال�)���3ةوأ<عاد ال�4اعة 

 المتغيرات
  أوالً 

القدرات 
  ستغالليةاإل

  ثانياً 
القدرات 

  ستكشافيةاإل

البراعة 
  التنظيمية

  معرفة الموظفين
  **٠٫٩٠٥  **٠٫٩٠٥  **٠٫٩٠٣ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  خبرة الموظفين
  **٠٫٩٨٥  **٠٫٩٨٠  **٠٫٩٨٦ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  مهارة الموظفين
  **٠٫٩٨٤  **٠٫٩٧٨  **٠٫٩٨٧ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  الروح المعنوية للموظفين
  **٠٫٩٩٢  **٠٫٩٩٣  **٠٫٩٨٨ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  رأس المال البشريأوالً: 
  **٠٫٩٩٥  **٠٫٩٩٢  **٠٫٩٩٤ رتباطإمعامل 

الداللة 
  المعنوية

٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  

  مالئمة الهيكل التنظيمي
  **٠٫٩٩٠  **٠٫٩٨٥  **٠٫٩٩١ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  برامج تطوير العمل
  **٠٫٨١٣  **٠٫٧٩٢  **٠٫٨٢٨ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  واإلجراءاتالسياسات 
  **٠٫٩٩٠  **٠٫٩٨٩  **٠٫٩٨٨ رتباطإمعامل 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  ثانياً: رأس المال التنظيمي
  **٠٫٩٨٨  **٠٫٩٨٠  **٠٫٩٩٢ رتباطإمعامل 

الداللة 
  المعنوية

٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  

  ثالثاً: رأس مال التجديد
  **٠٫٩٩٨  **٠٫٩٩٦  **٠٫٩٩٦ رتباطإمعامل 

الداللة 
  المعنوية

٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  

رأس المال الفكري القائم على 
  نهج التميز واالبتكار

  **٠٫٩٩٧  **٠٫٩٩٢  **٠٫٩٩٧ رتباطإمعامل 
  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠  الداللة المعنوية

  )٠٫٠٥عند مستوى معنوية (  المصدر: من إعداد الباحثة من خالل نتائج التحليل اإلحصائي

�ة ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ االرت�اxللعالقة ال*
ول الFاب7  م@ی�dح     
ذات  رت�اx�ةإد عالقة 9 وج القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار وأ?عاد ال��اعة ال�-,���ة

أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على ) ب�@ ٠,٠٥ع-
 م�9�F مع-9=ة (مع-9=ة داللة 
  .-,���ةنهج ال���2 واإلب�%ار وأ?عاد ال��اعة ال�



  

    
 ١٣/٢/٢٠١٨ د / ث)اء مع"ض علي أب" ش اته        دور إدارة رأس ال�ال الف��� القائ� علي نهج ال����  

 ١٥٠المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

ال ت9جــ
 م�ــا ســ�7 ث�ــp عــ
م صــ�ة الفــ�ض الVالــ� الــ�$ یــ-N علــى أنــه      
عالقــة إرت�ــاW مع-ــ9$ بــ�@ أ?عــاد رأس ال�ــال الف%ــ�$ القــائ  علــى نهــج ال���ــ2 واإلب�%ــار 

. وUال�الي رفdه وق�ـ9ل الفـ�ض وأ?عاد ال��اعة ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت
  ال�
یل.

  :     ال�ا<عالف�ض 
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  االس�غالل�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  ل.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.االس�غالل�ة ?ا

  )٢٤جDول (
أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ� على نهج ال���� ل�أث��  ال��عDدخ�4ار اإلن Dار إ

 واإلب��ار على القDرات اإلس�غالل�ة

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
  اإلنحدار

)B( 

قيمة ت 
)T(  

مستوى 
 المعنوية

معامل 
اإلرتباط 

)R( 

معامل 
التحديد 

)R2( 

الخطأ 
المعياري 
للنموذج 

SE  

قيمة ف 
)F( 

مستوى 
 المعنوية

 الثابت
-

١٫٧٧١ 
٠٫٠٠٠ ١٧٫٥١٣  

٠٫٠٠٠  ٢٢٥٤٨٫٨  ٠٫٧٨٥ ٠٫٩٩٦ ٠٫٩٩٨  

رأس المال 
 البشري

٠٫٤  ٤٫٥٩٩  ٠٫٠٢٢ 

رأس المال 
 التنظيمي

٠٫٠٠٠  ٠٫٩٤٢  ٠٫٢٠٣ 

رأس مال 
 التجديد

٠٫٠٠٠  ٠٫٦٢٩-  ٠٫٣٨٨ 

  )٠٫٠٥عند مستوى معنوية (  الباحثة من خالل نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر: من إعداد 

ی�dح م@ ال*
ول الFاب7 ل-�ائج ت�ل�ل االن�
ار ال��ع
د ل
راسة تأث�� أ?عاد رأس 
ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار على الق
رات اإلس�غالل�ة <انp ق��ة 

) Wمعامل اإلرت�اR () ة٠,٩٩٨بلغ���9 مع-9=ة ( ) وهي ق�Fم 
) ، ٠,٠٥مع-9=ة ع-
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ل�ا ت9ج
 عالقة إرت�ا�x WدZة ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 
  واإلب�%ار والق
رات اإلس�غالل�ة.

ن�
ار الAnي ال��ع
د في ال*
ول لإل  )R2( معامل ال��
ی
م@ خالل ن�ائج     
رأس ، رأس ال�ال ال�.�$ الف%�$ على (أل?عاد رأس ال�ال الFاب7 ن*
 أن ه-اك تأث�� 


ی
) على الق
رات اإلس�غالل�ة ب-�Fة (رأس مال الال�-,��ي، ال�ال *�٩٩,٦ (%
) pة (ف) ال�ي بلغ��ار ?اإلع��اد على ق
) ٢٢٥٤٨,٨وUإخ��ار مع-9=ة ن�9ذج اإلن�

  ی�<
 على مع-9=ة ن�9ذج اإلن�
ار. ) م�ا٠,٠٠٠?��9�F مع-9=ة (
ال ی9ج
 �ة الف�ض ال�ا?ع ال�$ ی-N على أنه  م�ا س�7 ث�p ع
م ص    

 
تأث�� مع-9$ أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار على ُ?ع
. الق
رات اإلس�غالل�ة (كأح
 أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة) ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت

  وUال�الي رفdه وق�9ل الف�ض ال�
یل.
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:SامNالف�ض ال  
  الف�ض الD4یل  ال9ف�� الف�ض 

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  االس�%.اف�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  ال�>�=ة لإلت>االت.االس�%.اف�ة ?ال.�<ة 

  )٢٥جDول (
أ<عاد رأس ال�ال الف��� القائ� على نهج ال���� ل�أث��  ال��عDدخ�4ار اإلن Dار إ

 واإلب��ار على القDرات اإلس��=اف�ة

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
  اإلنحدار

)B( 

قيمة ت 
)t(  

مستوى 
 المعنوية

معامل 
اإلرتباط 

)R( 

معامل 
التحديد 

)R2( 

الخطأ 
المعياري 
للنموذج 

SE  

قيمة ف 
)F( 

مستوى 
 المعنوية

 الثابت
-

٠٫٥٢٢ 
-

٢٫٨٩٢ 
٠٫٠٠٤  

٠٫٠٠٠  ١٢٠٧٥٫٥  ٠٫٩٣٣ ٠٫٩٩٢ ٠٫٩٩٦  

رأس المال 
 البشري

٠٫١  ١٫٥٧٣  ٠٫٠٥ 

رأس المال 
 التنظيمي

-
٠٫٠٧٤  

-
٣٫٧٨٢  

٠٫٠٠٠ 

رأس مال 
 التجديد

٠٫٠٠٠  ١٧٫٧٨  ٠٫٥٣٧ 

  )٠٫٠٥عند مستوى معنوية (نتائج التحليل اإلحصائي المصدر: من إعداد الباحثة من خالل 

ی�dح م@ ال*
ول الFاب7 ل-�ائج ت�ل�ل اإلن�
ار ال��ع
د ل
راسة تأث�� أ?عاد رأس 
<انp ق��ة  اإلس�%.اف�ةال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار على الق
رات 

) Wمعامل االرت�اR (بلغ )�9 مع-9=ة (٠,٩٩٦�Fم 
). ٠,٠٥) وهي ق��ة مع-9=ة ع-
ل�ا ت9ج
 عالقة إرت�ا�x WدZة ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 

  .اإلس�%.اف�ةواإلب�%ار والق
رات 
لإلن�
ار الAnي ال��ع
د في ال*
ول الFابR2(  7( معامل ال��
ی
م@ خالل ن�ائج 

رأس ال�ال ، رأس ال�ال ال�.�$ د رأس ال�ال الف%�$ على (أل?عان*
 أن ه-اك تأث�� 
%) وUإخ��ار ٩٩,٢ب-�Fة (اإلس�%.اف�ة �*
ی
) على الق
رات رأس مال الال�-,��ي، 
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) ?��9�F ١٢٠٧٥,٥) ال�ي بلغF) pمع-9=ة ن�9ذج اإلن�
ار ?اإلع��اد على ق��ة (
  ی�<
 على مع-9=ة ن�9ذج اإلن�
ار. ) م�ا٠,٠٠٠مع-9=ة (

ال ی9ج
 م�ا س�7 ث�p ع
م ص�ة الف�ض الnامf ال�$ ی-N على أنه      
 
تأث�� مع-9$ أل?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار على ُ?ع
. الق
رات اإلس�%.اف�ة (كأح
 أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة) ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت

  وUال�الي رفdه وق�9ل الف�ض ال�
یل.

 

  :وال�"ص�ات ن�ائج الL 4 - :عاش�اً 
اس�ه
فp ال
راسة ت9ض�ح ت�ای@ آراء ع�-ة ال
راسة ح9ل أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ 
القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار و<�لq أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة، و<�لq العالقة ب�@ 
إدارة رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار وت�ق�7 ال��اعة ال�-,���ة، 



  

    
 ١٣/٢/٢٠١٨ د / ث)اء مع"ض علي أب" ش اته        دور إدارة رأس ال�ال الف��� القائ� علي نهج ال����  

 ١٥٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار في إلى جان� تأث�� أ?عاد 
  ت�ق�7 ال��اعة ال�-,���ة ?ال.�<ة م�ل ال
راسة، وت  ال�9صل إلى ال-�ائج ال�ال�ة:

  ن�ائج اخ�4ار ف�وض الL 4:  - أ
 خ�4ار الف�ض األول:إن�ائج  -١
أوضـــ�p ال-�ـــائج إنnفـــاض ال9ســـr ال�Fـــابي ل�عـــ
 رأس ال�ـــال ال�.ـــ�$ وهـــ9 مـــا  ١/١
.Z @ وجـ9د�راسـة، <�ـا ت�ـ
�� إلنnفاض أ?عاد رأس ال�ال ال�.�$ لـ
� ال.ـ�<ة م�ـل ال

إخـ�الف بــ�@ ع�-ــة ال
راســة ت�عــًا ل��غ�ــ� ال�Fــ��9 اإلدار$ بــ�@ ع�-ــة ال
راســة ل%ــل مــ@ 
الـ�وح ، مهـارة ال�ـb9ف�@، خ�ـ�ة ال�ـb9ف�@، مع�فـة ال�ـb9ف�@أ?عاد رأس ال�ـال ال�.ـ�$ (

وهـ9 مـا  رأس ال�ـال ال�.ـ�$ Fـ��9 اإلدار$ وإلج�ـالي ال�?ـإخ�الف ) ال�ع-9=ة لل�ـb9ف�@
  .)Engelman et al., 2017(أتف7 مع دراسة 

أوضــ�p ال-�ــائج إنnفــاض ال9ســr ال�Fــابي ل�عــ
 رأس ال�ــال ال�-,��ــي وهــ9 مــا  ١/٢
Z.ـــ�� إلنnفـــاض أ?عـــاد رأس ال�ـــال ال�-,��ـــي لـــ
� ال.ـــ�<ة م�ـــل ال
راســـة، <�ـــا ت�ـــ�@ 

�عًا ل��غ�� ال��9�F اإلدار$ بـ�@ ع�-ـة ال
راسـة ل%ـل إخ�الف ب�@ ع�-ة ال
راسة توج9د 
، بـــ�امج تAـــ9=� الع�ـــل، مالئ�ـــة اله�oـــل ال�-,��ـــيمـــ@ أ?عـــاد رأس ال�ـــال ال�-,��ـــي (

ال�Fــ��9 اإلدار$ ?ــإخ�الف ) ن,ــ  ال�عل9مــات وق9اعــ
 ال��انــات، الF�اســات واإلجــ�اءات
 ,Othman & Saud(وهــ9 مــا أتفــ7 مــع دراســة ال�-,��ــي رأس ال�ــال وإلج�ــالي 

2015.( 

أوض�p ال-�ائج إنnفاض ال9سr ال�Fابي ل�ع
 رأس مال ال�*
ی
 وهـ9 مـا Z.ـ��  ١/٣
إخـ�الف بـ�@ إلنnفاض رأس مال ال�*
ی
 ل
� ال.�<ة م�ل ال
راسـة، <�ـا ت�ـ�@ وجـ9د 

وهـــ9 مـــا أتفـــ7 مـــع  ال�*
یـــ
.�أس مـــال ع�-ـــة ال
راســـة ت�عـــًا ل��غ�ـــ� ال�Fـــ��9 اإلدار$ لـــ
 .)٢٠١١دراسة (الهاللي، 

أوضــ�p ال-�ــائج إنnفــاض ال9ســr ال�Fــابي ل��غ�ــ� رأس ال�ــال الف%ــ�$ وهــ9 مــا  ١/٤
Z.ـــ�� إلنnفـــاض رأس ال�ــــال الف%ـــ�$ لـــ
� ال.ــــ�<ة م�ـــل ال
راســـة، <�ــــا ت�ـــ�@ وجــــ9د 
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�أس ال�ـال الف%ـ�$ وهـ9 مـا إخ�الف ب�@ ع�-ـة ال
راسـة ت�عـًا ل��غ�ـ� ال�Fـ��9 اإلدار$ لـ
  ).Ramirez&Gordillo, 2014(أتف7 مع دراسة 

  وI)اء عل�ه ت� رفP الف�ض ال9ف�� وق4"ل الف�ض الD4یل
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ت9ج
 إخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العـامل�@ حـ9ل 
ــائ  علــى نهــج ال���ــ2  أ?عــاد رأس ال�ــال الف%ــ�$ الق

  واإلب�%ار ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ت9جـــ
 إخ�الفـــات مع-9=ـــة بـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل 
ــائ  علــى نهــج ال���ــ2 أ?عــاد  رأس ال�ــال الف%ــ�$ الق

  واإلب�%ار ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.
  قبول  رفض

 ن�ائج اخ�4ار الف�ض الQاني: -٢
 
وهـــ9 مـــا Z.ـــ��  ال�-,���ـــة ال��اعـــةأوضـــ�p ال-�ـــائج إنnفـــاض ال9ســـr ال�Fـــابي ل�عـــ

إخـ�الف ل
� ال.�<ة م�ل ال
راسة، <�ا ت��@ وجـ9د  ال�-,���ة ال��اعةإلنnفاض أ?عاد 
بـــ�@ ع�-ـــة ال
راســـة ت�عـــًا ل��غ�ـــ� ال�Fـــ��9 اإلدار$ بـــ�@ ع�-ـــة ال
راســـة ل%ـــل مـــ@ أ?عـــاد 

ال�Fــــ��9 ?ــــإخ�الف (القـــ
رات اإلســــ�غالل�ة، القــــ
رات اإلس�%.ـــاف�ة)  ال�-,���ــــة ال��اعـــة
  ).٢٠١٥وه9 ما أتف7 مع دراسة (ال-*ار،  ال�-,���ة ال��اعةاإلدار$ وإلج�الي 

  ال9ف�� وق4"ل الف�ض الD4یلوI)اء عل�ه ت� رفP الف�ض 
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ت9ج
 إخ�الفات مع-9=ة ب�@ آراء العـامل�@ حـ9ل 
أ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ـــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.

ت9جـــ
 إخ�الفـــات مع-9=ـــة بـــ�@ آراء العـــامل�@ حـــ9ل 
أ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ـــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.
  قبول  رفض

٣- :LالQن�ائج اخ�4ار الف�ض ال 
�ة ب�@ أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 رت�اxإتdح أن ه-اك عالقة إ

) ٠,٠٥ع-
 م�9�F مع-9=ة (مع-9=ة ذات داللة  واإلب�%ار وأ?عاد ال��اعة ال�-,���ة
  .)Na Fu et al., 2016(ما أتف7 مع دراسة  وه9
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  وق4"ل الف�ض الD4یلوI)اء عل�ه ت� رفP الف�ض ال9ف�� 
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ت9جــــ
 عالقــــة إرت�ــــاW مع-ــــ9$ بــــ�@ أ?عــــاد رأس 
ال�ـــال الف%ـــ�$ القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار 
وأ?عــــــــاد ال��اعــــــــة ال�-,���ــــــــة ?ال.ــــــــ�<ة ال�>ــــــــ�=ة 

  لإلت>االت.

ت9جــ
 عالقــة إرت�ــاW مع-ــ9$ بــ�@ أ?عــاد رأس ال�ــال 
واإلب�%ـــار وأ?عـــاد  الف%ـــ�$ القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2

  ال��اعة ال�-,���ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

  قبول  رفض

 ن�ائج اخ�4ار الف�ض ال�ا<ع: -٤
ی�dح م@ ن�ائج ت�ل�ل اإلن�
ار ال��ع
د ل
راسة تأث�� رأس ال�ال الف%�$     

أل?عاد رأس أن ه-اك تأث�� القائ  على نهج ال���2 واإلب�%ار على الق
رات اإلس�غالل�ة 

ی
) رأس مال الال�-,��ي، رأس ال�ال ، رأس ال�ال ال�.�$ الف%�$ على ( ال�ال*�

 ,.Na Fu et al(وه9 ما أتف7 مع دراسة  %)٩٩,٦على الق
رات اإلس�غالل�ة ب-�Fة (

2016(.  

  وI)اء عل�ه ت� رفP الف�ض ال9ف�� وق4"ل الف�ض الD4یل
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال�ـــال الف%ـــ�$  ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  اإلس�غالل�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  اإلس�غالل�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.
  قبول  رفض

 الNامS:ن�ائج اخ�4ار الف�ض  -٥
ی�dح م@ ن�ائج ت�ل�ل اإلن�
ار ال��ع
د ل
راسة تأث�� رأس ال�ال الف%�$ القائ  على 

أل?عاد رأس ال�ال اإلس�%.اف�ة أن ه-اك تأث�� نهج ال���2 واإلب�%ار على الق
رات 

ی
) على رأس مال الال�-,��ي، رأس ال�ال ، رأس ال�ال ال�.�$ الف%�$ على (*�

 ,.Pérez et al(وه9 ما أتف7 مع دراسة  %)٩٩,٢ب-�Fة ( اإلس�%.اف�ةالق
رات 

2017(. 
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  وI)اء عل�ه ت� رفP الف�ض ال9ف�� وق4"ل الف�ض الD4یل
  الف�ض الD4یل  الف�ض ال9ف�� 

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  لإلت>االت.اإلس�%.اف�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة 

ال ی9جـــ
 تـــأث�� مع-ـــ9$ أل?عـــاد رأس ال�ـــال الف%ـــ�$ 
القـــائ  علـــى نهـــج ال���ـــ2 واإلب�%ـــار علـــى القـــ
رات 

  اإلس�%.اف�ة ?ال.�<ة ال�>�=ة لإلت>االت.
  قبول  رفض

 ال)�ائج العامة للL 4:   - ب
اس�-�*p ال�احVة م@ ه�ه ال
راسة أن أ?عاد رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج ال���2 
واالب�%ار (رأس ال�ال ال�.�$ ، رأس ال�ال ال�-,��ي ، رأس مال ال�*
ی
) لها تأث�� 
ق9$ وفعال على أ?عاد ال��اعة ال�-,���ة (الق
رات االس�غالل�ة ، الق
رات االس�%.اف�ة) 
وذلq ب-اًء على اخ��ار ف�وض ال���. م�ا ی�<
 أن اه��ام ال�-,�ات ?إدراك وتفع�ل 

�$ القائ  على نهج ال���2 واالب�%ار ض�@ اس��ات�*�اتها مفه9م رأس ال�ال الف%
ال�-,���ة، م@ شأنه ت�ق�7 ال��اعة ال�-,���ة لل�-,�ة <oل م�ا ی-عfo ?اإلZ*اب 

امة وم@ ث  �F�ة ال�F2ة ال�-اف�7 ال��ال�الي ت�قUي و��األداء ال�-, @�Fعلى ت�

  ت�ق�7 ال�2=
 م@ األرUاح.
  ت"ص�ات الL 4: -ج

  ال��� o�Z@ ال�nوج ?ال�9ص�ات ال�ال�ة: في ض9ء ن�ائج
  )وال�هارة وال�4Nة ال�ع�فة( ق��ة رأس ال�ال الف���  ال� اف3ة على -١

ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت ألنها تCه� في ز;ادة  ت��ل�ها ق��ة ث�وة <إع�4اره
  خالل: ق���ها الC"ق�ة وIال�الي ت ق5 ال���� ال�)��3ي م?

لل.�<ة  ی�F-ى ح�ى?إدارة رأس ال�ال الف%�$  ال��علقة وال��9ث ?ال
راسات ه��اماإل ١/١
أك�V على <�ف�ة إس�V�ارها ?ال>9رة ال�ي تFه  في تع,�   ال�ع�ف ال�>�=ة لإلت>االت

  ق���ها ال9Fق�ة.
  ت%�=  ال����2=�@ في الع�ل وsلقاء ال9dء على إن*ازاته . ١/٢
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ال�>�=ة لالت>االت، ال�س��ة  ت�F�@ وتفع�ل ق-9ات اإلت>ال ال��nلفة ?ال.�<ة ١/٣
وغ�� ال�س��ة، ?�ا FZ�ح ب��ادل ال�عل9مات، وتع2ز العالقات ال.n>�ة ف��ا ب�-ه  

  وت.*ع الع�ل ب�وح الف�=7 ل�>ل�ة الع�ل.
إقامة ورش ع�ل ون
وات ولقاءات ع�ل�ة وعل��ة وsج��اع�ة أس�9ع�ة وشه�=ة  ١/٤

 وال�هارات.م�-ه*ة ?غ�ض ت�ادل ال�ع�فة وال��nات 
 تع��@ م
ی�=@ إلدارة رأس ال�ال الف%��. ١/٥

 ت9ف�� األم9ال الالزمة ل�9A=� رأس ال�ال الف%��. ١/٦

 اإلدارة ال��o�ة ل*9دة ب�اءات االخ��اع الnاصة بها. ١/٧

  االه��ام ب��F�@ الع�ل�ات ال��ت�Aة ب-قل االب�%ارات إلى ال9اقع الع�لى. ١/٨
ل ال�4اعة ال�)���3ة <إع�4ارها ت�Qل قDرة تع�;� >ل ما ی¡د� إلى تفع� -٢

ال=�>ة ال��9;ة لإلت9االت على إدارة اإلح��اجات ال��Nلفة ب)^اح وت)ف�� 
اإلس��ات�^�ة ال��)اقzة وع)�9ًا أساس�ًا م? ع)اص� ال�^DیD ال�)��3ى فى م"اجهة 

  تغ�� ال�4¢ة وذل� م? خالل:

ضح أه��ة <ل م@ اإلس�%.اف ت9اف� اإلس�ع
اد ل
� االدارة العل�ا ، ح�� ت9  ٢/١
 واإلس�غالل.

 ت9A=� ال�ؤ=ة والق�  ال�.��<ة ب�@ أن.Aة اإلس�%.اف واإلس�غالل. ٢/٢

 إم�الك ف�=7 ع�ل ل
Zة الق
رة على الق�ام ?أن.Aة اإلس�%.اف واإلس�غالل. ٢/٣

 م9ءامة ال�-�ة ال�-,���ة مع وح
ات اإلس�%.اف واإلس�غالل. ٢/٤

 على ت��ل ال>�عات ال-اش[ة وال�
 م@ ال�9ت�ات.ق
رة ف�=7 اإلدارة  ٢/٥

    مق��حات أل< اث م�Cق4ل�ة: -د
في ض9ء ما أسف�ت ع-ه ن�ائج وت9ص�ات ال��� ت�� ال�احVة إمoان�ة إس�%�ال 

  ال��� في ?ع� ال�9ض9عات ال�ي V�? @o�Zها ودراس�ها في ال��Fق�ل <اآلتي:
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ال���2 واالب�%ار في ت�ق�7 ال���2 دور إدارة رأس ال�ال الف%�$ القائ  على نهج  - ١
  ال�-,��ي في ض9ء ت9س�r إدارة ال�-9ع.

أث� الع9امل الFا?قة والالحقة ل��ق�7 ال��اعة ال�-,���ة في ت�F�@ األداء  - ٢
 ال�-,��ي.

م@ م-,9ر ال��اعة ل
راسة عالقة ن,  الع�ل  خ��ار ن�9ذج م�ع
د ال�9�F=اتإ - ٣
  عة ال�-,���ة.عال�ة األداء والق�ادة ال��9=ل�ة ?ال��ا 

دور ال��اعة ال�-,���ة <��غ�� وس�r في العالقة ب�@ رأس ال�ال الف%�$  - ٤
 واإلس�غ�اق الb9�في.
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اإلب
اع�ة ل��qF رئ�Fي ?ال�عای�� 

  األخالق�ة والFل9<�ة ال�F-ة.
          

أتق
م ?�ق��حات وأف%ار إب�%ار=ة  -٣٨
وsب
اع�ة وم���2ة ألن رئ�Fي FZاع
ني 

.qعلى ذل  
          

أ?�� ع@ ال�ل9ل اإلب
اع�ة م@  -٣٩
  الع�ل ال*اد مع رئ�Fي. خالل

          

٤٠-  
ی
فع-ي االس���ار في الع�ل ?*
ون.اW ع-
ما أق9م ?ع�ل إب
اعي ذا ق��ة 

  في ال.�<ة و=قابل ?ال�ق
ی� وال�.*�ع.
          

ل
$ الق
رة على تق
Z  حل9ل  -٤١
ج
ی
ة لل�.oالت ال�ي ت9اجه-ي في 

الع�ل ل9ج9د م�
أ م.ار<ة ال�b9ف�@ في 
  الق�ار.ال�9A=� واتnاذ 

          

ت2=
 ق
رتي على �xح ال�ل9ل  -٤٢
اإلب�%ار=ة ال�F=عة لل�.oالت دائ�ة 

.qع-ي على ذل*.Z يF�ال�%�ار ألن رئ  
          

ی�د$ ت.*�ع رئ�Fي ال��اش� لي  -٤٣
ول2مالئي على إح
اث ال�*
ی
 في 

  أسال�� الع�ل.
          

ل
$ الق
رة على ال-,� لألش�اء  -٤٤
رئ�Fي Z.*ع-ي م@ زواZا م�nلفة ألن 

.qعلى ذل  
          

ت�9اف� ال�ل9ل اإلب
اع�ة وال*
ی
ة  -٤٥
 qألن ش�<�ي ت.*ع-ي على ذل $
ل

.
  وت.*ع الع�ل ب�وح الف�=7 ال9اح
          



  

    
 ١٣/٢/٢٠١٨ د / ث)اء مع"ض علي أب" ش اته        دور إدارة رأس ال�ال الف��� القائ� علي نهج ال����  

 ١٧٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

ت2=
 األف%ار اإلب
اع�ة ع-
ما ت��ح  -٤٦
لي ش�<�ي ف�صة االس��اع واإلن>ات 

  لل�ق��حات.
          

Z.*ع-ي <V��ًا تق
Z  و�xح  -٤٧
  اإلب
اع�ة وال*
ی
ة.األف%ار 

          

٤٨-   Z
ال أرغ� في ال�nا�xة ع-
 تق
أف%ار ومق��حات ج
ی
ة خ9فًا م@ الف.ل 

  والعقاب.
          

اس�A�ع إZ*اد حل9ل م��%�ة ل   -٤٩
�FZق-ي إل�ها أح
 لل�.oالت ال�ي ت9اجه 

  الع�ل ?ال.�<ة.
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 (البراعة التنظيمية): -:القسم الثالث
، من بمدى براعة العاملين في أدائهم لعملهمفيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة 

فضلك حدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبارات بوضع (دائرة) حول 
  الرقم الذي يعبر عن رأيك:

  العبارات
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
 ً   اطالقا

  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  :القدرات االستغاللية -أوالً 
تل�2م ال.�<ة ب��F�@ ج9دة  -٥٠

  ال�-�ج ال�الي.
          

تق9م ال.�<ة ب��F�@ م�ونة  -٥١
  ال�-�*ات ال�ال�ة.

          

تFعى ال.�<ة إلى تnف��  -٥٢
  ت%لفة ال�-�*ات ال�ال�ة.

          

تق9م ال.�<ة ب��F�@ األس9اق  -٥٣
  ال�ال�ة.

          

?إدخال تع
Zالت تق9م ال.�<ة  -٥٤
  صغ��ة على ال�-�*ات ال�ال�ة.

          

تق9م ال.�<ة ب�9س�ع نAاق  -٥٥

مات ال�ق
مة للع�الء ال�ال��@.nال  

          

٥٦-  @�Fت�ف9ق ال.�<ة في ت�
  ال�%-9ل9ج�ا ال�ق
مة.

          

ن,  اإلدارة في ال.�<ة  -٥٧
  م��اسoة ل
ع  األه
اف العامة.

          

الع�الء تق�f ال.�<ة رضا  -٥٨
  ال�ال��@ وت�اف� عل�ه .

          

  :االستكشافيةالقدرات  -ثانياً:
تق9م ال.�<ة ?ف�ح أس9اق  -٥٩

  ج
ی
ة. 
          

ت
خل ال.�<ة في م*االت  -٦٠
  ت%-9ل9ج�ا ج
ی
ة.
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تق
م ال.�<ة خ
مات تف9ق  -٦١
 خ
ماتها ال�ال�ة.

          

ت.*ع-ي ال.�<ة على اب�%ار  -٦٢
 خ
مات ج
ی
ة.

          

ت.*ع-ي ال.�<ة على اب�%ار  -٦٣
أف%ار ج
ی
ة خالقه ت��
� األف%ار 

  ال�قل�
Zة.
          

ن,  اإلدارة في ال.�<ة م�نه  -٦٤
لالس�*ا?ة ?�Fعة لل�غ��ات في 

  األس9اق.
          

ت��� ال.�<ة ع@ وسائل  -٦٥
م��%�ة ل�ل��ةاح��اجات الع�الء 

  ال�ال��@.
          

تق9م ال.�<ة ب�*�Uة م-�*ات  -٦٦
  ج
ی
ة في ال9Fق ال��ل�ة.

          

   
  شكراً جزيالً إلهتمامكم وتعاونكم ......

  
  ):٢ملحق رقم (

  قائمة بأسماء السادة محكمين قائمة االستقصاء
  جهة العمل  المسمى الوظيفي  األسم

  كل�ة ال�*ارة جامعة ال�->9رة  أس�اذ إدارة األع�ال  ع�
 ال�o�  أح�
 ن* 

  كل�ة ال�*ارة جامعة ق-اة الf=9F  إدارة األع�الأس�اذ   س�
 م��
 جاد ال�ب

  كل�ة ال�*ارة جامعة ق-اة الf=9F  أس�اذ إدارة األع�ال  م�F@ على ع�
ه ال%��ي

  ال.�<ة ال�>�=ة لالت>االت  م
ی� إدارة ال�9ارد ال�.�=ة  سامح ع�
 ال9هاب ش�اته

  الغ�U�ة لل%��او=اتال.�<ة   م
ی� إدارة ال�9ارد ال�.�=ة  أح�
 سع�
 إب�اه�  ال��الو� 
  

  


