
 

 دراسة ميدانية مق ارنة بين الجامعات الخاصة والحكومية المتميز  دورالقيادة الريادية في تحقيق األداء الجامعي
 إيمان محمد صالح سليمان  

 0202العدد األول                                المجلد الثاني عشر                                   
042 

  

 دوساٌمُبدح اٌشَبدَخ فٍ رسمُك األداء اٌدبِؼٍ اٌّزُّض

 دساعخ ُِذأُخ ِمبسٔخ ثُٓ اٌدبِؼبد اٌخبطخ واٌسىىُِخ

 إَّبْ ِسّذ طبٌر عٍُّبْ

   :ٍّخضاٌ

ئٌٟ اٌزؼوف ػٍٟ  اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٚكٚه٘ب فٟ اٌغبِؼبد  هذفذ اٌذساعخ

اٌقبطخ ٚاٌؾى١ِٛخ ٚاٌزؼوف ػٍٟ أُ٘ األثؼبك اٌالىِخ ٌزؾم١مبألكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي 

ٚاٌقوٚط ثّغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد رَبُ٘ فٟ اٌٛطٛي ئٌٟ األ٘لاف ، 

اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ػٍٟ ٚرجٍٛهد ِشىٍخ اٌلهاٍخ فٟ ػلح رَبؤالد أّ٘ٙب : ِب ِلٞ رأص١و 

 األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي ؟

Abstract : 

The study aimed to identify pioneering leadership and its role in 

private and government universities and to identify the most 

important dimensions necessary to achieve distinguished 

university performance and to come up with a set of results and 

recommendations that contribute to reaching the goals, and the 

study problem crystallized in several questions, the most 

important of which are: What is the impact of pioneering 

leadership on distinguished university performance? 

The study method The descriptive and analytical method was 

used to test the hypotheses and the size of the population under 

study was (17717) and the stratified random sample was (376) 

single. To perform the statistical analysis of the lists, the 

researcher used the SPSS program. 
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The most important results of the study are that there are some 

basic elements and dimensions to achieve outstanding 

performance in private and government universities in the Arab 

Republic of Egypt, as these elements are considered to be the 

ingredients that must be available in these universities, as well as 

there is a positive impact of pioneering leadership on 

distinguished performance. 

The most important recommendations of the study are the 

necessity to pay attention to providing the basic elements and 

dimensions to achieve outstanding performance in private and 

government universities in the Arab Republic of Egypt, as these 

elements are considered to be the ingredients that must be 

available in those universities, the need to benefit from the 

positive impact of pioneering leadership on the distinguished 

performance in these universities. 

رُ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ الفزجبه اٌفوٚع ٚوبْ  اٌذساعخ ِٕهح

( ِفوكح 613ائ١خ اٌطجم١خ )( ٚوبٔذ اٌؼ١ٕخ اٌؼش71171ٛؽغُ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ )

  SPSSثؤبِظ  ٚإلعواء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌٍمٛائُ اٍزقلِذ اٌجبؽضخ

أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌؼٕبطو ٚاألثؼبك األٍب١ٍخ ٌزؾم١ك األكاء اٌّز١ّي أهُ ٔزبئح اٌذساعخ 

فٟ اٌغبِؼبد اٌقبطخ ٚاٌؾى١ِٛخ ثغّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ ؽ١ش رؼزجو رٍه اٌؼٕبطو 

ٚونٌه ٠ٛعل أصو ا٠غبثٟ  ٠غت رٛفو٘ب ٌلٜ رٍه اٌغبِؼبدٟ٘ اٌّمِٛبد اٌزٟ 

 ٌٍم١بكحاٌو٠بك٠خ ػٍٟ األكاء اٌّز١ّي .

ػوٚهح اال٘زّبَ ثزٛف١و اٌؼٕبطو ٚاألثؼبك األٍب١ٍخ أهُ رىطُبد اٌذساعخ 

ٌزؾم١ك ااألكاء اٌّز١ّي فٟ اٌغبِؼبد اٌقبطخ ٚاٌؾى١ِٛخ ثغّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ 
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ِٛبد اٌزٟ ٠غت رٛفو٘ب ٌلٜ رٍه اٌغبِؼبد، ػوٚهح ؽ١ش رؼزجو رٍه اٌؼٕبطو ٟ٘ اٌّم

 االٍزفبكح ِٓ األصو اإل٠غبثٟ ٌٍم١بكح اٌو٠بك٠خ ػٍٟ األكاء اٌّز١ّي فٟ رٍه اٌغبِؼبد.

 اٌفظً األوي

 اإلطبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ

 :اٌّمذِخ

أْ اٌغبِؼبد ثؾبعخ ئٌٟ ئكاهح لبكهح ػٍٟ فٍك اٌزٕبغُ ث١ٓ ِب رّزٍىٗ ِٓ 

ف١ٕخ، أ٠ؼبً ثؾبعخ ئٌٟ رقط١ؾ ئٍزوار١غٟ ٚهؤ٠خ صبلجخ أل٘لاف اٌغبِؼخ ِؼوفخ و١ٍخ ٚللهاد 

اٌو٠بك٠خ ٌزظً ئٌٟ ِووي رٕبفَٟ ٠َبػل٘ب فٟ اٌٌٛٛط ئٌٟ ػبٌُ اٌغبِؼبد اٌّز١ّيح، ٌٚزؾم١ك 

مٌه؛ فاْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌّزطٍجبد اٌزٟ ٠غت أْ رزجٕب٘ب ٚرغَل٘ب فٟ ثٕبئٙب اٌزٕظ١ّٟ؛ 

 ٚاٌزط٠ٛو ٚاٌّّبهٍبد اإلكاه٠خ اٌّز١ّيح. وبإلثزىبه ٚاإلثلاع ٚاٌجؾش

ئْ رطٛه ٚرملَ أ٠خ كٌٚخ ِٓ اٌلٚي اٌّزملِخ وّب أْ رمٙمو أٞ كٌٚخ ِّب ٠طٍك 

ػ١ٍٙب ؽب١ٌبً اٌلٚي إٌب١ِخ، ئّٔب ٠وعغ ئٌٝ اٍزقلاَ ئٍزوار١غ١بد فؼبٌخ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

فٝ اٌلٚي  ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ، ٚافزمبه ئٌٟ ِضً ٘نٖ اإلٍزوار١غ١بد

إٌب١ِخ
7

. ٌُٚ ٠ؼل كٚه اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٠مزظو ػٍٝ رملَ اٌّؼوفخ ٚطٕؼٙب ٚٔمٍٙب، ٚاٌجؾش 

ٚاٌزغل٠ل فؾَت ثً ثبد أؽل اٌمٜٛ اٌّٛعٙخ ٌٍّٕٛ االلزظبكٞ، ٚأكاح هئ١َ١خ فٟ ٔمً 

اٌقجوح اإلَٔب١ٔخ اٌّزواوّخ ٚريكاك أ١ّ٘خ ٘نا اٌزؼ١ٍُ فٟ ػبٌُ رَٛك ف١ٗ ِٛاهك اٌّؼوفخ 

ٌّٛاهك اٌّبك٠خ وؼٛاًِ فٟ اٌز١ّٕخ، ٠ٚؼزجو أكاء اٌغبِؼبد ِٓ أُ٘ ِإشواد ػٍٝ ا

إٌغبػ فٟ ِقزٍف اٌّغزّؼبد اٌّؼبطوح، ٌٚىٟ رزؾمك أٞ ر١ّٕخ ٌٍّغزّغ فالثل ِٓ 

ئؽلاس رط٠ٛو ٌٍزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ؽ١ش ٠ّىٓ اٌزؾٛي ِٓ اٌغبِؼبد اٌزم١ٍل٠خ ئٌٝ عبِؼبد 

بِؼبد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ،  ٌنا ٠غت أْ ٠زُ ػظو٠خ ِز١ّيح رورمٟ ئٌٝ َِزٜٛ أكاء اٌغ

رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ  ِٓ فالي رطج١ك ِؼب١٠و اٌغٛكح ٚاٌز١ّي اٌؼب١ٌّخ، فبٌز١ّي فٟ 

اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ١ٌٌ ٘لفب فٟ ؽل مارٗ  ٌىٕٗ ١ٍٍٚٗ ٌزؾم١ك اٌو٠بكح فٟ األكاء اٌزؼ١ٍّٟ 

اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ٚاػزجبه ٌٍغبِؼبد،  ٚطٛالً ئٌٝ رؾم١ك اٌز١ّي فٝ فلِخ اٌج١ئخ ٚ

اٌغبِؼبد ِظلها ٌز١ّٕخ اٌضوٚح اٌجشو٠خ ٚػالِخ ثبهىح ٌاللزظبك اٌمِٟٛ
2
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٘نا األِو ٠زطٍت ٚعٛك ل١بكاد رغ١١و ماد هؤ٠خ ئٍزشواف١خ ٔؾٛ اٌَّزمجً 

ٚاٌّغزّؼٟ ٚرؼي٠ي  ٚاٌجؾضٟإلؽلاس رطٛه شبًِ فٟ اٌّغبي اٌّؼوفٟ ٚاٌضمبفٟ ٚإٌّٟٙ 

ٌزوو١ي ػٍٟ ٚػغ اإلٍزوار١غ١بد ٚرؾل٠ش ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٚرغ١١و صمبفخ اٌغٛكح ٚاٌز١ّي ٚا

إٌظُ اٌزم١ٍل٠خ ٚرط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌؾب١ٌخ ٚاٌم١ُ اٌّشزووخ ٚاألّٔبؽ اٌم١بك٠خ اٌفبػٍخ
6

 ،

فبٌؼٕظو اٌجشوٞ ِٓ أُ٘ األطٛي اٌزٟ رّزٍىٙب إٌّظّخ، فبألفواك ُ٘ اٌن٠ٓ ٠قزوػْٛ 

٠ٕٚفنْٚ ٠ٚج١ؼْٛ، ِٚبٌُ ٠ىٓ فٝ إٌّظّخ اٌؼٕظو ٠ٚجزىوْٚ ٠ٚؼ١فْٛ ٠ٚغلكْٚ ٠ٚلثوْٚ 

اٌّز١ّي اٌفؼبي ِٓ اإلفواك، فأٙب رفزمو ئٌٟ اٌىفبءح ٚئٌٟ األكاء
4
  

 أوال: ِشىٍخ اٌجسث 

رٌه َّىٓ اٌمىي ثأْ ِشىٍخ اٌجسث  رزٍخض فٍ وخىد لظىس فٍ األداء 

سح اٌؼٍُب اٌّزُّض فٍ اٌدبِؼبد ِسً اٌجسث ولذ َشخغ رٌه إٌٍ لظىس فٍ إدسان اإلدا

فٍ اٌدبِؼبد ِسً اٌجسث ألهُّخ رطجُك ِفهىَ اٌمُبدح اٌشَبدَخ ٌزسمُك األداء 

 اٌدبِؼٍ اٌّزُّض.

 ثبُٔبً : أهذاف اٌذساعخ :

 رٛط١ف اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ٌزطج١ك اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ فٟ اٌغبِؼبد اٌّجؾٛصخ . -7

 اٌزؼوف ػٍٟ أُ٘ ِإشواد ل١بً األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي . -2

ؽج١ؼخ أصو اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ػٍٟ األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي ٚو١ف١خ اٌزؼوف ػٍٟ  -6

 االٍزفبكح ِٕٙب فٟ ٚالغ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ .

 ثبٌثب: أهُّخ اٌجسث

 األهُّخ اٌؼٍُّخ : -أ

رمل٠ُ اإلؽبه إٌظوٞ ٌّزغ١وٞ اٌلهاٍخ ) اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٚاألكاء اٌّز١ّي (  -

 ٠ٚؼل ٘ناْ اٌّفِٙٛبْ ِٓ اٌزٛعٙبد اٌؾل٠ضخ فٟ ِٕظّبد األػّبي فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ . 

 ػوع ِفب١ُ٘ األثؼبك ٌّزغ١وٞ اٌلهاٍخ ٚرٛػ١ؼ اٌؼاللخ ٚاٌزأص١و ث١ّٕٙب. -
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 األهُّخ اٌزطجُمُخ : -ة

اٌؼ١ٍّخ ثبٌزطج١ك ػٍٟ األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي اىك٠بك أػلاك  روعغ األ١ّ٘خ -

، ؽ١ش ثٍغ ػلك اٌطالة  6734333اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ؽ١ش ثٍغ 

% ِٓ 12.7ؽبٌت  أٞ ثَٕجخ  2236333اٌّم١ل٠ٓ ثبٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ 

ئعّبٌٟ ؽالة اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ، فٟ ؽ١ٓ أْ ثٍغ ػلك اٌطالة اٌّم١لْٚ فٟ 

% ِٓ ئعّبٌٟ ؽالة 3.6أٌف ؽبٌت أٞ ثَٕجخ  771بِؼبد اٌقبطخ اٌغ

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .

رؼزجو اٌغبِؼبد اٌّظو٠خ ثّضبثخ أؽل أُ٘ اٌّإٍَبد اٌؼبٍِخ فٟ ِظو ٚاٌزٟ  -

ٌٙب كٚه هئ١َٟ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌّزقظظخ ٌٍز١ّٕخ ٚاالٍزضّبه، ِّب 

رَبػل٘ب فٟ  ٠َزلػٟ اٌزوو١ي ػ١ٍٙب ِٚؾبٌٚخ اٌجؾش ػٓ أكٚاد ِّٚبهٍبد

 اٌٛطٛي ٌألكاء اٌّز١ّي .

 ساثؼبً : فشع اٌجسث :

َىخذ رأثُش رو دالٌخ إزظبئُخ ٌٍمُبدح اٌشَبدَخ فٍ رسمُك األداء اٌدبِؼٍ اٌّزُّض فٍ 

 اٌدبِؼبد اٌخبطخ واٌسىىُِخ.

 خبِغبً : ِٕهدُخ اٌذساعخ :

 رسذَذ ٔىع وِظبدس اٌجُبٔبد : -1

فٟ عّغ اٌج١بٔبد ػٍٟ اٌىزت اػزّلد اٌلهاٍخ اٌجُبٔبد اٌثبٔىَخ : -

ٚاٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌّإرّواد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٛالغ اإلٌىزو١ٔٚخ 

 ٚاإلؽظبءاد ٚاٌزمبه٠و اٌّورجطخ ثّٛػٛع اٌلهاٍخ .

اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٟ اٌّمبثالد اٌشقظ١خ ٚاالٍزمظبء اٌجُبٔبد األوٌُخ :  -

 .ٌٍؾظٛي ػٍٟ اٌج١بٔبد اٌالىِخ ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ 
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رزّضً ٚؽلح اٌؼ١ٕخ فٟ )أػؼبء ١٘ئخ  رسذَذ ِدزّغ وػُٕخ اٌذساعخ:   -0

اٌزله٠ٌ( ثبٌغبِؼبد اٌقبطخ ٚاٌؾى١ِٛخ ِؾً اٌجؾش) عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ، 

 عبِؼخ اٌمب٘وح ( ،) عبِؼخ ِظو ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ، عبِؼخ ١ٍٕب(  .

اٌؾظٛي ػٍٟ :رشًّ اٌّظبكه اٌزٟ اػزّلد ػ١ٍٙب اٌجبؽضخ فٟ طشق خّغ اٌجُبٔبد -0

اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٌٍلهاٍخ ٚاٌىزت ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚثبٌَٕجخ ٌٍج١بٔبد 

 األ١ٌٚخ رُ عّؼٙب ِٓ ِفوكاد ِغزّغ اٌلهاٍخ ثبٍزقلاَ لٛائُ االٍزمظبء.

: ٍٛف رؼزّل ػٍٟ أٍب١ٌت اإلؽظبء اٌٛطفٟ  أعبٌُت اٌزسًٍُ اإلزظبئٍ  -4

بٔبد ا١ٌّلا١ٔخ ٚافزجبه ِلٞ طؾخ ٚثؼغ أٍب١ٌت اإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ اٌج١

اٌفوع ٍٚٛف ٠زُ رؾل٠ل األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ ثؼل عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ 

 ٚاٌجلء فٟ ئعواءاد اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ .

 عبدعبً: اٌذساعبد اٌغبثمخ : 

 اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ  ثبٌمُبدح اٌشَبدَخ 

Bagheri,2017)دساعخ 
5

 

 اٌشَبدَخ ػٍٍ عٍىن اإلثزىبس وإدسان اٌفشص فٍاٌّمذِخ ثؼٕىاْ: " أثش اٌمُبدح 

 اٌششوبد اٌظغُشح واٌّزىعطخ راد اٌزىٕىٌىخُب اٌؼبٌُخ "

اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ اٌّزّضٍخ  اٌؼاللخ ٚاألصو اٌّزجبكي ث١ٓ ػٍٟ اٌزؼوفهذفذ إٌٍ 

فٟ

أثؼبك٘ب )اٌّقبؽوح، اإلٍزجبل١خ، اإلثلاع ( ٍٍٚٛن اإلثزىبه ٚئكهان اٌفوص  

ٌلٞ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌشووبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ اٌؾغُ ماد اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌؼب١ٌخ فٟ ئ٠واْ .                                             

أْ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ رإصو ثشىً ئ٠غبثٟ ػٍٟ ٍٍٛن اإلثزىبه رىطٍذ إٌٍ  

ٚاٌّزٍٛطخ اٌؾغُ ،  اٌظغ١وحٚئكهان اٌفوص ٌلٞ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌشووبد 

وّب رٛطٍذ ئٌٟ ٚعٛك أصو ِجبشو ٌٍم١بكح اٌو٠بك٠خ ػٍٟ ٍٍٛن اإلثزىبه ٌلٞ 

اٌّٛظف١ٓ ثشىً أوجو ِٓ أصو٘ب ػٍٟ ئكهان اٌفوص، ٚأْ  رط٠ٛو اٌملهاد 
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٠خ رؼزّل ػٍٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ ٠َبُ٘ فٟ فٍك ِٕبؿ فؼبي اٌم١بك

 ٚئٍزوار١غ١بد ِٕبٍجخ ٌإلثزىبه ٚئكهان اٌفوص ٚاٌزغٍت ػٍٟ اٌزؾل٠بد.

 اٌذساعخ اٌّزؼٍمخ ثبألداء اٌّزُّض 

(4112دساعخ ) سشُذ & اٌضَبدٌ،  -1
6
  

 اٌّمذِخ ثؼٕىاْ: "دوس سأط اٌّبي اٌفىشٌ فٍ رسمُك األداء اٌدبِؼٍ اٌّزُّض" 

ثٍٛهح رظٛه ٔظوٞ ػٓ ِفَٙٛ هأً اٌّبي اٌفىوٞ ٚػٕبطوٖ  هذفذ إٌٍ

اٌّقزٍفخ ٚاألكاء اٌّز١ّي ٚؽوق ل١بٍٗ ػٍٝ ٚفك اٌّظبكه اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رٛفود 

ٌلٜ اٌجبؽض١ٓ ؽٛي ٘ن٠ٓ اٌّزغ١و٠ٓ، ٚاٌزؼوف ػٍٝ ِلٜ ئكهان اٌم١بكاد اٌغبِؼ١خ 

ىوٞ، فؼال ػٓ فٟ اٌى١ٍبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  ٌّفَٙٛ ٚػٕبطو هأً اٌّبي اٌف

ً ،ٚرشق١ض  ِؼوفخ ِإشواد ل١بً األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي فٟ و١ٍبرُٙ أ٠ؼب

ؽج١ؼخ اٌؼاللخ اٌزٟ روثؾ ث١ٓ هأً اٌّبي اٌفىوٞ ثؼٕبطوٖ اٌّقزٍفخ ٚث١ٓ األكاء 

 ثّإشوارٗ اٌّقزٍفخ. اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي

ّب ٕ٘بن للهاً ِٓ االٌزياَ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ثٕزبئظ أكائٙب ف١ أْ ورىطٍذ إٌٍ

٠زؼٍك ثبٌم١بكح ٚاٌؾبو١ّخ ٚاٌزياِٙب ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ماد اٌؼاللخ ثبٌؼ١ٍّخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ فؼالً ػٓ اٌزياِٙب األفاللٟ ٚاٌزوثٛٞ رغبٖ لؼب٠ب اٌّغزّغ اٌّقزٍفخ، ػىَذ 

ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِىٛٔبد هأً اٌّبي اٌفىوٞ ٚاألكاء  أ٠ؼبً ٔزبئظ  

١ي ِّب ٠إول ؽبعخ اٌى١ٍبد ئٌٝ اال٘زّبَ اٌَّزّو ثٙنٖ اٌّىٛٔبد ئما ِب اٌغبِؼٟ اٌّزّ

 أهاكد رؾم١ك ٔزبئظ ِز١ّيح .

 عبثؼبً : خطخ اٌذساعخ :

 ٠زىْٛ اٌجؾش ِٓ أهثؼخ فظٛي ٠ّىٓ اٍزؼواػٙب ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : 

: ٠زٕبٚي اإلؽبه اٌؼبَ ٌٍجؾش ٠ًّٚ اٌّملِخ ٚاٌّشىٍخ ٚاأل٘لاف ٚاأل١ّ٘خ  اٌفظً األوي

 اٌلها١ٍخ ٚاٌفوٚع ِٕٚٙغ١خ اٌلهاٍخ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ .

 : ٠شًّ اإلؽبه اٌّفب١ّٟ٘ ٌٍلهاٍخ ) اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ، األكاء اٌّز١ّي ( . اٌفظً اٌثبٍٔ
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ٚػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚأٍب١ٌت : ٠ٚشًّ أٍٍٛة اٌلهاٍخ ِٚغزّغ اٌلهاٍخ  اٌفظً اٌثبٌث

 اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٚاإلؽظبء اٌٛطفٟ .

 : ٠شًّ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد . اٌفظً اٌشاثغ

 اٌفظً اٌثبٍٔ

 اٌمُبدح اٌشَبدَخ 

اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ثأٔٙب لبث١ٍخ اٌو٠بكٞ ػٍٟ اٌزظٛه  )  (Kurtak ,2007ٚللَ

ٚاٌزٛلغ ثغبٔت اٌؾفبظ ػٍٟ اٌّوٚٔخ ٚاٌزفى١و اإلٍزوار١غٟ ٚاٌؼًّ ِغ ا٢فو٠ٓ ٌجلء 

 اٌزغ١١واد اٌزٟ رقٍك اٌَّزمجً اٌّشوق ٌٍّٕظّخ. 

ئْ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٟ٘ رٍه اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؼزّل ػٍٟ اٍزمطبة اٌّٛاهك ٚئػبكح 

ٛع١ٙٙب  ثبٌشىً اٌنٞ ٠َّؼ ثبٍزقلاِٙب ثشىً أفؼً ٠ؾمك أ٘لاف إٌّظّخ ر١َٕمٙب ٚر

ِٓ رؾم١ك أهثبػ ٚفلِخ مٚٞ اٌّظبٌؼ
1
  

(2376ٚػوف )عبك اٌوة،
8

اٌم١بكح ػٍٟ أٔٙب اٌَجك ٚاٌملهح ػٍٟ اٌزق١ً  

ٚاٌزظٛه اٌَّزمجٍٟ، ٚأ٠ؼبً ثٕبء ِوٚٔخ ٚكػُ ا٢فو٠ٓ ٔؾٛ فٍك اٌزغ١١و 

 اإلٍزوار١غٟ اٌؼوٚهٞ ٚاٌّطٍٛة فٟ إٌّظّخ.

ئْ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٟ٘ ػ١ٍّخ فٍك اٌوؤ٠خ اٌٍّّٙخ ٌفو٠ك اٌؼًّ ٚاٌزٟ رزىْٛ  

(2378ثلاع، ٚرؾًّ اٌّقبؽو(. )اٌؾٛاعوح، ِٓ صالصخ ػٛاًِ ٟ٘) اٌّجبكهح، ٚاإل
7
  

ٚاٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رإول ػٍٟ  ٚػغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ 

اٌّجزىوح، ٚ رؼيى ٌل٠ُٙ هٚػ اٌّجبكهح، وّب أٔٙب رَزّغ ٌُٙ  ٚرؼزوف ثبألفىبه اٌغ١لح 

طخ ٌزمل٠ُ ٌزقٍك صمبفخ اٌو٠بكح ٚاٌزٟ رشًّ ففغ اٌوٚر١ٓ، ٚئػطبء اٌّٛظف١ٓ اٌفو

ٚرطج١ك ئثلاػبرُٙ فٟ ِٕزغبد ٚفلِبد عل٠لح ِٚجزىوح ٌٍّٕظّخ
73
  

(4141وػشفذ )طبٌر،
11

اٌمُبدح اٌشَبدَخ ثأٔهب لذسح إٌّظّخ ػٍٍ اػزٕبق  

فىش أو ّٔظ لُبدٌ َغبػذهب ػٍٍ اٌزٕجؤ ثسً اٌّشىالد ِّب َدؼً األفشاد َثمىْ 

 ٌؼًّ ثشىً غُش ِجبشش.ثّهبساد رٌه اٌمبئذ اٌّشْ واٌٍّهُ اٌزٌ َسفضهُ ػٍٍ ا
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 اٌفظً اٌثبٌث

 أوال: أعٍىة اٌذساعخ:

 اٌّظبدس اٌثبٔىَخ - أ

 رُ رغ١ّغ أُ٘ ٘نٖ اٌج١بٔبد ف١ّب ٠ٍٟ : 

ػلك أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ فٟ عّٙٛه٠خ  -

 ِظو اٌؼوث١خ. 

 ػلك اٌطالة فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ فٟ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ. -

 ٚاػزّلد اٌجبؽضخ فٟ عّغ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ػٍٝ: -

اٌزمبه٠و ا٠ٌَٕٛخ اٌظبكهح ػٓ اٌغبِؼبد ٚٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ عّٙٛه٠خ  -

 ِظو اٌؼوث١خ.

اٌّواعغ اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ٚاألثؾبس إٌّشٛهح ٚغ١و إٌّشٛهح اٌّزؼٍمخ  -

 ثّٛػٛع .

 ظبءاد اٌّقزٍفخ.اٌلٚه٠بد اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ٚإٌشواد ٚاٌزمبه٠و ٚاإلؽ -

 اٌّظبدس األوٌُخ: - ة

اٌزؼوف ػٍٝ آهاء فئبد ػ١ٕخ  )أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ( ؽٛي ِلٜ أ١ّ٘خ  -

 اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ.

اٌزؼوف ػٍٝ آهاء ِفوكاد ػ١ٕخ  )أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ( ثشأْ رؾم١ك األكاء  -

 اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي.
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 صب١ٔبً: ِغزّغ اٌجؾش ٚػ١ٕخ اٌلهاٍخ:

أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ  ٠زّضً ِغزّغ اٌجؾش فٟ

ٚاٌقبطخ ِؾً اٌزطج١ك ثّقزٍف ٚظبئفُٙ ٚرقظظبرُٙ،ِٕٚبطجُٙ،  ٚثٍغ 

، ٠ّٚىٓ 2377ِفوكح، ٚمٌه ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ  71171ؽغُ ِغزّغ اٌجؾش   

 رٛػ١ؼ ؽج١ؼخ ِغزّغ  ِٓ فالي اٌغلٚي اٌزبٌٟ:

 (1-3) خذوي سلُ

 رىصَغ ِدزّغ

 هُئخ اٌزذسَظأػضبء  اٌدبِؼخ إٌىع

 ػبِخ
 13255 اٌمبهشح

 2716 لٕبح اٌغىَظ

 خبطخ
 970 ِظش ٌٍؼٍىَ واٌزىٕىٌىخُب

 776 عُٕبء

 17717 اإلخّبٌٍ 

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبزثخ ثبالػزّبد ثُبٔبد اٌدبِؼبد

 ػُٕخاٌذساعخ: -أ 

اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ أٍٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ ِٓ ِغزّغ  ) أػؼبء 

اٌزله٠ٌ( فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ )عبِؼخ اٌمب٘وح ، عبِؼخ لٕبح ١٘ئخ 

ا٠ٌٌَٛ ، عبِؼخ ِظو ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚ عبِؼخ ١ٍٕبء( ِؾً  ٚمٌه ٔظواً 

الفزالف ػلك ِٓ عبِؼخ ئٌٝ أفوٜ، ٚرُ رؾل٠ل ػ١ٕخ ِٓ ِغزّغ  ثبٍزقلاَ اٌّؼبكٌخ 

 (72اٌزب١ٌخ:)
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ِٚٓ فالي اٌزؼ٠ٛغ فٟ اٌّؼبكٌخ اٌَبثمخ ٠زؼؼ أْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ِٓ أػؼبء 

%، 1% َٚٔجخ فطأ 71ِفوكح، ٚمٌه ػٕل ِؼبًِ صمخ  ١٘613ئخ اٌزله٠ٌ ثٍغ 

زٍفخ َٚٔجخ وً فئخ ٚمٌه     ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي اٌزبٌٟ رٛى٠غ رٍه اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفئبد اٌّق

 وّب ٠ٍٟ:                                        

 ؼُٕخاٌرىصَغ  (4-3خذوي سلُ )

 اٌؼُٕخ اٌؼذد اٌدبِؼخ إٌىع

 ػبِخ

 281 13255 اٌمبهشح

 57 2716 لٕبح اٌغىَظ

 خبطخ

 21 970 ِظش ٌٍؼٍىَ واٌزىٕىٌىخُب

 17 776 عُٕبء

 376 17717 اإلخّبٌٍ 

 .اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبزثخ ثبالػزّبد ثُبٔبد اٌدبِؼبد 

ٚلل لبِذ اٌجبؽضخ ثزٛى٠غ لبئّخ االٍزمظبء ػٍٝ اٌفئبد اٌّقزٍفخ ألػؼبء ١٘ئخ 

اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ ِؾً ، ٚلل رُ اٌوك ػ١ٍٙب ثَٕت ِقزٍفخ ِٓ 

ٍزّبهاد اٌّٛىػخ لجً ِفوكاد اٌؼ١ٕخ، ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي اٌزبٌٟ ِغزّغ ٚػ١ٕخ  ٚاال

 ٚاٌَّزوكح ٚاٌَّزجؼلح ٌغ١ّغ فئبد ػ١ٕخ :
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 (3-3خذوي سلُ )

 االعزّبساد اٌّىصػخ واٌّغزشدح واٌّغزجؼذح ؤغجخ االعزدبثخ ٌفئبد

 ػُٕخ ِدزّغ
االعزّبساد 

 اٌّىصػخ

االعزّبساد 

 اٌّغزشدح

االعزّبساد 

 اٌّغزجؼذح

ٔغجخ 

 االعزدبثخ

11111 316 316 315 11 21.14% 

 .اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبزثخ 

 ثبٌثًب: طشق خّغ اٌجُبٔبد:

لبِذ اٌجبؽضخ ثاػلاك ٚرظ١ُّ لبئّخ اٍزمظبء ِٛعٙخ ئٌٝ أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ ، ٚثبإلػبفخ ئٌٝ ِب ٍجك لبِذ اٌجبؽضخ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ثزلػ١ُ اٌلهاٍخ  ا١ٌّلا١ٔخ ثاعواء ػلك ِٓ اٌّمبثالد اٌشقظ١خ ٚمٌه ػٍٝ 

ِمبثالد شقظ١خ ِغ ػلك ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ )ػ١ّل و١ٍخ، هئ١ٌ لَُ(  -7

فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ  ٌزؾل٠ل اٌلٚه اٌنٞ ٠مِْٛٛ ثٗ ٌلػُ اٌو٠بكح 

 اإلٍزوار١غ١خ فٟ رؾم١ك األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي.

١ِخ ِمبثالد شقظ١خ ِغ ػلك ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾىٛ -2

ٚاٌقبطخ  ٌّؼوفخ ِلٜ اال٘زّبَ ثبٍزقلاَ اٌو٠بكح اإلٍزوار١غ١خ فٟ رؾم١ك 

 األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي.

 ساثؼبً: أعبٌُت اٌزسًٍُ اإلزظبئٍ:

رُ اٍزقلاَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ثؼل االٔزٙبء ِٓ عّغ اٌج١بٔبد ثبالػزّبك ػٍٝ ثؤبِظ 

، ٚمٌه SPSSهاً ثبٌوِي اٌؾيَ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌنٞ ٠وِي ٌٗ افزظب

ٌزفو٠غ اٌج١بٔبد ٚعلٌٚزٙب ٚئعواء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبٍت ٌزٍه اٌج١بٔبد ٚافزجبه 

طؾخ فوٚع ، ٚرطٍت مٌه رطج١ك ثؼغ أٍب١ٌت اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٚاإلؽظبء 

 اٌزؾ١ٍٍٟ ٚمٌه وّب ٠ٍٟ:
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 اإلزظبء اٌىطفٍ: -أ

زٍٛؾ اٌؾَبثٟ رُ االٍزؼبٔخ ثجؼغ اٌّمب١٠ٌ اإلؽظبئ١خ اٌٛطف١خ ِٕٚٙب اٌّ

ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاأل١ّ٘خ إٌَج١خ ٌزٛط١ف ِزغ١واد  ِٓ فالي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ 

عّؼٙب، ٚونٌه رُ االػزّبك ػٍٝ ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ اٌنٞ ٠َزقلَ ٌم١بً ِلٜ اٌضجبد ٚونٌه 

 رُ ؽَبة ِلٜ اٌظلق ٌفمواد لٛائُ االٍزمظبء ٚاٌزأول ِٓ ِلٜ أ١ّ٘خ اٌفمواد.

 االعزذالٌٍ:اإلزظبء  -ب

اػزّلد اٌجبؽضخ فٟ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌلهاٍخ ػٍٝ أٍب١ٌت اإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ 

 الفزجبه طؾخ اٌفوٚع ٚ٘نٖ األٍب١ٌت ِب ٠ٍٟ:

 ِؼبًِ االهرجبؽ ٌم١بً اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ٚاٌزبثؼخ. -7

 ِؼبًِ اٌزؾل٠ل ٌم١بً رأص١و اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ػٍٝ اٌّزغ١و اٌزبثغ. -2

 ( ٠َٚزقلَ الفزجبه ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق اإلؽظبئ١خ ث١ٓ ػ١ٕز١ٓ َِزمٍز١ٓ.tافزجبه ) -6

 الفزجبه ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق. One Way ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أؽبكٞ االرغبٖ  -4

 خبِغبً: ِؼبِالد اٌظذق واٌثجبد:

٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌزبٌٟ أْ كهعخ ِؼبًِ صجبد ع١ّغ أثؼبك ِؾبٚه اٍزج١بْ أػؼبء ١٘ئخ 

( ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌضجبد ٌغ١ّغ 3.842 – ١3.112ٓ )اٌزله٠ٌ رزواٚػ ِب ث

%( ٚثنٌه رؼزجو كهعخ اٌضجبد 3.1األثؼبك ِورفؼخ ٚ٘ٝ كاٌخ ئؽظبئ١ًب ػٕل َِزٜٛ )

 ٌغ١ّغ ِغبالد االٍزج١بْ ِمجٌٛخ.

 عبدعبً: اإلزظبء اٌىطفٍ ٌٕزبئح اٌذساعخاٌُّذأُخ وإخزجبس طسخ اٌفشوع:

 :اٌفشع اٌفشػٍ األوي .1

رأثُش رو دالٌخ إزظبئُخ ٌٍمُبدحاٌشَبدَخ فٍ رسمُك األداء اٌدبِؼٍ اٌّزُّض ٌذي َىخذ 

 اٌدبِؼبد اٌسىىُِخ واٌخبطخ.
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 ٚالفزجبه ٘نا اٌفوع لبِذ اٌجبؽضخ ثؼلك ِٓ االفزجبهاد ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ِؼبًِ االسرجبط: .أ 

َِزمً ٚ األكاء ٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االهرجبؽ ث١ٓ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ وّزغ١و 

 اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي وّزغ١و ربثغ.

 

(3-11خذوي سلُ )  

 ِؼبًِ االسرجبط ٌٍفشع اٌفشػٍ األوي

 اٌمُبدح اٌشَبدَخ االخزجبس اٌّزغُش
األداء اٌدبِؼٍ 

 اٌّزُّض  

 اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ   
 3.127 7 ِؼبًِ االهرجبؽ

 3.333 3.333 اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌّظذس: ِٓ ئػلاك اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ثَٕجخ 

ث١ٓ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٚ األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي. 3.31% ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 12.7  

 ِؼبًِ اٌزسذَذ: .ة 

(3-14خذوي سلُ )  

 ِؼبًِ اٌزسذَذ ٌٍفشع اٌفشػٍ األوي

اٌزسذَذِؼبًِ  اٌّزغُش اٌّغزمً  اٌخطأ اٌّؼُبسٌ ِؼبًِ اٌزسذَذ اٌّؼذي 

 3.7321 0.518 0.520 اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ

 ِٓ ئػلاك اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. :اٌّظذس

٠Rٛػؼ اٌغلٚي اٌَبثك أْ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل 
2

ٚ٘وٛ ِوب ٠ؼٕوٟ أْ اٌم١وبكح  3.123=  

%، أِوب إٌَوجخ 12.3اٌو٠بك٠خ  رفَوو اٌزغ١وو فوٟ رؾم١وك األكاء اٌغوبِؼٟ اٌّز١ّوي ثَٕوجخ 

اٌجبل١ووخ فزفَووو٘ب ِزغ١ووواد أفوووٜ ٌووُ روولفً فووٟ اٌؼاللووخ االٔؾلاه٠ووخ، ثبإلػووبفخ ئٌووٝ 

 األفطبء اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ أٍٍٛة ٍؾت اٌؼ١ٕخ ٚكلخ اٌم١بً ٚغ١و٘ب.
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 :ANOVA Test ٌزجبَٓارسًٍُ  .ج 

(3-13خذوي سلُ )  

 رسًٍُ اٌزجبَٓ ٌٍفشع اٌفشػٍ األوي

 اٌجُبْ
ِدّىع 

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌسشَخ

ِزىعظ 

 اٌّشثؼبد
F اٌّؼٕىَخ 

 4570.50 1 4570.50 االٔؾلاه

328.148 

 

 13.928 303 4220.23 اٌجٛالٟ 0003.

  304 8790.73 اٌّغّٛع

 ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.ِٓ ئػلاك اٌجبؽضخ  اٌّظذس:

٠زؼؼ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٚعوٛك ػاللوخ اهرجوبؽ ِؼ٠ٕٛوخ ؽوك٠وخ ثو١ٓ اٌم١وبكح 

اٌو٠بك٠ووخ  ٚاألكاء اٌغووبِؼٟ اٌّز١ّووي ، ٠ٚظٙووو مٌووه ِووٓ فووالي ل١ّووخ  ف  ٚ٘ووٝ كاٌووخ 

ٚرلي ػٍٝ طؾخ ٚعٛ٘و٠خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ  3.31ئؽظبئ١بً ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 ٛكح اإلؽبه ٚطؾخ االػزّبك ػٍٝ ٔزبئغٗ ثلْٚ أفطبء.ٚع

 :االٔسذاسرسًٍُ  .د 

(.3-12خذوي سلُ )  

 رسًٍُ ٔزبئح االٔسذاس ٌٍفشع اٌفشػٍ األوي

 إٌّىرج

 اٌّؼبِالد غُش اٌّؼُبسَخ
اٌّؼبِالد 

 اٌّؼُبسَخ
 اخزجبس د

اٌّؼٕىَ

 ح
 ثُزب

اٌخطأ 

 اٌّؼُبسٌ
 ثُزب

1 

 اٌضبثذ
26.99 1.592 

 

0.721 

16.95

2 

.000

3 

 اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ   
1.519 0.084 

18.11

5 
0.000 

 ِٓ ئػلاك اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. :اٌّظذس
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٠ظٙو ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك أْ ل١ُ افزجبه  د  ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و اٌم١بكح 

اٌؼاللخ ٠ٚج١ٓ ٘نا لٛح  3.31اٌو٠بك٠خ  ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 االٔؾلاه٠خ ث١ٓ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ  ٚاألكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي.

 ؤغزٕزح ِٓ اٌدذاوي اٌغبثمخ ِب ٍٍَ:

  ًِوبْ َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبطخ ثىً ِٓ ِؼبًِ اهرجبؽ  ث١وٍْٛ  ِٚؼب

ِّب ٠ؼٕٟ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ  3.31االٔؾلاه ألً ِٓ ل١ّخ 

 اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي.اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٚ األكاء 

  وبٔذ ئشبهح ِؼبًِ اهرجبؽ  ث١وٍْٛ  ِٛعجخ ِّب ٠ؼٕٟ أٔٗ رٛعل ػاللخ اهرجبؽ

 ؽوك٠خ ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٚ األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي.

  ًوبٔذ ل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىANOVA )افزجبه ف(

ِّب ٠ؼٕٟ ئِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط االٔؾلاه  3.31ألً ِٓ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 اٌّمله ٚثبٌزبٌٟ ئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌلهاٍخ.

  ًِل١ُ ِؼبBeta   رش١و ئٌٝ أْ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ رإصو فٟ األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي

 ثَٕت ِقزٍفخ ٚ٘نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ أْ ٠وعغ ئٌٝ اٌظلفخ.

 ٍجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽضخ لجٛي اٌفوع أٞ أٔٗ: ِّب 

ٌلٜ  ٠ٛعل رأص١و مٚ كالٌخ ئؽظبئ١خ ٌٍم١بكح اٌو٠بك٠خ فٟ رؾم١ك األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي 

 اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ.

 اٌفظً اٌشاثغ

 إٌزبئح واٌزىطُبد 

 إٌزبئح اٌؼبِخ :  

ٚه اٌم١بكح رٛطٍذ اٌلهاٍخ أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌؼٕبطو األٍب١ٍخ اٌالىِخ ٌزفؼ١ً ك .1

اٌو٠بك٠خ ِٓ أعً رؾم١ك األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ فٟ 

عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ  ؽ١ش رؼزجو رٍه اٌؼٕبطو ِٓ أُ٘ اٌّمِٛبد اٌزٟ ٠غت 

 رٛفو٘ب فٟ رٍه اٌغبِؼبد.
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ث١ٕذ اٌلهاٍخ أْ ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌو٠بك٠خ ٚ رؾم١ك األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي،  .2

فٟ  ٚونٌه ٠ٛعل آصو ئ٠غبثٟ ٌٍم١بكح اٌو٠بك٠خ فٟ رؾم١ك األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي

 . اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ ثغّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ

 اٌّشاخغ:

                                                           
7
إداسح اٌدبِؼبد وِؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبًٌ، اعزشارُدُبد ( ، 2373عبك اٌوة ، ١ٍل ِؾّل ) 

  ،اٌمب٘وٖ ، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش. اٌزطىَشوِٕبهح اٌزسغُٓ

 
2
 كهاٍخ  "دوس ِذخً اٌزؼٍُ اٌزٕظٍُّ فٍ رطىَش ثمبفخ اٌزُّض( 2371اٌجبى، ِؾّل ِظطفٟ ) 

 –و١ٍخ اٌزغبهح  -هٍبٌخ ِبعَز١و –١ِلا١ٔخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌّظو٠خ ٚ اٌغبِؼبد األعٕج١خ 

 .6ص -عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 
6

إداسح رغُُش أٌّؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌؼشثٍ ٔسى خىدح ( ، 2376اٌٙبكٞ ،شوف ئثوا١ُ٘ )

ا١ٌّٓ ،  –ٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ،اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌؼّبْ اٌغٛكح فٟ ا إٌىػُخ ورُّض األداء

 .243،ص77،ع3ِظ

 
4

إداسح رغُُش أٌّؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌؼشثٍ ٔسى خىدح ( ، 2376اٌٙبكٞ ،شوف ئثوا١ُ٘ )

ا١ٌّٓ ،  –،اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌؼّبْ اٌغٛكح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ  إٌىػُخ ورُّض األداء

 .243،ص77،ع3ِظ

 
5
Bagheri,A.(2017) The impact of entepeneurial leadership on innovation 

work behavior and apportunity recognition in high-technology SMEs . 

The Journal of High Technology management Research,6(3),p(2-8).   
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3
دوس سأط اٌّبي اٌفىشي فً رسمُك األداء اٌدبِؼً اٌّزُّض (  2374هش١ل ،طبٌؼ ػجل اٌوػب ، ) 

ٌؼ١ٕٗ ِٓ و١ٍبد عبِؼخ اٌمبك١ٍٗ،ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ  ":دساعه رسٍٍُُه ألساء اٌمُبداد اٌدبِؼُه

 .61-3، ص6،ع 73االكاه٠خ ٚاأللزظبك٠ٗ،ِظ 

 
1
دوساثؼبد اٌشَبدح االعزشارُدُه فً رسغُٓ األداء اٌّظشفً (  2371طبكق، هاشل اٌشّوٜ  

 .787ص .86،ع27واق،ِظ  ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاألكاه٠ٗ،اٌؼاٌّزُّض

 
8
 .6ص -اٌلاه إٌٙل١ٍخ : اٌمب٘وح‘  إداسح اإلثذاع واٌزُّض اٌزٕبفغٍ( 2376عبك اٌوة ، ١ٍل ِؾّل ) 

7
اٌىعُظ ٌمذساد روبء األػّبي ثُٓ اٌشَبدس ( اٌلٚه 2378اٌؾٛاعوح ، وبًِ ِؾّل ٠ٍٛف ) 

ٌّغٍخ األهك١ٔخ فٟ ئكاهح األػّبي ا –اٌزٕظُُّخ وإٌدبذ اإلعزشارُدٍ فٍ اٌدبِؼخ اٌسىىُِخ األسدُٔخ 

 .471ػّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ : ص  –اٌغبِؼخ األهك١ٔخ  –

 

10
   Mokaya,S. 2012."Corporat Entepreneurship and Organizational 

performance " International journal of Arts and commerce , 1(4). 
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اإلٍزوار١غ١خ فٟ رؾم١ك األكاء اٌغبِؼٟ اٌّز١ّي كهاٍخ   كٚه اٌو٠بكح 2323طبٌؼ، ئ٠ّبْ ِؾّل  

١ِلا١ٔخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌقبطخ ٚاٌؾى١ِٛخ  هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ لٕبح 

 .18ا٠ٌٌَٛ، ص
72

، روعّخ: ئٍّبػ١ً ػٍٝ طشق اٌجسث فٍ اإلداسح: ِذخً ثٕبء اٌّهبساد اٌجسثُخأِٚب ١ٍىبهاْ، 

 .2377ٌّو٠ـ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ث١َٟٛٔ، اٌمب٘وح، كاه ا

 
 


