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 صـامللخ

بهج يؤششج اهيٌبعق اهضرث األردٌٖج، يٌذ يتبشرخِب االشتخذيبر  خخٌبّل ُذٍ اهّركج ٌخبئز دراشج يؾيلج هض     
. 5002-6663ّكد غعح اهدراشج شوشوج زيٌٖج هوشٌّاح . فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ّأذر ذهم ؽوٓ أدائِب

يً خالل اهيتبهغ اهيخضضج، ّاهيتبهغ اهيٌفلج فؾوًٖب، ّرّاخة " االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح"ّخى كٖبس 
ًٖ فٕ ّضدث خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، نيب خى كٖبس األداء تخشؾج أُداف ضددخِب اهيؤششتج فتٕ خعخِتب    اهؾبيو

يدخل خضلٖق األُداف، ّخضشًٖ اهؾيوٖبح اهداخوٖتج، ّخضشتًٖ   : اإلشخراخٖسٖج ّتيؾدل ذالذج أُداف هنل يً
ٌختبئز تنٌتَ نتبً    ّكد أغِرح اه. ّاؽخيدح اهدراشج ؽوٓ تٖبٌبح رشيٖج ّاهيلبتوج. اهضضّل ؽوٓ اهيّارد

خنذٖر إٖستبتٕ   -(1390.000$)ّاهذٔ خسبّز اهيوًّٖ دّالر أردٌٕ  -هالشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح 
، ُّٕ ٌخٖسج خشخدؽٕ دراشبح الضلتج تشتتة   "خضشًٖ اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج"ؽوٓ نبفج األُداف، تبشخذٌبء ُدف 

ٕ اهدّل اهٌبيٖج، نيب أهلح اهظّء ؽوٓ يسيّؽج يشنالح يِيج . أُيٖج ُذا اهِدف ْ ف هويؤششبح اهؾبيج األخر
ظؾف ؽيوٖبح خّذٖق اهتٖبٌبح اهيِيج، ّظؾف ؽيوٖبح اهخخعٖع، ّخنذر اهخخضٖضبح اهشٌّٖج تشٖبشبح : يٌِب
هخفط اإلٌفبق، ّؽدى خضدٖد أُداف نيٖج، ّاشخيرار خظّػ اهيؤششج هولّاًٌٖ ّاألٌغيج اهضنّيٖج ؽوٓ  ّكخٖج

 .ّاإلدارٔاهرغى يً اشخلالهِب اهيبهٕ 

Abstract 
    This paper presents the results of an in-depth case study of the Jordanian Free Zones 
Corporation during the period 1996-2005 when it started investing in Information Technology 
(IT). “Investment in Technology” was measured by the total allocations and expenditures, plus the 
salaries of employees in the IT department. Organizational Performance was measured by the 
achievement of nine goals set in its Strategic Plan, three from each of the Goal Achievement, 
Internal Processes, and Resource approaches. The study used formal data & interview. Results 
revealed that the over one million Jordanian Dinar ($1.390.000) investment in IT had a positive 
impact on the achievement of all goals except “the return on cost” which is a result that requires 

further research, given its importance. It also drew attention to other problems of relevance to 
Public Enterprises in the Developing Countries, mainly: the poor documentation of important 
data, problems with planning, allocations impacted by sporadic policies of reducing spending, 
setting of goals in generalities rather than quantitatively, as well as the continuing use of 
governmental procedures and regulations despite becoming an independent entity.  

 املقدمة
ٌّهّسٖب اهيؾوّيبح يتً كتتل يٌغيتبح    ٖشِد اهؾبهى خضبؽدًا يوضّغًب فٕ اشخخداى خن     

اهلعبػ اهخبص، تبإلظبفج إهٓ اهيؤششبح اهضنّيٖتج ّاهؾبيتج، هخشترٖؼ االشتخفبدث يتً      
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االٌسبزاح اهخنٌّهّسٖج، ّاالشخسبتج هيخعوتبح اهتٖئٖج اهيخؾتددث، ضٖتد خختٖص خنٌّهّسٖتب     
يسبل هخضشًٖ أدائِب، تيب خّفرٍ يً ّشبئل هخضشًٖ ّخعّٖر نٖفٖج خٌفٖذ أٌشعخِب اهيؾوّيبح اه

 .اهيخخوفج
ُذا االُخيبى سؾل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح خضخل يّكؼ اهضدارث فٕ اشخراخٖسٖبح ؽدد يخٌبٍى     

 يً اهيٌغيبح فٕ اهلعبؽبح االكخضبدٖج اهيخخوفج، نيب خدل اهيتبهغ اهنتٖرث اهخٕ خٌفق شتٌّٖبً 
إال أً اهنذٖر يً . فٕ ُذا اهيسبل، تل اهخٕ خخزاٖد تيؾدالح خزٖد ؽً يؾدالح ٌيّ االكخضبد

اهيؾوّيبح ؽً ُذا االشخذيبر يب زاهح خنخذ عبتؼ اهخؾيٖى، ّهٖس اهخضدٖد اهدكٖق، فٕ اهّكح 
 حفبهدراشتب . اهذٔ يب خزال اهدراشبح اهخٕ خلٖس خنذٖرُب اهفؾوٕ يضدّدث، ّغٖتر ضبشتيج  

ج اهدكٖلج ؽً نل يً ضسى االشخذيبر ّؽّائدٍ يضدّدث سدًا، ّاهيخّفر يٌِب يشتخح  االيتٖرٖلٖ
تشتة اهعرق اهيخخوفج اهيشخخديج فٕ كٖبس االشخذيبراح، ّنذهم األتؾبد اهيخؾددث هألداء اهخٕ 
خلٖشِب، نيب أٌِب خنشف ؽً خنذٖر يؾلد هِذا االشخذيبر، ُذا تبإلظبفج إهٓ أً اهيخّفر يٌِتب  

ضذًٖ ٌُفِّذ فٕ اهدّل اهضٌبؽٖج اهيخلديج، خبضج اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج، ّفٕ ّاهيخبش هوتب
فٕ ضًٖ أً اهتٖبٌبح ؽً االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فتٕ اهتدّل   . يٌغيبح ؽيالكج

اهٌبيٖج ّفٕ اهشرنبح اهضغٖرث، يب زاهح يضدّدث سدًا، إال أٌَ ٖينً يالضغج أً ُذٍ اهدّل 
يتبهغ نتٖرث فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ّكد ٖنتًّ اهنذٖتر يتً ُتذٍ     ّاهشرنبح، خشخذير 

. االشخذيبراح ٌخٖسج اهخلوٖد، ّال ٖشخٌد ؽوٓ دراشبح دكٖلج ؽً سدّْ االشخذيبر ّشترّعَ 
ُّذا ٌٖعتق ؽوٓ األردً ندّهج ٌبيٖج، فئً ٌُبم اُخيبيًب نتٖرًا تبالشخذيبر فتٕ خنٌّهّسٖتب   

خٕ خلِّى اهسدّْ يً ُتذٍ االشتخذيبراح، ّاذبرُتب    اهيؾوّيبح ّيضدّدٖج فٕ اهدراشبح اه
 .اهفؾوٖج

خؾرط ُذٍ اهدراشج ٌخبئز تضد يؾيق ؽً االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح فتٕ       
يؤششج اهيٌبعق اهضرث األردٌٖج، نضبهج دراشج، ّاهخٕ خشيص خسرتخِب تخؾيٖى اهٌختبئز ؽوتٓ   

شبح اهيٌبعق اهضترث اهؾرتٖتج اهيشتبتِج    اهيؤششبح اهؾبيج األردٌٖج األخرْ، ّؽوٓ يؤش
فيؤششج اهيٌبعق اهضترث األردٌٖتج،   . ّاٗخذث تبهخزاٖد تبؽختبرُب يؤششبح سبذتج هالشخذيبر

ُٕ يً اهيؤششبح اهؾبيج األردٌٖج ذاح األُيٖج هالكخضبد اهّعٌٕ، ّاهخٕ يٌضخِب اهضنّيتج  
 6651ّاهتدائى ؽتبى    6646االشخلالل اهيبهٕ ّاإلدارٔ يٌذ ضدّر كبٌٌِّب اهيؤكح فٕ ؽبى 

ّاألٌغيج اهضبدرث تيّستَ، إال أً ُذٍ االشخلالهٖج يب زاهح غٖر نبيوج، فؾيوٖتج اشتخخداى   
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اهؾبيوًٖ ّتؾط األٌغيج األخرْ خخى تنشبهٖة ّؽلوٖج اهؾيل اهتٖرّكراعتٕ، إً هتى خنتً    
يتً  ٌُّبم شتة اخر ٖسؾوِب ضبهج يٌبشتج هودراشج ُّّ يب ضللخَ . تنٌغيج يب زاهح كبضرث

ٌسبش نتٖر فٕ يسبل خضلٖق أُدافِب، تبإلظبفج إهتٓ كٖبيِتب تبالشتخذيبر فتٕ خنٌّهّسٖتب      
 . ، ّشؾِٖب اهيشخير هخعّٖر ُذا االشخذيبر6663اهيؾوّيبح يٌذ ؽبى 

 : هشكمج الدراشج      
إً اهغرط يً ُذٍ اهدراشج ُّ كٖبس ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح فتٕ       

ُّتٕ  )ّأذرٍ ؽوتٓ أدائِتب    5002-6663رث األردٌٖج خالل اهشٌّاح يؤششج اهيٌبعق اهض
فؾوٓ اهرغى يً االشخذيبراح (. اهشٌّاح اهخٕ خّفرح ؽٌِب تٖبٌبح فؾوٖج ّكح إؽداد اهدراشج

، إال أٌَ هى ٖخى كٖبس دّرُب 6663اهنتٖرث هويؤششج فٕ يسبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح يٌذ ؽبى 
 . فٕ خضشًٖ يشخّْ أداء اهيؤششج

 :د شؾح ُذٍ اهدراشج إهٓ خضلٖق اٗخّٕك
، نيتتبهغ  5002-6663خضدٖد ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح خالل اهشٌّاح  -6

 .يخضضج ّيضرّفج، ّاهخغٖر فِٖب
ال ّٖسد خنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوتٓ  : اخختبر فرظٖج رئٖشٖج -5

ٖبح فرؽٖج، خٌبّهح خنذٖر االشخذيبر ؽوٓ خشتؾج  األداء اهيؤششٕ، خفرؽح ؽٌِب خشؾج فرظ
أتؾبد رئٖشج هألداء اهيؤششٕ ضددخِب اهخعج اإلشخراخٖسٖج هيؤششج اهيٌبعق اهضرث هوشتٌّاح  

،  تيؾدل ذالذج أتؾبد هنٍل يً خضلٖق األُداف اهيؤششٖج، ّخضشًٖ اهؾيوٖتبح  ى5002-5004
 :، ّنيب ٖوٕاهداخوٖج هويؤششج، ّخضشًٖ كدرث اهيؤششج فٕ سذة اهيّارد

سذة رؤّس األيّال اهيضوٖتج ّاألسٌتٖتج،   : يدخل خضلٖق األُداف اهيؤششٖج اهرئٖشٖج -
 . ّخّفٖر فرص ؽيل هولّْ اهؾبيوج األردٌٖج، ّخعّٖر يٌبعق ضرث سدٖدث

اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج، ّاهؾبئد ؽوٓ االشتخذيبر، ّإٌستبز   : ّيدخل خضشًٖ اهؾيوٖبح اهداخوٖج  -
 .اهيؾبيالح

اهيبهٖتج، ّاهتشترٖج، ّستذة    : خضشًٖ كدرث اهيؤششج ؽوٓ سذة اهيتّارد  نيب شيل - 
 . اهيشخذيرًٖ

 اٗخّٕؽوٓ اهٌضّ اهيتًٖ فٕ أٌيّذر اهدراشج    
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 :ّكد اؽخيدح اهدراشج اهخؾرٖفبح اإلسرائٖج اٗخٖج
 ضسى اهيتبهغ اهخٕ خى خخضٖضِب ّاهيتبهغ اهفؾوٖج اهخٕ خى إٌفبكِتب،  : حجن االشخثهبر ُّّ

يً  تبهدٌٖبر األردٌٕ، ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح شًٌّٖب فٕ يؤششج اهيٌبعق اهضرث هنل شٌج
ّكد خى اهخؾبيل يؼ اهيتبهغ اهفؾوٖج، اهخٕ ختى إٌفبكِتب تعترٖلخًٖ،    . ى5002 – 6663اهشٌّاح 

خخظيً اهيتبهغ اهيٌفلج ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فلع، ّاهذبٌٖج خشيل، إظبفج إهتٓ  : األّهٓ
ذهم، رّاخة اهؾبيوًٖ األشبشًٖٖ فٕ يدٖرٖج خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ اهيؤششج، تبؽختتبرُى  

 .يّارد خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح اهيِيج أضد
 يدْ خضلٖق األُداف، ّخضشًٖ اهؾيوٖبح اهداخوٖج، ّخضشًٖ اهضضتّل  : أداء الهؤششج

 :ؽوٓ اهيّارد

ٌشتتج خضلٖتق اهيؤششتج ألُتداف أشبشتٖج اؽخيتدخِب فتٕ        : هدى خحليق األهداف -أ
 : خعخِباإلشخراخٖسٖج، ُّٕ

ؤّس األيتّال اهيضوٖتج   يسيتّػ ر : سذة رؤّس األيّال اهيضوٖج ّاألسٌتٖتج  .6
 . ّاألسٌتٖج اهيشخذيرث فٕ اهيٌبعق اهضرث اهؾبيج

ؽدد اهؾبيوًٖ فٕ اهيشبرٖؼ االشخذيبرٖج : خّافر فرص ؽيل هولّْ اهؾبيوج األردٌٖج .5
 . فٕ اهيؤششج

 .خحليق األهداف  -1

 .جذة رؤوس األهوال الهحميج واألجىتيج -     
 .خوافر فرص عهل لملوى العبهمج األردىيج -     

    .خطوير هىبطق حرث جديدث -     
 .العهميبح الداخميج  -2

 .العبئد عمي الكمفج -      
 .العبئد عمي االشخثهبر -      

 .شرعج إىجبز الهعبهالح -      

 .الحضول عمي الهوارد -3

 .الهوارد الهبليج -      
 .الهوارد التشريج -      

 .جذة الهشخثهريو -      
 
 

 

 

حجن االشخثهبر في  -1
 :خكىولوجيب الهعموهبح

الهتبلغ الهضروفج خالل شمشمج )
 (زهىيج
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ؽدد اهيٌبعق اهضرث اهؾبيج ّاهخبضج فٕ نل شٌج يتً  : خعّٖر يٌبعق ضرث سدٖدث .3
  .ى5002-6663اهشٌّاح 

 : ٌشتج اهخضشً فٕ نل يً األُداف اٗخٖج: و العهميبح الداخميجهدى خحشي -ة 
اهخلرٖر اهشٌّٔ هويؤششج، )ّكد خى اضخشبتَ ضشة اهيؾبدهج اٗخٖج : اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج .6
 . إسيبهٕ اهٌفلبح اهسبرٖج/ إسيبهٕ اإلٖراداح= يؾدل اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج  (: 26: 5001
اهخلرٖتر اهشتٌّٔ   )يّسة اهيؾبدهج اٗخٖج ّكد خى اضخشبتَ ت: اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر .5

 (:25: 5001، هويؤششج
 ضبفٕ األضّل اهذبتخج اهيشخذيرث / ضبفٕ اإلٖراداح= ضبفٕ اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر          
وٖبح اهرئٖشج اهختٕ  يسيّػ ؽدد اهيؾبيالح اهشٌّٖج هوؾي: شرؽج إٌسبز اهيؾبيالح .3

 .ّاهيرنتبحإٖداػ، ّخٌبزل، ّإخرار اهتظبئؼ خشيل، ؽيوٖبح 
 : ٌشتج اهخضشً فٕ نل يً األُداف اٗخٖج: هدى خحشيو الحضول عمي الهوارد -ر 

 . يسيّػ اإلٖراداح اهيبهٖج اهشٌّٖج فٕ اهيؤششج: خضشًٖ سذة اإلٖراداح اهيبهٖج .6
 .يسيّػ ؽدد اهؾبيوًٖ ّيؤُالخِى فٕ اهيؤششج: خضشًٖ سذة اهيّارد اهتشرٖج .5

فييي ما شمراييي محل مريحألجييية شمأ ن جييية مريييس ذ مجييييال مأ: تحسيييجذ  يييست مريسييي  ي  ذ .3

 .صنحعجة، شتجحر ة، شخدمجة امخل مؤسسة مرينحطق مرح ة:  يحرسان أناطة مس  يحر ة
 االشخثهبر في خكىولوجيب الهعموهبح

خخّفر ؽدث خؾرٖفبح هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ّهنً خى فٕ ُذٍ اهدراشج اؽخيتبد خؾرٖتف       
سيٖؼ ٌغى اهيؾوّيتبح اهيؾخيتدث   "تنٌِب  (Laudon and Laudon, 2006, p4)هّدً ّهّدً 

 ,Turban)ُّّ اهخؾرٖف اهذٔ خّشؼ تَ خٖرتبً ّاخرًّ  ،"ؽوٓ اهضبشّة ّخلٌٖبخِب األشبشٖج

et al, 1996, p 7) "  ً : تنٌِب خيذل اهسبٌة اهخنٌّهّسٕ فٕ ٌغبى اهيؾوّيبح، ّاهتذٔ ٖخظتي
هذا خى اهخؾبيتل يتؼ   ". ، ّأسِزث أخرْاألسِزث، ّكّاؽد اهتٖبٌبح، ّاهتريسٖبح، ّاهشتنبح

االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح تبؽختبرٍ شبياًل يسيّػ اهيتبهغ اهيخضضتج هنتل يتً    
األسِزث ّاهتريسٖبح، ّغٖرُب يً ؽٌبضر اهتٌٖج اهخضخٖج، يؼ األخذ تٌغر االؽختبر رّاختة  

 .اهؾبيوًٖ فٕ األكشبى اهيخخضضج فٕ إدارخِب
شخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح اُخيبيًب نتٖرًا تشتتة األركتبى اهختٕ    ٌٖبل يّظّػ اال    

خخردد ؽً ضسيَ ٌّيٍّ، ّاهخٕ غبهتًب يب خنًّ تيؾدالح خفّق يؾدالح ٌيّ االكخضبد، ّنيتب  
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خنشف ؽً ذهم اهتٖبٌبح اهيخفركج ّاهلوٖوج، اهخٕ خخّفر ؽٌَ، ّأنذرُب ؽً اهّالٖبح اهيخضتدث  
فلد شنل اإلٌفتبق ؽوتٓ   ( Cline and Guynes, 2001)ٌٖٖس األيرٖنٖج، فّفلًب ل نوًٖ ّس

يً يسيل اهٌفلبح اهرأشتيبهٖج   %16خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ االكخضبد األيرٖنٕ يب ٌشتخَ 
 .هلعبػ األؽيبل، ييب سؾوَ ٖشنل أنتر تٌد فٕ يٖزاٌٖبح اهشرنبح هإلٌفبق اهرأشيبهٕ

، تنً اهيتبهغ اهيٌفلج يً كتل (Laudon and Laudon, 2006, p5)نيب ذنر هّدً ّهّدً     
خرٖوًّٖ دّالر، ُّٕ ٌشتج نتٖرث ( 5,6)ى توغح يب ٖلرة يً 5002اهشرنبح األيرٖنٖج ؽبى 

يً % 32إهٓ  6650ؽبى  %66يً إسيبهٕ اشخذيبراخِب، تل إً ُذٍ اهٌشتج كد خظبؽفح يً 
 .ى5003إسيبهٕ االشخذيبراح فٕ ؽبى 

ٍ األركبى، ُّ يب أٌفلخَ اهتٌّم األيرٖنٖج خالل اهخشؾٌٖٖبح يؤشر اخر ؽوٓ خضبؽد ُذ     
يوٖتبر  ( 35)يوٖبر دّالر، هٖرخفؼ اهركى إهٓ أنذر يً ( 500)يً اهلرً اهؾشرًٖ، ّاهذٔ توغ 

 (.Peffers and Saarinen,2002) 6666دّالر شًٌّٖب اؽختبرًا يً ؽبى 
فٕ ُذٍ االشتخذيبراح زادح ؽتً   تنً ٌشتج اهٌيّ (  Mcafee, 2002)نيب أشبر ينبفٕ     

ٌشتج اهٌيّ فٕ االكخضبد األيرٖنٕ، ضٖد توغح ٌشتج ٌيتّ االشتخذيبراح فتٕ خنٌّهّسٖتب     
ى فٕ ضًٖ نبٌح ٌشتج اهٌيّ االكخضبدٔ 6661-6660شًٌّٖب خالل اهشٌّاح  %4.1اهيؾوّيبح 

 .األيرٖنٕ أكل يً ذهم
خؾيبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح هتدؽى  ؽوٓ اهضؾٖد اهؾبهيٕ، ّٖسد اًٗ إكتبل نتٖر ؽوٓ اش    

يتً   %20اهؾيوٖبح اهداخوٖج ّاهخبرسٖج هألؽيبل، ّكد ٌُشر ؽً ُذٍ اهشرنبح تنً أنذر يً 
 (.Calderon, et al, 2001)يضبرٖفِب اهشٌّٖج خخضص هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح 

: ٌِتب إً ُذا اهخّشؼ فٕ االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ٖؾّد إهٓ ؽدث أشتتبة، ي     
ضبسج اهيٌغيبح اهيؾبضرث هِب هيسبتِج اهخضدٖبح اهؾدٖتدث اهختٕ خّاسِِتب، ّيتً ذهتم      
االظعراة اهتٖئٕ، ّزٖبدث ضدث اهيٌبفشج، ّزٖبدث اُخيبى اهيٌغيبح تيشؤّهٖبخِب االسخيبؽٖج، 
ّخغٖر خرنٖتج كّث اهؾيل، ّارخفبػ ّؽٕ اهيشخِونًٖ ّزٖبدث خّكؾبخِى، ّخضبؽد االتخنبراح، 

 (.  Turban, et al, 1996, pp1-12)ذهم يً اهخضدٖبح ّإهٓ غٖر 
شتة اخر إلٌفبق ُذٍ اهيتبهغ، نيب أشبرح إهَٖ تؾط اهدراشبح اهيخّفرث، ُّّ اهفّائتد      

إهٓ ّسّد فّائتد   (Weill, 1992)اهخٕ خضللِب اهشرنبح يً ُذا االشخذيبر، فلد خّضل ّٖل 
يبح فٕ كعبػ ضٌبؽج اهضيبيبح فٕ اهّالٖتبح  يِيج هزٖبدث اإلٌفبق ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّ
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نيب خّضوح يسيّؽتج يتً اهدراشتبح إهتٓ أً     . اهيخضدث األيرٖنٖج هشح شٌّاح يخخبهٖج
اهشرنبح خضلق يزاٖب أخرْ يً ُذا االشخذيبر فٕ يسبالح يضددث، خخيذل فٕ زٖبدث اهنفبءث، 

ّخٌفٖتذ إشتخراخٖسٖج    ّيشبؽدث اهشرنبح ؽوٓ اهيٌبفشج اهؾبهيٖج، ّخخفٖط ضبهج ؽدى اهخنند،
اهيٌغيج ّأُدافِب، ّخضلٖق يزاٖب خٌبفشٖج، ّخضشًٖ األداء، ّخضشًٖ إدارث شوشتوج اهخّرٖتد   

 (.  Khouja and Kumar, 2002)؛ ّ(Turban, et al, 1999, 13)؛ ّ(11: 5003اهظيّر)
إهتٓ   ّخيخد ُذٍ اهيزاٖب إهٓ االكخضبد تشنل ؽبى، ييب ٖدفؼ اهضنّيبح ّضتٌبػ اهلترار     

اؽخيبد شٖبشبح خدؽى ُذا اإلٌفبق، ّيٌِب أً ُذا االشخذيبر ٖشبُى فٕ خّفٖر فترص ؽيتل   
سدٖدث، ّخخفٖط اهخظخى، ّزٖبدث اإلٌخبسٖج، ّدؽى اهٌيّ االكخضبدٔ ّاهخعتّر ّاالزدُتبر   

(Greenspan, 2000)ّ ؛(Baily,2002)ّ ؛(Edwards, 2002,p39.) 
خزاٖدُب فخؾّد إهٓ يخعوتتبح ختّفٖر اهتٌٖتج اهخضخٖتج     أيب ؽً أشتبة اهيتبهغ اهظخيج ّ    

، ّاهخعتّٖر  (األسِزث ّاهشتنبح ّكّاؽتد اهتٖبٌتبح ّاهتريسٖتبح   )هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح 
 Bharadwaje and)ّاهخضدٖد اهيشخير فِٖتب، فلتد خّضتل تتبرادّٖز ّنٌّشٌشتنٕ      

Konsynski,1999 )ؾوّيبح ٖخضدد تضستى  إهٓ أً االشخذيبر فٕ اهتٌٖج اهخضخٖج هخنٌّهّسٖب اهي
اإلٌفبق اهشٌّٔ ؽوٓ شراء أدّاخِب ّؽيوٖبح اهخضدٖد ّاهخعّٖر اهيشخير هنٕ خؾيل تنفتبءث  

 . ّفبؽوٖج
خّظص ُذٍ األشتبة االُخيبى اهؾبهيٕ تخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، إال أٌِب ال خؾعٕ ضتّرث      

ضداذتج  : أشتتبة، يٌِتب  ضبشيج ؽً ضسى ُذا االشخذيبر ّخنذٖرٍ اهفؾوٕ ؽوٓ األداء، هؾتدث  
اهخنٌّهّسٖب، ّاهخعّراح اهيخالضلج فِٖب، ّأً اهدراشبح اهؾويٖتج اهيختّفرث ُتٕ يضتدّدث     
ّيشخخج، ّختبًٖ خوفٖبح ّاُخيبيبح اهتبضذًٖ، تبإلظبفج إهٓ اهيشبنل اهٌغرٖج اهخٕ يب زاهتح  

 .يشخيرث فٕ خضدٖد اهيؤشراح اهيخخوفج هلٖبس األداء
اهدراشبح اإلدارٖج اهيخّفرث، ٌسد تنً يؾغيِب خخٌبّل خضتبئص   ّيً خالل اشخؾراط    

فٌِبم دراشبح رنزح ؽوٓ سّدث ٌغى . خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ّهٖس اهيتبهغ اهيشخذيرث فِٖب
 & Stone)؛ ّ(6666األؽتّر،  )أّ ؽوٓ اشخخداى اهضبشّة  ،(5003اهعراٌّج )اهيؾوّيبح 

Robert, 2002)؛ ّ (5003اهظتيّر،  )ٖتب اهيؾوّيتبح   ، أّ ؽوٓ ّاكؼ اشخخداى خنٌّهّس
(Devarag and Kohli,2003)    أّؽوٓ أُيٖج ّيالءيج ّكتدراح خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح ،
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 & Ravichandran)؛ ّ (Khazanchi,2005)ّ؛(5006رّيتتتٕ،)ّاالخضتتتبالح 

Lertwongstien, 2005)     أّؽوٓ خضدٖد اهيفبُٖى اهيشخؾيوج يتً كتتل اهيتدٖرًٖ هخلٖتٖى ،
، ّختٌتٕ ٌغتبى   (Peffers and Saarinen, 2002)ّهّسٖتب اهيؾوّيتبح   االشخذيبر فٕ خنٌ

ُّٕ اُخيبيتبح ارختعتح تختبرٖب ختٌتٕ     (. Mcafee, 2002)يؾوّيبح اهيؤششج اهشبيل 
 .  اهيٌغيبح هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح

أيب اهدراشبح اهخٕ كبشح االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فلد اخخوفح فتٕ نٖفٖتج        
ّ شٌبق ( 5001)ّ اهلٖشٕ ( 5001)ّ اهيٖخبٌٕ ( 5001)ّيتبرم ( 5001)فبهشٖشبٌٕ : اهلٖبس

(6661 ) ّBharadwaj & Konsynski   (6666)  اشخخديّا األركبى اهيشخذيرث فٕ األسِزث
ّاهخفترث  Sircar, et al,  (5000 )ّاهتريسٖبح ّاهشتنبح ّكّاؽد اهتٖبٌبح، نيتب اشتخخدى  

(5002)  ّMcafee  (5002) ّٖتؾتط  . ج اشخخداى ٌغى اهيؾوّيبح ٌّغى االخضتبالح نٖف
 sircar et alّ  (5001)اهتبضذًٖ شيل اهؾبيوًٖ فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح، فيتتبرم يتذال    

شتيل   (5002)شيال ؽدد اهؾبيوًٖ ّاهخدرٖة ٌّفلبح اهفرٖق، فٕ ضًٖ أً اهخفترث   (5000)
ديب اهيتبهغ اهيٌفلج ّإٌيب ؽدد فوى ٖشخخ Devarag & Kohli (5003)أيب . يِبراح اهيشخخديًٖ

 Cline and Guynesٌّسد تتنً  . اهخلبرٖر اهيٌفذث يً كتل اهيشخخدى اهٌِبئٕ ّزيً اهيؾبهسج
ّفٕ سبٌة اخر اشخخدى تؾط . اشخخديب ؽدد اهشبؽبح اهالزيج هخعّٖر اهتريسٖبح (5006)

: يؾوّيتبح ّيتٌِى  اهتبضذًٖ يؤشراح أداء ّهٖس اشخذيبرًا هلٖبس االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اه
Calderon (5006)  ،اهذٔ اشخخدى رظب اهيشخخدى، ّدؽى اهؾيوٖبح اهداخوٖج، ّيالءيج اهٌغبى

ّSmith et al,  (5000)     اشخخديّا ٌشتج نوفج خديبح اهيؾوّيبح إهتٓ إسيتبهٕ خنتبهٖف
نيب أً ٌُبم يً كبس االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح يً خالل اراء سيؾِتب  . اهؾيوٖج
 (.Peffers and Saarinen,  2002)ؽٌَ 
ّفٖيب ٖخؾوق تلٖبس أذر االشخذيبر ؽوٓ األداء، فبالخخالفبح فٕ اهسّاٌة اهيشخخديج فَٖ      

( 5001)فؾوٓ شتٖل اهيذتبل خٌتبّل اهلٖشتٕ    : أّشؼ، ّخنبد خيخد إهٓ نبفج أٌشعج اهيٌغيج
 Smith, et فٕ ضًٖ خٌبّلخنذٖر االشخذيبر ؽوٓ ؽيوٖج ضٌبؽج اهلراراح، (  5002)ّاهخفرث 

al (5000)ّ ؛Calderon  (5006)ّ ؛Mcaffe  (5005)     ًٖخنذٖر االشتخذيبر ؽوتٓ خضشت
خنذٖرٍ ؽوٓ اإلٌخبسٖتج، ّكتبس    Cline and Guynes  (5006)اهؾيوٖبح اهداخوٖج، نيب كبس 

ختنذٖرٍ ؽوتٓ   ( 5001)خنذٖرٍ ؽوٓ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج، ّكبس يتبرم ( 5001)اهشٖشبٌٕ 
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نيب كبشح دراشبح ُأخرْ أذر االشخذيبر ؽوتٓ األداء اهيؤششتٕ أّ   . ِٖنل ّاإلشخراخٖسٖجاه
 ,Devarag & Kohli)؛ ّ(Ravichandran & L. , 2005)؛ ّ(6661شتٌبق،  )أداء اهشرنج 

 (. Bharadwaj, & Konsynski 1999)؛ ّ(Sircar, et al, 2000)؛ ّ(2003
ّسٖب اهيؾوّيبح، فلد خٌبّهح اهدراشبح اهخنذٖر ؽوتٓ  ّؽً ٌخبئز أذر االشخذيبر فٕ خنٌّه    

ؽيوٖبح ّأٌشعج يخخوفج، ّكد خّضل اهنذٖر يٌِب إهٓ خنذٖر إٖسبتٕ، فؾوٓ شتٖل اهيذبل، ّسد 
تنً اشخخداى خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح أشِى فٕ خضلٖق األُداف اهيراد إٌسبزُب، ( 5002)اهخفرث 

ذل هويّارد اهيخبضتج، نيتب خّضتل اهلٖشتٕ     ّخضشًٖ سّدث األداء، ّخضلٖق االشخخداى األي
إهٓ أً اشخخداى خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح أدْ إهٓ اهخضشًٖ فٕ يخخوف يراضل ؽيوٖتج   (5001)

ً  Calderon (5006 )ضٌؼ اهلراراح، نيب خّضل  فبؽوٖتج  : إهٓ ّسّد ؽالكج إٖسبتٖتج تتٖ
 ,Smith, et al ّّستد  . خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ّاهٌيّ اهيبهٕ هويٌغيج، ّأداء االكخضتبد 

ؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ االشخذيبر نيؤشر هألداء اهيبهٕ يؼ خخفتٖط نوفتج    (2000)
 Clineنيب خّضتل  . اهؾيوٖج، ّأً اشخخداى تريسٖبح يخعّرث أدْ إهٓ خضلٖق إٌخبسٖج أؽوٓ

and Guynes (2001)      ًٖإهٓ أً االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح أشتِى فتٕ خضشت
ق يخخوفج، فلد أشِى ؽوٓ اهيشخّْ اإلشخراخٖسٕ فٕ زٖبدث ضستى اهيتٖؾتبح،   اإلٌخبسٖج تعر

ّؽوٓ اهيشخّْ اهخنخٖنٕ فٕ خعّٖر ضلل اإلدارث، أيب ؽوٓ اهيشخّْ اإلسرائٕ فلد أشِى فٕ 
نذهم خّضل اهتبضذبً ٌفشبُيب فٕ دراشج ُأخرْ إهٓ أً االشخذيبر . خخفٖط اهٌفلبح اهينختٖج

د ؽوٓ خعّٖر ّخضشًٖ اإلٌخبسٖج، ضٖد أشِيح االشتخذيبراح  فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح شبؽ
فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ اهيشخّْ اإلشخراخٖسٕ فٕ زٖبدث ضستى اهيتٖؾتبح، ّؽوتٓ    
اهيشخّْ اهخنخٖنٕ فٕ خعّٖر إدارث اإلٌخبر يً خالل اشخغالل اهعبكج، ّاهخٕ اٌؾنشح ؽوتٓ  

هيشخّْ اهخشغٖوٕ فلد أشتِيح فتٕ   زٖبدث اإلٌخبر فٕ اهشرنبح يّظؼ اهدراشج، أيب ؽوٓ ا
 (.Cline and Guynes, 2001)خخفٖط ٌفلبح اهخشغٖل 

نيب خّضوح دراشبح ُأخرْ إهٓ أً االشخخداى اهفؾوٕ اهّاشؼ  هخنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح       
ّأً ٌُبم ؽالكج كّٖتج  (. Devarag & Kohli, 2003)ٖؤدٔ إهٓ أداء يبهٕ ٌّّؽٕ ؽبهًٖٖ 

ّهّسٖب اهيؾوّيبح يؼ اهيتٖؾبح ّاألضّل ّشؾر اهشِى، ّإً اإلٌفتبق  تًٖ االشخذيبر فٕ خنٌ
 ,Sircar)ؽوٓ فرٖق ٌغى اهيؾوّيبح ّخدرٖة اهفرٖق هَ ؽالكج إٖسبتٖج يؼ األداء اهيؤششٕ 
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et al, 2000) .    ّإهٓ أً اهتٌٖج اهخضخٖج هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح نتبألسِزث ّكّاؽتد اهتٖبٌتبح
دّرًا ُبيًب فتٕ خضشتًٖ أداء اهيٌغيتج، ّإً كتدرث      ّاهشتنبح ّاهخسِٖزاح األخرْ خوؾة

خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح خشِى فٕ إٖسبد اهلّاؽد اهيؾرفٖج اهالزيج هضل اهيشتنالح اهيخنتررث،   
ّّسّد ؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ كدراح خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاألداء اهيبهٕ هويٌغيج، 

ّسٖب اهيؾوّيتبح ّاٌخفتبط خنتبهٖف    ّنذهم ؽالكج ذاح دالهج إضضبئٖج تًٖ كدراح خنٌّه
 (.Bharadwaj, & Konsynski 1999)اهيٌغيج 

ّخّضوح اهدراشبح اهخٕ كبشح أذر االشخذيبر ؽوٓ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج إهٓ أً اشخخداى     
خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاالخضبالح ٖشِى فٕ خضشًٖ أداء اهيّغفًٖ فٕ اهشرنج ّٖرفؼ يتً  

اهخديبح اهيلديج هوؾيالء، نيب خشِى خنٌّهّسٖب شتنبح اهضبشّة  إٌخبسٖخِى، ّخضشًٖ يشخّْ
اهشٖشتبٌٕ،  )فٕ زٖبدث اهخٌشٖق تًٖ األكشبى اهداخوٖج هوشرنج ّفرّؽِب اهخبرسٖج اهيٌخشترث  

5001.) 
نيب خّضوح اهدراشبح اهخٕ كبشح أذر االشخذيبر ؽوٓ اإلشخراخٖسٖج ّاهِٖنل ّاألداء، إهٓ    

داى خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّتًٖ يؤشراح األداء اهرئٖشتج ّاهفرؽٖتج   ّسّد ؽالكج تًٖ اشخخ
ّاهيخيذوج تيٌغّر اهؾيوٖبح، ّخديج اهؾيالء، ّاهٌيّ، ّاإلٌخبسٖج، ّيؤشراح األداء اهيتبهٕ،  
نيب خّضوح اهدراشج إهٓ ّسّد ؽالكج تًٖ اشخخداى خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح ّاألداء اهنوتٕ   

خٕ كبشح أذر االشخذيبر ؽوٓ اهنفبءث ّاهفبؽوٖج تتنً  ّّسدح اهدراشبح اه(. 5001يتبرم، )
يِبرث ّيؤُالح ّختراح يشخخديٕ ٌغى اهيؾوّيبح اإلدارٖج خينٌِى يً أداء ؽيوِى ؽوتٓ  
أنيل ّسَ، ّأً درسج يالءيج اهيؾوّيبح اهخٕ خى خّفٖرُب اٌؾنشح ؽوتٓ فبؽوٖتج اخختبذ    

بتًٖ ضسى االشخذيبر فٕ ٌغتى  اهلراراح اهخٕ ٖراد اخخبذُب، ّأً ٌُبم ؽالكج عردٖج خعٖج ي
 (.5001اهيٖخبٌٕ، )اهيؾوّيبح اإلدارٖج ّاألرتبش 

ُذٍ اهٌخبئز خخخوف ؽً اهٌخبئز اهخٕ خّضوح إهِٖب دراشبح ُأخرْ كبشح أذر االشتخذيبر       
ؽوٓ األداء اهيؤششٕ أّ أداء اهشرنج، ضٖد هى خسد ؽالكج كّٖج تًٖ اشخخداى اهضبشتّة، أّ  

ضخٓ شٌّاح اشخخداى اهضبشّة ّتًٖ األداء اهيؤششٕ، نذهم هتى خستد    ؽدد اهيخخضًٖ، أّ
أذرًا إٖسبتًٖب هٌغبى اهيؾوّيبح اإلدارٖج ؽوٓ األداء اهيؤششٕ، ّإً أسِزث ّترايز اهضبشتّة  

نيب أٌَ ٖينً (. 6661شٌبق، )األداء  ٓاهيشخخديج فٕ ٌغبى اهيؾوّيبح اإلدارٖج ال خؤذر ؽو
تيدْ اشخخدايِب هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فتٕ دؽتى ّخؾزٖتز    خفشٖر اهخغٖر فٕ أداء اهشرنج 

كدراخِب، ّإً اهلدرث اهخٌغٖيٖج الشخخداى خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح هدؽى كدراح اهشترنج خؾخيتد   
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ؽوٓ كدراح أٌغيج اهيؾوّيبح اهّغٖفٖج ّاهخٕ تدّرُب خؾخيد ؽوٓ عتٖؾج اهتشر، ّاهخنٌّهّسٖب 
 (. Ravichandran & Lertwongstien, 2005) اهيشخخديج، ّخنبيل يّارد أٌغيج اهيؾوّيبح

ٌُّبم دراشبح أنذر ضداذج تدأح خنشف ؽً ؽالكبح ّأتؾبد يؾلدث ؽً خنذٖر االشتخذيبر     
ؽتً   Mcafee (5005)فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ّاهيِى يٌِب هِذٍ اهدراشج ُٕ دراشتج   

ضٖد ّستدح تتنً اهختنذٖر ال    خنذٖر خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ خضشًٖ اهؾيوٖبح اهداخوٖج، 
ٖضضل يتبشرث تل ٖنخذ تؾط اهّكح ّأً ٌُبم ؽالكتج شتتتٖج تتًٖ ختٌتٕ خنٌّهّسٖتب      
اهيؾوّيبح، ّاهخضشً فٕ يؤشراح أداء اهؾيوٖبح، ّنذهم اهيلٖبس اهزيٌٕ هوفّائد اهخٕ خغِر 

 . الضلب
ّسٖب اهيؾوّيبح يتب  ختًٖ ُذٍ اهدراشبح تنً اهيؾرفج اهؾويٖج ؽً أذر االشخذيبر فٕ خنٌّه   

 . زاهح يضدّدث، ّخنشف ؽً أتؾبد يخؾددث ّيؾلدث
ّييب ٖزٖد فٕ خؾلٖد اهٌخبئز أؽالٍ اهخالف اهذٔ يب زال يشخيرًا ضّل يؤشتراح كٖتبس       

 ,Peterson, et al)فبألداء اهيؤششٕ، ّضشة خؾرٖف تخرشًّ ّاخرًّ : األداء اهيؤششٕ

2003, p1)شخخداى يّاردُب تنفبءث، ّإٌخبر يخرسبح يخٌبغيتج  ، ٖلٖس كدرث اهيٌغيج ؽوٓ ا
إال أً ٌُبم خؾددًا فٕ اهيفتبُٖى اهؾويٖتج اهختٕ خشتؾٓ     . يؼ أُدافِب ّيٌبشتج هيشخخديِٖب

( Peterson, et al, 2003, p1)اهفبؽوٖج، ّاهنفبءث : هخضدٖدُب، ّهنٌِب، ؽيّيب، خشيل يفِّيٕ
 .  (50475001ضزاى، )ّ 

بؽوٖج، فبهيشنوج اهٌغرٖج ضبهًٖب خخيذل فٕ خؾدد يداخل خؾرٖفِب، ّيً ذهم، ّفٖيب ٖخؾوق تبهف    
يدخل األُداف اهذٔ ٖلٖس اهفبؽوٖج تيدْ خضلٖق اهيٌغيتج ألُتدافِب اهرشتيٖج، ّأُتدافِب     

، ّيدخل اهيّارد اهذٔ ٖترْ  (Jones, 2004,p 20)؛ ّ(Hodge,etal,2003,p70)اهؾيوٖبخٖج 
فٕ اهضضّل ؽوٓ اهيّارد اهختٕ خخضتف تبهٌتدرث ّذاح    تنً اهفبؽوٖج خؾنس كدرث اهيٌغيج 

 :6666اهؾالٌّتَ ّؽتٖتداح،   )؛ ّ (Daft,2002,p67)اهلٖيج ّاهخٕ خضخبسِب هخضلٖق أُدافِب 
ّاهيدخل اهذبهد ُّ يدخل اهؾيوٖبح اهداخوٖج، ّاهتذٔ   (.234،ص5006رٖخشبرد، )ّ  ؛(636

هيٌغيج ؽوٓ ايتخالم ؽيوٖتبح   ٖرْ أختبُؽَ تنٌَ ٖسة خلدٖر اهفبؽوٖج فٕ ظّء يدْ كدرث ا
داخوٖج نفؤث ّيرٌج هظيبً يشخّْ ؽبٍل يً اإلٌخبسٖج هخنًّ كبدرث ؽوٓ إرظتبء ضبستبح   
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 Hodge, et)؛ ُّّدر ّاخترًّ   (635: 6666اهؾالٌَّ ّؽتٖداح، )ّرغتبح اهؾبيوًٖ فِٖب 

al, 2003,p68.) 
وٓ يٌغيتج يتب تنٌِّتب    ّهدْ خلٖٖى ُذٍ اهيداخل، ٖرْ ٌيّذر اهخٌبكظبح تنً اهضنى ؽ    

فلد خنًّ فبؽوج فتٕ  : فبؽوج، أّ غٖر فبؽوج ُّ أير ضؾة، خبضج إذا نبٌح يٌغيج يؾلدث
، ننً خنًّ أسزاء (300: 5006رٖخشبرد ّاخرًّ، )يسبل ّغٖر فبؽوج فٕ يسبالح أخرْ 

يٌِب خؾيل تشنل سٖد ييب ّٖضٕ تنٌِب فبؽوج فٕ ضًٖ ٖنًّ أداء أسزاء أخرْ ظؾٖفًب، أٔ كد 
ٖظبف إهٓ ذهم أً اهيؾًٌٖٖ تيشبؽدث اهيٌغيج فٕ إؽداد كبئيج يخّازٌج . ً فِٖب خٌبكظبحخنّ

هرضد أدائِب ٖرًّ تنً يذل ُذٍ اهلبئيج ٖسة أً خخٌتبّل   balanced score cardتٌخبئسِب 
يؤشراح خخٌبّل نل يً اهٌسبش فٕ خضلٖق األُداف اهرشيٖج ّاهؾيوٖبخٖج اهخٕ خوخزى تخضلٖلِب، 

ؽيوٖبخِب اهداخوٖج، ّاهخضشًٖ فٕ كدراخِب فٕ اهضضّل ؽوٓ اهيتّارد اهٌتبدرث    ّاهخضشًٖ فٕ
أٔ أً اهخلٖٖى اهتدكٖق  . اهخٕ خضخبسِب، تبإلظبفج إهٓ خضشًٖ فرضج اهيٌغيج فٕ اهتلبء ّاهٌيّ
 .ّاهيخّازً ألدائِب، التد ّأً ٖراؽٕ اهخضشً فٕ سيٖؼ ُذٍ اهيسبالح

 :هىهجيج الدراشج
 : خيدح اهدراشج ؽوٓ يضدرًٖ رئٖشًٖ هوتٖبٌبح، ُيبهلد اؽ: هضبدر التيبىبح

خظيٌح األركبى اهفؾوٖج هألتؾبد اهيخخوفج هالشخذيبر ّاألداء، نيب ُتٕ  : اهتٖبٌبح األّهٖج  -6
فٕ شسالح اهيؤششج، ّاهخٕ خى خسِٖزُب يً كتل اهسِبح اهيشؤّهج فٕ يؤششتج اهيٌتبعق   

فلرث يً فلراح اهدراشج ّتنخة رشيٖج اهضرث األردٌٖج، تٌبًء ؽوٓ عوة اهتبضد، ّخشيل نل 
 . يّسِج يً اهيؤششج إهٓ اهتبضد

اهيلبتوج اهيِٖنوج يؼ شخج يشئّهًٖ فٕ يؤششج اهيٌبعق اهضرث، يعوؾًٖ ؽوتٓ ؽيوٖتج    -5 
إدخبل اهخنٌّهّسٖب هويؤششج، هيٌبكشج اهٌخبئز اهرئٖشج، هالشخٖظبش ضّل تؾط اهيالضغتبح  

 . لخرضبخِى ضّهِباهخٕ غِرح يً خالل اهٌخبئز ّيؾرفج ي
 :اشخخدى اهتبضذبً األشبهٖة اإلضضبئٖج اٗخٖج: األشبلية اإلحضبئيج

 6663اهيخّشعبح ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج ٌّشة اهخغٖر اهشٌّٖج ٌّشة اهخغٖر ؽً ؽبى  -
تبؽختبرُب شٌج األشبس، هنل يً تٖبٌبح اهيخغٖر اهيشخلل، ّتٖبٌتبح اهيخغٖتر اهختبتؼ،    

 .اهدراشج هوخؾرف ؽوٓ عتٖؾج تٖبٌبح
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يؾبيالح االرختبع اهتشٖع هخضدٖد كّث ّاخسبٍ اهؾالكج تًٖ يؤشراح االشتخذيبر ّاألداء   -
 . اهيؤششٕ

 . Sample Dataاهيخّشعبح ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج هدراشج خضبئص تٖبٌبح اهؾٌٖج  -

 .هوخنند يً نًّ اهؾٌٖج ييذوج هٌيّذر االٌضدار اهيشخخدى (T)اخختبر  -

اهتشٖع هخضدٖد أذر ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ  االٌضدار اهوّغبرٖخيٕ -
  : األداء اهيؤششٕ ّاهلدرث اهخٌتؤٖج هوٌيّذر ّفق اهيؾبدهج

                         Log  Y =  Log 0β   +  6β  Log X1  + Log E                   

فٕ إسراء االخختتبراح   (SPSS) جاإلضضبئٖج هوؾوّى االسخيبؽّٖكد خى االشخؾبٌج تبهضزيج    
 .ّاهخضوٖل

 :ىخبئج الدراشج      
اهٌخبئز اهخبضج تيتبهغ االشخذيبر فتٕ خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح،     (6)ٖخظيً اهسدّل ركى    

 :، ّيٌَ ٖختًٖى5002-6663خالل اهشٌّاح 
أردٌتٕ  توغ إسيبهٕ اهيتبهغ اهيٌفلج نبشخذيبر فٕ ُتذٍ اهفخترث تضتدّد يوٖتًّ دٌٖتبر         
يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ، ُّّ يتوغ نتٖر تبهٌشتتج   (1.4)دٌٖبر، أٔ يب ٖلبرة  (654.631.000)

 .هألردً
 (5322000)ى إهتٓ  6665دٌٖبرًا فلع ؽبى ( 502534)ّكد شِد االشخذيبر ٌيًّا خراّش يً   

أنذر شتٌج   ّٖالضغ تنً ٌُبم خذتذتًب فٕ اهيتبهغ اهيٌفلج شًٌّٖب، ّنبٌح. ى5002دٌٖبٍر فٕ ؽبى 
أيب ، %205تٌشتج  6666ضضل فِٖب زٖبدث فٕ اهيتبهغ اهيٌفلج ؽً اهشٌج اهشبتلج ُٕ فٕ ؽبى 

 . 6664يً اهيتبهغ اهيٌفلج ؽبى  %56تٌشتج  6665أكل شٌج ضضل فِٖب خراسؼ فِٕ فٕ شٌج 
ّتشنل ؽبى، خغِر األركبى زٖبدث شٌّٖج يظعردث فٕ اهيتبهغ اهيٌفلج فٕ أنذر اهشتٌّاح     

ى ضٖد اٌخفظح كٖيج 5005ى 6665ّ، تبشخذٌبء اهشٌخًٖ 6663ؽً اهيتوغ اهذٔ ضرف ؽبى 
نيب هتى  . ؽوٓ اهخّاهٕ يلبرٌج يؼ شٌج األشبس %43ّ  %30اهيتبهغ اهيٌفلج فِٖيب إهٓ ٌشتج 

خلى اهيؤششج تئٌفبق نبيل اهيتبهغ اهخٕ خضضخِب هإلٌفبق ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح فتٕ   
نبٌح اهيتبهغ اهخلدٖرٖج اهيخضضج ذيبًٌٖ أهتف   6663اهشٌّٖج، ففٕ ؽبى يّازٌبخِب اهخلدٖرٖج 

ى 5002، ّفٕ ؽبى %(66)دٌٖبٍر، هى ٖضرف يٌِب إال اذٌبً ّشتؾًّ أهف دٌٖبٍر خلرٖتًب ّتٌشتج 
نبٌح اهيتبهُغ اهيخضضج يبئخًٖ ّذيبًٌٖ أهف دٌٖبٍر، هى ٖضرف يٌِب إال يبئختبً ّخيشتج   
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نذر خراسؼ فٕ اإلٌفبق ؽً اهيتبهغ اهيخضضج نبً فٕ ؽتبى  ّأ ،%(51)ّذالذًّ أهف دٌٖبٍر 
 .ى ضٖد توغ خيشج ّشخًٖ أهف دٌٖبٍر خلرٖتًب5005

ّكد ختًٖ يً خالل اهيلبتوج يؼ اهيشؤّهًٖ فٕ اهيؤششج تنً اهشتة اهرئٖشٕ الٌخفتبط     
اهيتبهغ اهيخضضج ُّ خّسَ اإلدارث فٕ تؾط اهشٌّاح هخخفٖط اهٌفلتبح فتٕ اهيؤششتج    

ُّٕ ضبهتج  )يًب، ييب أدْ إهٓ اهخذتذة فٕ خخفٖط اهخخضٖضبح هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽيّ
شبئؾج فٕ اهنذٖر يً يؤششبح اهلعبػ اهؾبى، اهخٕ غبهتب يب خؾنس يضدّدٖج فٕ اإلهخزاى تخٌفٖذ 

أيب ؽً ؽدى إٌفبق اهيتبهغ اهيخضضج نتبياًل، فٖؾتزْ إهتٓ كضتّر اهخخعتٖع      (. اهخعج
خضدٖد اهيتبهغ اهيعوّتج، ّكوج خّافر اهنّادر اهفٌٖتج اهيخخضضتج   ّاهدراشبح اهخٕ ُأسرٖح ه

هخٌفٖذ اهيشبرٖؼ فٕ يّؽدُب، ّخنخر سبُزٖج تؾط اهيتتبٌٕ هخرنٖتة اهخسِٖتزاح فِٖتب،     
ييب ٖيذل يؤشرًا ؽوٓ يدْ ٌظتز ؽيوٖتبح   )تبإلظبفج إهٓ اهخذتذة فٕ أشؾبر اهخنٌّهّسٖب 

 (.اهخخعٖع

 اهيشخذيرث فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ يؤششج اهيٌبعق اهضرث ضسى اهيتبهغ (1)جدول ركن 
 5002- 6663خالل اهشٌّاح 

 اهشٌج
/ اهيّازٌج اهخلدٖرٖج 

 دٌٖبر
اهيتبهغ اهيضرّفج فؾوًٖب 

 دٌٖبر/ 

ٌشتتتتج اهيتتتتبهغ 
اهيضتترّفج إهتتٓ 

 اهخلدٖرٖج

اهخغٖر ؽً اهشٌج 
 اهشبتلج

اهخغٖر ؽً ؽبى 
6663 

 تتت تت 66% 45235 50000 6663
6664 605000 64563 62% 31% 31% 
6665 23000 50534 35% (56)% (30 )% 
6666 650000 606353 52% 205% 610% 
5000 600000 56322 55% (50)% 663% 
5006 650000 63312 56% 65% 633% 
5005 650000 22336 13% (24)% (43 )% 
5003 620000 636164 63% 525% 665% 
5001 650000 54306 43% (33)% 605% 
5002 550000 532000 51% 556% 351% 

    654.631 6.512.000 اهيسيّػ

 2/50/3265/ى ضترث )اهيدٖرٖج اهيبهٖج ركى /نخبة يؤششج اهيٌبعق اهضرث: الهضدر          
 (. ى61/5/5003خبرٖب 
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ّيؼ ذهم ٖينً اهلّل تنٌَ نبٌح ٌُبم زٖبدث فتٕ اهيتتبهغ اهيٌفلتج ؽوتٓ خنٌّهّسٖتب          
ى ؽتً ؽتبى   5002فٕ ؽتبى   %351ِٖب اهيؾوّيبح فٕ اهيؤششج، ضٖد توغح ٌشتج اهخغٖر ف

 .ى6663
ّهدْ خلدٖر ضسى االشخذيبر تئظبفج رّاخة اهؾبيوًٖ األشبشًٖٖ فٕ يدٖرٖتج خنٌّهّسٖتب      

اهستدّل  )اهيؾوّيبح  إهٓ اهيتبهغ اهيٌفلج ؽوٓ االشخذيبر األشبشٕ فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح 
ٖب اهيؾوّيبح، تنخذ رّاخة اهؾتبيوًٖ  ٖختًٖ تنً يسيّػ اهيتبهغ اهيٌفلج ؽوٓ خنٌّهّس ،(5ركى 

دٌٖبٍر فٕ ؽتبى   (5562300)ى إهٓ 6665دٌٖبٍر فٕ ؽبى ( 44534)تٌغر االؽختبر، خراّش يً 
هخضل  6665ؽبى  %(45)ى، يً 6663ى، ضٖد خراّضح ٌشتج اهخغٖر ؽً شٌج األشبس 5002
 . 5002فٕ ؽبى  %(533)إهٓ 

ة اهخذتذة فٕ أؽداد اهؾبيوًٖ ختالل اهيلبتوتج،   ّهدْ االشخفشبر يً اهيشؤّهًٖ ؽً أشتب   
ذنرّا تنً ذهم ٖؾّد إهٓ يؾدالح دّراً اهؾبيوًٖ فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، تشتة ضضّهِى 
ؽوٓ فرص ؽيل أفظل فٕ يّاكؼ أخرْ، شّاء نبٌح داخل اهييونج أى خبرسِب، ّاشخيرار 

ضَ ؽوٓ اهرغى يً اشخلالهِب اهيؤششج فٕ خعتٖق ٌغبى اهخديج اهيدٌٖج هودّهج، ّاهخلٖد تٌضّ
 .يبهًٖب ّإدارًٖب

تبخخضبر، ضللح اهيؤششج زٖبدث يظعردث فٕ اهيتبهغ اهيٌفلج ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح،    
ى، 6663ؽً شٌج  %(533)دٌٖبٍر تٌشتج خغٖر يلدارُب  5562300إهٓ  5002ّضوح فٕ ؽبى 

، ّفرٖتق  اهيالئيجسٖب اهيؾوّيبح ُّذا ٖؾنس اُخيبى اهيؤششج تبإلٌفبق ؽوٓ ايخالم خنٌّهّ
 .اهؾيل اهيؤُل هظيبً اهخشغٖل اهفؾبل هِذٍ اهخنٌّهّسٖب
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 ضسى اهيتبهغ اهيشخذيرث ّرّاخة اهؾبيوًٖ فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح (0)جدول ركن 
 5002- 6663فٕ يؤششج اهيٌبعق اهضرث خالل اهشٌّاح 

 اهشٌج
اهيتتتتتبهغ 
اهيضتترّفج 

 دٌٖبر/ فؾوًٖب 

رّاخة اهؾبيوًٖ 
 األشبشًٖٖ

+  اهيتبهغ اهيضرّفج فؾوًٖب 
 رّاخة اهؾبيوًٖ

اهخغٖر ؽً ؽبى 
6663 

ؽتداد اهؾتبيوًٖ   
 األشبشًٖٖ

يخّشتتتع 
 راخة اهفرد

 3300 66 تت 6052535 332300 452235 6663
6664 642563 352550 6322243 652% 66 3150 
6665 502534 242300 442534 45% 63 3300 
6666 6062353 262510 625,653 616% 61 3330 
5000 562322 162610 6302462 650% 63 3450 
5006 632312 202400 6142312 632% 63 3600 
5005 222336 202100 6022436 64% 65 1500 
5003 6362164 262510 6662524 643% 65 1350 
5001 542306 232550 6162656 630% 63 1610 
5002 5322000 212300 5562300 533% 63 1500 

    621562051 1632650 6542631 اهيسيّػ

ختبرٖب   2/50/3265/ى ضرث)اهيدٖرٖج اهيبهٖج ركى /نخبة يؤششج اهيٌبعق اهضرث: الهضدر  
 (.  ى61/5/5003

اهٌخبئز اهخبضج تخلدٖر يشتخّْ   (3)ّفٖيب ٖخؾوق تبألداء اهيؤششٕ، ٖخظيً اهسدّل ركى     
ً اهيؤششج ضللح زٖبدث فٕ سيٖؼ اهيؤشراح ؽً األداء هخشؾج يؤشراح أداء، ّيٌَ ٖغِر تن

 . ى، تبشخذٌبء يؤشر اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج6663شٌج األشبس 
، %(630)ّاهختٕ توغتح   " اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر"ّكد ضضوح أنذر ٌشتج زٖبدث فٕ يؤشر    

أيتب  . %(300)، ضٖد توغح ٌشتج اهزٖبدث "ؽدد اهيٌبعق اهضرث اهخٕ خى خعّٖرُب"ٖوَٖ يؤشر 
ّكد توغح " خضشًٖ اهضضّل ؽوٓ اهيّارد اهتشرٖج"أكل يؤشر ضضوح فَٖ زٖبدث فِّ يؤشر 

ّاهذٔ توغح ٌشتتج اهزٖتبدث فٖتَ    " اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج"، ٖوَٖ يؤشر %(43)ٌشتج اهزٖبدث فَٖ 
(636.)%  
 حّؽوَٖ، ّتشنل ؽبى، ّؽوٓ اهرغى أً اهيؤششج هى خضدد فٕ خعخِب اإلشخراخٖسٖج يؤشرا  

ً )ج هلٖبس أُدافِب، إال أٌَ ٖينً اؽختبر اهزٖبدث نيٖ اهختٕ ضضتوح فتٕ سيٖتؼ     ( اهخضشت
 .  اهيؤشراح دهٖاًل ؽوٓ خضلٖق أُداف اهيؤششج

أيب اهٌخبئز اهخٕ خشخدؽٕ اإلشبرث هِب، ّاهخٕ خى اهخّضل إهِٖب ختالل اهيلبتوتج، فخخؾوتق       
، 5006بهٖج سدًا اؽختبرًا يتً ؽتبى   ّاهخٕ سبءح ؽ" اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر"تبهزٖبدث فٕ يؾدل 
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ُّ اٌخلتبل نبفتج أضتّل     -ضشة إسبتج اهيشؤّهًٖ  -كٖبشًب يؼ اهشٌّاح اهشبتلج، ّشتتِب 
ى، 6/6/5006اهؾلتج إهٓ شوعج اهيٌعلج االكخضبدٖج اهخبضتج اؽختتبرًا يتً    /اهيٌعلج اهضرث

هنتٖرث فتٕ اهؾبئتد   ّرافق ذهم ارخفبٌػ فٕ إٖراداح اهيؤششج اهشٌّٖج، ييب أدْ إهٓ اهزٖبدث ا
 .ى5002-5006ؽوٓ االشخذيبر خالل اهشٌّاح 

، ّأٖظتًب ضشتة رأٔ   "اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج"نيب أً شتة يضدّدٖج اهخضشً فٕ يؤشر        
اهيشؤّهًٖ فٕ اهيؤششج، ُّ اٌخفبط اإلٖراداح اهشٌّٖج، يؼ اهذتبح اهٌشتٕ فٕ اهيضبرٖف 

    .اهشٌّٖج

 شخّْ أداء اهيؤششجي( 3)سدّل ركى  

يؤشتتر  
 األداء

 اهخغٖر فٕ يشخّْ األداء ؽوٓ أشبس اهشٌج
ؽ5002

ً  
6663 

666
3 

666
4 

666
5 6666 5000 500

6 5005 5003 5001 5002 

ذة ستتت
رؤّس 
 األيّال

606* 606
* 606 660 653 633 620 626 635 665 643% 

ختتتّفٖر 
فتترص  

 ؽيل

562

3* 
562

3* 
562

3 1612 2223 305

6 4633 60201 65242 62364 256% 

خعتتّٖر 
يٌتتبعق 

 ضرث
2 3 6 64 66 56 53 51 54 30 300% 

اهؾبئتتتد 
ؽوتتتٓ 

ير/اهنوفج
 ث

3.54
* 

3.5
4 

5.5
4 6.22 5.16 3.32 5.50 3.25 1.43 2.55 636% 

اهؾبئتتتد 
ؽوتتتٓ 
 االشخذيبر

2%* 2%* 4% 1% 60% 55% 56% 35% 12% 15% 630% 

شتترؽج 
إٌستتتبز 
اهيؾتتبيال

 ح

5526
33 * 

552
633 

* 

552
633 

* 
55263

3 
632233

1 
6152
251 

636253
5 

512234
3 

540261
2 

504216
3 533% 

اإلٖراداح 
 اهيبهٖج

4206
3* 

420
63 

423
41 22564 62001 6024

02 52565 652105 632215 652125 530% 
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تتتبألهف 
 دٌٖبر

ؽتتتتدد 
 %613 342 350 323 315 335 353 363 546 534 *524 اهؾبيوًٖ

ؽتتتتدد 
اهيشخذير

ًٖ 

634

2 
644

3 
660

6 5634 5204 545

5 6595 3355 3412 1063 512% 

 .كٖيج خلدٖرٖج هغبٖبح اهخضوٖل اإلضضبئٕ*   *       
اشخخداى اهيخّشعبح، ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖتج،   -اتخداًء  –ّهغرط اخختبر اهفرظٖبح، خى  

اهيخغٖتراح اهخبتؾتج،   ( أُى)، ّهخضدٖد أفظل  Sample Dataهخضدٖد خضبئص تٖبٌبح اهؾٌٖج
. االٌضراف اهيؾٖبرٔ هنل يخغٖر يلبرٌج يؼ االٌضرافبح اهيؾٖبرٖج هويخغٖراح األخرْ ّكٖيج

هنٌَّ اهيخغٖتر اهيشتخلل   " ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح"ّهى ٖخى خرخٖة يخغٖر )
 (.اهيٌفرد فٕ اهدراشج

خلوج، اهيخّشعبح، ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج هيخغٖراح اهدراشج اهيشت  (1)ٖخظيً اهسدّل ركى 
ؼ اهيؤشتراح ُتٕ أضتغر يتً     ث، ّيٌَ ٖختًٖ تنً كٖى االٌضرافبح اهيؾٖبرٖج هسيٖ ّاهخبتؼ

ح نتٖر فٕ اهتٖبٌبح، ييب ٖيّنً يً يخبتؾج اإلسراءاح اإلضضبئٖج اهيخلديج الخختبر اهيخّشعب
  .اهفرظٖبح

 اهيخّشعبح ّاالٌضرافبح اهيؾٖبرٖج هيؤشراح اهدراشج: (1)سدّل ركى 
 االٌضراف اهيؾٖبرٔ ّشع اهضشبتٕاهيخ اشى اهيؤشر

ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح  
 26055 6132306 أهف دٌٖبر(/ يتبهغ)

/ سذة رؤّس األيّال اهيضوٖج ّاألسٌتٖتج 
 562321 6332200 يوًّٖ دٌٖبٍر

/ خّفٖر فرص ؽيل هولّْ اهؾبيوج األردٌٖتج 
 1105 4603 ؽدد

 5.435 65.60 ؽدد/ خعّٖر يٌبعق ضرث سدٖدث
 6.664 3.54 خضشً اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج

 0.640 0.502 خضشً اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر
 53.523 33.500 دكٖلج/ خشرٖؼ إٌسبز اهيؾبيالح
 125332606 6023362643 يوًّٖ دٌٖبٍر/ خضشً اإلٖراداح اهيبهٖج

 12 353 زٖبدث ؽدد اهؾبيوًٖ فٕ اهيؤششج
 512 5355 زٖبدث ؽدد اهيشخذيرًٖ
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رخٖة يؤشراح األداء اهيؤششٕ ضشة كٖى االٌضراف اهيؾٖبرٔ، فلد ستبء خرخٖتِتب   ّهدْ خ
 :ؽوٓ اهٌضّ اٗخٕ

 .(353)ّيخّشع ضشبتٕ  (12)تبٌضراف يؾٖبرٔ " زٖبدث ؽدد اهؾبيوًٖ فٕ اهيؤششج" .1

ّيخّشع ضشبتٕ  (56.321) تبٌضراف يؾٖبرٔ" سذة رؤّس األيّال اهيضوٖج ّاألسٌتٖج" .2
(633.200). 

 (.5354.300)ّيخّشع ضشبتٕ  (511.453)تبٌضراف يؾٖبرٔ " هيشخذيرًٖزٖبدث ؽدد ا" .3

 .(3.540)ّيخّشع ضشبتٕ  (6.664)تبٌضراف يؾٖبرٔ " خضشً اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج" .4

ّيخّشتع   (125332606)تتبٌضراف يؾٖتبرٔ   " يوًّٖ دٌٖبر/خضشً اإلٖراداح اهيبهٖج" .5
 .(6023362643)ضشبتٕ 

ّيخّشتع ضشتبتٕ    (5.435)ف يؾٖتبرٔ  تتبٌضرا " ؽتدد /خعّٖر يٌبعق ضرث سدٖدث" .6
(65.600.) 
ٔ " خّفٖر فرص ؽيل هولّْ اهؾبيوج األردٌٖج" .7 ّيخّشتع  ( 1104.265) تبٌضراف يؾٖتبر

 .(4602.500)  ضشبتٕ

ّيخّشع ضشبتٕ  (53.523)تبٌضراف يؾٖبرٔ " دكٖلج/خشرٖؼ ؽيوٖبح إٌسبز اهيؾبيالح" .8
(33.500.) 

 .   (0.502)ّيخّشع ضشبتٕ  (0.640)رٔ تبٌضراف يؾٖب" خضشًٖ اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر" .9

 . اخختبر الفرضيبح
خى اشخخداى اخختبر يؾبيل االرختبع الخختبر اهؾالكبح، ٌّيّذر االٌضدار اهوّغتبرٖخيٕ        

ّكد خى، كتل ذهم، اهخضلق يً ضضج افخراظتبح ٌيتّذر   . اهتشٖع الخختبر يؾٌّٖج اهؾالكبح
ٖر اهيشخلل يلبتل يؤشراح اهيخغٖر اهخبتؼ، ّذهم االٌضدار يً خالل رشى شنل االٌخشبر هويخغ

 Log E  +X  Log6β   +0βLog   =Y Log                            :ّفق اهٌيّذر اهخبهٕ
ّكد أغِر اشخخداى ٌيّذر االٌضدار اهوّغبرٖخيٕ اهتشٖع غِّر اخسبٍ ؽبى خعٕ فٕ تٖبٌبح   

                                                .اهيخغٖتتتر اهيشتتتخلل ّيؤشتتتراح اهيخغٖتتتر اهختتتبتؼ 
نيب خى اخختبر يدْ يالءيج يؤشراح اهيخغٖر اهخبتؼ هخيذٖل اهؾالكج، ّذهم تبالؽخيتبد ؽوتٓ   
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هِذٍ اهيؤشراح، ضٖد ّسدح تنٌِب خختؼ اهخّزٖؼ  Probability Plot (p.p)اهشنل االضخيبهٕ 
 . اهعتٖؾٕ
 :  تبخختبر اهفرظٖبح ّفٖيب ٖوٕ اهٌخبئز اهخبضج      

ال ّٖسد خنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوتٓ   :H0: اهفرظٖج اهرئٖشج -
األداء اهيؤششٕ، ّخفرؽح ؽٌِب خشؼ فرظٖبح ّفلًب هيؤشراح األداء اهيؤششٕ اهخشؾج، اهخٕ 

 .خيح دراشخِب
 .ٌخبئز خضوٖل ُذٍ اهفرظٖبح (2)ّٖخظيً اهسدّل ركى    
ضستى  "أً يؾبيالح االرختبع تًٖ  (2)هوؾالكج االرختبعٖج، ٖغِر يً اهسدّل ركى  تبهٌشتج    

سذة رؤّس األيّال اهيضوٖج : ّناًل يً األُداف اهخبهٖج" االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح
، ّخعّٖر يٌتبعق  (0.435) ، ّخّفٖر فرص ؽيل هولّْ اهؾبيوج األردٌٖج(0.461)ّاألسٌتٖج 

ؽوٓ االشخذيبر، ّشرؽج إٌسبز اهيؾبيالح، ّخضشًٖ اهضضتّل ؽوتٓ   ضرث سدٖدث، ّاهؾبئد 
اهيّارد اهيبهٖج، ّخضشًٖ اهضضّل ؽوٓ اهيّارد اهتشرٖج، ّسذة اهيشخذيرًٖ، كد خراّضتح  

، ييب ٖدل 0.02ُّذٍ اهيؾبيالح يؾٌّٖج تيشخّٖبح سيٖؾِب أكل يً ، 0.362إهٓ  0.435يً 
سٖب اهيؾوّيبح ّاألداء اهيؤششٕ يً خالل ؽوٓ ّسّد ؽالكج تًٖ ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّ

 .                                ُذٍ األُداف
أيب تبهٌشتج هِدف اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج، فبهؾالكج تٌَٖ ّتتًٖ ضستى االشتخذيبر ظتؾٖفج،      .11

 .   0.042ّتيشخّْ يؾٌّٖج 

 ( 2) سدّل ركى   
 هخخمفج لألداء الهؤششي والعالكج تيىههبأثر حجن االشخثهبر في خكىولوجيب الهعموهبح عمي األتعبد ال

  tاخختتتبر
* هيؾٌّٖتتج

6β 

 0βكٖيج  6βكٖيج 
يؾبيتتتل 

 اهخضدٖد
* يؾٌّٖتتج
 االرختبع

يؾبيتتتل 
 االرختبع

 F *اهيؾٌّٖج
 اهِدف اهيضشّتج

0.050 0.165 0.051– 0.206 0.060 0.461 0.050 5.564 

ستتتتذة 
رؤّس 
 األيّال

0.062 6.550 5.503– 0.211 0.004 0.435 0.062 6.213 
ختتتتّفٖر 
 فرص ؽيل

0.021     6.664 1.220– 0.355 0.054 0.353 0.020 2.055 

خعتتتّٖر 
يٌتتتبعق 

 ضرث
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 .  0.02خلرٖتًب أكل يً أّ خشبّٔ ( )ذاح دالهج إضضبئٖج تيشخّْ *          
أيب ؽً ٌخبئز خضوٖل االٌضدار اهوّغبرٖخيٕ اهتشٖع هلٖبس عتٖؾج اهخنذٖر، فلتد أغِترح       

ّهّسٖب تنٌَ ّٖسد، أٖظًب، خنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌ (2)اهٌخبئز نيب ٖختًٖ يً اهسدّل ركى 
 Fاهيؾوّيبح ؽوٓ نبفج األُداف تبشخذٌبء ُدف اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج، ضٖتد ستبءح يؾٌّٖتج    

ستذة رؤّس األيتّال   : هنل يً األُتداف  0.02اهيضشّتج أضغر يً يشخّْ اهيؾٌّٖج 
اهيضوٖج ّاألسٌتٖج، ّخّفٖر فرص ؽيل هولّْ اهؾبيوج األردٌٖج، ّخعّٖر يٌبعق ضرث سدٖدث، 

شخذيبر، ّخشرٖؼ إٌسبز اهيؾبيالح، ّخضشًٖ اهضضّل ؽوٓ اهيتّارد  ّزٖبدث اهؾبئد ؽوٓ اال
فٕ ضًٖ توغح يؾٌّٖج . اهيبهٖج، ّخضشًٖ اهضضّل ؽوٓ اهيّارد اهتشرٖج، ّسذة اهيشخذيرًٖ

F   اهيضشّتج هخنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ ُدف اهؾبئد ؽوٓ اهنوفتج
 .=  .0.0 ، ُّٕ أنتر يً يشخّْ اهيؾٌّٖج0.626

ُّذا يب ٖفشتر   ،0.211إهٓ  0.510ّفٖيب ٖخؾوق تيؾبيل اهخضدٖد، فلد خراّضح كٖيَ يً    
 .إشِبى ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ ختبًٖ يؤشراح األداء اهيؤششٕ اهخشؾج

ج اهيتٌٖج فٕ اهسدّل أؽالٍ فِٕ هسيٖؼ اهفرظٖبح اهفرؽٖ 6βهيؾٌّٖج  tّأيب ٌخبئز اخختبر    
خشتبّٔ   ال اهضلٖلٖج 6βاهسدّهٖج، ييب ٖؾٌٕ أً كٖيج  =  0.02أضغر يً يشخّْ اهيؾٌّٖج 

ضفرًا، ييب ٖؤند ؽوٓ ّسّد خنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ يؤشراح 

0.626 0.160 5.053– 0.510 0.042 0.160 0.626 5.251 
اهؾبئد ؽوٓ 

 .اهنوفج

0.055 6.653 60.433– 0.203 0.066 0.406 0.055 5.055 
اهؾبئد ؽوٓ 

 .االشخذيبر

0.025 0.425 6.515 0.345 0.056 0.362 0.025 1.535 
شتتترؽج 
إٌستتتتبز 

 اهيؾبيالح

0.034 0.403 3.343 0.110 0.065 0.333 0.034 3.550 

ستتتتذة 
اهيتتتّارد 

 اهيبهٖج

0.031 0.535 6.655 0.126 0.064 0.346 0.031 3.230 

ستتتتذة 
اهيتتتّارد 

 اهتشرٖج

0.053 0.355 0.562 0.163 0.066 0.401 0.053 4.556 
ستتتتذة 
 اهيشخذيرًٖ
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خشتبّٔ   6β اهنوفج، ّذهم ألً يؾٌّٖتج  األداء اهيؤششٕ، تبشخذٌبء يؤشر ُدف اهؾبئد ؽوٓ
اهضلٖلٖج خشبّٔ ضفرًا، ّتبهخبهٕ اهخننٖد ؽوتٓ ؽتدى ّستّد     6β، ييب ٖؾٌٕ أً كٖيج 0.626

ّٖالضغ أً ٌُتبم   .ؽالكج ّخنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ ُذا اهِدف
 . نيب ٖغِر يً اهسدّل أؽالٍ tّاخختبر  Fخعبتلًب تًٖ يؾٌّٖج اخختبر 

فٖينً االشخفبدث يٌِب هوخٌتؤ تشتٌّاح يشتخلتوٖج، ّفلتًب هيؾبدهتج      6β  ّ0βّتخضّص كٖى 
              Log ŷ = Log β + 1β Log X1 + Log E    :االٌضدار اهخبهٖج

 اهيؤششٕ ّيؤشراخَ اهخشؾج اهيؾخيدث فٕ اهدراشج ُٕ اهيخغٖراهخبتؼ اهذٔ ٖيذل األداء:Yضٖد  

   ّX  :اهيتبهغ اهفؾوٖتج  )شخلل، أٔ ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ُٕ اهيخغٖر اهي
 (.  اهيٌفلج شًٌّٖب

 .فِٕ خيذل يؾبيالح االٌضدار:  0β  ،6βأيب   
 :هوخٌتؤ، ّنيب ٖوٕ (2)ّتذهم ٖينً اشخخداى يؾبدالح االٌضدار اهيلدرث اهيتٌٖج فٕ اهسدّل    

 0.418 + 0.024 -  = أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ سذة رؤّس األيّال X  ŷ 
شخؤدٔ ( دٌٖبر 6000أٔ تلٖيج )ييب ٖؾٌٕ تنً زٖبدث ضسى االشخذيبر تلٖيج ّضدث ّاضدث      

ّتبالؽخيبد ؽوٓ ُتذٍ اهيؾبدهتج   . فٕ ُدف سذة رؤّس األيّال 0.418إهٓ زٖبدث يلدارُب 
  ŷ   4.574=11)0.418+0.024-  =:ّنيب ٖوٕ ،5003ٖينً أٖظًب خلدٖر ضسى االشخذيبر هؾبى 

 1.280 + 2.803 -  =           :خّفٖر فرص ؽيل ٓأذر ضسى االشخذيبر ؽو X  ŷ 
فٕ ضسى االشخذيبر شخؤدٔ ( دٌٖبر 6000أٔ تلٖيج )ّٖؾٌٕ ذهم أً زٖبدث ّضدث ّاضدث       

فٕ كدرث اهيؤششج ؽوٓ خّفٖر فترص ؽيتل هألٖتدٔ اهؾبيوتج      1.280إهٓ زٖبدث يلدارُب 
 : ، ّنيب ٖو5003ٕهؾبى ٖينً خلدٖر ضسى االشخذيبر ّيً ُذٍ اهيؾبدهج . األردٌٖج

=   - 2.803 + 1.280 (11) = 11.278                                                         ŷ 

    أذر اهزٖبدث فٕ ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف خعّٖر يٌبعق ضرث: 

=   -4.550 + 1.117 X  ŷ 
دٌٖبر فٕ ضسى االشخذيبر شخؤدٔ إهٓ زٖبدث  6000 أٔ ٖينً اهخٌتؤ تنً زٖبدث يتوغ     
ّتبالؽخيبد ؽوٓ ُذٍ اهيؾبدهج . فٕ خضلٖق ُدف خعّٖر يٌبعق ضرث سدٖدث 1.117يلدارُب 

 : ، ّنيب ٖو5003ٕٖينً خلدٖر ضسى االشخذيبر هؾبى 

=   -4.550 + 1.117 (11) = 7.737                                                         ŷ 

 0.490 + 2.026 -  =    :أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج X  ŷ 
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دٌٖبر فٕ ضسى االشخذيبر شتخؤدٔ إهتٓ زٖتبدث     6000ّتذهم، فئً أٔ زٖبدث تيتوغ         
ّٖينً يً خالل ُذٍ اهيؾبدهج خلدٖر ضسى االشتخذيبر  . فٕ اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج 0.490يلدارُب 

 ŷ                              3.364 = (11) 0.490 + 2.026 -   =:، ّنيب ٖو5003ٕهؾبى 

 1.923 + 10.736-   =  :أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر X  ŷ 
دٌٖبر فٕ ضسى االشخذيبر شتخؤدٔ إهتٓ زٖتبدث     6000ُّذا ٖؾٌٕ أً أٔ زٖبدث تلٖيج       

، 5003نيب ٖينً خلدٖر ضسى االشتخذيبر هؾتبى   . فٕ اهؾبئد ؽوٓ االشخذيبر 1.923يلدارُب 
 ŷ                                     10.417 = (11) 1.923 + 10.736-   =:ؽوٓ اهٌضّ اٗخٕ

 0.758 + 1.248   = :أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف شرؽج إٌسبز اهيؾبيالح X  ŷ 
 0.758إهٓ زٖبدث يلتدارُب   دٌٖبر ٖؤدٔ 6000أٔ أً زٖبدث ضسى االشخذيبر تلٖيج           

ّتبالؽخيبد ؽوٓ ُذٍ اهيؾبدهج ٖينً خلدٖر ضسى االشخذيبر . فٕ ُدف شرؽج إٌسبز اهيؾبيالح
 ŷ      9.586 = (11) 0.758 + 1.248 =:، ّنيب ٖو5003ٕهؾبى 

 0.703 + 3.376   =:   أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف خضشًٖ اهيّارد اهيبهٖج X  ŷ 
دٌٖبر فٕ ضسى االشخذيبر شخؤدٔ إهٓ زٖبدث  6000 اهيؾبدهج أً أٔ زٖبدث تلٖيج ّخؾٌٕ ُذٍ   

 5003ّٖينً خلدٖر ضسى االشخذيبر هؾتبى  . فٕ ُدف خضشًٖ اهيّارد اهيبهٖج 0.703يلدارُب 
 :نيب ٖوٕ
       =   3.376 + 0.703 (11) = 11.109                                            ŷ                      

 0.268 + 1.128   =:   أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف سذة اهيّارد اهتشرٖج X  ŷ 
دٌٖبر فٕ ضسى االشخذيبر شخؤدٔ إهٓ زٖبدث يلدارُب  6000ّٖؾٌٕ ذهم أً أٔ زٖبدث تلٖيج    

ّتبالؽخيبد ؽوٓ ُذٍ اهيؾبدهج ٖينً خلتدٖر ضستى   . فٕ ُدف سذة اهيّارد اهتشرٖج 0.268
 ŷ              4.076 = (11) 0.268 + 1.128   =:، ّنيب ٖو5003ٕ االشخذيبر هؾبى

 ًٖ0.622 + 0.215   =     :أذر ضسى االشخذيبر ؽوٓ ُدف سذة اهيشخذير X  ŷ 
 0.622دٌٖبر شخؤدٔ إهٓ زٖبدث يلدارُب  6000ُّذا ٖؾٌٕ أً زٖبدث ضسى االشخذيبر تلٖيج   

، ؽوٓ اهٌضّ 5003ينً خلدٖر ضسى االشخذيبر هؾبى ّيً ُذٍ اهيؾبدهج ٖ. فٕ ؽدد اهيشخذيرًٖ
 : اٗخٕ

=   0.215 + 0.622 (11) = 7.057                                                    ŷ 

 .0βؽويًب تنً اهٌخبئز أؽالٍ ُٕ كتل إسراء اهخضّٖل هوّغبرٖخيبح اهيلبتوج هلٖيج 
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 هىبكشج الىخبئج 
رئٖشٖج اهخٕ خى اهخّضل إهِٖتب تخضتّص ضبهتج خنٌّهّسٖتب     فٖيب ٖوٕ خالضج تبهٌخبئز اه 

 :اهيؾوّيبح ّاألداء اهيؤششٕ
 – 6663توغ يسيّػ اهيتبهغ اهيخضضج هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح ختالل اهشتٌّاح      -6  

تضدّد يوًّٖ ّرتؼ دٌٖبٍر، إال أً اهيتبهغ اهيضرّفج فؾاًل نبٌح أكل يً يوًّٖ دٌٖبٍر  ى5002
، ّنبً يسيّػ رّاخة اهؾبيوًٖ فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح تلٖيتج   (أهف دٌٖبٍر 654تضدّد )

، ّتئظبفج ُذٍ اهرّاخة إهٓ اهيتبهغ اهيضترّفج  (دٌٖبٍر 163.650)ٌضف يوًّٖ دٌٖبٍر خلرٖتًب 
فؾوًٖب ٖنًّ إسيبهٕ اهيتبهغ اهيضرّفج ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح تضتدّد يوٖتًّ ٌّضتف    

ؽويًب أٌَ نبٌح ٌُبم زٖبدث شٌّٖج فٕ (. أردٌٖج نِذٍُّّ يتوغ نتٖر هيؤششج )اهيوًّٖ دٌٖبٍر 
، ّضشتة اهيشتؤّهًٖ فتٕ    (ى5005ى، 6665)اهيتبهغ اهيضرّفج فؾوًٖب، تبشخذٌبء شٌخًٖ ُيب 

خّسَ اإلدارث إهٓ خفتط اهٌفلتبح،   : اهيؤششج، فئً ذهم ٖؾّد إهٓ ذالذج أشتبة رئٖشٖج ُٕ
شبرٖؼ، ّخنخر سبُزٖج اهيتتبٌٕ اهختٕ   ّكوج خّافر اهنّادر اهفٌٖج اهيخخضضج هخٌفٖذ نبيل اهي

 (.ُّٕ أشتبة شبئؾج فٕ اهيؤششبح اهؾبيج)شٖخى خرنٖة تؾط اهيشبرٖؼ فِٖب 

تشنل ؽبى، ٖينً االشخٌخبر تنً اهيؤششج ضللح ٌيتًّا يوضّغتًب فتٕ االشتخذيبر فتٕ         
خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ضٖد اُخيح تخخضٖص اهيتبهغ اهالزيج هالشتخذيبر فتٕ خنٌّهّسٖتب    

 ّيؼ أٌَ هى ٖخى إٌفبق نبيل اهيتبهغ اهخٕ خى ،5002-6663اهيؾوّيبح هنل شٌج يً اهشٌّاح 

خخضٖضِب شًٌّٖب، إال أٌَ نبٌح ٌُبم زٖبدث فٕ ُذٍ اهيتبهغ خالل ُذٍ اهشٌّاح ضٖد توغتح  
ّخؾنس ُتذٍ  (. 6اهسدّل ركى ) 6663ؽً شٌج األشبس  5002فٕ ؽبى  %351ٌشتج اهزٖبدث 

بى فٕ األردً هالشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح، ؽوٓ غرار يب ٖضضتل  األركبى اهخّسَ اهؾ
 .فٕ اهدّل األخرْ

األسِتزث  )ّكد خى اشخخداى ُذٍ اهيتبهغ فٕ خؾزٖز اهتٌٖج اهخضخٖج هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح      
يً خالل شراء أدّاخِب، ّخضتدٖذِب، ّاهخعتّٖر   (  ّاهشتنبح ّكّاؽد اهتٖبٌبح ّاهتريسٖبح

ِب، ُّٕ اهيسبالح اهيِيج هسؾوِب خؾيل تنفبءث ّفبؽوٖج، نيب نشفح ؽٌَ دراشتج  اهيشخير ه
هضسى اإلٌفبق ؽوٓ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ كعبػ ضٌبؽج اهضتيبيبح   (Weill, 1992)ّٖل 

فٕ اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج هشح شٌّاح يخخبهٖج، ّاهخٕ خّضوح إهٓ أُيٖج زٖبدث ضستى  
 . ؾوّيبحاالشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهي
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ؽويب تنً ُذٍ اهدراشج كد غعح يرضوج إدخبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح هويؤششتج، ُّتٕ       
يرضوج خشخدؽٕ اهخرنٖز ؽوٓ االشخذيبر، نيب كد خرختع تبهنذٖر يً اهضيبس ّاهخؾوى ّاهلوتق  

 .ٌخٖسج اهخّف يً اهفشل، ييب التد ّأً ٌٖؾنس ؽوٓ األداء
خى كٖبشِب فٕ ُذٍ اهدراشتج، ؽوتٓ اهترغى يتً      ضللح اهيؤششج سيٖؼ األُداف اهخٕ -5

االخخالف فٕ ٌشتج اهخضشً، ؽويًب تنً اهدراشج راؽح خٌبّل األتؾبد اهيِيج هألداء تبخخٖتبر  
أُداف ّفلًب هيدخل خضلٖق األُداف، ّيدخل خضشًٖ اهؾيوٖبح اهداخوٖتج، ّيتدخل خضشتًٖ    

ؽً شٌج  5002ب فٕ ؽبى ّكد خى خلدٖر اهخضشً اهضبضل فٕ نل يٌِ. اهضضّل ؽوٓ اهيّارد
 .ّذهم الً خعع اهيؤششج هى خخظيً يؤشراح نيٖج هألُداف ،6663األشبس 

ّكد ختًٖ يً خالل اهيلبتوج يؼ اهيشؤّهًٖ فٕ اهيؤششج تنً شتة ؽدى خضدٖد اهيؤششتج     
أُدافًب نيٖج ُّ ضداذج االُخيبى تتبهخخعٖع االشتخراخٖسٕ، ّأٌِتب يشتخيرث فتٕ خعتّٖر       

ّخععِب، تل ختًٖ تنٌِب تبشرح فؾال تخضدٖد يؤشراح نيٖج هتؾط األُتداف   اشخراخٖسٖبخِب
ّاهخٕ خشيل ضسى اهتظتبئؼ اهداخوتج ّاهخبرستج، ّؽتدد ؽلتّد       ،5004-5002هوشٌّاح 

االشخذيبر، ّاإلٖراداح اهيبهٖج، ّاهيتبهغ اهفؾوٖج اهيشخذيرث فٕ اهيٌبعق اهضرث، ييب ٖدل ؽوتٓ  
 .اهخخعٖعأً اهيؤششج خؾيل ؽوٓ إٌظبر ؽيوٖج 

ٌُبم ؽالكج ارختبع يؾٌّٖج تًٖ ضسى االشخذيبر فتٕ خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح، ّنبفتج      -3
 .يؤشراح األداء اهيؤششٕ اهخٕ خى كٖبشِب، تبشخذٌبء ُدف خضلق اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج

ؽيّيًب، خخفق اهٌخبئز اهخبضج تبهؾالكبح اهيخّفرث يؼ ٌخبئز يسيّؽج نتٖرث يتً اهدراشتبح   
فلد . االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ٖرختع تخضشً فٕ يؤشراح األداءاهخٕ ّسَدح تنً 

إهٓ ّسّد ارختبع يب تًٖ االشتخذيبر فتٕ   ( 5001)ّيتبرم  (5001)خّضل نل يً اهشٖشبٌٕ 
 Cline and) (2001,ّدراشج نالًٖ ّسٌٖتٖس  . خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاهخضشً فٕ األداء

Guynes ٖاالشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح ّأداء   اهخٕ خّضوح إهٓ ّسّد ؽالكج ت ً
ؽً اهؾالكتج تتًٖ    ) Sircar,et al,2000)ّيؼ اهٌخبئز اهخٕ خّضل إهِٖب شٖرنبر . اهشرنج

إال أٌِتب خخخوتف   . االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاهيتٖؾبح، ّاألضّل، ّشؾر اهشِى
ؽالكج تتئدارث خنٌّهّسٖتب   تنً أداء اهؾيل هَ  (Strasser, 2004)ؽيب خّضل إهَٖ شخراشر 

 .اهيؾوّيبح أنذر يً االشخذيبر فِٖب
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ٌُبم خنذٖر هضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ سيٖؼ األُداف تبشخذٌبء ُدف  -1
ُّٕ أنتر يتً يشتخّْ    0.626اهيضشّتج  Fخضلق اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج، ضٖد توغح يؾٌّٖج 

 ,Cline and Guynes)إهَٖ نالًٖ ّسٌٖٖس ُّذٍ اهٌخٖسج خخفق يؼ يب خّضل . 0.02يؾٌّٖج 

تنً االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح أشِى فٕ خضشًٖ اإلٌخبسٖتج فتٕ ضتٌبؽج     (2001
 Baradwaj, et al) (1999,نيب خخفق يؼ يب خّضل إهَٖ تبرادّٖز ّاخرًّ . اهشنم اهضدٖدٖج

ٌبح، ّاهشتنبح، ّاهخسِٖزاح تنً اهتٌٖج اهخضخٖج هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح نبألسِزث، ّكّاؽد اهتٖب
إال أٌِب خخخوف ؽً اهٌخبئز اهخٕ خّضتل  . األخرْ خوؾة دّرًا ُبيب فٕ خضشًٖ أداء اهيٌغيج

تؾدى ّسّد أذر إٖسبتٕ هٌغبى اهيؾوّيبح ؽوتٓ األداء اهيؤششتٕ، ّأً   ( 6661)إهِٖب شٌبق 
كج اهظؾٖفج تًٖ أيب تبهٌشتج هوؾال.  األسِزث ّترايز اهضبشّة ال خؤذر ؽوٓ األداء اهيؤششٕ

االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاهؾبئد ؽوٓ اهنوفج، ّنذهم اهخنذٖر اهظؾٖف، فٖتدّ تنٌتَ  
هى خخى دراشخِب شبتلب، ّكد ٖنًّ اهشتة فٕ ذهم ُّ أً اهؾبئد ؽوٓ اهنوفتج ٖختنذر تؾّايتل    

 .ُأخرْ أنذر أُيٖج
 :ٌشخٌخز ييب شتق يب ٖوٕ

شخذيبر اهنتٖر اهذٔ كبيح تَ اهيؤششج شبُى فٕ خضشًٖ إً إدخبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاال 
       .  أدائِب، ّفٕ خضلٖلِب اهنذٖر يً األُداف اهخٕ ضددخِب فٕ خعخِب اإلشخراخٖسٖج

خرافق االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح يؼ سِّد اهيؤششج فٕ خعّٖر ؽيوِب، فؾوٓ   -6
خعوة كٖتبى اهيشتؤّهًٖ    غٖر يّذلج، ييب شتٖل اهيذبل، يب زاهح اهنذٖر يً اهتٖبٌبح اهيِيج

تسِّد نتٖرث هخّفٖر اهتٖبٌبح اهظرّرٖج اهالزيج إلخيبى ُذٍ اهدراشج، ُّّ خؾبًّ ٖشتنرًّ  
ؽوَٖ، إال أٌَ ٖنشف ؽً ظؾف فٕ ؽيوٖج خّذٖق اهتٖبٌبح اهيِيج، ُّّ ّظتؼ التتد ّأً   

اهخٕ شبُيح فتٕ   ّكد ٖنًّ ُذا اهخعّٖر أضد األشتبة. ٌٖؾنس ؽوٓ سِّد اهخخعٖع اهيضنى
 . خضشًٖ األداء

ؽويًب تنً ُذٍ اهدراشج هى خشيص تخضدٖد أذر ُذا اهخعّٖر ّاهؾّايتل األخترْ اهّشتٖعج       
ّاهخٕ كد خنًّ ظترّرٖج   ،(5001)اهيضخيوج، ّؽوٓ اهٌضّ اهذٔ خّضوح إهَٖ دراشج يتبرم 

 ٕ شتٌبق،  )األداء  هخفشٖر ٌخبئز اهدراشبح اهخٕ ّسدح تنً خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح هى خؤذر فت
5001)  ّ(Hyung-il 2004) أّ دراشج ،(Smith et al, 2000 ) اهخٕ ّسدح ؽالكج شوتٖج يؼ

 .اهدخل اهضبفٕ فٕ تؾط اهشٌّاح، ّؽدى ّسّد أٖج ؽالكج فٕ شٌّاح ُأخرْ
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ظؾف ؽيوٖج اهخخعٖع اهالزيج هخضدٖد اهيتبهغ اهيخضضج ّاهيٌفلج يً ضٖد اهدراشتبح     
اهيعوّتج فؾاًل، ييب أدْ إهٓ خذتذة ُذٍ اهيتبهغ، ُّّ ظؾف ٖيخد إهٓ  اهالزيج هخضدٖد اهيتبهغ

ّهنً اهيؤشر اهيِى ُّ أً اهيؤششج يشتخيرث فتٕ   . عرٖلج ضٖبغج األُداف اهيِيج أٖظًب
 .خعّٖر خسرتخِب اهضدٖذج فٕ اهخخعٖع

ٌُّبم شتة اخر يِى هخذتذة اهيتبهغ اهيخضضج ّاهيٌفلج، ّاهخٕ نشفح ؽٌِب اهدراشج،     
إهٓ اشخيرار خظّػ اهيؤششج هألٌغيج اهضنّيٖج، ؽوٓ اهرغى يً اشتخلالهِب اهيتبهٕ    ٖؾّد

ّاإلدارٔ، ّيً ذهم خظّػ اهؾبيوًٖ فِٖب هٌغبى اهخديتج اهيدٌٖتج، اهتذٔ ٖعتتق ؽوتٓ      
اهيؤششبح اهضنّيٖج، ييب أدْ إهٓ ظؾف كدرخِب ؽوٓ اهيضبفغج ؽوتٓ اهؾتبيوًٖ اهتذًٖ    

 .ٖنخشتًّ اهخترث
هد هِذا اهخذتذة، ُّّ خظّػ اهخخضٖضبح هشٖبشبح يرضوٖتج،  أٖظًب، ّٖسد شتة ذب     

نشٖبشبح خفط اإلٌفبق، ّاهذٔ غبهتب يب ٖضضل ٌخٖسج عتٖؾج اهخخعٖع ّظؾف االهخزاى تَ، 
خٌبّهح اهدراشج يرضوتج  . تبإلظبفج إهٓ غٖبة اهيؤشراح اهركيٖج هوركبتج ؽوٓ خٌفٖذ اهخعع

اهضرث، ّيً اهيضخيل أً ضستى خنذٖراخِتب   إدخبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح إهٓ يؤششج اهيٌبعق 
شٖخغٖر فٕ اهيراضل اهالضلج، خبضج ّاً ٌُبم دراشتبح ختتًٖ تتنً ختنذٖر خنٌّهّسٖتب      

أٔ أً اهخنذٖر فٕ اهشٌّاح األّهٓ ٖنًّ يضدّدًا ذتى   step functionاهيؾوّيبح ٖنخذ عبتؼ 
ى ٖضضل تشتة ٖخضبؽد تؾد ذهم، ُّذٍ اهدراشبح ظرّرٖج أٖظب هوخنند يً اهخضشً اهذٔ ه

 .اهضيبس هخسرتج إدخبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح
خذٖر اهٌخبئز اهخبضج تبهؾالكج تًٖ االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيتبح ّاهؾبئتد ؽوتٓ        

 .اهنوفج، ُّّ يؤشر أداء يِى، االُخيبى ّخشخدؽٕ اهلٖبى تدراشبح ُأخرْ أنذر خؾيلًب
ؽيوٖج إدخبل خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح  ّتشنل ؽبى، خؾختر خسرتج يؤششج اهيٌبعق اهضرث فٕ    

ٌبسضج سدًا، ٌّيّذسًب ٖينً هويؤششبح اهؾبيج األخرْ االشخفبدث يٌِب، ؽوتٓ اهترغى يتً    
 .خضّضٖج اهيؤششج

 الخوضيبح
هيؤششج اهيٌتبعق اهضترث، ّهويؤششتبح    : شيضح اهدراشج تخلدٖى اهخّضٖبح اهخبهٖج 

 :اهؾبيج، ّاهضنّيٖج األخرْ
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ؽيوٖج اهخخعٖع، خبضج فٕ يسبالح خضدٖد اهيتبهغ اهيخضضج، يّاضوج سِّد خعّٖر  
كضتٖرث  : ّاهخٕ ٖسة أً خشخٌد إهٓ دراشبح أّشؼ، ّفٕ خضدٖد يؤشراح نيٖتج ألُتدافِب  

ّيخّشعج اهيدْ، تبإلظبفج إهٓ اهشؾٕ هّظؼ خعج عّٖوج األيد، خظيً يّاضوج اهخعتّٖر  
 .ّاهخضدٖد اهيشخير هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح

خّذٖق اهتٖبٌبح اهخبضج تبهيؤشراح اهيِيج هتألداء، ُّتٕ ؽيوٖتج    خشرٖؼ ؽيوٖبح   
 .ظرّرٖج هخعّٖر نٍل يً ٌشبع اهركبتج ّاهخخعٖع

االُخيبى تخؾزٖز اشخلالهٖخِب يً خالل إضدار األٌغيج اهخبضج تبهؾتبيوًٖ، تبإلظتبفج    
 .إهٓ األٌغيج اهيخؾولج تخٌفٖذ اهيشبرٖؼ

يبر فٕ خنٌّهّسٖتب اهيؾوّيتبح، تؾترط    االُخيبى تخّذٖق خسرتخِب فٕ يسبل االشخذ 
اهٌسبضبح اهخٕ ضللخِب ّاهيشبنل اهخٕ ّاسِخِب أذٌبء ؽيوٖج إدخبل اهخنٌّهّسٖب، ُّٕ خسرتتج  

 . يِيج ٖينً هويؤششبح األخرْ أً خشخفٖد يٌِب
 : أيب اهخّضٖبح اهخبضج تتضّد الضلج، فبهٌخبئز خشيص تخلدٖى اهخّضٖبح اٗخٖج   

ضسى االشخذيبر فٕ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ اهؾبئد ؽوٓ اهنوفج،  اهخؾيق فٕ دراشج أذر
 .ّاهؾالكج تٌِٖيب

، جخنرار اهدراشج تلٖبس خنذٖر ؽّايل ُأخترْ، خبضتج تخعتّٖر اهؾيوٖتبح اإلدارٖت     
 .نبهخخعٖع يذال

إسراء دراشبح عّٖوج هيدث أعّل يً اهيدث اهخٕ خٌبّهخِب ُذٍ اهدراشج، هخضدٖد فٖيتب إذا  
هضبضل فٕ األداء سبء ٌخٖسج ضداذج اهخسرتج، ّاهضيبس هِب، أّ ٌخٖسج ختنذٖراح  نبً اهخضشً ا

 .فؾوٖج هخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح

 .دراشج دّر خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ خضشًٖ يؤشراح أخرْ هألداء اهيؤششٕ

 .اهلعبػ اهخبص، ّاهؾبى، ّاهضنّيٕ: إسراء دراشبح يلبرٌج تًٖ يؤششبح
 :الهراجع العرتيج

 اهسبيؾج ،يبسشخٖر غٖر يٌشّرث رشبهج اهضبشّة ّاألداء اهّغٖفٕ، .(6666)، خبهد ٌّاف ؽّراأل  -
 .ؽيبً، األردً: األردٌٖج

اهستزء األّل،  . األشبهٖة اهؾويٖج فٕ اهخخعٖع ّاهركبتج ّخلّٖى األداء. (5001)ضزاى، ؽتداهلل شؾٖد  -
 .دار سبيؾج ؽدً هوعتبؽج ّاهٌشر: اهعتؾج األّهٓ، ؽدً
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أذر اشخخداى خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ؽوٓ فبؽوٖج اهلراراح اإلدارٖج فٕ . (5002)، ٌبٖف يضيد اهخفرث  -
: دراشج يٖداٌٖج، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، اهسبيؾتج األردٌٖتج  : اهّزاراح فٕ اهييونج اهؾرتٖج اهشؾّدٖج

 . ؽيبً، األردً

ح ّاالخضبالح فتٕ خعتّٖر   دّر خنٌّهّسٖب اهيؾوّيب. (5006)رّيٕ، إشيبؽٖل يّشٓ إشيبؽٖل   -
 .فوشعًٖ: دراشج خعتٖلٖج ؽوٓ اهيضبرف اهخسبرٖج فٕ يدٌٖج اهخوٖل، سبيؾج اهلدس: إدارث اهيضبرف اهخسبرٖج

أذر ٌغى اهيؾوّيبح اإلدارٖج ؽوٓ األداء اهيؤششتٕ هوشترنبح   . (6661)اهشٌبق، رفؾح ؽّدث اهلل  -
 .ؽيبً، األردً: ، اهسبيؾج األردٌٖجاهيشبُيج اهؾبيج األردٌٖج، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث

 االخضتبالح ّخنٌّهّسٖتب  اهيؾوّيبح  خنٌّهّسٖب أذر. (5001)ٌٕ، ؽبير شرف اهدًٖ عٖة باهشٖش -
ح اهخوّٖتج يّتتبٖونى   الخضتبال ه ؽوٓ اهشرنج األردٌٖج يٖداٌٖجدراشج : اهيخعّرث فٕ انخشبة يٖزث خٌبفشٖج

(MobileCom)، اهيفرق، األردً: ل اهتٖحا جيبسشخٖر غٖر يٌشّرث، سبيؾ رشبهج. 
دراشج : اهخٌغٖيٕ اإلتداػ اهيؾوّيبح ؽوٓ خنٌّهّسٖبأذر اشخخداى  (.5003) اهظيّر، فٖرّز يضوص - 

: األردٌٖج اهسبيؾج ،يبسشخٖر غٖر يٌشّرث ج اهيشبُيج اهؾبيج األردٌٖج، رشبهجٖخعتٖلٖج ؽوٓ اهشرنبح اهضٌبؽ
 . ؽيبً، األردً

أذر سّدث خنٌّهّسٖب ٌغبى اهيؾوّيبح اإلدارٖج اهيدرنج فٕ اهشتوّم  . (5003)اهعراٌّج، يضيد شبهى  -
اإلتداؽٕ ّفبؽوٖج اخخبذ اهلراراح فٕ شوعج يٌعلج اهؾلتج االكخضبدٖج اهخبضج، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، 

 .اهنرم، األردً: سبيؾج يؤخج

 .يؤخج سبيؾج: اهنرم. ٌغرٖج اهيٌغيج(. 6666)اهؾالٌّج، ؽوٕ ّؽتٖداح، يضيد  -

دراشج ضبهج  : دّر خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ خضشًٖ ؽيوٖج اخخبذ اهلراراح (:5001)اهلٖشٕ، شيٖر  -
 .ؽيبً، األردً: يؤششج اإلكراط اهزراؽٕ فٕ األردً، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، اهسبيؾج األردٌٖج

 .ّزارث اهيبهٖج: اهزركبء. ى5002، 5001، 6644اهخلبرٖر اهشٌّٖج . يؤششج اهيٌبعق اهضرث -
 .ّزارث اهيبهٖج: اهزركبء. ى5004-5002اهخعج اإلشخراخٖسٖج هوشٌّاح . يؤششج اهيٌبعق اهضرث  -

 ّزارث: اهزركبء. ى ّخؾدٖالخ6651َهشٌج  (35)كبًٌّ اهيؤششج ركى . يؤششج اهيٌبعق اهضرث - 

ٖسٖج ّاهِٖنل اهخٌغٖيٕ ّأذرُب ؽوٓ اإلشخراخ اهيؾوّيبح خنٌّهّسٖب (.5001) اهلل يّشٓ يتبرم، ضيد -
ؽيتبً اهؾرتٖتج   ث غٖر يٌشّرث، سبيؾَ دنخّراأعرّضج دراشج خضوٖوٖج هشرنبح اهخنيًٖ األردٌٖج، : ّاألداء

 . ؽيبً، األردً: هودراشبح اهؾوٖب
أذر ٌغى اهيؾوّيبح اإلدارٖج فٕ خضشًٖ نفبءث ّفبؽوٖج  (.5001)اهيٖخبٌٕ، ّٖشف ؽتداهرضيً ّٖشف  -

: دراشج ضبهج اهتٌم اهؾرتٕ، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، سبيؾتج ال اهتٖتح  : ألردٌٖجاهيضبرف اهخسبرٖج ا
 .اهيفرق، األردً

خرسيج اهِبسرٔ، شؾٖد . ُٖبنوِب، ؽيوٖبخِب، ّيخرسبخِب: اهيٌغيبح. (5006). ُبل، رٖخشبرد ُت - 
 (.ى6666اهنخبة األضوٕ يٌشّر ؽبى )يؾِد اإلدارث اهؾبيج، : تً ضيد، اهرٖبط
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