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 العاللخ ث٘ي سأط هبل العاللبد ّاألداء الوجزوعٖ

 ثبلزطج٘ك علٔ العبهل٘ي ثِ٘ئخ لٌبح الغْٗظ( )دساعخ ه٘ذاً٘خ

 ع٘ـذ هحــوذ ْٗعــف دسّٗـش

 :ولخصال

صيةد برعالقيةذ أحدؾيذ مؾذف ؽزب برحؿص جشخذ سئنغل رقنةط برعالقد جينظ سسط 

سجعييةد سسط برضييةد بر"خييشكأا ؿبلدبء برضػسضعييل جؾناييد قغييةخ برغييـمظا ؾنييص زييش  ؿييض 

ؿدسبعد صقـصيةذ جغيةء ؿزغضنيد سسط برضيةد بر"خيشك ابرضؿة صيد ا طيغةتد ا بعيسق ةت ا 

ؿزغشنؾ سسط برضةد بر"خشك( ؿزدضشؽية تزيق ح"يةءخ ؿ عةرنيد سسط صيةد برعالقيةذ ؿبلدبء 

  ؿض ؿدسبعد سسط صةد برعالقةذ ؿتالقؼ جةلدبء برضػسضعل . برضػسضعلا حضة زش

مـغيذ زيدضنش صعغيـك رؿ ّلذ خلصذ الذساعخ إلٔ هجوْعخ هني الٌزنب أ أُوِنب:        

دالرد إؾظةئند رضقـصةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك صػسضعد تزق ح"يةءخ سسط صيةد 

دالرد إؾظةئند رشسط صةد برعالقةذ بلدبء برضػسضعلا مـغذ زدضنش صعغـك رؿ ؿ برعالقةذ

تزييق بلدبء برضػسضعييلا ؿررييج صييظ ؿغؾييد عصييش اب،دبسخ برعزنييةا ؿبرعييةصزنظ( جؾناييد قغييةخ 

 برغـمظ.

Abstract: 

 The main objective of this study is to measure the 

relation between the costumer capital as "one of the dimensions 

of intellectual capital" and the societal performance of the Suez 

Canal Authority. The study examined the components of building 

and developing intellectual capital (preservation, industry, 

polarization and activation of intellectual capital) And the 

effectiveness of costumer capital and social performance, In 

addition, the study examined the capital of relations and its 

relation to social performance. 

 The study found a significant effect on the efficiency of 

the capital of relations and social performance. There is a 

significant effect of statistical significance on the capital of 

relations on social performance, from the point of view of senior 

management , And workers) in the Suez Canal Authority. 
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 الفصل األّل

 الذساعبد الغبثمخ ّاإلغبس العبم للجحث

 روِ٘ذ:

سسط صييةد برعضييالء صييظ برعالقييةذ ؿبرقيينش ؿبالزػةؽييةذ ؿبرضـبقيي  برسييل مسخييـط       

زذمش برس"ةتالذ جنظ بل شبد دبخذ برضغصضد
0
ؿمغصيش إرنيؼ حضيـسد زغصنضيل عيةجع صيظ  ا

برعالقةذ جنظ بلشخةص ؿبرػضةتةذ ربذ بلؽذبف برضشسشحدا ؿبرطقد برسل زغيةتذ 

غصضد ا ؿزظغع بلطـد تزق زحةدد برضعزـصةذ ؿبرضعش د ؿزخزق صنضخ زغة غند رزض

برسل صظ برظعث زقزنذؽة
8

ؿمشيضذ برعالقيةذ صيع ب،دبسخ برعةصيدا ؿؿعيةئذ ب،تيالسا ا 

ؿبرعالقيييةذ صيييع ؾضةميييد برحنايييدا ؿبرعالقيييةذ بالغسضةتنيييد ؿبرعالقيييةذ صيييع برض عغيييةذ 

بالغسضةتند بلخشف
3
. 

 ةتزنيد مسضبمذ بالؽسضةس  ل برـقر برؿةػيش جضـػيـا بلدبء برضػسضعيل ؿجضيذف           

ؿح"ييةءخ برض عغييةذ  ييل زددمييد ؿلةئ"ؾيية برضػسضعنييدا ؿزؿقنييق بلؽييذبف برسييل ؿغييذذ صييظ 

 سغزؾة ؿصظ سغذ برحناد برضؿن دا عـبء حةعر ؽزػ برض عغةذ بعسةغند سؿ خذصند.

 عشض الذساعبد الغبثمخ: -أّلا 

 برحةؾص جةالؽالا ؿصشبغعد برذسبعةذ برغةجقد برعشجند ؿبلغغحنيد برسيل زغةؿرير       

سسط صييةد برعالقييةذ ؿبلدبء برضػسضعييل ا ؿقييذ زييش زشزنييث برذسبعييةذ برعشجنييد ؿبلغغحنييد 

 حةرسةرل: 

(Delgado,2010)ُنننذدذ دساعنننخ  .0
4
الخسحيييةس حن"نيييد زيييدضنش سسط صيييةد برعالقيييةذ  

ؿبالغسضةتل تزق بالجسخةسبذ برػزسمد ا زقذمش صغسػةذ غذمذخ( ؿب،ػة ندازؿغينغةذ 

ش إمػيةجل ريشسط برضيةد برعالقيةزل ؿبالغسضيةتل خؾ ب،عسةظ( ا ؿزـطزر رـغيـد زيدضن

 ؿبرسخغـرـغل تزنؾش. 

(4144ُننذدذ دساعننخ )ثنني عجننْدر ّثننْ لغننشٕر  .8
5
إرييق زـػيينؽ زييدضنش سسط برضييةد  

 بر"خشك تزق سدبء ستضةد برض عغةذا مـغذ تالقد جنظ صةد برعالقةذ ؿسدبء بلتضةد.

(Ahmadi, A. et al., 2011)ُنذدذ دساعنخ  .3
6
إريق بخسحيةس برعالقيد جينظ سسط  

برضةد برحششك ؿبرعالقيةذ ؿبلدبء برسغصنضيلا ؿخزظير إريق سط سسط برضيةد برحشيشك 

ميي ضش تزييق سسط صييةد برعالقييةذ ؿبلدبء برسغصنضييل صييظ خييالد سسط برضييةد برؾنخزييلا 

 تالقد إمػةجند جنظ سسط صةد برعالقةذ ؿبلدبء. 

(Bin Ahmad & Mushraf ,2011ُنذدذ دساعنخ ) .4
7
حسشيةف برعالقيد جينظ ال 

سسط برضييةد بر"خييشك ؿسدبء بلتضييةدا  ؿزـطييزر رـغييـد تالقييد بسزحييةؽ صـغحييد جيينظ 

 سسط صةد برعالقةذ ؿسدبء بلتضةد. 

ُنذدذ دساعنخ .5
8
 (Chang & Chen,2012)  رـػيع إؽيةس تضيذ صحسخيش رييشسط

برضةد بر"خشك بلخؼشا ؿدسبعيد سضيش برضغياـرند بالغسضةتنيد رزضغصضيةذ تزيق  سسط 

اإلداسح الخعنشاء رـغذ تالقد بمػةجند جنظ ص"ؾـس  ؿزـطزرر "خشك بلخؼشبرضةد بر
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رزضغصضييةذ برسييل ززسييضس جةرضعييةمنش برحنانييد ؿبرضغيياـرند  ّسأط الوننبل الفيننشٕ األخعننش

 بالغسضةتند.
 (Azizi, et al., 2013)ُذدذ دساعخ  .6

9
سأط هبل العاللبد ّ بخسحةس برعالقد جنظ  

تالقيد إمػةجنيد جينظ سسط صيةد برعالقيةذ ؿجينظ  ا سضحسر برذسبعد ؿغيـدجْدح األسثبح

ص ششبذ قنةط غـدخ بلسجةؼا ؿسضحسر برذسبعد سمؼةً سط ؾػش برضغشيدخ ؿعغيحد حطة يد 

بالعييسطضةسبذ ؿصعييذد عضييـ برظييغةتد ميي ضشؿط  ييل برعالقييد جيينظ سسط صييةد برعالقييةذ 

ؿغـدخ بلسجةؼ.
 

(Emadzadeh et al., 2013ُنذدذ دساعنخ  ) .7
41
إريق برسعيشف تزيق سضيش سسط  

رـغـد سضش إمػةجل ريشسط صيةد ؿخزظر  تزق ص ششبذ سدبء برضغصضدابرعالقةذ صةد 

برعالقيييةذ تزيييق بلدبء برضيييةرلا ؿبرعضيييالءا ؿبرعضزنيييةذ برضغصضنيييدا ؿبريييسعزش ؿبرغضيييـ 

 برضغصضل.

(Chen, & Hung, 2014)  ُننذدذ دساعننخ .2
00
رذسبعييد حن"نييد زييدضنش برسعييةؿط  

سغصنضنييد تزييق بالجسخييةس بلخؼييش صييظ صغصييـس سسط برضييةد برحناييل تحييش برؿييذؿد بر

بالغسضييةتلا ؿزـطييزر إرييق سط سسط برضييةد برؾنخزييل ؿسسط برضييةد برضعش ييل رؾضيية 

زيييدضنش إمػيييةجل تزيييق سسط صيييةد برعالقيييةذا بريييزك مزعيييث دؿسبً ؽةصييية  يييل ب،دبسخ 

برخؼيشبء ؿميي دك جيذؿسػ إرييق صمييةدخ بالجسخيةسا رسؿقنييق بالجسخيةس بلخؼييش بر"عييةدا 

ل رزششحةذ سط زغس"نذ صظ سؤؿط سصـبرؾية بالغسضةتنيد صيظ سغيذ زؿقنيق صضبمية مغحغ

 زغة غند .

(4145ُننذدذ دساعننخ )رننْاجشح ر ّالوحبعننٌخر .9
08
إرييق بخسحييةس سضييش سسط برضييةد  

برحشيييشك ؿبالغسضيييةتل تزيييق سدبء بلتضيييةدا مـغيييذ زيييدضنش ريييشسط برضيييةد برحشيييشك 

 ند ؿبالغسضةتند.ؿبالغسضةتل تزق حذ صظ سدبء بلتضةد ب،جذبتند ؿبرسشغنز

(Asiaei, & Jusoh, 2015) ُنذدذ دساعنخ .01
44
العسخشيةف برعالقيد جينظ سسط  

برضييةد بر"خييشك ؿبلدبء برسغصنضييلا ؿزـطييزر إرييق سط برطقة ييد برسغصنضنييد ززعييث دؿسبً 

ؽةصةً  ل ز ـمش سسط صةد برعالقةذا برطقد  ل برضغصضد ؽل برضؿذد برشئنغل رػضنع 

كا برؾنخزيييلا برعالقيييةذا بالغسضيييةتل (ا صخـعيييةذ سسط برضيييةد بر"خيييشك: ابرحشيييش

 بالعسطضةس  ل سسط صةد برعالقةذ مؿقق زؿغغةً  ل بلدبء برسغصنضل.

(Fawaeer, A.& Moayyad,A., 2015) ُذدذ دساعخ .00
41
دسبعد زدضنش  إرق 

بالعييسطضةس  ييل تغةطييش سسط برضييةد بر"خييشك تزييق  بالجسخييةس برسغصنضييلا ؿخزظيير 

برضةد بر"خشك ؿبالجذبا برسغصنضلا بالعسطضةس رـغـد تالقد جنظ بالعسطضةس  ل سسط 

 ل تغةطش سسط برضيةد بر"خيشك ا بالعيسق ةتا برسـرنيذا برسغضنيدا بالؾس"يةلا سػية 

 برعضالء( مؿقق تةئذ.

(Hador, 2016)  ُننذدذ دساعننخ .08
45

إرييق صعش ييد سضييش سسط برضييةد بالغسضييةتل   

برؿ"ييةل دبخييذ برضغصضييةذ بالغسضةتنييد تزييق بلدبء برييـلن"لا خزظيير إرييق إعشييةء ؿ
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تزق سسط برضةد بالغسضةتل دبخذ برضغصضد مضمذ صيظ قيـخ برضـلي  ؿس يع صغيسـف 

 بلدبء برـلن"ل.

(QinhaiMa, 2016ا ُننذدذ دساعننخ .03
06
رذسبعييد زييدضنش سسط برضييةد بالغسضييةتل   

تزق برحشبتيد برسغصنضنيد برسيل جيذؿسؽة زي ضش تزيق سدبء برشيشحدا ؿزـطيزر إريق سط 

بعسغالد برضـبسد ؿزعضميض برخ"يةءخ برسغصنضنيد ا برحشبتد برسغصنضند زضخظ برششحد صظ 

 زـغذ تالقد جنظ سسط برضةد بالغسضةتل ؿبرحشبتد برسغصنضند ؿسدبء برششحةذ.

 :ثبً٘با: الزعل٘ك علٖ الذساعبد الغبثمخ

زعييذدذ زظييغن"ةذ برحييةؾطنظ رضخـعييةذ سسط برضييةد بر"خييشكا حضيية سحييضذ برعذمييذ صييظ  .0

ج برضخـعيةذ ؿبرعالقيد  نضية جنغؾيةا سط برذسبعةذ تزق زـػنؽ سؽضند حذ صخـط صظ زز

الزمغننن٘ن اليالثنننٖ ألثعنننبد ّهيًْنننبد سأط الونننبل الفينننشٕ ؽغيييةب شيييحد بز"ييية  تزيييق  

 ا بخسزييي  حيييذ صيييظ)الجشنننشٕر الِ٘يلنننٖ اّ الزٌا٘ونننٖر العونننالء اّ العاللنننبد (

Delgado,2011 &Asiaei Jusoh, 2015   سأط الونبل جإػة د جعذ سبجع ؿؽـ

 . الجزوبعٖ

 ذ برسل زغةؿرر تالقد سسط صةد برعالقةذ جةلدبء برضػسضعل .زعذد برذسبعة .8

 ييل زقغيينش صخـعييةذ سسط برضييةد بر"خييشك ؿم حييذ   Chen&Chang,2012مخسزيي   .3

ؿبريزك مقغيش إريق: اسسط برضيةد برحشيشف  سأط الونبل الفينشٕ األخعنشتزق  ص"ؾيـس 

 بلخؼشا سسط برضةد برؾنخزل بلخؼش سسط صةد برعالقةذ بلخؼش(.

بؽسضيييييير جعييييييغ برذسبعييييييةذ جسؿذمييييييذ صقـصييييييةذ ؿجغييييييةء ؿزغضنييييييد سسط برضييييييةد  .4

بر"خشك:ا بعسق ةت ا طغةتد ا زغشنؾ ا برضؿة صد تزق سسط برضيةد بر"خيشكا سػية 

 برعضالء(. 

ؾـبغشػ  ا ,Chen, 2012 Chen &ا Hung Chen &2014 ,سحذذ دسبعةذ  .5

ا تزيق برعالقيد جينظ سسط صيةد  Almatrooshi ,et al.,2016 ا 8105,ؿآخيشؿط

 برعالقةذ ؿبلدبء برضػسضعل.

سأط الوننبل الفيننشٕ اّ أرننذ هيًْبرننَ ٗوينني أى بز"قيير برذسبعييةذ برغييةجقد تزييق  سط  .6

 Chen,2012برضؿن يييد ؿميي ضش  نؾيييةا ؾنييص سحيييذذ دسبعيييد  ٗحننبدع علنننٔ  الج٘ئ٘ننخ

&Chang اإلداسح الخعنننشاء ّسأط الونننبل ا ؿمـغيييذ تالقيييد بمػةجنيييد جييينظ ص"ؾيييـس

 اللوٌاوبد الزٖ رلزضم ثبلوعبٗ٘ش الج٘ئ٘خ ّالوغئْل٘خ الجزوبع٘خ الفيشٕ األخعش

أى سأط هننبل العاللننبد ٗلعننت دّسا ُبهننبا دننٖ  ,Hung Chen &2014 ,م حييذ  .7

ؿميي دك جييذؿسػ إرييق صمييةدخ بالجسخييةسا ؿرسؿقنييق بالجسخييةس بلخؼييش  اإلداسح الخعننشاء

بر"عةدا مغحغل رزششحةذ سط زغس"نذ صيظ سؤؿط سصـبرؾية بالغسضةتنيد صيظ سغيذ زؿقنيق 

( 8105ا ؿمشف اؾـبغشػ ؿآخيشؿطاخالل الزعبّى الج٘ئٖصضبمة زغة غند إػة ند صظ 

بل اإلثذاع٘ننخ سأط الوننبل الجشننشٕ ّالجزوننبعٖ ٗننكثش علننٔ  ننل هنني أداء األعوننسط 

 .ّالزشغ٘ل٘خ ّالجزوبع٘خ

http://0810bw5nl.1104.y.http.www.emeraldinsight.com.mplb.ekb.eg/author/Hung%2C+Shiu-Wan
http://0810bw5nl.1104.y.http.www.emeraldinsight.com.mplb.ekb.eg/author/Hung%2C+Shiu-Wan
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تزيييق دؿس برخ"يييةءبذ برضعش نيييد ؿبرعةؽ"نيييد Almatrooshi ,et al.,2016 ؿم حيييذ .2

 ؿبالغسضةتند تزق برخ"ةءبذ برقنةدمد برسل ز ضش جذؿسؽة تزق بلدبء برـلن"ل ؿبرسغصنضل.

 هشيلخ الجحث: -ثبليبا 

قيةس جؾية برحةؾيص ؿصيظ ؿبقيع   ل ػـء برذسبعد بالعس التند ؿبرضقةجالذ برشخظند برسل 

تضزؼ جةرؾنادا ؿبرصيـبؽش ؿبرض شيشبذ برسيل زيش برسـطيذ إرنؾية ا زحينظ ؿغيـد برعذميذ صيظ 

برض ششبذ بالمػةجند ؿبرغزحند ؿبرسيل قيذ زي ضش إمػةجنيةً سؿ عيزحنةً تزيق سسط صيةد برعضيالء 

 ؿبلدبء برضػسضعل:

 :الوكششاد الٗجبث٘خ 

زقييـس تزييق زغضنييد صؾييةسبذ برعييةصزنظ جؾيية مـغييذ جةرؾناييد صشبحييض زييذسمث صسخظظييد  .0

 ؿبرعضالء.

زؾييسش برؾناييد جييةرغـبؾل برعزضنييد ؿزشييػع برعييةصزنظ رزؿظييـد تزييل دسغييد برضةغغييسنش  .8

 ؿبرذحسـسبػ.

زؾسش برؾناد جخذصد تضالئؾة صظ بطيؿةت برسيـحنالذ برضالؾنيد ؿبرغي"ظ برضيةسخ جةرقغيةخ  .3

 05681ؿبرسيل زظيذ بريل ؿزقذمش برخذصةذ برضالؾند رؾش حة،سشةد ؿبرق يش ؿبالعقيةر 

 ع"نغد عغـمةَ .

زقذس برؾناد رعضالئؾة برسذسمث برالصس جضشحض برسذسمث برحؿشك ؿبرضؿةحةخ تزق حن"نيد    .4

صشؿس برغ"ظ  ل برقغـبذ ؿبرضػشف برضالؾيل برؼينق حةرسيذسمث بريزك زقذصيد رشيشحد 

 صنشعج.

 د .زقـس برؾناد جذسبعد زخ"نغ برشعـس رغ"ظ برعضالء برسل زغزج ؽش  صغة غ  .5

زقييذس برؾناييد صضبميية تنغنييد ؿصةدمييد رزعييةصزنظ ؿزؾييسش جةرشتةمييد برعالغنييد ؿزييـ ش برغييخظ  .6

 بالدبسك.

 زقذس برؾناد خذصةذ زعزنضند صظ خالد برضذبسط ؿبرؿؼةعةذ برسل زضسزخؾة جضذط برقغةخ . .7

 زعضذ برؾناد تزق زـ نش صنةػ برششت رضذط برقغةخ جدتزق غـدخ ؿال زؾذف رزشجؽ صظ خالرؾة. .2

زضسزج برؾناد برضعذمةذ برسيل زيشجؾ جينظ ػي"سل برقغيةخ شيشقةً ؿلشجيةً رعحيـس برغينةسبذ  .9

ؿبل شبد ؿبرسل زعضذ جةرضػةطا حضة زقـس برؾنايد جإعشيةء برخحيةسك ؿبالع"ية  العيسنعةت 

 برسغضند  ل عنغةء. 

 الوكششاد الغلج٘خ:
شحضميد برض زقيد برؾنخذ برسغصنضل جةرؾناد ؽـ ؽنخذ زغصنضل سسعل اؽشصل( معسضيذ تزيق  برض .0

 مغضؽ جغقذ برضعش د  سسعنةً رخغؾة زضغع عقذ برضعش د س قنةًا صضة معـ  تضزند بالجسخةس. 

ؿبعخ"يةع صغيسـف غيـدخ  ؽػشخ برعقيـد برحشيشمد برسضنيض صيظ برؾنايد رزعضيذ جةرخيةسظ .8

 .برخذصد

مقسظييش برييذخذ بلعةعييل رزؾناييد تزييق سعييـس برعحييـس ؿؽييزب مضطييذ قظييـس  ييل بلدبء   .3

 برضةرل.



 ......دراسة ميدانية   العالقة بين رأس مال العالق ات واألداء المجتمعي
 عي د مح  مد يوس  ف دروي ش

 

 

 8102  برػضء برطةعل - برعذد برطةرص                           برضػزذ برسةعع                               

194 

زغس"نذ برؾناد صظ برضـقع بالعسشبزنػل رزقغيةخ جسقيذمش خيذصةذ رـغغيسند رزغي"ظ سضغيةء ال  .4

 برعحـس .

تييييذس صغةعييييحد صنضبعنييييد برحؿييييـش ؿبرس ييييـمش ؿ برسييييذسمث ؽحقيييية رغسييييةئع برذسبعييييد  .5

 بالعس التند.

 ػع  عصش زقننش بلدبءا ؾنص زعسضذ برؾناد تزق  عضةرظ زقزنذمد  ل زقننش بلدبء. .6

ؽش برغييةجقد ؿبرسييل زعخييظ برعذمييذ صييظ سؿغييؼ برقظييـس ؿصييظ بعييسعشبع برصييـب 

ؿبرؼييع  برسييل زعسييشك سسط صييةد برعضييالء ؿصؿذدبزييؼ ؿصس زحييةذ ز حنقييؼ ؿبرسييل صييظ 

برضؿسضذ سط مخـط رؾة زدضنش تزق بلدبء برضػسضعلا مضخظ جزـسخ صشخزد برحؿص  نضة مزيل: 

ل برضسضنيض إريق سك صيذف مضخيظ سط مي ضش سسط صيةد برعالقيةذ  يل زؿقنيق بلدبء برضػسضعي

 جؾناد قغةخ برغـمظ؟

 أُو٘خ الجحث:  -ساثعبا 

 زسضطذ بلؽضند برعزضند  ل برغقةؽ بهزند:األُو٘خ العلو٘خ:  .أ 

 زغسضذ سؽضند برضـػـا صظ ؾنص حـعؼ صظ برضـػـتةذ ب،دبسمد برؿذمطد . .0

زقيييذمش عضيييـرظ تزضيييل مسغةعيييث صيييع ؽحنعيييد ؿصخـعيييةذ سسط صيييةد برعالقيييةذ ؿبلدبء  .8

 برضػسضعل .

برحؿييص صؿةؿرييد سحةدمضنييد ،رقييةء برؼييـء تزييق سسط صييةد برعالقييةذ ؿسؽضنسييؼ حييـط  .3

 برضسضبمذخ جشخذ تةسا ؿحن  مضخظ زغضنسؼ ؿبرؿ"ةل تزنؼ دتضةً رألدبء برضػسضعل.

صغةؽضد سسط برضةد بر"خشك  ل جغيةء ؿزشيننذ برعقيـد برحشيشمد تةرنيد برسضنيض ؿزعصينش  .4

 . قنضد برضـبسد برحششمد ؿبتسحةسؽة صظذسبً رزضعش د

 .زسضطذ بلؽضند برس حنقند  ل برغقةؽ بهزنداألُو٘خ الزطج٘م٘خ:  .ة 

سؽضنييد برػةعييث برضنييذبعل برييزك محيينظ سعضييةؽ زعضمييض سسط صييةد برعالقييةذ جؾناييد قغييةخ  .0

 برغـمظ.

ؽيـ  سسط صيةد برعالقيةذا ؾنيص سط ؽناد قغيةخ برغيـمظبالعس"ةدخ صظ عسةئع برحؿص  ل  .8

ؿزغضنيييد رش يييع ح"يييةءخ بلدبء  قيييةذسسط صيييةد برعالتضيييةد برشيييشحةذ ؿصؿةؿريييد سضيييشبء 

 برضػسضعل.

سؽضنييد ؿعسييةئع برحؿييص عييـف زييغعخظ ؿزظييث  ييل صظييزؿد برضػسضييع برضظييشكا لط  .3

 بسز"ةا غـدخ سسط صةد برعالقةذ ز دك السز"ةا غـدخ ب،عسةظ ؿب،عسةغند برقـصند .

زسضطذ بلؽضند برقـصند رزحؿص  نضة زؿققؼ برؾناد صظ إمشبدبذ ؿدخيذ قيـصل زظيذ إريق  .4

% صييظ إغضييةرل ب،مييشبدبذ برعةصييد رزذؿرييد ا ؿسؾييذ صظييةدس برييذخذ صييظ برعضييالذ 01

 برظعحد.

 أُذف الجحث: -خبهغبا 

مؾذف ؽزب برحؿص جشخذ سئنغل رقنةط برعالقد جنظ سسط صيةد برعالقيةذ ؿبلدبء 

برضػسضعييل ا ؿ ييل عييحنذ زؿقنييق ررييج مؾييذف رسؿقنييق صػضـتييد صييظ بالؽييذبف بر"شتنييد 

 حةهزل:
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برسعشف تزق ؽحنعد صس زحةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك ؿصيذف زـب شؽية جؾنايد  .0

 قغةخ برغـمظا ؿتالقسؾة جخ"ةءخ سسط صةد برعالقةذ ؿبلدبء برضػسضعل. 

 برسعشف تزق ؽحنعد برعالقد ؿبرسدضنش جنظ سسط صةد برعالقةذ ؿبلدبء برضػسضعل . .8

ةد برعالقيييةذ ؿبلدبء برسـطيييذ رضػضـتيييد صيييظ برسـطييينةذ ؿبرغسيييةئع تيييظ سسط صييي .3

 برضػسضعل.

 دشّض الجحث:  -عبدعبا 

صييظ صشييخزد برحؿييص ؿصييظ ؿبقييع بلؽييذبف بلعةعييند رزحؿييصا ؿعسييةئع بع القييةً 

برذبسعةذ برغيةجقد ؿبرضشزح يد جضـػيـا برحؿيصا زيش طينةلد بر"يشؿع برسةرنيد الخسحيةس 

 صذك طؿسؾة.

مـغذ زدضنش صعغـك رؿ دالرد إؾظةئند رضقـصةذ جغةء ؿزغضنيد سسط برضيةد الفشض األّل: 

بر"خيييشك صػسضعيييد تزيييق ح"يييةءخ سسط صيييةد برعالقيييةذ صيييظ ؿغؾيييد عصيييش اب،دبسخ برعزنيييةا 

 ؿبرعةصزنظ(.. 

ال مـغييذ زييدضنش صعغييـك رؿ دالرييد إؾظييةئند رييشسط صييةد برعالقييةذ تزييق الفننشض اليننبًٖ: 

 بسخ برعزنةا ؿبرعةصزنظ(.بلدبء برضػسضعل صظ ؿغؾد عــصش اب،د

مـغذ زدضنش صعغـك رؿ دالرد إؾظةئند رضقـصةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد الفشض اليبلث: 

 بر"خشك صػسضعد تزق بلدبء برضػسضعل صظ ؿغؾد عصش ا ب،دبسخ برعزنةا ؿبرعةصزنظ(.

 هزغ٘شاد الجحث:  -عبثعبا 

 برحؿص  ل برشخذ برسةرل.  ل ػـء  شؿع برحؿص مضخظ زؿذمذ برعالقد جنظ صسغنشبذ      

 

 (0-0شخذ سقش ا

 عضـرظ برعالقد جنظ صسغنشبذ برحؿص

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 برضظذس: صظ إتذبد برحةؾص

  

 العاللبد.سأط هبل 

 

الباحث في ضوء  إعدادمن  المصدر:

الوبل  سأطرٌو٘خ ثٌبء ّهمْهبد 

 الفيشٕ

ا بعسق ةتا  ا طغةتد ابرضؿة صد

  بر"خشك (برضةد  سسط زغشنؾ

 

 

 بلدبء برضػسضعل      

 برضسغنش برسةجع برضسغنشبذ برضغسقزد
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 ل اليبًٖالفص

 اإلغبس الوفبُ٘وٖ لشأط هبل العاللبد ّاألداء الوجزوعٖ.

 روِ٘ذ:

مؾذف ؽزب برضحؿيص إريق ؿػيع ب،ؽيةس برغصيشك برخيةص جيشسط صيةد برعالقيةذ 

تزيق  برغؿيـ ؿبلدبء برضػسضعل صظ خيالد تيشع برسعشم"يةذ ؿبرض"يةؽنش برضشزح يد جؾضية 

 برسةرل.

  Customer Capitalهفِْم سأط هبل العاللبد )العوالء(:  -أّلا 

برسيل زـغيذ  يل مشنش سسط برضيةد برعالقيةذ إريق بريسعزش ؿبرقيذسبذ برضعش نيد 

برعالقةذ جنظ برضغصضد ؿششحةئؾة ؿصظ بلؽضند جضخةط جةرغغحد رزضغصضةذ لعؼ مغةتذ 

تزييق خزييق قنضييد زغصنضنييد صييظ خييالد سجييؾ برضييـبسد بر"خشمييد برذبخزنييد صييع سطييؿةت 

برضظزؿد برخةسغننظ.
07

  

 أُو٘خ سأط هبل العاللبد: -ثبً٘با 

بالعييسشبزنػند رييألدبء زحييشص سؽضنييد سسط صييةد برعالقييةذ جظيي"سؼ سؽييش برضؿييذدبذ 

برضػسضعل ؿقذسزؼ تزق برسدضنش إمػةجية سؿ عيزحة تزيق برضغصضيد ؿسسجةؾؾية ؿجقةئؾية ؿزخن"ؾية 

صع برضسغنشبذ برخةسغند  ل ػـء برؼيغـؽ برسغة غيند رزغصيةس برعيةرضل برػذميذ ؿزيغعخظ 

 سؽضنسؼ  ل بهزل:

ه٘نننضح رٌبدغننن٘خ للوٌاونننخمضطيييذ  .0
02

لٌونننْ الوٌاونننبد معسحيييش برضؿيييشب برشئنغيييل ر ّ

 .الوعبصشح

زعييةلش سؽضنييد برعقييـد برحشييشمد تةرنييد برسضنييض .8
09

ا معسحييش صييـسدبً بعييسشبزنػنةً ؿعييالؾةً 

زغة غنةً 
81
. 

 . رعوي ثمبء ّاعزوشاسٗخ الوٌاوخمعسحش سسط صةد برعالقةذ برقـخ برخ"ند برسل  .3

ا صيييظ خيييالد زؿقنيييق بلسجيييةؼ ؿصميييةدخ برؿظيييد هحنننذد لينننشّح الوٌاونننخ ّل٘وزِنننب .4

برغـقند
80
 . 

برعضذ ؿبلدبء بر"شدك ؿبرخزق إصبء برضغاـرند بالغسضةتندزؿغنظ تالقةذ  .5
88
 . 

زخييـمظ سطيينذ بغسضييةتل جيينظ برضغصضييد ؿتضالئؾيية معييضص برسعييةؿط ؿمضمييذ صغييسـف  .6

 بلدبء. 

 األداء الوجزوعٖ ) الوغئْل٘خ الجزوبع٘خ (: هفِْم -ثبليبا 

ؿمعييشف بلدبء برضػسضعييل جدعييؼ أ إدبسخ برضغصضييةذ تزييق  عؿييـ زؿقييق زـقعييةذ 

برضػسضع بالخالقند ؿبرقةعـعند ؿبرسػةسمد صظ ززج برضغصضةذ سؿ مسػةؿص ززج برسـقعةذ رضة 

ؽـ س ؼذ أ
83
 . 
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ؿم حذ غةد برشت سط برضغاـرند بالغسضةتند زضسذ برق حة يد بالعشي د بالغسضةتنيد 

ؿبالقسظيةدمدا ؽحقييةً رضييغؾع برييغصش برييزك معسحييش برضغصضييد عصييةس  شتييل صييظ برغصييةس برحناييل 

حخذ
84
. 

 أُو٘خ األداء الوجزوعٖ: -ساثعبا 

برضغصضييةذ تزنؾيية برسييضبس سخالقييل  ييل ؾييذ برضشييخالذ بالغسضةتنييد برغييةئذخ  ييل 

برضػسضييعا ؿسط تييذس بعييسػةجسؾة رسغنييشبذ برضػسضييع عنعشػييؾة رز"شييذا صييع برسدحنييذ تزييق  

بهزل
85
: 

برسغنييش  ييل برضػسضييع سدف إرييق بالؽسضييةس جإتييةدخ طيينةلد دؿس صغصضييةذ بلتضييةد  ييل  -0

 .برضػسضع

برضغاـرند بالغسضةتند رنظ صعغةؽة بخؼيةا بالقسظيةد رالتسحيةسبذ بالغسضةتنيدا جيذ  -8

 زعذمذ ب،دبسخ بالقسظةدمد رسغةؽش  ل س ع صغسـف برضػسضع.

سؽضنييد بالخييز  ييل برؿغييحةط بالتسحييةسبذ بالغسضةتنييد حض شييش بػيية ل تغييذ بزخييةر  -3

 برقشبسبذ .

برسـب يق صيع برضػسضيع جضية  قنةس برضغصضةذ جسؿضذ صغياـرنسؾة بالغسضةتنيد مؼيضظ رؾية -4

 مؿقق صظزؿسؾة ؿصظزؿد برضػسضع. 

   :عاللخ سأط هبل العاللبد ثبألداء الوجزوعٖ -خبهغبا 

زغييسغذ برضعش ييد تزييق غؾييـد برضغصضييد  ييل إسػييةء تضالئؾيية تحييش إغييشبء برزقييةءبذ      

جؾيذف برسعيشف تزيق ؾةغيةزؾش ؿسلحيةزؾشا  ؼييالً تيظ زيـ نش برضعزـصيةذ ؿزحةدرؾية ر"ييسؽ 

ذمييذخ رزضغصضييد ؿبجسعييةش برعييةصزنظ ؿإعشييةء تقييـد ؿزؿةر"ييةذ صييع صغصضييةذ صؿزنييد س يية  غ

ؿدؿرنييؼ رالعييس"ةدخ صييظ خحشبزؾيية ؿزػةسجؾيية رسؿقنييق برسغة غييندا بلصييش برييزك مييغعخظ تزييق 

 بلدبء برسغصنضل ؿبرضػسضعل  ل جغةء سسط صةد ع"غل ؿسسط صةد بغسضةتل.

ب برضظيي زؽ حييذ صيية مغييضق سمؼييةً جييشسط صييةد برعضييالء سؿ برضجييةئظا ؿمشييضذ ؽييز

مسعزييق جةرضغصضيييد ؿتالقةزؾيية برخةسغنيييد صييع برعضيييالء ؿبرضييـسدمظ ؿبرػؾيييةذ برؿخـصنيييد 

ؿبرضغسطضشمظ ؿبرسؿةر"ةذ بالعسشبزنػند ؿقغـبذ برسـصمع
86
 شسط صةد برعضنذ ؽـ برقنضد ا 

 برؿةرند ؿبرضغسقحزند رعالقد برششحد جعضالئؾةا ؿصظذس عضعد برششحد رألعحةت بهزند:

صةد برعضالء تزق برعالقةذ جنظ برششحد ؿسطيؿةت برضظيةرؽا  يةرعضالءا معسضذ سسط  .س 

ؽيييش بريييزمظ مشيييسشؿب برضغسػيييةذ ؿبرخيييذصةذا ؿؽيييش صظيييذس زـرنيييذ ب،ميييشبد رزشيييشحدا 

ؿبرضييـسدمظ ؽييش برييزمظ مييـسدؿب برضييـبد بلعةعييندا ؿبرضييـصتنظ معييذؿب قغييـبذ برحنييع 

عالقد برششحد جعضالئؾةا ؿبرسـصمعا  شسط صةد برعضنذ ؽـ برقنضد برؿةرند ؿبرضغسقحزند ر

 ؿصظذس عضعد برششحد.

سسط صةد برعضيالء ؽيـ صػضـتيد صيظ برعالقيةذ جينظ برشيشحةذ ؿبل يشبد صسضطزيد  يل   .ت 

 تالقةذ قـخ ؿتالقةذ زعةؿط ؿتالقةذ عـ ا ؿؽل زغحع صظ شعـس قـف جةالعسضةء.
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Knightقغش   .ظ 
87
سسط صةد برعالقةذ إريل سسط صيةد برعضيالء ؿسسط صيةد برضيـسدمظ  

ؿسسط برضييةد بالغسضييةتل ؿسسط برضييةد برسغصنضييل ؿسسط صييةد برضغة غيينظ ؿشييشحةء 

 سسط برضةد.

Bontisبتسحش  .د 
82
سسط صيةد برعالقيةذ جدعيؼ برضعش يد برسيل ؽيل غيضء ال مسػيضس صيظ  

Stewartقغيييـبذ برسغيييـمق ؿتالقيييةذ برعضيييالءا  يييل ؾييينظ ؿػيييع 
89
صيييةد  سسط 

برعالقييةذ  ييل ع"ييظ برضغييسـف صييع سسط برضييةد برحشييشك ؿررييج لط برعضييالء صطييذ 

 برعةصزنظ ال زضسزخؾش برششحد.

 :ّاألداء الزٌا٘وٖاإلغبس الومزشح لعاللخ سأط الوبل الفيشٕ  -عبدعبا  

مؾذف برحةؾص إرق جغةء عضـرظ مـػؽ برعالقد جينظ سسط برضيةد بر"خيشك ؿبلدبء 

 ؽناد قغةخ برغـمظ صظ ؾنص:برسغصنضل جةرس حنق تزق  

 صقـصةذ ز حنق برغضـرظ اصقـصةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك(. .س 

 زشغنذ برغضـرظ اصخـعةذ ؿسجعةد سسط برضةد بر"خشك (..ت 

 صخشغةذ برغضـرظ ابلدبء برضػسضعل أبرضغاـرند بالغسضةتندأا بلدبء برـلن"ل(.  .ظ 

 الوبل الفيشٕ(:همْهبد رطج٘ك الٌوْرج )همْهبد ثٌبء ّرٌو٘خ سأط  .أ 

ؿزقييـس تزييق بعييسخذبس ؽييش   عةرييد رزييشجؾ جيينظ عول٘ننخ صننٌبعخ سأط الوننبل الفيننشٕ:  .0

سدؿبذ برعضييذ ؿبرسظييةصنش برسغصنضنييد ؿبلعصضييد برضحسخييشخا ؿررييج تييظ ؽشمييق: زضخيينظ 

بل يشبد صيظ برعضيذ صييع سسط برضيةد برحشيشكا ؿجغيةء بلعغييػد بر"خشميدا زعضميض قةجزنييد 

بل شبد  ل ؾذ برضشخالذ
31
. 

: زقييـس تضزنييد بعييسق ةت سسط برضييةد بر"خييشك ٘ننخ اعننزمطبة سأط الوننبل الفيننشٕعول .8

تزق برحؿص تظ برخحشبذ برضسقذصد ؿبرضؾةسبذ برغةدسخ صظ عـ  برعضذ ؿغزجؾة.
30
 

صييظ ؽشقييؼ: سعييزـت برعظيي  برييزؽغلا ؾزقييةذ برػييـدخ رٌشنن٘ػ سأط الوننبل الفيننشٕ:  .3

ـت برػضةتييةذ اؾزقييةذ برغيين شخ برغـتنييد(ا سعييزـت ب،دبسخ تزييق برضخشييـفا سعييز

برؿضةعند
38
. 

ؿؽغييةب صػضـتييد صييظ برعـبصييذ صغؾيية زغشيينؾ : الوحبداننخ علننٔ سأط الوننبل الفيننشٕ .4

برؿيية ض برضييةدك برسظييذك رزسقييةدس برسغصنضييل صـبغؾييد بالؾحييةؽ برسغصنضييل زقزنييذ  ييشص 

باللسشبت برسغصنضل
33
. 

 :هبل العاللبد لِ٘ئخ لٌبح الغْٗظ(رشغ٘ل الٌوْرج )سأط  .ة 
سؤؿط بالصييـبد بر"خشمييد لك صغصضييد زسخييـط صييظ: بل ييشبد ؿؽنخييذ برضغصضييدا     

ؿتضالء برضغصضد ؿؽش مشخزـط سسط صةد برعالقةذ 
34

ا ؿجزرج مسضطذ سسط برضةد بر"خشك 

 ييل برضعش ييد ؿبرخحييشبذ برسييل مضخييظ زـلن"ؾيية ،عسييةظ برطييشؿخ ؿزييذتنش برقييذسبذ برسغة غييند 

رزضغصضد
35
. 

غييةخ برغييـمظ  ييل برعالقييةذ صييع صييالب برغيي"ظ مسضطيذ سسط صييةد برعالقييةذ رؾناييد ق

ؿسطيؿةت برسيـحنالذ برضالؾنيدا حضيية مـغيذ قغيش خيةص رزعالقييةذ برعةصيد رزسـبطيذ صييع 

 برضػسضع برخةسغل. 



 ......دراسة ميدانية   العالقة بين رأس مال العالق ات واألداء المجتمعي
 عي د مح  مد يوس  ف دروي ش

 

 

 8102  برػضء برطةعل - برعذد برطةرص                           برضػزذ برسةعع                               

514 

جةعيسعشبع تغةطيش ؿصخـعييةذ سسط برضيةد بر"خييشك جؾنايد قغييةخ برغيـمظ م حييذ 

 :بهزل ل برحةؾص سط صـبقع زـبغذ ؿطغةتد ؿزـرنذ سسط برضةد بر"خشك جةرؾناد زسضطذ 

برعييةصزنظ أصييـسد دبخزييلأ: اسسط برضييةد برحشييشك جةرؾناييد ؿؽييش صظييذس بالجسخييةسبذ  .0

 ؿبالجذبا(.

 عصةس برعضذ أصـسد دبخزلأ: امضطذ سسط برضةد برؾنخزل رزؾناد(. .8

امضطذ برعضالء سسط صةد برعالقةذ جةتسحةسؽش برـؾنذؿط  ":برعالقةذ أصـسد خةسغل .3

برقييةدسؿط تزييق إت ييةء سححييش قييذس صييظ برضعزـصييةذ تييظ بر"ةئييذخ برؿقنقنييد رزضغسػييةذ 

 ؿبرخذصةذ(. 

 هخشجبد الٌوْرج: األداء الوجزوعٖ )الوغئْل٘خ الجزوبع٘خ(: .ج 

ؿزقـس ؽناد قغةخ برغـمظ جإدبسخ سسط برضةد برضػسضعل ؿصشبتةخ صغاـرنسؾة 

 بالغسضةتند زػةػ برضػسضع صظ خالد تذخ سجعةد مسضطذ سؽضؾة  نضة مزل:

برضغاـرند بالغسضةتند زػيةػ برعيةصزنظ ؿبرضػسضيع: ازيـ نش برشتةميد بر حنيدا ؿبرضغيةحظ  .0

 ب،دبسمدا برخذصةذ برسعزنضند ؿبرسش نؾند ؿبرطقة ند(.

برغييشمعد ؾضةمييد برضغييسؾزج ؿبرعضييالء: ابرسعةصييذ بلصيينظ صييع برضغسػييةذ ؿبالعييسػةجد  .8

رشييخةؿك برعضييالءا زييـ نش ؿعييةئذ بالعسقييةد ؿبرييشجؾ جيينظ ػيي"سنظ برقغييةخا زييـ نش صنييةػ 

 برششت رضذط برقغةخ(.

ؾضةمد برحناد: ازحغل برضعةمنش برحناند أبلخالقنيدأ ؿص"ؾيـس ب،دبسخ برخؼيشبء ؿؾضةميد  .3

برحناد ؿدتيش جيشبصع عصة يد ؿزشيػنش برشيـبسا ؿز ؾنيش ؿؾضةميد برقغيـبذ ؿبرضػيةسك 

 د(.برضةئن

برسخةصيييذ صيييع صغصضيييةذ برضػسضيييع برضيييذعل: ادتيييش برضغسشييي"نةذ برعةصيييد ؿبرػضعنيييةذ  .4

 برخنشمدا ؿ جشبصع برسعزنش صظ خالد صذبسط برؾنادا بقةصد برشعةئش برذمغند(.

بالرسضبس جـبغحيةذ ؿؾقيـ  صغصضيةذ برضػسضيع برضيذعل: صخة ؿيد برسزيـشا برسخةصيذ صيع  .5

أ ؿبال ظييةؼ تييظ بمييشبدبذ ص عغييةذ زؿظيينذ برضييةد برعييةس أبرؼييشبئث ؿبرػضييةسب

 ؿصظشؿ ةذ برؾناد(
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 ( 0-8شخذ سقش ا 

 برغضـرظ برضقسشؼ رزعالقد جنظ سسط صةد برعالقةذ ؿبلدبء برضػسضعل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برضظذس: برشخذ صظ بتذبد برحةؾص  ل ػـء برعالقد جنظ صسغنشبذ برحؿص. 

 

 الفصل اليبلث

 الذساعخ الو٘ذاً٘خ ّاخزجبس الفشّض

 روِ٘ذ:

مؾيييذف ؽيييزب بر"ظيييذ إريييق زؿذميييذ ب،غيييشبءبذ برضغؾػنيييد برسيييل زيييش بتسضةدؽييية 

برذسبعييييد برضنذبعنييييد ا جة،ػيييية د إرييييق زؿزنييييذ جنةعييييةذ قييييـبئش بالعسقظييييةء ،غييييشبء 

 ؿز"غنش برغسةئع .

 :أّلا: رحذٗذ هجزوع ّعٌ٘خ الجحث

مسخيييييـط صػسضيييييع برحؿيييييص صيييييظ غضنيييييع برض"يييييشدبذ برسيييييل قيييييذ زخيييييـط صؿيييييالً 

رزذسبعيييد
36
ؿؽيييش غضنيييع برعيييةصزنظ بريييذبئضنظ جؾنايييد قغيييةخ برغيييـمظ جضيييذط برقغيييةخ بريييطالش  

نزندا برغييييـمظ(ا حضيييية زقييييـس تنغييييد برحؿييييص تزييييق بعييييزـت اجييييـس عييييعنذا بالعييييضةت

ص"ييييييشدػ( ؿسعييييييزـت برعنغييييييةذ رزعييييييةصزنظ  47برؿظييييييش برشييييييةصذ ريييييي دبسخ برعزنيييييية ا

رزضغيييسـمةذ بالدبسميييد برضخسز"يييد اتنغيييد تشيييـبئند(ا ؿجيييةرشغـا إريييق غيييذبؿد برعنغيييةذ 

% 5% ؿؾيييذؿد خ يييد صغيييضـؼ جيييؼ 95مسؼيييؽ سط ؾػيييش برعنغيييد تغيييذ صغيييسـف ضقيييد 

ص"ييييشدخ ر"اييييد برعييييةصزنظ(  00623ظ تشييييشخ آالف ص"ييييشدخ ا رضػسضييييع مضمييييذ تييييذدػ تيييي

ص"يييشدخ ا ؿقيييذ زيييش زـصميييع ص"يييشدبذ برعنغيييد صـػيييـا برذسبعيييد ؿ قييية ر شمقيييد  324ؽيييـ

برسـصمييييع برضسغةعييييث تزييييق صييييذط برقغييييةخ برييييطالش
37

ؿحةعيييير عغييييحد بالعييييسػةجد ر"اييييد ر 

 %.71%ا ؿ اد ب،دبسخ برعزنة98برعةصزنظ 

 :لذساعخ(لب وخ العزمصبء )أداح ا ثبً٘با: رصو٘ن

زؿقنقيييةً لؽيييذبف برحؿيييص ؿبخسحيييةس صيييذف طيييؿد بر"يييشؿع زيييش زظيييضنش قةئضيييد 

بعسقظيييةء زؼييييضغر صػضـتييييد صييييظ برعحييييةسبذ زقيييينظ بزػةؽييييةذ س ييييشبد برعنغييييد زػييييةػ 

طغةتد ا ؿبرضؿة صد 

زغشنؾ ا ؿبعسق ةت اؿ

 سسط برضةد بر"خشك.

برعالقةذ سؿ صةد  سسط

 برعضالء.

تقـد جششمد تةرند 

 برسضنض

 بلدبء برضػسضعل

صقـصةذ 

ز حنق 

 برغضـرظ

صخشغةذ 

 برغضـرظ

زشغنذ 

 برغضـرظ
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صسغنيييشبذ برذسبعيييدا ؿقيييذ زخـعييير قةئضيييد بالعسقظيييةء برضـغؾيييد رخيييذ صيييظ  ايييد ب،دبسخ 

ـصيييةذ جغيييةء ؿزغضنيييد : صقالمغنننن األّلبرعزنييية ؿبرعيييةصزنظ صيييظ ضيييالش سقغيييةس سئنغيييندا 

سسط برضيييةد بر"خيييشك ؿزقييينظ بزػةؽيييةذ ب،دبسخ برعزنييية ؿبرعيييةصزنظ رضيييذف زيييـب ش ززيييج 

برضقـصييييةذ جؾناييييد قغييييةخ برغييييـمظ ابرضؿة صييييدا طييييغةتدا بعييييسق ةتا زغشيييينؾ سسط 

: المغنننن الينننبًٖ(  قيييشخا 81برضيييةد بر"خيييشك( ؿحةعييير تيييذد  قيييشبذ ززيييج برضقـصيييةذ ا

: بلدبء برضػسضعيييل المغنننن اليبلنننثذا (  قيييشب01سسط صيييةد برعالقيييةذ ؿمسخيييـط صيييظ ا

 (  قشبذ.01ؿمسخـط صظ ا

 :: ل٘بط صذق لْا ن العزمصبءثبليبا 

مقظذ جةرظذ  أسط زخيـط سدبخ برقنيةط قيةدسخ تزيق بط زقينظ صية مػيث قنةعيؼ صيظ 

صسغنشبذأا ؿقذ قةس برحةؾص جةرسدحذ صظ طذ  قةئضد بالعسقظةء صظ خالدا قنيةط طيذ  

سغةعيييق بريييذبخزل ابرسػيييةعظ بريييذبخزل( سط زخيييـط بلعيييازد برسغةعيييق بريييذبخزل ا مقظيييذ جةر

صسشبج د صع جعؼؾة حضػضـتد زقنظ ص"ؾـصةً صعنغةًا سك صذف بز"ة  حذ  قشخ صظ  قيشبذ 

 قةئضد بالعسقظةء صع برضؿـس برزك زغسضل إرند.

 اعزمصبء همْهبد ثٌبء ّرٌو٘خ سأط الوبل الفيشٕ لفئخ )اإلداسح العل٘ب ّالعبهل٘ي(. .4
 (0-3سقشاغذؿد 

 هعبهل السرجبغ ث٘ي  ل دمشح هي دمشاد لب وخ اعزمصبء ّالذسجخ اليل٘خ للوحْس الزٕ رٌزوٖ إلَ٘ 
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0 1.65 1.11 0 1.52 1.11 0 1.67 1.11 0 1.53 1.11 

8 1.64 1.11 8 1.47 1.11 8 1.60 1.11 8 1.24 1.11 

3 1.72 1.11 3 1.75 1.11 3 1.76 1.11 3 1.72 1.11 

4 1.49 1.11 4 1.20 1.11 4 1.75 1.11 4 1.23 1.11 

5 1.59 1.11 5 1.64 1.11 5 1.89 195. 5 1.21 1.11 

ظ
صزن
عة
بر

 

0 1.72 1.11 0 1.73 1.11 0 1.20 1.11 0 1.77 1.11 

8 1.60 1.11 8 1.69 1.11 8 1.74 1.11 8 1.28 1.11 

3 1.21 1.11 3 1.72 1.11 3 1.23 1.11 3 1.76 1.11 

4 1.74 1.11 4 1.79 1.11 4 1.23 1.11 4 1.20 1.11 

5 1.70 1.11 5 1.77 1.11 5 1.64 1.11 5 1.21 1.11 

الوصنننذس: الجنننذّل هننني إعنننذاد الجبرنننث دنننٖ ظنننْء ًزنننب أ الزحل٘نننل الرصنننب ٖ. )هغنننزْٓ دللنننخ 

1.14) 
مسؼؽ صظ خالد برػذؿد برغةجق سط صعيةصالذ بالسزحيةؽ جينظ حيذ  قيشخ صيظ  قيشبذ 

( ؿبرذسغييد برخزنييد رزضؿييـس برييزك X1صؿييـس برضسغنييش صقـصييةذ جغييةء ؿزغضنييد سسط برضييةدا
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(  رقةئضييد بالعسقظييةء 1.10إرنييؼ قـمييد ؿدبرييد بؾظييةئنة تغييذ صغييسـك صعغـمييد ازغسضييل 

برضـغؾد ر دبسخ برعزنة ؿبرعةصزنظ ؿرزرج زعذ غضنع  قشبذ برضؿـس طيةدقد  نضية ؿػيعر 

( صييظ صؿييـس بعييسق ةت سسط برضييةد بر"خييشك رقةئضييد 5رقنةعييؼ  نضيية تييذب بر"قييشخ سقييش ا

ذالرد بالؾظةئند ؿزش بعسحعةدؽة ؾنص حةط بعسقظةء ب،دبسخ برعزنة رش زظذ إرق صغسـك بر

 ( ؿؽل لنش دبرد بؾظةئنةً.(sig=0.095( برذالرد =1.895Rصعةصذ بسزحةؽ جنشعـط ا

 اعزمصبء سأط هبل العاللبد ليل هي دئخ )اإلداسح العل٘ب ّالعبهل٘ي(. .4

 (8-3غذؿد سقشا

 مـػؽ صعةصذ بسزحةؽ جنشعـط جنظ حذ  قشخ صظ  قشبذ قةئضد بعسقظةء سسط صةد

برعالقةذ ؿبرذسغد برخزند رزضؿـس برزك زسضل إرنؼ جةرغغحد رقةئضد بعسقظةء اب،دبسخ برعزنة 

 ؿبرعةصزنظ(

نة
عز
بر

 

 01 9 2 7 6 5 4 3 8 0 سأط هبل العاللبد

 1.76 1.79 1.73 1.25 1.75 1.22 1.73 1.25 1.50 1.54 هعبهل السرجبغ 

 sig)) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11الذللخ 

ظ
صزن
عة
بر

 

 01 9 2 7 6 5 4 3 8 0 سأط هبل العاللبد

 1.67 1.78 1.73 1.74 1.74 1.20 1.74 1.74 1.75 1.78 هعبهل السرجبغ 

 sig)) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11الذللخ 

 (1.14الرصب ٖ )هغزْٓ دللخ الوصذس: الجذّل هي إعذاد الجبرث دٖ ظْء ًزب أ الزحل٘ل 

مسؼيييؽ صيييظ خيييالد برػيييذؿد برغيييةجق سط صعيييةصالذ بالسزحيييةؽ جييينظ حيييذ  قيييشخ 

( ؿبرذسغيييد برخزنيييد رزضؿيييـس X1صيييظ  قيييشبذ صؿيييـس برضسغنيييش سسط صيييةد برعالقيييةذ ا

( ؿررييييج  1.10برييييزك زغسضييييل إرنييييؼ قـمييييد ؿدبرييييد بؾظييييةئنة تغييييذ صغييييسـك صعغـمييييد ا

برعزنييية ؿبرعيييةصزنظ ؿريييزرج زعيييذ غضنيييع  قيييشبذ رقةئضيييد بالعسقظيييةء برضـغؾيييد رييي دبسخ 

 برضؿـس طةدقد  نضة ؿػعر رقنةعؼ.

 اعزمصبء األداء الوجزوعٖ ليل هي دئخ )اإلداسح العل٘ب ّالعبهل٘ي(. .4

 (3-3غذؿد سقشا

مـػؽ صعةصذ بالسزحةؽ جنظ حذ  قشخ صظ  قشبذ قةئضد بعسقظةء بلدبء برضػسضعل  

رضسغنش جةرغغحد رقةئضد بعسقظةء اب،دبسخ برعزنة ؿبرذسغد برخزند رزضؿـس برزك زسضل إرنؼ ب

 ؿبرعةصزنظ(

نة
تز

 

 01 9 2 7 6 5 4 3 8 0 أداء هجزوعٖ

 1.76 1.57 1.73 1.66 1.71 1.47 1.50 1.76 1.76 1.68 هعبهل اسرجبغ 

 sig)) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11الذللخ 

ظ
صزن
عة
بر

 

 01 9 2 7 6 5 4 3 8 0 أداء هجزوعٖ

 1.67 1.71 1.71 1.69 1.69 1.42 1.54 1.73 1.78 1.60 هعبهل اسرجبغ 

 sig)) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11الذللخ 

 (1.14الوصذس: الجذّل هي إعذاد الجبرث دٖ ظْء ًزب أ الزحل٘ل الرصب ٖ.)السرجبغ دال ارصب ٘با عٌذ هغزْٓ دللخ 
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مسؼيييؽ صيييظ خيييالد برػيييذؿد برغيييةجق سط صعيييةصالذ بالسزحيييةؽ جييينظ حيييذ  قيييشخ 

( ؿبرذسغييييد برخزنييييد رزضؿييييـس X1صييييظ  قييييشبذ صؿييييـس برضسغنييييش بلدبء برضػسضعييييل  ا

( ؿررييييج  1.10برييييزك زغسضييييل إرنييييؼ قـمييييد ؿدبرييييد بؾظييييةئنة تغييييذ صغييييسـك صعغـمييييد ا

 قيييشبذ رقةئضيييد بالعسقظيييةء برضـغؾيييد رييي دبسخ برعزنييية ؿبرعيييةصزنظ ؿريييزرج زعيييذ غضنيييع 

 برضؿـس طةدقد  نضة ؿػعر رقنةعؼ

 :زمصبءساثعبا: ل٘بط ثجبد لْا ن الع

مقظيييذ جةرطحيييةذ أ برؿظيييـد تزيييق عسيييةئع صسقةسجيييد تغيييذ زخيييشبس ز حنيييق سدبخ 

 برقنةط تزق ع"ظ تنغد برضغسػنحنظ أا ؿمـػؽ برػذؿد برسةرل صعةصذ برطحةذ .

 (4-3غذؿد سقشا

 ةصذ صعةدرد سر"ة حشؿعحةـ .صعةصذ برطحةذ رضسغنشبذ برذسبعد جةعسخذبس صع

 الوزغ٘ش
 عبهل٘ي إداسح عل٘ب

 هغزْٕ الذللخ ألفب  شًّجبخ هغزْٕ الذللخ ألفب  شًّجبخ

 IC 1.749 1.10 1.211 1.10برضؿة صد تزل 

 IC 1.760 1.10 1.214 1.10طغةتد 

 IC 1.751 1.10 1.768 1.10بعسق ةت  

 IC 1.795 1.10 1.766 1.10زغشنؾ  

 1.14 1.847 1.14 1.891 اليل٘خالذسجخ 

 1.10 1.773 1.10 1.773 سسط صةد برعالقةذ

 1.10 1.759 1.10 1.759 بلدبء برضػسضعل

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع برسؿزنذ بالؾظةئل.

مسؼييييؽ صييييظ برػييييذؿد برغييييةجق سط غضنييييع صؿييييةؿس بالعسقظييييةء زسضسييييع جةرطحييييةذ 

بالعسقظييييةء رالعيييسخذبس ؾنييييص سط صعيييةصالذ برطحييييةذ ؿزشييينش برغسيييةئع إرييييق طيييالؾند 

ا ؿزعسحيييش برقيييينش 1.10برغةزػيييد صعيييةصالذ ؿطيييزر إريييق صغييييسـك برذالريييد ب،ؾظيييةئند

بريييـبسدخ  يييل برػيييذؿد قييينش صشز"عيييد تزيييق بتسحيييةس سط قييينش ضحيييةذ بر"ييية حشؿعحيييةـ زسيييذسظ 

 صظ ط"ش ؿؿبؾذ .

 :خبهغبا: رحل٘ل هحبّس لب وخ العزمصبء )اإلرصبء الْصفٖ(

مقظذ جسؿزنذ صؿةؿس قةئضد بالعسقظةء سؿ ب،ؾظةء برـطي"ل ؽيـ زؿزنيذ قةئضيد 

  tبالعسقظةء صظ ؾنص برـعؾ برؿغةجل ؿبريـصط برغغيحل ؿبالعؿيشبف برضعنيةسك ؿقنضيد 

رخييذ  قييشخ دبخييذ حييذ صؿييـس صييظ صؿييةؿس قةئضييد بالعسقظييةء رضعش ييد صييذف  sigؿبرذالرييد 

برعزنة ؿبرعةصزنظ ؿصعش يد سححيش ؿسطيغش برضـب قد تزق ززج برعحةسبذ رخذ صظ  اد ب،دبسخ 

 بر"قشبذ ؿصط عغحل.

 

 

 



 ......دراسة ميدانية   العالقة بين رأس مال العالق ات واألداء المجتمعي
 عي د مح  مد يوس  ف دروي ش

 

 

 8102  برػضء برطةعل - برعذد برطةرص                           برضػزذ برسةعع                               

514 

 (5-3غذؿد سقش ا

 زشزنث صؿةؿس صقـصةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك ر"اد ا،دبسخ برعزنةا ؿبرعةصزنظ(.

 الفئخ الوحبّس
الْصى 

 الٌغجٖ

الْعػ 

 الحغبثٖ

الًحشاف 

 الوع٘بسٕ

 ل٘وخ

t 
sig 

رشر٘ت 

 إداسح عل٘ب

 رشر٘ت

 العبهل٘ي

برضؿة صد 

 IC تزل 

 1.111 30.891 3.1197 3.8727 65.576 إدبسخ تزنة
4 8 

 1.111 75.569 4.0216 3.835 64.712 برعةصزنظ

 طغةتد 

IC 

 1.111 38.005 8.9427 3.8969 65.939 إدبسخ تزنة
3 3 

 1.111 74.813 4.0418 3.0986 63.253 برعةصزنظ

 بعسق ةت 

IC 

 1.111 32.705 8.6972 3.636 78.787 إدبسخ تزنة
0 0 

 1.111 77.145 4.1670 3.4076 62.3508 برعةصزنظ

 زغشنؾ  

IC 

 1.111 77.145 4.1670 3.4076 62.3508 إدبسخ تزنة
8 4 

 1.111 65.391 4.1690 8.918 52.1396 برعةصزنظ

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع برسؿزنذ بالؾظةئل.

 هحْس سأط هبل العاللبد ّاألداء الوجزوعٖ .رحل٘ل دمشاد  .أ 
 زؿزنذ  قشبذ صؿـس سسط صةد برعالقةذا ؿبلدبء برضػسضعل . مـػؽ برػذؿد برسةرل 

 (6-3غذؿد سقش ا

 زشزنث صؿةؿس سسط صةد برعالقةذ بلدبء برضػسضعل ر"اد ا،دبسخ برعزنةا ؿبرعةصزنظ(.

 الفئخ الوحبّس
الْصى 

 الٌغجٖ

الْعػ 

 الحغبثٖ

الًحشاف 

 الوع٘بسٕ

 ل٘وخ

t 
sig 

رشر٘ت 

 إداسح عل٘ب

 رشر٘ت

 العبهل٘ي

سسط صةد 

 برعالقةذ

 1.111 31.621 6.9733 3.7848 74.485 إدبسخ تزنة
8 8 

 1.111 017.98 6.5924 3.727 75.739 برعةصزنظ

بلدبء 

 برضػسضعل

 1.111 51.377 4.7283 4.0939 83.878 إدبسخ تزنة
0 0 

 1.111 042.96 5.2069 4.0823 82.567 برعةصزنظ

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع برسؿزنذ بالؾظةئل.

بزػؾر آسبء ستؼةء ب،دبسخ برعزنة ؿآسبء  اد برعةصزنظ إرق برضـب قيد تزيق غضنيع 

  قشبذ صؿـس سسط صةد برعضالء ؿغضنع  قشبذ صؿـس بلدبء برضػسضعل جظ"د تةصد .

 :اخزجبس صحخ / عذم صحخ دشّض الجحثعبدعبا: 

مـغيييذ زيييدضنش صعغيييـك رؿ دالريييد إؾظيييةئند رزذسغيييد برخزنيييد رضقـصيييةذ الفنننشض األّل: 

جغييةء ؿزغضنييد سسط برضييةد بر"خييشك تزييق ح"ييةءخ سسط صييةد برعالقييةذ صييظ ؿغؾييد عصييش 

 ا ب،دبسخ برعزنةا برعةصزنظ( جؾناد قغةخ برغـمظ. 

عةصيييذ بسزحيييةؽ جنشعيييـط ؿعسيييةئع رزسؿقيييق صيييظ طيييؿد ؽيييزب بر"يييشع زيييش ؾغيييةت ص     

زؿزنييذ بالعؿييذبس  رخييذ صييظ  اييد ب،دبسخ برعزنيية ؿ اييد برعييةصزنظ رسؿذمييذ حييذ صييظ برعالقييد 

  رضعةصييذ بالسزحييةؽا R ؿبلضييش رزضسغنييش برضغييسقذ تزييق برضسغنييش برسييةجع ا ؾنييص زشيينش

R
2

قنضيييييد ف  Fا Std. errorرزخ يييييد برعشيييييـبئل  S.Eإريييييق صعةصيييييذ برسؿذميييييذا 
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زشييينش بريييل  Bدسغيييةذ برؿشميييد ا  dfبرػذؿرنيييدا  Fصقةسعسؾييية برضؿغيييـجد ؿبرسيييل ميييسش 

ا B1 (Y= B0+B1X1) ؿبرضنييييذ B0 قيييينش صعةدرييييد بالعؿييييذبس برضق ييييع

constant زشييينش بريييق برضقيييذبس برطةجيييرا VAR  زشييينش إريييق برضسغنيييش برضغيييسقذX1 

 ؿبرػذؿد برسةرل  مـػؽ ؽزػ برغسةئع.

 (7-3غذؿد سقش ا
 لومْهبد ثٌبء ّرٌو٘خ سأط الوبل الفيشٕ ّسأط هبل العاللبد .رحل٘ل الًحذاس الجغ٘ػ ّالسرجبغ 

ذس
ص

لو
ا

 

 الوزغ٘ش الوغزمل

 : سأط هبل العاللبدY الوزغ٘ش الزبثع

 العبهل٘ي اإلداسح العل٘ب

R2 R F df sig R2 R F df sig 

ذب
ؿ
الع
ب

 س 

برذسغد برخزند 

رضقـصةذ جغةء 

 ICؿزغضند 

X1)) 

1.37 1.60 02.06 

0 

30 

38 

.000 1.88 1.46 96.46 

0 

350 

358 

.000 

ظ
ـر
غض
بر

 

coefficient B S.E Beta t sig B S.E Beta t sig 

constant 2.90 6.781  0.336 .194 83.22 0.46  06.39 .000 

VAR 1.43 1.011 1.60 4.860 .000 1.809 1.188 1.464 9.23 .000 

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع برسؿزنذ بالؾظةئل.

مسؼييييؽ صييييظ برػييييذؿد برغييييةجق ؿغييييـد تالقييييد بسزحةؽنييييؼ صـغحييييد ؿقـمييييد دبرييييد 

جيييينظ صقـصييييةذ جغييييةء ؿزغضنييييد سسط   1.10بؾظييييةئنة تغييييذ صغييييسـك دالرييييد  بؾظييييةئند

برضيييييييةد بر"خيييييييشك صػسضعيييييييد ؿسسط صيييييييةد برعالقيييييييةذ رخيييييييذ صيييييييظ:اب،دبسخ تزنيييييييةا 

صضييية مشييينش  ( تزيييق برسيييـبرل1.46ا 1.60ا Rبرعةصزنظ(اؾنيييص جزيييل صعةصيييذ بالسزحيييةؽ 

 طذ  ؽزب بر"شع . إرق

ؿغييييـد زييييدضنش صـغييييث  اجنسيييية صـغحييييد( رضقـصييييةذ جغييييةء ؿزغضنييييد سسط برضييييةد 

 Fبرضؿغييييـجد ستزييييق صييييظ قنضييييد  Fبر"خييييشك تزييييل سسط صييييةد برعالقييييةذ ؿ سط قنضييييد  

 000.)ؾنيييص سط برقنضيييد بالؾسضةرنيييد ا 1.10برػذؿرنيييد تغيييذ صغيييسـك دالريييد بؾظيييةئند 

برضغييسقذ تزييل برضسغنييشبذ برسييةجع ( صضيية مشيينش إرييق سط زييدضنش برضسغنييش 1.10سقييذ صييظ ا

 زدضنشبً غـؽشمة رخذ صظ اب،دبسخ تزنةا برعةصزنظ(.

% صييظ  36.91إرييق سط برضسغنييش برضغييسقذ  م"غييش صيية صقييذبسػ  رشنن٘ش ًزننب أ اإلداسح العل٘ننب

Rبرسحيييةمظ  يييل برضسغنيييش برسيييةجع بعيييسغةدبً إريييق قنضيييد صعةصيييذ برسؿذميييذ
2

ا ؿبرغغيييحد برضسحقنيييد 

% زشغييييع رعـبصييييذ سخييييشف ؿسط صعةدرييييد بالعؿييييذبس غنييييذخ ؿحةعيييير حييييةهزل: 63.01

Y=8.91+0.43 (X1) 

% صظ  80.61سمؼةً إرق سط برضسغنش برضغسقذ م"غش صة صقذبسػ  رش٘ش ًزب أ دئخ العبهل٘ي

Rبرسحيييةمظ  يييل برضسغنيييش برسيييةجع بعيييسغةدبً إريييق قنضيييد صعةصيييذ برسؿذميييذ
2

ا ؿبرغغيييحد برضسحقنيييد 

% زشغييييع رعـبصييييذ سخييييشف ؿسط صعةدرييييد بالعؿييييذبس غنييييذخ ؿحةعيييير  حييييةهزل: 72.41

Y=23.88+0.219 (X1) 
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ر"ايد ب،دبسخ برعزنيةا ؿ   1.43ؿز"غش صعةدرسل بالعؿيذبس سط حيذ زؿغيظ صقيذبسػ  

ر"اييد برعييةصزنظ  ييل صغييسـف صقـصييةذ جغييةء ؿزغضنييد سسط برضييةد بر"خييشك صػسضعييد  1.809

 رعالقةذ جضقذبس دسغد ؿبؾذخ .ز دك إرق صمةدخ ح"ةءخ سسط صةد ب

 رش٘ش الٌزب أ الغبثمخ إلٔ  صحخ الفشض األّل .

ال  مـغيذ زيدضنش صعغيـك رؿ دالريد إؾظيةئند ريشسط صيةد برعالقيةذ تزيق الفشض اليبًٖ: 

 بلدبء برضػسضعل ر"اد ب،دبسخ برعزنة ؿبرعةصزنظ جؾناد قغةخ برغـمظ.

جنشعـط ؿعسةئع زؿزنذ بالعؿذبس رزسؿقق صظ طؿد ؽزب بر"شع زش ؾغةت صعةصذ بسزحةؽ 

 ؿبالسزحةؽ حةهزل:

 (2-3غذؿد سقش ا

 مـػؽ زؿزنذ بالعؿذبس  برحغنؾ ؿبالسزحةؽ جنظ سسط صةد برعالقةذ ؿبلدبء برضػسضعل .

ذس
ص

لو
ا

 

الوزغ٘ش 

 الوغزمل

 : األداء الوجزوعYٖ الوزغ٘ش الزبثع

 العبهل٘ي اإلداسح العل٘ب

R
2

 R F df sig R
2

 R F df sig 

ذب
ؿ
الع
ب

 س 

سسط صةد 

 برعالقةذ

X1)) 

1.59 1.77 45.36 

0 

30 

38 

.000 1.33 1.52 076.85 

0 

350 

358 

.000 

ظ
ـر
غض
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coefficient B S.E Beta t sig B S.E Beta t sig 

constant 88.85 8.978  7.49 .000 7.65 8.89  3.33 .001 

VAR 1.53 1.172 1.77 6.74 .000 1.73 1.155 1.52 03.82 .000 

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع برسؿزنذ بالؾظةئل.

مسؼيييؽ صيييظ برػيييذؿد برغيييةجق ؿغيييـد تالقيييد بسزحةؽنيييؼ صـغحيييد اجنسييية صـغحيييد( 

جيييينظ صؿييييةؿس سسط صييييةد   1.10دبرييييد بؾظييييةئنة تغييييذ صغييييسـك دالرييييد  بؾظييييةئند 

برعالقيييةذ ؿبلدبء برضػسضعيييل رخيييذ صيييظ:اب،دبسخ تزنيييةا برعيييةصزنظ( ؾنيييص جزيييل صعةصيييذ 

صضييييية مشييييينش إريييييق تيييييذس طيييييذ  ؽيييييزب  ( تزيييييق برسيييييـبرل1.52ا 1.77ا Rبالسزحيييييةؽ 

 بر"شع جـغـد تالقد جنظ سسط صةد برعالقةذ ؿبلدبء برضػسضعل.

ؿغيييـد زيييدضنش صـغيييث  اجنسييية صـغحيييد( دبد بؾظيييةئنة رزضسغنيييش برضغيييسقذ سسط 

 Fصييييييةد برعالقييييييةذ تزييييييل بلدبء برضػسضعييييييلا ؿزشيييييينش برغسييييييةئع سمؼييييييةً سط قنضييييييد  

ؾنيييص  1.10برػذؿرنيييد تغيييذ صغيييسـك دالريييد بؾظيييةئند  Fبرضؿغيييـجد ستزيييق صيييظ قنضيييد 

( صضييية مشييينش إريييق سط زيييدضنش برضسغنيييش 1.10سقيييذ صيييظ ا 000.)نضيييد بالؾسضةرنيييد اسط برق

برضغيييييسقذ تزيييييل برضسغنيييييشبذ برسيييييةجع زيييييدضنشبً غـؽشمييييية رخيييييذ صيييييظ اب،دبسخ تزنيييييةا 

 برعةصزنظ(.

إرييييق سط برضسغنييييش برضغييييسقذ سسط صييييةد برعالقييييةذ م"غييييش  رشنننن٘ش ًزننننب أ اإلداسح العل٘ننننب

Rع بعيسغةدبً إريق قنضيد صعةصيذ برسؿذميذ% صظ برسحةمظ  ل برضسغنش برسيةج59.41صةصقذبسػ
2

ا 
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% زشغييع رعـبصييذ سخييشف ؿسط صعةدرييد بالعؿييذبس غنييذخ ؿحةعيير 41.61ؿبرغغييحد برضسحقنييد 

 Y=22.25+0.53 (X1) حةهزل:

إريييق سط برضسغنيييش برضغيييسقذ سسط صيييةد برعالقيييةذ م"غيييش  رشننن٘ش ًزنننب أ دئنننخ العنننبهل٘ي

R% صظ برسحةمظ  ل برضسغنش برسيةجع بعيسغةدبً إريق قنضيد صعةصيذ برسؿذميذ33.41صةصقذبسػ
2

ا 

% زشغييع رعـبصييذ سخييشف ؿسط صعةدرييد بالعؿييذبس غنييذخ ؿحةعيير 66.61ؿبرغغييحد برضسحقنييد 

 Y=7.65+0.73 (X1) حةهزل:

ر"اد ب،دبسخ برعزنةا ؿ  1.589صقذبسػؿز"غش صعةدرسل بالعؿذبس سط حذ زؿغظ 

رزعةصزنظ  ل سسط صةد برعالقةذ ز دك إرق صمةدخ بلدبء برضػسضعل جضقذبس  1.738

 دسغد ؿبؾذػ.

رشننن٘ش الٌزنننب أ الغنننبثمخ إلنننٔ  عنننذم صنننحخ الفنننشض ) سدنننط دنننشض العنننذم 

ّلجنننْل الفنننشض الجنننذٗل( ثْجنننْد عاللنننخ ّأثنننش لنننشأط هنننبل العاللنننبد علنننٔ األداء 

 الوجزوعٖ .

مـغييذ زييدضنش صعغييـك رؿ دالرييد إؾظييةئند رضقـصييةذ جغييةء ؿزغضنييد سسط شض اليبلننث:  الفنن

برضةد بر"خشك صػسضعد تزق بلدبء برضػسضعل صظ ؿغؾد عصش اب،دبسخ برعزنية( جؾنايد قغيةخ 

 برغـمظ. 

رزسؿقق صظ طؿد ؽزب بر"شع زش ؾغةت صعةصذ بسزحةؽ جنشعـط ؿعسةئع زؿزنذ بالعؿذبس 

 ؿبالسزحةؽ حةهزل:

 (9-3سقش اغذؿد 
 رحل٘ل الًحذاس  الجغ٘ػ ّالسرجبغ ث٘ي همْهبد ثٌبء ّرٌو٘خ سأط الوبل الفيشٕ ّاألداء الوجزوعٖ 

ذس
ص

لو
ا

 
 الوزغ٘ش الوغزمل

 : األداء الوجزوعYٖ الوزغ٘ش الزبثع

 العبهل٘ي اإلداسح العل٘ب

R
2

 R F df sig R
2

 R F df sig 
س 
ذب
ؿ
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ب

 

 الذسجخ اليل٘خ

لومْهبد ثٌبء 

 ICّرٌو٘خ 

X1)) 
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coefficient B S.E Beta t sig B S.E Beta t sig 

constant 
83.

77 
4.77  4.92 

.000 
38.87 0.81  86.23 

.000 

VAR 
1.8

7 
1.17 1.57 3.24 

.001 
1.04 1.102 1.32 7.67 

.000 

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع برسؿزنذ بالؾظةئل.

مسؼيييؽ صيييظ برػيييذؿد برغيييةجق ؿغيييـد تالقيييد بسزحةؽنيييؼ صـغحيييد اجنسييية صـغحيييد( 

جيييينظ صقـصييييةذ جغييييةء ؿزغضنييييد  1.10دبرييييد بؾظييييةئنة تغييييذ صغييييسـك دالرييييد  بؾظييييةئند 

سسط برضييييييةد بر"خييييييشك صػسضعييييييد ؿبلدبء برضػسضعييييييل رخييييييذ صييييييظ:اب،دبسخ تزنييييييةا 
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صضييية مشييينش  ( تزيييق برسيييـبرل1.32ا 1.57ا Rةصزنظ( ؾنيييص جزيييل صعةصيييذ بالسزحيييةؽ برعييي

 إرق طذ  ؽزب بر"شع.

ؿغييييـد زييييدضنش صـغييييث  اجنسيييية صـغحييييد( رضقـصييييةذ جغييييةء ؿزغضنييييد سسط برضييييةد 

برضؿغيييييـجد  Fبر"خييييشك تزيييييل بلدبء برضػسضعييييلا ؿزشييييينش برغسييييةئع سمؼيييييةً سط قنضييييد  

برػذؿرنييييد صضيييية مشيييينش إرييييق سط زييييدضنش برضسغنييييش برضغييييسقذ تزييييل  Fستزييييق صييييظ قنضييييد 

 برضسغنشبذ برسةجع زدضنشبً غـؽشمة رخذ صظ اب،دبسخ تزنةا برعةصزنظ(.

% صيظ قنضيد 38.31إرق سط برضسغنش برضغسقذ  م"غش صة صقيذبسػ رش٘ش ًزب أ اإلداسح العل٘ب

Rبرسحييةمظ  يييل برضسغنيييش برسييةجع  بعيييسغةدبً إريييق قنضيييد صعةصييذ برسؿذميييذ
2

ا ؿبرغغيييحد برضسحقنيييد 

 % زشغيييع رعـبصيييذ سخيييشف ؿسط صعةدريييد بالعؿيييذبس غنيييذخ ؿحةعييير حيييةهزل:67.31

Y=23.77+0.27 (X1) 

% صيظ قنضيد 04.31إرق سط برضسغنش برضغيسقذ م"غيش صية صقيذبسػ رش٘ش ًزب أ دئخ العبهل٘ي

Rبرسحييةمظ  يييل برضسغنيييش برسييةجع  بعيييسغةدبً إريييق قنضيييد صعةصييذ برسؿذميييذ
2

ا ؿبرغغيييحد برضسحقنيييد 

% زشغييييع رعـبصييييذ سخييييشف ؿسط صعةدرييييد بالعؿييييذبس غنييييذخ ؿحةعيييير حييييةهزل: 25.71

Y=32.27+0.14 (X1) 

ر"اييد ب،دبسخ برعزنييةا  1.874ؿز"غييش صعييةدرسل بالعؿييذبس سط حييذ زؿغييظ صقييذبسػ

ر"اييد برعييةصزنظ  ييل برذسغييد برخزنييد رضقـصييةذ جغييةء ؿزغضنييد سسط برضييةد بر"خييشك  1.040ؿ

رشنن٘ش الٌزننب أ الغننبثمخ إلننٔ  بلدبء برضػسضعييل جضقييذبس دسغييد ؿبؾييذخا  زيي دك إرييق صمييةدخ

 صحخ الفشض .

 الفصل الشاثع

 الٌزب أ ّالزْص٘بد

 روِ٘ذ:

مغعق برحةؾص صظ خالد ؽزب بر"ظذ إرق تشع برغسةئع برسل زش برسـطذ إرنؾة 

 صظ خالد برذسبعد برضنذبعند ؿبخسحةسبذ بر"شؿع.

 :أّلا: ًزب أ الذساعخ

 زؿزنذ  قشبذ قـبئش بالعسقظةء زش برسـطذ إرق برغسةئع برسةرند:صظ خالد 

سلؾييييشذ عسييييةئع زؿزنييييذ  قييييشبذ صؿييييةؿس برضؿة صييييد ا ؿ طييييغةتد ا ؿبعييييسق ةت ا  .0

ؿزغشيييينؾ سسط برضييييةد بر"خييييشك سط برؾناييييد زشبتييييل صقـصييييةذ جغييييةء ؿزغضنييييد سسط 

برضيييةد بر"خيييشك  جذسغيييد صسـعييي د رخيييذ صيييظ  ايييد ب،دبسخ برعزنييية ؿبرعيييةصزنظ رػضنيييع 

 ؿةؿس. برض

سلؾيييشذ عسيييةئع زؿزنيييذ  قيييشبذ صؿيييـس سسط صيييةد برعضيييالء سط ؽنايييد قغيييةخ برغيييـمظ  .8

زضسزيييييج سسط صيييييةد تالقيييييةذ جذسغيييييد صشز"عيييييد ؽحقيييييةً هسبء  ايييييد ب،دبسخ برعزنييييية 

ؿبرعييييةصزنظا ؾنييييص زعسحييييش برييييذخذ برشئنغييييل رزؾناييييد صييييظ صقةجييييذ زؿظيييينذ خذصييييد 

 صشؿس ع"ظ برعضالء.
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سط برؾنايييد زضسزيييج سدبء صػسضعيييل  سلؾيييشذ عسيييةئع زؿزنيييذ  قيييشبذ بلدبء برضػسضعيييل .3

جذسغييييد صشز"عييييد ؽحقييييةً هسبء  اييييد ب،دبسخ برعزنيييية ؿبرعييييةصزنظا ؿرخزييييق برظييييـسخ 

 برزؽغند برػنذخ رزؾناد رذف برضػسضع الجذ سط زشبتل صغاـرنسؾة بالغسضةتند .

 :ثبً٘با: ًزب أ اخزجبساد الفشّض

 مـػؽ برػذؿد برسةرل عسةئع بخسحةسبذ  شؿع برحؿص.

 (0-4غذؿد سقش ا

 عسةئع بخسحةسبذ  شؿع برحؿص

 الٌز٘جخ الوزغ٘ش الزبثع الوزغ٘ش الوغزمل الفشض

 ضحر طؿد بر"شع ح"ةءخ سسط صةد برعالقةذ صقـصةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك بر"شع بلؿد

 بلدبء برضػسضعل ح"ةءخ سسط صةد برعضالء بر"شع برطةعل
زش س غ  شع برعذس 

 ؿقحـد بر"شع برحذمذ

 ضحر طؿد بر"شع بلدبء برضػسضعل صقـصةذ جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك برطةرص بر"شع

 برضظذس: برػذؿد صظ إتذبد برحةؾص  ل ػـء عسةئع بخسحةسبذ  شؿع برحؿص.

 :با: الزْص٘بدثبلي

 ل ػـء برغسةئع برسل زش برسـطذ إرنؾة صظ خالد برحؿصا ؿزؿقنقةً رزؾذف 

برحةؾص جعغ برسـطنةذ ؿآرنةذ زغ"نزؽة جة،غشبءبذ برعةشش صظ سؽذبف برحؿصا مقذس 

ؿبلعش د  ؿبرػؾد برضعغند جةرسغ"نز ؿبرضشةسحـط  نؼ ؿب،ؽةس برضصغل رزرج ؿبرػذؿد 

 برسةرل مـػؽ ررج.

  ّهي أُن رْص٘بد الجحث:

 دتش ب،دبسخ برعزنة رعضزند جغةء ؿزغضند سسط برضةد بر"خشك رسؿقنق بلدبء برضػسضعل. .0

بسخ شاـط برعيةصزنظ سؿ بل يشبد ،دبسخ برضيـبسد برحشيشمد جإعشيةء إدبسخ بالعسقةد صظ إد .8

 غذمذخ .

طييينةلد آرنيييد الحسشيييةف ؿزغضنيييد ؿستةميييد سطيييؿةت سؤؿط بالصيييـبد بر"خشميييدا  .3

ؿػشؿسخ زعضنق ص"ؾـس سسط برضةد بر"خشك صظ ؾنيص بالؽسضيةس جضس زحةزيؼ ؿزغضنسيؼ 

 ؿبرضؿة صد تزنؼ.

زؾناييد برخييـبدس برشييةجد جضيية مسغةعييث صييع ػييشؿسخ بالعييسطضةس  ييل برخييـبدس برحشييشمد ؿ .4

 بؾسنةغةذ ؿزخـمظ ؿجغةء سسط برضةد بر"خشك.

 زخ"نغ سعـس برعحـس جةرقغةخ صظ خالد ز حنق برغصش برؿذمطد ،دبسخ برسخةرن  . .5

 برؿشص تزق خزق صغةـ مسغش جةرطقد برضسحةدرد جنظ برشؤعةء ؿبرضشؤؿعنظ ؿبرعضالء. .6

د جإعشيةء سقغيةس خةطيد جيةرػـدخ جية،دبسبذ زعضنق ص"ؾـس سسط صةد برعالقةذ جةرؾنا .7

 .بر"غند جةرؾناد زعضذ تذ برس ـمش ؿصـبححد برسغنشبذ برضالؾند برعةرضند

بالخز جشيخةؿف ؿصقسشؾيةذ برعضيالء ؿؿػيعؾة صـػيع برسغ"نيزا صيع زقنينش برخيذصةذ  .2

برضقذصييد رؾييش ؿزييذبسب غـبعييث برقظييـس ؿبرؼييع  جةعييسضشبس رسؿقنييق غييـدخ بلدبء 

 ءؿبالؾس"ةل جةرعضال
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زـ نش بهالذ ؿبرضغسزضصةذ ؿبرـعةئذ برزـغغسند برسل زؼضظ برضشؿس بهصظ رزغي"ظ  .9

 جةرقغةخ. 

 بالؽسضةس جإدبسخ برعالقد صع برعضالء اؿدتش برعالقد جنظ برؾناد ؿصالب برغ"ظ . .01

زييذسمث برعييةصزنظ ؿزضؿمييذؽش جييةرخحشبذ برخة نييد رخذصييد برعضييالء رؼييضةط بعسضييةئؾش  .00

 ؿؿالئؾش.

رـقييير تزيييق برغييي"ظ برضيييةسخ جةرقغيييةخ صيييظ خيييالد شيييق برقغيييـبذ زيييـ نش برضغييية ةذ ؿب .08

ؿبرس"شمعةذ بالػة ند جةرضػشف برضالؾل رزقغةخا ؿزـ نش حة د برـعيةئذ برسيل زؼيضظ 

 تذس زـق  برغ"ظ. 

زـ نش حة د برخذصةذ برزـغغسند ؿبرظنةعد برسل زؿسةغؾة برغ"ظ بضغةء تحـسؽة رزقغةخا  .03

ؿبرؿضييـالذ جييينظ برغييي"ظا ؿإقةصيييد صيييـبعل ؿإقةصييد صغيييةؽق ؾيييشخ رسحيييةدد برخيييذصةذ 

 إػة ند .

قنةط دسغد سػيةء برعيةصزنظ ؿبرضسعيةصزنظ صيع برؾنايد جةعيسضشبس تيظ ؽشميق إتيذبد  .04

بعسقظييةء برييشسك تزييق سط مؼييضظ صخسزيي  برضػييةالذ ؿبرضؿييةؿس برضسعزقييد جةرعضييذ 

 جضـػـتند.

ل خزق طـسخ رؽغند بمػةجند تظ برؾنايد صيظ خيالد بالؽسضيةس جيشسط برضيةد برضػسضعي .05

 ؿبرضغاـرند بالغسضةتند رزؾناد  ل صػسضع صذط برقغةخ.
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