
222028 

 

1 
 

 العامة المدرجة ببورصة عمان بالشركات المساهمة األداءدور اإلبداع في تحسين 

 (دراسة حتليلية)

  () عادل عبداهلل املاطوني

()هٚبٚا- ًؾزاتٞ ق اهقٌاْ االدتٌاعٛ،ٗؽِد 

E-mail address: adel.elmituny@gmail.com   
 

 

 

 امللخص

اهعاًاٞ املدرداٞ بب٘رؽاٞ عٌااْ،      هوغزكات املضاآٌٞ ٓدفت اهدراصٞ إىل بٚاْ دٗر اإلبداع يف حتضني األدا١  

( عزكٞ أردُٚٞ ًضآٌٞ عاًٞ ًّ أؽى زتتٌع اهدراصٞ ٗاهذٜ ٙبواؼ  12ٗمت االعتٌاد عوٟ عِٚٞ ًلُ٘ٞ ًّ )

ت اهعِٚااٞ كافااٞ   %2991( عاازكٞ، أٜ ًااا ُضاابتٕ 222عااددٖ ) ًاّا سذاٍا ا تٌااع اهلواٛا هودراصااٞ، ٗفاٌا

اعٚٞ ٗارتدًٚااٞ( ٗلهاام عاّا اه اا ٝ  ٗألغاازاا اهدراصااٞ ٗارتبااار ، (2022 -2022)اهقطاعااات )املاهٚااٞ ٗاهؾاِا

لز اهضةصااى اهشًِٚاٞا املقطعٚاٞا            ٔر اه٘ؽاا ٛ اهتشوٚواٛا اصااتِادا عوااٟ حتوٚااى نا٘ا فزٗفاأا مت اصاات داَ املاِا

(Panel Dataٗتقٌِت ًتػريات اهدراصٞ اهتابعٞ األ ،)دا١ ( َاملتٌجوٞ يف ًعدي اهٌِ٘ املضتداSGR  ٗاهعا٢اد )

ق املولٚااٞ ) ِت رأظ EPS) اهضاأٍ ًاّا األربااا ٗسؾااٞ  (ROEعوااٟ اذتقا٘ا (، أًااا املااتػريات املضااتقوٞ فتقاٌا

 املاي اه لزٜ ٗاهبشح ٗاهتط٘ٙز ٗتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات ٗاهتدرٙب.

اهغزكات يف ًد٠ تأثري اإلباداع هادٙٔا يف حتضاني ًاعازاتٔا، ًّٗا      بني ٗت٘ؽوت اهدراصٞ إىل ٗد٘د ت اٗتت 

املااااي اه لااازٜ   ٛ عواااٟ حتضاااني األدا١ ٙاااأتٛ رأظ اباإلباااداع اهاااهل كااااْ إلاااا األثاااز اإلظتااا   أٓااٍا ًاعااازات  

ٗ  ٗتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات تاب   ، ٗأٗؽت اهدراصٞ باهعٌى عوٟ سٙادٝ اه٘عٛ بأٌٓٚٞ اإلبداع داراى اهغازكات، 

ٗاالٓتٌااَ باامل٘ارد   ، ٗاالبتلاار اهغزكات هلافٞ األصاهٚب ٗاالص اتٚذٚات اهداعٌٞ ٗاحمل شٝ عوٟ اإلباداع  

ر        اهبغزٙٞ باعتبارٓا ًّ أٍٓ ٙز ٗاهتادرٙب ًٗ٘اكباٞ اهتط٘ا األؽ٘ي ٗختؾٚؿ امل٘ارد اهةسًاٞ هوبشاح ٗاهتط٘ا

 اهعوٌٛ ٗاهتلِ٘ه٘دٛ.

 ، اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.األدا١اإلبداع،  :اهلوٌات اهداهٞ
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 املكدمة

اهلبريٝ اههل تغٔدٓا اهغزكات ٗتشاٙد عدٝ املِافضٞ يف ظى اهض٘ق امل٘سدٝ، االقتؾادٙٞ اهتػريات  إْ

 اإلبداعًؾطوح  دا١ً٘ادٔتٔا، ٗٗ مل٘اكبٞ اهتػرياتحتدٙات عدٙدٝ يف ب٣ٚٞ األردْ فزا عوٟ اهغزكات 

مبا ٙقٌّ اذت اظ عوٟ  ،كأداٝ تتٚح هوغزكات تقدٍٙ ردًات ًِٗتذات هتوبٚٞ سادات اهعٌة١ املتػريٝ

ٗحتضني  اهعٌى عوٟ تِ٘ٙع املِتذاتب، ٗحتقٚق ًعدالت دٚدٝ ًّ املبٚعات املت٘قعنيهعٌة١ اذتاهٚني ٗٗال١ ا

 ًضت٘ٙات عوٟ تػٚريات إسداخِتذات اذتاهٚٞ،  كى ٓذٖ اهعزٗ  زتتٌعٞ ستٌت عوٟ اهغزكات املد٘دٝ 

عاهٚٞ، هذهم تقَ٘  ا١أد ًضت٘ٙات اإلبداعٚٞ هتشقٚق قدراتٔا عوٟ لهم يف ًعتٌدٝ دذرٙٞ تػٚرياتأٗ  ًعِٚٞ

 ٓذٖ اهدراصٞ مبعزفٞ دٗر اإلبداع يف حتضني األدا١ باهغزكات املضآٌٞ املدردٞ بب٘رؽٞ عٌاْ.    

 :املشكلة البخثية

إْ اسدٙاد سذٍ اهتشدٙات اههل ت٘ادٕ اهغزكات املتٌجوٞ يف اسدٙاد سدٝ املِافضٞ ٗستدٗدٙٞ امل٘ارد، ستٍ 

اقتؾادٙٞ ددٙدٝ هوتػوب عوٟ ٓذٖ اهتشدٙات، فوذأت إىل االٓتٌاَ عوٟ اهغزكات اهبشح عّ ًؾادر 

باالصتجٌار يف اإلبداع ًّ رةي اصت داَ اهتلِ٘ه٘دٚا يف عتٟ ا االت اهؾِاعٚٞ ٗارتدًٚٞ، ٗاالٓتٌاَ 

 بزأظ املاي اه لزٜ، ٗاإلُ اق عوٟ اهبشح ٗاهتط٘ٙز، ٗحتضني أدا١ اهعاًوني ًّ رةي اهتدرٙب.

( اقتؾادًا، بعدًا 222ًّ بني ) 2028( هضِٞ 79ع ًزكش االقتؾاد األردُٛ إىل املزتبٞ )اُطةقا ًّ تزادٗ

               يف تؾِٚف اهدٗي عوٟ أصاظ ًاعز اإلبداع اهعاملٛ 2022( هضِٞ 62كاْ عِد املزتبٞ )

Global Innovation Index
1 (GII،) ( ٛسٚت ؽِ ت اهدٗي سضب اهِاتر احملوٛ اإلمجاهGDP ،)

ٓذا املقٚاظ هت٘فٚح ًد٠ اصتذابٞ ٓذٖ االقتؾادٙات هتشدٙات اإلبداع، ٗٙعترب ٓذا اهتؾِٚف  ٗٙٔد 

 The Global Innovation)ًتدُٛ ًقارُٞ بِ ط االقتؾادٙات ًّ سٚت اهِاتر احملوٛ اإلمجاهٛ،

Index, 2018). ٗ:ٛميلّ ؽٚاغٞ ًغلوٞ اهدراصٞ يف اهضااي اهز٢ٚضٛ اهتاه 

 اهعاًٞ املدردٞ بب٘رؽٞ عٌاْ؟ األدا١ باهغزكات املضآٌٞ ًا دٗر اإلبداع يف حتضني -

 اه زعٚٞ اهتاهٚٞ:  األص٣وَٞ ااصت دمت ٛ هودراصٞ، ٗهإلدابٞ عوٟ اهضااي اهز٢ٚض

ًا ٓ٘ دٗر اإلبداع )راظ املاي اه لزٜ، اهبشت ٗاهتط٘ٙز، تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات، اهتدرٙب( يف  -

 حتضني ًعدي  اهٌِ٘ املضتداَ؟ 

اإلبداع )راظ املاي اه لزٜ، اهبشت ٗاهتط٘ٙز، تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات، اهتدرٙب( يف ًا ٓ٘ دٗر  -

 حتضني ًعدي  اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ؟

 يف( اهتدرٙب املعوً٘ات، تلِ٘ه٘دٚا ٗاهتط٘ٙز، اهبشت راظ املاي اه لزٜ،) اإلبداع دٗر ٓ٘ ًا -

 حتضني ًعدي  سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا ؟

                                                      
.تقزٙز دٗهٛ اعز  عوٕٚ باهتعاْٗ بني داًعٞ ك٘رُٚى يف أًزٙلا ٗ ًدرصٞ اهدراصات اهعوٚا هوتذارٝ يف فزُضا ٗاملِعٌٞ اهعاملٚٞ هوٌولٚٞ ا1  ه لزٙٞا
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 :هدف الدراسة

 ٗاهتط٘ٙز، تلِ٘ه٘دٚا اهدراصٞ إىل بٚاْ دٗر اإلبداع ًّ رةي )راظ املاي اه لزٜ، اهبشتصعت ٓذٖ 

ٗاهتدرٙب( يف حتضني األدا١ )ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ، ًعدي اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ، ًعدي  املعوً٘ات

 سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا ( باهغزكات األردُٚٞ.

 :أهنية الدراسة

ًد٠ جتاٗب اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ هوتػريات اهعاملٚٞ املتعوقٞ أٓتٌت ٓذٖ اهدراصٞ مبعزفٞ 

باهتش٘ي ًّ االقتؾاد اهقا٢ٍ عوٟ األؽ٘ي املادٙٞ إىل اقتؾاد قا٢ٍ عوٟ املعزفٞ، ٗقدًت ٓذٖ اهدراصٞ 

 زتٌ٘عٞ ًّ اهت٘ؽٚات، اههل ًّ عأُا ت٘دٕٚ أُعار ؽِاع اهقزار ًٗضت دًٛ اهبٚاُات املاهٚٞ باهغزكات

 األردُٚٞ. 

 اإلجرائية: التعريفات 

  :اههل ٗاملٔارات ٗاألفلار ٗاألصاهٚب هوٌعزفٞ ددٙدٝ تطبٚقات) بإُٔ ٗٙقؾد بٕ يف ٓذٖ اهدراصٞ  اإلبداع 

 , Andersson et al( )املِغ٘د ٗاهتغػٚوٛ املاهٛ ٗفزٙدٝ، ٗؽ٘ال إىل األدا١ قدرات ممٚشٝ تادٜ إىل ت٘هٚد

 ٗصٚتٍ قٚاظ اإلبداع ًّ رةي املتػريات اهتاهٚٞ:  (2008

ٗٓ٘ عبارٝ عّ اهطاقات املعزفٚٞ اههل متتولٔا اهغزكٞ ٗاههل تضٌح إلا باًتةن  :راظ املاي اه لزٜ-

ًٚشٝ تِافضٚٞ ٙؾعب تقوٚدٓا ٗٓٛ اههل ختوق اهقٌٚٞ اهض٘قٚٞ هوغزكٞ، ٗمت اصت زادٔا حبضاب اه زق بني 

غزكٞ ٗسق٘ق ًولٚٞ محوٞ األصٍٔ، ًّٗ آٍ اهدراصات اههل اصت دًت ٓذا اهقٌٚٞ اهدف ٙٞ ألؽ٘ي اه

 .(2022)عب٘ ٗ عب٘، األصو٘ب يف اهقٚاظ دراصٞ 

 يف عٌوٚٞ إىل تطبٚقات ٗحت٘ٙؤا اإلبداعٚٞ املعار  بت٘هٚد املزتبط اهِغاط لهم ٓ٘ اهبشح ٗاهتط٘ٙز:-

األدا١، ٗهقٚاظ ًتػري  ًضت٘ٙات ًّ أعوٟ حتقٚق إىل هوت٘ؽى اهدؤٗب اهتطوع ًع ٗردًات، صوع على

اهبشح ٗاهتط٘ٙز مت اصت داَ ُضبٞ قٌٚٞ تلاهٚف اهبشح ٗاهتط٘ٙز املدردٞ يف اهتقارٙز املاهٚٞ إىل إمجاهٛ 

 . (Zhu & Huang, 2012) اإلٙزادات

املعوً٘ات ٗاهرباًر ٗاملِعً٘ات ًّ : ٗٓٛ ًا مت إُ اقٕ صِ٘ٙا عوٟ تلِ٘ه٘دٚا تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات-

 Garven) رةي اهبٚاُات املتاسٞ باهتقارٙز املاهٚٞ امل ؾح عِٔا باهغزكات األردُٚٞ، ٗمت قٚاصٔا ًّ رةي

& Grace, 1998). 

ٙعترب اهتدرٙب ًّ أٍٓ اه٘صا٢ى هقٚاظ اإلبداع، ٗمت قٚاظ اهتدرٙب ًّ رةي ُضبٞ ًا ٙتٍ  اهتدرٙب:-

إىل إمجاهٛ املؾزٗفات اه٘اردٝ باهتقارٙز املاهٚٞ امل ؾح عِٔا باهغزكات  هتدرٙبعوٟ ا إُ اقٕ صِ٘ٙا

 (  22، ـ 2020األردُٚٞ. )ٙ٘صف، 
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  املاعزات اهزحبٚٞ  يفاههل تاثز  األُغطٞقٚاظ األدا١ ٓ٘ اكتغا  ٗحتضني توم  ًّ أٓدا  :األدا١

بأدا١ اهغزكات يف  املزتبطٞاحملددٝ، ٗلهم ًّ رةي زتٌ٘عٞ ًّ املاعزات  أٓدافٔا هوغزكات ٗحتقٚق

 :كاالتٛ املاعزات٘عٞ ًّ ٌاملافٛ ٗاملضتقبى، ٗٙتٍ قٚاصٕ مبذ

 األصاصٚٞٗٙعترب ًّ املاعزات Sustainable growth rate (SGR :) ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ -

ًّ ارتارز، أٜ ٓ٘ ًعدي اهٌِ٘ اهِاتر ًّ  عوٟ اهٌِ٘ دْٗ اذتادٞ إىل االق اااهغزكات  قدرٝهقٚاظ 

 ٗٙتٍ استضابٕ كاالتٛ: (Ross et al, 2010, p. 103) أربا  اهغزكات، ٗمت االعتٌاد عوٟ ن٘لز

SGR = (ROE*b)/(1-b* ROE)   

 سٚح أْ:

ROE،ٞٚاهعا٢د عوٟ سق٘ق املول :            bٝ(2022)طٚ ٘ر،  : ُضبٞ األربا  احملتذش. 

ٗٓ٘ اهعا٢د عوٟ األً٘اي املضتجٌزٝ  Return on Equity (ROE:)اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ -

ب٘اصطٞ املاهلني، ٗٓ٘ ًّ املقاٙٚط املٌٔٞ هقٚاظ فاعوٚٞ اإلدارٝ ألُٕ ٙقٚط رحبٚٞ ٓٚلى راظ املاي، 

ٗعتضب بقضٌٞ ؽايف اهزبح بعد اهقزٙبٞ عوٟ ًت٘صط سق٘ق املولٚٞ هوٌضآٌني اهعادٙني، ًّٗ 

 .(2022ُ٘فى، اهقافٛ، ًطز، ٗاهِض٘ر، ) اهدراصات اههل اصت دًت ٓذا اهٌِ٘لز

ٙغري إىل رحبٚٞ اهضٍٔ اه٘اسد، ٗعتضب  Earnings Per Share (EPS:)سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  -

بقضٌٞ األربا  املتشققٞ بعد اهقزا٢ب بعد خت ٚض أربا  األصٍٔ املٌتاسٝ عوٟ عدد األصٍٔ اهعادٙٞ، ٗمت 

 .(Artiach & Clarkson, 2011) ًِٔا دٙدٝٓذا اهٌِ٘لز يف دراصات عاصت داَ 

 اإلطار النظري:

 Josephةقتؾادٜ اهٌِضاٜٗهاإلبداع ًع ًزٗر اهشًّ ًِد أٗي دراصٞ تط٘ر ً َٔ٘ اإلبداع: 

Schumpeter (McCraw. T. K, 2010, p. 96)هِٚضذٍ ًع املضتذدات ٗاهتػريات كٌشدٗدٙٞ  ؛

 .امل٘ارد ٗإسٙاد عدٝ املِافضٞ اههل عٔدتٔا اهب٣ٚٞ االقتؾادٙٞ احملٚطٞ باهغزكات

 The Organisation for) ٗاههل ًقزٓا اهز٢ٚضٛ فزُضا (اهتعاْٗ ٗاهتٌِٚٞ االقتؾادٙٞ ًِعٌٞ) عزفت

Economic Cooperation and Development )أٗ  االصتٚعاباإلُتاز أٗ اهتب  أٗ : ُٕأب اإلبداع

اصتػةي اهقٌٚٞ املقافٞ يف ا االت االقتؾادٙٞ ٗاالدتٌاعٚٞ؛ ٗكذهم جتدٙد ٗت٘صٚع املِتذات ٗارتدًات 

، ًّٗ (OECD, 2005, p. 18( )ٗاألص٘اق ًّ رةي تط٘ٙز أصاهٚب ددٙدٝ هإلُتاز، أٗ إُغا١ ُعٍ إدارٙٞ

املضآٌٞ يف حتقٚق  إىلردًات ددٙدٝ  أًِٗتذات  أٗ أفلارِ ٚذ تط٘ر ًّ زتزد ت اإلبداع أِْٓا صتد 

تعزٙ ًا سدٙجا هإلبداع فعزفٕ  (8، ـ2021)درٗٙػ، ٗهقد اصت وؿ ، هوغزكات إفافٚٞقٌٚٞ اقتؾادٙٞ 

قاًٞ طزا٢ق ددٙدٝ هإلُتاز إاملزتبطٞ بٔا ٗ ٗاألص٘اقجتدٙد ٗت٘صٚع ًد٠ ًّ املِتذات ٗارتدًات : بإُٔ

ٗتِعٍٚ اهعٌى ٗظزٗ  ًٗٔارات ق٘ٝ اهعٌى هتقٚف قٌٚٞ  إدارٝاهتػريات يف  ٗإدرايٗاهعزا ٗاهت٘سٙع، 
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 ، أًابإعباع سادات سبا٢ِٔا اهداروٚني ٗارتاردٚني املدركٞ أٗ غري املدركٞ مل زداتٔا املعِٚٞ

(Guillermo et al, 2015, p. 600) ُٕقدرٝ امل٘ارد املتاسٞ هد٠ اهغزكات إلُتاز : فقد عز  اإلبداع بأ

أٙقا، ٗٓ٘  إبداع ٓ٘ باه عى امل٘د٘دٝ اهجزٗٝ ًّ اإلُتاز إًلاُات يف ٗأٜ تػٚري إظتابٛ ِافع اقتؾادٙٞ،ً

اهعاًى اهز٢ٚضٛ هتشقٚق اهزفاٖ االقتؾادٜ ًّ رةي تط٘ٙز ٗحتضني املِتذات ٗاهعٌوٚات بٔد  إظتاد سو٘ي 

 املِغ٘د.هوٌغاكى ٗاهعقبات اههل ت٘ادٔا اهغزكات ٗتضٍٔ يف حتقٚق اإلد  املاهٛ 

ًّ رةي روق ب٣ٚٞ ست شٝ  مما صبق ميلّ أْ ٙضتِتر أْ اإلبداع ٓ٘ االصتػةي األًجى هوٌ٘ارد املتاسٞ

تط٘ٙز ٗحتضني اهعٌوٚات اإلُتادٚٞ ٗاهتض٘ٙقٚٞ  ٗداعٌٞ هألفلار ادتدٙدٝ ٗاههل ًّ عأُٔا تعٌى عوٟ

اهض٘ق ٗحتضني أدا١ٓا،  بٔد  حتضني ً٘قع اهغزكات يف ؛ٗارتدًٚٞ اههل تقدًٔا اهغزكات هوشبا٢ّ

تط٘ٙز اإلُتاز ٗاهتلِ٘ه٘دٚا املضت دًٞ ٗتأٓٚى ب ٗلهمٗاهتشضِٚات ميلّ أْ تلْ٘ بضٚطٞ إىل د٘ٓزٙٞ 

 اهعاًوني أٗ حتضني يف اهرباًر ٗارتطط ٗاإلٚاكى اهتِعٌٚٚٞ.

 الدراسات السابكة: 

  ٞدراص (Rajapathirana & Hui, 2017)، ْاإلبداع عوٟ اهقدرٝ بني اهعةقٞ :ٗاههل دا١ت بعِ٘ا، 

اإلبداع  عوٟ ٗاهقدرٝاإلبداع  اص اتٚذٚات بني اهعةقٞ دراصٞ إىل ٓدفت اهغزكٞ؛ ٗأدا١ ،اإلبداع ُٗ٘ع

 تاثز اههل اهع٘اًى ه ٍٔ ن٘لز تط٘ٙز رةي ًّ اه ذ٘ٝ صد ٓ٘ اهدراصٞ ٓذٖ ًّ اهػزا ٗكاْ ٗاألدا١،

 رةي ًّ عوٚٔا مت اذتؾ٘ي اهتذزٙبٚٞ اهِاًٚٞ، اهبٚاُات اهبوداْ يف اهتأًني عزكات بنياإلبداع  أدا١ عوٟ

 األقضاَ ٗرؤصا١ اهعاًني ٗاملدٙزّٙ اهتِ ٚذٜ اهز٢ٚط عوٟ اصتباُٞ ت٘سٙع ٗمت ،2022 اهذٜ ادز٠ صِٞ املضح

 اذتؾ٘ي عوٟ اصتباُٞ مت 660 أؽى املدٙزّٙ هغزكات اهتأًني يف صريالُلا، ًّٗ كبار ًّ ًٗععٌٍٔ

 تأثري إلا اهتأًني عزكات يف اإلبداع عوٟ اهقدرٝ اهعٌوٛ، ٗت٘ؽوت إىل أْ هتشوٚى ؽاذتٞ أُٔا عوٟ 179

 اإلبداعٚٞ اهتِعٌٚٚٞ. ٗأُغطٞ ٗاهتض٘ٙق، املِتذات عوٟ راؽًٞ اإلبداعٚٞ؛ ٔ٘دادت عوٟ ٗقٜ٘ إظتابٛ

  ٞدراص (Lee et al, 2017)، ْيف  اهغزكٞ، فذا١ت هتبشح أدا١ عوٟ هإلبداع اهتآسر آثار :بعِ٘ا

 ٗاإلبداع اهتض٘ٙق، اهعٌوٚات، ٗٓٛ املِتر، اإلبداع أُغطٞ ًّ شتتو ٞ أُ٘اع أربعٞ بني اهتآسر تأثريات

باصت داَ ًضح اإلبداع يف  عزكٞ 862 اهدراصٞ ًّ عِٚٞ كاُت اهغزكٞ، ٗقد أدا١ عوٟ  اهتِعٌٚٛ

 ,OECD) أٗصو٘ دهٚى إىل اصتِادا ا تٌعٛ اإلبداع ملضح امل مجٞ اهِض ٞ ٗٓٛ ،2021 ك٘رٙا هضِٞ

 هوٌضتذٚبني، سٚح اهذاتٛ اهتقٍٚٚ عوٟ كبري بغلى ٙعتٌد ٗاهذٜ امل٘ف٘ع املِٔر اصت داَ ، ٗمت(2005

املافٚٞ  اهجةخ اهضِ٘ات ًد٠ عوٟ اإلبداعٚٞ األُغطٞ بتِ ٚذ قٚأًٍ صبب عّ اإلدابٞ ا ٚبني ًّ ُطوب

 اهتِعٌٚٛ( تعتٌد ٗاإلبداع اهتض٘ٙق، اهعٌوٚٞ، )املِتر، اإلبداع أُ٘اع أْ إىل اهِتا٢ر (، ٗتغري2022-2021)

 ًّ ٗاسد ُ٘ع عوٟ اه كٚش أْ اهدراصٞ إىل ٓذٖ اهغزكٞ، تبني تتبعٕ اهذٜ االص اتٚذٛ اهت٘دٕ عوٟ

 .اإلبداع أُغطٞ مل توف اهتآسر آثار عّ اهِامجٞ احملتٌوٞ املشاٙا ٙع٘ق اإلبداعٚٞ أُغطٞ
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  ٞدراص (Brasliņa et al, 2015)ٌْٔ٘رٙٞ الت ٚاجبغزكات اهاإلبداع يف يف ع٘اًى املاثزٝ اه :، بعِ٘ا ،

 عٌوٚٞ عوٟ تاثز اههل اهع٘اًى س٘ي اهغزكات آرا١ الصتقؾا١ اهةت ٚٞ اهغزكات بني ًضح إدزا١ رةي ًّ

 ًّ اهعدٙد إىل أْ اهدراصٞ ٗروؾت ،( عزكٞ يف الت ٚا228) ٗكاُت عِٚٞ اهدراصٞ ًضح عدداإلبداع، 

اهع٘اًى املاثزٝ يف أٍٓ اسد  أْٗت٘ؽوت إىل ًِٔا،  أٜ جتآى عدَ ٗظتب اإلبداع، عٌوٚٞ عوٟ تاثز اهع٘اًى

 ٗكذهم ت٘ؽوت إىل أْ ًّ اسد اهع٘اًى األرز٠ ٓ٘ ارت اع املِتذات، تط٘ٙز حب٘خ إدزا١اإلبداع ٓ٘ 

 ًضت٠٘ املعزفٞ ٗارتربٝ ٗاهل ا١ٝ ٗاملٔارٝ هد٠ اهعاًوني.

  ٞدراص (Petkovska, 2015) ،ْدٗر ٗأٌٓٚٞ اإلبداع يف األعٌاي اهتذارٙٞ يف املِغآت اهؾػريٝ  :بعِ٘ا

 ٗاسدٝ ٗأُٔا اهعاملٛ، االقتؾاد يف ست٘رٜ إلا دٗر ٗاملت٘صطٞ اهؾػريٝ ، ًّ ًِطوق أْ اهغزكاتٗاملت٘صطٞ

 مجٚع ًّ %90 صتد س٘اهٛ حسٚ اهعٌى، فزـ ٗروق االقتؾادٜ هوٌِ٘ اهز٢ٚضٚٞ اهدافعٞ اهق٠٘ ًّ

 اهقطاع يف اهعٌاهٞ إمجاهٛ يف سؾتٔا ًٗت٘صطٞ، ؽػريٝ اهغزكات ٓٛ اهعاملٛ االقتؾاد يف اهغزكات

 اهقدرٝ ٓ٘ ٗاملت٘صطٞ اهؾػريٝ هوغزكات اهز٢ٚضٚٞ اهضٌات ٗأْ أسد٠ ،%82 - %22 بني ًا ارتاـ

 اهٌِ٘ هتعشٙش أصاصٚا عِؾزا ب٘ؽ ٕ اإلبداع بدٗر اذتدٙجٞ اهٌِ٘ ٗتقز ُعزٙات اهقدرات اإلبداعٚٞ، إلُتاز

ٓدفت ٓذٖ اهدراصٞ ملِاقغٞ بعض ًّ اهضٌات اهز٢ٚضٚٞ هوغزكات اهؾػريٝ ٗاملت٘صطٞ، هذهم  ٗاإلُتادٚٞ،

املغارٙع اهؾػريٝ ٗاملت٘صطٞ، ًع اه كٚش بغلى ٗٗتعزٙف أُ٘اع ٗستددات اإلبداع ٗاهعةقٞ بني اإلبداع 

، ٗٓٛ دراصٞ حتوٚوٚٞ، ٘صطٞوٌاصضات اهؾػريٝ ٗاملتهتِافضٚٞ اهراـ عوٟ تأثري اإلبداع عوٟ قدرٝ 

ٗاهدٜ ٗلهم الرت اع تلو تٕ، ٗت٘ؽوت إىل أْ اهغزكات اهؾػريٝ ٗاملت٘صطٞ ال تٔتٍ باهبشح ٗاهتط٘ٙز 

، إلذا أٗؽت ٙعترب اهوبِٞ األصاصٚٞ هو٘ؽ٘ي إىل ًٚشٝ تِافضٚٞ تضآٍ يف حتقٚق ًعدالت األدا١ املضتٔدفٞ

  ًٞ، أٗ اهتعاْٗ ًع دٔات راردٚٞ يف ٓذا ا اي.اهدراصٞ باالصتجٌار باهبشح ٗاهتط٘ٙز األقى كو 

  ٞدراص (Rubera & Kirca, 2012)ًْزادعٞ حتوٚوٚٞ ٗتلاًى  ،دا١إبداع اهغزكات ٗاأل :، بعِ٘ا

 اههل اهعةقات ًّ ًعقدٝ عبلٞ رؤ٠ يف ت٘فزهٓذٖ اهدراصٞ  ٗتأكٚدًا هودراصات اهضابقٞ دا١ت، ُعزٜ

ت٘ؽوت إىل أْ إبداع اهغزكات ٙاثز ٗ املاهٛ، ٗاملزكش اهض٘قٚٞ،اهقٌٚٞ  اهغزكات، إبداع عوٟ تعتٌد

األدهٞ تغري إىل ٗبغلى غري ًباعز عوٟ قٌٚٞ اهغزكٞ ًّ رةي تأثريٖ عوٟ ٗفع اهض٘ق ٗاملزكش املاهٛ، 

، ٗٙز٠ ًا ٗرا١ اهتشوٚوٛ أٙقا أْ اهعةقٞ بني اإلبداع ٗقٌٚٞ اهغزكٞ ٓٛ أق٠٘ باهِضبٞ هوغزكات اهؾػريٝ

 اهغزكات اهعِٚات ًّ أرذ يف اإلفزاط بضبب إظتابٛ بغلى ًتشٚشٝ اهدراصٞ تلْ٘ ٕ قداهباسح أُ

دراصتٔا ًّ  ٙتٍ ٗال اهض٘ق ًّ أْ ختزز احملتٌى اإلبداع ًّ يف ت غى اههل سٚح أْ اهغزكات اهِادشٞ؛

 فٌّ اهعِٚٞ. 

   ٞعزكات رحبٚٞ حتضني يف اه لزٜ املاي رأظ أثز :بعِ٘اْ ،(4102 طٕ، ٗب  اهبغتاٜٗ)دراص 

 تعز  إىل ٓدفت ، سٚحأسد أٍٓ ع٘اًى اإلبداعهدراصٞ  دا١ت ٓذٖ اهدراصٞ األردُٚٞ، اهدٗا٢ٚٞ اهؾِاعات

 اهدراصٞ ساٗهت ٗقد األردُٚٞ، اهدٗا٢ٚٞ اهؾِاعات عزكات رحبٚٞ حتضني يف اه لزٜ املاي رأظ اثز عوٟ

 يف( ٗاهشبا٢ّ اإلٚلوٛ ٗ اهبغزٜ) ًٗلُ٘اتٕ اه لزٜ املاي رأظ اثز ًا: اهتاهٛ اهز٢ٚط اهضااي عّ اإلدابٞ

 إىل اهباسجاْ ٗدتأ األردْ، يف اهدٗا٢ٚٞ اهؾِاعٚٞ اهغزكات اهدراصٞ زتتٌع ٗمشى املِغأٝ؟ رحبٚٞ حتضني
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 اهعِٚٞ أفزاد ارتٚار ٗمت األردْ، يف دٗا٢ٚٞ عزكٞ عغزٝ إسد٠ ًّ ًلُ٘ٞ عِٚٞ بت٘سٙع اصتباُٞ عوٟ

 آتٌاَ ِٓان ساي ال أٌٓٔا اهِتا٢ر ًّ زتٌ٘عٞ إىل اهدراصٞ روؾت ٗقد اهطبقٚٞ، اهعِٚٞ طزٙقٞ باصت داَ

 حتضني عوٟ تأثري ًّ هٕ ملا( ٗاهشبا٢ّ ٗاإلٚلوٛ اهبغزٜ) اهز٢ٚضٞ اهجةثٞ ًٗلُ٘اتٕ اه لزٜ املاي بزأظ

 ارتربات اًتةن ضت٘ اهت٘دٕ فزٗرٝ فٔٛ اهت٘ؽٚات، أٍٓ اإلبداعٚٞ، أًا امل٘ظ ني قدرات ٗسٙادٝ اإلُتاز

 تِافضٚٞ ًشاٙا هتلّ٘ٙ االس افٚٞ اإلبداعٚٞ ٗاملٔارات اهشبا٢ّ ًع ٗاهعةقات املعزفٚٞ ٗامل٘ارد ٗاملعزفٞ اهعٌوٚٞ

 .اه لزٜ املاي رأظ يف األً٘اي اصتجٌار طزٙق عّ ٗلهم

ً َٔ٘ اإلبداع بؾ٘رٝ كٌٚٞ حبجٛ آتٍ بدراصٞ  زتايبأُا  اهدراصات اهضابقٞ عّتتٌٚش اهدراصٞ اذتاهٚٞ ٗ

 تٗباالصتعاُٞ باهٌِالز اهقٚاصٚٞ، ٗتطبٚقٔا عوٟ اهغزكات األردُٚٞ، أًا اهدراصات اهضابقٞ فقد آتٌ

قد ٙلْ٘  باصت داَ االصتباُٞ الصتقؾا١ آرا١ اهعِٚٞ املضتٔدفٞ مما ظتعى اهِتا٢ر تعتٌد عوٟ آرا١ ع ؾٚٞ

تِاٗي اإلبداع باصت داَ هتإىل األدبٚات ددٙدٝ ٓذٖ اهدراصٞ كإفافٞ  دا١ت، ٗفٚٔا عاًى اهتشٚش كبري

قٚاظ تتِاٗي ٓذٖ اهدراصٞ ٗكذهم ، E-Viewsاإلسؾا٢ٛ ربُاًر اهاهضةصى اهشًِٚٞ ٗحتوٚؤا باصت داَ 

اكجز ًّ ًتػري هقٚاظ اإلبداع ًجى راظ املاي اه لزٜ، اهبشح اإلبداع بؾ٘رٝ كٌٚٞ باصت داَ 

سٚت أْ اهدراصات ضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ، يف اهغزكات املٗاهتط٘ٙز، ٗتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات، ٗاهتدرٙب، 

 اهضابقٞ مل تتِاٗي ٓذٖ املتػريات.

 منهج الدراسة:

ًّ ادى حتقٚق أٓدا  اهدراصٞ ٗارتبار فزٗفٔا مت اصت داَ املِٔر اه٘ؽ ٛ اهتشوٚوٛ اصتِادا إىل حتوٚى  

 Descriptiveاهتشوٚوٚٞ  (، ٗاصت داَ اهطزٙقٞ اه٘ؽ Panel Dataٞٚن٘لز اهضةصى اهشًِٚٞ املقطعٚٞ )

Analysis Method ،تشقٚق أٓدا  ٓذٖ اهدراصٞ أصت دَ ٓذا املِٔر ه٘ؽف ٗاقع اإلبداع يف ٗه

 .E-Viewsًّ رةي االصتعاُٞ باهربُاًر اإلسؾا٢ٛ ٗلهم ، اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ

 جمتنع وعينة الدراسة:

اهعاًٞ األردُٚٞ املدردٞ بب٘رؽٞ عٌاْ ٗلهم سضب  ٙتلْ٘ زتتٌع اهدراصٞ ًّ مجٚع اهغزكات املضآٌٞ 

( عزكٞ ً٘سعٞ عوٟ ثةثٞ قطاعات ر٢ٚضٚٞ 222، ٗاهباهؼ عددٓا )2022اهتقزٙز اهضِٜ٘ هوب٘رؽٞ هضِٞ 

إىل  2022ٗلهم رةي اه  ٝ املٌتدٝ ًّ (، https://www.ase.com.joٗٓٛ ؽِاعٚٞ ٗردًٚٞ ًٗاهٚٞ )

، (GII، ٗمت ارتٚار ٓذٖ املدٝ ٗاههل سدثٞ فٚٔا اطت اا تؾِٚف األردْ يف ًاعز اإلبداع اهعاملٛ )2022

أًا عِٚٞ اهدراصٞ فغٌوت مجٚع اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ املدردٞ بب٘رؽٞ عٌاْ اههل سققت 

 :اهغزٗط اهتاهٚٞ

 .(2022 -2022)أْ تلْ٘ اهغزكٞ ًدردٞ بب٘رؽٞ عٌاْ رةي اهضِ٘ات  -

 .أْ تلْ٘ اهبٚاُات اهةسًٞ املتعوقٞ مبتػريات اهدراصٞ ًتاسٞ هلافٞ صِ٘ات اهدراصٞ -

 .أْ ال تلْ٘ قد أٗق ت عّ اهتداٗي رةي ف ٝ اهدراصٞ -

https://www.ase.com.jo/
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ٗهوتأكد ًّ ت٘افز اهغزٗط اهضابقٞ مت إدزا١ ًضح عاًى دتٌٚع اهغزكات املدردٞ بب٘رؽٞ عٌاْ، ٗقد 

 ( عزكٞ ٗاههل يف زتٌؤا سققت اهغزٗط املذك٘رٝ.12ٞ )كاُت عِٚٞ اهدراصٞ اهِٔا٢ٚ

إْ ك اٙٞ سذٍ اهعِٚٞ هٕ تأثري عوٟ ًد٠ متجٚى اهعِٚٞ هوٌذتٌع األًز اهذٜ ٙتٚح هوباسح إًلاُٚٞ تعٌٍٚ 

بعض  (Roscoe, 1975) (، إلذا اق  206، ـ2021)اهِذار، اهِذار، ٗاهشعيب،  اهِتا٢ر عوٟ ا تٌع

، (Sekaran, 2003, p. 295) اهق٘اعد اههل ميلّ االعتٌاد عوٚٔا هتشدٙد سذٍ اهعِٚٞ املِاصب ًِٔا

 (:220، ـ2021)اهِذار ٗأرزْٗ، 

 ًقب٘اًل هلجري ًّ اهبش٘خ. 600إىل أقى ًّ  10ٙعترب سذٍ اهعِٚٞ ًّ  -

 أكجز هعدد أٗأفعا   20 ال ٙقى عّ اهعِٚٞ سذٍ ٙلْ٘ أْ ظتب املتعدد، االضتدار حتوٚى يف -

 .اهدراصٞ يف املتػريات

 xعزكٞ  12ًغآدٝ ) 206ٗبتطبٚق ٓذٖ اهق٘اعد عوٟ ٓذٖ اهدراصٞ ٗاههل بوؼ فٚٔا عدد ًغآدات اهعِٚٞ 

إلذا  فع ًا ملتػريات اهدراصٞ، 10، ٗكذان ميجى ًا ٙقارب 600ٗ 10صِ٘ات(، أٜ إُ ٙقع بني  6

 ٗألغزاا ٓذٖ اهدراصٞ ميلّ اعتبار أْ سذٍ اهعِٚٞ ًِاصبًا ألدزا١ حتوٚى االضتدار.

 مصادر مجع البيانات:

دهٚى اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ املتا  عوٟ امل٘قع اإلهل ُٗٛ هب٘رؽٞ اعتٌدت ٓذٖ اهدراصٞ عوٟ 

اهضِ٘ٙٞ ارتاؽٞ باهغزكات ستى اهدراصٞ املتاسٞ اهبٚاُات املاهٚٞ اه٘اردٝ باهتقارٙز ، ٗكذهم عوٟ عٌاْ

ٗكذهم اعتٌدت اهدراصٞ عوٟ اهدراصات ، عوٟ امل٘قع اإلهل ُٗٛ هب٘رؽٞ عٌاْ ٣ٚٓٗٞ األٗراق املاهٚٞ

اههل صتضآٍ  ٗاهضابقٞ ٗاهلتب ٗاهدٗرٙات اهعوٌٚٞ ٗاهزصا٢ى ادتاًعٚٞ املت ؾؾٞ اهعزبٚٞ ًِٔا ٗاألدِبٚٞ 

 ًتػريات اهدراصٞ. يف بِا١ اه زفٚات ٗاعتٌاد

  منوذج الدراسة:أ

 ( أن٘لز اهدراصٞ )ًّ إعداد اهباسح(0على )
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 منوذج الدراسة:

، مت اصت داَ أصو٘ب حتوٚى رحبٚٞ اهغزكاتهتشدٙد أثز كى ًتػري ًّ ًتػريات اهدراصٞ املضتقوٞ عوٟ  

  االضتدار املتعدد ٗاهذٜ ٙتٌجى بٌِ٘لز رٙافٛ ٙ٘فح ٓذٖ اهعةقٞ:

Pit = a0 + a1ICit + a2RDit + a3ITit + a4TRAINit + Eit 

، SGRًعدي اهٌِ٘ املضتداَ : ، ٗمت قٚاصٕ ًّ رةيtٗهوضِٞ  iهوغزكٞ  ا األدا١ : متجى ًقٚاصPit ،سٚح

: رأظ ICit، : ث٘ابت اهٌِ٘لزEPS ،a0- a4سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  ، ROEاهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ 

: تلِ٘ه٘دٚا t ،ITitٗهوضِٞ  iهوغزكٞ : اهبشح ٗاهتط٘ٙز t، RDitٗهوضِٞ  iهوغزكٞ املاي اه لزٜ 

 .: ارتطأ اهعغ٘اt ،Eitٛ٢ٗهوضِٞ  iهوغزكٞ اهتدرٙب  :t ،TRAINitٗهوضِٞ  iاملعوً٘ات هوغزكٞ 

قاعدٝ اهقزار الرتبار مجٚع فزفٚات اهدراصٞ حبٚح تزفض فزفٚٞ اهعدَ ٗتقبى اه زفٚٞ اهبدٙوٞ ٗكاُت 

 .%6أقى ًّ  (Prop or Sig) عوٟ ُتا٢ر ٓذٖ االرتبارات كاْ عِد ًضت٠٘ ًعِ٘ٙٞ ًّٗ مت اذتلٍ

 فرضيات الدراسة:

"ال  :H0 اهتاهٚٞ:ٞ ًّ رةي اهتضاؤالت املطزٗسٞ يف ًغلوٞ اهدراصٞ ٗأٓدافٔا، ميلّ ؽٚاغٞ اه زفٚ

ٗٙت زع ًِٔا  اهعاًٞ األردُٚٞ". باهغزكات املضآٌٞٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هإلبداع يف حتضني األدا١ 

 اه زفٚات اهتاهٚٞ:

H0.1 َال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هزاظ املاي اه لزٜ يف حتضني األدا١ ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتدا :

 يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.2: باهعا٢د عوٟ سق٘ق  ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هزاظ املاي اه لزٜ يف حتضني األدا١ ًقاصا

 املولٚٞ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.3 ًّ ٍٔال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هزاظ املاي اه لزٜ يف حتضني األدا١ ًقاصٞ حبؾٞ اهض :

 األربا  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.4:  األدا١ ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ يف  ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوبشح ٗاهتط٘ٙز يف حتضني

 اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.5:  ٞٚال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوبشح ٗاهتط٘ٙز يف حتضني األدا١ ًقاصا باهعا٢د عوٟ سق٘ق املول

 يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.6 : يف حتضني األدا١ ًقاصٞ حبؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا   ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوبشح ٗاهتط٘ٙز

 يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.
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H0.7 ٌِ٘ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف حتضني األدا١ ًقاصا مبعدي اه :

 املضتداَ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.8ِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف حتضني األدا١ ًقاصا باهعا٢د عوٟ سق٘ق : ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هتل

 املولٚٞ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ".

H0.9ًقاصٞ حبؾٞ اهضٍٔ ًّ  دا١: "ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف حتضني األ

 األربا  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ ألردُٚٞ.

H0.10ٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوتدرٙب يف حتضني األدا١ ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ يف : ال ٙ٘دد د

 اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ".

H0.11 ال ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوتدرٙب يف حتضني األدا١ ًقاصا باهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ يف :

 اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

H0.12 ًقاصٞ حبؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  يف  األدا١لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوتدرٙب يف حتضني : ال ٙ٘دد دٗر

 اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

 :ومناقشة النتائج حتليل البيانات واختبار الفرضيات

  املتػريات اهتابعٞٗؽف : 

 ادتدٗي اهتاهٛ ٙعزا املقاٙٚط اإلسؾا٢ٚٞ اه٘ؽ ٚٞ املتعوقٞ بٔذٖ املاعزات.

 (4102 -4104اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ ملاعزات األدا١ هو  ٝ ) (0) ددٗي

 سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ املقٚاظ

 0.185 0.072 0.044 اه٘صط اذتضابٛ

 0.360 0.152 0.192 االضتزا  املعٚارٜ

 2.347 0.510 0.537 أعوٟ ًغآدٝ

 0.457- 1.131- 0.724- أدُٟ ًغآدٝ
 

 ( اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ ملاعزات األدا١، ٗعوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:2ٙعزا ادتدٗي )

أْ املت٘صط اذتضابٛ ملعدي اهٌِ٘ املضتداَ يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ  ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ: -

(، 0.192(، كٌا بوؼ االضتزا  املعٚارٜ )2022 -2022(، رةي اه  ٝ )0.044اهعاًٞ قد بوؼ )

(، 0.724-(، يف سني بوػت قٌٚٞ أدُٟ ًغآدٝ )0.537كٌا بوػت قٌٚٞ أعوٟ ًغآدٝ رةي اه  ٝ )

ٗٙةسغ ًّ قٌٚٞ االضتزا  املعٚارٜ ٗد٘د تغتت يف اهبٚاُات ٗأكد عوٟ لهم اه زق بني أعوٟ قٌٚٞ 
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 ، تبني ٓذٖ اهغزكا (SGRٗأقى قٌٚٞ، مما ٙع  ٗد٘د ارتة  كبري يف ًعدالت اهٌِ٘ املضتداَ )

 %191اهقٍٚ اهضابقٞ تغري إىل أْ اهغزكات عِٚٞ اهدراصٞ ميلّ أْ تٌِ٘ بأًاْ يف املت٘صط مبعدي 

زاداتٔا ارتاؽٞ ٗتعى ًلت ٚٞ لاتٚا، أًا إلا كاُت تزغب يف تضزٙع ن٘ٓا بعد ٓذا إٙ باصت داَ

 املعدي، فإُٔا حتتاز إىل اهبشح عّ اهتٌ٘ٙى ارتاردٛ.

أْ املت٘صط اذتضابٛ هوعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ يف اهغزكات األردُٚٞ  اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ: -

(، كٌا بوؼ االضتزا  املعٚارٜ 2022 -2022(، رةي اه  ٝ )0.072املضآٌٞ اهعاًٞ قد بوؼ )

( فٚةده ٚا هؾِاعٞ األدٗٙٞ صِٞ 51.006(، كٌا بوػت قٌٚٞ أعوٟ ًغآدٝ رةي اه  ٝ )0.152)

ادتدٗي ٙبني كذهم أْ اهعا٢د عوٟ سق٘ق ، (1.131-أدُٟ ًغآدٝ )، يف سني بوػت قٌٚٞ 2021

عوٟ ًت٘صط سق٘ق املولٚٞ هوٌضآٌني  بعد اهقزٙبٞ ( املتٌجى يف قضٌٞ ؽايف اهزبحROEاملولٚٞ )

( هؾاحل محوٞ األصٍٔ، %792اهعادٙني يف اهغزكات عِٚٞ اهدراصٞ عتقق ع٘ا٢د يف املت٘صط تقدر با )

اهغزكات يف حتقٚق ٓذٖ اهع٘ا٢د ٗاهذٜ ميلّ ًةسعتٕ ًّ قٍٚ أعوٟ  ٗإُٔ ٙ٘دد ت اٗت بني ٓذٖ

 ٗأدُٟ ًغآدٝ.

أْ املت٘صط اذتضابٛ هوعا٢د عوٟ اهضٍٔ يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ  سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا : -

(، ٗبوػت 0.360(، كٌا بوؼ االضتزا  املعٚارٜ )2022-2022( رةي اه  ٝ )0.185اهعاًٞ قد بوؼ )

ٗادتدٗي ، (0.457-(، يف سني بوػت قٌٚٞ أدُٟ ًغآدٝ )2.347عوٟ ًغآدٝ رةي اه  ٝ )قٌٚٞ أ

دِٙار هلى صٍٔ  09286ٙ٘فح كذهم أْ ًت٘صط ربح اهضٍٔ اهعادٜ باهغزكات ستى اهدراصٞ ٙبوؼ 

عادٜ، كٌا ت٘فح قٌٚٞ اعوٟ ٗادُٟ ًغآدٝ ب٘دد ت اٗت بني أربا  األصٍٔ باهغزكات ستى 

 اهدراصٞ.

املت٘صطات اذتضابٚٞ ٗاالضتزافات املعٚارٙٞ ملاعزات األدا١، سضب اهقطاعات،  اهتاهٛ، ٙعزا ٗادتدٗي

 ٗعوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:

 (4102 -4104اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ ملاعزات األدا١ سضب اهقطاعات هو  ٝ ) (4ددٗي )

 اهقطاع ارتدًٛ اهقطاع اهؾِاعٛ ملاهٛااهقطاع  املقٚاظ املاعز

 ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ
 0.077 0.044 0.023 املت٘صط اذتضابٛ

 0.148 0.200 0.210 االضتزا  املعٚارٜ

 اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ
 0.082 0.090 0.057 املت٘صط اذتضابٛ

 0.131 0.178 0.150 االضتزا  املعٚارٜ

 سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا 
 0.185 0.200 0.144 املت٘صط اذتضابٛ

 0.360 0.395 0.157 االضتزا  املعٚارٜ
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 :كاآلتٛ( اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ ملاعزات األدا١ سضب اهقطاعات 2ٙعزا ادتدٗي )

ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ: إْ املت٘صط اذتضابٛ ملعدي اهٌِ٘ املضتداَ يف عزكات اهقطاع املاهٛ قد بوؼ  -

(، يف سني بوؼ املت٘صط يف 0.044(، كٌا بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ )0.023)

(، ٗٙةسغ ٗد٘د تقارب بني عزكات اهقطاع املاهٛ ٗاهؾِاعٛ، 0.077اهقطاع ارتدًٛ )عزكات 

ًع ٗد٘د سٙادٝ ُضبٚٞ هد٠ اهقطاع ارتدًٛ، ٗكذهم تقارب تغتت اهقٍٚ عّ ًت٘صطاتٔا اذتضابٚٞ يف 

 اهقطاعات اهجةخ.

اهقطاع املاهٛ اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ: أْ املت٘صط اذتضابٛ هوعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ يف عزكات  -

(، يف سني بوؼ املت٘صط 0.090(، كٌا بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ )0.057قد بوؼ )

ٗٙةسغ ٗد٘د تقارب بني عزكات اهقطاع ارتدًٛ  (،0.082يف عزكات اهقطاع ارتدًٛ )

ٗاهؾِاعٛ، ًع ٗد٘د اطت اا ُضيب هد٠ اهقطاع املاهٛ، ٗكذهم ٗد٘د تقارب يف تغتت اهقٍٚ عّ 

ت٘صطاتٔا اذتضابٚٞ هوغزكات ستى اهدراصٞ باهقطاعات اهجةخ؛ سٚت بوػت يف اهقطاع املاهٛ ً

 عوٟ اهت٘اهٛ. (0.131 ، 0.178،(0.150ٗاهؾِاعٛ ٗارتدًٛ 

سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا : أْ املت٘صط اذتضابٛ هوعا٢د عوٟ اهضٍٔ يف عزكات اهقطاع املاهٛ قد بوؼ  -

(، يف سني بوؼ املت٘صط يف 0.200اهقطاع اهؾِاعٛ )(، كٌا بوؼ املت٘صط يف عزكات 0.144)

ُٗةسغ ٗد٘د تقارب بني عزكات اهقطاع ارتدًٛ  (،0.185) عزكات اهقطاع ارتدًٛ

 كذهم ٗد٘د تقارب يف قٍٚ االضتزا ٗاهؾِاعٛ، ًع ٗد٘د اطت اا ُضيب هد٠ اهقطاع املاهٛ، ٗ

يف اهقطاع املاهٛ ٗاهؾِاعٛ ٗارتدًٛ هوغزكات ستى اهدراصٞ باهقطاعات اهجةخ؛ سٚت بوػت  املعٚارٜ

 .عوٟ اهت٘اهٛ (09120 ،09196، 09267)

  املتػريات املضتقوٞ )ًاعزات اإلبداع(ٗؽف: 

 (4102 -4104اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ هوٌتػريات املضتقوٞ هو  ٝ ) (3) ددٗي

 اهتدرٙب تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات اهبشح ٗاهتط٘ٙز رأظ املاي اه لزٜ املقٚاظ

 0.005 0.014 0.044 46,417,117 اه٘صط اذتضابٛ

 0.015 0.027 0.045 209,891,561 االضتزا  املعٚارٜ

 0.131 0.164 0.190 1,390,602,931 أعوٟ ًغآدٝ

 11,905,601- أدُٟ ًغآدٝ
*
0.000 

*
0.000 

*
0.000 

 مت تقزٙب ٓذٖ اهقٍٚ إىل اقزب دش١ ًّ اهف.  *

 املضتقوٞ، ٗعوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:( اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ هوٌتػريات 1ٙعزا ادتدٗي )

أْ املت٘صط اذتضابٛ هزأظ املاي اه لزٜ يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ اهعاًٞ  رأظ املاي اه لزٜ: -

( 209.9(، كٌا بوؼ االضتزا  املعٚارٜ )2022 -2022( ًوْٚ٘ دِٙار، رةي اه  ٝ )46.4قد بوؼ )
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( ًوْٚ٘ دِٙار، يف سني بوػت قٌٚٞ 1,390.6اه  ٝ )ًوْٚ٘ دِٙار، كٌا بوػت قٌٚٞ أعوٟ ًغآدٝ رةي 

( ًوْٚ٘ دِٙار، ٗٙةسغ ٗد٘د تغتت كبري هقٍٚ رأظ املاي اه لزٜ عّ 11.9-أدُٟ ًغآدٝ )

 ًت٘صطاتٔا اذتضابٚٞ.

ٗٓٛ ُضبٞ إمجاهٛ ُ قات اهبشح ٗاهتط٘ٙز إىل إمجاهٛ اإلٙزادات، سٚح كاْ  اهبشح ٗاهتط٘ٙز: -

( ًّ ُضبٞ %191ط٘ٙز يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ اهعاًٞ قد بوؼ )املت٘صط اذتضابٛ هوبشح ٗاهت

(، كٌا بوػت %196(، كٌا بوؼ االضتزا  املعٚارٜ )2022 -2022إمجاهٛ اإلٙزادات، رةي اه  ٝ )

(، %0(، يف سني بوػت قٌٚٞ أدُٟ ًغآدٝ بعد اهتقزٙب )%29قٌٚٞ أعوٟ ًغآدٝ رةي اه  ٝ )

 آتٌاَ اهغزكات باإلُ اق عوٟ اهبشح ٗاهتط٘ٙز. ٗٙةسغ اهتغتت اهلبري يف

ٗٓٛ تتٌجى يف إمجاهٛ ُ قات تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات إىل إمجاهٛ األؽ٘ي، سٚح  تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات: -

كاْ املت٘صط اذتضابٛ هتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ اهعاًٞ قد بوؼ 

(، كٌا بوػت قٌٚٞ %297بوؼ االضتزا  املعٚارٜ ) (، كٌا2022 -2022(، رةي اه  ٝ )291%)

( ٗٓ٘ %0(، يف سني بوػت قٌٚٞ أدُٟ ًغآدٝ بعد اهتقزٙب )%2291أعوٟ ًغآدٝ رةي اه  ٝ )

 ٙ٘فح ًد٠ اهت اٗت يف االصتجٌار يف تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ اهعاًٞ.

 إُ اقٕ عوٟ اهتدرٙب إىل إمجاهٛ املؾزٗفات، سٚت ٗمت قٚاصٕ ًّ رةي إمجاهٛ ًا مت اهتدرٙب: -

(، رةي %096ٙةسغ أْ املت٘صط اذتضابٛ هوتدرٙب يف اهغزكات األردُٚٞ املضآٌٞ اهعاًٞ قد بوؼ )

( سٚح ميلّ اصتِتاز فعف ًا تِ قٕ اهغزكات عِٚٞ اهدراصٞ عوٟ تدرٙب 2022 -2022اه  ٝ )

(، كٌا بوػت قٌٚٞ أعوٟ ًغآدٝ رةي %296املعٚارٜ ) ٗتط٘ٙز اهعاًوني هدٙٔا، كٌا بوؼ االضتزا 

(، ًّ بٚاُات اعوٟ ٗادُٟ ًغآدٝ 0.000(، يف سني بوػت قٌٚٞ أدُٟ ًغآدٝ )%2192اه  ٝ )

 ميلّ ًةسعٞ سذٍ اهت اٗت بني اهغزكات ستى اهدراصٞ يف االٓتٌاَ باهتدرٙب.

املت٘صطات اذتضابٚٞ ٗاالضتزافات املعٚارٙٞ هوٌتػريات املضتقوٞ، سضب اهقطاعات،  ٗادتدٗي اهتاهٛ، ٙعزا

 ٗعوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:

 (4102 -4104اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ هوٌتػريات املضتقوٞ سضب اهقطاعات هو  ٝ ) (2ددٗي )

 اهقطاع ارتدًٛ اهقطاع اهؾِاعٛ اهقطاع املاهٛ املقٚاظ املاعز

 رأظ املاي اه لزٜ
 10,735,635 46,380,156 68,972,244 اذتضابٛاملت٘صط 

 31,475,258 116,640,117 294,222,736 االضتزا  املعٚارٜ

 اهبشح ٗاهتط٘ٙز
 0.062 0.043 0.032 املت٘صط اذتضابٛ

 0.051 0.054 0.029 االضتزا  املعٚارٜ

 تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات
 0.030 0.018 0.002 املت٘صط اذتضابٛ

 0.040 0.025 0.002 املعٚارٜاالضتزا  

 اهتدرٙب
 0.005 0.001 0.003 املت٘صط اذتضابٛ

 0.016 0.002 0.003 املعٚارٜ االضتزا 
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 :كاالتٛ( اإلسؾا١ اه٘ؽ ٛ هوٌتػريات املضتقوٞ سضب اهقطاعات، 1ٙعزا ادتدٗي )

أْ املت٘صط اذتضابٛ هزأظ املاي اه لزٜ يف عزكات اهقطاع املاهٛ قد بوؼ  رأظ املاي اه لزٜ: -

( ًوْٚ٘ دِٙار، 46.4( ًوْٚ٘ دِٙار تقزٙبًٚا، كٌا بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ )69.0)

( ًوْٚ٘ دِٙار، ٗٙةسغ تقارب قٍٚ املت٘صط 10.7يف سني بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع ارتدًٛ )

عزكات اهقطاع ارتدًٛ ٗاهؾِاعٛ، ًع ٗد٘د ارت اع ُضيب ًوش٘ظ هد٠ اهقطاع املاهٛ؛ اذتضابٛ بني 

ٗٓ٘ ًا ٙدي عوٟ أْ اه اكٍ املعزيف هد٠ قطاع املاهٛ ٙ ٘ق ًتوٚتٔا ًّ اهقطاعات األرز٠، ٗٓ٘ 

إل سقق اهقطاع ارتدًٛ أعوٟ ًت٘صط سضابٛ  (90، ؽ شٞ 2026أمحد، ) علط ًا أثبتتٕ دراصٞ

ٗٓ٘ اهقطاع اهذٜ ٙ٘دد بٕ أعوٟ تغتت بني اهقٍٚ ًٗت٘صطتٔا  اهٛ فشقق أقى قٍٚ،أًا اهقطاع امل

( 222( ًوْٚ٘، مت دا١ اهقطاع اهؾِاعٛ باضتزا  ًعٚارٜ ًقدارٖ )291اذتضابٚٞ ٗاهذٜ بوؼ تقزٙبًٚا )

 ( ًوْٚ٘ دِٙار .12ًوْٚ٘، ٗكاْ اهقطاع ارتدًٛ سقق أقى ٓذٖ اهقٍٚ باضتزا  ًقدارٖ )

(، 0.032أْ املت٘صط اذتضابٛ هوبشح ٗاهتط٘ٙز يف عزكات اهقطاع املاهٛ قد بوؼ ) ٗاهتط٘ٙز: اهبشح -

(، يف سني بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع 0.043كٌا بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ )

(، ٗٙةسغ ٗد٘د تقارب بني عزكات اهقطاع املاهٛ ٗاهؾِاعٛ، ًع ٗد٘د آتٌا 0.062ارتدًٛ )

ارتدًٛ يف االصتجٌار يف اهبشح ٗاهتط٘ٙز، ٗميلّ ًةسعٞ ٗد٘د جتاُط بني قٍٚ أكرب هد٠ اهقطاع 

 عِٚٞ اهدراصٞ هوقطاعات اهجةخ ًّ سٚح االصتجٌار يف اهبشح ٗاهتط٘ٙز.

أْ املت٘صط اذتضابٛ هتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف عزكات اهقطاع املاهٛ قد بوؼ  تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات: -

(، يف سني بوؼ املت٘صط يف %8.1عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ )(، كٌا بوؼ املت٘صط يف 092%)

(، ٗرغٍ اطت اا ُضبٞ االصتجٌار يف تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف %091عزكات اهقطاع ارتدًٛ )

اهقطاعات اهجةخ؛ إال إُٔ ٙ٘دد تباّٙ بني ٓذٖ اهقطاعات يف ٓذٖ اهِضب، إل ٙ٘دد ارت اع ُضبٞ 

هقطاع اهؾِاعٛ ٗٓ٘ رادع إىل أْ اهقطاع اهؾِاعٛ هدٕٙ أؽ٘ي االصتجٌار يف تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف ا

أقى ًّ اهقطاعات األرز٠، ًّٗ قٍٚ االضتزا  املعٚارٜ هوقطاعات اهجةثٞ ٙةسغ ٗد٘د جتاُط بِٚٔا 

 (.0.040ًع ٗد٘د سٙادٝ بضٚطٞ يف اهتغتت يف قطاع ارتدًات هٚبوؼ )

(، كٌا بوؼ املت٘صط 0.3%ع املاهٛ قد بوؼ )أْ املت٘صط اذتضابٛ هوتدرٙب يف عزكات اهقطا اهتدرٙب: -

(، 0.5%(، يف سني بوؼ املت٘صط يف عزكات اهقطاع ارتدًٛ )%0.1يف عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ )

ةسغ أْ مجٚع اهغزكات ستى اهدراصٞ ُضبٞ ًا تِ قٕ عوٟ تدرٙب اهعاًوني هدٙٔا ٙضاٜٗ أٗ أقى ٙٗ

ذٖ  اهقطاعات ًّ سٚح تغتت ُضب اهتدرٙب ( إىل إمجاي املؾزٗفات، ٗد٘د جتاُط بني 096%ًّٓ )

 عّ ًت٘صطاتٔا اذتضابٚٞ.
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 :اختبار مالئنة البيانات للتخليل اإلحصائي

  ارتبار االرتباط ارتطٛ املتعددMulticollinearity Test. 

 General Linear Model (GLM)إْ اف اا اصتقةي املتػريات املضتقوٞ يف اهٌِ٘لز ارتطٛ اهعاَ  

ٓ٘ أصاظ ؽةسٚٞ تطبٚق ٓذا اهٌِ٘لز، ٗال ميلّ اعتبار اهٌِ٘لز ًة٢ًٌا هعٌوٚٞ تقدٙز املعوٌات إال بتشقق 

، ٗتغري ٓذٖ اهعآزٝ إىل أْ ٗد٘د ارتباط رطٛ عبٕ تاَ بني (Guajarati, 2004, 355) ٓذا اه زا

Rًتػريّٙ أٗ أكجز، ٙعٌى عوٟ تق ٍ قٌٚٞ ًعاًى اهتشدٙد  
ٌٚتٕ اه عوٚٞ، ٗإلذا مت ٗظتعوٕ أكرب ًّ ق 2

استضاب قٍٚ ًعاًى تق ٍ اهتباّٙ عِد كى ن٘لز ٗسضب اه زفٚٞ اههل ٙتٍ ارتبارٓا، ٗقد مت اصت داَ 

 االرتبارّٙ اهتاهٚني هتشقق ًّ اصتقةهٚٞ املتػريات املضتقوٞ:

 ارتبار ( ًّٙعاًى تق ٍ اهتباVariance Inflation Factor-VIF). 

تضت دَ هولغف عٌا إلا كاْ ِٓان ارتباط رطٛ بني املتػريات املضتقوٞ ٗٓ٘ أسد االرتبارات اههل 

( هلاى ًتػري ًّ املتػٚاازات املضتقوٞ، سٚح ٙضاات اد VIF) هودراصٞ، ٗٙتٍ استضااب ًعاًاى تقا ٍ اهتبااّٙ

إلا كاُات ًِاإ فاٛا قٚاااظ ًااد٠ ارتباااط كااى ًتػٚاز ًضتقى ًااع املتػٚاازات األراز٠ فٛا األن٘لز ، فا

 , James et al( فاُإ ٙادي عواٟ أْ ِٓاان ًغالوٞ اهتعادد ارتطٛا بني املتػريات، VIF > 10قٌٚاٞ )

2017, p. 101) ٗادتدٗي اهتاهٛ ٙ٘فح ًعاًى تق ٍ اهتباّٙ هوٌتػريات املضتقوٞ هودراصٞ املتٌجوٞ يف ،

 ٙب:رأظ املاي اه لزٜ ٗاهبشح ٗاهتط٘ٙز ٗتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات ٗاهتدر

 ُتا٢ر ارتبار االرتباط املتعدد بني املتػريات املضتقوٞ (5ددٗي )

 VIFًعاًى تق ٍ اهتباّٙ  املتػري

 1.011 رأظ املاي اه لزٜ

 1.071 اهبشح ٗاهتط٘ٙز

 1.096 تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات

 1.033 اهتدرٙب
 

، مما 20ٗأقى ًّ اهعدد  2( أْ قٍٚ ًعاًى تق ٍ اهتباّٙ كاُت مجٚعٔا أكرب ًّ اهعدد 6ٙبني ادتدٗي )

 .Gujarat, 2004, p)) ٙغري إىل عدَ ٗد٘د ًغلوٞ االرتباط ارتطٛ املتعدد بني مجٚع ًتػريات اهدراصٞ

253). 

  ْ٘ارتبار ًعاًةت ارتباط بريص(Pearson Correlation): 

ٗهتأكٚد اهِتٚذٞ اهضابقٞ مت اصت داَ ًعاًةت ارتباط بريصْ٘ بني أبعاد املتػري املضتقى هوتأكد ًّ عدَ 

ٗد٘د ارتباط رطٛ ًتعدد بني املتػريات املضتقوٞ، ٗٙضت دَ ارتبار ًعاًى ارتباط بريصْ٘ هقٚاظ أجتاٖ 
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ْ تلْ٘ ِٓان عةقٞ رطٚٞ بني ٗق٘ٝ اهعةقٞ ارتطٚٞ بني ًتػريّٙ  كٌٚني، ٗإلدزا١ ٓذا االرتبار ظتب أ

، 2021، ٗأرزْٗ املتػريّٙ ٗاْ تلْ٘ اهعِٚٞ عغ٘ا٢ٚٞ ٗكذهم أْ ٙلْ٘ املتػريّٙ ًضتقوني )اهِذار

ٗادتدٗي اهتاهٛ ٙ٘فح ًعاًى ارتباط بريصْ٘ هوٌتػريات املضتقوٞ هودراصٞ املتٌجوٞ يف رأظ املاي ، (211ـ

 اهتدرٙب:اه لزٜ ٗاهبشح ٗاهتط٘ٙز ٗتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات ٗ

 ًؾ ٘فٞ االرتباط هوٌتػريات املضتقوٞ (2ددٗي )

 اهتدرٙب تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات اهتط٘ٙزٗاهبشح  رأظ املاي اه لزٜ املتػري

   1.000 رأظ املاي اه لزٜ

  1.000 0.097 اهبشح ٗاهتط٘ٙز 

 1.000 *0.237 0.059 تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات

 0002. 0.168 0.018 0.013 اهتدرٙب

 0906دالهٞ  عِد ًضت٠٘  *      

( بني املتػريّٙ )اهبشح ٗاهتط٘ٙز( 09217( أْ أعوٟ ارتباط بني املتػريات املضتقوٞ ٓ٘ )2ٙبني ادتدٗي )

 ٗ)تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات( يف سني أْ قٍٚ ًعاًى االرتباط بني املتػريات املضتقوٞ األرز٠ كاْ أقى ًّ 

      لهم، ٗٓذا ٙدي عوٟ عدَ ٗد٘د ظآزٝ االرتباط ارتطٛ املتعدد بني املتػريات املضتقوٞ، سٚح أُٔا 

 ، ٗعوٕٚ فإْ اهعِٚٞ ختو٘ ًّ ًغلوٞ االرتباط ارتطٛ اهعاهٛ املتعدد(0.80)كؤا دا١ت أقى ًّ 

((Gujarat, 2004, p. 359. 

  ٛاالرتباط اهذاتAutocorrelation. 

رو٘ اهبٚاُات ًّ ًغلوٞ االرتباط اهذاتٛ، ٗاههل تعز  ب٘د٘د ارتباط بني سدٗد  ًّ عزٗط االضتدار 

 Estimatedٕ حتٚش يف قٌٚٞ املعوٌات املقدرٝارتطأ اهعغ٘ا٢ٛ يف ن٘لز االضتدار، مما ِٙتر عِ

Parameters ٗباهتاهٛ فعف قدرٝ اهٌِ٘لز عوٟ اهتِبا. ٗٙتٍ اهتأكد ًّ لهم بإدزا١ ارتبار ، (Durbin-

Watson Test) ( ّٙ1ٗ 0اهذٜ ٙعد األكجز عٚ٘عًا ٗاصت داًًا، ٗت اٗ  قٌٚٞ ٓذا االرتبار بني اهعدد .)

 ، أٗ ٙق ب 2ًِٕتضاٜٗ اهعدد  (D-W) ٗٙتٍ رفض ٗد٘د ظآزٝ االرتباط اهذاتٛا إلا كاُت قٌٚاٞ

(Gujarati, 2004,p. 496) ،ٙبني ُتا٢ر ارتبار (7) ٗادتدٗي (Durbin-Watson Test)  ه زفٚات

 .هدراصٞا

( إُٔ ميلّ ادتشَ ب٘د٘د ظآزٝ االرتباط اهذاتٛ، عِد مجٚع اه زفٚات 7ةسغ ًّ ادتدٗي )ُسٚح 

( احملض٘بٞ، بعٚدٝ عّ اهعدد أثِاْ، ٗقد مت سى ٓذٖ املغلوٞ يف ٓذٖ اهدراصٞ D-Wسٚح مجٚع قٍٚ )

االضتدار، أٗ ًا ٙضٌٟ بإبطا١ املتػري بتقٌني مجٚع قٍٚ ًتػريات اهدراصٞ اهتابعٞ هو  ٝ اهضابقٞ يف ن٘لز 

 . (Guajarati, 2004,p. 475) اهتابع ٗإدراهٕ يف اهٌِ٘لز ٗاعتبارٖ ًتػري ًضتقى
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 ارتبار ًغلوٞ االرتباط اهذاتٛ (7ددٗي )

 اه زفٚٞ
 D-Wقٌٚٞ

 احملض٘بٞ
 اه زفٚٞ اهِتٚذٞ

 D-Wقٌٚٞ

 احملض٘بٞ
 اهِتٚذٞ

H0.1 0.290 ٛٙ٘دد ارتباط لات H0.9 0.169 ٛٙ٘دد ارتباط لات 

H0.2 0.941 ٛٙ٘دد ارتباط لات H0.10 0.297 ٛٙ٘دد ارتباط لات 

H0.3 0.180 ٛٙ٘دد ارتباط لات H0.11 0.925 ٛٙ٘دد ارتباط لات 

H0.4 0.280 ٛٙ٘دد ارتباط لات H0.12 0.170 ٛٙ٘دد ارتباط لات 

H0.5 0.957 ٛٙ٘دد ارتباط لات H0 َارتباط لاتٛٙ٘دد  0.314 ًعدي اهٌِ٘ املضتدا 

H0.6 0.180 ٛٙ٘دد ارتباط لات  H0ٞٚٙ٘دد ارتباط لاتٛ 0.995 اهعا٢د عوٟ سق٘ق املول 

H0.7 0.289 ٛٙ٘دد ارتباط لات H0  ٙ٘دد ارتباط لاتٛ 0.193 سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا 

H0.8 0.916 ٛٙ٘دد ارتباط لات  
 

 

  اهضلْ٘( ملتػريات اهدراصٞ ) اصتقزارٕٙارتبار( اهبٚاُاتStationary Test): 

ٗٙغري اصتقزار اهضةصى اهشًِٚٞ إىل ثبات كى ًت٘صط ٗتباّٙ قٍٚ اهضوضوٞ عرب اهشًّ، ٗأْ ٙلْ٘ اهتػاٙز 

Covariance  ًِٞٚبني ف تني سًِٚتني ًعتٌد فقط عوٟ اه ذ٘ٝ اهشLag ٛٗهٚط عوٟ اهشًّ اذتقٚق ،

ٗلهم هوتأكد فٌٚا إلا كاُت  Unit Rootاهذٜ ٙتٍ فٕٚ قٚاظ اهتػاٙز، ٗٙتٍ تطبٚق ارتبار دذر اه٘سدٝ 

الرتبار فزفٚٞ ًا  (Levin-Lin- Chu (LLC)) ًتػريات اهدراصٞ ًضتقزٝ أَ ال، ٗقد مت إدزا١ ارتبار

ٗملة٢ٌتٕ هوبٚاُات املقطعٚٞ املزتبطٞ باهشًّ  (Unit root) إلا كاُت املتػريات حتتٜ٘ عوٟ دذر اه٘سدٝ

panel data ٖاملتػريات عوٟ دذر اه٘سدٝ ٙت٘دب أرذ اه زٗق إلا دتعؤا صاكِٞ، ، ٗيف ساي است٘ا١ ٓذ

( t،F،R2سٚح أْ اهلجري ًّ اهضةصى اهشًِٚٞ قد تلْ٘ غري صاكِٞ هلِٔا تعطٛ قٍٚ ًزت عٞ ها)

ٗٓذا ٙادٜ إىل ت ضري راط٤ ُٗتا٢ر ًقووٞ، هذا ظتب إدزا١ ارتبار دذر اه٘سدٝ ه شؿ ًد٠ صلْ٘ 

ب٘د٘د  (LLC) ٗتلْ٘ قاعدٝ اهقزار الرتبار .(Greene, 2003, pp. 283-305) اهضةصى اهشًِٚٞ

دذر اه٘سدٝ )أٜ عدَ اصتقزار اهضوضوٞ اهشًِٚٞ( إلا كاْ ًضت٠٘ اهدالهٞ هقٌٚٞ االرتبار احملض٘بٞ أكرب 

 :(8يف ددٗي )اهبٚاُات ملتػريات اهدراصٞ اهتابعٞ ٗاملضتقوٞ كٌا  اصتقزارُٕٙتا٢ر ارتبار ٗكاُت  ،0.05ًّ 

اهبٚاُات املتعوقٞ مبتػريات اهدراصٞ، ٗلهم باصت داَ  اصتقزارٕٙ(  إىل ُتا٢ر ارتبار 8ٙغري ادتدٗي )سٚح 

(، ًِٕٗ ٙتقح أْ مجٚع بٚاُات اهضةصى اهشًِٚٞ املضت دًٞ يف LLC) Levin-Lin-Chuارتبار 

تذاٗس ًضت٠٘ ( هوٌتػريات مل تP- Valueاهدراصٞ ًضتقزٝ ًع ًزٗر اهشًّ الْ مجٚع اهقٍٚ االستٌاهٚٞ )

 ، ٗهذهم ُزفض فزفٚٞ ٗد٘د دذر اه٘سدٝ ٗتلْ٘ اهضةصى اهشًِٚٞ ًضتقزٝ.  6%
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 ملتػريات اهدراصٞ ُتا٢ر ارتبار دذر اه٘سدٝ (8ددٗي )

 اهِتٚذٞ P-Valueاالستٌاهٚٞ  اهقٌٚٞ احملتضبٞ عِد املضت٠٘ املتػري

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.000 5.771- ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.000 9.085- عوٟ سق٘ق املولٚٞاهعا٢د 

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.001 5.106- سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا 

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.036 5.181- رأظ املاي اه لزٜ

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.002 3.970- اهبشح ٗاهتط٘ٙز

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.000 4.841- تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات

 صاكّ عِد املضت٠٘ 0.001 4.100- اهتدرٙب
 

 ومناقشة النتائج: اختبار الفرضيات

بعد أْ مت ٗؽف ًتػريات اهدراصٞ اهتابعٞ ٗاملضتقوٞ يف ٓذا اه ؾى ٗاهتأكد ًّ صةًٞ اهبٚاُات هوتشوٚى 

اإلسؾا٢ٛ، ٙٔتٍ ٓذا املبشح بارتبار فزفٚات اهدراصٞ ًِٗاقغٞ االصتِتادات اههل ٙتٍ اهت٘ؽى إهٚٔا، 

           ٞ اإسؾا٢ٚٞ عِد ًضت٠٘ ًعِ٘ٙد دٗر لٗ دالهٞ اال ٙ٘د :H0 ٞ اهز٢ٚضٚٞااه زفٚارتبار ٗكاُت ُتا٢ر 

(α ≤ 0.05ُٞٚهإلبداع يف حتضني األدا١  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األرد ). 

 عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:كاُت ُتا٢ر ارتبار اه زفٚات اه زعٚٞ إلذٖ اه زفٚٞ اهز٢ٚضٚٞ ٗقد 

 H0ُتا٢ر ارتبار اه زفٚٞ اهز٢ٚضٞ  (9ددٗي )

 املتػريات املضتقوٞ

 اهز٢ٚضٞ اه زفٚٞ

 املتػري اهتابع

ًعدي اهٌِ٘ 

 املضتداَ

اهعا٢د عوٟ سق٘ق 

 املولٚٞ

سؾٞ اهضٍٔ ًّ 

 األربا 

 قٌٚٞ اهتابع هو  ٝ اهضابقٞ
 0.966 0.454 0.860 قٌٚٞ املعاًى

 **(66.283) **(7.183) **(19.953) احملض٘بٞ tقٌٚٞ 

 رأظ املاي اه لزٜ
 0.00003 0.007 0.00001 قٌٚٞ املعاًى

 *(2.293) **(3.833) **(10.561) احملض٘بٞ tقٌٚٞ 

 اهبشح ٗاهتط٘ٙز
 0.474- 65.819- 0.582- قٌٚٞ املعاًى

 **(3.767-) **(34.315-) **(9.468-) احملض٘بٞ tقٌٚٞ 

 تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات
 0.458 36.602 0.504 قٌٚٞ املعاًى

 **(2.724) **(2.710) **(7.317) احملض٘بٞ tقٌٚٞ 
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 املتػريات املضتقوٞ

 اه زفٚٞ اهز٢ٚضٞ

 املتػري اهتابع

ًعدي اهٌِ٘ 

 املضتداَ

اهعا٢د عوٟ سق٘ق 

 املولٚٞ

سؾٞ اهضٍٔ ًّ 

 األربا 

 اهتدرٙب
 0.663- 16.265 0.279 قٌٚٞ املعاًى

 **(4.101-) (1.316) (1.355) احملض٘بٞ tقٌٚٞ 

 ثابت االضتدار
 0.036 6.484 0.029 قٌٚٞ املعاًى

 (1.824) **(13.275) **(4.288) احملض٘بٞ tقٌٚٞ 

 R2 0.788 0.386 0.863ًعاًى اهتشدٙد 

 AdjR2 0.782 0.367 0.859ًعاًى اهتؾشٚح 

 199.620 19.879 117.572 احملض٘بٞ Fقٌٚٞ 

Sig (F) 0.000 0.000 0.000 

D-W 2.001 2.131 1.956 

 .0902 داي عِد ًضت٠٘ **  ،0906 داي عِد ًضت٠٘ *

ٗميلّ كتابٞ اهٌِ٘لز اهقٚاصٛ اهذٜ ميجى نالز االضتدار ارتاؽٞ باه زفٚٞ اهز٢ٚضٚٞ األٗىل يف ادتدٗي 

 أعةٖ، عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:

SGR = 0.029 + 0.860SGR(-1) + 0.00001IC – 0.582RD + 0.504IT + 

0.279TRAIN + e ………………(1) 

ROE = 6.484 + 0.454ROE(-1) + 0.007IC – 65.819RD + 36.602IT + 

16.265TRAIN + e ………………(2) 

EPS = 0.036 + 0.966EPS(-1) + 0.00003IC – 0.474RD + 0.458IT – 

0.663TRAIN + e …………….….(3) 

 تغري ُتا٢ر ادتدٗي  إىل ًا ٙوٛ:

املضآٌٞ اهعاًٞ يف اهغزكات ُتا٢ر ارتبار دٗر اإلبداع يف حتضني األدا١  ًقاصًا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ  -

 .األردُٚٞ

R) أْ قٌٚٞ ًعاًى اهتشدٙد
2
( ًّ اهتباّٙ %78.8، ٗٓذا ٙع  أْ املتػري  قد فّضز ًا ًقدارٖ ) (0.788 =

( 117.572قد بوػات ) (F)كٌا ٙتباني أْ قٌٚاٞ ، يف )ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ(، ًع بقا١ اهع٘اًى األرز٠ ثابتٞ
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٠ ثقٞ أًا  ،(α ≤ 0.05ٗٓذا ٙاكد ًعِ٘ٙٞ االضتدار عِد ًضت٠٘ ) (Prob.(F) = 0.000) عِااد ًضت٘ا

فقد أظٔز قٌٚٞ ًعاًى االضتدار عِد )ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ هو  ٝ اهضابقٞ( قد بوػت  تددٗي املعاًة

كٌا تبني أْ قٌٚٞ  ،، مما ٙغري إىل أْ أثز ٓذا اهبعد ًع0902ِٜ٘ٗمبضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ  (0.860)

)رأظ املاي اه لزٜ، ٗاهبشح ٗاهتط٘ٙز، ٗتلِ٘ه٘دٚا  اإلبداعكى ًّ أبعاد ًعاًةت االضتدار عِد 

، أًا عِد بعد )اهتدرٙب( فقد تبني أْ 0902املعوً٘ات( قد أظٔزت أثزًا ًعًِ٘ٙا عِد ًضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ 

( دا١ت قزٙبٞ ًّ أثِاْ أٜ عدَ ٗد٘د ارتباط لاتٛ بني 29002) D-W، ٗأْ قٌٚٞ األثز غري ًعِٜ٘

ٗبِا١ عوٟ ًا صبق ُزفض فزفٚٞ اهعدَ اهز٢ٚضٞ األٗىل، ، (Gujarat, 2004, p. 496) املتػريات املضتقوٞ

يف حتضني األدا١  ًقاصا مبعدي اهٌِ٘  هإلبداعٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ ) ُٗقبى اهبدٙوٞ، ٗاههل ُؾٔا:

 (.املضتداَ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ

يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ  اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞيف حتضني األدا١ ًقاصًا ب ارتبار دٗر اإلبداع -

 .األردُٚٞ

R) ْ قٌٚٞ ًعاًى اهتشدٙدإ
2
( ًّ اهتباّٙ يف %38.6، ٗٓذا ٙع  أْ املتػري  قد فّضز ًا ًقدارٖ )(0.386 =

( 19.879قد بوػات ) (F) قٌٚاٞكٌا ٙتباني أْ  ،)اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ(، ًع بقا١ اهع٘اًى األرز٠ ثابتٞ

٠ ثقٞ أًا  ،(α ≤ 0.05ٗٓذا ٙاكد ًعِ٘ٙٞ االضتدار عِد ًضت٠٘ ) (Prob.(F) = 0.000) عِااد ًضت٘ا

 فقد أظٔز قٌٚٞ ًعاًى االضتدار عِد )اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ هو  ٝ اهضابقٞ( قد بوػت تددٗي املعاًة

كٌا تبني أْ قٌٚٞ  ،إىل أْ أثز ٓذا اهبعد ًعِٜ٘ ، مما ٙغري0902ٗمبضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ  (0.454)

)رأظ املاي اه لزٜ، ٗاهبشح ٗاهتط٘ٙز، ٗتلِ٘ه٘دٚا  اإلبداعًعاًةت االضتدار عِد كى ًّ أبعاد 

، أًا عِد بعد )اهتدرٙب( فقد تبني أْ 0902املعوً٘ات( قد أظٔزت أثزًا ًعًِ٘ٙا عِد ًضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ 

( دا١ت قزٙبٞ ًّ أثِاْ أٜ عدَ ٗد٘د ارتباط لاتٛ بني املتػريات 2.212) D-W ، ٗأْ قٌٚٞاألثز غري ًعِٜ٘

ٗبِا١ عوٟ ًا صبق ُزفض فزفٚٞ اهعدَ اهز٢ٚضٞ األٗىل، ُٗقبى  ، (Gujarat, 2004, p. 496) املضتقوٞ

يف حتضني األدا١  ًقاصا باهعا٢د عوٟ سق٘ق  هإلبداعٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ )اهبدٙوٞ، ٗاههل ُؾٔا: 

 (.املولٚٞ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ

يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ  حبؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  حتضني األدا١ ًقاصًا يف اإلبداع دٗر ارتبار -

 .األردُٚٞ

( ًّ اهتباّٙ %86.3ًقدارٖ )، ٗٓذا ٙع  أْ املتػري  قد فّضز ًا (R2= 0.863) ْ قٌٚٞ ًعاًى اهتشدٙدإ

قد بوػات  (F) كٌا ٙتباني أْ قٌٚاٞ ،يف )سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا (، ًع بقا١ اهع٘اًى األرز٠ ثابتٞ

٠ ثق199.620ٞ)           ٗٓذا ٙاكد ًعِ٘ٙٞ االضتدار عِد ًضت٠٘  (Prob.(F)=0.000) ( عِااد ًضت٘ا

(α ≤ 0.05)،  ٝ  أًا ددٗي املعاًةت فقد أظٔز قٌٚٞ ًعاًى االضتدار عِد )سؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  هو

، مما ٙغري إىل أْ أثز ٓذا اهبعد ًعِٜ٘، كٌا 0902ٗمبضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ  (0.966) اهضابقٞ( قد بوػت

املعوً٘ات،  )اهبشح ٗاهتط٘ٙز، ٗتلِ٘ه٘دٚا اإلبداعتبني أْ قٌٚٞ ًعاًةت االضتدار عِد كى ًّ أبعاد 

، كٌا ظٔز األثز املعِٜ٘ عِد بعد )رأظ 0902ٗاهتدرٙب( قد أظٔزت أثزًا ًعًِ٘ٙا عِد ًضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ 
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( دا١ت قزٙبٞ ًّ أثِاْ أٜ عدَ 2.962) D-W، ٗأْ قٌٚٞ 0906املاي اه لزٜ( مبضت٠٘ دالهٞ أقى ًّ 

ٗبِا١ عوٟ ًا صبق ُزفض فزفٚٞ  ،(Gujarat, 2004, p. 496) ٗد٘د ارتباط لاتٛ بني املتػريات املضتقوٞ

يف حتضني األدا١   هإلبداعٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ )اهعدَ اهز٢ٚضٞ األٗىل، ُٗقبى اهبدٙوٞ، ٗاههل ُؾٔا: 

 (.ًقاصا حبؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ

ٙ٘دد دٗر لٗ دالهٞ )ٗبِا١ عوٟ ًا صبق ُزفض فزفٚٞ اهعدَ اهز٢ٚضٞ األٗىل، ُٗقبى اهبدٙوٞ، ٗاههل ُؾٔا: 

إسؾا٢ٚٞ هإلبداع يف حتضني األدا١  ًقاصا حبؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ 

 ٗميلّ تو ٚؿ ُتٚذٞ اه زفٚٞ اهز٢ٚضٚٞ األٗىل كاهتاهٛ:  (.األردُٚٞ

 ًو ؿ ُتٚذٞ ارتبار اه زفٚٞ اهز٢ٚضٚٞ األٗىل (01ددٗي )

 قب٘ي أٗ رفض اه زفٚٞ فزفٚٞ اهعدَ ًقاصًٞ با اه زفٚٞ اهعدًٚٞ

H0 ٞال ٙ٘دد دٗر لٗ داله :

إسؾا٢ٚٞ هإلبداع يف حتضني 

األدا١  يف اهغزكات املضآٌٞ 

 اهعاًٞ األردُٚٞ.

SGR رفض 

ROE رفض 

EPS رفض 
 

عوٟ مجٚع ٗد٘د دٗر هإلبداع يف حتضني األدا١  هو زفٚٞ اهز٢ٚضٞ األٗىل ( 20)( 9ٗ) ًّ ادتدٗهني  ٙتقح

ٗهقد ت٘افقت ًع ٓذٖ اهِتٚذٞ بعض ًّ اهدراصات  املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ، ًقاٙٚط أدا١ اهغزكات

 ,Rajapathirana & Hui) ردُٚٞ أٗ راردٔا، إل ت٘ؽوت دراصٞاهضابقٞ ص٘ا١ كاُت يف اهب٣ٚٞ األ

إىل دراصٞ اهعةقٞ بني اص اتٚذٚات اإلبداع ٗاهقدرٝ عوٟ اإلبداع ٗاألدا١ هغزكات  ٓدفتٗاههل  (2017

يف ، اهتأًني يف اهبوداْ اهِاًٚٞ؛  إىل ٗد٘د عةقٞ ق٘ٙٞ بني اإلبداع ٗاألدا١ بؾ ٞ عاًٞ ٗراؽٞ األدا١ املاهٛ

اهتعز  عوٟ ًا ٓٛ االص اتٚذٚات اههل  ٗاههل ٓدفت إىل (Samuel, 2017) ُ ط االجتاٖ دا١ت دراصٞ

تضت دًٔا اهغزكات ستى اهدراصٞ هدًر اإلبداعات اهتلِ٘ه٘دٚٞ يف األعٌاي اهتذارٙٞ هتشضني اهزحبٚٞ؟ 

سٚح أظٔزت اهغزكتني ستى اهدراصٞ إىل أْ ٓاًػ األربا  آرذ يف االرت اع رةي اهضِ٘ات ارتٌط 

عِٚٞ ًّ عزكات  (12)ًّٗ رةي حتوٚى بٚاُات  (Rosenbusch et al , 2011) ٗدراصٞ، املافٚٞ

عزكات آصٚ٘ٙٞ، ٗدراصٞ ٗاسدٝ عّ  (2) عِٚٞ تغٌى عزكات يف أٗرٗبا، ٗ (21)أًزٙلا اهغٌاهٚٞ، ٗ

ً٘ظف  600اهغزكات األص اهٚٞ، ٗمت اعتٌاد اهتؾِٚف األًزٙلٛ هغزكات اهؾػريٝ ٗاملت٘صطٞ بعدد 

ابٚٞ بني اإلبداع ٗاألدا١ املاهٛ هوغزكات ستدٗدٝ كشد أعوٟ، ت٘ؽوت اهدراصٞ إىل ٗد٘د عةقٞ إظت

 امل٘ارد.

ٗاههل ٓدفت إىل اهتعز  عوٟ دٗر اإلبداع يف  (2021)اهغعار ٗ سهَ٘، أًا يف اهب٣ٚٞ األردُٚٞ ت٘ؽوت دراصٞ 

تععٍٚ األربا  احملاصبٚٞ ًٗعدي ن٘ اهقٌٚٞ اهض٘قٚٞ هألصٍٔ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ غري 

املاهٚٞ، ٗت٘ؽوت اهدراصٞ إىل أْ اإلبداع ٙاثز إظتابًا يف األربا  احملاصبٚٞ )رحبٚٞ اهضٍٔ، ٗاهعا٢د عوٟ سق٘ق 

 هغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ غري املاهٚٞ.يف ا املولٚٞ( 
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 النتائج:

 ميلّ صزد أٍٓ اهِتا٢ر اههل مت اهت٘ؽى إهٚٔا يف االتٛ:  

ارت اع ًاعزٜ اهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ  ألدا١اعزات امبأظٔزت ُتا٢ر اهتشوٚى اه٘ؽ ٛ املتعوقٞ  .2

ٗسؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  هد٠ عزكات اهقطاع اهؾِاعٛ ًقارُٞ بغزكات اهقطاع ارتدًٛ ٗاملاهٛ، 

ًٞ بغزكات اهقطاع  يف سني تبني ارت اع ًعدي اهٌِ٘ املضتداَ هد٠ عزكات اهقطاع ارتدًٛ ًقارُ

 اهؾِاعٛ ٗاملاهٛ.

وقٞ مباعزات اإلبداع ارت اع ًاعزات اهبشح ٗاهتط٘ٙز ٗتلِ٘ه٘دٚا أظٔزت ُتا٢ر اهتشوٚى اه٘ؽ ٛ املتع .2

املعوً٘ات ٗاهتدرٙب هد٠ عزكات اهقطاع ارتدًٛ ًقارُٞ بغزكات اهقطاع املاهٛ ٗاهؾِاعٛ، يف 

سني تبني ارت اع ًاعز رأظ املاي اه لزٜ هد٠ عزكات اهقطاع املاهٛ ًقارُٞ بغزكات اهقطاع 

 اهؾِاعٛ ٗارتدًٛ.

ارتبار اه زفٚٞ اهز٢ٚضٞ األٗىل ٗد٘د دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هإلبداع يف حتضني األدا١  أظٔزت ُتا٢ر  .1

ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ ٗاهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ ٗسؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  يف اهغزكات 

 املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

د٘د دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ أظٔزت ُتا٢ر ارتبار اه زفٚات املت زعٞ ًّ اه زفٚٞ اهز٢ٚضٞ األٗىل ٗ .1

هزاظ املاي اه لزٜ ٗهوبشح ٗاهتط٘ٙز يف حتضني األدا١  ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ ٗباهعا٢د عوٟ 

سق٘ق املولٚٞ ٗسؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا ، يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ، كٌا تبني ٗد٘د 

دا١ ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ يف دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات يف حتضني األ

اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ، يف سني تبني عدَ ٗد٘د ٓذا اهدٗر يف حتضني األدا١ ًقاصًا 

باهعا٢د عوٟ سق٘ق املولٚٞ ٗسؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ، ٗتبني 

يف حتضني األدا١  ًقاصا مبعدي اهٌِ٘ املضتداَ ٗاهعا٢د  أٙقًا عدَ ٗد٘د دٗر لٗ دالهٞ إسؾا٢ٚٞ هوتدرٙب

عوٟ سق٘ق املولٚٞ يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ، يف سني تبني ٗد٘د ٓذا اهدٗر يف حتضني 

 األدا١  ًقاصا حبؾٞ اهضٍٔ ًّ األربا  يف اهغزكات املضآٌٞ اهعاًٞ األردُٚٞ.

  االستنتاجات:

 رةي ًا مت اهت٘ؽى إهٕٚ ًّ ُتا٢ر ميلّ اصتِتاز االتٛ: ًّ

ت٘دد قِاعٞ هد٠ اهغزكات األردُٚٞ بأْ رأظ املاي اه لزٜ ٗٓ٘ أسد أٍٓ ًاعزات اإلبداع اههل  .2

، ٗٓ٘ أسد األؽ٘ي املٌٔٞ ٗاههل إلا دٗر يف تط٘ٙز ب٣ٚٞ عٌى ألثز اإلظتابٛ عوٟ حتضني األدا١ كاْ إلا ا

االص اتٚذٚٞ املتعوقٞ باهٌِ٘ ٗحتقٚق أفقى اهع٘ا٢د املاهٚٞ يف ظى اهب٣ٚٞ  اهغزكات ٗحتقٚق أٓدافٔا

اهتِافضٚٞ، ٗكذهم ميلّ ت ضري لهم بأْ رأظ املاي اه لزٜ ٙادٜ إىل إُتاز أفلار ددٙدٝ تادٜ 
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األًز اهذٜ حتقق ًٚشٝ تِافضٚٞ  إىل روق أصاهٚب إبداعٚٞ ددٙدٝ ًٗتط٘رٝ إلُتاز ًِتذات ٗردًات

 عوٟ أدا١ٓا. أُعلط إظتابًا

أْ االصتجٌار يف تلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات ٗفق رطٞ اص اتٚذٚٞ ٗاستٚادات ًدرٗصٞ تعٌى عوٟ حتضني  .2

د٘دٝ املِتذات ٗارتدًات ٗتقوٚؿ تلاهٚ ٔا ًّٗ مت سٙادٝ سذٍ املبٚعات اههل تضآٍ يف ن٘ 

 اهغزكات ٗحتقٚق أفقى اهع٘ا٢د هوٌضتجٌزّٙ.

ضاصٞ ٗاههل حتتاز إىل رطٞ ٗتؾ٘ر ٗافح بعٚد املد٠ ٗٗفق امل٘ارد أْ اهبشح ٗاهتط٘ٙز ًّ اهِ قات اذت  .1

ٗاإلًلاُٚات املت٘فزٝ، فبعض اهغزكات ٗيف ظى املِافضٞ اهعاهٚٞ تِ ق ًباهؼ كبريٝ عوٟ اهبشح 

ٗاهتط٘ٙز ٗتضبب إلا رضا٢ز؛ ٗلهم هعدَ اهتذاُط بني املدٝ اهشًِٚٞ املطو٘بٞ هِتا٢ر اهبشح ٗاهتط٘ٙز 

 .  ٗدٗرٝ سٚاٝ املِتر

إْ عدَ آتٌاَ اهغزكات باالصتجٌار يف اهتدرٙب، ٗقٚاَ ًدرا١ اهغزكات ب٘فع رطط تعترب اهتدرٙب  .1

عبارٝ عّ ًؾزٗ  صِٜ٘ ٗهٚط اصتجٌار ط٘ٙى املد٠،  عتد ًّ حتقٚق ًعدي اهٌِ٘ ٗاهع٘ا٢د املطو٘بٞ 

كات ب٘فع عدَ آتٌاَ اهغزكات باالصتجٌار يف اهتدرٙب، ٗقٚاَ ًدرا١ اهغزميلّ أْ ٙ ضز بضبب 

 رطط تعترب اهتدرٙب عبارٝ عّ ًؾزٗ  صِٜ٘ ٗهٚط اصتجٌار ط٘ٙى األدى.

 :التوصيات

 ٗارتبار اه زفٚات مت اهت٘ؽى هوت٘ؽٚات اهتاهٚٞ: اإلسؾا٢ٛباالعتٌاد عوٟ ُتا٢ر اهتشوٚى 

تب  اهغزكات هلافٞ األصاهٚب اهعٌى عوٟ سٙادٝ اه٘عٛ بأٌٓٚٞ اإلبداع هد٠ ًدرا١ اهغزكات، ٗ .2

، ًٗ٘اكبٞ املضتذدات املتعوقٞ بأُغطتٔا ٗاالبتلارٗاالص اتٚذٚات اهداعٌٞ ٗاحمل شٝ عوٟ اإلبداع 

ٗاه كٚش ٗاالٓتٌاَ عوٟ ت٘هٚد اهع٘ا٢د ٗاإلٙزادات ًّ ، ٢ٔامبضت٠٘ أدا االرتقا١اهعٌى عوٟ ، ٗٗعٌوٚاتٔا

 .رةي أُغطتٔا ٗعٌوٚاتٔا األصاصٚٞ

وٟ ت٘فري اهب٣ٚٞ اإلظتابٚٞ دارى اهغزكات ٗاههل تضاعد عوٟ حت٘ٙى رأظ املاي اه لزٜ إىل اهعٌى ع .2

 سٙادٝ عوٟ ًباعز أثز ًّ إلا ًِتذات ٗردًات ًبتلزٝ تلْ٘ قادرٝ عوٟ حتقٚق ًٚشٝ تِافضٚٞ ملا

ٗكذهم املضتداَ،  اهٌِ٘ حتقٚق عوٟ قدرتٔا تععٍٚ ٗباهتاهٛ اهغزكٞ، حتققٔا اههل اهع٘ا٢د ًضت٠٘

 روق ب٣ٚٞ تضاعد عوٟ ن٘ املعزفٞ هد٠ اهعاًوني ٗتغذٚعٍٔ عوٟ اهت لري اإلبداعٛ. 

ٗفق أًلاُٚات  ، ٗأْ تلْ٘ ٓذٖ اهِ قاتاهبشح ٗاهتط٘ٙز إعادٝ اهِعز فٌٚا تِ قٕ اهغزكات عوٟ .1

اهغزكات ٗارتطط االص اتٚذٚٞ، ٗإدزا١ عٌوٚات تقٍٚٚ دٗرٙٞ هوتأكد ًّ فاعوٚٞ اهرباًر ٗإصتاس 

املضتٌز عوٟ بزاًر اهبشح ٗاهتط٘ٙز إدزا١ عٌوٚات اهتشضني ٗاهتط٘ٙز اهِتا٢ر املضتٔدفٞ، ٗكذهم 

 ٗسٙادٝ كقا٢تٔا ٗفاعوٚتٔا.
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تلِ٘ه٘دٛ ًّ رةي االعتٌاد عوٟ اهتلِ٘ه٘دٚا ً٘اكبٞ اهتقدَ ٗاهتط٘ر اهعوٌٛ ٗاه اهعٌى عوٟ .1

هٚط فقط يف ادت٘اُب اإلدارٙٞ ٗاملاهٚٞ ٗاهتض٘ٙقٚٞ ٗإنا ظتب أْ ٙغٌى اصت دأًا يف عٌوٚات اذتدٙجٞ 

اإلُتاز ٗتقدٍٙ ارتدًات، ًع ت٘فري اهب٣ٚٞ اههل تعشس ثقٞ اهعاًوني بأُ ضٍٔ ٗاههل تضاعد عوٟ إساهٞ 

 اهع٘ا٢ق اههل ميلّ أْ تاثز عوٟ إبداعاتٍٔ.  

ٗدٗرًا  أٌٓٚٞ  اهبغزٙٞ قٌٚٞ ملا هوٌ٘ارد األكجز كأؽ٘ي نيامل٘ظ  اهعٌى عوٟ تعاًى اهغزكات ًع  .6

 تضٍٔ اههل اهتدرٙبٚٞ ٗاه٘رؼ اهرباًر ٗٓذا فقًة عّ عقد بارسًا يف سٙادٝ اإلبداع ٗاهتٌٚش هوغزكات،

 ٗعٌوٚات أُغطٞ ألدا١ اهةسًٞ ٗاملٔارات املعار  ٗتلضبٍٔ اهعاًوني، أدا١ مبضت٠٘ االرتقا١ يف

 .فع اهرباًر هتقٍٚٚ رطط اهتدرٙب ًع اهِتا٢ر ًّٗ مت تق٘مئاامل تو ٞ، ٗٗ اهغزكٞ

 ًّٗ ًضتقبوٚٞ، دراصات إدزا١ عِد اذتضباْ يف أردٓا ميلّ ٗاههل اهقٚ٘د بعض هدٙٔا اهدراصٞ ٗٓذٖ .2

 اهع٘اًى اذتضباْ يف تأرذ ٗمل هإلبداع اهداروٚٞ باهع٘اًى أٓتٌت اهدراصٞ ٓذٖ أْ ٓٛ اهقٚ٘د ٓذٖ أٍٓ

 اهع٘اًى إىل باإلفافٞ ارتاردٚٞ اهع٘اًى دراصٞ ظتب هذهم امل ت٘ ، باإلبداع ٙضٌٟ ًا أٗ ارتاردٚٞ

 .عوٚٔا املتشؾى اهِتا٢ر ًّ ٗاالصت ادٝ اهداروٚٞ

 املراجعقائنة 

(. حتوٚى اهعةقٞ بني اهقٌٚٞ املقافٞ هزأظ املاي اه لزٜ ٗأدا١ اهغزكٞ. 2026أمحد، صامل املربٗن. ) .2

 غري ًِغ٘رٝ، داًعٞ اهعوَ٘ االصةًٚٞ اهعاملٚٞ. دكت٘راٖدراصٞ 

(. أثز رأظ املاي اه لزٜ يف حتضني 2021اهبغتاٜٗ، صوٌٚاْ سضني ، ٗ طٕ، إمساعٚى امحد ب  ) .2

 .261 -229(، 2)20رحبٚٞ عزكات اهؾِاعات اهدٗا٢ٚٞ األردُٚٞ. ا وٞ االردُٚٞ يف إدارٝ االعٌاي، 
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 ادتشا٢ز. –اهقآزٝ: داًعٞ سضٚبٞ بّ ب٘عوٛ عوف 



222028 

 

25 
 

 -(. أصاهٚب اهبشح اهعو2021ٌٛاهِذار، فاٙش مجعٞ، اهِذار، ُبٚى مجعٞ، ٗ اهشعيب، ًادد رافٛ ) .7

 د هوِغز ٗاهت٘سٙع.ًِع٘ر تطبٚقٛ. عٌاْ: دار ًٗلتبٞ اذتاً

ُ٘فى، ً٘صٟ عبد اإلادٜ، ٗاهقافٛ، ُعٍٚ صةًٞ، ًٗطز، ً٘صٟ صعٚد، ٗ اهِض٘ر، اصزا١ عوٟ  .8
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