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 :ملخصال
حتتتتالهح طتتتةاالعالتتتااا الشرتتتااا ا مبتتتة اينطتتتةاا ا مبتتتة التتتطااا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة ااهتتتهذاهتتت ااا  
اإللتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتش ادا عتتم ا  اة اا االةوتتاافاهاطتتةاي تتعااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااا  بتتة اايهياعتتا

 ه مة تتاواواوتت اا اةا تتراا ة ع تتاا  ليتتي ااااتت طة اا333ا عايعتتاواي هحقطتتكا  تت واوقتت اهتتذاالهعتتمةادطيتتاارياا تتما
يفموااا فةيااا ه اهقعاو اأاميااا المصاااصيالمءواياحمومااهالرواياحموماا بواي   ا م تهل اذارم اتاا
ا هقصمءا  اعاا لعميم ااألي عتااا شراتاا ت   بايتطيت اا يهتم داي تي ادشرتاااالييعتااا مبتة التطاااامة تاا

 تتاايهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت وايي تتي اوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةااهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا تت
وتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةااهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ادشرتتاااالييعتتاانطتتةاا مبتتة التتطاااامة تتااا تت

اا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عاب
ليتت إ اراتا اوافت،تت   اعةتتراظ اوا  ياتت   استتاتااياي إ اراتا اواتت اتر اوة،تتتي    ا الكلماا ا الماح ح:اا  

 .اوة  ك اواا تي  اويا ي 

                                                           
 ماالتتتاا بواا تتتعااواااههاماتتتم اا  حةعتتتا ا  اة اا-ادلتتت حاأحاتتت اا التتتي ق اأ تتتهم ا  اة ااألداتتتم اا ا تتتمد واف عتتتااا ال تتتيذااإل اة تتتاا(*)

ا الا عم اا لةاا  ي  اا بما اوا ي  اا ل ام وااإل اة ااا هةاهط عاوا  اة اا االةواواا اطر اا هيمو عاوا  اة اا اتياة اا  بتة اوا
ااأللشرعاواا قعم  اا لم ااوا ي  احعم اا الاةواااةه مطاا يمعف واا   ي اا هيمعا باا قعم  ا

Awalki2012@gmail.comا
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Abstract 
This study aims to analyze the direct and indirect relationship between 

strategy of human resource management and the development of 

organizational innovation through operations of knowledge management as 

mediating variable in Yemeni commercial banks. To achieve this objective, 

the study conducts a survey (questionnaire) for a sample of 335 managers in 

the main centers and branches of the commercial banks that are located in the 

capital city and some other cities of Yemen, which including Sana'a, Taiz, and 

Ibb. The study’s findings show that the exercise of strategy of human resource 

management in the commercial banks has a significant direct relationship with 

the development of organizational innovation. The study also finds that the 

operations of knowledge management in the banks create indirect significant 

association between the strategy of human resource management and the 

development of organizational innovation in the mentioned banks. 
 

KEYWORDS: Human resources management strategies, Knowledge 

management processes, organizational innovation, Yemeni commercial banks 
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 :مقــدمــة-1
طتت دذاااههاتتمذاا اهراطتت ا م االةوتتاا  تت اا هحتتي اا  لطتتتةايحتتيااارهصتتم اا االةوتت واا تت  اطةفتتراد تتت ا

اياااةذاا هةامةاو اا اي ي ا اا ففة اايا االةوعاواأ ةةااااهةفطرهاد  اا اي ي ا اا ام عااا ا اي اوا
ا اي تتت ااأل م تتت ا  االةوتتتاوااتتتاالتتتش اااههاتتتمذا تتتم اياة اا  بتتتة اوا مده مةهتتتمااصتتت ةااإللتتت ااايااله تتتمةايا

واهيل عتاا ا ما اا الق عااياماهحيعهاااااالمةفايللةا اييبمام وا ياءافمي اهح ط عاواأياهةفطلعاواأيا
وتتتتم اية اا  بتتتتة اهتتتتياا  تتتترءااأل م تتتت اا تتتت  اهيهقتتتتةادلتتتتةهاا ايماتتتتاااتتتتااا االةوتتتتااا فة عتتتتاا  تتتت اا االةوتتتتاا

قياتتتتياالهي طتتتت اا االةوتتتتااف تتتترءااتتتتاادا  تتتتذواو تتتتذارتتتتياذاا هيمعاعتتتتاواوتتتتمألوةا اهتتتتذاصتتتتيمااا االةوتتتتااا تتتت طااع
  ي تتموايا ياتتياا هيمو تت ا  ايماتتابايد عتتااوتت ااامأ م تتع اااا اي تتي ا انطتتةاا ا اي تتاواا هتت اهالهلتتةااصتت ة ا

اقتت ة اأ اايماتتااد تت اا ايمو تتاواه اتتااوتت اي مح تتماوتت ا تت بااألوتتةا اا اتتده طااا قتتم ة ااد تت ااإللتت ااا
اياااةذة ل ذايهحفطرهذا اماعافي ذااااهحقطكاأوض عااهيمو عاا  ايمااوايااله مةوايا احمومااد ط ذايه 

وتت اهياعتتاايل تتكاا االةوتتااييبتتةهمايهتت وق ماوتت ااماحية  تتااوتت ااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااه التتبا ية ا
أة مءاا ايمااواحطتا اااامة م اا هةاهط عااهيمطفااتياة ا بتة اا يمااالتمةفايللتةا ايرت ةا ايوتكا

ماا اا تيبواطتتد  ا ل تكااالتتمةفا  طت  ا  ايماتتاواو تداءااألوتتةا اطيت ا ياا  تت ي ااوت اا ايماتتااا ا تهيا
يعفتتياا تت ط ذاا قتت ة اد تت اا تتهل اذايهالطتتكاا االةوتتاا  تتةداايففتتمء وافاتتماأااا تتهةاهط عااا هتت ة بايا تتهال ذا

وا مإلضتمواا  ت ااااأهذاأ يا اا هاططتةاوت ادقتي ااألوتةا اي ت يفعمه ذواياتااةتذاهي طت اا االةوتاايابتمةفه م
تت  شههاتتمذاا اهراطتت اوتت ال تتكايابتتمةفااامأااا تتهةاهط عم اهقطتتعذااأل اءايا افموتتت ايا هاليعضتتم واعاةتتةا اوال 

ابيهالطكاا االةوا

 Chen and)اي تتتتتتماوتتتتتت الط تتتتتتاااألداتتتتتتم ااأل يلعتتتتتتااأاادتتتتتت  ااتتتتتتااا  ةا تتتتتتم ي تتتتتتم ةنذاا

Huang,2009،Tan and Nasurdin,2011 ،Ozbag et al,2013)يةااأهاعتتتاا  أ تتتاو 
ا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة ااوت ال تكاا االةوتاايابتمةفه مايهالعق تما م ايماتااياتااةتذا دتذااإللت ااا

 ااأااهتت ااا ايضتتياا تتذاط قتت ا التت اااههاتتمذاا  تتمو ااتتاا ميتتباا  تتمحةطااوتت الط تتاااألداتتم اا،ا هيمعاتت 
هياضتتعاوتت اهتت ااا  ميتتبواا الةتعتتاا صتتفاادماتتاوايا عايعتتاا صتتفاالمصتتاواحطتتتااتتمار ا  تتي اا  تتمحةهطااا

يد عااو ااا  حتاعأه ااحمي اا  هحقكااااالعالااا الشراالطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اايهياعتاا
 اإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم اا االةوااو اا ليي اا ه مة ااا عايعاب

 :البحث وأسئلته مشكلة-2
هم تةاا حتاا؛ا  ااءاا قامااا اصةو اا عايت هبطةاا هقمة ةاا ايبية اينطةاا ايبية ا   اضالفاأ 

أ لتتةالا تتطاااصتتةفادةتتت اح تتباا اي تتي ا اأااا ليتتي اا عايعتتاانطتتةااهيا تت  اد تت اا ش حتتااح تتبا
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فاتتما تتذاعحصتتةاأ ااتتااا ليتتي اا(وا4102هصتتيطفااهحتتم اا اصتتمةفاا الةتعتتاوا)اهحتتم اا اصتتمةفاا الةتعتتاو
تتتليتتت ادتتتم ا واا0111ا عايعتتتااد تتت اأ ااةفتتتراوتتت ارم اتتتااأ لتتتةا  االعتتتمةاةألاا اتتتم ااأل م تتت ا التتتمذااميوق 

تتتتا4102 يتتتت ا تتتتم عااواااة تتتتااوتتتت ااا لاموتتتت احتتتتطااهيتتتتم اهيا تتتت ا ليتتتتي اأ يلعتتتتااوتتتت اا قم اتتتتااها تتتت اوةيد 
ا472وايتيت اراتةاا تياي ايعحهتةاا هةهطتبامدم اع اا401(ايعحهةاا هةهطباا الةت )ا اةفراا ة ع  ااألة ا

وةيااا ليي اا ه مة اااأل يلعااا الما اا تم عاااا ضمواا   اأاوا(The Banker Journal,2014)مدم اع ا
اتتااحطتتتاح تتذاا ي ا تتعواي  تت اعبتتطةا  تت اا%33  تت اا%30هحهتتةاا اةه تتاااألي تت ايتي تت ااههتتةايوالتتطاا

ضالفارت ة اا ليتي اا ه مة تااا يايعتااوت ا ت باأاتيا اا ات لة اااقمةيتاا تم ليي اا ه مة تاااأل يلعتاوافاتما
اافميتت ااقلي تتاوا ااأي تتتماا%4492  تتت اا%2492أاااالعتتمةاا هيمتتفال تتلاوتت اا اهي تتاا يهتت هاا ي تت ااياا

 عايتتت اوتتت اهيمطتتتفااألاتتتيا ااحتتت ي  اامرا تتت ااهياضتتتالاوايهتتت ااعبتتتطةا  تتت اأااففتتتمء اا قاتتتمااا اصتتتةو اا
(وا ضموااا   ااح ي عاااايهبمةاا  اةاو ا  ل ام اا اصةوعاواحطتاههةفراو اا ات اا4101ا قةب و)

ا ايماتم اا ةا ت  ااأا(باياتاايمحعتااالتةمواي ت ا4114)ا الة قت واألة تمفا ة ع عاا يااا ا ااا ةمييعتاايا
وتت ادتتم ذاا ايمو تتااا طتتيذاااهيهمتتةاحم تتم اا الاتتشءايةن تتمه ذوا  تت اهاطتتةاهبتتفط ااايه مه تتماأيالتت امه موا
ألي تتماه تتهل ذااإللتت ااايهاه  تتهاوهل تتكا  الاتتشءاحم تتم ايةن تتم ا  طتت  وايعحتت تااالتت اااا ا تتة اهيصتتةا

ا هبمفااةقا  ط  اأ ةةاومد عاااااه  اا ا تهالا اااتاارلتةاا ايمو تطاوايعفتياا اقت يةهمااا ايمااا   
ياااةتذاوت ااا الاتةاد ت ا دتذارت ة اا ليتي اا ه مة تااا عايعتااد ت اايا  تاااومه  ط اه اااا هبمفااط ايع ا

 هالتةفاد ت اا ايمو اايهحقطكاا  قمءايا يايواعفيااااالش اهياعتاااإللت اااا هيمعات واي  ت ااتاالتش اا
عافتتااهة اتااابتتف ااا  حتتتا  ت اا ايدتتاااتتااا ه تتمدا اياادةة اوتت اهياعتاااإللتت اااا هيمعاتت با اليااتةاا اتت

اا ه اهحهمجاااالش اا هقص ايا هح طةا   اهق عذا  م م اياضحاوايههضاااه هاا ه مدا ااماعأه  

ة ااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةااماهت االعالتااا الشرتاالتطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتا-4/0
ا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا ؟اياماه اأهذاا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بتة اااأل ةتةارت ة اد ت ا

اهف طةاا ه مطااو اهياعاااإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي ؟
 ه مة تاااحتةااماه االعالااا الشراالطاااامة ااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اااوت اا ليتي ااا-4/4

ا  ةا تاايدا عتم ا  اة اا االةوتا؟اياتماهت اأهتذاا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اااأل ةتةارت ة اد ت ا
اهف طةاا ه مطااو ادا عم ا  اة اا االةواا   هاا ليي ؟

اتتتماهتتت االعالتتتااا الشرتتتاالتتتطاااامة تتتاادا عتتتم ا  اة اا االةوتتتااوتتت اا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتااا-4/3
ااا هيمعا ؟اياتماهت اأهتذادا عتم ا  اة اا االةوتاااأل ةتةارت ة اد ت اهف تطةاا ه تمطااوت ايهياعاااإلل اا

اهياعاااإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي ؟اا
هةاهيم ادشراانطةاا مبة الطاااامة ااا هةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تااا-4/2

اعم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عا؟ااحةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا 
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 :أهـداف البحث -3
 :اآلاي  يسفى اوةحث اوح و  اوى احقيق األهراف

هح طتت ايهيصتتتطفايتتياايرتتتي اا الشرتتاالتتتطاااامة تتتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتة ااوتتت اا ليتتتي اا-3/0
هةاهط عم ا  اة ااا ه مة تتتتاااحتتتتةاا  ةا تتتتاايهياعتتتتاااإللتتتت اااا هيمعاتتتت وايهح طتتتت ااألهاعتتتتااا ي تتتتلعااا تتتت

اا اياة اا  بة اااااحطتار ةه ماد  اا هيلدا مإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي ب
ا هحقكاااايياايري اا الشرتاالتطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تااا-3/4

  اة ااا اتياة اا  بتة اااحةاا  ةا اايدا عم ا  اة اا االةواوايهح ط ااألهاعتااا ي تلعااا تهةاهط عم ا
ااااحطتار ةه ماد  اا هيلدا الا عم اا االةواا   هاا ليي ب

ا  بتتتفادتتتاايتتتياايرتتتي اا الشرتتتاالتتتطاااامة تتتاادا عتتتم ا  اة اا االةوتتتااوتتت اا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا-3/3
ا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا وايهح ط ااألهاعااا ي تلعاا الا عتم اا االةوتاااتااحطتتارت ةه ماد ت ا

ايلداو اهياعاااإلل اااا هيمعا ا   هاا ليي با ه
هح طت ايهيصتطفايتياايرتي اا الشرتاانطتةاا ا مبتة التطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتتة ااا-3/2

وتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاايهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتش ادا عتتم اا االةوتتاافاهاطتتةا
اي عاب

 :أهمية البحث -4
احتاأهاطههاااااده مةا اد  واههاةةاوعاماعأه  ا  ااع ها اه 

هال ارضعااضالفار ة اا ليي اا ه مة ااا عايعااد  اهياعاااإلل اااا هيمعا ا  ماو اا ير اا حم  اا-2/0
تتتت وتتت امتتتتةاا هاطتتتتةا ااارهصتتتتم عااياا هامدعتتتتاايا  عم تتتتعااامرضتتتعااهماتتتتاايحة تتتتاا  امعتتتتاوالصيص 

وعااا هتت اهبتت  هماايماتتم اا قاتتمااا اصتتةو ا م التتم ذايا ه يي ي عتتاايهحة تتةاه تتمة اا لتت ام اا اصتتةا
 صفاادمااايو ااا عااا صفاالمصاواياااةذاو ااا الاةاد  ا دذار ة اا ليي اا ه مة ااا عايعتاا
د  اهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش اا هالةفاد  اا اليااةاا ادةةاوط موا يفاع  ذاو اهح طاا

ا اايا  قمءايا يايبأ اءاه هاا ليي اي  دذار ةه ماد  اا ايمو
 م ةنذااااي ي ا ةا م ا م قااو الط اااإلدام ااأل يلعااهيمي هاالعالااا الشراالطااا هةاهط عم اا-2/4

  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالتش ادا عتم ا  اة اا االةوتاوا ااأااهت ااا  حتتا
أ ا ةا تتتاااوتتت الط تتتااا-ي اد اتتتهوتتت احتتت ا-طه تتتذا م يتتت ة اوتتت اايضتتتيداواحطتتتتا تتتذاطةصتتت اا  محتتتت

اإلداتم اا الةتعتتااهيمي تت اهتأةطةادا عتتم ا  اة اا االةوتتاافاهاطتةاي تتعااد تت اا الشرتاالتتطااا اهاطتتة اوا
ي تت ااوتت ااهتت ااا  ةا تتااهالتت ا ضتتموااد اعتتاا  طتت  واعافتتااأااهفتتهياا ا تتم اأاتتمذاا  تتمحةطاا ار تت ااتتاا

ااا اة اا االةواباااا  ةا اايا هح طةاو اا م اا هةاهط عااا اياة اا  بة اايا
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ا  بتفادتااالعالتتااا الشرتم اا ا مبتتة اينطتةاا ا مبتتة التطاااهاطتتةا اا  حتتايهح طتت اياتااا الشرتتااا-2/3
ا اةف تتتاالتتتطاافتتتةااتتتااا تتتهةاهط عااا اتتتياة اا  بتتتة ااياإللتتت اااا هيمعاتتت ااتتتاالتتتش اهي تتتعاااهاطتتتةا

ي اا ه مة تااا عايعتاادا عم اا االةواوا تيفاع ت ذاوت اصتعمنااا تهةاهط عم ا  طت  ا ت دذارت ة اا ليت
اد  ااإلل ااايااله مةاياااةذاهح طاااأل اءب

طهيرعاأااهفط ايهم داا  حتاو ار م  ايد اا ا ت ي طااوت اا ليتي اا ه مة تااا عايعتاوا أهاعتاال تكاا–ا2/2
ا االةواايهياطه مايهاي ةهمايهبمةف مايا هل اا موا هح طاا يهم عااا ايمفطاوايهلفعضاا ه تم طفوا

 اا ل اتتتتتتااا اصتتتتتتةوعاوايهالر تتتتتترااإللتتتتتت ااوايهحقطتتتتتتكاةضتتتتتتمءاا الاتتتتتتشءايا احمومتتتتتتاايهح تتتتتتطاا تتتتتتي 
اا  خب…د ط ذ

 :وتنمية الفروضاإلطار النظري -5
 :في تنمية اإلبداع التنظيميالموارد البشرية  إدارةاستراتيجيات دور  – 5/1

 اا  بتتة اااتتااأهتتذاا التتةةا اا هتت اا تته د اا يمتتةا  تت اا اامة تتم اا اهال قتتااليمتتم فا  اة اا اتتياةا
د  اأ ملاا هةاهط  وام تيةااف تيذاا ه ماتةاا يمات ا يمتم فا  اة اا اتياة اا  بتة اواحطتتاطةه تراهت اا
ا اف يذاد  ااده مةاأاايمتم فا  اة اا اتياة اا  بتة اديمصتةااهصت ااياهفمد تااوعاتمالطي تماهتدةةايههتأةةا

اياءاتااا شراتاا هحقطتكااألهت افا م  عمرم اا احعاااوط موايو اضيءاه ااا اف يذاطيلةكاا هيعماااااا 
لتطاااا تهةاهط عم اا لمصتاالت  اة اا اتياة ااا ايبي  وايهاماا اياءااااألوقعااا ه اهحقكاهةا اايه ماتةااتم

لتتطااا تتتهةاهط عم اا اتتياة اا  بتتتة اااا  بتتة اوايا اياءاتتااا الاي عتتتااا هتت اهها تتتباهحقطتتكاهتتتةا اايه ماتتةااتتتم
ابSani,2012)وا4104ي واياا هةاهط عااا المااا  ايماا)ا رهةا

 هحقطكاا ايماااأله او مواحطتا ااا   اطي هاا ايماتااهتيارت ةه ماامأ م ع ااميعال ا   اا هياوكاةفي ا
 لت ا ةااتاااامة تم ايمتم فا  اة اا اتياة اا  بتة اواا هت اه تمد اامد  اهاي ةاهبفعش ااي ت ااا ال ع ت
ابا(Gilani et al,2012)ايمو طاا هفيقاد  اا اياااةذا ايماااد  اهيفط اا هةاهط عمه ما

يههضاااا هةاهط عم اا اياة اا  بة اواهصاعذايهيفط اا ايداااااا اامة م ايا  عم م اا اهال قاا
وايا هت اهت دذاةألاا اتم اا  بتةاا ت  اطهاةتةااوت ااا للتةا ايا ا تمةا ام تم اياة اا  بتة ااا اي ت ااا ال ع ت

(وافاتماأااا تهةاهط عم ا  اة اSnell and Bohlander,2013يا االةوتاايا قت ة اد ت ااإللت ااايااله تمة)
ا اياة اا  بة ااههلي ااامة م ايمم فا  اة اا اتياة اا  بتة ااضتاااا احهتيمااا تهةاهط  اا احتعاال تموا
حطتاهالاةاد  ااألل اليمةاااده مةا   اا اتر دااتااا اليااتةاا لط عتااا  ال عتاايا لمة عتاوااألاتةاا ت  ا

اي ةايهليت اياتم جاةقموعتاايهعف عتاا  طت  واهه طتفااتعااها  تم اا ايمو تااا الم اعتااط وعاا ايمام ا   اه
يههاةتتتةاهتتت هااا تتتهةاهط عم ا م تتتهةاهط عااهلاتتتعااا اتتتياة ا(با4113ضتتتااا تتتيقادتتتم ا ااةا)دلطتتت ا و

هالةفا أي تماهح طتةااحهعم تم اا ايماتاااتااا اتياة اا  بتة اايه لطه تما اة قتااههياوتكاية تم ااا ه ااا  بة ا
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يع ت ذاا هلاتعاا  اتياة اا  بتة اااDeCenzo and Robbins,2010).) افايا هةاهط عم اا ايماايأه
وتت اهحقطتتكاا ايدتتاااتتااا فيا تت ا  ايماتتاوااي تتما م تتمةاا فتتم ضايا ال تتراوتت اا قتت ةا ايا ا تتمةا اا هتت ارتت ا

اماه مد اههعياا فةصااأامذاا ايمااا هي ععاأدام  مايا  لي او اابمة عا  ط  اأياهق عصايبمامه مواف
رت ة اهالترراا ايماااد  اهير عايهلصعصاا اياة اا  بة ااد  ايبمام اا ايمااايض ااه م عف موافاما

 Torrington etا ايماااد  اايا  تااا هحت عم اا هيمو تعاايعافي تمااتاااا ته م اا  هاطتةا ا فمد عتاا)

al,2008ااحصي اا ايماتااد ت اهبطةا   ادا عيا هةاهط عااا هيمطفاا ه ا(با4112وا يا وايويااوا
تتت تتتاما اتتتياة اا  بتتتة ااا ايم تتت اافا  واحطتتتتاهتتتهذاهتتت هااا تتتهةاهط عااوتتت اضتتتيءادا عتتتااا هح طتتتةاا تتتيمعف اميييد 

يهلاتتعااا اتتياة اا  بتتة ااا تتهي  ا  تت اهح طتت ادتت  اا يمتتم فايا االتتمةفايا اتتدهش ايا ا تتمةا اا اا ي تتاا
ي  اأااا ال ط ااااا ايمام احطتاا(4103واوياهايرابوJaradat and Al Azaam,2013أل ا  م)

لتتت أ اهتتت ة اأااأ تتتملااا تتتهةاهط عم اا هيمو تتتعاواهتتتياي تتتي اةألااتتتم ا بتتتة اوالتتتم ا يا تتتي  ادم عتتتاوا
وتتماهش ااتتياة ا بتتة ااال دتتااياةيتتااي يماا تتمةا ادم عتتاواعافتتاااده مةهتتمااطتتر اهيمو تتعااا تته اااواحطتتتا

ا ااتية ايا ال دتاااتااأ تةااا ته م ااهافااا ايمااااااصعمناايهيفطت اات مايا تعااتاااا تهةاهط عم ا
فم تهةاهط عاواع تال ا  يصتي ا  ت اليتمءايمتمذايا هت ة باا(بFisher et al,2003ا  تة الاا  لط تااا اهاطتة )

االةوتت ااتتاالتتش اهاتتي ةاا ا تتمةا اا حم عتتااا هتت اعاه   تتماا التتما يااياا  تتمل ذاا تتمةا ا  طتت  وايفتتةا  تت ا
أر ذايا هعالمباا اهاطةا اا ه اهحت تاوت اا لط تااا لمة عتاال  فا   مباا ايماااففةار ة اأ لةاد  اا ه

ياااةذااايهقم ايحيا ح اتاا هاططةا او اا لط ااا لمة عاوا اماطهيم بااعاها الم اا ايماااو ا الط ما
اب,Samara2014)4101 هحقطكاأه او مااي  اااأل ة)لةفم وا

 هتت ة باوتت اهح تتطاااأل اءااإل اتتم  ايهبتتطةاا ال طتت ااتتااا  ةا تتم ا  تت ااألةتتةاا اهراطتت اا تتهةاهط عااا
  ايماتتتاوااتتتاالتتتش ا  تتت ما ماوتتت الفتتتضاه  فتتتااأ اءاا يبتتتمطايهط تتتااايلفتتتمضاألاتتتمءاا هبتتتاطةاير تتتم  ا
اإليهم عتتتتااياإلةتتتتتمواياالتتتت  اا الم تتتت اد تتتت ااا تتتتهةامةايهياعتتتتااااه مهتتتتم ااإلط ملعتتتتااحتتتتي اأهاعتتتتااا ياتتتتيا

ط عااهقطتعذاأ اءاا اتياة اا  بتة اااتااا لاتااي تهذاابتهقمقاا تهةاها(.Torrington et, al,2008يا  قتمء)
ياأله افااا هةاهط عاا  ايمااوا  اهالاةاا هةاهط عااهقطعذااأل اءافاي هاياةاربايضم اا   ي اا اتياة ا

 Poister and)اا تتتهةاهط عااا  بتتتة ااوتتت افتتتةاا ا تتتهيعم ااإل اة تتتاوااتتتااأ تتتةاهحقطتتتكااألهتتت افا

Streib,2005اتتااأهتتذاا اليااتتةاا هتت اهتتدةةاوتت ا اوالعتتاااألوتتةا اايا حتتياورا ا هاليعضتتما تتهةاهط عاا(وايهالتت ا
 ار تت ااتتتاااإليهم عتتاايا  تتتال ا هح تتطااأ اءاا ايماتتتاااا  ياتتيايا هاتتيةاياا تتتهاةاة اا الا عتتااا تتتهال ذاياحفتتر ا

ا(ب4103واوياهوايا قابواSani,2012ففة)

 Chen and) ا ال طتتتتتتتتتتت ااتتتتتتتتتتتاااأل لعتتتتتتتتتتتم )اي صتتتتتتتتتتتفاادماتتتتتتتتتتتااأةلهتتتتتتتتتتت 

Huang,2009,Karlsson,2013,Tabasi et al,2014أااهيتتم ادشرتتاايةعقتتاالتتطااا تتهةاهط عم اا
ا اتتياة اا  بتتة ااي التتةاا ايماتتم اال دتتاواواتتاالتتش اهصتتاعذاا الاتتةواطتتهذااأللتت ا التتطااااده تتمةاهتتيوطةا
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أداتتتم ااةطتتتة ااههاتتتمذاا التتتما طااه تتتمد هذاد تتت ابتتتاليةهذا تتتم ياياا بلصتتت وافاتتتماأااا تتتهقامبايالهعتتتمةا
تتادتتماش ااما ايا اتتدهش اا يتتم ة اي تتلع اا  فتتمءا اا  طتت  ا ا اا ا تتمةا وتت اهح تتطاااإللتت اااياامة تتمههوااما ا 

يعافتتااهياعتتاايهاتتي ةارتت ةا ااألوتتةا اا التتما طااد تت ااإللتت ااااتتاالتتش ادا عتتااا هتت ة بوايهحهتتةاأيماتتاا
تتاما هاليعضتتم ايا حتتياورا مي  تت وتت ااههاماتتم اا التتما طاايهتت اهتتدةةاد تت اةنلتته ذاوتت اا الاتتةاياإللتت اااامة ع  

 Chew and)اهيصتةافتةااتاافاتم(با4101واا صتةاطة وايا اة تبو4104 هيماأ ا  ذ)ا ردل وايةوعاا

Chong,1999ا  تت اأااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا  تتماهتتأةطةافلطتتةاوتت اهحقطتتكاةدعتتماا ايماتتاوا)
 Tabasi et)اهيصتةافتةااتتالطياتتمااوا اهال قتاالهلفتعضاا ه  فتااياإليهم عتتااياإللت ااايهاتي ةاا ايه تم 

al,2014 Chen and Huang,2009,Karlsson,2013 Tan and Nasurdin,2011 Findikli 

et al,2015 Ozbag et al,2013ا   اأااهيم ادشراااالييعااا مبة الطااا هةاهط عم ا  اة ا  اتياة ا)
اا  بة ااياإلل اااا هيمعا ب

ا اما لكاعافااصعمنااا فةضااآله  اميهأ ع  ا

 ا ا ا تتاا حصتم عاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اااهيتتم ادشرتتااتااا اهيرتتعاأاا
او اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا 

 :في دعم إدارة المعرفةالموارد البشرية  إدارةاستراتيجيات دور  – 5/2

ة ا(اأااا االةوتتااهالهاتت اد تت اا اتتياOzbag et al,2013,Edvardsson,2008لتتطاافتتةااتتا)ط
وتت اااا تتهةاهط عم اا يمعفعتتااإل اة اا اتتياة اا  بتتة اوافتتم هيمطفوايا هتت ة بوايهاتتي ةااياتتااةتتذا  بتتة اوا

إل اة اا االةوتتاا التتةاا ايماتتاواااا قتت ةا اياا اة ااأل اءاياأل تتيةايا افموتتت وايتيتتمءاةقموتتااا تتهال ذواا اتتاا تت  ا
ة اا  بتة ااوت اا ايماتم واي  ت ااةه ما تتماوت  اة اا االةوتااهالهلتةااتااأهتذاا تمذااإل اة ااا تهةاهط عاا  اتيا

فتمااا تهياهااما يةطكا م ال ط اااااا تهةاهط عم اا يمعفعتااإل اة اا اتياة اا  بتة اواوففتمء اأ اءاا ايمتفاأع ت
ا يمعف واطهيرفاد  اا هيمااالمةوهايا مةههوايت   اه ياااالةوااا ايمفايا مةاههوااااأهذااح  ا ا

تت أااد تت اا ايماتتم ااUriarte,2008) تتةم)اوايام اهالططيتتهاوتت اا يمعفتتااتتااأهتتذاا تتيناما تتهقام هوايأعض 
هاي ةاا اياة اا  بة ااااالش اااةهقمءا م هةاهط عم اا هيمطتفايا هت ة بايهقطتعذااأل اءايهقت عذاافموتت ا
ا ر تتاا  التتما طااوتت اا تتم اا االةوتتاواحطتتتا ااا هيمطتتفاا فالتتم واهتتياا تت  اطهضتتاااا تتهقامبااتتيمفطاا

ير ةا ايوكاا ا هيماا اا يبوايه اااماطد  الت يةها   تبااالتمةفا  طت  ايافطت  ا يمااالمةفايللةا ا
  ايماتتتاوايهتتتداءااألوتتتةا اطيتتت ا ياا  تتت ي ااوتتت اا ايماتتتاايعفتتتياا تتت ط ذاا قتتت ة اد تتت اا تتتهل اذايهالطتتتكا
اا االةوااا هيمعاعاا  ةداايففمء وافاماأااا هةاهط عااا ه ة باا فالم اايا هال ذاا ا هاةاهد  ا   اابتمةفا
ا االةوتتاااتتاارلتتةاا قتتيماا  بتتة اواوم هتت ة بايا تتهال ذااتتااأهتتذاأ يا اا هاططتتةاوتت ادقتتي ااألوتتةا اي تت يفعمه ذا
ياتتتتيح ذااأل تتتت يبايا اة قتتتتااا اش اتتتتاا هي طتتتت اا االةوتتتتاايابتتتتمةفه موا ضتتتتمواا  تتتت اأاايهتتتتم داهقطتتتتعذااأل اءا
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تتت وتت ال تتكايابتتمةفااا االةوتتتااا شههاتتمذاا اهراطتت اميا افموتتت ايا هاليعضتتم اا ااييحتتاا  التتما طاواهاةتتةا اوال 
ايا هل اا مب

(اأااا تهةاهط عااا اتتياة اا  بتة ااهحهتتمجا  ت اا ه ماتتةاAfiouni,2007ياتاايمحعتتااألتةمواطيضتتي)
اتتعا  اة اا االةوتتاوا   تتاموا  ايماتتاالهاتتي ةاةألاام  تتماا  بتتة اا تت  اطهصتتفا م يتت ة ايا قعاتتاوايعصتتالبا

  اطتتر اا هيمو تتعاوايعصتت ياااعافتتاااده تتمةهااصتت ة ااةتتذياتتااا تتهل ا هوا اتتماطتتد  ا  تت ال تتكاا قعاتتاا  ايماتتاوا
 يةاا هةاهط عااا اياة اا  بة اواهياا هل اذا عم مه مااااأ ةال كاا ق ةا ااا هةاهط عاوايل كاهيمعذا
اةااياهالمياوايه  طةادا عااهاي ةاا  فمءا ايهاي ةاا الشرم اا هيمعاعاوا ل كاا االةواايا هأ ط اد  ا

 اأ ةتتتتتتتتةاا اليااتتتتتتتتةاا اتتتتتتتتدةة اوتتتتتتتت اي تتتتتتتتموا  اة اا االةوتتتتتتتتاوافاتتتتتتتتماهلتتتتتتتتطااأاميتتتتتتتتاااده تتتتتتتتمةاا اليصتتتتتتتتةاا  بتتتتتتتتةا
(UNCTAD,2012اوتتت ا ةا تتته ماإل اة اا االةوتتتاايا اتتتياة اا  بتتتة اااتتتااأ تتتةااإليفتتتم اا فمدتتتةا قتتتيايطاا)

ا ايمو اوا ااهيم احم ااا تهةاهط عم اابتهةفااإل اة اا االةوتااياا اة اا اتياة اا  بتة اوااتااأ تةاهبت ععا
ايه ط ااا مةيفاا شرااا ه وق مبايا اال يام واه م  اا االةوا

(اأاااإل اة ااا هةاهط عاا  اياة اا  بتة ااهت دذادا عتم ال تكاا االةوتااHar et al,2010فاماطلطا)
يابتتمةفه مايا تتهل اا موااتتاالتتش االهعتتمةاا الماتتةاا ايم تتباوتت اا يمعفتتااا ايم تت اا م ا تتمةا اا ايم تت اا

راا ايم با هبت ععاا التما طاا ي اا للتةا ايا االةوتاايحتياابتمةفااهت هايا االةوااا اا ي اوايالهعمةاا حمو
ا االةوتتتاااتتتعااألاتتتةافااأللتتتةما التتتةاا ايماتتتاواااتتتماع تتتمد اد تتت اهالمتتتعذايهياعتتتااأ اءاا التتتما طاوايةوتتتعا
ا ا هيماا االةو ا  ماا الما طاااتاالتش اا هت ة بوايأااعفتيااهاتي ةاأ اءاا التما طاااليت اد ت اا ها عتاا

 Tabasi et)فاتماهيصتةافتةااتا)اا االتمةفاا اا ي تاا ت مافتةاوتة ا التةاا ايماتاباا الف عاا ا ايدتا

al,2014,Chen and Huang,2009,Karlsson,2013 Tan and Nasurdin,2011,Findikli 

et al,2015,Jimenez-Jimenez and Sanz-Valle,2013ت اي تي ادشرتاااالييعتاالطا)هصتاعذاا  
ا هياعتااا ا يعتاايا هت ة بوايا هيمطتفوايهقطتعذااأل اءوايا هالتيعض(اا يمم فايهح ط  موايا الاةاا  امد وايا

ايدا عم ا  اة اا االةواب

ا اما لكاعافااصعمنااا فةضااآله  اميهأ ع  ا

هيتتم ادشرتتاا ا ا ا تتاا حصتم عاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اااتااا اهيرتتعاأاا
اب اا االةوايدا عم ا  اةاو اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اا

 :في تنمية اإلبداع التنظيميالمعرفة إدارة عمليات دور  -5/3

لتتطااا  تتمحةطااوتت اهح طتت ادتت  ادا عتتم ااماتتاالتتش ااةا التتااأ لعتتم اا  ةا تتاواي تت اأااهيتتم اه مطي تت
-Bhatt et al,2005,Gultekin,2009,Sookاتا)اا االةوتاايهةهطل تمايا تاعمه مواحطتتاي ت اأاافتش ا

Ling et al,2013يهما تتتأةتعادا عتتتم اأ م تتتعاواهتتت اهي طتتت اا االةوتتتاوايلري تتتموايهير ال تتتموا(ارتتت احتتت  
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(ادا عتتتم اا االةوتتتاا ما ه تتتمبوايا هي طتتت وايا لتتتراوايا تتتهلةاجاMarquardt,2002يهالعق تتتموايارهتتتةوا)
(اوتتتت اهي طتتتت ا4113ا اال ياتتتتم ايهح ط  تتتتموايا يقتتتتةايا يبتتتتةوايا هالطتتتتكوايا اصتتتتم راوايعحتتتت  هم)ح مر وا

(ادا عتم اا االةوتااChen,2007اوايا هبتمة اوط تموايا تهال ذاا هيمعات والطياتماعحت  )ا االةواواييقتةاا االةوت
 ما تتتتتتتتتتتته م اا  االةوتتتتتتتتتتتتاا التتتتتتتتتتتتةالط تتتتتتتتتتتتاااألداتتتتتتتتتتتتم وايا ه تتتتتتتتتتتتمباا االةوتتتتتتتتتتتتاواييبتتتتتتتتتتتتةهموايا تتتتتتتتتتتتهل اا مبا

(ا أااا ايماااا قم ة اد  اهي ط اا االةواايا هبمة اوط مايهالعق مواه يااأ ةةاDarroch,2005ي يضي)
اراعتتتماا هيمو تتتعااا ا تتتهاة وااتتتاالتتتش ارتتت ة اا ايماتتتااد تتت اهقتتت عذاا ايه تتتم ايا لتتت ام ا ل ادعتتتاايهحقتتتكاا 

ا   ط  واياإلضمواا  ت الاتيطاا ايتهداأياا ل اتااا حتم  ايهاتي ةهايهح تطيهوايهلفتعضاه  فتااا ايه تم ا
 Findikli etاتتتتتا)اوتتتت ااا  محتتتتتتاطهفتتتتتكااتتتتتعافتتتتتش ااويا لتتتت ام اا حم عتتتتتابايألنتتتتتةاضاهتتتتت ااا  حتتتتتت

al,2015,Chen and Huang,2009وتت ااهح طتت ادا عتتم اا االةوتتااوتت اهي طتت اا االةوتتاوايابتتمةفاا)
ةتتةاهي طتت اا االةوتتااوتت ارتت ة اا ايماتتااد تت اهاتتي ةاأوفتتمةا  طتت  اال دتتااههاا االةوتتاوايهالطتتكاا االةوتتاوايا

يافطتت  وايحهتت اهةرتت اهتت هااألوفتتمةا  تت اا تتهيمااإللتت ااواالتت ااتتااأااه تتياارتتم ة اد تت احتتةاا ابتتفش ا
أ ةتتةاففتتمء وايهتتد  ا  تت االه تتمةا ا  طتت  اوتت اا  تتيقوايهافتتااا ايماتتاااتتااهة اتتاااا حم عتتااد تت ايحتتي

ا(بBhatt,2001األوفمةاا   ط  ا   ا  عايل ام ايأ م طباداة)

يهالتتتتتتتتتتتةفاابتتتتتتتتتتتمةفااا االةوتتتتتتتتتتتاا أي تتتتتتتتتتتماا الا عتتتتتتتتتتتااا هتتتتتتتتتتت اطتتتتتتتتتتتهال ذال تتتتتتتتتتتمااألوتتتتتتتتتتتةا ااتتتتتتتتتتتاا الضتتتتتتتتتتت ذا
وفتتمةايا للتتةا ايا ا تتمةا ا(ا أي تتماهاليتت اه تتم  ااأل4112يعصتتف م)ا االمي وا(Florence,2008ا تت الض)

تتتت وايا تتتتهالام ااتتتتماعالةوييتتتتها حتتتتةاملتتتتطااا التتتتما طاوايهها تتتتباأااعقتتتتيذاا التتتتما ياا ماهصتتتتم ال الضتتتت ذا الض 
اهالطتكاا االةوتابتطةايعا ابفش اد  ايحياال اواوم االةوااحقعقااهيايادي اماطهذاهقم ا مايا تهالام  مبا

 ماأياهي طتت هما اة قتتااوالم تتااهضتتاااهحقطتتكا  تت اا اامة تتااياا تتهل اذاا فال تت ا  االةوتتاواا هتت اهتتذاا ه تتمل
ا ايماتتتاا ففتتتمء ايومد عتتتاوااتتتاالتتتش ااا تتتهفم  ااي تتتماوتتت احتتتةاا ابتتتفش وايارهيتتتمصاا فتتتةصواياهلتتتم اأهتتت افا

اب(Bhatt,2001,Dalkir,2005,Emadzade et al,2012)اا قةاةا وايهة اه ما   ا  عايل ام ايدا عم 
(اأااا ه تتمباا االةوتتاايهي طتت همايهلر ي تتماGholami et al,2013و)ياتتاايمحعتتااالتتةموايضتتي

يه تتتتم  اا االةوتتتتاايهالعق تتتتماهتتتتدةةاهتتتتأةطةاا مبتتتتةاوتتتت ا اعتتتتعاأ التتتتم ااأل اءاا هيمعاتتتت واااةتتتتةاوتتتت ا يهم عتتتتاا
(اأااTaleghani et al,2012)ايضتيلطياتمااا اتيمفطاوايااله تمةوايدشرتم اا الاتةوايةضتمءاا الاتشءب

مو تتعاواوتت احتتطااأاال تتكاا االةوتتاايا تتهل اا ماطتتد  ا  تت ااإللتت ااا تتهاهتتأةطةافلطتتةايا مبتتةاوتت اا اطتتر اا هي
ا   اأااهيم ادشراااالييعاالطاادا عم ا  اة اا االةوااياإلل ااااإل اة ايا هقي ب(اKor,2013)يأبمة. اإلل اا

ا اآله يهأ ع ما اما لكاعافااصعمنااا فةضا

ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتااهيتتم ادشرتتاا ا ا ا تتاا حصتتم عاالتتطاادا عتتم ا  اة اا االةوتتاتااا اهيرتتعاأاا
اباحةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا 
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 :ة المعرفةإدار من خالل  اإلبداع التنظيميإدارة الموارد البشرية في تنمية  استراتيجياتدور  -5/4

عالةفااإلل ااوا أيهادا عاادق عااهد  ا   اح ي ايأوفمةايافمهعذايأبفم اويعااييمة م ايايه م ا
(اهتتيافعفعتتااا هففطتتةاDavila et al,2006)ا(واياإللتت اااديتت 4104)ا ردلتت واااةتتاههصتفا تتم هفة ايا ح 

دااا  عمرم اا هق ط عاااتعاا هحضتمةافتةاأبتفم اا ااتماة ااتااهليت ادا عتم اا هاططتةاي داتهوا اتمااا الط  ا
ا ااا ايمااايدا عمه مايالة مه مبعحقكاهحيا ا ل ادعااو الط

ةاههصتتتتتفا فيي تتتتتما  طتتتتت  ايافطتتتتت  اياهصتتتتت اا حتتتتتةا(ااإللتتتتت ااا أيتتتتتهاأوفتتتتتم4104يعصتتتتتف)ا رهةاي و
ا ابتتتتفش واأياهاتتتتي ةاأ تتتتم طبايأهتتتت افواأياهالاطتتتتكاةدعتتتتاواأيا دتتتتم  اهةفطتتتتبااألياتتتتمطاا االةيوتتتتااوتتتت ا

اا   يفعم ااإل اة ااو اأبفم ااهاطر اياهاية اه وعاا ايمااا   ااألامذبا

اتتتماهتتتيا  طتتت وا(اأاااإللتتت ااواطهاةتتتةاوتتت ارتتت ة اا ايماتتتااوتتت اا هيصتتتةا  تتت اLynch,2006ي تتتةم)
ضمواارعاااأ لةوايأ ةاايهق عذاايهداأيال اااأوضةااتااايه تم اأيالت ام اا ايمو تطااوت اا  تيقوا ياا
أ اطهحقتتتكااإللتتتت ااوااتتتتاالتتتتش اهقتتت عذاايتتتتهداأيال اتتتتاا  طتتتت  واأياا الاتتتةا أ تتتت يبا  طتتتت االه تتتتفادتتتتاا

امأيا ر ع اامم   ط اف ع اأاااإلل ااار اعفياااإلهعماا ا(4113ي لطا)ا  فمةياواا(بKotler,2000ا ايمو طا)
و ااقمل ااا حم تااا قم اتاوافاتماعاةتةااصت ةاا ه  طت وااتااأ تةااحمومتااا ايماتااد ت احصته ماا  تيرعاا
يهاي ةهتتمواأيارتت اعفتتيااا هي عفتتااا   طتت  وايهتتياأااعفتتياا اةم تتاايضتتعاأبتتعمءااالةيوتتااير عاتتااوتت اهي عفتتاا

اتاارلتةواياإللت اااهتياأااه تيااا اهحتتة اا  طت  اوت ايفتلاا ا تم واأيايق  تما  ت اافتمااتلتةا تذاه تهل ذ
األي او اا  يقوايو اه ااهاطرا صمحباإلل ااوا أيهااألي او اا هيصةا   اا ففتة ايا ايتهداأياا ل اتاا
داااآللة اايهذاا اق  ياوايحه او احم ااا هح طاواو ااصمحباا هح طااعفياااألي ا اماأ لةاد  ا

اا ايهداأياا ل ااااااهال عش ب

(اأااهيتم ادشرتاااالييعتاالتطااChen and Huang,2009)ألتةمواهيصتةافتةااتاااعتياتاايمح
اامة تتتااا تتتهةاهط عم اا اتتتياة اا  بتتتة ااياا اة اا االةوتتتاوافاتتتماأااهيتتتم ادشرتتتاااالييعتتتاالتتتطاا  اة اا االةوتتتاا
ياإلل اااا هيمعا اياأل اءوا ضمواا   اي ي ادشراااالييعاانطةاا مبة الطااا هةاهط عم اا اياة اا  بة اا

 Tan and)ا تتتت افتتتتةااتتتتاايوتتتت اا  تتتتعمقايف تتتتهوا ياإللتتتت اااا هيمعاتتتت ااتتتتاالتتتتش ا  اة اا االةوتتتتاب

Nasurdin,2011اأااهيتتم ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااياإللتت ااا)
ء(اا هيمعاتت وافاتتتماأااهيتتتم ادشرتتتاااالييعتتاالتتتطاافتتتةااتتتاا)ا تتهةاهط عااا هتتت ة بوايا تتتهةاهط عااهقطتتتعذااأل ا

ياا اة اا االةواوافاماه البا  اة اا االةواا يةاا ي عااو اا الشراالطااا هةاهط عااا ه ة بايدا عتاااإللت ااوا
(ا  ت اأااهيتم ادشرتااPourkiani et al,2011)أبتمةلطياتما يا تهةاهط عااهقطتعذااأل اءاياإللت ااااإل اة ب

عتتاوافاتتماأااهيتتم ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااالييعتتاالتتطااا تتهةاهط عم اا اتتياة اا  بتتة اايل تتكاا االةوتتااا هيمعا
  ت اأاافتةااتااا تهةاهط عااا(Findikli et al,2015)هيصتةفاتما. ا االةوااا هيمعاعااياإللت اااا هيمعات 

هقطتتتعذااأل اءوايا تتتهةاهط عااا هاليعضتتتم ايا افموتتتت اهتتتدةةاوتتت اارتتت ة اا ايماتتتم ااحتتتةاا  ةا تتتااد تتت ا  اة ا
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ط عااا ه ة بوايا تهةاهط عااا هاليعضتم ايا افموتت اهتدةةاوت اا االةواوافامالطي اا يهم داأاافةااااا هةاه
(اأااهيتم ادشرتااOzbag et al,2013)ايضتي رت ة اا ايماتم ااحتةاا  ةا تااد ت ااإللت اااا هيمعات ب

االييعتتااا مبتتة التتطاا  اة اا اتتياة اا  بتتة اايا قتت ة اد تت ااإللتت ااوايهيتتم ادشرتتاااالييعتتاالتتطاا  اة اا اتتياة ا
ةواوايهيم ادشراااالييعتاانطتةاا مبتة التطاا  اة اا اتياة اا  بتة اايا قت ة اد ت ااإللت اااا  بة ااياا اة اا اال

اااالش ا  اة اا االةواب

اهأ ع ما اما لكاعافااصعمنااا فةضااآله  

دشراانطةاا مبتة ا ا ا ا تاا حصتم عاالتطاااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة ااااا اهيرعاي ي ا
اااحتتةاا  ةا تتتاايهياعتتاااإللتتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتتش ادا عتتم ا  اة اا االةوتتتااا  بتتة ااوتت اا ليتتتي اا ه مة تت

ابفاهاطةاي عا

 :منهجية البحث -6
طهال تتكاهتت ااا  حتتتال ةا تتااااه مهتتم اا هقيعاعتتاا  ا تت ي طااوتت اا ليتتي اا ه مة تتااا عايعتتااي  تت ايحتتيا

وتتتت اااياتتتتااةتتتذاااا هيمعاتتت واا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتتة اوايدا عتتتم ا  اة اا االةوتتتتاوايهياعتتتاااإللتتتت 
هصتتتتاعذاهتتتت ااا  حتتتتتاعالهاتتتت اد تتتت اا اتتتت لةاا يصتتتتف اوتتتت اا  حتتتتيتااإلي تتتتميعاواي  تتتت ا اتتتتةضايصتتتتفا
ا لصم صايا اهاطةا اا لمصاا ابف ااا  حتايف   اا الشرم اياالهشوم الطااه هاا اهاطتةا وايا هت ا

 ا  اة اا االةوتتاافاهاطتتةاي تتعاواههاةتةاوتت اا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اافاهاطتةا اا تتهق اوايدا عتتم
ياإلل اااا هيمعات افاهاطتةاهتم عوافاتماع تهل ذاا  حتتاا اتي داأ  تلل ا اتةضاهح طت اهتأةطةادا عتم ا  اة ا
ا االةواافاهاطةاي عااد  اا الشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا وافاتما

ةهموايا هاعاا  حتايدطيههواياهاطةا اا  حتايأ م طباا قعملواطهيمي اا لعميم اا اا ي اا   حتاياصم 
يأ ا ا اتتتعاا لعميتتتم وايهقطتتتعذااادهام عتتتاايا صتتتشحعاا اقتتتمطعلاا ا تتتهل اااوتتت اا  حتتتتوايأ تتتم طباهح طتتتةا

اا لعميم اياله مةاا فةيضب

 :أنواع البيـانات ومصادرها -6/1

هحقطتتتكاأهتتت افاا  ةا تتتاواوتتت اا  حتتتيتاهالهاتتت اا  ةا تتتااا حم عتتتااد تتت ايتتتيدطاااتتتااا لعميتتتم اا شراتتتاا 
ا  تتم قااا اهال قتتاا اهاطتتةا اا  حتتتوا مإلضتتمواا  تت اا لعميتتم اا  اعتتااا اهال قتتاا التت  اا ا تت ي طااوتت اا ليتتي ا
ا ه مة تتتااا عايتتت وايادهاتتت اا  محتتتتاوتتت اا حصتتتي اد تتت العميتتتم اا  حتتتتاا ةمييعتتتااد تتت اا يبتتتةا ايا هقتتتمة ةا

ا ايبتتتية اينطتتتةاا ايبتتتية وايا اةا تتتعاا الةتعتتتااياأل يلعتتتااا صتتتم ة ادتتتااا ليتتت اا اةفتتتر اا عايتتت واا  حتتتيتا
 يا ا ش ايا  ية م ب

 مإلضمواا   اا لعميم اا ةمييعاواهذااادهام اد  اا لعميم ااألي عااا شرااا هحقطكاأه افاا  حتوايههاةةا
وتتتت اهيصتتتتطفاا تتتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتتياة اا  بتتتتة اوايهيصتتتتطفادا عتتتتم ا  اة اا االةوتتتتااوتتتت اا ليتتتتي ا
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 مة تتااا عايعتتاوايفتت   اهقطتتعذا ة تتااهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت وايادهاتت اا  محتتتاوتت اا حصتتي اد تت اا ه
 طااوتت اا لعميتتم ااألي عتتااحتتي اا اهاطتتةا اا  تتملكا فةهتتماد تت ارم اتتااا هقصتتمءااي  تتاا  تت اا ا تت يا

اا ليي اا ه مة ااا عايعاب
 :مجتمع وعينة البحث -6/2

تت ة اا  بتتة اواوتت اافتتةااتت طةا م ايماتتااعالتت ااتت طةا  اة ااتتياة ا  هي تتهااا تتهةاهط  اإل اة اا اتتياامييوق 
 بة اوا ضمواا   اأااه ااا  حتاع ال ا  ةا اايهيصطفاالعالااا الشراالطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة ا
ا  بتتة اايهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت ااتتاالتتش ادا عتتم ا  اة اا االةوتتاافاهاطتتةاي تتعااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاا

ا هاتتعاا  حتتتاعبتتتاةافتتةااتتااا اتتت طةاا التتمذاييم تتباا اتتت طةاا التتمذ)  اة اد عتتم(واياتتت طةاا عايعتتاوا تت ااوتتت اا
  اة )  اة اي تتتا (واية تتتعلار تتتذا)  اة ا بتتتةاوعا(اوتتت اا ليتتتي اا ه مة تتتا)دمذوايلتتتمصو(ا تتتم عااوايا  تتتم لا

ا(اطيضيا    0(اا طةوايا   ي اةرذ)4424د  هذ)
 (1ول رقم)جد

 ل الدراسةعدد المسئولين في البنوك التجارية مح
 

 اوقطـــــــــ ظ
 رر 
 اوة  ك

 اعراتا اوفلي 
 )اريت   م    اةه(

 اعراتا او سطى
 (اراتا)اريت 

 اعراتا اع،تا،ي 
 )تئيس قسم(

 

 اعاا و 

 1331 737 121 212 2 بنوك القطاع العام التجاري 

 1271 723 371 197 1 بنوك القطاع الخاص التجاري

 2313 1112 799 127 3 اإلجمالي

  ،4102المصدر : إعداد الباحث في ضوء بيانات البنك المركزي اليمني، اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش على البنوك 

  لتتةاح تتذاا هاتتعاا  حتتتايصتتالي ااا يصتتي ا  اعتتعاافة اهتتهوا ضتتمواا  تت اا قطتتي اا لمصتتااااييمتتة ا
هاتتم اد تت اأ تت يباياا تتةاءا اا الطيتتم ا م يرتت ايا ه  فتتااا اةه اتتاال تت ااا يتتياااتتااا  حتتيتواوقتت اهقتتةةاااد

عالها اهت ااا  حتتاد ت ادطيتااياحت  اا تهق اوايهت ادطيتااا ا ت ي طااوت ايا  اعاا لعميم ااألي عااا شرااوا
ا اةا تتراا ة ع تتعاا  ليتتي اا ه مة تتاا)دتتمذوايلتتمص(ايفموتتااا فتتةيااا هتت اهقتتعاوتت اأاميتتااا المصتتاااصتتيالمءا

طيتاااتاا  اتم  اا ا ت ي طااوت ااإل اة اا ال عتمايا ي تا اياحمومااهالراياحموماا بوايهذاهح ط اح تذاا ال
ا( 0224يقشادااة هبمة اي ي ياواا4103اياإلبةاوعاوا م هل اذاا صعاااا ة مضعااا هم عا)  امدطةو

 

 

ا حطتا ا
ااا=اح ذاا الطيا

ا0924يه ا=اا%23 ا=اا  ة ااا االعمة ااا اقمل اا  ة ااا ةقا
 %31و ااي  ااا ي موا=اي  ااا فبةا=افا=اي  ااا ي مواو اا هير عاياااةذا

Δا%3=اا هاا ا ايواا لاأاي  ا=اا

 ف( -5ف)×ن×2إ

 Δ2 ف( -5ف ) 2ن +إ 

 ظ =
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اايمفا4424اا=اح ذاا ا هاعا

اطهضياأااح ذاا الطيا اي م هل اذاا االم  ااا  م قا
 

 

ي  حبادطيااا  حتواهذاا هل اذا  ةاءا اا الطيااا البيا عااا ا قعاا هاةطتةافتةاا تهيما  اة اوت ا
تا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ا  قمدت  اا هلصتعصاامواحطتاهذاهير عاا ال  ااإل ام  ا الطيتااا ا ت ي طاوايوق 

رم اتتااا هقصتتمءاد تت اا ا تت ي طااوتت اا اةفتتراا ة ع تتعااا333ا اهيم تتبااتتعاح تتذاا ا قتتاوايرتت اهتتذاهير تتعا
بوايت تتلا   ليتتي اا ه مة تتا)دمذوايلتتمص(ايا فتتةياافموتتااا هتت اهقتتعاوتت اأاميتتااا المصتتاااصتتيالمءوايهالتترواياا

وايههاةتةايحتت  اا االمطيتااوتت ا%42رم اتتاا االت  اا تته م ااا443ا هقصتمءاا صتتم حاا هح طتةادت  ارتتيا ذاا
 هتتتياوةااإل م تتتم ا تتت ط موايا هتتت ايرتتتعاد ط تتتماااه تتت اا افتتتة  اا هتتت اهتتتذاهي عتتتهارم اتتتاااا هقصتتتمءا  ط تتتموايمتتتة ا

يةد تتمءاااإل اةا واالهعتتمةاديتت ا تتحباا الطيتتاوايههاةتتةاوتت اا اتت طةاا التتمذواييم تتباا اتت طةاا التتمذواياتت ةاءا
 .األر مذاو اا اةا راا ة ع عاايا فةياا  ليي اا ه مة ا)دمذوايلمص(اا عايعا

 :متغيرات البحث وأساليب القيـاس -6/3

اوعاماعأه اع هالةضاا  محتاا اهاطةا ايا اقمطعلاا ا هل اااو اا  حتواي   اد  اا يحيااآله  

 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية: -6/3/1

اطتتتةا اة ع تتتعاواهتتته لصاوتتت ا)ا تتتهةاهط عااهلاتتتعااا اتتتياة اا  بتتتة اوايا تتتهةاهط عاايهضتتتذالا تتتاااه
 ا هيمطتتتفوايا تتتهةاهط عااا هتتت ة بايا هاتتتي ةوايا تتتهةاهط عااا هاليعضتتتم ايا افموتتتت واا تتتهةاهط عااهقطتتتعذاأ اء

اتااوايرت اأافتااهح طت اهت هاا ا ايدتاااتااا اهاطتةا ايهياطه تماموةدع تاااهاطة اا34يهضذا (،ا اياة اا  بة ا
 Aldaibat and Irtaimeh,2012,Chenلش اا اةا الااا بما اا   ةا م اا  م قاا ا اا الشراااةة)

and huang,2009,Chew and Chong,1999ي قعتتملاا(ب4114وحماتت و4112وا تتيا ايوياتتاو
اهاطتتةا اا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااا تتهل ذاا  محتتتااقعتتملااهالتت  اا ليتتي وايهتتذااادهاتتم اد تت ا

تت3عتتملا عفتتة اا بتت طةايا اهتت ةجااتتاالاتتلايقتتمطواحطتتتاعبتتطةاا تتةرذا)اق والطياتتماعبتتطةام(ا  تت ااياوتتكاهاما 
تت0ا تتةرذ) يرتت اا تتهل ذاهتت ااا اقعتتملاوتت ااااتتعاي تتي ا ة تتااحعم عتتااوتت اا ايهصتتفوام(ا  تت انطتتةااياوتتكاهاما 

 تتاااامة تتاارم اتتاااا هقصتتمءا)ا  تتدا ااألي (ا قعتتملااه مهتتم اا ا تت ي طااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاايحتتيا ةا
ا(ب0 اا اياة اا  بة اا)ايمةاا حكاةرذ  اةاا هةاهط عم ا

ا

ا

(1993)2  ×2313×290 (1- 290) 

 (2920)2  ×2313 (+1993)2  ×290 (1- 290) 
= 

 

 مدير  330= 
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 :عمليات إدارة المعرفة -6/3/2

(، يهالطتتكاا االةوتتا، يابتتمةفااا االةوتتا، يهضتتذاةشةتتاااهاطتتةا اة ع تتاواهتته لصاوتت ا)هي طتت اا االةوتتا
ش اا اةا التتااوايرتت اأافتتااهح طتت اهتت هاا ا ايدتتاااتتااا اهاطتتةا ايهياطه تتمااتتاالتتموةدع تتاااهاطتتة اا33يهضتتذا

 Sook-ling et al,2013,Chen andا بتتتتتما اا   ةا تتتتتم اا  تتتتتم قاا ا اا الشرتتتتتاااةتتتتتةا

huang,2009,Bourini et al,2013) Naguyen,2010,Kor,2013, Jimenez-Jimenez 

and Sanz-Valle,2013,Nafei,2014بااي قعتتتملااهاطتتتةا ا4114واا الة قتتت و4112واا االتتتمي و)
محتتتتااقعتتتملااهالتتت  اا ليتتتي وايهتتتذااادهاتتتم اد تتت ااقعتتتملا عفتتتة اا بتتت طةادا عتتتم اا االةوتتتااا تتتهل ذاا  

(ا  ت انطتةااياوتكا0والطياماعبطةاا ةرذ)م(ا   ااياوكاهاما ا3يا اه ةجاااالالايقمطواحطتاعبطةاا ةرذا)
يرت اا تهل ذاهت ااا اقعتملاوت اارم اتاااا هقصتمءا)ا  تدا اااعاي ي ا ة تااحعم عتااوت اا ايهصتفوامهاما ا

اه مهم اا ا  ي طااو اا ليي اا ه مة اايحيا ة اااامة اادا عم اا االةواا)ايمةاا حكااا ةمي (ا قعمل
ا(ب0ةرذ

 :اإلبداع التنظيمي -6/3/3

يهضذالا اااهاطةا اوةدعاواير اأافتااهح طت اهت هاا ا ايدتاااتااا اهاطتةا ايهياطه تمااتاالتش ا
 ,Tabasi et al, 2014, Findikli et al ,اةتة)ا اةا التااا بتما اا   ةا تم اا  تم قاا ا اا الشرتاا

2015, Tan and Nasurdin, 2011, Pourkiani et al, 2011اOzbag et al, 2013, Kor, 

2013, Al-Hakim and Hassan, 2012, Taleghani et al, 2012)باي قعتملااهاطتةا ااإللت ااا
 بت طةايا اهت ةجااتااا هيمعا اا هل ذاا  محتااقعملااهالت  اا ليتي وايهتذااادهاتم اد ت ااقعتملا عفتة اا

تت3لاتتلايقتتمطواحطتتتاعبتتطةاا تتةرذا) تت0والطياتتماعبتتطةاا تتةرذ)م(ا  تت ااياوتتكاهاما  اتتعاام(ا  تت انطتتةااياوتتكاهاما 
اا هقصتتمءا)ا  تتدا اا ةم تتت(ااوتت ارم اتتايرتت اا تتهل ذاهتت ااا اقعتتملااي تتي ا ة تتااحعم عتتااوتت اا ايهصتتفو

ا(ب0ل اااا هيمعا ا)ايمةاا حكاةرذ قعملااه مهم اا ا  ي طااو اا ليي اا ه مة اايحيا ة ااهياعاااإل

 :أداة البحث وطرق جمع البيانات -6/4

ا  حتتتا صتتفااة ع تتااد تت اهصتتاعذارم اتتااا هقصتتمءااي  تتها  ا تت ي طاواااتتااعبتتا يااااهتت اادهاتت 
ايصتتبااتت طةادتتمذواييم تتبااتت طةادتتمذواياتت طةا  اة واية تتعلار تتذااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاوا

ا شراتاوايرت اةيدت اوت اهصتاعا ماا   تمااايا  ت ي اايا يضتيووايهةهطتبااأل ت  اا  اعاا لعميتم ااألي عتاا
يا ال تتمةا اح تتباه   تتةاديااتتةاا  حتتتوايهتتذاهلصتتعصاا صتتفحاااألي تت ا هقتت عذاا  حتتتايا  تت فاايتتهوا
يا تتباا هالتتميااوتت اا تتهعفمءالعميتتم ااا هقصتتمءواأاتتماا صتتفحم ااأللتتةماوقتت اابتتها  اد تت اأةتالتتااأ تت  اا

(ا قعملااه مهم اا ا  ي طااو اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ااااهاطة اا34 ااألي ا)ة ع اوالصصاا  دا
(ا قعتملااه مهتم اااهاطتة اا33يحيااامة تااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اوايلصتصاا  تدا اا ةتمي ا)

ا3م تتت)ا ا ت ي طااوت اا ليتي اا ه مة تتاااحتةاا  ةا تاايحتتيااامة تاادا عتم ا  اة اا االةوتتاواأاتماا  تدا اا ة
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 (اوقتت الصتتصا قعتتملااه مهتتم اا ا تت ي طااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاايحتتيا ة تتااهياعتتااااهاطتتة ا
ااإللتت اااا هيمعاتت وايلصتتصاا  تتدا اا ةا تتعا هح طتت ايتتيااا قاتتمااا تت  اطيهاتت ا  عتتهاا لي )دتتمذوايلتتمص(ب

 قتتااا ر تتمة اا قصتتطة واي  تت ةااإلبتتمة اهيتتموا  تت اأيتتهلاهتتذا اتتعاا لعميتتم اا لمصتتاا ما هقصتتمءا م تتهل اذااةا
 ه تت عذارم اتتاااأل تت  اا م طتت وايبتتةواالعالتتاااا هقصتتمءايأه اوتتهواةتتذاهةف تتما طتتهذااإل م تتاادي تتماوتت اا يرتت ا
ايا افتتتمااا ايم تتتلطاا  ا هقصتتت ااتتتي ذواةتتتذا اال تتتمادتتتاااة تتتكاا اقمل تتتااا بلصتتتعااا قصتتتطة ااتتتة األتتتةمبا

لضتمد ما  هح طتةواييبطةاهيموا   اأيهلاهذاهةاطراا لعميتم اا هت ااحهتي اد ط تما ا قم اتاواي  ت اإل لم  تماياا
تتتتاSPSS م تتتتهل اذاحراتتتتاااأل تتتتم طبااإلحصتتتتم عااا الصصتتتتاا   حتتتتيتااا هامدعتتتتاا  لاتتتتااهح طتتتتةااميوق 

ا لعميتتتتم بايههاةتتتتةاا لاتتتتي ااألي تتتت اوتتتت ادا عتتتتااهح طتتتتةاا لعميتتتتم ااألي عتتتتاا  تتتت هاا  ةا تتتتاوالهقطتتتتعذاا ة تتتتم ا
ادها  اد ط تماا  ةا تااا حم عتاواي  ت ارلتةا  تةاءاا هح طتةاياادهام عاوايف   اا اص ارعاا  اقمطعلاا ه ا

ا م طباهح طةاا اهاطةا اا اهال   باإلحصم  ا م هل اذا الضاأ

 :تقييم االعتمادية والصالحية للمقاييس المستخدمة في الدراسة -6/5

عذاهاة تت اا لاتتي ااألي تت اوتت ادا عتتااهح طتتةاا لعميتتم ااألي عتتااا لمصتتاال تت هاا  ةا تتااوتت ااحمي تتااهقطتت
  اقتتمطعلاا هتت اادهاتت  اد ط تتماا  ةا تتااا حم عتتاواي  تت ااValidityيا صتتشحعاااReliabilityاادهام عتاا

ل  فاهق طةاألامءاا قعتملاا البتيا عااير تم  ا ة تااا ة تم اوت اا اقتمطعلاا ا تهل اااوت اا  ةا تااا حم عتاا
اااايمحعااألةمبااايمحعاوايا هيصةا   ااقمطعلاعافاااادهام اد ط ماو ا ةا م اا هقل عاا

 :تقييم االعتمادية -6/5/1

 مده تتمةهاأ ةتتةا  Alpha Correlation Coefficientهتتذاا تتهل اذاأ تت يبااالماتتةاااةه تتمطاأ فتتم
أ م طباهح طةااادهام عاا ا ااو اهقطعذا ة ااا هيم كاا  ال  الطاااحهيعم اأياليي اا اقعملاا لمضعا

امليي اا اقعملا  ليعاااأل م عااا اا يبارعم  ماي علابط  ا شله مةايو اهح ط اا ماهاةطةااحهيعم اأيا
 ا تهيعم اامي  ت ايوق تا1941  ت اا1941تلتةوايأااا حت ي اا اقلي تاا االماتةاااةه تمطاأ فتماطهتةايوااتمالتطاا

(بايهتذاهالطتكاأ ت يبا0224  ة تلواHair et al,2010 ,هح طتةااادهام عتااوت اا ال تيذااا هامدعتاا)
ملاا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اواياقعتتملادا عتتم ا  اة اا االةوتتاواياقعتتملاااةه تتمطاأ فتتماد تت ااقعتت

اإللتت اااا هيمعاتت واي  تت ا صتتية ا  ام عتتاا  اقعتتملاففتتةاي  تتةااهاطتتةااتتااا اهاطتتةا اا هتت اطه تتياااي تتما
  اة اا اقعتتملاد تت احتتت  باي قتت اأم تتة ايهتتتم داهح طتتةااادهام عتتااأاااالماتتتةاأ فتتما  اقعتتملاا تتتهةاهط عم ا

ياقعتتملا  1923واياقعتتملادا عتتم اا االةوتتااففتتةاعاةتتةاحتتيا  ا1923ا  بتتة ااففتتةاعاةتتةايحتتياااتتياة ا 
(ا0وايهتياادبتةا  ة تاادم عتتاااتاااادهام عتاوايا  ت ي اةرتتذ)1921اإللت اااا هيمعات اففتةاعاةتةاحتتيا  ا

اطيضيا ة ااااه مقاا  ال  ا احهيعم اا اقمطعلاا ا هل اااو اا  ةا اافاماط   
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 (1جدول رقم)
 تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة )مخرجات تحليل 

 ((Reliability Analysisاالعتمادية
 

 اوااغيــــــــــتاإ
 رر 
 اوفة تاإ

 اف ال اوثة إ
(Alpha) 

 2917 7 استراتيجية تخطيط الموارد البشرية 1

 2913 3 استراتيجية التوظيف  2

 2992 1 يجية التدريب والتطويراسترات 3

 2992 7 استراتيجية التعويضات والمكافآت 1

 2992 7 استراتيجية  تقييم أداء الموارد البشرية  0

 2990 32 ااا و  اقي س اساتااياي إ اوا اتر اوة،تي 

 2991 12 توليد المعرفة 1

 2991 13 مشاركة المعرفة 2

 2990 1 تطبيق المعرفة 3

 2990 33  س  الي إ اراتا اوافت، ااا و  اقي

 2992 0 اعةراظ اوا  يا 

 تم تطبيق هذا األسلوب على كل بعد من أبعاد المقياس الخاضع لالختبار على حدة، باإلضافة إلى المقياس
 اإلجمالي

يتيتتمءاد تت ايهتتم داا هح طتتةاا  تتملكواوتت ااا اقتتمطعلاا ا تتهل اااوتت اا  ةا تتااههاهتتعال ة تتاادم عتتاااتتاا
قاا تتت ال  التتتطاااحهيعمه تتتموايعافتتتاااادهاتتتم اد ط تتتماوتتت اا اةاحتتتةاا شحقتتتاااتتتااا هح طتتتةاوتتت اهتتت هاااه تتتم
ا.ا  ةا ا

 :تقييم الصدق/ الصالحية -6/5/2

 م ي تت اا  هحقتتكااتتااصتت قاا اقتتمطعلاا ا تتهل اااوتت اا  ةا تتاا)رعتتملاا افتتمهعذااأل م تتعااا هتت ااتتاا
اا ة تتتاااصتتت ارعااا اقعتتتملاا لمضتتتعاا افهتتتةضارعم تتت ماي تتتعلابتتت ءاتلتتتة(واي اتتتةضار تتتم  اا هحقتتتكااتتت

يهالي اه لعصاا اهاطةا اأيااConstruct validity: شله مةاهقةةا ه ماااة قااصشحعااليعااا اقعمل
الهصمةهماو اد  اأرةااااا اليااةاأياهق عذاا اهاطةا ا   اا ايدم اعا كاد  افةااي ماا ذادماةوا

أوضتتةااأل تتم طبااExploratory Factor Analysisا (EFA)اا ه بتتمو اا التتما  يعالتت اا هح طتتةا
اله مةاصشحعااليعااا اقعملااااحطتار ةههاد  اارهةاوااأل الم اا حقعقعتاا  اقعتملاا لمضتعا شله تمةا
يا هحقكاااااما  اافمي اه هااأل الم اههفكااعااأل الم ااألص عااو اا اقعملااألص  اا ت  اهتذاا تهل ااها

عضاا لعميتتم ااتتاالتتتش اا تته الم ااحهيعتتم اا اقعتتملاا هتتت اوتت ااا هقصتتمء؟وا ضتتمواا  تت ا يةهاوتتت اهلفتت
هحصةاد  ااالماش اهحاطةاارتةااتااا االتماش اا هت اعقةةهتماا  محتتاأياه تياااحا تااد ت اأ ةتةااتاا

 (ب4104دماةااااا اليااةاا ا هلة اا)  ة لو

 م تتتتتتتتتتهل اذااة قتتتتتتتتتتااا افييتتتتتتتتتتم ااEFA)يوتتتتتتتتتت اضتتتتتتتتتتيءا  تتتتتتتتتت اهتتتتتتتتتتذاهالطتتتتتتتتتتكاا هح طتتتتتتتتتتةاا التتتتتتتتتتما  )
 ا هلشصاا اليااةااالرر ا اة قااا ه ي ةاا اهالمربا Principal Component Analysisاأل م عا

د ت ااده تمةاأاااأللطتة اهالت اأوضتةاا ي تم ةاا هت اه تهل ذاوت اه  تعااهف تطةااVarimax Rotationا 
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(اا اليااتتةاا ة ع تتعااا ا تتهلة اااتتااا اهاطتتةا ا3ا اليااتتةاا ا تتهلة اوايوعاتتماعتتأه اطيضتتياا  تت ي اةرتتذ)
لاا تتتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة اوايههاةتتتتةاا اليااتتتةاا ا تتتهلة ااوتتتت ا تتت الااديااتتتتةااألصتتت عاا اقعتتتم
ابا(ااهاطة ا42أ م عااهضذا)

 (2جدول رقم)
 العوامل الرئيسية المستخرجة من المتغيرات األصلية الخاصة باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية

 EFA) العاملي)مخرجات أسلوب التحليل 
 (5) عامل (4) عامل (3) عامل (8) عامل (0) ملعا المتغــــيرات م

1 
تتوجه استراتيجية التعويضات والمكافآت 

 نحو تحقيق رسالة البنك
17.1     

2 

تعتمد استتراتيجية التعويضتات والمكافتآت فت  

البنتتك ى تتى متتدم ماتتاممة العتتام ي  فتت  تن يتت  

إلتتتتتتى تحقيتتتتتتق ا متتتتتتدا   الخطتتتتتت  و تتتتتتوً  

 ا ستراتيجية

17.0     

3 
شى استراتيجية التعويضات تتما

 والمكافآت مع ا ستراتيجية العامة ل بنك
17.0     

4 
يحرص البنك ى ى تصميم استراتيجية 

التعويضات والمكافآت بحيث تتوافق مع 

 ا ستراتيجية التنافاية الت  يتبناما
17..     

5 
يتم تحديد آليات وأساليب تن ي  

 استراتيجية التعويضات والمكافآت
17.1     

 

0 

استراتيجية التعويضات والمكافآت تدىم 

المحافظة ى ى الك اءات والقدرات 

اإلبداىية ومنعها م  التارب إلى البنوك 

 المنافاة

170.     

. 

يتم مراجعة خطة التعويضات والمكافآت 

إلى تح يل البيئة  اف  البنك استنادً 

التنافاية وما تقدمه البنوك المنافاة 

 لموظ يها

17.2     

. 
يتم رب  تقييم ا داء با مدا  

 ا ستراتيجية الت  ياعى البنك لتحقيقها
 1750    

0 
يعتمد نظام تقييم ا داء ف  البنك ى ى 

معايير موضوىية محددة بالو ف 

 الوظي  
 17.2    

11 
يقوم البنك بمراجعة دورية لمعايير ا داء 

لتغيرات الت  تحدث ف  بيئته الخارجية  اوفقً 

 داخ يةوال
 17.1    

11 
تتوافق استراتيجية تقييم ا داء مع 

 ا ستراتيجية التنافاية الت  يتبناما البنك
 17.4    

12 
يتم تحديد آليات وأساليب تنفيذ استراتيجية تقييم 

 األداء
 17.1    

13 
يعتمد البنك ى ى نتائج تقييم ا داء كأساس 

د لتعديل الخط  ا ستراتيجية إلدارة الموار

 البشرية
 17.2    

14 
يحرص البنك ى ى تصميم الوظائف 

بحيث تتوافق مع ا ستراتيجية التنافاية 

 الت  يتبناما
  175.   

15 
يقوم البنك بتحديث تح يل الوظائف وفقا 

ل تغيرات الت  تحدث ف  بيئته الداخ ية 

 والخارجية
  17.0   
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10 
يعتمد البنك ى ى استراتيجياته الرئياية 

 ديد احتياجاته م  الموارد البشريةف  تح
  17.1   

1. 

يقوم البنك بتح يل احتياجاته م  الموارد 

البشرية م  حيث العدد والنوىية ف  

ضوء الوضع الحال  والتوجه الماتقب   

 له

  17.4   

1. 

يقتتوم البنتتك بتح يتتل بيئتتته الداخ يتتة والخارجيتتة 

لتحديتتد المعتترو  متت  المتتوارد البشتترية متت  

دد والنوىيتة ومقارنتهتا متع متط باتته حيث العت

 ا ستراتيجية

  17.1   

10 
يقوم البنك بوضع خط  ل تعامل مع 

ال جوة المتوقعة بي  المهارات المتوفرة 

 وا حتياجات الماتقب ية منها احاليً 
  1705   

21 
تتوجه استراتيجية التدريب والتطوير 

 نحو تحقيق رسالة البنك
   1754  

21 
خط  والبرامج التدريبية ف  يتم وضع ال

مع متط بات تحقيق ا مدا   يتالءمالبنك بما 

 ا ستراتيجية
   1754  

22 
يتم تحديد ا حتياجات التدريبية ف  ضوء 

التحديات الحالية والماتقب ية الت  تواجه 

 البنك
   1751  

23 
يحرص البنك ى ى تصميم البرامج التدريبية 

ة التنافاية الت  بحيث تتوافق مع ا ستراتيجي

 يتبناما
   1753  

24 
يتم تحديد آليات وأساليب تن ي  

 استراتيجية التدريب والتطوير
   17.3  

25 
يتم تحديد معايير واضحة لتقييم مدم 

 فاى ية استراتيجية التدريب وتحاينها
   17.1  

20 
يقوم البنك بمراجعة الخطة ا ستراتيجية 

بيئته ل تدريب ىند حدوث تغيرات ف  

 الداخ ية والخارجية
   1751  

2. 

يحدد البنك مصادر ا ستقطاب )داخ ية 

أو خارجية( لملء الوظائف الشاغرة 

ى ى مالءمتها ا ستراتيجية البنك  ااىتمادً 

 العامة

    1700 

2. 
يحرص البنك ى ى تعيي  الك اءات 

البشرية القادرة ى ى تحقيق أمدافه 

  ستراتيجية
    17.3 

20 
رص البنتتتتك ى تتتتى تصتتتتميم استتتتتراتيجية يحتتتت

التوظيتتتف بحيتتتث تتوافتتتق متتتع ا ستتتتراتيجية 

 التنافاية الت  يتبناما
    17.1 

 
نابة التباي  ال ي تم ت ايره لكل ىامل 

 ماتخرج
08.23% 04.80% 08.22% 01.20% 01.84% 

 
النابة التجميعية ل تباي  ال ي تم ت ايره 

 لجميع العوامل الماتخرجة
08.23% 38.14% 44.88% 55.54% 22.82% 

المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

ا(ااآله  4طهضياااايهم داا   ي اةرذا)

ههاةةاا اليااةاا ة ع عااا ا هلة اااااا اهاطةا ااألص عااا لمصا م هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة ااا♦
اةاا لا ااد  اأ ملاواير اهذاهح ط اا اهاطةا ا هبفةاا الياا(ااهاطة ا42و الا ااديااةاهضذا)

(اأياأ ةةاأل ااهاطةا بةطاأااعفيااا هحاطةاد  ا1931االماش اا هحاطةايا ه اهقةةاأااه يا)
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(بايو اضيءا   اهذاا ه الم اةشةاااهاطةا ا0222ا اة  و، Hair et al,2010دماةاياح اوقا)
هتت اأافتتاافتتةادماتتةااتتااا اليااتتةاا ا (اد تت1931 هاهتتعافتتةااي تتما االماتتةاهحاطتتةاأرتتةااتتا)اايمتتة ا

اا تتتهلةا  مايهاة تتت اا اهاطتتتةا اا ا تتته ال  اضتتتااااهاطتتتةا اا تتتهةاهط عااهلاتتتعااا اتتتياة اا  بتتتة او
ا.يا هةاهط عااا ه ة بوايا هةاهط عااهقطعذاأ اءاا اياة اا  بة ا

اتتااا ه تتمطااا   تت اوتت اا اهاطتتةا ااألصتت عااا هتت اا%44أ تت ا اا اليااتتةاا ا تتهلة ااوتت اهف تتطةايحتتياا♦
وت اا تهلةاجاا اليااتةااا الما  و ااه هاا يهط ااهبطةا   اي مواا هح طةااةذيااالضال ا  هح طةوا

وتت اهلفتتعضادتت  اا اهاطتتةا ااا التتما  ا ة ع تتعااوتت اا لعميتتم اا لمضتتالاا  هح طتتةوافاتتماي تتياا هح طتتةا
ا(باااهاطة ا42   ااهاطةااا34ا لمضالاا  هح طةا   اد  اارةاي  ااأ ةةااص ارعاا)ااا

اااتتتااا هح طتتتةاا التتتما  ا تتتم اهاطةا ااألصتتت عااا هتتت اابتتتها  اد ط تتتمارم اتتتاا اقمةيتتتااا اليااتتتةاا ا تتتهلة ا♦
اا هقصتتمءاديتت ا اتتعاا لعميتتم وااهضتتياأاادتت  اا اليااتتةاا ا تتهلة ااهتت ايفتتلاا لا تتااا اليااتتةا

(أافتااه تاطه ما تماه  اا الماتةاا ا تتهلةجا0ا هت احت   اوت ارم اتاااا هقصتمء)ايمةاا ا حتتكاةرتذا
(يرت ال ات اي ت اا7و4و3و2و3و4و0ا افموتت ايعضتذاا ال تمةا اةرتذ)(ا هةاهط عااا هاليعضتم ايا0ةرذ)

(اا تهةاهط عاا4اااا ه مطااا    واا الماةاا ا هلةجاةرتذ)ا%07943ا ه مطااا   اعف ةهاه ااا الماةا
(ايرتت ال اتت اي تت ااا ه تتمطاا03و04و00و01و2و4)اهقطتتعذاا اءاا اتتياة اا  بتتة اوايعضتتذاا ال تتمةا اةرتتذ

ا تتتتهةاهط عااا(3اتتتتااا ه تتتتمطااا   تتتت واا الماتتتتةاا ا تتتتهلةجاةرتتتتذ)ا%02940ا تتتت  اعف تتتتةهاهتتتت ااا الماتتتتةا
يرت ال ات اي ت ااا ه تمطااا(02و04و07و04و03و02)اهلاعااا اياة اا  بة اوايعضذاا ال مةا اةرتذ

ا تتتتهةاهط عااا(2اتتتتااا ه تتتتمطااا   تتتت واا الماتتتتةاا ا تتتتهلةجاةرتتتتذ)ا%04944ا تتتت  اعف تتتتةهاهتتتت ااا الماتتتتةا
يرتت ال اتت اي تت ااا ه تتمطااا(44و43و42و43و44و40و41ا هتت ة بايا هاتتي ةوايعضتتذاا ال تتمةا اةرتتذ)

(اا تتتتهةاهط عاا3اتتتتااا ه تتتتمطااا   تتتت واا الماتتتتةاا ا تتتتهلةجاةرتتتتذ)ا%01940ا تتتت  اعف تتتتةهاهتتتت ااا الماتتتتةا
(ايرتتت ال اتتت اي تتت ااا ه تتتمطااا تتت  اعف تتتةهاهتتت ااا الماتتتةا42و44و47ا هيمطتتتفوايعضتتتذاا ال تتتمةا اةرتتتذ)

 اااا ه مطااا    با01972%

 يباا هح طتتتةاا التتتما  اوتتت اا هحقتتتكااتتتاااتتت مااصتتت ارعااا اقعتتتملايهالفتتتلاهتتت هاا يهط تتتاواي تتتمواأ تتت
ي م ي تتت اا اقعتتتملااا لمضتتتعا شله تتتمةاد تتت اا يحتتتياا تتت  اع تتتمد اد تتت اهق طتتتةااحهاتتتما األاتتتمءاا قعتتتملب

ا:ا هح طةاا الما  وافاماعأه اطيضيايهم د(ا3دا عم ا  اة اا االةواواو ااا   ي اةرذ)
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 (3جدول رقم)
 من المتغيرات األصلية الخاصة بعمليات إدارة المعرفةالعوامل الرئيسية المستخرجة 

 EFA))مخرجات أسلوب التحليل العاملي 
 المتغــــــيرات م

 عامل

(0) 
 (8) عامل

 عامل

(3) 

يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية ل موظ ي  لتشجيعهم ى ى تطوير مهارتهم واكتااب معار   1

 وخبرات جديدة

17.2   

   1705   الموظ ي  م  ا ست ادة م  التجارب والخبرات المتراكمة لديهيعمل البنك ى ى تمكي 2

   1752 ياعى البنك إلى التعر  ى ى الممارسات ا فضل الت  تعمل بها البنوك المنافاة 3

   1700 يات يد البنك م  مقترحات وشكاوي العمالء لخ ق معرفة جديدة لتطوير ىم ياته وخدماته 4

   1751 يع تقارير ونشرات ومجالت دورية ى ى الموظ ي  تختص بمجا ت العمليقوم البنك بتوز 5

   17.0 يتم توزيع المعرفة م  خالل إجراء تنقالت وتدوير اإلىمال الوظي ية بي  الموظ ي  0

   1703 يقوم البنك بعمل لقاءات دورية لجميع الموظ ي  ل حوار وتبادل ا فكار  .

   1701 تصال والت اىل بي  الموظ ي  وبي  مخت ف ا قاام بشكل رسم  وغير رسم يشجع البنك ىم يات ا  .

   1704 ين   البنك برامج تدريبية تاهم ف  زيادة ك اءة اتصال الموظ ي  وتبادلهم المعرفة 0

   1703 يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية لتشجيع الموظ ي  ى ى تبادل معارفهم وخبراتهم  11

   1755 جو م  الثقة والتعاون بي  الموظ ي  داخل البنك لتبادل المعار  والخبرات ياود 11

   1751 لدم الموظف استعداد ورغبة لتبادل معرفته وخبراته مع اآلخري  دون الخو  م  فقدان وظي ته 12

   1751 اآلخري  يتم رب  تقييم أداء الموظ ي  بمدم مااممتهم المعرفية وخا ة تبادل وتقاسم المعرفة مع 13

   1753 يشجع البنك الموظ ي  الجدد ى ى ا ست ادة م  خبرة زمالئهم القدامى والتع م منهم 14

مع شخص متمك ( وتكيف المتدرب بالعمل لدم شخص  العمل)الت م ة يقوم البنك باستخدام  15

 مختص كوسي ة لنقل المعار 

1751   

  17.0  د الح ول المناسبة ل مشكالت الت  تواجههياتخدم البنك المعرفة الجديدة إليجا 10

  17.4  ياتخدم البنك المعرفة المتاحة لتحاي  ىم ية  نع القرار .1

  17.5  ياتخدم البنك المعرفة المتاحة لتحاي  جودة الخدمة المصرفية .1

  .170  يعمل البنك ى ى توظيف المعرفة م  خالل تحوي ها إلى خدمات جديدة 10

  1705  ظف البنك المعرفة الجديدة ف  استغالل ال رص ومواجهة التهديداتيو 21

  17.1  يتم استخدام المعار  الجديدة ف  تحاي  إجراءات العمل وتعديل التع يمات 21

  1705  موظ و البنك لديهم القدرة ى ى استيعاب وتطبيق المعرفة الجديدة 22

  .175  ار  الجديدة ىند تقييم أدائهميهتم البنك بمدم تطبيق الموظ ي  ل مع 23

ياعى البنك لج ب واستقطاب الك اءات المتميزة والمبدىة م  الخارج كالجامعات ومراكز  24

 ا ستشارات ل مااىدة ف  توليد المعار  الجديدة

  1703 

 17.2   اىيةينظم البنك الندوات والحوارات وج اات العصف ال من  م  وقت آلخر لتوليد ا فكار اإلبد 25

 1701   يشجع البنك أس وب العمل الجماى  لتوليد ا فكار الجديدة 20

 1700   ياتعي  البنك ب رق ىمل ذات تنوع معرف  لتوليد المعرفة .2

لتحويل المعرفة الكامنة ف  أذمانهم إلى معرفة واضحة  اايجابيً  يبدي العام ي  ف  البنك ت اىاًل  .2

  و ريحة تعزز أداء البنك

  17.3 

 1703   تدىم أنظمة وسياسات البنك اإلبداع وا بتكار 20

 1752   ياتخدم البنك برامج التدريب كوسي ة  كتااب المعار  31

 1704   يتوفر لدم البنك القدرة ى ى الدمج بي  المعار  المتاحة ل حصول ى ى معار  جديدة 31

 %05.54 %04.44 %81.31 نابة التباي  ال ي تم ت ايره لكل ىامل ماتخرج

 %55.33 %34.84 %81.31 ال ي تم ت ايره لجميع العوامل الماتخرجة التجميعية ل تباي النابة 

   المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

(اأااا اليااتتتةاا ة ع تتتااا ا تتتهلة اااتتتااا اهاطتتتةا ااألصتتت عااا لمصتتتاا3طهضتتتيااتتتااا  تتت ي اةرتتتذ)
واير اهذاهح ط اا اهاطةا ا هبفةاا(ااهاطة ا30ةااديااةاأ م عااهضذ) الا عم ا  اة اا االةوااههاةةاو اةش

أ ةتةاأل ااهاطتةا بتةطااي(اأ1931ا اليااةاا ةشةااد  اأ ملااالماش اا هحاطةايا ه اهقةةاأااه ياا)
(بايوت اضتيءا  ت اهقتةةا0222ا اة ت وHair et al,2010,أااعفتيااا هحاطتةاد ت ادماتةاياحت اوقتا)
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(ايهاةتةاا اهاطتة ااا ا ته ال طااضتااا1931 هاهالتها االماتةاهحاطتةاأرتةااتا)ااة اا ه الم ااهاطتةاياحت وايمت
اتااا ه تمطااا   ت اا%33 ال ادا عااابمةفااا االةواوافاما تمها اا اليااتةاا ا تهلة ااوت اهف تطةايحتيا

و ااه هاا يهط ااهبطةا   اي مواا هح طةاا الما  ااياااةذو اا اهاطةا ااألص عااا ه الضال ا  هح طةوا
ةاجاا اليااةاا ة ع ااوت اا لعميتم اا لمضتالاا  هح طتةواي اقمةيتااا اليااتةاا ا تهلة اااتااأ ت يباو اا هل

ا هح طةاا الما  ا م اهاطةا ااألص عاااا ه اابتها  اد ط تمارم اتاااا هقصتمءاديت ا اتعاا لعميتم وااهضتيا
الطي امباافلطة اامأااهيم ا صفاادماااهام ق ا

لة ااهتتتت ايف تتتت مادتتتت  اا اهاطتتتتةا اا هتتتت اهه تتتتياااي تتتتمارم اتتتتاافاتتتتماهلتتتتطااأاادتتتت  اا اليااتتتتةاا ة ع تتتتااا ا تتتته
اا هقصمءا)ةشةاااهاطتةا (وا ااأاااالتهشفالطي اتماهاةتةاوت ادت  ايهير تعايهصتيطفايه اعتعاهت هاا اهاطتةا وا

اهاطتةاواأاتمااتااحطتتاا هصتيطفايا ه اعتعاوقت اا33اهاطتةااتااأصتةاا30واااحطتااا اهاطةا اهذاهلفعض ما   ا
يه اعتعاه ت اا اهاطتةا ا الضت ما الضتماوت اةشةتااديااتةاة ع تاواهت ايفتلااتماهتذااوهةاضتهااتااهذا دم  اهصتيطفا

(ايا لتمصا ابتمةفاا0هفميه اافميااه هاا اليااةوايد  ا تلطةاا اةتم اوت ااا الماتةاا ا تهلةجاةرتذا)اياااةذرلةوا
(ا0ةجاةرتذ)ماتةاا ا تهلاهاطةاوايت ات اي ت ااا ه تمطااا ت  اعف تةهاا الا04اااااهاطةاال ا اا03ا االةوااأص ياعضذا

او04او00او01او2او4او7او4او3او2او3او4او0ا ال تمةا اةرتذ)اااا ه مطااا    ايعضتذاا%41931ابمةفااا االةواا
اااا ه مطااا%02922(اهالطكاا االةواا4(واو احطاال ا اي  ااا ه مطااا   اعف ةهاا الماةاا ا هلةجاةرذ)03او02او03

ل اتت اي تت ااا ه تتمطااا تت  اعف تتةهاا الماتتةااا(وايألطتتة ا43او44او40او41او02او04او07او04ا   تت ايعضتتذاا ال تتمةا اةرتتذ)
او31او42او44او47او44او43او42اااا ه مطااا    ايعضذاا ال مةا اةرتذ)ا%ا03932ا االةوااا(اهي ط 3ةرذ)ا ا هلةجا

ا(30

هالفتتلاهتت هاا يهط تتتااي تتمواأ تتت يباا هح طتتةاا التتتما  اوتت اا هحقتتكااتتتاااتت مااصتتت ارعااا اقعتتملاا لمضتتتعايا
واوت اااإللت اااا هيمعات شله مةاد  اا يحياا   اع مد اد  اهق طةااحهاما األاتمءاا قعتملباي م ي ت اا اقعتملا 

ا ا هح طةاا الما  وافاماعأه اطيضيايهم د(ا2ا   ي اةرذ)
 (4جدول رقم)

 باإلبداع التنظيميالعوامل الرئيسية المستخرجة من المتغيرات األصلية الخاصة 
 EFA)يل العاملي )مخرجات أسلوب التحل

 

                    ائيالمصدر: نتائج التحليل اإلحص 

 مإللتت اااا تتهلةجااتتااا اهاطتتةا ااألصتت عااا لمصتتااهيتتم ادماتتةا(اأاا2طهضتتيااتتااا  تت ي اةرتتذ)
د ت اأ تملااالتماش اا هحاطتةايا هت اهقتةةاأااه تيااا  الماتةواير اهذاهح طت اا اهاطتةا ا هبتفةاا هيمعا 

 (0) عامل المتغــــــيرات م

 17.5 يتميز البنك بابتكار وخ ق خدمات جديدة 1

 17.1 يهتم البنك بابتكار أساليب جديدة ف  انجاز العمل 2

 17.5 يهتم البنك بأنشطة البحث والتطوير ل خدمات والعم يات المصرفية 3

 17.2 فرص، تهديدات( )يئية البيتميز البنك باستجابته الاريعة ل تغيرات  4

 17.3 ياعى البنك  غتنام ال رص والبحث ى  أسواق جديدة  5

 %81.42 نابة التباي  ال ي تم ت ايره لكل ىامل ماتخرج

 %81.42 ال ي تم ت ايره لجميع العوامل الماتخرجة التجميعية ل تباي النابة 
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 Hair et,)وقتتتتتااأ ةتتتتتةاأل ااهاطتتتتتةا بتتتتتةطاأااعفتتتتتيااا هحاطتتتتتةاد تتتتت ادماتتتتتةاياحتتتتت ااي(اأ1931)

,al,2010اتااا ه تمطااا   ت اوت اا%70ةاا ا تهلةجاوت اهف تطةايحتيامات(بافاما تمهذاا ال0222ا اة  و
و ااه هاا يهط ااهبطةا   اي مواا هح طةاا الما  او ااياااةذا اهاطةا ااألص عااا ه الضال ا  هح طةوا

ابا هلةاجاا اليااةاا ة ع ااو اا لعميم اا لمضالاا  هح طة

يهم داأ  يباا هح طةاا الما  وااهضياأااا اقمطعلاا لمضتعاد  ااماهذاا هيصةا  عهاااااميهأ ع  ا
   ةا تتتااههاهتتتعال ة تتتاادم عتتتاااتتتااا صتتتشحعاا احهيعمهتتتهاوتتت ارعتتتملاا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة اوا

او اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اباياإلل اااا هيمعا ايدا عم ا  اة اا االةوا

 :ضأساليب تحليل البيانات واختبار الفرو  -7/5

أدهاتتت اا  محتتتتاد تتت ادتتت  ااتتتااأ تتتم طباا هح طتتتةااإلحصتتتم عااا ايم تتت اا العالتتتاااهاطتتتةا ايتعميتتتم ا
ااا وايا ه اهضذافشاSPSSا  ةا اايا اهياوة او احرذاا لةاادااإلحصم عااا  مهر ا

واMultiple Regression and Correlationأ  يباهح طةااايحت اةايااةه تمطاا اهالت  ا -
الشراالطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اايهياعتاااإللت اااا هيمعات وايا  بتفا هحقكاااايياايري اا 

داايياايري اا الشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اايدا عتم ا  اة اا االةوتاوايهح طت ايتياايرتي ا
 ا الشراالطاادا عم ا  اة اا االةواايهياعاااإلل اااا هيمعا ب

ا اتت ديذاللةيتتمادا Amos18 م تتهل اذالةيتتمادااPath Analysisأ تت يباهح طتتةاا ا تتمةا -
وا   بفاداايياايرتي اا الشرتاانطتةاا ا مبتة التطااSPSSا ةرااااإلحصم عاا  ال يذااا هامدعاا

 ا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم ا  اة اا االةواب

ا F.Test ياله تتتمةT. Testاله تتمةايعبتتتاةاااله تتمةا ااإلحصتتتم عاا فتتةيضاا  ةا تتتاواا -
ا اصتتمحلطااأل تت يبااايحتت اةايااةه تتمطاا اهالتت  واادبتتةا ا تتي  اا ياتتي جاا اصتتمح ااأل تت يباهح طتتةا

وااله تتتمةاوتتتةيضاا  حتتتتواي اعال تتتمااصتتتمح ااأل تتتم طباا هح طتتتةاا  تتتملكاPath Analysisا ا تتتمة
 باإلبمة ا  ط م

 

 :يةتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدان -7
هيمي اا  محتاو اا  رءااألي ااااه ااا  حتاا يياح اا اي  عاواياماطتةه اا اهاطتةا اا  حتتااتاا

لتتت   اا التتتةةا اا  موعتتتاا  قعتتتمذال تتتموايوتتت اا  تتترءاا ةتتتمي ااتتتااهتتت ااا  حتتتتواطيتتتمر اام اتتتمةاافتتتمهعا ااقتتت ا ا
واد ت اا يحتياا ت  امم ع اا  محتايهم داهح طةاا لعميم ااألي عاواا ه اهذا اال ماياةا اله تماياالم  ه تما حصت

ا ع مد اد  ااإل م اادااه مدا اا  حتايهحقطكاأه اوهوافاماط  
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طيتتمر اهتتت ااا  تتترءايهتتتم داا هح طتتةااإلحصتتتم  اا لتتتمصا مإل م تتتاادتتااا  تتتدا ااألي ا  تتت هاا  ةا تتتاوا
لهح طت ايتتيااي ة تااا الشرتتاالتطاااامة تتااا تهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتة ااوتت اا ليتي اا ه مة تتااا اهال تكا

احتتتةاا  ةا تتتاايهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت باي هحقطتتتكا  تتت واهتتتذاهالطتتتكاأ تتت يباهح طتتتةااايحتتت اةايااةه تتتمطا
االتش ا  هحقتكااتاايتيااي ة تااهت هاا الشرتاواي  ت ااتا Multiple Regression Analysis ا اهالت  

ا   اا(اطيضي3يا   ي اةرذ)واSTEPWISEلةيماداا لايا اا اههم عا

هي تت ادشرتتاالاعتتاااي  تتاا ا ا ا تتاا حصتتم عاالتتطااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت ا -
يأااهتت هاا الشرتتااهاةتتةااوا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاايتتتطااهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت اوتت اهتت هاا ليتتي 

تتا44% ااةه تتمطاا اهالتت  (وايهتت هاا الشرتتاااة عتتاا حطتتتاف اتتمارا ااههاتتمذاا ليتتي اا ه مة تتااا االماتتةام)يوق 
ا  بتتتة اارا ا  تتت ااتتتاارتتت ة اهتتت هاا ليتتتي اد تتت اهياعتتتاااإللتتت اااا  اة اا اتتتياة احتتتةاا  ةا تتتاا م تتتهةاهط عم ا

 ا هيمعا ب

ااأااأاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتااعافتت -
 االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ا ة ااهياعاااإلل اااا هيمعا او اه هاام)يوق اا%32هف ةاحيا  ا

ابا ليي 
 (5جدول رقم)

نوع ودرجة العالقة بين استراتيجيات الموارد البشرية واإلبداع التنظيمي)مخرجات تحليل االنحدار واالرتباط 
 (Multiple Regression Analysisالمتعدد

 

                           الختبار   اطبق   0.5.عند  مستوى الداللةT. Test 

هيتتم اأةتتتعاا تتهةاهط عم ا)ا تتهةاهط عااا هتت ة بايا هاتتي ةوايا تتهةاهط عااا هاليعضتتم ايا افموتتت وايا تتهةاهط عاا
لتطااا تهةاهط عم ااأهاطه تمااتااةه ااح با ة تاااا  بة ا(هلاعااا اياة اا  بة اوايا هةاهط عااهقطعذاأ اءاا اياة ا

ههاهتتعا ياانطةهتتمااتتاااا تتهةاهط عم ا الشرتتاالاعتتاا ا ا ا تتاا حصتتم عااوعاتتمالطي تتمايتتتطااا  اة اا اتتياة اا  بتتة ا
اهياعاااإلل اااا هيمعا او اا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ابا

 

 دعم اإلبداع التنظيمي ااستراتيجيات الموارد البشرية األكثر تأثير  

معامل 

 االنحدار بيتا

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 1750 1750 1731 استراتيجية التدريب والتطوير  -

 1724 1750 1735 والمكافآت استراتيجية التعويضات -

 .1721 1701 173 استراتيجية تخطي  الموارد البشرية -

 1710 1702 1730 استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية -

  R  1702معامل ا رتباط ف  النموذج 

  2R  1730معامل التحديد ف  النموذج 

  35720  المحاوبة F   قيمة

  75..2  درجات الحرية

  17111  ماتوم الد لة
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 Tabasi et) يههفتتتتكاهتتتت هاا يهط تتتتاااتتتتعايهتتتتم دا التتتتضاا  ةا تتتتم اا  تتتتم قاوااي تتتتما ةا تتتتاافتتتتةااتتتتا

al,2014,Chew and Chong,1999, Chen and Huang,2009, Ozbag et al,2013, Tan and 

Nasurdin,2011 )ا هتتت اأم تتتة اي تتتي ادشرتتتاالتتتطاااامة تتتااا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة ااوتتت اا ايماتتتاا
 يهحقطكااإلل اااا هيمعا ب

 :العالقة بين ممارسة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وعمليات إدارة المعرفة -7/2

هح طتتةااإلحصتتم  اا لتتمصا مإل م تتاادتتااا  تتدا اا ةتتمي ا  تت هاا  ةا تتاواا اهال تتكاطيتتمر اهتت ااا  تترءايهتتم داا 
لهح طتت ايتتيااي ة تتااا الشرتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاا

 Multiple يدا عتتتم ا  اة اا االةوتتتاباي هحقطتتتكا  تتت واهتتتذاهالطتتتكاأ تتت يباهح طتتتةااايحتتت اةايااةه تتتمطاا اهالتتت  

Regression Analysisاتتتتتاايتتتتتيااي ة تتتتتااهتتتتت هاا الشرتتتتتاواي  تتتتت ااتتتتتاالتتتتتش الةيتتتتتماداا لاتتتتتيا اا  هحقتتتتتكا
ا(اطيضيا    4يا   ي اةرذ)اوSTEPWISEا اههم عا

هي  ادشراالاعاااي  اا ا ا ا تاا حصتم عاالتطااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةا -
تتتا%41هتتت هاا الشرتتتااهاةتتتةااا ليتتتي ايأاة اا االةوتتتااوتتت اهتتت هاا  ةا تتتاايتتتتطاادا عتتتم ا  ا  االماتتتةاااةه تتتمطاام)يوق 

ا اهال  (وايه هاا الشراااة عاا حطتاف امارا ااههاتمذاا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاا م تهةاهط عم ا  اة اا اتياة ا
 ا  بة اارا ا   اااار ة اه هاا ليي اد  ا  اة اا االةواب

ا  ةا تتتتااعافتتتتااأااهف تتتتةاحتتتتيا  اااة اا اتتتتياة اا  بتتتتة ااوتتتت اا ليتتتتي اا ه مة تتتتاااحتتتتةأاااامة تتتتااا تتتتهةاهط عم ا   -
 ب االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ادا عم ا  اة اا االةوااو اه هاا ليي اميوق ا)42%

ي ةوايا تتهةاهط عااا هتت ة بايا هاتتوا اعتتعاا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا)ا تتهةاهط عااهقطتتعذاأ اءاا اتتياة اا  بتتة ا -
يا هةاهط عااا هاليعضم ايا افموت وايا تهةاهط عااهلاتعااا اتياة اا  بتة اوايا تهةاهط عااا هيمطتف(ااةه تااح تبا
 ة تتااأهاطه تتماههاهتتعا اعال تتما الشرتتاالاعتتاا ا ا ا تتاا حصتتم عااوعاتتمالطي تتمايتتتطاادا عتتم ا  اة اا االةوتتااوتت ا

اااا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اب
 (6جدول رقم)

 المتعددمخرجات تحليل االنحدار واالرتباط )المعرفة قة بين استراتيجيات الموارد البشرية وعمليات إدارة نوع ودرجة العال
 معامل التحديد معامل االرتباط معامل االنحدار بيتا في عمليات المعرفة ااستراتيجيات الموارد البشرية األكثر تأثير  

 1.81 1.80 1.44 استراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية -

 1.32 1.82 1.52 استراتيجية التدريب والتطوير -

 1.88 1.82 1.20 استراتيجية التعويضات والمكافآت -

 1.81 1.84 1.23 استراتيجية تخطيط الموارد البشرية -

 1.03 1.21 1.24 استراتيجية التوظيف -

  R  1.21معامل االرتباط في النموذج 

  2R  1.24النموذج معامل التحديد في 

  42.30  المحسوبة  Fف  قيمة

  888.5  درجات الحرية

  1.111  مستوى الداللة

  الختبار   اطبق   0.5.مستوى الداللة عندT. Test 

 Chen and)اههفتتكاهتتت هاا يهط تتتاااتتتعايهتتتم دا التتضاا  ةا تتتم اا  تتتم قاوااي تتتما ةا تتتاافتتتةااتتايا

Huang,2009,Tan and Nasurdin,2011,Basuki et al,2013,Findikli 
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etal,2015,Jimenez-Jimenez and Sanz-Valle,2013,Ozbag et al,2013ا هت اأ ت  ا(ا
اي ي ادشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اايدا عم ا  اة اا االةوااو اا ايمااب

 :العالقة بين عمليات إدارة المعرفة وتنمية اإلبداع التنظيمي -7/3

يهتتم داا هح طتتةااإلحصتتم  اا لتتمصا مإل م تتاادتتااا  تتدا اا ةم تتتا  تت هاا  ةا تتاوااطيتتمر اهتت ااا  تترء
ا اهال كالهح ط اييااي ة ااا الشرتاالتطاادا عتم ا  اة اا االةوتااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاايهياعتاا

 Multiple االتت اااا هيمعاتت باي هحقطتتكا  تت واهتتذاهالطتتكاأ تت يباهح طتتةااايحتت اةايااةه تتمطاا اهالتت  

Regression Analysis هحقتتكااتتاايتتيااي ة تتااهتت هاا الشرتتاواي  تت ااتتاالتتش الةيتتماداا لاتتيا اا  
ا(اطيضيا    7يا   ي اةرذ)وا STEPWISEا اههم عا

هي تتتت ادشرتتتتاالاعتتتتاااي  تتتتاا ا ا ا تتتتاا حصتتتتم عاالتتتتطاادا عتتتتم ا  اة اا االةوتتتتااوتتتت اا ليتتتتي ا -
تتتا%71هاا الشرتتتااهاةتتتةايأااهتتت واا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتاايتتتتطااهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت   االماتتتةاام)يوق 

ااةه مطاا اهال  (وايه هاا الشرتاااة عتاا حطتتاف اتمارا ااههاتمذاا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاا الا عتم ا
   اة اا االةواارا ا   اااار ة اه هاا ليي اد  اهياعاااإلل اااا هيمعا ب

ا تااعافتااأااهف تةاحتيا  اأاااامة اادا عم ا  اة اا االةوااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةاا -
 اإلل اااا هيمعا او اه هاا ليي ب االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ا ة ااهياعااام)يوق اا22%

 اعتتعادا عتتم ا  اة اا االةوا)ابتتمةفااا االةوتتاواهي طتت اا االةوتتاواهالطتتكاا االةوتتا(ااةه تتااح تتبا -
يتتطااهياعتاااإللتت اااا هيمعات اوتت ا ة تااأهاطه تمواههاهتتعا الشرتاالاعتاا ا ا ا تتاا حصتم عااوعاتمالطي تتما

 ا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا اب

 (7جدول رقم)
نوع ودرجة العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي )مخرجات تحليل االنحدار واالرتباط 

 (Multiple Regression Analysisالمتعدد
ف  دىم اإلبداع  اىم يات المعرفة ا كثر تأثيرً 

 التنظيم 

معامل 

 ا نحدار بيتا

معامتتتتتل 

 ا رتباط

معامتتتتتتل 

 التحديد

 1704 1704 1742 مشاركة المعرفة -

 .1731 1700 174 توليد المعرفة -

 1721 17.1 1740 تطبيق المعرفة -

  R  17.1معامل ا رتباط ف  النموذج 

  2R  1740معامل التحديد ف  النموذج 

  7.0..  المحاوبة  F   قيمة

  3،2.0  جات الحريةدر

  17111  ماتوم الد لة

  الختبار  اطبق   0.5.مستوى الداللة عندT. Test 

 Chen and)ههفتتتكاهتتت هاا يهط تتتاااتتتعايهتتتم دا التتتضاا  ةا تتتم اا  تتتم قاوااي تتتما ةا تتتاافتتتةااتتتايا

Huang,2009, Al-Hakim and Hassan,2012, Taleghani et al,2012, Kor,2013, 
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Meihami and Meihami,2014 ,Tan and Nasurdin,2011, Ozbag et al,2013, 

Zaied, et al,2012اا هت اهيصت  ا  ت اأاال تكاا االةوتاايابتمةفه مايا تهل اا ماطتد  ا  ت ااإللت ااا)
اا هيمعا ب

العالقة غير المباشرة بين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية وتنمية اإلبداع التنظيمي من  -7/4
 :عرفة كمتغير وسيطخالل عمليات إدارة الم

طيتتمر اهتت ااا  تترءايهتتم داا هح طتتةااإلحصتتم  اا لتتمصا مإل م تتااد تت اا  تتدا اا ةا تتعا  تت هاا  ةا تتاوا
يا اهال تتكالهح طتت ايتتيااي ة تتااا الشرتتاانطتتةاا ا مبتتة التتطااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي ا

م ا  اة اا االةوتتتاافاهاطتتتةاي تتتعاواهتتتذاا ه مة تتاااحتتتةاا  ةا تتتاايهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت ااتتتاالتتتش ادا عتتت
ا اتت ديذاللةيتتمادا Amos18 م تتهل اذالةيتتمادااا Path Analysisا تتهل اذاأ تت يباهح طتتةاا ا تتمةا

 هحقتكااتاايتيااي ة تااهت هاا الشرتاباي  هأ ت ااتاا تشاااواSPSSا ةرااااإلحصم عاا  ال تيذااا هامدعتاا
ه تتمةاح تتاااام قتتااا ياتتي جواهتتذاا تتهل اذايصتتحااا الشرتتاانطتتةاا ا مبتتة اوتت اا ياتتي جوا االيتت اتلتتةاال
 ا  اافمي اارةاااااDFي ة م اا حة ااا2Xا ايداااااااله مةا ااإلحصم عاايه اا ي  االطاارعااا

(اهت  اد ت اأااا ياتي جاااتملكاهاماتما  لعميتتم وا4(هت  اد ت ارلتي اا ياتي جاي  تاا  اافميت اارتةااتا)3)
ا1913ياا اا تمي ارعاهتها Root Mean Square Error ofادبةا  ةااهي تاااةتتعاا لاتأاا هقة لت ا
  اا1914يا1913ا لعميم واياا اافمي اا قعاتاااحصتية التطااامأياارةا  ا   اد  اا ياي جاعاملكاهاما ا

طتتتهذاةوتتتضاا190  تتت اد تتت اأااا ياتتتي جاعاتتتملكال ة تتتاافلطتتتة العميتتتم اا الطيتتتاوا اتتتما  اارا  ارعاهتتتهادتتتاا
 Goodness-of Fit اا اام قتتتتتااوايادبتتتتتةا تتتتتي Approximation (RMSEA)ا ياتتتتتي ج

Index(GFI)يادبتتةاا اام قتتااا اقتتمةااواComparative Fit Index (CFI)وايادبتتةاا اام قتتاا
اوTucker-Lewis Index (TLI)ادبتتةاهتتيفةا تتيعلاواNormed Fit Index(NFI)ا االعتتمة ا

لكاأوضتةا  ياتي جا(ايهبطةاا قعاااا اةهفالاالطااه ااا ات ما  ت اهاتم1و0ههةايوارعذاه هاا ادبةا الطا)يا
واواا لتتتتةقاHair et al,2010)ااا1921ااتتتتعالعميتتتتم اا الطيتتتتاوايا اتتتت ماا اةتتتتم  ا  تتتت هاا ادبتتتتةا 

(باي تتتهذاا حفتتتذاد تتت ا تتتي  اا ياتتتي جااتتتااهتتتياوةاأوضتتتةارتتتعذاأل ةتتتةادتتت  ااتتتااا ادبتتتةا ا4103يتلتتتةياو
ضتتيا  تت ايا(اط4اإلحصتم عااا  تتم قااا هاالتتاايااطتتهذاا حفتتذاوتت اضتتيءاادبتةااالتتطااوقتتاوايا  تت ي اةرتتذا)

افاماعأه  

هي  ادشرااا مبة الطاااامة ااا تهةاهط عم ا  اة ا اتياة اا  بتة ااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةا -
  االماةاا ا مةاا االعمة (بام)ايوق اا1923ا  ةا اايدا عم ا  اة اا االةواوايأااه هاا الشرااهاةةاحيا  ا
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 (8جدول رقم)
موارد البشرية وتنمية اإلبداع  التنظيمي من خالل عمليات إدارة المعرفة العالقة غير المباشرة بين استراتيجيات إدارة ال

 (Path Analysisكمتغير وسيط)مخرجات تحليل المسار
 

 المســـــــــــــــــــــــار

العالقة 

المباشر

 ة

العالقة 

غير 

 المباشرة

اإلجمال

 ي

معامللللللل 

 التحديد
 جودة النموذج

 DF= 2.422X/ 17.0 1703 --- 1703 ىم يات المعرفة     استراتيجية الموارد البشرية        1

GFI= 0.931 

 RMSEA= 0.071 

CFI= 0.967 

NFI= 0.946 

TLI= 0.957 

 --- 17.0 --- 17.0 اإلبداع التنظيم                ىم يات المعرفة 2

 استراتيجية الموارد البشرية            ىم يات المعرفة 3

 1701 17.1 17.3 --- بداع التنظيم اإل                 

 

ا( 4ا بفةااآله ا  ا مةا ايا يهم داا ابمةا  ط ماو اا   ي اةرذ)اAmosفاماعالةضالةيمادا
 

 

 

 

 

 

 

- ألةرتتتمذاد تتت اا ا تتتمةا اهاةتتتةاا هتتتأةطةا اا االعمة تتتااا ا مبتتتة والطياتتتمااألةرتتتمذاوتتتيقايتتتصاا تتتذا
 ا ةاهاةةالاأاا قعملا اهاطةاهاةةااالماةاا هح ط واياألةرمذا الةاا  يا

ا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا  ةا تتاااا االةوتتااوتت هي تت ادشرتتااا مبتتة التتطاااامة تتاادا عتتم ا  اة ا -
  االماةاا ا مةاا االعمة (باميوق ا)ا1942يهياعاااإلل اااا هيمعا وايأااه هاا الشرااهاةةاحيا  ا

وت اا ليتي اا ه مة تاااهي  ادشراانطةاا مبة الطاااامة ااا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة ا -
احةاا  ةا اايهياعاااإلل اااا هيمعا اااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عاايأااه هاا الشرتاا

 االماتةاا ا تمةاا االعتمة (وايهت ااعاليت اأاادا عتم اأ اة اا االةوتااه التبا يةاام)يوق تا1943هاةةاحيا  ا
 ة اايهياعاااإلل اااا هيمعا با ي عااو اا الشراالطااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  ب

ا ليتتتتتتي اا ه مة تتتتتتااعف تتتتتتةاحتتتتتتيا  ااا  بتتتتتتة ااوتتتتتت ا تتتتتتمةااامة تتتتتتااا تتتتتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتتتتياة ا -
  االماةاا هح ط (ااااا ه مطااا    او ادا عم ا  اة اا االةوااو اه هاا ليي بام)يوق ا44%

ا  اة تتااعف تتةاا تتاااحتتةا تتمةااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مةاا -
لتش ادا عتم ااتااا ه تمطااا   ت اوت اهياعتاااإللت اااا هيمعات ااتااا االماةاا هح طت (اميوق ا)ا%41حيا  ا

 ا    اة اا االةواافاهاطةاي عاب

 1.112 

 استراتيجية

 الموارد البشرية

 اإلبداع التنظيمي

 عمليات 

 1.21  المعرفة 

                1.52- 

1.11 

1.11 
1.13 

1.11 

 (1شكل رقم )
معرفة كمتغير من خالل عمليات ال اإلبداع التنظيمي وتنميةلموارد البشرية استراتيجيات انموذج يوضح العالقة بين 

 وسيط
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يه  ةااإلبمة اهيتماأيتهلاااي تهاععاأااي ترذا االييعتااه ت اا االتماش احهت ايهأ ت ااتاا تي  اهياوتكا
يا ادبتتتةا ااا(اهدفتتت اأاا تتتي  اا ياتتتي جاا اقهتتتةوادم عتتتاا تتت  ا4رتتتذ)ا ياتتتي جاا   تتت واوم يهتتتم داوتتت اا  تتت ي اةا

(ايهتتيااقتتمةبا  تت ارعاتتااGFI=ا19230ا 1921 م حتت ي اا اقلي تتاواحطتتتال تتلاادبتتةا تتي  اا اام قتتا)
ا19247ا1921ا ياحتتتت اا صتتتتحعي)اا اشءاتتتتااا هماتتتتا(وايتتتتتيفلاا  تتتتعمقال تتتتلاادبتتتتةاا ااتتتتملكاا اقتتتتمةا)ا

=CFI1921 صتتتحعيوايت تتتلاادبتتتةاا اام قتتتااا االعتتتتمة ا)(ايهتتتيااقتتتمةبا  تتت ارعاتتتااا ياحتتتت ااا19224ا
NFI=(ايهيااقمةبا   ارعاااا ياح اا صحعي)اا اشءاااا هماتا(وايت تلاا  ت ةاا هةتعالت ا اهي تااا لاتأا

يه ارة  اااااا صفةاأ اا اياءاااا  ط  بايتيمء اد عاواي هاععاا=19019170(RMSEAا هقة با)ا
 الشرتتاال ة تتاادم عتتاايعافتتاااادهاتتم اد عتتاوايههفتتكاهتت هاا يهط تتاااتتعاا قتتي ا ااا ياتتي جاا اقهتتةواعف تتةاا

 Chen and Huang,2009،Tan and) يهتتتتم دا التتتتضاا  ةا تتتتم ااي تتتتما ةا تتتتاافتتتتةااتتتتا

Nasurdin,2011 ،Ozbag et al,2013 )ا هتت اأ تت  اي تتي ادشرتتاانطتتةاا مبتتة التتطااا تتهةاهط عم ا
 ايماااااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطةاي عاب  اة اا اياة اا  بة اايهياعاااإلل اااا هيمعا ا م 

 :نتائج البحث -8
ا ايدتتاااتتااا يهتتم دواا هتت اه تتهحكاا  ةا تتاايااههاتتمذااتتاا ميتتبااإل اة اوتت ااا  محتتتا  تت هيصتتةا

اعأه  اوعاما ليي اا ه مة ااا عايعاوايهه لصاأهذاه هاا يهم دا

 اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاهي تت ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اةاا-4/0
ا  ةا اايهياعاااإللت اااا هيمعات وايههاةتةاأهتذاا تهةاهط عم ا  اة اا اتياة اا  بتة اااأل ةتةارت ة اد ت ا
هف تتتطةاا ه تتتمطااوتتت اهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت ااةه تتتااح تتتبا ة تتتااأهاطه تتتماوتتت اا تتتهةاهط عااا هتتت ة با

فموتتت وايا تتهةاهط عااهلاتتعااا اتتياة اا  بتتة اوايا تتهةاهط عاايا هاتتي ةوايا تتهةاهط عااا هاليعضتتم ايا ا
هقطتتتعذاأ اءاا اتتتياة اا  بتتتة ابايهتتت ااعاليتتت واأااا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتااعافي تتتماهياعتتتاااإللتتت ااا
ا هيمعا اااالش اااههامذالهصاعذاا يمم فا بفةاطي  ذااعاا هي  م ااا هةاهط عاا  لي ااعا

دام ااةطة ااههامذاا الما طااه تمد هذاد ت اا بتاليةا تم ياياا بلصت وااألل او اااده مةاهيوطةاأا
يأااعقتتيذاا ليتت الهح طتتةالط هتتهاا  ال عتتاايا لمة عتتاا هح طتت اا االتتةيضااتتااا اتتياة اا  بتتة ااا ال دتتاا
ياقمةيه مااعااحهعم مههااا تهةاهط عاوايهصتاعذايهيفطت اا تهةاهط عااهاليعضتم ايافموتت اهي ت ذااتعا

و تتعاا  ليتتت ايهالاتتةاد تتت ا تت باا  فتتتمءا ايا قتت ةا ااإلل ادعتتتاايا احمومتتااد تتتط ذااا تتهةاهط عااا هيم
وايهصتتتاعذايهيفطتتت اا تتتهةاهط عااهتتت ة با هياعتتتااااله مة تتتايهبتتت عال ذايهحفطتتترهذاد تتت اهقتتت عذااألوفتتتمةا

ا تتمةا اا التتما طاااإلل ادعتتابايوتت اضتتيءااتتما تتلكواو يتتهلاعافتتاا دتتذايهالر تترارتت ة اا ليتتي اا ه مة تتاا
عتتاااإللتت اااا هيمعاتت واياله تتمةايل تتكالتت ام ا  طتت  وايهح تتطااا لتت ام اا قم اتتااا عايعتتااد تت اهيا

يهاتتي ةاا الا عتتم اا اصتتةوعاواي  تت ااتتاالتتش ااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اوايتيتتمءا
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يهياعتتاافتتةاديصتتةااتتااديمصتتةاا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا ا اا الشرتتاا فتتةاديصتتةااتتاا
ايمعا باديمصةااإلل اااا ه

هي تت ادشرتتاااالييعتتاالتتطاااامة تتااا تتهةاهط عم ا  اة اا اتتياة اا  بتتة ااوتت اا ليتتي اا ه مة تتاااحتتةاا-4/4
ا  ةا تتتاايدا عتتتم ا  اة اا االةوتتتاايهتتت هاا الشرتتتاااة عتتتاوافاتتتماأاا اعتتتعاا تتتهةاهط عم ا  اة اا اتتتياة ا

اهط عااهقطتتعذاأ اءاا  بتتة ااهف تتةاا ه تتمطااوتت ادا عتتم اا االةوتتاااةه تتااح تتبا ة تتااأهاطه تتماوتت اا تتهةا
يا تتهةاهط عااا هتت ة بايا هاتتي ةوايا تتهةاهط عااا هاليعضتتم ايا افموتتت وايا تتهةاهط عااواا اتتياة اا  بتتة ا

هلاتتتعااا اتتتياة اا  بتتتة اوايا تتتهةاهط عااا هيمطتتتفبايهتتت ااعاليتتت اأااا ليتتتي اا ه مة تتتاااحتتتةاا  ةا تتتاا
لاتتاا  هالماتتةااتتعاا ف تتي اعافي تتمال تتكاا االةوتتاايابتتمةفه مايهالعق تتموااتتاالتتش اااههاتتمذاليضتتعا

وتت اا ليتت اياحهعم مهتتهاا ا تتهقل عاااي تتموااما اهيرالتتاالتتطااا االتتمةفايا للتتةا ايا ا تتمةا اا اهتتيوة احم ع تت
يهصاعذايهيفط اا هةاهط عااهيمطتفاه تياااي ت ااااتعاا هي  تم ااا تهةاهط عاا  ليت ايهالاتةاد ت ا

  التت يةهما   تتبااالتتمةفا  طتت  ا تت بايا تتهقامباا  فتتمءا ايا قتت ةا اا ال دتتاايا اهاطتتر ايا تت  اهتتدا
  لي ايعفياا  ط ذاا ق ة اد  اابمةفاايهالطكاا االةواا  ةداايففمء وايهصاعذايهيفط اا هةاهط عاا
هتت ة باه تتتياااهياوقتتتاااتتتعاا هي  تتتم ااا تتتهةاهط عاا  ليتتت ايهالاتتتةاد تتت ا   تتتمباا اتتتيمفطاااالتتتمةفا

افا(افي تط اا يقتةاا االتمةفواا الاةااتعابتلصااته)الةااداا ه ا  ايللةا ايا مةا ا  ط  ايهيوطة
يهبتت ععاا اتتيمفطااا  تت  اد تت ااا تتهفم  ااتتااللتتة اراش  تتذاا قتت اا وايهصتتاعذايهيفطتت اا تتهةاهط عاا
هاليعضتتم ايافموتتت اه تتياااي تت ااااتتعاا هي  تتم ااا تتهةاهط عاا  ليتت وايهالاتتةاد تت اهقتت عذاحتتياورا

العق تمايهبت عال ذاد ت ا ايه ام عااياالييعاا هب ععاا ايمفطااد  اا ه تمبااالتمةفايللتةا ا  طت
ه تتم  اللتتةاه ذاياالتتمةو ذااتتعااآللتتة اا التتةاا ليتت وايهصتتاعذايهيفطتت اا تتهةاهط عااهقطتتعذاأ اءاه تتياا
ابتهقاااتااا لاتااياألهتت افااا تهةاهط عاا  ليت اي تهذاةتتتااهقطتعذاأ اءاا اتيمفطاا ات ماا تتمهاه ذا

كاو يهلاعافتاا دتذايهالر تراا االةوعااااال كايه م  اا االةواايهقم ا مايهالعق مبايو اضيءااما ل
رتتت ة اا ليتتتي اا ه مة تتتااا عايعتتتااد تتت ا  اة اا االةوتتتاواي  تتت ااتتتاالتتتش اااههاتتتمذا تتتم اياة اا  بتتتة اوا
 مده مةهماا اي  ااأل م  ا  االةواايا  رءااأل م ت اا ت  اهيهقتةادلتةهاا ايماتاااتااا االةوتااا فة عتاا

اإل اة ااا تهةاهط عاا  اتياة اا  بتة اا   اا االةوااا هيمعاعاوايتيمءايهياعاافتةاديصتةااتااديمصتةا
ا ا اا الشراا فةاديصةااااديمصةادا عم ا  اة اا االةوابا

دشراااالييعاالتطاادا عتم ا  اة اا االةوتااوت اا ليتي اا ه مة تاااحتةاا  ةا تاايهياعتاااإللت ااااهي  ا-4/3
 اهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت وافاتتتماأاا اعتتتعادا عتتتم ا  اة اا االةوتتتااههاهتتتعا قتتت ة اهف تتتطة اا  ه تتتمطااوتتت

ا هيمعا بايه ااعالي واأااا ليي اا ه مة اااحةاا  ةا ااعافي ماهياعاااإلل اااا هيمعا واااالش ا
ااههامذال ت بايا تهقامباا  فتمءا اا اهاطتر ايا ال دتاايا احمومتااد ط تموايهبت ععاأ ت يباا الاتةا

ا الصتتتفاا تتت هي واي دتتتذااا  اتتتمد ا هي طتتت ااألوفتتتمةاا   طتتت  وايهيمتتتعذاا يتتت يا ايا حتتتياةا اي   تتتم 
يهب ععااإلل ااايااله مةواياا هفم  اااااقهةحتم ايبتفمي اا الاتشءا ل تكااالةوتاا  طت  اه تهل ذا
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وتتت اهاتتتي ةاا الا عتتتم اا اصتتتةو ايا لتتت ام وايا هالتتتةفاد تتت اا ه تتتمةباا يم حتتتاا  ليتتتي اا ايمو تتتاا
طي   تتتتماا ليتتتت وايهالعق تتتتموايا تتتتهل اذاا االةوتتتتااا   طتتتت  اوتتتت ا ط تتتتم اح تتتتي اايم تتتت اا  ابتتتتم ةاا هتتتت ا

يهح تتطاا تتي  اا لتت ام اا اصتتةوعاايل تتكالتت ام ا  طتت  وايفتت   اا تتهل اذاا االةوتتااا   طتت  اوتت ا
اا هاش اا فةصايايا  ااا هح عم واياله مةاأ م طبا  ط  او ااي مراا الاةاا اصةو ب

 ليتتتي اهي تتت ادشرتتتاااالييعتتتاانطتتتةاا مبتتتة التتتطااهالطتتتكااإل اة ااا تتتهةاهط عاا  اتتتياة اا  بتتتة ااوتتت ااا-4/2
ااالش ادا عم ا  اة اا االةواافاهاطتةاي تعابايهت ااعاليت واااإلل ااايهياعاا ه مة اااحةاا  ةا اا

أيتتهلاعافتتاا دتتذايهالر تترارتت ة اا ليتتي اا ه مة تتااا عايعتتااد تت اهقتت عذال امهتتهااصتتةوعاال تتي  ادم عتتاوا
ي  ت ااتاااياله مةايل كالت ام ا  طت  وايهح تطااا لت ام اا قم اتاوايهاتي ةاا الا عتم اا اصتةوعا

أل م ت ا  االةوتاواو تذاااصت ةااإللت ااايااله تمةايا اي ت االيصتف ملش اااههامذا تم اياة اا  بتة اا
حطتتا ااا؛  ي تموايا ياتياا هيمو ت ا  ليت امأ م ع ااارياذاا اي ي ا انطةاا ا اي اواا ه اهال ااص ة ا

اصت ةااألهتتذا  اطتتر ااتماهق اتتهاا ليتي ااتتاالتت ام ا تعلاهتتيا اهتهااصتت ةاا اطتتر اا هيمو تعاواي  تتااا 
ا هيمو عااهياا للةا اأياا االةوااا ه اههيوةا  ليت ايعصتالباد ت اا ايمو تطااهق طت همواوم االةوتاااتما

عافااا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة ااأااه دذااياااةذه ا االلةا ايا مةا اايمف اا لي وا
ا ليتي اا ه مة تاا  ت اليتمءايهياعتاااهحهتمجا  اة اياتااةتذاإلل اااا هيمعا ااااايميةا  اة اا االةوتاوا

فةاديصةااااديمصةاا هةاهط عم ا  اة اا اياة اا  بة اوايتيمءايهياعاافتةاديصتةااتااديمصتةا
دا عتتتم ا  اة اا االةوتتتاااالتتتموا تتت دذارتتت ةه ماد تتت اهياعتتتاااإللتتت اااا هيمعاتتت اياتتتااةتتتذاهحقطتتتكاا هفتتتيقا

اا هيمو  ب

 :توصيات البحث -9
  ط تتمااتتاالتتش ااإل م تتااد تت اأ تت  ااا  حتتتايهحقطتتكاأه اوتتهوااوتت اضتتيءاا يهتتم داا هتت اهتتذاا هيصتتة

أافااا هيصةا   اا ايداااااا هيصعم اا ه اعافااأااه ت ذاوت اهالر ترارت ة اا ليتي اا ه مة تاا تم عااا
ا  بتتة اايدا عتتم اا  اة اا اتتياة د تت اهياعتتاااإللتت اااا هيمعاتت وااتتاالتتش اا هالطتتكاا فالتتم اا تتهةاهط عم ا

اعأه  ا  اة اا االةواوافام

ااا هةاهط ع ماياص ة ااأ م ع ماا- أااهال ايه ة ا  اة اا ليي اا ه مة ااأهاعااا اياة اا  بة اا مده مةهمااية  
 هحقطكاا اطر اا هيمو عاواوم اياة اا  بة ااو افموااا ا هيعم ااإل اة ااهتذااصت ةااألوفتمةاياإللت ااا

يماتاا  ت ارت ةا اهيمو تعاوافاتماأااا اتياة ايااله مةاياأل ا اا ة ع ااو اهحي ةاا هحت عم اوت اأ اا
ا  بتة ااهاه ت اا ا تمةا ايا االةوتااا هت اهاةتةااصت ة ااأ م تع ما ل تكاا قعاتاايهقت عذاا  ت عايا لت ام ا

 ا   ط  اا ه اهاطراا ايمااايهحقكا  مااطر اهيمو عاب

ففتتةوا م بتتفةاا تت  اا  ليتت ااا تتهةاهط  د تت ا  اة اا ليتتي اا ه مة تتااا عايعتتااأااه تتهذا الا عتتااا هلاتتعاا -
 عضااار ة اه هاا ليي اد  اهلي اا هي  م ااا هةاهط عااإل اة اا اياة اا  بة اب
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 دم  اا يمةاو اا  عفةاا هيمعات اإل اة اا اتياة اا  بتة اايأااعفتياا  تماا ايرتعاا ايم تبا حطتتاه تياا -
 بب  خببيا هاي ةاااااإل اة اا ال عما م لي ابأي مابأااا يمم فااأللةموااةةاا ه ي كاا رء ا

  ليتتت اففتتتتةواي التتتتةاا اياضتتتتععاااا تتتتهةاهط  أااهبتتتمة ا  اة اا اتتتتياة اا  بتتتتة ااوتتت ادا عتتتتااا هلاتتتتعاا -
 ا اهال قاا م اياة اا  بة ااضاااا لااااا هةاهط عاا  لي ب

ا يمتتةا  تت اا تتمذا  اة اا اتتياة اا  بتتة اا مده مةهتتمادا عتتاااه ما تتااياهةا اتتااي ع تت ا  تتةاءا اا تتهق اا -
 فص ااا ص ابياي

أااهالاتةا  اة اا ليتتي اا ه مة تتااد تت ال تتكاحم تتاااتااا هالتتميااا فالتتم التتطاا  اة اا اتتياة اا  بتتة اايأر تتمذا -
 ا لي اييح اههااإل اة اااأللةمب

ااههامذاا    اااارلةا  اة اا ليي اا ه مة تاا م االةوتاايدا عمه تماياا اةه تمافيي تماأصت ح اا طتيذاةألا -
  اطتر اا هيمو تعااوت امتةاامأ م تع ااااأل م  ا اياة هتماا ام عتاايا فيعتااياصت ة ااا ام اا حقعق ايا اي ع

 ا هح عم ايا هاطةا اا ا هاة او الط اااألدام با

أااهالاتتتةا  اة اا ليتتتي اا ه مة تتتااد تتت ا ط تتتم الط تتتتااداتتتةاه تتتي هماا ةقتتتاايااحهتتتةاذاا اه تتتم  ايا  تتتت ي ا -
  ا هيعم ااإل اة اافمواباأللشر ايا الشرم اا هفمد عاالطااا الما طااو اا

أااهالاتتةا  اة اا ليتتي اا ه مة تتااد تتت اهتتيوطةاا ليعتتااا هحهعتتاا ه يي ي عتتتماا اال ياتتم ااتتاابتت فااايهةيتتت ا -
يرياد العميم ايتةاادايأ  ر ا   هةييعااح طةاا  دذادا عاال كاا االةواايابمةفه مايا هل ا ماو ا

 ا لي ب

اتتتااا  عفتتتةاا هيمعاتتت اا  ةاتتت ااهالتتت  اا ا تتتهيعم ا  تتت ااأااهالاتتتةا  اة اا ليتتتي اا ه مة تتتااد تتت اا هحتتتي  -
ا  عفةاا هيمعا ااألوقت وايا هحتي ااتااا تيمذاا اةفر تااا هت اهالهات اد ت ااحه تمةاا االةوتاايهةفطرهتما
و اا هيماهيمعذاياح ا   اا يمذاا شاةفر ااا ه اه هي ا   اه وكايايهبمةاا االةوااو اا لي اففةا

اااياااا هيمعذاا قتم ذاد ت اا الاتةاا فتة  ا  ت اياتااا الاتةااحي  ط م هموايا هيهبمة اا  اععاو ا
 بما  امد اااالش اوةقاا الاةاا ا اة ا اهع ا

هاططتتتةاا تتتا ا  اة اا هتتت ة باوتتت اا ليتتت ا  تتت ا  اة ااأي)ا هيمعاتتت ا ط تتتم ا  اة ااهلصصتتتااوتتت اا  عفتتتةا -
فموتااأبتفم اا ت دذاا اتم  اا االةوا(اه هذا قعتم  اا االةوتاايهيفطت ادا عمه تماا اله فتاايرعم ت مايهتيوطةا

يا االيي ا   هااإل اة ا ههافاااااا قعمذا م  يةاا ايمطال ماد  اا ي هااأل اةواياتاا  ت اا هلاتعاا
ييضعااا هةاهط عم ايارهةاواا  عم م اا هت اهت دذادا عتم اصتيمدااا االةوتاايا ه تمل مايهاي ةهتما

االةوتاايرعتملايهم   تمايا فيا ت اا يم اتاايهير ال مايا هبمة ال ما الةاا لي وا مإلضمواا   اهالطكاا 
 دي مايهالاعا ما الةاا لي 

وتتت اهصتتتاعذايهيفطتتت اا تتتهةاهط عااهصتتتاعذايهح طتتتةاا يمتتتم فا حطتتتتاه تتتياااي تتت اااااالم  تتتااا قصتتتية -
ا هيمو تعاايهالاتةاد ت اهتيوطةاا اال ياتم اا  موعتااايا تهةاهط طههياهياوقاااعاا هةاهط عااا لي اا المااا
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م ايا ت ي عم اا يمتم فايا ا تمةا ايا االتمةفايا قت ةا اا هت اعحهتمجا  ط تماحي االعالااا مذاييا  
 األوةا األ اءاه  اا يمم ف

و اهصاعذايهيفط اا هةاهط عااهلاعااا اياة اا  بة اا حطتاه ياااي ت اااياهياوقتااا قصيةاااالم  ا -
 ضايا ال تتراوتت اا هيمو تتعاوايهالاتتةاد تت ا م تتمةاا فتتمايا تتهةاهط طههاتتعااا تتهةاهط عااا الماتتاا  ليتت ا

يا ت لي اوت اابتمة عااأدام تها ق ةا ايا ا مةا ايا االمةفاا ه ار اههعياا فةصاأامذاا ليت ا هي تععا
 ب  ط  اأياهق عصايبمامهه

و اهصاعذايهيفط اا هةاهط عااهيمطفاا اياة اا  بة اا حطتاه ياااي ت اااياهياوقتااااالم  ااا قصية -
ا هيمو تتتتعاوايهالاتتتةاد تتتت ا تتت بايا تتتتهقامباا  فتتتتمءا اايا تتتهةاهط طههاتتتعاا تتتتهةاهط عااا ليتتت اا الماتتتتاا

يا قتتتت ةا ااإلل ادعتتتتااا اهاطتتتتر ايا قتتتتم ة اد تتتت اهي طتتتت اا االةوتتتتاايابتتتتمةفه مايهالعق تتتتماياتتتتااةتتتتذاهةلطتتتت ا
 ا   اةا اا احية اايهحقطكاا اطر اا هيمو عاا

اي ت اااو اهصاعذايهيفطت اا تهةاهط عااهت ة بايهاتي ةاا اتياة اا  بتة اا حطتتاه تيااااالم  ااا قصية -
ا هيمو تتعاوايهالاتتةاد تت اهتتيوطةالتتةااداهتت ة باايا تتهةاهط طههياهياوقتتاااتتعااا تتهةاهط عااا الماتتاا  ليتت ا

ا ه تمباا االتمةفاا   طت  وايتتةااداهت ة با ر تتم  اففتمء ااهصتم اا اتيمفطاايه تم   ذاا االةوتاوافاتتما
  مةا احةاا ابفش ط باأااهةفرالةااداا ه ة باد  اا مةا اا قعم  اياا اة اا هاططةاياإلل ااايا

و اهصاعذايهيفط اا هةاهط عااا هاليعضم ايا افموتت ا حطتتاه تياااي ت اااياهياوقتااااالم  ااا قصية -
ا هيمو تتتعاوايهالاتتتةاد تتت اهقتتت عذاحتتتياوراام عتتتااياالييعتتتااايا تتتهةاهط طههاتتتعاا تتتهةاهط عااا ليتتت اا الماتتتاا

ه ذايا ه تتمبااالتتمةفا هبتت ععاأصتتحمبااألوفتتمةااإلل ادعتتاايهبتت ععاا اتتيمفطااد تت اهاتتي ةاا تتمةا
يللةا ا  ط  ايهق عذاحياورا هب ععاا ايمفطااد  اه تم  ااالتةوه ذايللتةاه ذااتعااآللتة اايهالتررا

 األ اءايا هالمياايا الاةاا  امد 

وتت اهصتتاعذايهيفطتت اا تتهةاهط عااهقطتتعذاأ اءاا اتتياة اا  بتتة اا حطتتتاه تتيااابتتهقاااتتاااالم  تتااا قصتتيةا -
يةتا تمالهح طت ااتماهت اا االةوتااا هت ا  ل تماا فتة ا  ليت وايفطتفالاااا لي ايأه اوهااا هةاهط عاوا

عالكاا فة اي  م  ااالةوهها ا مد  ااآللة اوايهةاعايةاا فتة ااالةوهتهايا مةهتها فمد عتاوافتةا  ت ا
اعحفرال كاا االةواايابمةفه مايهالعق م
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 المراجــــــع
 :: المراجع العربيةأوال  
ا ه تتتتي ك اأ تتتتم طباا قعتتتتملايا هح طتتتتةاياله تتتتمةاا فتتتتةيضواا تتتت اةا(وا حتتتتيتا4104دلتتتت ا ةحااوا)  ة تتتتلواةملتتتت ا ب0

اا  ماالعاوااإل في ة ااا
(واهقطعذاوةصاهالطكاا لةا  اة اا االةواافاةه را هت دعذاا قت ة اا هيمو تعاا4103  امدطةوادامةاوهح ااي  و) ب4

 عتتااا ه تتمة اوتتةاا   ماالتتم اا اصتتة ا ا ةا تتاااقمةيتتاالتتطااا  ماالتتم اا حفياعتتاواة تتم اا فهتتيةاهانطتتةاايبتتية واف
اا  م ا وا ماالااا اييوعا

(واا ه ة باي يةهاو ار م  اا ق ة اا هيمو عاا  ماا بةفم اا الماتااوت اراتمااا هتماطا ا4101لةفم واحعماااحا و) ب3
 ةا تتاااقمةيتتاالتتطاابتتةفم اا هتتماطااا الماتتاايا لمصتتااوتت اا  تتمحةاا  تتية واة تتم ااام  تتهطةانطتتةاايبتتية واف عتتاا

ااارهصم وا ماالااهبة ا
(وا  طتتتتةاا الهتتتت  طااوتتتت اا تتتتهل اذاا هح طتتتتةااإلحصتتتتم  وا4103د تتتتملوايا االتتتتشادمطتتتت واي تتتت عامااأاتتتتةوا)اا لتتتتةقو ب2

اوا ةةاءا  يبةايا هير عوااألة ا(Amos) م هل اذالةيمادااايل
(وايارتعاهياوتكاهلاتعااا اتياة اا  بتة اايا هلاتعااا تتهةاهط  ا4112 تيا وابتير ايتم  وايوياتاوا تحةااحات و) ب3

 ا مهاااا الماااو ااألة اايأةةا   اد  اأ ا  م ا ةا اااط ايعاااااي  تاايمتةاا ات طة اواا  تااو اا بةفم اا
ا(74اإل اة اياارهصم واا ال  )

(وارعملااةةاأ ةا ا  اة اا االةوااو اهيمعف ما  ماا ايماتم ااألة يعتا ا ةا تاا4113ح مر واهطةذاد  ا لةاهعذو) ب4
صا مه تتتمهاليتتتماأياتتتي جا هيمطتتتفا  اة اا االةوتتتاواة تتتم اا فهتتتيةاهانطتتتةاهح ط عتتاااقمةيتتتاالتتتطااا قاتتتمدطااا التتتمذايا لتتتم

اايبية واف عااا  ةا م ااإل اة اايا ام عااا ال عموا ماالاادامااا الةتعاا   ةا م اا ال عم
(وا يةاا هةاهط عاا  اة اا اياة اا  بة ااو اهح طاااأل اءاا هيمعا  ا ةا اااط ايعتاوا4114حما وا الط ابال ماو) ب7

ا(70(واا ال  )24  ااياإل اة ايا هماطاواف عااا ه مة وا ماالااا قمهة واا  يا)ا  ااا احم
(واا هةاهط عااا ه ة بايأةةهماد  اا   اةا اا   يفعاا  الما طااو اا اصتمةفا4104ا رهةاي وادل حالااداعاو) ب4

ا(2ا ال  )ا(و4ا ه مة ااا  الي عاواا ا  اااألة يعااو ا  اة ااألدام واا  ماالاااألة يعاواا ا   )
(وااها  تتم اا الا عتتاااإلل ادعتتاالتت  اة اا اتتياة اا  بتتة ا ا ةا تتاااط ايعتتااد تت ااتت طة ا4104ا ردلتت وااحاتت اداتتةو) ب2

ايماتتتم ااألداتتتم اا صتتتاطة ايا اهي تتتاااوتتت ااألة اواا ا  تتتاااألة يعتتتااوتتت ا  اة ااألداتتتم واا  ماالتتتاااألة يعتتتتاوا
ا(ا4(واا ال  )4ا ا   )

ةاهط عم اا ة م  اي يةهتماوت اهحقطتكاا اطتر اا هيمو تعاايهح تطاااأل اءا بتةفم ا(واا ه4113ا  فمةياوا ش ال فو) ب01
ااهصما او ااألة اواة م اا فهيةاهانطةاايبية واف عااا  ةا م ااإل اة اايا ام عااا ال عموا ماالاادامااا الةتعاا

ا   ةا م اا ال عم
  اة اا اتتتياة اا  بتتتة ااوتتت ااإللتتتت ااا(واأةتتتةايمتتتم فا4101ا صتتتةاطة واأ تتتهذادل ا ا طتتت وايا اة تتتبواةي تتت  ال تتتفو) ب00

ا هيمعا افاتماطةاهتماا التما يااوت ابتةفااااهصتما ااألة يعتا ا ةا تااحم تاواا ا  تاااألة يعتااوت ا  اة ااألداتم وا
ا(2(واا ال  )4ا  ماالاااألة يعاواا ا   )

ة تم ااايتي ااألة يعتاو(وايارعاا هةاهط عاا  اة اا اتياة اا  بتة ااوت اراتمااا ل4113دلط ا واب مااحا ا لةاهعذوا) ب04
اام  هطةانطةاايبية واف عاااارهصم ايا ال يذااإل اة اوا ماالااا طةاي 
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(وا يةااتت لةا  اة ااالةوتتااا الاطتتةاوتت اهحقطتتكاا اطتتر اا هيمو تتعا ا تتم هالطكاد تت ا4114ا الة قتت وا  تتعذارم تت ادلتت  و) ب03
االاادطاابالا ليي اا ه مة ااو اا عااواة م اا فهيةاهانطةاايبيةهواف عااا ه مة وا ما

(واأةتتتةااامة تتتم ا  اة اا اتتتياة اا  بتتتة ااد تتت اهال تتتذايياتتتيا4103وياتتتاوا تتتحةااحاتتت وايا قاتتتبوااحتتت اا تتت طاو) ب02
ا(0(واا ال  )03ا الما طااو اا اصمةفاا ه مة اااألة يعاواا ا  اااألة يعاا  ال يذاا هالعقعاواا ا   )

يهأةطةهتتماد تت ااأل اءاا اصتتةو  ا ةا تتااا(وا ةا تتااهح ط عتتااآل عتتم اا حيفاتتا4101ا قةبتت وادلتت حاد تت اأحاتت و) ب03
اهالعقعااد  ارامااا ليي اا عايعاواة م اا فهيةاهانطةاايبيةهواف عااا ه مة وا ماالااح ياا

(وااه مهتتم اا اتت طة ااوتت ااةا تتراا تتيراةا ااألة يعتتاا تت يةا  اة اا االةوتتااوتت ااأل اءا4112ا االتتمي واأعاتتاادتتي  و) ب04
ا(3(واا ال  )3يعااو ا  اة ااألدام واا  ماالاااألة يعاواا ا   )ا يمعف  ا ةا اااط ايعاواا ا  اااألة 

ا(214(وايا ال  )212(واا ال  )4102ا  اااهحم اا اصمةفاا الةتعاوا) ب07
ا4103وا4104وا4100وا4101وا4112و4114واا لي اا اةفر اا عاي واا هقة ةاا  يي ا ب04
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