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 ٔانسهٕكٛح نهًشأج انمٛادٚح ػهٗ أداء انؼايهٍٛ أثش انمذساخ انُفسٛح

 )دساسح يٛذاَٛح(

 َٓٗ َثٛم سضٕاٌ

 : يهخص انثحث

٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ ئخزجبس أصش اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ ػٍٝ أداء 

اٌؼب١ٍِٓ ثبٌزطج١ك ػ١ٍّبً ػٍٝ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ ٚرٌه ِٓ أعً رؾغ١ٓ 

ِغزٜٛ أداء اٌؼب١ٍِٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس فٝ اٌّغزشف١بد ِؾً اٌذساعخ ، رُ اإلػزّبد ػٍٝ 

ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ؽجم١خ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ِٓ  لبئّخ اإلعزمظبء ٌٍؾظٛي

، ٚرُ اإلػزّبد ػٍٝ أعب١ٌت اإلؽظبء ( ِفشدح173اٌؾى١ِٛخ )د اٌغبِؼ١خ فٝ اٌّغزشف١ب

اٌفشٚع ،ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ ٌٛعٛد رأص١ش ِؼٕٜٛ رٚدالٌخ اٌزؾ١ٍٍٟ إلخزجبس طؾخ 

، ٚرٛطٟ اٌجبؽضخ ئؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ 

بء اٌم١بد٠بد  لبدس ػٍٝ اٌش٠بدح ٚاإلثذاع ثزؼض٠ض اٌزٛعٗ ثاػذاد ٚرأ١ً٘ ع١ً ل١بدٜ ِٓ إٌغ

 ٚاإلثزىبس ٚإٌغبػ ثبٌّٕبطت اٌم١بد٠خ.

Abstract :  

The research aims to test the effect of the psychological and 

behavioral capacities of women leaders on employee 

performance with application to governmental university 

hospitals in order to improve male and female employee 

performance in hospitals under study. Questionnaires are used to 

collect primary data from a random stratified sample of 

employees of governmental university hospitals (n = 371). The 

analytical statistical method is used to test the validity of 

hypotheses. The study found that there is a statistically 

significant effect of the psychological and behavioral capacities 

of women leaders on employee performance. The researcher 
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recommends that it is important to support the direction towards 

preparing and educating a generation of women leaders who are 

able to lead, create, innovate and succeed in leadership positions.  

 : ًمذيحان

ٕ٘بن ِغزٜٛ ػبٌٝ ِٓ اٌطّٛػ ٌذٜ غبٌج١خ إٌغبء ٌزٌٛٝ إٌّبطت اٌم١بد٠خ،  

ٌٚىٓ الثذ ِٓ اٌزأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ رٛافش اٌّٙبساد ٚاٌغٍٛو١بد ٌزٌٛٝ اٌّشأح إٌّبطت 

اٌم١بد٠خ، فالثذ ِٓ رؼض٠ض ِٙبساد ٚعٍٛن اٌّشأح فٝ اٌّّٙخ اٌم١بد٠خ ِٓ خالي اٌمبئذاد 

إٌغبئ١خ وّٕٛرط ٠ؾززٜ ثخ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش ئٌٙبِٝ  إٌبعؾبد ومذٚح، فٛعٛد اٌمذٚح

فؼٍٝ اٌشغُ ِٓ رشغ١غ اٌّذ٠ش٠ٓ فٝ  ،ٚئ٠غبثٟ ػٍٝ أداء ٚعٍٛو١بد اٌّشأٖ اٌؼبٍِخ 

بساد اٌؼًّ ٚدػُّٙ ٌٍّشأح فٝ رٌٟٛ إٌّبطت اٌم١بد٠خ ئال أْ اٌىفبءح اٌٛظ١ف١خ ٚاٌّٙ

اٌٝ أِبِٙب ٌٍٛطٛي  ٘ٝ اٌزٝ ٠غشد اٌغج١ًإٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٚاٌمذساد ٚاٌخجشاد 

  .إٌّبطت اٌم١بد٠خ ٚإٌغبػ فٝ ٘زح اٌّٛالغ اٌم١بد٠خ

 أٔالً: انذساساخ انساتمح:

 (Katrina,2015دساسّ ) -1

تؼُٕاٌ: "انؼاللّ تٍٛ سهٕكٛاخ انزكاء انؼاطفٗ ٔيًاسساخ انمٛادِ تٍٛ انمادِ يٍ 

 انُساء فٗ يؤسساخ انرؼهٛى انؼانٗ ٔاألػًال "

اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ اسرجبؽ أّٔبؽ اٌم١بدٖ ٌذٜ اٌّشأٖ ثبٌزوبء  ْذفد انذساسّ انٗ:

اٌؼبؽفٝ فٝ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚاألػّبي ٚرٛع١غ اٌّؼشفٗ ؽٛي عّبد اٌم١بدٖ 

إٌغبئ١ٗ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ اٌزط٠ٛش إٌّٙٝ ٚٔغبػ األداء فٝ اٌّإعغبد ،ِٚذٜ رط٠ٛش 

 ثشاِظ اٌزذس٠ت إٌّٙٝ اٌخبطٗ ثبٌم١بداد إٌغبئ١ٗ .

اٌزوبء اٌؼبؽفٝ ٌٗ رأص١ش ا٠غبثٟ ػٍٝ اٌغٍٛن فٝ ث١ئٗ  هد انذساسّ انٗ:ذٕص

اٌؼًّ ٠ٚغؼً ِٓ اإلداسٖ أوضش فبػ١ٍٗ ٠ٚغبُ٘ فٝ فبػ١ٍٗ أداء اٌّشؤٚع١١ٓ ،ٚإٌّظّبد 

اٌزٝ رفزمش اٌٝ اٌزوبء اٌؼبؽفٝ لذ رزأخش فٝ رؾم١ك ا٘ذافٙب اإلعزشار١غ١ٗ،فبٌزوبء 

ؼبًِ ػٍٝ رٛط١ً سؤ٠زٗ ٌٍّٕظّٗ ٚثبٌزبٌٝ رؾغ١ٓ اٌؼبؽفٝ فٝ اٌم١بدٖ ٠ض٠ذ ِٓ لذسٖ اٌ

أداء اٌؼب١ٍِٓ ،ٚث١ٕذ اٌذساعٗ أْ اٌم١بداد ِٓ إٌغبء ٠زجؼٓ اعٍٛة اٌزوبء اٌؼبؽفٝ فٝ 
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أّبؽ اٌم١بدٖ اٌخبطٗ ثُٙ، ٚثبٌزبٌٝ فبْ اٌّشأٖ فٝ اٌم١بدٖ ٌٙب رأص١ش ا٠غبثٝ ػٍٝ أداء 

 اٌؼب١ٍِٓ فٝ إٌّظّٗ .

 (sanam ,2017دساسّ ) -2

 "األسرشاذٛدٛاخ انُاخحّ فٗ َشأج انمٛاداخ انُسائّٛ اإلٚشاَّٛ األيشٚكّٛ  " تؼُٕاٌ

رؾذ٠ذ ِذٜ ٔغبػ اإلعزشار١غ١بد اٌزٝ رغزخذِٙب اٌم١بداد  ْذفد انذساسّ انٗ:

إٌغبئ١ٗ ٚرؾذ٠ذ اٌزؾذ٠بد ٚاٌّؼٛلبد ٚاٌؾٛاعض اٌضمبف١ٗ  اٌزٝ رٛاعٙٙب اٌم١بداد 

 إٌغبئ١ٗ فٝ سؽٍٗ ل١بدرٙٓ ،ٚو١ف١ٗ ل١بط ِذٜ ٔغبػ اٌّشأٖ فٝ اٌم١بدٖ .

اٌٝ ّٔؾ اْ اٌمبدٖ ِٓ إٌغبء أوضش ١ِال ثشىً ؽج١ؼٝ  ذٕصهد انذساسّ انٗ:

اٌم١بدٖ اٌزؾٌٛٝ ٚاٌم١بدٖ ثبٌزوبء اٌؼبؽفٝ ٠ٚشٜ اٌجؼغ اْ ٘زا ّٔٛرط ِؼ١ت ٌٍم١بدٖ 

ٌٚىٓ ػٍٝ إٌم١غ رُ اٌزٛطً اٌٝ اْ ٘زا إٌّؾ ٘ٛ أوضش ؽشق اٌم١بدٖ فؼب١ٌٗ ٌزؾم١ك 

األ٘ذاف اٌفؼ١ٍٗ ٌٍمبئذ ٚاٌزأص١ش ثشىً افؼً ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ، فبٌم١بدٖ اٌزو١ٗ ػبؽف١ب 

ٖٚ ٚاٌفُٙ ٚاٌّشبسوٗ ِغ فش٠ك اٌؼًّ ٚرؾف١ض اٌؼب١ٍِٓ رإصش ثشىً ا٠غبثٟ ٚاٌم١بدٖ ثبٌمذ

 ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ػىظ ّٔؾ اإلعجبس ٚاألِش.

 :(April, 2018)دساسح  -3

تؼُٕاٌ: "يكاَح انًشأج "ششذ سحهح انمٛادج نهًشأج فٙ انحكٕيح تاسرخذاو انرحهٛم 

 ٔانًؼشفح نهظٕاْش انرفسٛشٚح انًحٛطح تٓا"

ِؾبٌٚخ فُٙ خجشاد اٌّشأح اٌؾ١بر١خ ومبئذ رٕف١زٞ فٟ ْذفد انذساسح إنٗ: 

اٌّإعغبد، ٚفُٙ اٌى١ف١خ اٌزٟ ػبٔذ ثٙب إٌغبء ومبدٖ فٟ ث١شٚلشاؽ١خ اٌذٌٚخ ٌذػُ اٌزمذَ 

اٌٛظ١فٟ، ظٙشد اٌؾبعخ أل١ّ٘ٗ ٚعٛد اٌّشأح  فٝ اٌم١بدٖ ِٓ أعً اٌّغبٚاح فٝ األدٚاس 

٠ؼبً فُٙ رغبسة إٌغبء فٟ وٛٔٙٓ لبئذاد ٌض٠بدح اٌم١بد٠خ، ٚوبْ ِٓ اٌؼشٚسٞ أ

 اٌٛػٝ ثبالعزشار١غ١بد اٌزٟ اعزخذِزٙب إٌغبء ٌذػُ رمذِٙٓ.

اٌزمذَ اٌٛظ١فٟ ٌٍٕغبء فٟ اٌّإعغبد ِؾً اٌذساعٗ لذ  ذٕصهد انذساسّ إنٗ:

ػفب ػ١ٍٙب اٌضِٓ ،إٌغبء اٌٍٛارٟ رّزؼٓ ثزغشثخ ِجبششح ٌٍزمذَ ئٌٝ ِٕظت ل١بدٞ فٟ 

١خ ٘ٓ ِٓ ٠فّٙٓ ثشىً افؼً اٌزؾذ٠بد ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ ٠غت ِٛاعٙزٙب، ِٕظّخ ؽىِٛ

ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن خش٠طخ أٚ د١ًٌ ئسشبدٞ أِبَ ٘إالء إٌغبء ٠ؼزّذْ ػ١ٍٗ خالي سؽٍزُٙ 
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اٌم١بد٠خ، وّب أْ اٌطش٠ك ٌُ ٠ىٓ أثذاً عًٙ ٚعٍغً أِبَ ٘إالء إٌغبء ئال اْ ثؼؼٙٓ لذ 

 اٌم١بد٠خ. ٚعذْ ؽش٠مٙٓ ثٕغبػ ٌٍٛطٛي ئٌٝ إٌّبطت

 (Nadine,2020دساسّ ) -4

تؼُٕاٌ "ذأثٛش دػى َٕٔع/خُس انمائذ ػهٗ األداء اإلتذاػٗ نهًٕظف فٗ حم 

 انًشكالخ "

اٌزؼشف ػٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ اٌشعً ٚ اٌّشأٖ فٝ فؼب١ٌٗ اٌم١بدٖ ْذفد انذساسّ انٗ: 

فٝ اٌّإعغٗ ،ِٚب ارا وبْ اٌؼبٍِْٛ ٌذ٠ُٙ رظٛساد ِخزٍفٗ ػٓ اٌمبئذ وّشأٖ ػٕٗ 

 شعً ،ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٔظشٖ اٌّشؤٚع١ٓ اٌٝ اٌّشأٖ فٝ إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ .و

اٌّشأٖ فٝ إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ أوضش فبػ١ٍٗ ألْ ٘زٖ  ذٕصهد انذساسّ انٗ :

األدٚاس اٌم١بد٠ٗ اطجؾذ فٝ ا٢ٚٔٗ األخ١شٖ رزطٍت اٌزؼبْٚ ٚاٌزؾف١ض ٌٍزأص١ش ثشىً 

ا٠غبثٟ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ، فّغزٜٛ اٌذػُ اٌزٜ اثذرٗ اٌم١بداد إٌغبئ١ٗ وبْ ٌٗ رأص١ش ا٠غبثٝ 

ْٛ ئِشأٖ ثشىً ّٔطٝ ػٍٝ أٙب ػٍٝ اٌّشؤٚع١ٓ، ف١ٕظش اٌّشؤٚط اٌٝ اٌمبئذ ػٕذِب رى

داػُ ٌُٙ ثشىً ؽج١ؼٟ فبٌخظبئض إٌّط١ٗ ٌٍم١بداد إٌغبئ١ٗ رُشؼش اٌّشؤعْٛ ػٍٝ 

 عج١ً اٌّضبي )ثبٌذفء ٚاٌشػب٠ٗ ٚاألٔزّبء(.

 (Brown,2020دساسّ ) -5

تؼُٕاٌ "اسرشاذٛدٛاخ ذؼزٚز األداء انرُظًٛٗ ػٍ طشٚك اإلسذماء تانًشأِ انٗ 

 انًُاصة انمٛادّٚ "

: اعزىشبف اعزشار١غ١بد اٌزؼبلت اٌزٝ ٠غزخذِٙب ثؼغ  انذساسّ انٗ ذٓذف

ِذ٠شٜ اٌّٛاسد اٌجشش٠ٗ ٌزط٠ٛش ٚرأ١ً٘ اٌّشأٖ ٌشغً إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ ِٓ أعً 

رؾغ١ٓ أداء إٌّظّٗ ،ٚثبٌزبٌٝ اٌؾذ ِٓ ػذَ اٌّغبٚاٖ ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأٖ فٝ شغً 

 إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ .

ِٕبلشٗ ِضّشٖ ٌإلسرمبء ثبٌّشأٖ اٌٝ إٌّبطت  : لذَ اٌجؾش ذٕصهد انذساسّ انٗ

اٌم١بد٠ٗ ألْ رٌه ٠إدٜ اٌٝ رؾغ١ٓ أداء إٌّظّبد ٔظشا ٌذخٛي اٌّض٠ذ ِٓ إٌغبء اٌٝ 

٠ٚٛطٟ اٌجؾش ثٛػغ اٌّض٠ذ ِٓ ئعزشار١غ١بد اٌزشلٝ اٌٛظ١فٝ ٌٍّشأٖ  اٌمٜٛ اٌؼبٍِٗ ،

 زٖ إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ .فٝ إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ ٚرض٠ٚذ٘ب ثبٌّٙبساد اٌالصِٗ ٌٍٕغبػ فٝ ٘
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 :ثاَٛاً: يشكهح انثحث

لبِذ اٌجبؽضخ ثاعشاء دساعخ اعزطالػ١خ ٌٍٛػغ اٌؾبٌٟ فٝ اٌّغزشف١بد 

اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ ِؾً اٌذساعخ ٚلذ رج١ٓ ِٓ ٔزبئظ ٘زح اٌذساعخ :رؼبٔٝ اٌّغزشف١بد 

اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ ِٓ ئٔخفبع فٝ ِغزٜٛ أداء اٌؼب١ٍِٓ ،وّب رٛاعٙٗ ٘زح 

اٌّغزشف١بد لظٛس فٝ عٛدح األداء اٌىٍٟ داخً اٌّغزشفٟ ثبإلػبفخ اٌٝ اٌمظٛس فٝ 

عٛدح اٌخذِبد اٌظؾ١خ اٌّمذِخ ٌٍؼّالء ) اٌّشػٝ( ، ٌٚؼً ٘زا اٌمظٛس ساعغ اٌٝ 

ػذَ رّى١ٓ اٌّشأح ل١بد٠بً ٚػذَ رجٕٝ ا١ٌ٢بد ٚاٌخطؾ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ رأ١ً٘ اٌّشأح 

ٚػذَ رض٠ٚذ٘ب ثبٌّٙبساد ٚاٌغٍٛو١بد  ٌم١بد٠خاٌؼبٍِخ ثبٌّغزشفٟ اٌٝ إٌّبطت ا

اٌالصِخ ٌز١ٌٛٙب إٌّبطت اٌم١بد٠خ،٘زا ثبإلػبفخ اٌٝ ػذَ اإلعزغالي األِضً ٌٍّٛاسد 

اٌجشش٠خ ِٓ اإلٔبس داخً اٌّغزشفٟ ،ٚ٘زا أ٠ؼبً ٠زشرت ػ١ٍٗ ئٔخفبع فٝ أداء 

ً اٌزٝ رفزمش اٌؼبِالد ِٓ اإلٔبس داخً اٌّغزشفٟ ٚئطبثزٙٓ ثبإلؽجبؽ داخً ث١ئخ اٌؼّ

اٌٝ ٚعٛد رّى١ٓ ل١بدٜ ٌٍّشأح ِّب ٠غزذػٟ دساعخ ٚرؾ١ًٍ اٌظٛا٘ش اٌّزؼٍمخ ثزّى١ٓ 

 اٌّشأح ل١بد٠بً ٚأصش رٌه ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ.

 :ثانثاً: أْذاف انثحث

 ِٓ خالي ِشىٍخ اٌجؾش ٠ّىٓ رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌجؾش ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ؼبٍِخ ِٚٛلؼٙب ِٓ ئرخبر اٌمشاس.اٌزؼشف ػٍٟ  ٚالغ اٌزّى١ٓ اٌم١بدٜ ٌٍّشأح اٌ -1

اٌزؼشف ػٍٝ أصش اٌمذساد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٝ  -2

 اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ.

اٌزؼشف ػٍٝ اٌمذساد ٚاٌغٍٛو١بد ٚاألّٔبؽ اٌم١بد٠خ ٌٍّشأح ٚدٚافغ اٌّشأح فٝ  -3

 ئرخبر اٌمشاس .

اٌزٝ رغبُ٘ فٝ رؾم١ك  ٕزبئظ ٚاٌزٛط١بد خ ِٓ اٌِؾبٌٚخ اٌزٛطً اٌٝ ِغّٛػ -4

 أ٘ذاف اٌجؾش ٚؽً ِشىٍزخ ٚرؼظ١ُ أ١ّ٘خ دٚس اٌم١بداد إٌغبئ١خ فٝ اٌّغزّغ  .
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  :ساتؼاً: أًْٛح انثحث

 ذُمسى أًْٛح انثحث إنٗ:

 األًْٛح انؼهًٛح: - أ

ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌؾذ٠ضخ ٔغج١بً، إٌّبطت اٌم١بد٠خ ٌّشأٖ ٠ؼزجش ِٛػٛع رٌٛٝ ا

اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٝ ٘زا اٌّٛػٛع ِبصاٌذ ِؾذٚدح ٚرؾزبط اٌٝ اٌّض٠ذ ٌزٌه فاْ 

ِٓ اإلػبفبد اٌؼ١ٍّخ خبطخ فٝ ظً اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ اٌؾب١ٌخ فٝ ِغبي رّى١ٓ 

اٌّشأح ِٓ أعً رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٝ اٌّغزّؼبد اٌّؼبطشح ،ٌزا فاْ ِٓ 

ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح  ٕفغ١خد وبف١خ ؽٛي اٌمذساد اٌأ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ رٛف١ش ِؼٍِٛب

ٚاٌزٝ لذ رغبػذ أطؾبة اٌمشاس ػٍٝ رٕف١ز اٌخطؾ ٚاإلعزشار١غ١بد اٌزٝ  اٌم١بد٠خ 

 عً فٝ إٌّبطت اٌم١بد٠خ .رؼّٓ رؾم١ك رىبفإ اٌفشص ث١ٓ اٌّشأح ٚاٌش

 األًْٛح انؼًهٛح: - ب

% ِٓ 54ئْ اٌمٜٛ اٌؼبٍِٗ ِٓ إٌغبء فٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذٖ األِش٠ى١ٗ رّضً 

% فمؾ ٠ؼٍّٓ فٝ إٌّبطت اٌم١بد٠ٗ ،فاْ 4اٌمٜٛ اٌؼبٍِٗ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه ئعّبٌٝ 

رغبً٘ ٘زٖ إٌغجٗ اٌىج١شٖ ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِٗ ٠إدٜ اٌٝ ئٔخفبع األداء اٌىٍٟ ٚأداء 

اٌؼب١ٍِٓ فٝ إٌّظّبد ِٚٓ ٕ٘ب رٕجغ أ١ّ٘خ ِٛػٛع اٌجؾش، ؽ١ش رزّضً األ١ّ٘خ 

ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجؾش فٝ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ اٌؼ١ٍّخ فٝ ِؾبٌٚخ اٌشثؾ ٚئخزجبس األصش 

ّغزشف١بد اٌؾى١ِٛخ ، ؽ١ش رزٕبٚي اٌجبؽضخ أ١ّ٘خ ِٛػٛع اٌجؾش فٟ ِغبي اٌزطج١ك "اٌ

فزىّٓ أ١ّ٘خ اٌجؾش فٟ دٚس اٌّشأح فٟ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ  ،اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ" 

رٙب إٌفغ١خ لذسااٌؾى١ِٛخ ٚوزٌه أ١ّ٘خ ٚطٌٛٙب ئٌٝ إٌّبطت اٌم١بد٠خ ِٚذٞ رأص١ش

 .ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّغزشف١بدٚاٌغٍٛو١خ  

 :خايساً: فشٔض انثحث

ٚاٌغٍٛو١خ  رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ  الٟ اٌفشع اٌشئ١غ

 ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ .اٌم١بد٠خ ٌٍّشأح 

 ٔٚرفشع ػُّ انفشٔض انفشػٛح انرانٛح:

 سػب اٌؼب١ٍِٓ.ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ػٍٝ ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ 
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 ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ػٍٝ عٛدح األداء.

 ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ػٍٝ ػاللبد اٌؼًّ.ال 

ٔانسهٕكٛح نهًشأج انمٛادٚح ػهٗ  انُفسٛحسادساً: اإلطاس انًفاًْٛٗ ألثش انمذساخ 

 أداء انؼايهٍٛ:

اٌٝ أْ ٕ٘بن ِغزٜٛ ػبٌٝ ِٓ اٌطّٛػ ٌذٜ غبٌج١خ  8132رٛطٍذ دساعخ ١ِبْ 

إٌغبء ٌزٌٛٝ إٌّبطت اٌم١بد٠خ، ٌٚىٓ الثذ ِٓ اٌزأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ رٛافش اٌغّبد 

اٌزٝ  ٚاٌغٍٛو١بد ٌزٌٛٝ إٌّبطت اٌم١بد٠خ، ٚرؼزجش اٌذٚافغ ٘ٝ أُ٘ ِؾبٚس اٌغٍٛن

رشغغ إٌغبء ٚرؾفض٘ٓ ػٍٝ رجٛء إٌّبطت اٌم١بد٠خ ٚاٌم١بَ ثبٌغٍٛو١بد ٚاٌزظشفبد  

، وّب أْ اٌغشع األعبعٟ ٌٍّإعغبد ٌذػُ  ٌزٝ رغزضّش اٌطبلبد ثٙزا اإلرغبحا

اٌّٛظف١ٓ ٘ٛ اٌزأص١ش ػٍٝ عٍٛو١برُٙ ٚأدائُٙ فٝ اٌؼًّ ٚرٌه ٌؼّبْ اٌزؾغ١ٓ 

  Dezso and Ross وّب ٚػؾذ دساعخ،  ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش فٝ ث١ئخ اٌؼًّ

أْ عٍٛن ٚأداء إٌّظّبد ٠ؼزجش اٌٝ ؽذ وج١ش ِٓ ٚظبئف ئداسرٙب اٌؼ١ٍب   (2012)

ٚػٕذِب رٕؼُ اٌّشأح اٌٝ فش٠ك اإلداسح اٌؼ١ٍب فبْ اٌفش٠ك ٠ظجؼ أوضش رٕٛػبً ٚاٌزٕٛع 

ٛع ٠ؼًّ ػٍٝ رؾّغٓ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ٚئرخبر اٌمشاساد وّب أْ اٌّشأح رؼ١ف اٌٝ رٕ

اٌخجشاد اٌؾ١بر١خ ث١ٓ فش٠ك اإلداسح اٌؼ١ٍب، فبٌفش٠ك األوضش رٕٛػبً ٚشّٛالً ٠ؼ١ف 

ٚعٙبد ٔظش ل٠ٛخ ٚؽٍٛي ِزٕٛػخ ٌٍّشىالد ثّب ٠إدٜ اٌٝ عٛدح أػٍٝ فٝ ارخبر 

إٌغبء اٌم١بد٠بد ٠زجؼٓ اعٍٛة   Katrina ,2015، ٚوزٌه رٛطٍذ دساعخ  اٌمشاساد

ٟ ػٍٝ اٌغٍٛن فٟ ث١ئخ اٌؼًّ ٠ٚغبُ٘ فٝ فبػ١ٍخ اٌزوبء اٌؼبؽفٝ اٌزٜ ٌخ رأص١ش ئ٠غبث

أداء اٌّشؤٚع١ٓ ٠ٚض٠ذ ِٓ لذسح اٌؼبًِ ػٍٝ رٛط١ً سؤ٠زخ ٌٍّٕظّخ ٚثبٌزبٌٟ رؾغ١ٓ 

، ٚاٌزوبء اٌؼبؽفٟ ٘ٛ صّشح ِٓ ِغبالد اٌجؾٛس إٌفغ١خ اٌزٝ ظٙشد ِٕز  أداء اٌؼب١ٍِٓ

٠ظجؼ اٌمبئذ ٌذ٠خ ػبِبً ، ٚاٌزوبء اٌؼبؽفٟ ٘ٛ اٌّفزبػ اٌشئ١غٟ ٌىٝ  51أوضش ِٓ 

، فال  شخظ١خ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌزأص١ش فٝ ِشؤٚع١خ، ٚ٘ٝ ِٙبسح ِّٙخ عذاً ٌٍمبدح

٠ّىٕٕب رغبً٘ اٌؼٛاؽف ٚاٌّشبػش ٚاألؽذاس اٌغٍٛو١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌغغذ٠خ اٌزٝ ّٔش ثٙب 

ٚٔشؼش ثٙب خبطخ أْ غبٌج١خ ٘زح اٌّشبػش رىْٛ ال ئساد٠خ ِضً اٌشؼٛس ثبٌمٍك اٌزٜ 
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٠زؾىُ اٌّذ٠ش٠ٓ ؼذي ػشثبد اٌمٍت فّّٙب وبٔذ ظشٚف اٌؼًّ الثذ أْ ٠ض٠ذ ِٓ ِ

 ٚاإلٌزضاَ ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاألػشاف فٝ اٌّإعغخ ثؼٛاؽفُٙ

٠مً ئؽزّبي ئسرجبؽ اٌّشأٖ ثبٌم١بدح ػٓ اٌشعبي ٔظشاً ٌزؾذ٠ذ عٍٛن ٚأداء اٌّشأح 

الي اٌمبئذاد فٝ اٌّٙبَ اٌم١بد٠خ ، فالثذ ِٓ رؼض٠ض عٍٛن اٌّشأح فٝ اٌّّٙخ اٌم١بد٠خ ِٓ خ

إٌبعؾبد ومذٚح، فٛعٛد اٌمذٚح إٌغبئ١خ وّٕٛرط ٠ؾززٜ ثخ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش ئٌٙبِٝ 

أْ  (Janna ,2015)دساعخ  ٚ رٛطٍذ ٚئ٠غبثٟ ػٍٝ أداء ٚعٍٛو١بد اٌّشأٖ اٌؼبٍِخ .

اٌىفبءح اٌزار١خ ٌٍٕغبء فٝ اٌم١بدح رؼًّ ثذٚس٘ب ػٍٝ رخف١ف آصبس ئخز١بس إٌغبء اٌخشٚط 

 .بر اٌمشاساد ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ ٌم١بد٠خ ِٚٛاطٍخ اٌؼًّ ٚارخِٓ إٌّبطت ا

 ساتؼاً: يُٓدٛح انثحث :

 َٕع ٔيصادس انثٛاَاخ: -1

 انًصادس انثإَٚح: . أ

رمممُ االػزّمممبد ػٍمممٝ ثؼمممغ اٌج١بٔمممبد اٌضب٠ٛٔمممخ إٌّشمممٛسح ٚغ١مممش إٌّشمممٛسح راد اٌظمممٍخ 

اٌّىزجبد، ثّٛػٛع اٌذساعخ ٚاٌزٟ أر١ؼ ٌٍجبؽضخ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي اٌشعٛع ئٌٝ 

ٚاٌذساعبد ٚاٌذٚس٠بد ٚإٌششاد ٚاٌّممبالد، ٚغ١ش٘مب ِمٓ ِظمبدس عّمغ اٌّؼٍِٛمبد، 

ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبألٔشطخ اٌّخزٍفخ ٌذٜ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١مخ اٌؾى١ِٛمخ 

 .8132-8132فٟ عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ خالي اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ 

 انًصادس األٔنٛح: . ب

١ٌٚممخ اٌالصِممخ ٌٍذساعممخ ِممٓ اٌؼممب١ٍِٓ ٌممذٜ اٌّغزشممف١بد اٌغبِؼ١ممخ رممُ عّممغ اٌج١بٔممبد األ

ٌؼ١ٕمخ اإلٔمبس ٚػ١ٕمخ  عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١مخ ِمٓ خمالي لمبئّزٟ اعمزج١بْ اٌؾى١ِٛخ فٟ

، ٚرٌممه ٌٍؾظممٛي ػٍممٝ آساء ٚارغب٘ممبد اٌؼممب١ٍِٓ فممٟ اٌّغزشممف١بد اٌغبِؼ١ممخ اٌممزوٛس

 اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ رخذَ ِٛػٛع اٌجؾش.
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 :انثحث: يدرًغ ٔػُٛح  -2

٠زّضً فٝ وبفخ اٌؼب١ٍِٓ ٌمذٜ صالصمخ ِمٓ اٌّغزشمف١بد اٌغبِؼ١مخ يدرًغ انثحث :  . أ

 اٌؾى١ِٛخ )لٕبح اٌغ٠ٛظ، إٌّظٛسح، اٌضلمبص٠ك( فمٟ عّٙٛس٠مخ ِظمش اٌؼشث١مخ

 ِفشدح 32222ثٍغ ػذدُ٘  ؽ١ش ثّخزٍف دسعبرُٙ ِٕٚبطجُٙ اإلداس٠خ

 انثحث:  ػُٛح . ة

اٌطجم١خ، ٌٚزا رُ اخز١بس ػ١ٕخ اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ أعٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ 

ػشٛائ١خ ؽجم١خ ِٓ اإلٔبس ٚاٌزوٛس اٌؼب١ٍِٓ فٟ صالصخ ِٓ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ 

ٚرُ رؾذ٠ذ ػ١ٕخاٌذساعخ ثبعزخذاَ  ،، اٌضلبص٠ك(اٌؾى١ِٛخ )لٕبح اٌغ٠ٛظ، إٌّظٛسح

 اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ:

 = ْ
ق(    ق)
 

د

 
 د َ 

 
ق   ق 

 ْ
 

 

% ٚٔغجخ خطأ 24ػٕذ ِؼبًِ صمخ ، ٚرٌه ( ِفشدح 173)ٚثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ  

4.% 

 :انثٛاَاخطشق خًغ  -3

اٌّغزشف١بد  لبِذ اٌجبؽضخ ثاػذاد ٚرظ١ُّ لبئّخ اعزج١بْ ِٛعٙخ ئٌٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ ثغّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ، ٚثبإلػبفخ ئٌٝ ِب عجك لبِذ اٌجبؽضخ 

 اٌشخظ١خ.ثزذػ١ُ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ثاعشاء ػذد ِٓ اٌّمبثالد 

 أسانٛة انرحهٛم اإلحصائٙ: -4

رُ اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ عّغ اٌج١بٔبد ثبالػزّبد ػٍٝ ثشٔبِظ 

، SPSSاٌؾضَ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌزٞ ٠شِض ٌٗ اخزظبساً ثبٌشِض 

ٚرٌه ٌزفش٠غ اٌج١بٔبد ٚعذٌٚزٙب ٚئعشاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبعت ٌزٍه اٌج١بٔبد 

خزجبس طؾخ فشٚع اٌذساعخ، ٚرطٍت رٌه رطج١ك ثؼغ أعب١ٌت اإلؽظبء ٚا

 اٌٛطفٟ ٚاإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ.
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 ثايُاً: اإلحصاء انٕصفٙ نُرائح انذساسح انًٛذاَٛح:

 :تؼذ انمذساخ انُفسٛح ٔانسهٕكٛح نهًشأج ذحهٛم فمشاخ .أ 

 ( 1 ) خذٔل سلى

                 تؼذ انمذساخ  نفمشاخانًرٕسط انحساتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ ٔاألًْٛح انُسثٛح 

 انُفسٛح ٔانسهٕكٛح نهًشأج

 انفمـــشج و.
 انًرٕسط

 انحساتٙ

 االَحشاف

 انًؼٛاس٘

األًْٛح 

 انرشذٛة انُسثٛح

3.  
 5 %63.26 1.245 3.16 اٌزأص١شاد إٌفغ١خ ٚاٌزغ١شاد اٌغغذ٠خ ال رإصش ػٍٝ أداء ػٍّٝ .

8.  
 1 %69.63 1.199 3.48 ؽ١برٟ األعش٠خ .أعزط١غ أْ أُٚاصْ ث١ٓ ػٍّٟ إٌّٙٝ ٚث١ٓ 

1.  
ػذَ رطج١ك اٌؼذاٌخ فٝ اٌزشل١بد فٝ اٌّغزشفٝ ٠ذفؼٕٝ  ٌٍجؾش 

 ػٓ اٌز١ّض ٚئصجبد رارٟ.
3.27 1.156 65.38% 3 

5.  
ػذَ رطج١ك ٔظبَ فؼبي ٌٍؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ ٠ذفؼٕٝ ٌٍجؾش ػٓ 

 عٛأت اٌؼؼف فٝ ٔفغٟ ػالعٙب.  
2.98 1.127 59.67% 6 

4.  
 2 %66.71 1.112 3.34 ثبٌّٕبطت اٌم١بد٠خ ػشٚسٜ إلشجبع سغجبرٝ اٌٛظ١ف١خ .ػٍّٟ 

2.  
رزّزغ اٌّشأح ثمذسح ػب١ٌخ ػٍٝ  اٌزؾىُ فٝ ئٔفؼبالرٙب ػٕذ اٌزؼبًِ 

 ِغ ا٢خش٠ٓ.
3.21 1.071 64.19% 4 

 يرٕسط انثؼذ 
3.24 0.803 64.78%  

 اإلؽظبئٟ.ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ  انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفمشاد 

عبءد ِزٛعطخ ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب ثجؼذ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح اٌّشرجطخ 

(، ٚعبءد أػٍٝ ئعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ 1.211( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )1.85اٌؾغبثٟ )

ػٍٝ "أعزط١غ أْ أُٚاصْ ث١ٓ ػٍّٟ إٌّٙٝ ٚث١ٓ ؽ١برٟ األعش٠خ ػٍٝ اٌفمشح اٌزٟ رٕض 

" ، فٟ ؽ١ٓ عبءد ألً ئعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفمشح اٌزٟ رٕض ػٍٝ "ػذَ رطج١ك 

 ٔظبَ فؼبي ٌٍؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ ٠ذفؼٕٝ ٌٍجؾش ػٓ عٛأت اٌؼؼف فٝ ٔفغٟ ػالعٙب ".
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 ذحهٛم فمشاخ أتؼاد أداء انؼايهٍٛ  .ب 

 :تؼذ سضا انؼايهٍٛ ذحهٛم فمشاخ -1

 ( 2 خذٔل سلى )

 تؼذ سضا انؼايهٍٛ انًرٕسط انحساتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ ٔاألًْٛح انُسثٛح نفمشاخ 

 انفمـــشج و.
 انًرٕسط

 انحساتٙ

 االَحشاف

 انًؼٛاس٘

األًْٛح 

 انرشذٛة انُسثٛح

3.  
غٕظ. ٌٕظش ػٓ ٌا غزشٝف ثغغ ا ١ٍِٓ داخً اٌّ ؼب اح ث١ٓ ٌا عذ ِغٚب  6 %56.21 1.04 2.81 ٛر

8.  
٠زُ ئرجبع ع١بعبد اٌضٛاة ٚاٌؼمبة ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ داخً 

 اٌّغزشفٝ ثذْٚ اعزضٕبء.
3.08 1.153 61.66% 4 

1.  
ّغزشٟف ؼًّ ٝف ٌا ظ١فٟ داخً ث١ئخ ٌا ٚاٌٛ ٕفغٟ   1 %69.70 1.139 3.49 .أشؼش ثبإلعزمشاس ٌا

5.  
 2 %66.31 1.106 3.32 ٠ٛعذ أٚلبد ٌٍشاؽخ أصٕبء رأد٠خ اٌؼًّ.

4.  
 5 %60.66 1.219 3.03 ظشٚف األِٓ ٚاٌغالِخ داخً ث١ئخ اٌؼًّ . رزٛافش

2.  
٠ٛفش ٌٝ ػٍّٝ ِشرت ٠زٕبعت ِغ ِإ٘الرٝ  ٚخجشارٝ  ِٚالئُ 

 ٌغبػبد اٌؼًّ اٌٛظ١ف١خ.
3.17 1.065 63.39% 3 

 يرٕسط انثؼذ 
3.15 0.803 62.99%  

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕمخ ػٍمٝ اٌفممشاد 

( 1.34اٌّشرجطخ ثجؼذ سػمب اٌؼمب١ٍِٓ عمبءد ِزٛعمطخ ؽ١مش ثٍمغ ِزٛعمطٙب اٌؾغمبثٟ )

(، ٚعمبءد أػٍمٝ ئعبثمبد ألفمشاد اٌؼ١ٕمخ ػٍمٝ اٌفممشح اٌزمٟ 1.211ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )

اٌمٛظ١فٟ داخمً ث١ئمخ اٌؼّمً فمٝ اٌّغزشمفٟ " ، رٕض ػٍٝ " أشؼش ثبإلعزمشاس إٌفغٟ ٚ

فٟ ؽ١ٓ عبءد ألً ئعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفممشح اٌزمٟ رمٕض ػٍمٝ " رٛعمذ ِغمبٚاح 

 ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّغزشفٝ ثغغ إٌظش ػٓ اٌغٕظ ".
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 :تؼذ خٕدج األداء ذحهٛم فمشاخ -2

 ( 3 خذٔل سلى )

 تؼذ خٕدج األداءنفمشاخ انًرٕسط انحساتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ ٔاألًْٛح انُسثٛح 

 انفمـــشج و.
 انًرٕسط

 انحساتٙ

 االَحشاف

 انًؼٛاس٘

األًْٛح 

 انرشذٛة انُسثٛح

3.  
رؾشص اٌّغزشفٟ ػٍٝ سفغ ِغزٜٛ اٌزأ١ً٘ اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌؼٍّٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ِٓ أعً رؾغ١ٓ األداء.
2.87 0.945 57.41% 6 

8.  
اٌّغزشفٟ ثبٌمشاساد اإلداس٠خ اٌزٝ رؼّٓ رؾم١ك رؼًّ 

 عٛدح اٌخذِبد اٌظؾ١خ اٌّمذِخ ٌٍؼّالء.
3.41 0.978 68.17% 2 

1.  
ّشػٝ. ّغزشفٝ أعٙضح ؽذ٠ضخ ِٚزطٛسح ٌٍؼٕب٠خ ثٌب  3 %66.45 0.898 3.32 ٠زٛافش ثٌب

5.  

٠زُ ػًّ اعزمظبءاد ٌٍؼب١ٍِٓ ٌٍزؼشف ػٍٝ األعجبة اٌزٝ 

األداء اٌّطٍٛثخ  رؾٛي دْٚ رؾم١ك ِؼذالد عٛدح

 ثبٌّغزشفٟ .
3.23 0.889 64.58% 4 

4.  
رؼًّ اٌّغزشفٟ ػٍٝ سفغ اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌذ٠ٙب 

 ِٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس.
3.14 1.103 62.86% 5 

2.  
 1 %70.63 1.075 3.53 رؼًّ اٌّغزشفٝ ػٍٝ رخف١غ ِؼذي دٚساْ اٌؼب١ٍِٓ ٌذ٠ٙب.

 يرٕسط انثؼذ 
3.25 0.805 65.05%  

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕمخ ػٍمٝ اٌفممشاد 

( 1.84عممبءد ِزٛعممطخ ؽ١ممش ثٍممغ ِزٛعممطٙب اٌؾغممبثٟ )ثجؼممذ عممٛدح األداء اٌّشرجطممخ 

ؼ١ٕمخ ػٍمٝ اٌفممشح اٌزمٟ (، ٚعمبءد أػٍمٝ ئعبثمبد ألفمشاد ا1.214ٌٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )

رٕض ػٍٝ " رؼًّ اٌّغزشفٝ ػٍمٝ رخفم١غ ِؼمذي دٚساْ اٌؼمب١ٍِٓ ٌمذ٠ٙب " ، فمٟ ؽم١ٓ 

عبءد ألً ئعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفمشح اٌزٟ رٕض ػٍٝ " رؾشص اٌّغزشفٟ ػٍمٝ 

 سفغ ِغزٜٛ اٌزأ١ً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ِٓ أعً رؾغ١ٓ األداء ".
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 :تؼذ ػاللاخ انؼًم  ذحهٛم فمشاخ -3

 ( 4 ) خذٔل سلى

 تؼذ ػاللاخ انؼًم انًرٕسط انحساتٙ ٔاالَحشاف انًؼٛاس٘ ٔاألًْٛح انُسثٛح نفمشاخ 

 انفمـــشج و.
 انًرٕسط

 انحساتٙ

 االَحشاف

 انًؼٛاس٘

األًْٛح 

 انرشذٛة انُسثٛح

3.  
رزغُ ئداسح اٌّغزشفٝ ثزؼض٠ض اٌذٚافغ اٌغٍٛو١خ اإل٠غبث١خ 

 ٌزؾغ١ٓ ػاللبد اٌؼًّ .ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ 
2.97 1.061 59.47% 6 

8.  
ّغزشفٟ. ٚاٌؼب١ٍِٓ فٝ ٌا ّذ٠ش  ّبػ١خ ث١ٓ ٌا  3 %66.18 1.00 3.31 رٛعذ ػاللبد ئعز

1.  
رٛعذ ػاللبد ئعزّبػ١خ ع١ذح ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ 

 ٚاٌؼبِالد فٝ اٌّغزشفٝ .
3.16 0.998 63.26% 5 

5.  
ٔزبئغخ ٠زُ ؽشػ ئعزج١بْ ٌٍؼب١ٍِٓ فٝ اٌّغزشفٝ إلعزخذاَ 

 فٝ رؾغ١ٓ ث١ئخ اٌؼًّ .
3.22 0.945 64.45% 4 

4.  
١ٕٙخ  ّ ؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُ ٚرٕغ١ك اٌؾ١بح ٌا رغبػذ ػاللبد ٌا

.ٓ١ٍِ  ٌٍؼب
3.61 1.063 72.29% 1 

2.  
٠شؼش ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبإلٔزّبء ٌٍّغزشفٝ ِّٙب وبٔذ 

 ظشٚف اٌؼًّ اٌّؾ١طخ.
3.46 1.024 69.24% 2 

 يرٕسط انثؼذ 
3.29 0.818 65.85%  

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕمخ ػٍمٝ اٌفممشاد 

( 1.82عمبءد ِزٛعمطخ ؽ١مش ثٍمغ ِزٛعمطٙب اٌؾغمبثٟ )ثجؼذ ػاللمبد اٌؼّمً اٌّشرجطخ 

ألفمشاد اٌؼ١ٕمخ ػٍمٝ اٌفممشح اٌزمٟ (، ٚعمبءد أػٍمٝ ئعبثمبد 1.232ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )

رٕض ػٍٝ " رغبػذ ػاللبد اٌؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُ ٚرٕغ١ك اٌؾ١بح ا١ٌّٕٙمخ ٌٍؼمب١ٍِٓ " ، فمٟ 

ؽمم١ٓ عممبءد ألممً ئعبثممبد ألفممشاد اٌؼ١ٕممخ ػٍممٝ اٌفمممشح اٌزممٟ رممٕض ػٍممٝ "رزغممُ ئداسح 

 اٌّغزشفٝ ثزؼض٠ض اٌذٚافغ اٌغٍٛو١خ اإل٠غبث١خ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ٌزؾغ١ٓ ػاللبد اٌؼًّ ".
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 ذاسؼاً:إخرثاساخ فشٔض انذساسح

 نهذساسح ػهٗ أَّ: ٗانشئٛسُٚص انفشض 

أداء ػهلٗ انمٛادٚلح نهمذساخ انُفسٛح ٔانسلهٕكٛح نهًلشأج ال ٕٚخذ أثش رٔ دالنح احصائٛح 

 انؼايهٍٛ.

 :انفشض انفشػٙ األٔل  .1

سضلللا نهملللذساخ انُفسلللٛح ٔانسلللهٕكٛح نهًلللشأج ػهلللٗ ال ٕٚخلللذ أثلللش رٔ دالنلللح احصلللائٛح 

 انؼايهٍٛ.

 ٚالخزجبس ٘زا اٌفشع لبِذ اٌجبؽضخ ثؼذد ِٓ االخزجبساد ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 يؼايم االسذثاط:  .أ 

٠ج١ٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح وّزغ١ش 

 ِغزمً ٚ سػب اٌؼب١ٍِٓ وّزغ١ش ربثغ.

 ( 5 خذٔل سلى )

 األٔليؼايم االسذثاط نهفشض انفشػٙ 

 االخرثاس انًرغٛش
انمذساخ انُفسٛح ٔانسهٕكٛح 

 نهًشأج
 سضا انؼايهٍٛ 

اٌمذساد إٌفغ١خ 

 ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح

 1.745 3 ِؼبًِ االسرجبؽ

 1.111 1.111 اٌّؼ٠ٕٛخ

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. انًصذس:

% ػٕمذ 74.5راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ثٕغجخ ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ 

 ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ سػب اٌؼب١ٍِٓ . 1.14ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 
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 يؼايم انرحذٚذ:

 ( 6 خذٔل سلى )

 يؼايم انرحذٚذ نهفشض انفشػٙ األٔل

 انخطأ انًؼٛاس٘ يؼايم انرحذٚذ انًؼذل يؼايم انرحذٚذ انًرغٛش انًسرمم

اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ 

 0.528 0.568 0.569 ٌٍّشأح 

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠Rٛػؼ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2

ٚ٘ٛ ِمب ٠ؼٕمٟ أْ اٌممذساد  1.422=  

%، أِمب إٌغمجخ 42.2إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّمشأح ٠فغمش اٌزغ١مش فمٟ سػمب اٌؼمب١ٍِٓ ثٕغمجخ 

اٌجبل١ممخ فزفغممش٘ب ِزغ١ممشاد أخممشٜ ٌممُ رممذخً فممٟ اٌؼاللممخ االٔؾذاس٠ممخ، ثبإلػممبفخ ئٌممٝ 

 األخطبء اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ أعٍٛة عؾت اٌؼ١ٕخ ٚدلخ اٌم١بط ٚغ١ش٘ب.

 :ANOVA Test رثاٍٚانذحهٛم  .ب 

 ( 7 خذٔل سلى )

 ذحهٛم انرثاٍٚ نهفشض انفشػٙ األٔل

 انثٛاٌ
يدًٕع 

 انًشتؼاخ

دسخاخ 

 انحشٚح

يرٕسط 

 انًشتؼاخ
F انًؼُٕٚح 

 110.12 1 110.123 االٔؾذاس

 0.279 299 83.428 اٌجٛالٟ 0.000 394.67

  300 193.55 اٌّغّٛع

 ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.ثبالػزّبد  ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللمخ اسرجمبؽ ِؼ٠ٕٛمخ ؽشد٠مخ ثم١ٓ اٌممذساد 

إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّمشأح ٚ سػمب اٌؼمب١ٍِٓ ، ٠ٚظٙمش رٌمه ِمٓ خمالي ل١ّمخ "ف" ٚ٘مٝ 

ٚرممذي ػٍممٝ طممؾخ ٚعٛ٘ش٠ممخ اٌؼاللممخ ثمم١ٓ  1.14داٌممخ ئؽظممبئ١بً ػٕممذ ِغممزٜٛ ِؼ٠ٕٛممخ 

 اإلؽبس ٚطؾخ االػزّبد ػٍٝ ٔزبئغٗ ثذْٚ أخطبء.اٌّزغ١ش٠ٓ ٚعٛدح 
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 :االَحذاسذحهٛم 

 ( 8 خذٔل سلى )

 ذحهٛم َرائح االَحذاس نهفشض انفشػٙ األٔل

 انًُٕرج
 انًؼايالخ انًؼٛاسٚح انًؼايالخ انغٛش يؼٛاسٚح

 انًؼُٕٚح اخرثاس خ
 تٛرا انخطأ انًؼٛاس٘ تٛرا

1 

 اٌضبثذ
0.70

6 0.127 

 

0.754 

5.57 
0.000 

اٌمذساد إٌفغ١خ 

 ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح 

0.75

4 0.038 19.866 
0.000 

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠ظٙش ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك أْ ل١ُ اخزجبس "د" ٌغ١ّغ ػجبساد ِزغ١مش اٌممذساد 

٠ٚجم١ٓ ٘مزا لمٛح  1.14 إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛمخ

 اٌؼاللخ االٔؾذاس٠خ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ سػب اٌؼب١ٍِٓ.

 َٔسرُرح يٍ اندذأل انساتمح يا ٚهٙ:

  ًوبْ ِغزٜٛ اٌذالٌخ اٌخبطخ ثىً ِٓ ِؼبًِ اسرجبؽ "ث١شعْٛ" ِٚؼبًِ االٔؾذاس أل

اٌمممذساد إٌفغمم١خ ِّممب ٠ؼٕممٟ ٚعممٛد ػاللممخ راد دالٌممخ ئؽظممبئ١خ ثمم١ٓ  1.14ِممٓ ل١ّممخ 

 ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ سػب اٌؼب١ٍِٓ.

  وبٔمذ ئشممبسح ِؼبِممً اسرجممبؽ "ث١شعممْٛ" ِٛعجممخ ِّممب ٠ؼٕممٟ أٔممٗ رٛعممذ ػاللممخ اسرجممبؽ

 ؽشد٠خ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ سػب اٌؼب١ٍِٓ.

 ف( ألً ِمٓ ل١ّمخ  وبٔذ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الخزجبس ِؼبدٌخ االٔؾذاس وىً )اخزجبس

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبد ػٍٝ ّٔٛرط االٔؾذاس اٌّممذس ٚثبٌزمبٌٟ  1.14ِغزٜٛ اٌذالٌخ 

 ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌذساعخ.

  ًلمم١ُ ِؼبِممBeta  رشمم١ش ئٌممٝ أْ اٌمممذساد إٌفغمم١خ ٚاٌغممٍٛو١خ ٌٍّممشأح ٠ممإصش فممٟ سػممب

 ٠ّىٓ أْ ٠شعغ ئٌٝ اٌظذفخ. اٌؼب١ٍِٓ ثٕغت ِخزٍفخ ٚ٘زا اٌزفغ١ش ال

 عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽضخ لجٛي اٌفشع اٌجذ٠ً أٞ أٔٗ: ِّب 

 ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ػٍٝ سػب اٌؼب١ٍِٓ.
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 :انفشض انفشػٙ انثاَٙ .2

 ال ٕٚخذ أثش رٔ دالنح احصائٛح نهمذساخ انُفسٛح ٔانسهٕكٛح نهًشأج ػهٗ خٕدج األداء.

 ٚالخزجبس ٘زا اٌفشع لبِذ اٌجبؽضخ ثؼذد ِٓ االخزجبساد ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 يؼايم االسذثاط: .أ 

٠ج١ٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح وّزغ١ش 

 ِغزمً ٚ عٛدح األداء وّزغ١ش ربثغ.

 ( 9 خذٔل سلى )

 يؼايم االسذثاط نهفشض انفشػٙ انثاَٙ

 خٕدج األداء  انمذساخ انُفسٛح ٔانسهٕكٛح نهًشأج  االخرثاس انًرغٛش

اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ 

 ٌٍّشأح 

 1.712 3 ِؼبًِ االسرجبؽ

 1.111 1.111 اٌّؼ٠ٕٛخ

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. انًصذس:

دالٌمممخ ئؽظمممبئ١خ ثٕغمممجخ ٠زؼمممؼ ِمممٓ اٌغمممذٚي اٌغمممبثك ٚعمممٛد ػاللمممخ اسرجمممبؽ راد 

ثمم١ٓ اٌمممذساد إٌفغمم١خ ٚاٌغممٍٛو١خ ٌٍّممشأح ٚ عممٛدح  1.14% ػٕمذ ِغممزٜٛ ِؼ٠ٕٛممخ 71.2

 األداء .

 يؼايم انرحذٚذ: .ب 

 ( 11 خذٔل سلى )

 يؼايم انرحذٚذ نهفشض انفشػٙ انثاَٙ

 انخطأ انًؼٛاس٘ يؼايم انرحذٚذ انًؼذل يؼايم انرحذٚذ انًرغٛش انًسرمم

 0.544 0.543 0.544 اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح 

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠Rٛػؼ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2

ٚ٘ٛ ِمب ٠ؼٕمٟ أْ اٌممذساد  1.455=  

%، أِممب إٌغممجخ 45.5إٌفغمم١خ ٚاٌغممٍٛو١خ ٌٍّممشأح ٠فغممش اٌزغ١ممش فممٟ عممٛدح األداء ثٕغممجخ 

اٌجبل١ممخ فزفغممش٘ب ِزغ١ممشاد أخممشٜ ٌممُ رممذخً فممٟ اٌؼاللممخ االٔؾذاس٠ممخ، ثبإلػممبفخ ئٌممٝ 

 األخطبء اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ أعٍٛة عؾت اٌؼ١ٕخ ٚدلخ اٌم١بط ٚغ١ش٘ب.
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 :ANOVA Test ثاٍٚانرذحهٛم  .ج 

 ( 11 خذٔل سلى )

 ذحهٛم انرثاٍٚ نهفشض انفشػٙ انثاَٙ 

 انًؼُٕٚح F يرٕسط انًشتؼاخ دسخاخ انحشٚح يدًٕع انًشتؼاخ انثٛاٌ

 105.81 1 105.814 االٔؾذاس

357.28 

 

 0.296 299 88.554 اٌجٛالٟ 0.000

  300 194.368 اٌّغّٛع

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللمخ اسرجمبؽ ِؼ٠ٕٛمخ ؽشد٠مخ ثم١ٓ اٌممذساد 

إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ عٛدح األداء، ٠ٚظٙش رٌمه ِمٓ خمالي ل١ّمخ "ف" ٚ٘مٝ داٌمخ 

ٓ ٚرذي ػٍٝ طؾخ ٚعٛ٘ش٠خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ 1.14ئؽظبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 ٚعٛدح اإلؽبس ٚطؾخ االػزّبد ػٍٝ ٔزبئغٗ ثذْٚ أخطبء.

 :االَحذاسذحهٛم  .د 

 (12خذٔل سلى )

 ذحهٛم َرائح االَحذاس نهفشض انفشػٙ انثاَٙ 

 انًُٕرج
 انًؼايالخ انًؼٛاسٚح انًؼايالخ انغٛش يؼٛاسٚح

 انًؼُٕٚح اخرثاس خ
 تٛرا انخطأ انًؼٛاس٘ تٛرا

1 

 0.131 0.855 اٌضبثذ

 

0.738 

6.552 0.000 

اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ 

 18.902 0.039 0.739 ٌٍّشأح 
0.000 

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠ظٙش ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك أْ ل١ُ اخزجبس "د" ٌغ١ّغ ػجبساد ِزغ١مش اٌممذساد 

٠ٚجم١ٓ ٘مزا لمٛح  1.14ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛمخ إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ 

 اٌؼاللخ االٔؾذاس٠خ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ عٛدح األداء.
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 َٔسرُرح يٍ اندذأل انساتمح يا ٚهٙ:

  ًوبْ ِغزٜٛ اٌذالٌخ اٌخبطخ ثىً ِٓ ِؼبًِ اسرجبؽ "ث١شعْٛ" ِٚؼبًِ االٔؾذاس أل

ئؽظممبئ١خ ثمم١ٓ اٌمممذساد إٌفغمم١خ  ِّممب ٠ؼٕممٟ ٚعممٛد ػاللممخ راد دالٌممخ 1.14ِممٓ ل١ّممخ 

 ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ عٛدح األداء.

  وبٔمذ ئشممبسح ِؼبِممً اسرجممبؽ "ث١شعممْٛ" ِٛعجممخ ِّممب ٠ؼٕممٟ أٔممٗ رٛعممذ ػاللممخ اسرجممبؽ

 ؽشد٠خ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ عٛدح األداء.

  وىً )اخزجبس ف( ألً ِمٓ ل١ّمخ وبٔذ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الخزجبس ِؼبدٌخ االٔؾذاس

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبد ػٍٝ ّٔٛرط االٔؾذاس اٌّممذس ٚثبٌزمبٌٟ  1.14ِغزٜٛ اٌذالٌخ 

 ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌذساعخ.

  ًلمم١ُ ِؼبِممBeta  رشمم١ش ئٌممٝ أْ اٌمممذساد إٌفغمم١خ ٚاٌغممٍٛو١خ ٌٍّممشأح ٠ممإصش فممٟ عممٛدح

 اٌزفغ١ش ال ٠ّىٓ أْ ٠شعغ ئٌٝ اٌظذفخ.األداء ثٕغت ِخزٍفخ ٚ٘زا 

 عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽضخ لجٛي اٌفشع اٌجذ٠ً أٞ أٔٗ: ِّب 

 ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ػٍٝ عٛدح األداء.

 :انفشض انفشػٙ انثانث .3

ال ٕٚخذ أثش رٔ دالنح احصائٛح نهمذساخ انُفسٛح ٔانسهٕكٛح نهًشأج ػهٗ ػاللاخ 

 انؼًم.

 ٚالخزجبس ٘زا اٌفشع لبِذ اٌجبؽضخ ثؼذد ِٓ االخزجبساد ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 يؼايم االسذثاط:  .أ 

٠ج١ٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح وّزغ١ش 

 ِغزمً ٚ ػاللبد اٌؼًّ وّزغ١ش ربثغ.
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 (13خذٔل سلى )

 انثانثيؼايم االسذثاط نهفشض انفشػٙ 

 االخرثاس انًرغٛش
انمذساخ انُفسٛح 

 ٔانسهٕكٛح نهًشأج 

ػاللاخ 

 انؼًم 

اٌمذساد إٌفغ١خ 

 ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح 

 1.782 3 ِؼبًِ االسرجبؽ

 1.111 1.111 اٌّؼ٠ٕٛخ

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. انًصذس:

% ػٕمذ 78.2راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ثٕغجخ  ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ

 ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ ػاللبد اٌؼًّ. 1.14ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 يؼايم انرحذٚذ: .ب 

 ( 14 خذٔل سلى )

 يؼايم انرحذٚذ نهفشض انفشػٙ انثانث

 انخطأ انًؼٛاس٘ يؼايم انرحذٚذ انًؼذل يؼايم انرحذٚذ انًرغٛش انًسرمم

 0.561 0.530 0.532 اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح 

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠Rٛػؼ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2

ٚ٘ٛ ِمب ٠ؼٕمٟ أْ اٌممذساد  1.418=  

%، أِمب إٌغمجخ 41.8إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٠فغمش اٌزغ١مش فمٟ ػاللمبد اٌؼّمً ثٕغمجخ 

اٌجبل١ممخ فزفغممش٘ب ِزغ١ممشاد أخممشٜ ٌممُ رممذخً فممٟ اٌؼاللممخ االٔؾذاس٠ممخ، ثبإلػممبفخ ئٌممٝ 

 األخطبء اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ أعٍٛة عؾت اٌؼ١ٕخ ٚدلخ اٌم١بط ٚغ١ش٘ب.

  



 

 )دراسة ميدانية( أثر القدرات النفسية والسلوكية للمرأة القيادية على أداء العاملين
 نهى نبيل رضوان 

 0202العدد األول                                      المجلد الثاني عشر                                   
022 

  

 :ANOVA Test انرثاٍٚذحهٛم  .ج 

 ( 15 خذٔل سلى )

 ذحهٛم انرثاٍٚ نهفشض انفشػٙ انثانث

 انًؼُٕٚح F يرٕسط انًشتؼاخ دسخاخ انحشٚح يدًٕع انًشتؼاخ انثٛاٌ

 االٔؾذاس
106.933 1 106.93 

339.97 

 
0.000 

 0.315 299 94.047 اٌجٛالٟ

  300 200.981 اٌّغّٛع

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللمخ اسرجمبؽ ِؼ٠ٕٛمخ ؽشد٠مخ ثم١ٓ اٌممذساد 

إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ ػاللبد اٌؼًّ، ٠ٚظٙش رٌه ِٓ خالي ل١ّخ "ف" ٚ٘ٝ داٌخ 

٠ٓ ٚرذي ػٍٝ طؾخ ٚعٛ٘ش٠خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش 1.14ئؽظبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 ٚعٛدح اإلؽبس ٚطؾخ االػزّبد ػٍٝ ٔزبئغٗ ثذْٚ أخطبء.

 :االَحذاسذحهٛم  .د 

 ( 16 خذٔل سلى )

 ذحهٛم َرائح االَحذاس نهفشض انفشػٙ انثانث

 انًُٕرج
 انًؼايالخ انًؼٛاسٚح انًؼايالخ انغٛش يؼٛاسٚح

 انًؼُٕٚح اخرثاس خ
 تٛرا انخطأ انًؼٛاس٘ تٛرا

1 

 0.135 0.883 اٌضبثذ

0.729 

6.56 0.000 

اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ 

 18.438 0.04 0.743 ٌٍّشأح 
0.000 

 ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ انًصذس:

٠ظٙش ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك أْ ل١ُ اخزجبس "د" ٌغ١ّغ ػجبساد ِزغ١مش اٌممذساد 

٠ٚجم١ٓ ٘مزا لمٛح  1.14ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛمخ إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ 

 اٌؼاللخ االٔؾذاس٠خ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ ػاللبد اٌؼًّ.
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 َٔسرُرح يٍ اندذأل انساتمح يا ٚهٙ:

  ًوبْ ِغزٜٛ اٌذالٌخ اٌخبطخ ثىً ِٓ ِؼبًِ اسرجبؽ "ث١شعْٛ" ِٚؼبًِ االٔؾذاس أل

دالٌممخ ئؽظممبئ١خ ثمم١ٓ اٌمممذساد إٌفغمم١خ ِّممب ٠ؼٕممٟ ٚعممٛد ػاللممخ راد  1.14ِممٓ ل١ّممخ 

 ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ ػاللبد اٌؼًّ.

  وبٔمذ ئشممبسح ِؼبِممً اسرجممبؽ "ث١شعممْٛ" ِٛعجممخ ِّممب ٠ؼٕممٟ أٔممٗ رٛعممذ ػاللممخ اسرجممبؽ

 ؽشد٠خ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ٚ ػاللبد اٌؼًّ.

 ٔؾذاس وىً )اخزجبس ف( ألً ِمٓ ل١ّمخ وبٔذ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الخزجبس ِؼبدٌخ اال

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبد ػٍٝ ّٔٛرط االٔؾذاس اٌّممذس ٚثبٌزمبٌٟ  1.14ِغزٜٛ اٌذالٌخ 

 ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌذساعخ.

  ًِل١ُ ِؼبBeta  رش١ش ئٌٝ أْ اٌمذساد إٌفغم١خ ٚاٌغمٍٛو١خ ٌٍّمشأح رمإصش فمٟ ػاللمبد

 فخ ٚ٘زا اٌزفغ١ش ال ٠ّىٓ أْ ٠شعغ ئٌٝ اٌظذفخ.اٌؼًّ ثٕغت ِخزٍ

 عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽضخ لجٛي اٌفشع اٌجذ٠ً أٞ أٔٗ: ِّب 

 ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌٍّشأح ػٍٝ ػاللبد اٌؼًّ.

 اخرثاساخ فشٔض انذساسح َرائح

ػهلٗ انمٛادٚلح نهمذساخ انُفسٛح ٔانسهٕكٛح نهًشأج رٔ دالنح احصائٛح  يؼُٕٖ ٕٚخذ أثش

 أداء انؼايهٍٛ.
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 ػاششاً: انُرائح انؼايح ٔانرٕصٛاخ 

 انُرائح انؼايح نهثحث

عٛأت لظٛس ِٓ لجً اإلدسح اٌؼ١ٍب فٝ اٌّغزشف١بد اٌغبِؼ١خ اٌؾى١ِٛخ ٌزجٕٝ  -1

 اإلعزشار١غ١بد ٚاٌخطؾ اٌزٝ رذػُ ػًّ اٌّشأح ثبٌّٕبطت اٌم١بد٠خ ٚال ٠ٙزُ

 اٌّذ٠ش٠ٓ ثزشغ١غ اٌزط٠ٛش اإلداسٞ ٌٍّشأح.

ػًّ اٌّشأح ثبٌّٕبطت اٌم١بد٠خ أطجؼ ػشٚسح إلشجبع سغجبرٙب اٌٛظ١ف١خ ، وّب  -2

أظٙشد إٌزبئظ  أْ اٌّشأح  لبدسح ػٍٝ ئوزغبة اٌغٍٛو١بد اٌزٝ رإٍ٘ٙب ٌزٌٛٝ 

إٌّبطت اٌم١بد٠خ ٚإٌغبػ فٝ ٘زح إٌّبطت ، وّب رّزٍه اٌّشأح اٌّٙبساد 

 ٚاٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ اٌزٝ رغبػذ٘ب ػٍٝ رأد٠خ ػٍّٙب ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ .

 انرٕصٛاخ 

رجٕٝ ٚدػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب اٌّض٠ذ ِٓ اٌخطؾ ٚاإلعزشار١غ١بد اٌزٝ رذػُ ٚعٛد  -3

اٌّشأح فٝ إٌّبطت اٌم١بد٠خ ٚرّى١ٕٙب ل١بد٠بً  رّى١ٕبً فؼ١ٍبً فٝ اٌؾ١بح اٌٛالؼ١خ ١ٌٚظ 

 ِغشد شؼبساد .

ثاػذاد ٚرأ١ً٘ ع١ً ل١بدٜ ِٓ إٌغبء اٌم١بد٠بد  لبدس ػٍٝ اٌش٠بدح ٚاإلثذاع اٌزٛعٗ  -8

 ٚاإلثزىبس ٚإٌغبػ ثبٌّٕبطت اٌم١بد٠خ .
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 انًشاخغ انؼشتٛح :

أِٚب ع١ىبساْ، ؽشق اٌجؾش فٟ اإلداسح: ِذخً ثٕبء اٌّٙبساد اٌجؾض١خ، رشعّخ: ئعّبػ١ً ػٍٝ  -1

 .8133ٚاٌزٛص٠غ، ثغ١ٛٔٝ، اٌمب٘شح، داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش 

عب١ِخ ٘بٔٝ ػغ١ً ،"اٌزوبء اٌؼبؽفٝ ٚرأص١شح فٝ ػٛاًِ اٌشخظ١خ اٌخّظ ٌٍؼب١ٍِٓ :دساعخ ؽبٌخ فٟ  -2

غف األششف "،و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ،عبِؼخ اٌىٛفخ،ِغٍخ  ششوخ رٛص٠غ إٌّزغبد إٌفط١خ فٝ ِؾبفظخ إٌ

َ اإلٔغب١ٔخ،ِظ   .8132،  832-374، ص ص 81،ع 38و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ٌٍؼٍٛ

١ِبْ ٚاطً سعالْ ،" اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٝ رٌٟٛ اٌّشأح ٌٍٛظبئف اٌم١بد٠خ ثبٌّٕظّبد اٌؼبِخ  -3

اٌّظش٠خ "،سعبٌخ دوزٛساح غ١ش ِٕشٛسح فٝ اإلداسح اٌؼبِخ ،و١ٍخ اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ 

 .8132،  5،ص3،ص 5،ع 32،عبِؼخ اٌمب٘شح ،ِغٍخ و١ٍخ اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، ِظ 
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