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ٌٍؼا١ٍِٓ فٝ اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح تٕاء اٌم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح فٟ دٚس 

 دساسح ١ِذا١ٔح  إٌّظّح

 ١ٌٚذ ِحّذ ١ِالد اتشا١ُ٘

 اٌٍّخض :

خًدددداى غدددددن دلة اضدًددددادة اي دددد راكًجًا تددددى  ؿددددا  اضسثددددا ا   يكدددددب اضإلدددد   ضدددده

اضمظًثًددددا ضطعدددداغطًؽ  اضشددددرزا  األدليددددا اض ا عددددا ضطشددددرزا اضدا ؼددددا ض دليددددا لقدددده 

اضشددددرزا  -شددددرزا اضددددداقرة ض دليددددا  -)شددددرزا كؿًػددددا اضظددددؿاعا  اضسًػاليددددا   ددددًد 

  تدددى اضػظددريا ض جدداةة األدليدداحاتى غلددداتر ى اضددداقرة لاضجًدد ةا لخدددد اع ػددد اضإلدد

 Descriptive analyticalاضجاؾدددل اضؿردددرو عطددده اضػدددؿكح اضمطدددثى اض لطًطدددى )

Approach ح ، لتدددده اضجاؾددددل اضعػطددددى اع ػددددد اضإلدددد  عطدددده  ػدددد  اضإًاؾددددا  غددددؽ

غثدددددددددردةح غدددددددددؽ نددددددددد ش ا ددددددددد ػاةة ا ددددددددد إًاؼ  483أتدددددددددراد عًؿدددددددددا اضإلددددددددد )

(Questionnaire حا لضػعاضجددددددا اضإًاؾددددددا  كددددددع ا دددددد  داظ عدددددددد غددددددؽ األ دددددداضًل

غثدددص اضؿادددل اضػوميدددا، لاضػ م دددؾ اضلادددا ى، لؾػدددم   ا ؾلدددداة اض  ددده ايحظدددا ًا 

ح، ا ؾلدددددددراب اضػعًددددددداةو، غعاغدددددددص ا نددددددد  ب F-Testح ، )T-Testاضػ عددددددددد )

اضػعًددداةو، غعاغدددص ا ةكإددداؽ، غعاغدددص اضثإدددا  لاضظددددج ،زػدددا كدددع ا ددد  داظ  رؾددداغح 

(SPSS)  كم دددد ع خدددا اةكإددداؽتدددى اض لطدددً   ايحظدددا ًاا ليث دددرع اضإلددد  أؾدددف 

ايجا ًددددا غعؿميددددا  ددددًؽ غػاة ددددا  اضدًددددادة اي دددد راكًجًا ل ؿددددا  اضسثددددا ا  اضمظًثًددددا 

لكمطددددطا ؾ ددددا ح اضإلدددد   ضدددده ل ددددمد  .ضطعدددداغطًؽ  شددددرزا  األدليددددا غلددددص اضإلدددد ا

تدددددرلج  ا  د ضدددددا  حظدددددا ًا غعؿميدددددا كلادددددًؽ غاددددد من ادا  شدددددرزا  ا دليدددددا 

ح، ل 38ا4 ددددان  ب زددددص غددددؽ غ اًددددرا  كلديددددد اض م ددددف اي دددد راكًجى ) ػ م ددددؾ 

ح، ل ك ددددمير ةأى اضػدددداش اضإشددددرو 2.ا4ا دددد ا ش اضددددددةا  لاضػماقددددل ) ػ م ددددؾ

ح، ل كع يدددددد  43ا4ح، ل كع يدددددد  اضثداتددددددا اض ؿرًػًددددددا ) ػ م ددددددؾ 0.ا4) ػ م ددددددؾ 

ح، ل اضرخا ددددددا اي دددددد راكًجًا ) ػ م ددددددؾ 32ا4اضػػاة ددددددا  األن خًددددددا ) ػ م ددددددؾ 

ا عدددؽ غػاة دددا  ح، لاض دددى كػثدددص اضػ اًدددرا  اضاددد ا ضدًددداى اضسثدددا ا  اضمظًثًددد44ا4
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اضدًددددادة ا  دددد راكًجًا ا لأنًددددراع كددددع كدددددديع  عددددغ اض مطددددًا  غؿكددددا اضدًدددداظ  مػدددد  

ؾردددداظ كدًددددًع دلةن ضطسثددددا ا  اضمظًثًددددا ضسددددص خ ددددا  غددددؽ خ اعددددا  اضعػددددص لتددددح 

غ  طإدددا  اضمظًثدددا لاضعػدددص عطددده ايدددادة لكؿدددم  اضإدددراغح اض دةيإًدددا اضػ احدددف ضطعددداغطًؽ 

ا  لاضددددددةا  اضػكؿًددددا ضددددديكع للػدددد  تدددده شددددرزا  األدليددددا ض ؿػًددددا زثددددا ة اضػكدددداة

ؾرددداظ ضطلدددماتر لزدددلضر ؾرددداظ ضطجددد ا ا  اضػكؿًدددا أيؼدددا غدددركإؾ  ػاددد من اضسثدددا ا  

 اضمظًثًا لاٌ ا ًا ضطعاغطًؽ ته شرزا  األدليا ا

Abstract: 

The objective of this research is to measure The role of strategic 

leadership in building job competencies for workers in 

pharmaceutical companies affiliated with the Pharmaceutical 

Holding Company, which is (Chemical Industries Development 

Company "Sayed" - Cairo Pharmaceutical Company - Egyptian 

Pharmaceutical Trading Company) in Cairo and Giza 

governorates. The research was based in the theoretical side on 

the descriptive analytical approach, and in the practical side, the 

research relied on collecting data from the research sample (370 

individuals) through a questionnaire. To address the data has 

been used a number of statistical methods sucwh as percentages, 

and the arithmetic mean, the model regression linear (T-Test), (F-

Test), standard deviation, standard coefficient of variation, 

correlation coefficient, consistency and honesty coefficient. The 

SPSS program was also used in statistical analysis. The 

researchassumes that there is a significantpositive  Correlation 

Among the practices of strategic leadership and building job 

competencies for workers in the pharmaceutical companies in 
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question .. The results of the research found that there are 

differences related to the state statistically significant 

improvement of the level of performance of pharmaceutical 

companies according to each of the variables determining the 

strategic direction (with an average of 3.48), and exploiting 

capabilities and talents (with an average 3.51), human capital 

development (average 3.52), strengthening organizational culture 

(average 3.36), promoting ethical practices (average 3.41), and 

strategy oversight (average 3.33), These represent the variables 

needed to measure job competencies for ester driving practices 

Tejah. Finally, some recommendations were presented, including 

setting a periodic evaluation system for job competencies for 

each sector of work in accordance with job requirements and 

working to increase and diversify the training programs available 

for workers in pharmaceutical companies to develop the 

efficiency of their professional skills and capabilities and to 

develop a system of hooves as well as a system of professional 

sanctions also linked to the level of job competencies And the 

basic for workers in pharmaceutical companies. 

 ِمــــــذِــــح .1

كعد اضدًادة  اضشرزا  اضػ  طدا اضػلرذ اضر ًس ألدا كا كلدًداع ألقداتكا، تا ق ػداظ  كدا 

ؽ زاتدا أ عادقدا لغسمؾاككداي  ػدا يؼدػؽ  لك مير أدا  اضػاؤلضًؽ ته ػم كا يلددح اض ساغدص  ًد

ضكددلـ اضشددرزا  كلدًددح اض ػًدد  عطدده اضػدددن اضإعًددد ي تاضدًددادة أحددد أقددع اضرزددا   اض دده يلددل أؼ 

ا اضشدرزا  ض لدًدح أقدداتكا لكر ػدا ة اقدا  ضدى لاخد  غطػدمىي تدادا  اضدًدادا  كلرص عطًكد

ؽ  يجل أؼ ياكه ته اضػددغدا  رؾداغح اض  دمير اضػؤ ادهي ضددلةقا اضػكدع تده  ؿدا  اضع خدا   ًد
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عطددده اع إددداة أؼ  ،شدددرزااضعددداغطًؽ زاتدددا ، لكلدًدددح أعطددده غاددد من غدددؽ اضرػدددا ؾلدددم أدا  اض

   اع غكػداع تده ا د راكًًجًا  اضشدرزا  ،لعداغ ع حا دػاع تده ا   ثػاة ته اضػماةد اضإشريا 

ؾجدددام عػطًدددا  اض  دددمير لاض اًًدددر ،تا ق ػددداظ  اضدًدددادا  تددده اضشدددرزا  ضددددلةقا اضػكدددع تددده 

ا ؾ د ج  كددلـ اضشدرزا  ؾلددم كلدًدح أقددداب ن دؾ اض ؿػًددا اض ده كشددكدقا اضػج ػعدا  ، قددلا 

ح اض ػًدد  تدده ادا  اضشددرزا  ليلدددح ة اقددا اضددلة اضددلن يعددد أداة يجددل أؼ يػطسكددا اضدددادة ض لدًد

(6,ص.0202اٌز٘شٜ,)  لك طعاككا
 (1)

. 

 اٌذساساخ اٌساتمح .0

 رٕاٌٚد ِّاسساخ اٌم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح:اٌرىاٌذساساخ  )أ(

(0212دساسح )سؼ١ذ, .1
ح0) 

 

تؼٕٛاْ: " اٌم١اادج اإلسارشاذ١ع١ح ٚأشش٘اا فاٟ ذ ا٠ٛش لاذساخ اٌرؼٍا١ُ اٌرٕظ١ّاٟ دساساح 

 تعاِؼح أَ اٌمشٜ"١ِذا١ٔح 

اض عدددددرب عطددددده دة دددددا غػاة دددددا اضدًدددددادة اي ددددد راكًجًا  ا عادقدددددا  :٘اااااذفد  ٌاااااٝ

األة عدددددددددا )ايداةو، اض لددددددددددميطه ،اضاًا ددددددددددى، األن خدددددددددىح تددددددددددى  اغعددددددددددا أظ 

اضددددددرن لكلديدددددد دة دددددا كدددددماتر خدددددددةا  اض عطدددددًع اض ؿرًػدددددى  ؿمعًكدددددا  خدددددددةا  

ا  ددددددد ا شح اض عطدددددددًع اض سًثدددددددى  ل )ا   سشدددددددابح خددددددددةا  اض عطدددددددًع اض مضًددددددددو )

تددددددددى اضجاغعددددددددف  ا ػدددددددداتف  ضدددددددده كلطًددددددددص لان إدددددددداة كددددددددا ًر أ عدددددددداد اضدًددددددددادة 

اي ددددددد راكًجًا تدددددددى ك دددددددمير خددددددددةا  اضددددددد عطع اض ؿرًػدددددددى لض لدًدددددددح أقدددددددداب 

ا دددددددد  دظ اضإاحددددددد  اضػددددددددؿكح اضمطددددددددثى اض لطًطدددددددى ل ا دددددددد عاؼ  دددددددداداـ  اضإلددددددد 

ح غدددددؽ أعؼدددددا  قًودددددا 483ا  ددددد إاؾا اض دددددى ؽإددددددا عطددددده عًؿدددددا  طددددد  عدددددددقا )

 اض دةيس لاضدًادا  األزاديػًا تى  اغعا أظ اضدرنا

اضدًدددادة اي ددد راكًجًا كػددداةى  دة دددا عاضًدددا لأؼ خددددةا  اض عطدددًع أؼ :ذٛطاااٍد  ٌاااٝ

ابح، غ ددددمتر  دة ددددف غ م دددد ف ل ؿاددددإا اعطدددده غددددؽ اض ؿرًػددددى اض سًثددددى  )ا   سشدددد

كدددددماتر خددددددةا  اض عطدددددًع اض ؿرًػدددددى اض مضًددددددو )ا  ددددد ا شح، لاؼ قؿددددداذ ع خدددددا 

غم إددددا) ؽرديدددداح لكددددا ًرا  ل د ضددددا  حظددددا ًا ي عدددداد اضدًددددادة اي دددد راكًجًا تددددى 
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ك دددمير زدددص غدددؽ خددددةا  اض عطدددًع اض ؿرًػدددى اض سًثدددى )ا   سشدددابح  لخددددةا  اض عطدددًع 

ض مضًددددو )ا  ددد ا شح لخدددد زددداؼ اضإعدددد اض لدددميطه اضدًدددادة اي ددد راكًجًا اض ؿرًػدددى ا

 لا زثر كا ًرا 

(0212دساسح )اٌع١ٍّٟ , .0
ح4) 

 

تؼٕااٛاْ: " ذاا ش١ش اٌم١ااادج اإلساارشاذ١ع١ح ػٍااٝ  داسجاٌري١١ااش اٌرٕظ١ّااٟ تاااٌر ث١ك ػٍااٟ 

 ِذ٠ش٠ح اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ تّحافظح اٌذل١ٍٙح ٚاالداساخ اٌراتؼح ٌٙا "

ةا ا كا ًر اضدًادة اي  راكًجًا عطه  داةة اض اًًر اض ؿرًػدى  داض  إًح عطده :٘ذفد  ٌٝ

غديريددا اض ر ًددا لاض عطددًع لايداةا  اض ا عددا ضكددا، لاع ػددد  اضإاحثددا تددى كلديددد غثددردا  

غثردةالا د  دغا اضإاحثددا  483اضإلد  عطده أ ددطمع اضعًؿدا اضعشددما ًا لاضإداض  عددددقع 

 ػ  اضإًاؾا  عؽ غ اًرا  اضإل ، زػدا   د  دغا خا ػا    دظا  كع  عداد قا ضارع 

اضػًداؾًدددا زددد ع غدددؽ غعاغدددص ا ةكإددداؽ  اضإلددد ض لطًدددص  ًاؾدددا   SPSSاضإاحثدددا  رؾددداغح 

 ضإًر مؼ، لأ طمع كلطًص ا ؾلداة اضػ عددا

عدددة ؾ ددا ح كػثطددا تددى  أؾددف   يم ددد اةكإدداؽ غعؿددمو  ددًؽ أ عدداد اضدًددادة :ذٛطااٍد  ٌااٝ

ض اًًددر اض ؿرًػدددىا   يم ددد كدددا ًر غعؿددمن أل عددداد اضدًدددادة اي دد راكًجًا لأ عددداد  داةة ا

اي  راكًجًا عطده أ عداد  داةة اض اًًدر اض ؿرًػدىا   يم دد كدا ًر غعؿدمن أل عداد اضدًدادة 

 اي  راكًجًا ) غج ػعا ح عطه أ عاد  داةة اض اًًر اض ؿرًػىا

( 0216دساسح )ِٛفك,  .3
ح3)

 

اٌّٛظف١ٓ حٛي ِساّ٘ح ِّاسساخ اٌم١ادج تؼٕٛاْ: " دساسح ذح١ٍ١ٍح االذعا٘اخ 

 اإلسرشاذ١ع١ح فٟ ذحس١ٓ فاػ١ٍح فشق اٌؼًّ "

اض عددددددددرب عطدددددددده ع خددددددددا اض ددددددددا ًر  ددددددددًؽ غػاة ددددددددا  اضدًددددددددادة :٘ااااااااذفد  ٌااااااااٝ

اي ددددددددد راكًجًا لتاعطًدددددددددا تدددددددددرج اضعػدددددددددص  إعديكا) دددددددددطمذ اضػشاةزا، دددددددددطمذ 

ح غمظدددددددددة 222اض عالؼح،لخدددددددددد ان ددددددددداة  اضإاحثدددددددددا عًؿدددددددددا غسمؾدددددددددا غدددددددددؽ)

ا ن إددددداة  - ادددددسرة - شدددددًر  دددددؽ ؾاطدددددر–طًؽ  ػا شدددددثى  لغمظثدددددا غدددددؽ اضعددددداغ

خاغدددددددا اضإاحثددددددددا   ظددددددددػًع  اضإلدددددددد لض لدًدددددددح أقددددددددداب  .اضإلدددددددد ترػدددددددًا  
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ح عإدددددداةة لاعددددددا عإددددددر عدددددددد غددددددؽ اض يدددددداةا  02ا دددددد ػاةة اشدددددد ػطا عطدددددده)

ح ا ددددددد ػاة 88، حًددددددد  ا ددددددد رد  اضإاحثدددددددا )اضإلددددددد اضػًداؾًدددددددا عطددددددده عًؿدددددددا 

 %.88كددة ع  طاضلا ضط لطًص ايحظا ى غا يعادش ؾاإا ا  رداد 

غجػمعدددددا غدددددؽ اضؿ دددددا ح غدددددؽ أ راقدددددا  عدددددد دةا ددددد ؿا ا كجاقدددددا   ذٛطاااااٍد  ٌاااااٝ:

 ادددددسرة حدددددمش غاددددداقػا – شدددددًر  دددددؽ ؾاطدددددر  –عًؿدددددا غدددددؽ غدددددمظثى غا شدددددثى  

غػاة ددددددا  اضدًددددددادة اي دددددد راكًجًا تددددددى كلاددددددًؽ تاعطًددددددا تددددددرج اضعػددددددص، ل عددددددد 

كمطددددددطؽ ا ضدددددده  اضإلدددددد ا دددددد  داظ ا ن إدددددداةا  اضػ  ػددددددا  ن إدددددداة ترػددددددًا  

 ح اض اضًا اضؿ ا 

  لد ضددددددا  حظددددددا ًا ضػػاة ددددددا  اضدًددددددادة اي دددددد راكًجًا تددددددى أ ددددددر  يم ددددددد 

  اسرةا - شًر ؿؿاطر -كلاًؽ  طمزاض عالؼ ضػمظثى غا شثى

 لد ضددددددا  حظددددددا ًا ضػػاة ددددددا  اضدًددددددادة اي دددددد راكًجًا تددددددى أ ددددددر   يم ددددددد 

 . اسرة - شًر ؿؿاطر -كلاًؽ  طمذ اضػشاةزا ضػمظثى غا شثى 

 ذٕاٌٚد اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح  :)ب( اٌذساساخ اٌرٟ 

(Delcourt, C, 2017دساسح ) .1
ح.) 

 

اٌؼاطف١ح ٚاٌرم١ٕح ٌٍّٛظف١ٓ فٟ  ٌمااءاخ اٌخذِاح  اٌىفاءاختؼٕٛاْ: "أشش اٌرفاػً ت١ٓ 

 ػاطف١ا"

اضعاؽثًدددددا لاض دؿًدددددا ضطػدددددمظثًؽ تددددده  اضسثدددددا ا أ دددددر  اض ثاعدددددص  دددددًؽ :٘اااااذفد  ٌاااااٝ

ح غمظثدددددداع 004ضدددددددا ا  اض دغددددددا عاؽثًددددددا ا لشددددددػطا عًؿددددددا اضدةا ددددددا عطدددددده )

يعػطدددددمؼ تددددده خ دددددا  أعػددددداش غ  طثدددددا تددددده ل يدددددا ألقدددددايم  اضم يدددددا  اضػ لددددددة 

ا غريسًددددددا كدددددددع ان ًددددددداةقع   ريددددددددا عشدددددددما ًاا لا ددددددد  دظ اضإددددددداحثًؽ اضػدددددددؿكح 

 اض لطًطى ضػ  غ ف ض إًعا اضدةا اا

 ددددًؽ ايجددددا ى  ضدددده اضعديددددد غددددؽ اضؿ ددددا ح أ راقددددا اؼ قؿدددداذ كثاعددددص :ٝذٛطااااٍد  ٌاااا

اضعاؽثًددددددا لاض دؿًددددددا ضطػددددددمظثًؽ تددددددى  ضدددددددا ا  اض دغددددددا عاؽثًددددددا تددددددى   اضسثددددددا ا 

 ل يا ألقايم  اضم يا  اضػ لدة األغريسًاا
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( 0212دساسح)طٛالْ,  .0
ح3)

 

اٌٛظ١ف١ح فٟ  ػاذاد  لاادج اٌر١ّاز وّاذتً ٌر١ّٕاح سأ   اٌىفاءاختؼٕٛاْ: " دٚس حزاَ 

 دساسح ١ِذا١ٔح ػٍٝ ل اع اٌثرشٚي" -اٌّاي اٌفىشٞ

اضمظًثًا ضددن اضعداغطًؽ  د دا  اضإ درلش  اضسثا ا  ل  عؽ غدن كماتر ح ظ :٘ذفد  ٌٝ

لدة ا كا ًرقا عطه  عداد  اضدادة اضػػً لؼ زػدنص ض ؿػًا ةأى اضػاش اضثسرو، لا راا 

ان ًدداة ل عددداد  اضدددادة اضػ ػًدد يؽ، لاض ماطددص  ضدده ؾػددم   غد ددرم ضدددلة حدد ظ غعددايًر 

 اضمظًثًا تى  عداد  خادة اض ػً  زػدنص ض ؿػًا ةأى اضػاش اضثسروا اضسثا ا 

لخد كمططا اضدةا ا ضه ل مد كرا ؾ ل ًح  دًؽ ك  دًؾ اضػاداة اضدمظًثى :ذٛطٍد  ٌٝ

غ   عدغ  مطدثكا ا عداد يعدداد  خدادة لكدًًع األدا   لاض دةيل اضػم ف  األدا    عؼكا 

اض ػً  ، حً  يدمد ز  غؿكا  ضه كلدًح اٌنر ل ضر ضطعػص ؾلم نطح ة يدا ا د راكًجًا 

  كدب كسميؽ ل  عداد  لكاقًص خًادا  غا دإطًا ك ػسؽ غؽ  داةة شرزا  اضإ رلشا

(0212دساسح)ػثذ اٌثاسٞ,  .3
ح8) 

 

اٌٛظ١ف١ااح فااٟ ذفؼ١ااً اٌرساا٠ٛك االترىاااسٞ : دساسااح  اٌىفاااءاختؼٕااٛاْ: " ذاا ش١ش حاازَ 

 ١ِذا١ٔح ػٍٝ اٌثٕٛن اٌّظش٠ح"

اضمظًثًدا لغددنص اض ادميح  اضسثدا ا اض عرب عطه اض اطًص اضثسرو ضػدنص  :٘ذفد  ٌٝ

اضمظًثًدا  اضسثا ا ا   ساةو، ل عه  ضه اضسشة عؽ غدمغا  لغعمخا  ك إًح غدنص 

 اضإؿمذ غلص اضدةا ا، لا   دظ اضدةا ا اضػؿكح اضمطثى اض لطًطى لاضػؿكح ايحظدا ى 

تدرد غدؽ اضعداغطًؽ تدى    دا  ؿدمذ غدؽ  222اض لطًطى، لكسمؾا غجػمعدا اضدةا دا غدؽ 

اضإؿمذ اضػظرياا لكػثطا أدلا  اضدةا ا تدى خا ػدا ا  دظدا ا ل دا   اضؿ دا ح غشدًرة 

دًاديددا اض اغددا  ك ددا  اضدددراةا  اي دد راكًجًا اضظددلًلا اض اضسثددا ا  ضدده اؾ ثدداع 

اضدًاديدا اض اغدا ض شدجً   اضسثدا ا اضػ عطدا  اضعػص لاضعاغطًؽ، لكمطدطا  ضده اؾ ثداع 

 ا   ساة غؽ أ ص اضػ يد غؽ تعاضًا األدا  ا 

لأ إ ا ػدعة اق ػداظ غادؤلضى اض ادميح تدى اضإؿدر   لادًؽ أ داضًل  ًد   :ذٛطٍد  ٌٝ

سًددا غداةؾددا  اضػؿاتاددًؽا لألطدده اضدةا ددا  دًدداى اضثجددمة  ددًؽ غادد مو اض دددغا  اضإؿ

اضجددداةة اضثؿًددا اضددلو ي ػ دد   ددف اضػمظثددمؼ تددى غجدداش اضعػددص اضإؿسددى غددؽ ندد ش غعددايًر 
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لغماطثا  اضجداةة تى ا  راكًجًا  اض ادميح اضر ًادًا، لأزدد عطده ا ق ػداظ   ر دً  

طددح  اقػًددا ا   سدداة لاي دددا   عددغ اضػثدداقًع اضػ  ددمةة ضدددن غددمظثى اضإؿددمذ اض ددى ك ع

اض اميدى لك مير اض دغا  لاضػؿ جا  اضػظرتًا لاضػإادةة ضسال عػ    ددا لأشاة 

  ضه  كاحا زاتا ترص اض عطع ضطػمظثًؽ ض  مير أدا كع لكؿػًا غكاةاككع لخدةاككعا

 اٌثحسِشىـــٍح . 3

اضمظًثًدا ضطعداغطًؽ  اضسثدا ا  ػم  اضلا ا  ضده  ؿدا تى  اضإل كإطمة  غشسطا 

  ا ع ػاد عطه غػاة ا  اضدًادة اي  راكًجًااتى شرزا  األدليا 

اضمظًثًدا أحددد اضػثداقًع اضلديثددا اض ده كاددعه غؿرػدا  األعػدداش  اضسثددا ا لكعدد 

ضطمطددمش  ضًكدددا لقددلا ي  طدددل كلػددص  عدددغ اضػ دداؽر اضػدةل دددا ل عددغ ا  ددد إاخًا 

ضػؿرػدا  ا ع ػداد عطده غجػمعدا غدؽ لاي دا   ته األعػاش لضسده ي لددح  ضدر عطده ا

غػاة ددا  اضدًددادة اي دد راكًجًا اضكاغددا اض دده ككدددب اضدده كع يدد  خدددةة اضػؿرػددا عطدده 

اضمطددمش ألقددداتكا عإددر ن ددما  غلددددة  ا دد  داظ تسددر   دد راكًجه ي ظددة  اض  خددا 

لاضػرلؾددا لاألطدداضا لكمحًددد اض م ددف اي دد راكًجه لاضثداتددا اض ؿرًػًددا لا ع ػدداد عطدده 

 ػاش اضثسرنااةأى اض

(26,ص.0216,ظاد اٌشب)  ل شًر
ح8)

 ضده أؼ كعداظع اضػشدس   لاضػعمخدا   

األعػداش  ظدثا عاغدا ناطدا  اضشدرزا  ا ليدالتاعطًدا  اضسثا ا لاضدًمد اض ه كلد غؽ 

تدده ظددص اض  ددمةا  اضػ  حدددا لاض اًددرا  اضاددريعا اض ددى يػددر  كددا اضعدداضع اضًددمظ، تكؿدداذ 

لقؿداذ غشدس   لقؿداذ أيؼدا غشدس   اضددمن اضعاغطدا  غشدس   اض ددادظ اض سؿمضدم ى،

لاضػماةد اضإشريا لغا يركإؾ  كا غؽ ؾرع ل ًا ا ، لزص قلا يؤ ر ته اضددةة اض ؿاتاًا 

 ضػؿرػا  األعػاشا 

 ف١ّا ٠ٍٝ : اٌثحسٚػٍٝ رٌه فإٔٗ ٠ّىٓ ط١اغح ِشىٍح 

 اضسثدددا ا  ؿدددا  تدددى   ضددده أن غددددن أؼ كدددؤ ر غػاة دددا  اضدًدددادة اي ددد راكًجًا

 لايادة خدةاككع ؾلم ا   ساة لاي دا  تى أدا  اضعػص؟ اضمظًثًا 
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 اٌثحسأ١ّ٘ـــــح  .2

 أقػً ف غؽ ن ش غا يطه  اضإل ا ػد قلا ك

 غؽ اضجاؾل اضعطػه ته أؾكا ك  رج يضدا  اضؼدم  عطده اقػًدا  ؿدا  اضإل ا كسػؽ أقػًا 2

 اشرزا  األدليااضمظًثًا ضطعاغطًؽ تى  اضسثا ا 

اض اغا ض ؿػًا لك مير غا من األدا  لاضلن يعد أغراع ته غايدا ا قػًدا،    أؼ  ااض  ؾ0

 راغح كؿػًا لك مير خًادا  اضػا دإص كاكع  ثعاضًدا تدى ايز شداب اضػإسدر ضطدليؽ ضدديكع 

 خدةا  لؽاخا  زاغؿا لخدةا  كػسؿكع غؽ أؼ يسمؾما غديرن اضػا دإصا

أن ؾردداظ غؤ اددى ي ددا ر  ػادد من أدا  اض رزًدد  عطدده أؼ غادد من أدا   اضإلدد لددالش يا4

اض ؿرًػدى لايدادة ايؾ ا ًدا تًف لقسلا ؾجد أؼ عػطًدا  اض  دمير لدة ا زثا ة اضعاغطًؽ 

لكلاددًؽ غادد ميا  ا دا  دا ػدداع ككدد ع تدده اضػددداظ األلش  اضعؿظددر اضإشددرو لاضرتدد  غددؽ 

اض ؿثًل ضإراغح اض ؿػًا لاض  دمير  دً ًو ل اض ازًدد ضطػؿرػدا  عدداد زثا كف لأؼ اض   ًؾ ل

 غماةدقا اضإشريا لكسميؿكا لكاقًطكا ضػؿاطل خًاديا غا دإ عا

، حً  ي ؿالش ع خا غجاش اضػماةد اضإشريا غجا ع قاغاع يثًد اضإاحثًؽ ته اضإل  ؿالش كا3 

اضشددرزا   اضمظًثًددا ضطعدداغطًؽ ب اضسثددا ا غػاة ددا  اضدًددادة اي دد راكًجًا تددى   ؿددا  

 األدليا اض ا عا ضطشرزا اضدا ؼا ض دلياا

 اٌثحسأ٘ــــذاف  .2

اضػاددددددداقػا  األ ددددددداى تدددددددى كددددددددديع  ؽددددددداة  اضإلددددددد  ككددددددددب قدددددددلـ

 اضسثدددددددا ا غد دددددددرم أل دددددددر غػاة دددددددا  اضدًدددددددادة اي ددددددد راكًجًا تددددددده  ؿدددددددا  

لك ػثددددددص األقددددددداب اضثرعًددددددا تدددددده شددددددرزا  األدليددددددا اضمظًثًددددددا ضطعدددددداغطًؽ 

 ته ا كه  ضطدةا ا

 اضمظًثًددددددا اضسثددددددا ا غعرتددددددا اض ددددددا ًر  ددددددًؽ غكدددددداظ اضدًددددددادة اي دددددد راكًجًا ل ا2

 ااضإل غلص  ته شرزا  األدليا

اضمظًثًدددددددددا، لأقػً كدددددددددا،  اضسثدددددددددا ا  كلطًدددددددددص لكدًدددددددددًععدددددددددرب عطدددددددددى اض   ا0

 اضسثددددددددا ا ، لع خددددددددا غػاة ددددددددا  اضدًددددددددادة اي دددددددد راكًجًا  لا دددددددد  داغاككا

 ااضإل غلص  ته شرزا  األدليا اضمظًثًا
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 ػػاة ددددددا   اضإلدددددد غلددددددص  تدددددده شددددددرزا  األدليددددددا ادةاذ اضعدددددداغطًؽ غدددددددن ا4

 اضمظًثًاا اضسثا ا اضدًادة اي  راكًجًا لع خ كا  

 اٌثحسفـــشٚع .6

  اٌرا١ٌح :.اٌفشٚع  اٌثحست١ٕد ٘زٖ 

تاااااا١ٓ ( a≤0.05راخ دالٌاااااح ِؼ٠ٕٛاااااح ػٕااااااذ ِسااااارٜٛ ): ذٛظاااااذ ػاللااااااح اٌفاااااشع ا ٚي

اٌٛظ١ف١اااااااااح  اٌىفااااااااااءاخ ِّاسسااااااااااخ اٌم١اااااااااادج اإلسااااااااارشاذ١ع١ح ٚتٕااااااااااء

 .اٌثحسٌٍؼا١ٍِٓ تششواخ ا د٠ٚح ِحً 

 دددددددًؽ ح a≤0.05 ا  د ضدددددددا غعؿميدددددددا عؿدددددددد غاددددددد من ) كم دددددددد ع خدددددددا ا2

اضمظًثًدددددددا ضطعددددددداغطًؽ  اضسثدددددددا ا كلديدددددددد اض م دددددددف اي ددددددد راكًجًا ل ؿدددددددا  

 ااضإل  شرزا  األدليا غلص 

 دددددددًؽ ح a≤0.05 ا  د ضدددددددا غعؿميدددددددا عؿدددددددد غاددددددد من )كم دددددددد ع خدددددددا  ا0

اضمظًثًددددددا ضطعدددددداغطًؽ  اضسثددددددا ا ا دددددد ا ش اضددددددددةا  ل اضػماقددددددل ل ؿددددددا  

 ااضإل  شرزا  األدليا غلص 

 دددددددًؽ ح a≤0.05 ا  د ضدددددددا غعؿميدددددددا عؿدددددددد غاددددددد من )كم دددددددد ع خدددددددا  ا4

اضمظًثًددددددا ضطعددددددداغطًؽ  اضسثدددددددا ا ك ددددددمير ةأى اضػدددددداش اضإشدددددددرو ل ؿددددددا  

 ااضإل  شرزا  األدليا غلص 

 دددددددًؽ ح a≤0.05غاددددددد من ) ا  د ضدددددددا غعؿميدددددددا عؿدددددددد كم دددددددد ع خدددددددا  ا3

اضمظًثًددددددددا ضطعدددددددداغطًؽ  اضسثددددددددا ا كع يدددددددد  اضثداتددددددددا اض ؿرًػًددددددددا ل ؿددددددددا  

 ااضإل  شرزا  األدليا غلص 

 دددددددًؽ ح a≤0.05 ا  د ضدددددددا غعؿميدددددددا عؿدددددددد غاددددددد من )كم دددددددد ع خدددددددا  ا.

اضمظًثًددددددا ضطعدددددداغطًؽ  اضسثددددددا ا كع يدددددد  اضػػاة ددددددا  األن خًددددددا ل ؿددددددا  

 ااضإل  شرزا  األدليا غلص 

 ددددددًؽ ح a≤0.05د ضددددددا غعؿميددددددا عؿددددددد غادددددد من ) ا    كم ددددددد ع خددددددا  ا3

اضمظًثًددددددددددا ضطعدددددددددداغطًؽ  اضسثددددددددددا ا اضرخا ددددددددددا اي دددددددددد راكًجًا ل ؿددددددددددا  

 ااضإل  شرزا  األدليا غلص 
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: ٠ٛظذ اششِؼ٠ٕٛح راخ دالٌح  حظائ١ح ت١ٓ  تؼاد ِّاسساخ اٌم١اادج اإلسارشاذ١ع١ح اٌصأٝاٌفشع 

 .اٌثحساٌٛظ١ف١ح ٌٍؼا١ٍِٓ تششواخ ا د٠ٚح ِحً  اٌىفاءاخِعّؼح ِؼاُ فٝ تٕاء 

 اٌثحسحــــــذٚد ..2

 دددددًؽ غثكدددددمغًؽ   غػاة دددددا  اضدًدددددادة اي ددددد راكًجًا  اضإلددددد قدددددلـ ر ؾ كددددد 

 ؿددددا   اضمظًثًددددا ليظددددً  أ ددددر  غػاة ددددا  اضدًددددادة اي دددد راكًجًا تددددى اضسثددددا ا ل

 ا  اضإل اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األدليا غلص  اضسثا ا 

 اٌثحس ٠ّىٓ أْ ذرّصً فٟ إٌٛاحٝ اٌرا١ٌح :فإْ حذٚد 

عطددددددده  ددددددد   شدددددددرزا   اضإلددددددد كد ظدددددددر  : ٌٍذساساااااااحاٌحاااااااذٚد اٌّىا١ٔاااااااح ا 2

األدليدددددددددا اض ا عدددددددددا ضطشدددددددددرزا اضدا ؼدددددددددا ض دليدددددددددا لقددددددددده )شدددددددددرزا كؿًػدددددددددا 

اضشدددددددددرزا  -شدددددددددرزا اضدددددددددداقرة ض دليدددددددددا  -اضظدددددددددؿاعا  اضسًػاليدددددددددا   دددددددددًد 

 اضػظريا ض جاةة األدلياحا

عطددددددده اض عدددددددرب عطددددددده  اضإلددددددد رزددددددد  ك  ٌٍذساساااااااحاٌحاااااااذٚد اٌز١ِٕاااااااح ا 0

اض ػدددددس  دددددؿما  األنًدددددرة اض دددددى  دددددا اضإًاؾدددددا  األلضًدددددا اض اطدددددا تدددددى دةا

 ا0228كؿ كى ضعاظ

 اٌثحس ِٕٙع١ح .9 

 غػاة ددا  اضدًددادة اي دد راكًجًا تددى   ؿددا كدددب  ضدده كدًددًع أ ددر ك اضإلدد قددلـ ؼ حًدد  أ

، لتى ػم  كلديدد غشدسطا اضإل غلص شرزا  األدليا اضمظًثًا ضطعاغطًؽ تى  اضسثا ا 

اضإل  تدد اكإ  اضإاح  اضػؿكح اضمطثى اض لطًطى لاضلو يع ػد عطه ا      اضرأو غدؽ 

ن ش دةا ا اضرداقرة زػدا قدى تدى اضماخد ، للطدثكا  دخدا، زػدا كدع ا  د عاؾا  داضػؿكح 

اضسػددددى ضدةا ددددا لكلطًددددص اضإًاؾددددا  غثددددص اضػعددددد   لاضؿاددددل اضػوميددددا لا ن إدددداةا  

 غظدةيؽ أ ا ًًؽ ضطإًاؾا  زػا يطى  اضإل خد ا   دغا ايحظا ًا، ل
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 :ِٚظادس٘ا اٌّ ٍٛتح )أ( اٌث١أاخ

كداةير اضجكاا اضػرزد و ضط عإودا   ن ش غؽ عطًكا اضلظمش كع :ت١أاخ شا٠ٛٔح ا2

غرزددد  غعطمغدددا  خ دددا  األعػددداش اضعددداظ ضادددؿا ل ًاؾدددا   اضعاغدددا لايحظدددا 

 اضشرزا اضدا ؼا ض دلياالطؿدلج كاغًؿا  اضعاغطًؽ ته  0228/0221

 .ا   دظا  تى  ػ  قلـ اضإًاؾا  خا ػاعطه  حً  كع ا ع ػاد ت١أاخ أ١ٌٚح: .0

 اٌثحست ــــــح . 12
 

 ايؽاة اضؿررو ضطدًادة اي  راكًجًا ل اضسثا ا  اضمظًثًاا ال  

 اضجاؾل اض  إًدى ضطإل ا  اؾًا 

 ٔرائط ٚذٛط١اخ اٌثحس. شاٌصا:

 ٌٍم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح ٚ اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح.اٚال: اإلطاس إٌظشٞ 

 .اٌم١ادج اإلســـرشاذ١ع١ح .1

 .ِفـٙـــَٛ اٌم١ادج اإلســـرشاذ١ع١ح  1/1

اضدًددادة األ دد راكًجًا قدده ا دد راكًجى كاًًددر أحدددا  اضػرلؾددا عطدده لاضلثدداظ 

 ,Palladan,el.at,2016اٌنريؽ لكػسًؽ لاض ظمة اض مخ  عطده اضدددةة زؼدرلةة 

pp. 109-115)ح
ح1)

 ا

ح(Zavadskas,el.at,2015,p.129ليرن 
ح22) 

اضدًادة ا   راكًجًا عؿددغا  

كما ف غشسطا، يجل عطده طداؾ  اضددراة ان ًداة ا د راكًجًا اض ثسًدر اضػؿا دل ل داضؿرر 

 ضددده اقػًدددا قدددلا اضػمػدددم  حًددد  يسدددمؼ اض رزًددد  عطددده غجػمعدددا غدددؽ اض ًددداةا  

ا  اضدددراة اض ددى كادداعد عطدده اك ددا  ا  دد راكًجًا ض دددديع اضدددعع اضػع ػددد لاضػؿكجددى ضظددؿ

 اضدراةا  ا   راكًجًاا 
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 .أ١ّ٘ح اٌم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح  1/0

لأؼ اضدًدددددددادة اي ددددددد راكًجًا كػ دددددددد  ضددددددده اضؿ ددددددداج اضساغدددددددص ضطمظدددددددا ة 

اضػؿثددددددلة لاضدددددددراةا  اض دددددده ي  ددددددلقا األتددددددراد أل غجػمعددددددا غددددددؽ األتددددددراد عطدددددده 

ةأى اضشدددددددرزا ليجدددددددل أؼ يسدددددددمؼ اضددددددددادة غ   دددددددًؽ ا ددددددد راكًجًًؽ يؼدددددددعمؼ 

اضػاددددداة ض لدًدددددح األقدددددداب اض ددددده يددددددمدلؼ  ضًكدددددا ل ؼ اضددددددلة اضػ  ايدددددد ضطدًدددددادة 

ثًدددددددر ةغإدددددددا أطدددددددلاع اضػظددددددداضو تددددددده تكدددددددع كدددددددا ًر تريدددددددح ا  ددددددد راكًجًا ي

ح(Witts, 2016, p. 20ا داةة اضعطًا عطه أدا  اضشرزا 
ح22)

 ا
 

 .ِّاسساخ اٌم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح  1/3

شددرزا  غػاة ددا  اضدًددادة اي تتددت راكًجًا غددؽ خإددص ا داةة اضعطًددا اضكػدداةى 

اضػادددؤلضا عدددؽ كلديدددد اض م ًدددف اي ددد راكًجه   طدددح اضر يدددا اي ددد راكًجًا ضطشدددرزا 

لاز شاب اضػماةد لا غساؾًا  لكلميطكدا اضده خددةا   مقريدا لاض ده كددمظ  ظدًاغا 

ضػداش اضإشدرو لخددةككا اي  راكًجًا  لكؿثًليكا غؽ ن ش اي د ثػاة لك دمير ةأى ا

ته اض ا ًر  داٌنريؽ ل ادطمزكع لاضدددةة عطده نطدح لاضػلاتردا عطده اضثددا اض ؿرًػًدا 

اضثعاضا لاضػلاترا عطه اضثداتا اض ؿرًػًا اضثعاضا لاض ازد غؽ اضػػاة ا  األن خًا غدؽ 

ن ش أعػاضكع لخراةككدا غػدا يدؿعسس عطده  ػًد  اضعداغطًؽ تده شدرزا  األدليدا غػدا 

 شرزا  لكثمخكاا      اضؾجام   يؤدن اضه
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 ( أتؼاد اٌم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح اٌفؼاٌح1شىً )

 ا80، ص ، اضداقرة، داة اضثسر اضعر هاٌم١ادج االسرشاذ١ع١حح، 0223 ًد غلػد  اد اضرع ) اضػظدة  

 :  ذحذ٠ذ اٌرٛظٗ االسرشاذ١عِّٟاسسح  .1

اضش ظًا ضطدا د، قم ك مير ة يا ا  راكًجًا ل دلةقا كعسس ل كا  اضؿرر  

تإ ا غا ا   ا  كمػًو ل كا ؾررـ لأشرذ غر ل ًف تًكا تإؾف يلظص عطه كايًدقع 

لدعػكع ضر ي ف غػا يجعص غؽ اضدظد ا   راكًجى نظمطًا غؽ نظمطًا  اضدا د 

لتى اضمخا ؾثاف شًوا غش رزا لغثكمغا ضدن اضجػً  ل اؼ ة يا اضدا د غكػا ضطاايا غؽ 

 مة لتح اضر يا اضػا دإطًا لقلا ضف دلة تى اض  اظ اضعاغص ا ص حظمش عطه ؾ ا ح غر

حCheema,et.al,2015,p.141تى اضػؿرػا ضطلظمش عطه ؾ ا ح تعاضا )
ح20)

     

   اسريالي ٚاسرصّاس اٌمذساخ ٚاٌّٛا٘ة:ِّاسسح  .0

ك ػثص  اضػماةد لايغساؾا  اضثريدة اض ى كػ طسكا اضػؿرػا لكااعدقا تى كلدًح اضػً ة  

اض ؿاتاًا غؽ ن ش ا   داظ ا غثص ضكا تى ا  راكًجًاككا  ما  ا لظا ة اضػؿرػا 

اضػ ؿمعاا ليػسؽ ضطدًادة ا  سشاتكا لكلديد اح ًا اككا غؿكا  ا   داظ اض لطًص اضإًوى 

لك ميرقا  اضثكع  اضسثا ا اضدًادة ا   راكًجًا عطه ا  د اع اضػ ساغصا حً  كلرص 

اضدخًح   عادقا، لاضػلاترا عطًكا لدعػكا لكلثً قاا ل ضر غؽ ن ش كمتًر  ًوا عػص 

ايجا ًا، لخؿما  اكظاش تعاضا ض رم األتساة لاٌةا ، لآضًا  لاػلا ض إؿى لدعع 
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لا  ض  مير األدا  اضػؿرػى، ك إًح األتساة اي داعًا لا   ساةياا لقى غؽ أقع األد

حIrtaimeh,2017,p.2531) ا   راكًجًا ، لكلدًح اضؿ ا ح اضػا كدتا
ح24)

. 

 ك مير ةأى اضػاش اضإشرو  غػاة ا  ا4

يؿ مو قلا اضعؿظر عطه ا  ثػاة غكاةا  لغعطمغا  لغعرتا اضعاغطًؽ تى  

كلاًؽ اضددةة ا   ًعا ًا اضػؿرػا ض سمؼ أزثر تاعطًا تى أؾش  كا لقلا يؤدو  ضه 

 ح)اضددةة عطه ا   ًعاع لاض عرب، لا   داظ اضػعرتا ضطؿكمع  ػمخة كؿاتاى ضطػؿرػا

(Muzee,et.al,2016,p.4ح
ح23)

   

 ذؼز٠ز اٌصمافح اٌرٕظ١ّ١ح: ِّاسسح  .2

(001-002, ص ص,0212احّاااااذ ٚأتاااااشْٚ,ليدددددرن ) 
ح.2)

اؾكدددددا كشدددددسص  

غجػمعا اضػع ددا  لاض مخعا  لاضدًع اضػش رزا اض ه كسمؼ  ػجػطكا غعدايًر اضادطمذ 

اضػدإمش لغًر غدإمش دانص اضػؿرػا اتاضثداتا اض ؿرًػًا ك إ  ا  راكًجًا ت  دد اض ازدد 

غؽ اؼ اضثداتا اض ؿرًػًا اضاا دة تى اضػؿرػا   ك عاةع غ  ا  د راكًجًا  اضجديددة 

ًاغ كا، لاضعػدص عطده  حددا  اض اًًدر تًكدا   ا ضد ظ األغدر كظدإو أزثدر اض ه  ً ع طد

  كماتداع غ  غ  طإا  ا   راكًجًا اض ه  ً ع كإؿًكاا 

 ذؼز٠ز اٌّّاسساخ ا تالل١ح:ِّاسسح  .2

اضػػاة ددددا  األن خًددددا قدددده غجػمعددددا غددددؽ اضػعددددايًر األن خًددددا ضطاددددطمذ   

اضظدددلًو لعدددادة غدددا ياددد  دظ غددددن كظدددرب  دددطمذ اضثدددرد لتدددداع ضطػعدددايًر اضػج ػعًدددا 

 مطددددثف غدايًادددداع ألن خً ددددا تددددا ن ج تدددده اضدًددددادة أغددددر حًددددمن ضطشددددرزا ض لدًددددح 

دا  اضشدددرزا أقددداتكا، ضسددمؼ اضدددًع اضش ظدددًا اض دده يلػطكددا اضدا ددد  ددد ؤ ر عطدده غع ددد

ل دددطمزكا لخراةككدددا لؾ ًجدددا ضدددلضر يعدددد اض ازًدددد عطددده اضػػاة دددا  األن خًدددا غعًددداةاع 

(Lear,,2012,p.81)أ ا ًا ضطدًادة ا   راكًجًا 
ح23)

 ا 

 كؿثًل اضرخا ا اض ؿرًػًا  غػاة ا  ا3

كاددد كدب عػطًدددا اضرخا دددا لاض دًدددًع كشددد ًض ؾدددداؽ اضددددمة لاضؼدددعة تدددى عػطًدددا   

 لكلديددددددددد تاعطًددددددددا ن ددددددددؾ اضػددددددددماةد اضإشددددددددرياك  ددددددددًؾ اضػددددددددماةد اضإشددددددددريا 

(22,ص0212)طٍحٝ,
ح28)

 ا   
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 .اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح  .0

 .ِفَٙٛ اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح  0/1

شددرزا  تاضشددرزا  اضأؼ اضسثددا ا  اضمظًثًددا ػددرلةيا ض لدًددح اضؿجاحددا  تدده  

 لا ا  ضه اضسثا ا  لنإرا  عاضًا ض ؿعسس ايجا داع عطده كع يد  األدا  لايدادة تاعطً دف 

لكلاددًؽ غادد من اض ؿاتاددًا تدده اضاددمج لايددادة تددرص اض ددددظ لاألة ددام ليػسددؽ كع يدد  

اضسثا ا  اضمظًثًا غؽ ن ش  نؼا  اضعاغطًؽ ضإراغح كدةيإًا ض يادة زثا ككع لخددةاككع 

شددرزا  ل ضددر زم ددًطا ض ع يدد  اضع خددا  اضو غجدداش ضط ماطددص غدد  غدددةا   ا ػدداتا تدد 

لكإادش اض إرا  لا تساة لا   ثادة غدؽ كجداةع األندريؽ لاضدلن كاداعد اضعداغطًؽ تده 

كم ً   دةازكع اضمظًثه اضه يلمش دلؼ اضمخدم  تده األن دا  للػد  ن دؾ ضػما كدا 

 ػاددددددد دإصاض لدددددددديا  اض ددددددده غػسدددددددؽ أؼ ي عدددددددرع ضكدددددددا أدا  اضشدددددددرزا  تددددددده اض

(Laguna.et.al.2012,pp.3-7ح
ح28) 

 ا   

 أ١ّ٘ح اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح. 0/0

لأح ص غثكمظ اضسثدا ا  اضمظًثًدا أقػًدا زإًدرة تده اضدةا دا  لا  لدا  تده 

اضاؿما  األنًرة لةغع عدظ اكثاج اضعطػا  لاضإداحثًؽ حدمش كعريدة غلددد ضطجدداةا  

اضمظًثًا    أؼ قؿاذ اكثاج عداظ ضػعردع اضإداحثًؽ عطده أؼ غثكدمظ اضسثدا ا  اضمظًثًدا 

ر اضإشدرن تده كلدًدح أقدداب اضشدرزا ي عطح  اضعماغص اض ده كاداقع تده كػسدًؽ اضعؿظد

PaulKoenigsfeld,2012,p.93) )
ح21) 

 

 .أتؼاد اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح  0/3

شرزا  قم ته خدةة  كطر اضشرزا  اضتاضجمقر ته ا   داظ اضػعرتا ته    اٌّؼشفح ا1

عطه غػاة ا اضػعرتا غؽ ن ش اض رزً  عطه كمظًة اض رازع اضػعرته لاض إرة 

ض   ثادة غؽ اض ثاعص  ًؽ أتراد اضشرزا اضليؽ يػ طسمؼ اضػعرتا اضػم مدة تًكا 

( (Borges,2012, p. 104ي   داغكا  اضعػطًا  اض ؿرًػًا
ح02) 

. 

( (Jabbouri,et al,2016,p132  ليرناٌّٙاساخا0
ح02) 

أؼ كمتر اضػكاةا   

شرزا  كمدن اضه كلاًؽ غا من األدا  لاضسثا ة لةت  غعد   اضضدن اضعاغطًؽ ته 
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ايؾ ا ًا ل اض اضه كلدًح أقداب اضشرزا لاضعاغطًؽ عطه اض ماضه غػا يؤدن اضه ايادة 

اضرػا غؽ خإص زص غؽ  داةة اضشرزا لاضعاغطًؽ تًكا لكؼػؽ    ػراة اضثعاضًا 

 ايداةيا لاض ؿرًػًا ل دا  شرزا  األدليا ته اضامجا

  اغساؾًا اضؿجام، لزثا ة ػػؽ غجاش عػطه أل ؾررن، لاضددةة اض ه ك ػثص  اٌمذسج .3

)ػثذ  ته  عغ ايؾجااا  لاض ى كركإؾ غ   عؼكا ته ناطًا غعًؿا

(020,ص0219اٌّمظٛد,
ح00) 

 ا

 .ِؼٛلاخ ذ ث١ك اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح  0/2

اضعداغطًؽ ك ػثص غعمخا  ك إًح اضسثا ا  اضمظًثًدا تده خطدا دعدع اضسثدا ا  ضددن 

لكدددديع اضثرطددا ض ع ي قددا لك ميرقددا اضددلن يلددمش داؼ اضلظددمش عطدده ؾ ددا ح  يجا ًددا 

لكدديع األدا  لاض ػً  ته األ اضًل ايداةيا  ايػاتا  ضه ػعة أدلا  لغعايًر اض دًًع 

لعددددظ اضلدددرص عطددده كدًدددًع اضسثدددا ا  اضمظًثًدددا  شدددسص دلةن لاضدددلن   ياددداعد تددده 

اض ده يعداؾه غؿدف اضعداغطًؽ زدلضر  دم  ا د راكًجًا  ك ميرقا لغعرتدا أغدازؽ اضؼدعة 

 كؿػًددا اضسثددا ا  لػددعة زثا ككددا تدده لػدد   ددراغح كدةيإًددا لك ميريددا ضطعدداغطًؽ

Bouchamma.et al.2014,p581))
ح04)

 ا

 اٌعأة اٌر ث١مٟ ٌٍثحس. شا١ٔا:

 ِعرّغ اٌثحس :.1

 القابضةاألدوية التابعة لمشركة شركة من شركات  11 منالدراسة يتكون مجتمع 
 ػ١ٕح اٌذساسـح:.0

 غؽ شرزا   ح شرزا 4عطه )اضدةا ا شػطا عًؿا ؾرراع ضسإر حجع غج ػ  اضدةا ا 

اضدا ؼا ض دليا لقه )شرزا كؿًػا اضظؿاعا  اضسًػاليا   ًد ، شرزا اضداقرة 

 ض دليا، اضشرزا اضػظريا ض جاةة األدلياح
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 ( أػذاد اٌؼا١ٍِٓ فٝ اٌششواخ ا د٠ٚح اٌراتؼح ٌٍششوح اٌماتضح ٌألد٠ٚح ِحً 1ظذٚي)

 إٌسثح ػذد اٌؼا١ٍِٓ اٌششوح َ

 %01 0140 شرزا كؿًػا اضظؿاعا  اضسًػاليا   ًد  2

 %.0 .0.3 شرزا اضداقرة ض دليا 0

 %33 3322 اضشرزا اضػظريا ض جاةة األدليا 4

 %222 22218 االظّاٌٝ 

 ااٌّظذس : ِٓ  ػذاد اٌثاحس

ا ددددد  دظ اضإاحددددد  عًؿدددددا عشدددددما ًا ؽإدًدددددا غدددددؽ اضعددددداغطًؽ تددددده اضشدددددرزا 

 اضجً ةح ا–اضدا ؼا ض دليا اض ا عا ضػلاتر ه )اضداقرة 

 ِظفٛفح اسذثاط ت١شسْٛ :  -3

 (: ٍِخض ٔرائط  ذح١ًٍ ِؼاًِ االسذثاط اٌخ ٝ ٌّري١شاخ إٌّٛرض .0) ظذٚي سلُ

 اٌٛظ١ف١ح اٌىفاءاخ اٌّري١شاخ اٌّسرمٍح 

 ِسرٜٛ اٌّؼ٠ٕٛح ِؼاًِ االسذثاط

 0.000* 0.716 ذحذ٠ذ اٌرٛظٗ اإلسرشاذ١عٟ 

 0.000* 0.743 اسريالي اٌمذساخ ٚاٌّٛا٘ة   

 0.000* 0.765 ذ ٠ٛش سأ  اٌّاي اٌثششٞ

 0.000* 0.720 ذؼز٠ز اٌصمافح اٌرٕظ١ّ١ح

 0.000* 0.776 ذؼز٠ز اٌّّاسساخ ا تالل١ح

 0.000* 0.800 اإلسرشاذ١ع١حاٌشلاتح 

 -ي ؼو غؽ اضجدلش اضاا ح غا يطى 

ل كلديد اض م ف اي  راكًجى ل مد ع خا ؽرديا خميا  ًؽ اضػ اًرا  اضػا دطا اضػ عطدا 

كع ي  اضثداتا اض ؿرًػًا  لكع ي  ل ك مير ةأى اضػاش اضإشرو لا  ا ش اضددةا  لاضػماقل 

 شسص عاظا زػا ي ؼو  اضسثا ا  اضمظًثًا ل ًؽ اضػػاة ا  األن خًا لاضرخا ا اي  راكًجًا 

اضرخا ا  قه  ػػاة ا  اضدًادة ا   راكًجًاغؽ اضجدلش أيؼا أؼ أزثر األ عاد اةكإاؽا 

أغا أخص أى اضػاش اضإشرو كع ي  اضػػاة ا  األن خًا  ع يطًف ك مير ةيطًف اي  راكًجًا 

 0.000ل ضر عؿد غا من غعؿميا  ذحذ٠ذ اٌرٛظٗ اإلسرشاذ١عٟاأل عاد تكه 
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 اترثاس اػرّاد٠ح اٌّما١٠س اٌّسرخذِح: -2

اضسثا ا   ا عادقا اضػ  طثا ضكا كا ًر عطه غػاة ا  اضدًادة ا   راكًجًا كع إر دةا ا 

تى اضإل  كع غؽ ن ضكا خًاى دلة  ا عاد   ا م ف عاظ، ضلضر كع  ؿا   اضمظًثًا 

ا  ا ش اضددةا  ل  كلديد اض م ف اي  راكًجى  :لقه غػاة ا  اضدًادة ا   راكًجًا

لغؽ  ع كع ا   داظ  .كع ي  اضثداتا اض ؿرًػًا  ل  لاضػماقل لك مير ةأى اضػاش اضإشرو

 .ضدًاى اضثرػًا  غلص اضإل  ا عاد   ا

تم د أؼ غعاغص   (Reliability Analysis)تدد كع اض لدح غؽ ان إاة 

 ا  ا ا عادل ضر عؿد خًاى   (0.3)أزإر غؽ خًػف   Cronbach’s Alphaاضثإا 

لغعؿه  ضر أؼ عدد اضػ اًرا  اض ى يراد   را  كلطًص عاغطى عطًكا زاتًا ي را  غثص 

  spss.كع ا إا   ضر غؽ ن ش ا   داظ اض لطًص ايحظا ى    ا ا عادقلا اض لطًص 

 ا  عادته زص  ِؼاًِ اٌصثاختدد كع ان إاةـ أيؼا لل د أؼ خًػا  ِؼاًِ اٌظذقأغا عؽ 

اض اضى يمػو كطر ا ، لاضجدلش إعد، غػا يدش عطه  مدة لطدج كطر اض0.6 أزإر غؽ 

 اضدًع  

 اٌٛظ١ف١ح تاسرخذاَ ِؼاًِ اٌفاوشٚٔثاخ اٌىفاءاخ( ِؼاًِ اٌظذق اٌزاذٟ ٚاٌصثاخ  تؼاد 3ظذٚي سلُ )

 ِؼاًِ اٌظذق ِؼاًِ اٌصثاخ أتؼاد اٌعذاساج اٌٛظ١ف١ح

 0.873 0.763 ذحذ٠ذ اٌرٛظٗ اإلسرشاذ١عٟ

 0.830 0.689 اسريالي اٌمذساخ ٚاٌّٛا٘ة

 0.886 0.788 ذ ٠ٛش سأ  اٌّاي اٌثششٞ

 0.922 0.850 ذؼز٠ز اٌصمافح اٌرٕظ١ّ١ح

 0.884 0.783 ذؼز٠ز اٌّّاسساخ ا تالل١ح

 0.838 0.703 اإلسرشاذ١ع١حاٌشلاتح 

 أسٍٛب االٔحذاس اٌّرؼذد :  -2

ؾ ًجا ضثإم  ل مد ع خا اةكإاؽ  ًؽ غ اًرا  اضإل  لؾررا ألؼ  ػً  اضػ اًرا  اضػا دطا 

ح ح ه ي ع اضلظمش tغدا ف  ؿثس اضػدًاى، حً  أؼ غعاغ   اضػ اًرا  اضػا دطا خدة   دًع )

 اضػثار ضطسثا ا  اضمظًثًا زػا ي ؼو غؽ اضجدلش اض اضىعطه اضدًع اضػ مخعا ضطػ اًر اض ا   
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        ِّاسساخ اٌم١ادج االسرشاذ١ع١ح(: ّٔٛرض االٔحذاس اٌخ ٝ اٌّرؼذد ٌم١ا  أشش 2ظذٚي سلُ )

 اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١حػٍٝ 

 اٌّري١شاٌّسرمً

ِؼاِالخ 

االٔحذاسغ١ش 

 اٌّؼ١اس٠ح

اٌخ اً 

 اٌّؼ١اسٜ

ِؼاِالخ 

االٔحذاس 

 اٌّؼ١اس٠ح

Beta 

- 

 ل١ّح

 الترثاس

T 

 اٌم١ّح

      االحرّا١ٌح

(Sig ) 
 اٌرشذ١ة

 اٌصاتد
0.928 0.090 7.193 *0.000 

 3 0.000* 4.914 0.190 0.030 0.147 ذحذ٠ذ اٌرٛظٗ اإلسرشاذ١عٟ

 2 0.000* 5.288 0.241 0.038 0.202 اسريالي اٌمذساخ ٚاٌّٛا٘ة

 1 0.000* 6.666 0.285 0.028 0.187 ذ ٠ٛش سأ  اٌّاي اٌثششٞ

 5 0.007* 2.696 0.103 0.032 0.087 ذؼز٠ز اٌصمافح اٌرٕظ١ّ١ح

 4 0.006* 2.775 0.111 0.029 0.080 ذؼز٠ز اٌّّاسساخ ا تالل١ح

 6 0.042* 2.041 0.090 0.037 0.076 اٌشلاتح اإلسرشاذ١ع١ح

 AnovAذح١ًٍ اٌرثا٠ٓ    

 0.000* ( Sig)      اٌم١ّح االحرّا١ٌح  F 112.62ل١ّح اترثاس 

 R2ل١ّح ِؼاًِ اٌرحذ٠ذ اٌّؼذي 

0.753  

 يػسؽ ا  ؿ ا  غا ياكى  Stepwiseغؽ ؾ ا ح ا ؾلداة اضػ عدد  ا   داظ 

أؼ اضسثا ا  اضمظًثًا  Stepwiseكإًؽ غؽ ؾػم   ا ؾلداة اضػ عدد  ا   داظ  ا2

اضػ اًرا   ك ا ر  ظمةة  مقريا ل ا  د ضا  حظا ًا  س  غؽاض ا      اضػ اًر

 اضػا دطا غج ػعا لقى 

 ك مير ةأى اضػاش اضإشرو -  ا  ا ش اضددةا  لاضػماقل - كلديد اض م ف اي  راكًجى)

 حاضرخا ا اي  راكًجًا - كع ي  اضػػاة ا  األن خًا - كع ي  اضثداتا اض ؿرًػًا -

لؽإًعا قلا يم د كا ًر  مقرو ته  ػً  غػاة ا  اضدًادة ا   راكًجًا )غج ػعاح  ا0

 اض ا ًر زاؼ غم لا

R طاا خًػا غعاغص اض لديد اضػعدش  ا4
2

ح غؽ اض اًر 75%ح لقلا يعؿه أؼ )0.753) 

ته اضسثا ا  اضمظًثًا )اضػ اًر اض ا  ح كع كثاًرـ غؽ ن ش اضع خا اض  ًا لاض ه 

كعؿه  أؼ اض اًر ته اضػ اًر اضماحد )اض ا  ح يلد  ؾ ًجا اض اًر ته اضػ اًرا  

%ح خد كر   اضه عماغص أنرن كؤ ر عطه كلدًح 13دطا   لاضؿاإا اضػ إدًا )اضػا 

 اضسثا ا  اضمظًثًاا
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كادددالو  .Sig)ح لاضدًػدددا ا ح ػاضًدددا )112.62ح كادددالو )Fل طادددا خًػدددا ان إددداة)

، لقددددلا يدددددش عطدددده ل ددددمد كددددا ًر غعؿددددمو  ل د ضددددا  حظددددا ًا  ددددًؽ (0.000*)

ذحذ٠ااااااذ اٌرٛظااااااٗ ػعددددددا غعددددداع   اضسثدددددا ا  اضمظًثًددددددا لاضػ اًدددددرا  اضػادددددد دطا غج 

اإلسااااارشاذ١عٟ, اساااااريالي اٌماااااذساخ ٚاٌّٛا٘اااااة , ذ ااااا٠ٛش سأ  اٌّااااااي اٌثشاااااشٞ, 

ذؼز٠ااااااااز اٌصمافااااااااح اٌرٕظ١ّ١ااااااااح, ذؼز٠ااااااااز اٌّّاسساااااااااخ ا تالل١ااااااااح, اٌشلاتااااااااح 

  ٠ٚرضح ِٓ رٌه أْ ّٔٛرض االٔحذاس ظ١ذ.  اإلسرشاذ١ع١ح

اي  راكًجىح * كلديد اض م ف 0.147+) 0.929اك إًح اضسثا ا  اضمظًثًا=  ا3

* ك مير ةأى اضػاش اضإشروح 0.187* ا  ا ش اضددةا  لاضػماقلح +)0.202+)

* كع ي  اضػػاة ا  األن خًاح 0.080* كع ي  اضثداتا اض ؿرًػًاح +)0.087+)

 * اضرخا ا اي  راكًجًاح0.067+)

Y= 0.929+ 0.147X1+ 0.202X2+ 0.187X3+ 0.087X4+ 0.080X4+ 

0.067X4 

ضػعادضددا أؼ زددص  عددد غددؽ قددلـ األ عدداد يثاددر اض اًددرا  اض دده كلددد  تدده لكعؿدده قددلـ ا

اضػ اًددددر اض ددددا    ؿاددددإا غعًؿددددا، أن أؼ  عددددد )كلديددددد اض م ددددف اي دددد راكًجىح يثاددددر 

%ح غددددؽ اض اًددددرا  اض دددده كلددددد  تدددده اضػ اًددددر اض ا  )اضسثددددا ا  اضمظًثًدددداح،لأؼ 15)

كلدددد  تددده %غدددؽ اض اًدددرا  اض ددده 20 عدددد )ا ددد ا ش اضدددددةا  لاضػماقدددلح يثادددر )

اضػ اًدددددر اض ا  )اضسثدددددا ا  اضمظًثًددددداح، لأؼ  عدددددد )ك دددددمير ةأى اضػددددداش اضإشدددددروح 

%ح غدددؽ اض اًدددرا  اض ددده كلدددد  تددده اضػ اًدددر اض ا  )اضسثدددا ا  اضمظًثًددداح، 19يثادددر )

%ح غدددؽ اض اًدددرا  اض ددده كلدددد  تددده 9لأؼ  عدددد )كع يددد  اضثداتدددا اض ؿرًػًددداح يثادددر )

عدددددد )كع يددددد  اضػػاة دددددا  األن خًددددداح اضػ اًدددددر اض ا  )اضسثدددددا ا  اضمظًثًددددداح، لأؼ  

%ح غدددؽ اض اًدددرا  اض ددده كلدددد  تددده اضػ اًدددر اض ا  )اضسثدددا ا  اضمظًثًددداح، 8يثادددر )

%ح غددددؽ اض اًددددرا  اض دددده كلددددد  تدددده 8ح يثاددددر)اٌشلاتااااح اإلساااارشاذ١ع١حلأؼ  عددددد )

 اضػ اًر اض ا  )اضسثا ا  اضمظًثًاحا

ِؼ٠ٕٛح راخ دالٌح  حظائ١ح أشش ٠ٛظذ ؾ ا ح اضثرع لاض ه كؿض عطه    كمططا ا.

 ت١ٓ أتؼاد ِّاسساخ اٌم١ادج اإلسرشاذ١ع١ح ِعّؼح ِؼاُ فٝ تٕاء اٌىفاءاخ اٌٛظ١ف١ح" 
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 شاٌصا: ٔرائط ٚذٛط١اخ اٌثحس.

 ٔرائط اٌثحس: -1

  ؽ كلديددددد اض م ددددف اي دددد راكًجًا كم ددددد ع خددددا غعؿميددددا  ا  د ضددددا  حظددددا ًا  دددًد

 دليا غلص اضدةا اال ؿا  اضجداةا  اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األ

  ؽ ا ددد ا ش اضدددددةا  ل اضػماقدددل كم دددد ع خدددا غعؿميدددا  ا  د ضدددا  حظدددا ًا  ددًد

 ل ؿا  اضجداةا  اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األدليا غلص اضدةا ا

  ؽ ك ددددمير ةأى اضػدددداش اضإشددددرو كم ددددد ع خددددا غعؿميددددا  ا  د ضددددا  حظددددا ًا  دددًد

 غلص اضدةا اال ؿا  اضجداةا  اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األدليا 

  كم دددد ع خدددا غعؿميدددا  ا  د ضدددا  حظدددا ًا  دددًؽ كع يددد  اضثداتدددا اض ؿرًػًدددا

 ل ؿا  اضجداةا  اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األدليا غلص اضدةا اا

  ؽ كع يددد  اضػػاة دددا  األن خًدددا كم دددد ع خدددا غعؿميدددا  ا  د ضدددا  حظدددا ًا  ددًد

 اضدةا اال ؿا  اضجداةا  اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األدليا غلص 

  كم دددد ع خدددا غعؿميدددا  ا  د ضدددا  حظدددا ًا  دددًؽ كع يددد  اضػػاة دددا  األن خًدددا

 ل ؿا  اضجداةا  اضمظًثًا ضطعاغطًؽ  شرزا  األدليا غلص اضدةا اا

 ذٛط١اخ اٌثحس -0
 

شددرزا  األدليددا  تددى ا داةة اضعطًددا اي دد راكًجًا ضدددن اضدًددادة أقػًددا كع يدد  -

 غد  غػاة داككا اضػ  طثدا ض  إًدح ا ق ػداظ غدؽ اضػ يدد غلدص اضدةا دا لاع دا 

 اي دد راكًجًا  اض ددى  ًؿددا اضدةا ددا  اضدًددادة غػاة ددا  ك إًددح عطدده اض رزًدد 

 ؿددا  اضجددداةا  اضمظًثًددا  لكددا ًرا تددى اةكإاؽددا لاألزثددر ك إًدددا األخددص أؾكددا

لكلديدددد  لا ددد ا ش اضدددددةا  لاضػماقدددل لقدددى ك دددمير ةأى اضػددداش اضإشدددرو

 " اض م ف اي  راكًجى

دًددداظ  مػددد  ؾرددداظ كدًدددًع دلةن ضطسثدددا ا  اضمظًثًدددا ضسدددص خ دددا  غدددؽ خ اعدددا  اض -

اضعػدددص لتدددح غ  طإدددا  اضمظًثدددا لاضعػدددص عطددده ايدددادة لكؿدددم  اضإدددراغح اض دةيإًدددا 
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اضػ احددددف ضطعدددداغطًؽ تدددده شددددرزا  األدليددددا ض ؿػًددددا زثددددا ة اضػكدددداةا  لاضددددددةا  

 اضػكؿًا ضديكع

ؼدددا غدددركإؾ  ػاددد من لػددد  ؾرددداظ ضطلدددماتر لزدددلضر ؾرددداظ ضطجددد ا ا  اضػكؿًدددا أي -

 اضسثا ا  اضمظًثًا لاٌ ا ًا ضطعاغطًؽ ته شرزا  األدليا ا

 : اٌّشاظغ

دة ا غػاة ا ة  دا  األخاداظ األزاديػًدا  جاغعدا  ح،   0202اض قرن، عإداضمحد  ؽ  عمد )  ا2

اضإاحددا ضطدًددادة اض لميطًددا لع خ كددا  دداضرلم اضػعؿميددا ضدددن أعؼددا  قًوددا اض دددةيس غددؽ ل كددا 

 ا3ح ص 01، اضعدد ) اغعا  مة عًد  ، غجطا زطًا اض ر ًا، ؾررقع

ح  اضدًددادة ا  دد راكًجًا لأ رقددا تددى ك ددمير خدددةا  اض عطددًع 0228 ددعًد،   ددراقًع  ددؽ حددؿ ،) - ا0

،  اغعدا ا غداةا ، ِعٍح د١ٌٚح االتحاز اٌرشت٠ٛٗاض ؿرًػى، دةا ا غًداؾًا  جاغعا أظ اضدرن ، 

 حا0ح، اضعدد )30غجطد )

ح   كددا ًر اضدًددادة ا  دد راكًجًا عطدده  داةة اض اًًددر 0228ؾكدداش حاددؿى عإددداضع ي ،)اضجػًطددى،  ا4

اض ؿرًػى  اض  إًح عطى غديريا اض ر ًا لاض عطًع  ػلاترا اضدخكطًا لايداةا  اض ا عا ضكدا  ة داضا 

 غا ا ًر، غًر غؿشمةة، زطًا اض جاةة،  اغعا اضػؿظمةةا

كجاقا  اضػمظثًؽ حمش غااقػا غػاة ا  اضدًادة ح   دةا ا كلطًطًا ا 0223غمتح،  كاظ، ) - ا3

اي  راكًجًا تى كلاًؽ تاعطًا ترج اضعػص ، دةا ا حاضدا غدمظثى اضػؤ ادا ا   شدثا ًا  شدًر 

 ا 088 ؽ ؾاطر  اسرة، غجطا اضدةا ا  اضػاضًا، اضػلا إًا لا داةيا ،اضعدد اضاادى، ص

5. Delcourt, C., Gremler, D. D., De Zanet, F., & van Riel, A. C. (2017). An 

analysis of the interaction effect between employee technical and 

emotional competencies in emotionally charged service encounters. 

Journal of Service Management, vol.28,No.1. 

تى  عداد  خادة اض ػً  زػددنص ح   دلة ح اظ اضجداةا  اضمظًثًا .022ؽم ؼ ، غلػد طاضو، ) ا3

ض ؿػًا ةأى اضػاش اضثسدرو  دةا دا غًداؾًدا عطده خ دا  اضإ درلش، اضدداقرة، ة داضا دز دمةاـ غًدر 

 غؿشمةة، زطًا اض جاةة،  اغعا خؿاة اضاميسا



 

 
 الوظيفية للعاملين فى المنظمة دراسة ميدانيةدور القيادة اإلستراتيجية في بناء الكف اءات  

 وليد محمد ميالد ابراهيم 

 0202اضعدد األلش                                      اضػجطد اضثاؾى عشر                                   

020 

  

 التسويق تفعيل في الوظيفية الجدارات حزم تأثير( " 4112)واخرون، السيد ،أشرف الباري عبد .7
 عين جامعة ، والتجارة لالقتصاد العممية مجمة المصرية، البنوك عمى يدانيةم دراسة ،"االبتكاري

 (.1)العدد ،(1)مجمد التجارة، كمية شمس،

 .ح،  ضدًادة ا   راكًجًا ،اضداقرة، داة اضثسر اضعر ه0223 اد اضرع،  ًد غلػد،  ) ا8

9. Palladan, A. A., Abdulkadir, K. B, & Chong, Y. W. (2016). The Effect 

of Strategic Leadership, Organization Innovativeness, Information 

Technology Capability on Effective Strategy Implementation: A Study 

of Tertiary Institutions in Nigeria.  IOSR Journal of Business and 

Management,Vol.18,No.9 

10. Zavadskas, E. K., Juozapaitis, A., Tamošaitienė, J., & Turskis, Z. 

(2015). Leadership Strategy Selection in Construction Industry. 

Procedia Engineering,Vol.122. 

11. Witts, Joseph,(2016), " The Role of Strategic Leadership in Banking 

Profitability", Doctor Dissertation of Business Administration, 

Walden University. 

12. Cheema, S.,Akram, A., & Javed, F. (2015). Employee engagement and 

visionary leadership: Impact on customer and employee satisfaction. 

Journal of Business Studies Quarterly, vol.7,No.2. 

13. Irtaimeh, H. J. (2018). Impact of Strategic Leadership Competencies on 

Enhancing Core Competencies in Organizations: Applied Study on 

AlManaseer Group for Industrial & Trading. Modern Applied Science, 

Vol. 12, No. 11. 

14. Muzee , H., Bagire,V., & Ngoma, M. (2016). Strategic Leadership and 

Employee Engagement, Evidences from an African Industrial Setting. 

Open Access Library Journal, Vol.3,No.8. 



 

 
 الوظيفية للعاملين فى المنظمة دراسة ميدانيةدور القيادة اإلستراتيجية في بناء الكف اءات  

 وليد محمد ميالد ابراهيم 

 0202اضعدد األلش                                      اضػجطد اضثاؾى عشر                                   

024 

  

 ح،   داةة اضػماةد اضػاضًا ، اي سؿدةيا، داة اض عطًع اضجاغعها0228احػد، غلػد عإداضا ظ، )  ا.2

16. Lear, L. W.,(2012)," The relationship between strategic leadership and 

strategic alignment in high-performing companies in South Africa", 

(Doctoral thesis), University of South Africa, Pretoria. 

ح  كؿػًددددا اضػددددماةد اضإشددددريا لدلةقددددا تددددى كثعًددددص ايداةة 0228ؽطلدددده، تاؽػددددا اض قددددرا ،)  ا28

 غس إا اضمتا  اضداؾمؾًا، ا  سؿدةيا، داة 2ا ضس رلؾًا ، ؽ 

18. Laguna, M., Wiechetek, M., & Talik, W. (2012). THE 

COMPETENCIES OF MANAGERS AND THEIR BUSINESS 

SUCCESS. Central European Business Review, vol.1,No.3.  

19. Paul  Koenigsfeld.Jason.et.el (2012). )," Revised competencies for 

private clubmanagers", International Journal of Contemporary 

Hospitality Management,Vol.24,No.7. 

20. Borges, R. (2012). Tacit knowledge sharing between IT workers: The 

role of organizational culture, personality, and social environment. 

Management Research Review, vol.36, No.1. 

21. Jabbouri, N., Zahari, I. (2014). The Role Of Core Competencies On 

Organizational Performance: An Empirical Study In The Iraqi Private 

Banking Sector, European Scientific Journal, Vol.1ا  

 اضداقرة،اضػس ل اضجاغعه اضجدي ا ح  داةة اضػماةد اضإشريا ،0221عإداضػدظمد، ا  ااظ حاؽ،) ا00

23. Bouchamma, Y., Basque, M., & Marcotte, C. (2014). School 

management competencies: Perceptions and self-efficacy beliefs of 

school principals. Creative education, vol.5, No.8. 

 


