
 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
2 

 

 

 اٌؼب١ٍِٓ أداءرط٠ٛر  أثر اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح ػٍٝ

 اٌجٕه األٍ٘ٝ اٌّصرٜدراضخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ 

 ثرا١ُ٘ طٗ ثذرإٔٙٝ 

 

 اٌٍّخص

أهثء  صط٠ٌٛفٟ  ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرػٍٝ هًٚ  ثٌضؼٌف٘يٖ ثٌوًثّز ثٌٝ ٘وفش 

ّضّجًر ثّضمظجء ٍٚػش ػٍٝ ػ١ٕز أ، ٌٚضقم١ك ٘وف ثٌوًثّز صُ صظ١ُّ ثٌؼج١ٍِٓ

 .ِقً ثٌوًثّز دجٌذٕهِفٌهر ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ  333ثٌوًثّز ثٌذجٌغز 

ِٚٓ أُ٘ ٔضجةؼ ثٌوًثّز  ٚؽٛه  SPSSدٛثّطز ثٌذٌٔجِؼ ثالفظجةٟثٌذ١جٔجس ٚفٍٍش  

أهثء ثٌؼج١ٍِٓ، ٚويث ٚصط٠ٌٛ  ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر هالٌز إفظجة١ز د١ٓ ػاللز ىث

، ثألطجٌز ثٌفى٠ٌزثٌّضّغٍز فٝ،  ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرٚؽٛه لظًٛ فٝ أدؼجه 

دٕجء ػٍٝ ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ثٌضٝ لجَ دٙج ، ٚثإلدوثع، ثٌٌّٚٔز ثٌفى٠ٌز، ثٌطاللز ثٌفى٠ٌز

ؼج١ٍِٓ دؼغ ثٌضٛط١جس ٌضط٠ٌٛ أهثء ثٌِقً ثٌوًثّز فمو صُ ثٌضٛطً إٌٝ  دجٌذٕه ثٌذجفظ

 .دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ فٝ ػٛء صوػ١ُ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

 ، صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ.ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ:

Abstract 

This study aimed to identify the role of the leading characteristics 

of leaders in the development of the performance of workers, and 

to achieve the goal of the study was designed asurvey database 

distributed among the sample of the studyof 377 individual bank 

employees in question. 

The data were analyzed bythe statistical programSPSS and one of 

the most important results of the study is the existence of a 
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statistically significant relationship between the leading 

characteristics of leaders and the development of the performance 

of workers, as well as the lack of dimensions of the leading 

characteristics of the leaders, such as intellectual originality, 

intellectual fluency, intellectual flexibility, creativity, andbased 

on the field study carried out by the researcher in the bank in 

question, some recommendations were reached to develop the 

performance of employees of the Egyptian National Bank in 

view of strengthening thepioneering characteristics of the leaders. 

Keywords: Leadership characteristics of leaders, Workers 

performance development. 

 

 أٚالً: اإلطبر إٌظرٜ ٌٍذراضخ:

 :اٌّمذِخ -1

صؼضذٌ ثٌم١جهر أّجُ ثٍه٘جً أٜ ِٕظّٗ فجٌمجهر ُ٘ ثٌّذوػْٛ ٚثٌّذضىٌْٚ ٚثٌمجهًْٚ 

ثٌموًثس ػٍٝ ِٛثؽٙز ثٌضقو٠جس ٚثصنجى ثٌمٌثًثس فٟ أطؼخ ثٌقجالس، ٚصش١ٌ 

ٚثٌّٛث٘خ ثالّضٌثص١ؾ١ز إٌٝ ثٌّٛثًه ٚثإلِىج١ٔجس ثٌضٟ صْضنوَ وّظوً ٌٍقظٛي ػٍٝ 

ث١ٌَّر ثٌضٕجف١ْز ٌٍّٕظّز أوغٌ ِٓ ِٕجف١ْٙج، وّج أْ ٘يٖ ثٌموًثس صؼىِ ثٌّٙجًثس 

ثٌٛظ١ف١ز ثٌضٕظ١ّ١ز ِٓ أؽً ثّضنوثِٙج دطٌق ِضؼوهر ٚفٟ ِؾجالس ِنضٍفز، ٚىٌه ِٓ 

ج، دق١ظ ٠ىْٛ ٌٙج ثٌْذك ٚثٌموًر ػٍٝ ثٌضن١ً ٚثٌضظًٛ أؽً صٕف١ي ثّضٌثص١ؾ١جصٙ

 ثٌّْضمذٍٟ، ٚأ٠ؼج دٕجء ثٌٌّٚٔز ٚهػُ ثألم٠ٌٓ.

دْذخ ثٌضغ١ٌ ث٠ٌٌْغ ٚثٌّضطًٛ ٌذ١تز  ثٌضقو٠جسصٛثؽٙٗ ثٌذٕٛن ثٌضؾج٠ًز وغ١ٌثً  ِٓ 

ثألػّجي ٚصقٌٛٙج ِٓ د١تز أػّجي ِْضمٌر إٌٝ د١تز أػّجي ٠ٌّؼز ثٌضغ١ٌ، ٠ٚضطٍخ 

صٛثفٌ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ ثٌمجهر ٠ّضٍه ِٙجًثس ث٠ٌٌجهر ٚثٌّذجهًر  ٌضقو٠جسثِٛثؽٙز صٍه 
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مطجً٘ج ٚصوثػ١جصٙج، ٌيث ٠ظذـ ثٌضٛظ١ف ثٌيثصٟ، ٚثٌّٙجًثس ث٠ٌٌجه٠ز، ِغً أٌّٛثؽٙز 

ثٌضقو٠جس ثٌذ١ت١ز ثٌغمز دجٌٕفِ، ثإلدوثع، ثٌضقف١َ ؽٌلجً ٠ؾخ ػٍٝ ثٌمجهر صذ١ٕٙج ٌٍضؼجًِ ِغ 

ػٍٝ هًٚ  ثٌضؼٌفهف دٙثٌوًثّز ٘يٖ ٌيٌه ؽجءس ، ٕٛنثٌذثٌضٟ صٛثؽٙٗ صٍه  ثٌّضغ١ٌر

 .ثٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜفٟ  ثٌؼج١ٍِٓ أهثءصط٠ٌٛ فٟ  ثٌم١جهر ث٠ٌٌجه٠ز

 اٌّشىٍٗ اٌجحث١ٗ: -2

إْ ثٌذٕٛن دّنضٍف أٔٛثػٙج صٙضُ دضمو٠ُ موِجس ١َِّر أٚ ًفغ ِْضٜٛ موِجصٙج ػٓ 

 أهثء ِض١َّ.ؽ٠ٌك ثإلهثًر ثٌىفء ٚثٌفؼجٌز، ٚفٟ ظً ٚؽٛه ػج١ٍِٓ ىٜٚ 

ٚصّغً ثٌم١جهر ث٠ٌٌجه٠ز أفو أُ٘ ؽٛثٔخ ثٌؼ١ٍّز ثإلهث٠ًز ثٌّّٙز فٟ وجفز ثٌّْض٠ٛجس 

ثإلهث٠ًز ثٌّنضٍفز ٌضٍه ثٌذٕٛن، ٌّج ٌٙج ِٓ هًٚ ف١ٛٞ فٟ صقو٠و أ٘وثفٙج ثٌضٕظ١ّ١ز 

 ٚصقم١مٙج، ٚفٟ ٔفِ ثٌٛلش إشذجع فجؽجس ثٌؼج١ٍِٓ. 

ثٌشجةؼز فٟ صٍه ثٌذٕٛن صضُْ دجٌذ١ٌٚلٌثؽ١ز ِّج ال ٠ْجػو٘ج ػٍٝ  ٌٍمجهرإال أْ ثألّٔجؽ 

أوضْجح لوًثس صٕجف١ْز ص١َّ٘ج ػٓ ثٌذٕٛن ثٌّٕجفْز ثألمٌٜ، ِّج ٠ٍََ صٛثفٌ 

 ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر ٌضط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ فٝ صٍه ثٌذٛن.

ثبٌجٕه  اٌؼب١ٍِٓ أداءٚػٍٝ رٌه رزّثً اٌّشىٍٗ اٌجحث١ٗ فٝ أخفبض ِطزٜٛ رط٠ٛر 

 .اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح فٝ اٌجٕه ِحً اٌذراضخٔز١دخ لصٛر  األٍ٘ٝ اٌّصرٜ

 أ٘ذاف اٌذراضخ. -3

إْ ثصنااجى أٞ ِٕظّااز ٌمااٌثً صطذ١ااك أٞ ِااومً ِاآ ثٌّااوثمً ثإلهث٠ًااز ثٌقو٠غااز ٠ؾااخ أْ 

صْذمٗ هًثّز ػآ ثِىج١ٔاز صطذ١ماٗ هثماً ٘ايٖ ثٌّٕظّاز ف١اظ أْ ثٌّٕظّاجس صنضٍاف ِآ 

 ٚثٌقؾُ ٚثٌّىجْ ٚػٛثًِ ثٌذ١تز ثٌوثم١ٍز ٚثٌنجًؽ١ز ٌىً ِٕٙج .ف١ظ ثٌّٙجَ 

 ٚصٙوف ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ : 

ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر فاٟ صطا٠ٌٛ أهثء ثٌؼاج١ٍِٓ فاٝ ثٌذٕاه  هًٚإٌمجء ثٌؼٛء ػٍٝ  -

 ِقً ثٌوًثّز.

 صقو٠و ِوٜ صطذ١ك ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز ٌّوثمً صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ . -

 ِقً ثٌوًثّز. دجٌذٕه ثٌضٝ صْجُ٘  فٝ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ صقو٠و ثٌّؼج١٠ٌ -
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 ِقً ثٌوًثّز. ثٌذٕهصقو٠و ٔمجؽ ثٌمٛر ٚثٌؼؼف فٟ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر فٝ  -

ٚصط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ  ٌوػُ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر صمو٠ُ ِؾّٛػز ِٓ ثٌضٛط١جس -

 ِقً ثٌوًثّز.دجٌذٕه 

 أ١ّ٘خ اٌذراضخ:  -4

 أ١ّ٘ز ثٌوًثّز ؽذمجً ٌّج ٠ٍٝ:صضذًٍٛ 

 األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ. -أ

ثٌّْجّ٘ز فٝ صقو٠و ؽذ١ؼز ثٌؼاللز د١ٓ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر ٚصط٠ٌٛ أهثء  -1

 . ِقً ثٌوًثّزثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه 

ثٌضأط١ً ثٌؼٍّٟ ٌّفَٙٛ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر ٚثٌؼٛثًِ ثٌّؤعٌر ف١ٗ ٚثٌٕضجةؼ   -2

ثٌّضٌصذز ػ١ٍٙج، ف١ظ أْ صموَ ثٌّؾضّؼجس ٚصطًٛ ِٕظّجصٙج ٚثّضٌّثً٘ج ٠ؼضّو 

دشىً وذ١ٌ ػٍٝ ثٌم١جهثس ًٚأُ ِجٌٙج ثٌذشٌٞ ٚثٌضٕظ١ّٟ ٚثٌؼاللجس ثٌضٟ صقٌوٙج 

ثٌم١جهثس ِٓ لوًثس ثدضىج٠ًز ِٚٛث٘خ ٚصٌُّ مططٙج ١ّٚجّجصٙج، ِٚج صٍّه صٍه 

 إدوثػ١ز.

ويٌه ِْجّ٘ز ثٌضأط١ً ثٌؼٍّٟ ٌّفَٙٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ٚأّج١ٌخ ص١ّٕضٗ ٚصط٠ٌٛر،   -3

ثٌوًثّز فٟ إدٌثٍ أُ٘ ثٌضقو٠جس ٚثٌّؼٛلجس فٝ صذٕٝ ٘يث ثٌّفَٙٛ فٝ ثٌذٕه ِقً 

 ثٌوًثّز  .

ِؾجالس ثٌوًثّز  فٟ شصّ ثٌضٟ ٔوًر ثٌوًثّجس ثٌؼٌد١ز ِمجًٔز دجٌوًثّجس ثألؽٕذ١ز  -4

 د١ٓ ثٌفؾٛر صْؼٝ إٌٝ صم١ًٍ ٘يٖ ثٌوًثّز فئْ ٚديٌه -ثٌذجفظػٍٝ فو ػٍُ  –

 .٘يٖ ثٌّضغ١ٌثس صٕجٌٚش ثٌضٟ ٚثألؽٕذ١ز ثٌؼٌد١ز ثٌوًثّجس

 األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ. -ة

ثإلهثًر ٚ٘ٛ صىّٓ أ١ّ٘ز ثٌوًثّز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز أٔٙج صضٕجٚي ِٛػٛػج ؽ٠ٌ٘ٛج فٟ  

ٚأ٠ؼج ِقجٌٚز ثٌٛطٛي ثٌٝ  أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دضط٠ٌٛ ٚػاللضٗ ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرثٌنظجةض 

ثألِّ ثٌّٛػٛػ١ز ٌضقم١ك ثٌٙوف ِٓ ثٌوًثّز، وّج إٔٙج ِغ ثالصؾج٘جس ٚثٌّوثمً 

ٌضط٠ٌٛ  ٌٍم١جهر ث٠ٌٌجه٠ز ثٌقو٠غز فٟ ثإلهثًر ثٌضٟ صؤوو ػًٌٚر إػطجء أ٠ٌٛٚز ِضموِز 

 ثٌؼج١ٍِٓ.   أهثء
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 فرٚض اٌذراضخ.  -5

  صْؼٝ ثٌوًثّز إٌٝ أعذجس ثٌفٌٚع ثٌضج١ٌز:

صٛؽااو ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثإلطااجٌز ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه  اٌفرررض األٚي:

 ( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٌٍمجهرثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز 

  وأفاو أدؼاجه ثٌنظاجةض  ثٌطاللازصٛؽو ػاللز ىثس هالٌز إفظجة١ز د١ٓ  :اٌفرض اٌثبٔٝ

 ( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٌٍمجهرث٠ٌٌجه٠ز 

صٛؽااو ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثٌٌّٚٔااز ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه  :اٌفرررض اٌثبٌرر 

 ( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٌٍمجهرثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز 

صٛؽو ػاللز ىثس هالٌز إفظاجة١ز دا١ٓ ثإلداوثع  وأفاو أدؼاجه ثٌنظاجةض اٌفرض اٌراثغ: 

 ( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٌٍمجهرث٠ٌٌجه٠ز 

 اٌذراضخ.ِٕٙد١خ   -6

 ِدزّغ اٌذراضخ ٚػ١ٕخ اٌجح . 6/1

ٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ دجٌمجٌ٘ر، ِٚٓ ٘يث ثٌّؾضّغ ثٌؼج١ٍِصّغً ِؾضّغ ثٌوًثّز فٝ 

 -ثإلهثًر ثٌّٛطٝ -ػ١ٕز ثٌوًثّز ِٓ ثٌّْض٠ٛجس ثٌّنضٍفز ُٚ٘  ثإلهثًر ثٌؼ١ٍجصُ ثمض١جً 

ثإلهثًر ثٌضٕف١ي٠ز(، ٚلو ثػضّوس ثٌوًثّز ػٍٝ ثٌؼ١ٕز ثٌطذم١ز ثٌؼشٛثة١ٗ ٔظٌثً ٌٍضؾجِٔ 

، ٚلو شًّ ٘يث ثٌّؾضّغ ًثّزثٌْٕذٝ د١ٓ ػٕجطٌ ِفٌهثصٙج ِٚفٌهثس ِؾضّغ ثٌو

ِفٌهٖ، أِج ػ١ٕز ثٌذقظ فمو صُ ثالّضؼجٔز دأٍّٛح ثٌؼ١ٕز ثٌؼشٛثة١ز ثٌذ١ْطز  11361

ٔظٌثَ ٌٍضؾجِٔ ثٌْٕذٝ د١ٓ ِفٌهثس ٚٚفوثس ٘يث ثٌّؾضّغ ِّج ٠ؤهٜ دوًؽٗ وذ١ٌر إٌٝ 

 ( ِفٌهر.333صّغ١ً ٘يٖ ثٌؼ١ٕز ٌّؾضّغ ثٌوًثّز، ٚلو دٍغش صٍه ثٌؼ١ٕز  

 ٌٍذراضخ إٌظر٠خ: ثبٌٕطجخ  -أ

 ػٍٝ ثٌّظجهً ثٌضج١ٌز فٝ ؽّغ ثٌذ١جٔجس ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝ: زثٌذجفغ سثػضّو

 ثٌىضخ ٚثٌٌّثؽغ ثٌؼٌد١ز ٚثألؽٕذ١ز.  -

ثٌو٠ًٚجس ٚثألدقجط ثٌّٕشًٛر دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌضٟ صُ ثٌقظٛي ػ١ٍٙج   -

 . (Internet)ِٓ شذىز ثٌّؼٍِٛجس ثٌو١ٌٚز 

 ثٌظجهًر ػٓ ثٌّؤصٌّثس ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ِقً ثٌوًثّز.ثٌضمج٠ًٌ   -
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 ثٌٌّجةً ثٌؼ١ٍّز ثٌّٕشًٛر ٚغ١ٌ ثٌّٕشًٛر.  -

 ثٌو٠ًٚجس ٚثٌّؤصٌّثس ثٌؼ١ٍّز.  -

 ثبٌٕطجخ ٌٍذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ.  -ة

ّضّجًثس ثّضمظجء صُ إػوثه٘ج دٕجء ػٍٝ ثٌوًثّز ثٌٕظ٠ٌاز أصُ ؽّغ ثٌذ١جٔجس ػٓ ؽ٠ٌك 

ِقاً ثٌوًثّاز  دجٌذٕاهصٛؽ١اٗ صٍاه ثالّاضّجًثس إٌاٝ ػ١ٕاز ثٌذقاظ ِآ ثٌؼاج١ٍِٓ ف١ظ صاُ 

 .دالس ثٌشنظ١ز ِغ دؼغ ثٌؼج١ٍِٓ دٗدجإلػجفز إٌٝ ثالّضؼجٔز دجٌّمج

 طرق ِؼبٌدخ اٌج١بٔبد. 6/3

صاااُ ِؼجٌؾاااز ثٌذ١جٔاااجس دجّاااضنوثَ ِؾّٛػاااز ِااآ ثٌذاااٌثِؼ ثإلفظاااجة١ز ثٌنجطاااز داااجٌؼٍَٛ 

صٍاه ثألّاج١ٌخ  صّغٍاشة١ز ٚفمج أل٘وثف ثٌوًثّز، ٚثالؽضّجػ١ز ٚدؼغ ثألّج١ٌخ ثإلفظج

   ف١ّج ٠ٍٝ:

 وٌٚٔذجك ٌّؼٌفز ِوٜ عذجس أهثر ثالّضمظجء. -إمضذجً ثٌفج -

 ِؼجًِ طوق ثإلّضمظجء. -

ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٌضقو٠و ثأل١ّ٘ز ثٌْٕذ١ز الّضؾجدز ػ١ٕز ثٌوًثّٗ صؾجٖ أدؼجه  -

 ثٌوًثّز

 ِٓ ػذجًر ٌىً ثٌوًثّز أفٌثه ثٔقٌثف إّضؾجدجس ِوٜ ػٍٝ ١ؼٌفثٌّؼ١جًٜ ٌٍ ثالٔقٌثف -

  ثٌقْجدٝ. ِضّٛطٙج ػٓ ثٌٌة١ْ١ز ثٌّقجًٚ ِٓ ِقًٛ ٌٚىً ثٌوًثّز ِضغ١ٌثس ػذجًثس

 ؽجدجس ثٌّْضمظٝ ُِٕٙ.أِؼجًِ ثإلمضالف د١ٓ  -

لضٌثْ د١ٓ ِضغ١ٌثس ، ٚىٌه  ٌم١جُ ِؼجًِ ثألSimple Regressionمضذجً أ -

 ثٌؼاللز ف١ّج د١ُٕٙ. ّضوالي ػٍٝ ِوٜ لٛرثٌوًثّز ٌأل

 اٌذراضخ: حذٚد  -7

 صضّغً فوٚه ثٌوًثّز فٝ ث٢صٝ: 

َ 2221َ ٚفضٝ ػجَ 2222صمضظٌ ٘يٖ ثٌوًثّز ػٍٝ ثٌفضٌر ِٓ ػجَ حذٚد ز١ِٕخ:  -أ

 . فضٌر إػوثه ثٌوًثّز( 



 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
7 

 

 

ٚ٘ٛ ِج  ، ثٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ دّو٠ٕز ثٌمجٌ٘رصمضظٌ ثٌوًثّز ػٍٟ حذٚد ِىب١ٔخ:  -ح

 ثٌضٛثطً ِؼُٙ.ؾضّغ ثٌوًثّز دجإلػجفز إٌٝ ٌّٙٛز ِفٌهثس ِ ٠ّغً ٠ٍجهر ػوه

ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز ثصذقظ ٘يٖ ثٌوًثّز ِوٜ ثّٙجَ صذٕٝ حذٚد ِٛضٛػ١خ:  -ج

 .ثٌؼج١ٍِٓ أهثءصط٠ٌٛ ٚأعٌ ىٌه ػٍٝ  ٌٍنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

 ثب١ٔبً: اإلطبر إٌظرٜ ٌٍذراضخ:

 :ٌٍخصبئص اٌر٠بد٠خاٌفىرٜ اإلطبر  -1

 : اٌخصبئص اٌر٠بد٠خِفَٙٛ  1/1

أْ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر ال ٠ّغً ِٛػٛػج ِْضمال ديثصٗ، ٚإّٔج ٘ٛ صّغ١ً 

ٌٍضى٠ٛٓ ثٌشنظٟ ٌألفٌثه دشىً ػجَ، فجٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز فٟ ثٌموًثس ٚثٌّْجس 

ثٌشنظ١ز ثٌضٟ ٠ّضٍىٙج ث٠ٌٌجهٞ، ٠ٚقضجؽٙج إلهثًر ِٕشأصٗ دٕؾجؿ، دّج ٠ؼٕٟ صقو٠و 

ٟ ِنضٍف ثٌّٛثلف ثٌضٟ ٠ٛثؽٙٙج أٚ ثألهٚثً ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج صذؼج ٌٕٛع ؽٌق صظٌفٗ ف

ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ّٛثء  ثٌّٙجَ ثٌّطٍٛح ِٕٗ ٌضٕف١ي٘ج. ِٚٓ ثٌؾو٠ٌ دجإلشجًر أْ

فٟ ٔٛػٙج أٚ ػوه٘ج صىْٛ ػٌػز ٌٍضغ١ٌ، إِج ػٍٝ ٚفك ّٕٛثس ثٌؼٌّ ٌإلْٔجْ أٚ 

ٕز صؤعٌ ػٍٝ ثاللضٌثػجس دْذخ وٛٔٙج ال صنؼغ ٌٍغ١جس ثٌْٕذٟ دْذخ ػٛثًِ ِؼ١

(2216 ػّجً، ثٌٍُّْ دٙج ٌو٠ز.  
 

ٚػٌفش ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز دأٔٙج ِؾّٛػز ثٌنظجةض ٚثٌٍْٛو١جس ثٌضٟ صؤعٌ ػٍٝ 

صّٕغ ثٌشنض ثٌيٞ ٠ضظف دٙج دج٠ٌٌجه٠ز ٚدوًؽجس ل٠ٛز أٚ ؽ١ور، أٚ ال  ِوٜ إِىج١ٔز

 (2211 ٔجطٌ، ٠ًجه٠ز.  ثفضّج١ٌز ٌىٛٔٗ
 

دجػضذجً٘ج ثٌموًثس ٚثٌّْجس ثٌشنظ١ز ثٌضٟ ٠ّضٍىٙج ث٠ٌٌجهٞ، ٚصٕجٌٚٙج ثٌذؼغ 

٠ٚقضجؽٙج إلهثًر ِشٌٚػٗ دٕؾجؿ، ٟٚ٘ ثٌّٙجًثس ثٌٍْٛو١ز ٚثإلهث٠ًز ثٌضٟ صّىٕٗ 

 (Gibcus, 2012) ِٓ ثٌٕؾجؿ فٟ ِشٌٚػٗ

أٔٗ ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثمضالف ثٌنظجةض ِٓ دجفظ إٌٝ أمٌ إال أْ  ثٌذجفظ٠ٌٜٚ 

٘يثةه مظجةض صظف إؽجً أٞ ٠ًجهٞ ٔجؽـ ، إى أْ ٚؽٛه ٘يٖ ثٌظفجس صوػُ 

ثٌؼًّ ثٌم١جهٞ ٚصٌفغ ِٓ ؽٛهر ف١جر ثٌؼًّ، ِٚٓ عُ ثإلّٙجَ ثإلؽّجٌٟ ٌإلهثًر ػٓ 
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ٌضٕظ١ّٟ ؽ٠ٌك ؽؼً ِْؤ١ٌٚجصٙج ػٍٝ ػجصك ثٌّٕظّز ٚدجٌضجٌٟ دٕجء ثالٌضَثَ ث

ٚثٌضٟ صٙوف إٌٝ إػطجء ثٌؼج١ٍِٓ ٚ  ٚصؼ٠ََٖ، إى إْ ثإلهثًر ثٌمجةّز ػٍٝ ثالٌضَثَ،

 ثٌؼّالء أوذٌ ل١ّز ِّىٕز صؼو ّٔٛىؽج إهث٠ًج ٔجػؾج.

 ػٕبصر اٌر٠بدح .  1/2

  (2012: ٠ٌصىَ ثٌّومً ثٌّؼجطٌ ٌٍؼٕجطٌ ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍضفجػً ػٍٝ أًدغ ػٕجطٌ ُٚ٘

Nasurdin,)
 

 اٌر٠بدٞ:  -أ

 ثٌشنض ثٌيٞ ٠مغ فٟ ٌِوَ إؽٌثءثس ث٠ٌٌجهر، ٠ٚو٠ٌ ثإلؽٌثءثس ٚثألٔشطز٘ٛ 

 .ؽ١ّؼٙج

 اٌفرصخ:  -ة

صمو٠ُ  ٟٚ٘ ثٌفؾٛر ثٌّٛؽٛهر د١ٓ ثٌٛثلغ ٚد١ٓ ِج ٘ٛ ِقضًّ فٟ ثٌْٛق، ٚصّغً ثفضّج١ٌز

 .موِز ثٌؼّالء دط٠ٌمز أفؼً ِٓ ثٌط٠ٌمز ثٌقج١ٌز

 إٌّظّخ:  -ج

 .ٚصٌص١خ وً ِٓ ثألٔشطز ٚثٌّظجهً ٚثألشنجصٟ٘ ثإلؽجً ثٌيٞ ٠ضُ ف١ٗ ص١ْٕك 

 اٌّٛارد :  -د

 .ٚصشًّ ثٌّٛثًه ٚثإلِىجٔجس ثٌّضجفز ثٌضٟ ٠ّىٓ ٠ٌٌٍجهٞ أْ ٠ْضغٌّ٘ج فٟ ثٌّٕظّز

 أثؼبد اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح. 1/3

ّٛف صؼضّو ثٌوًثّز ػٕو صٕجٌٚٙج ألدؼجه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ 

 :ثألدؼجه صضالةُ ِغ أ٘وثفٙج صضّغً ف١ّج ٠ٍٝ 
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 اإلثذاع -أ

إْ ِج ٠ض١َّ دٗ ثإلدوثع ٚث٠ٌٌجهر أّٔٙج ِظطٍقجْ ِضوثمالْ ِغ دؼؼّٙج ثٌذؼغ ف١ظ إْ 

صْجػو وً ِّٕٙج ث٢مٌ فٟ هػُ ثٌى١جْ ِّٕٙج ٠ىًّ ث٢مٌ، ٠ٌٚدؾ د١ّٕٙج ػاللز صىج١ٍِز 

ثٌّٕظُ، ٚؽٍخ إ١ٌٙج ِج ٠ّْٝ دجٌؾو٠و أٚ ثٌم١ّز ثٌّؼجفز ثٌضٟ ٟ٘ ِٓ أُ٘ مظجةض 

ثإلدوثع ٚث٠ٌٌجهر ػٍٝ ثٌْٛثء، ٚثٌضٟ ِٓ مالٌٙج صض١َّ ثٌّٕظّجس ػٓ دؼؼٙج ثٌذؼغ 

ثٌؾٙٛه ثٌّذيٌٚز ٚصقمك ثٌّىجٔز ث٠ٌٌجه٠ز فٟ صمو٠ُ ِٕضؾجصٙج أٚ موِجصٙج ، ٠ٚش١ٌ ثإلدوثع إٌٝ 

ِٓ لذً ثٌمٌه أٚ ثٌف٠ٌك، أٚ ثٌّٕظّز إل٠ؾجه ثٌفٌص ثٌؾو٠ور أٚ ثٌقٍٛي ثالّضغٕجة١ز، 

ٚثإلدوثع ٠ضؼّٓ ثالدضىجً ٚثٌضؾ٠ٌخ ٠ٚضضطٍخ ِٓ ثٌّٕظّجس ثٌضنٍٟ ػٓ ثٌّّجًّجس 

ثٌّٛؽٛهر، ٚفٟ ظً ِٕجك ثألػّجي ث١ٌَٛ ثٌيٞ ٠ض١َّ دجٌضغ١١ٌ ث٠ٌٌْغ ثٌضم١ٍو٠ز  ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز

ـ صمو٠ُ ثإلدوثػجس ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثّض١ؼجدٙج ٚثّضغالٌٙج ١ٍّٚز ِّٙز ٌضقم١ك ث١ٌَّر ٠ظذ

 (2216 ِّٛٝ،   ثٌضٕجف١ْز ٌٍّٕظّز.

٠ؼٕٟ ثإلدوثع صطذ١مج ٌألفىجً ثٌؾو٠ور، ف١ظ أْ ثإلدوثع ٘ٛ ػ١ٍّز طٕغ ِٕضؼ ؽو٠و غ١ٌ ٚ

، وّج أْ ِأٌٛف أٚ مظجةض ؽو٠ور ٌّٕضؼ ِٛؽٛه، ٌإل٠فجء دقجؽجس ثٌؼّالء ثٌّضغ١ٌر

ثإلدوثع ٘ٛ صذٕٟ فىٌر أٚ ٍّٛن ؽو٠و ٌظٕجػز ثٌّٕظّز أٚ ّٛلٙج أٚ د١تضٙج ثٌؼجِز دغٌع 

صقم١ك أ٘وثف ثٌّٕظّز فٟ ثٌذمجء ٚثٌّٕٛ، ٚؽؼٍٙج أوغٌ لوًر ثٌّٛثؽٙز ثٌشٌوجس ثٌّٕظّجس 

(Kuratko (2015 , ثٌّٕجفْز فٟ ثٌذ١تز ثٌضٟ صؼًّ ف١ٙج ثٌّٕظّز.
 

صط٠ٌٛث ٌّٕضؼ لجةُ أٚ ػ١ٍّز لجةّز، ٚ٘ٛ ٚفك ِؼ١جً ٠ٚضؼّٓ ثإل٠وثع ثٌضمٕٟ 

ثٌّنٌؽجس طتف إٌٝ إ٠وثع ثٌّٕضؼ ٚإدوثع ثٌؼ١ٍّز، ِٚٓ ثٌّّىٓ ص١١َّ أًدؼز أٔٛثع 

  (2213 ػذو ثٌمجهً،  ًة١ْ١ز ِٓ ثإلدوثػجس ثٌضم١ٕز ٚ٘ٝ:
 

 صمو٠ُ صم١ٕجس ؽو٠ور، إ٠وثع ثٌّٕضؼ ٚثٌؼ١ٍّز، ٚػذؾ ثٌؾٛهر. - أ

 .ٌّىجفأر أٚ ثٌضؼ٠ٛغثٌضغ١١ٌثس فٟ أٔظّز ث -ح

 .ثإل٠وثػجس ثٌّؼ١ج٠ًز فٟ ِٕظِٛز ثٌؼًّ -ػ

 .ثإلدوثػجس ثٌضٟ صوي ػّٕأ ػٍٝ إّٙجَ ثٌؼجًِ ٚثشضٌثوٗ -ه
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 اٌطاللخ:  - ة

ثٌطاللز ٘ٝ ثٌموًر ػٍٝ إٔضجػ ػوه وذ١ٌ ِٓ ثألفىجً ٚثٌظًٛ ٚثٌضغ١١ٌثس ثٌّالةّز فٝ 

ثٌضوثػ١جس، أٜ لوًر ثٌمجةو ٚلش ِقوه أٚ ٘ٝ ثٌٌْٙٛز ٚثٌٌْػز ثٌضٝ ٠ضُ دٙج إّضوػجء 

ث٠ٌٌجهٜ ػٍٝ إٔضجػ ػوه وذ١ٌ ِٓ ثألفىجً فٝ ٚفور ١ٍِٕز ِؼ١ٕز ف١ظ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ 

فٌطز أوذٌ دؼو صغذ١ش وجفز ثٌؼٛثًِ ثألمٌٜ إل٠ؾجه أفىجً ىثس ل١ّز ِٓ د١ٓ ٘يث ثٌؼوه 

  إٌٝ إّضنالص أًدؼز أٔٛثع ٌٍطاللز ٟٚ٘: جٌذجفغ١ٓثٌىذ١ٌ ٚلو صٛطٍش هًثّجس ؽ

(2213ٔٗ،  ثٌْىجً
 

 اٌطاللخ اٌٍفظ١خ: -1

٠ٚش١ٌ ٘يث ثٌؼجًِ إٌٝ ثٌموًر ػٍٝ إٔضجػ ػوه وذ١ٌ ِٓ ثٌىٍّجس دشٌؽ أْ صضٛثفٌ فٝ  

 صٌص١خ ثٌىٍّز مظجةض ِؼ١ٕز وأْ صذوأ أٚ صٕضٙٝ دقٌف ِؼ١ٓ.

 طاللخ اٌزذاػٟ:  -1

ٚ٘ٝ ثٌموًر ػٍٝ إٔضجػ أوذٌ ػوه ِٓ ثٌىٍّجس ثٌضٝ صضٛثفٌ ف١ٙج شٌٚؽ ِؼ١ٕز ِٓ ف١ظ  

 ثٌّؼٕٝ  أّّجء ثٌّٕظّجس ثٌّّجعٍز ألٔشطز ثٌّٕظّز ثٌضٝ ٠ؼًّ ف١ٙج ثٌمجةو ث٠ٌٌجهٜ(.

 طاللخ األفىبر:   -3

ٚ٘ٝ ثٌموًر ػٍٝ ىوٌ أوذٌ ػوه ِٓ ثألفىجً فٝ ٍِٓ ِقوه ٚال ٠ؤمي فٝ ثإلػضذجً  

ٔٛع ٘يٖ ثألفىجً أٜ ال ٠ؤعٌ ػٍٝ صم١١ُ ثٌشنض ألْ ثٌٕٛع أٚ ثٌى١ف فٝ ثألفىجً 

٠نضض دٙج ػجًِ ثألطجٌز أِج هًؽز ثٌطاللز صقْخ ػٍٝ أّجُ ثٌّؾّٛع ثٌىٍٝ ٌؼوه 

 قوط فٟ ثألطجٌز.ثإلّضؾجدجس هْٚ ثٌٕظٌ إٌٝ ٔٛػ١ضٙج وّج ٠

 اٌطاللخ اٌزؼج١ر٠خ: -4

ٚصش١ٌ ثٌٍموًر ػٍٝ ثٌضفى١ٌ ث٠ٌٌْغ فٝ ثٌىٍّجس ثٌّضظٍز ٚثٌّالةّز ٚثٌٌّصذطز دّٛلف  

ِؼ١ٓ ٚإمضالف ػجًِ ثٌطاللز ثٌضؼذ٠ٌ١ز ػٓ ػجًِ ثٌطاللز ثٌفى٠ٌز ثٌْجدك ٠أصٝ ِٓ 

مالي ػٍٝ أْ صىْٛ ٌوٜ ثٌمجةو ث٠ٌٌجهٜ ثٌموًر ػٍٝ ص١ٌٛو أفىجً ِؼ١ٕز ٚط١جغز صٍه 

 ف صّجِج ػٓ ثٌّٛػٛع ِقً ثٌٕمجٓ.ثألفىجً فٝ ِٛػٛع ؽو٠و ِنضٍ
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 اٌّرٚٔخ: - ج

ٚصؼٕٝ ثٌموًر ػٍٝ ثإلٔضمجي ثٌّالةُ ِٓ ِٛػغ إٌٝ آمٌ فٝ ٌّػز ٚػوَ ثٌضغذ١ش  

ٚثٌضظٍخ دٛؽٙز ٔظٌ ٚثفور، ٚصش١ٌ ثٌٌّٚٔز إٌٝ هًؽز ثٌٌْٙٛز ثٌضٝ ٠ؼذٌ دٙج ثثٌمجةو 

فِ إ٘ضّجِج وذ١ٌثً ث٠ٌٌجهٜ ِٛلفجً ِج أٚ ٚؽٙز ػم١ٍز ِؼ١ٕز. ٚلو أ٘ضُ وغ١ٌ ِٓ ػٍّجء ثٌٕ

دئؽٌثء ثٌؼو٠و ِٓ ثٌوًثّجس ػٓ ِفَٙٛ ثٌٌّٚٔز ٚفٝ هًثّجس ٚلو ثٔضٙش إٌٝ ٚؽٛه 

(2216 فجًُ،  ثٌٌّٚٔز ثٌضٍمجة١ز(. ،ػج١ٍِٓ إع١ٕٓ ّٚ٘ج :  ثٌٌّٚٔز ثٌضى١ف١ز 
 

 اٌّرٚٔخ اٌزى١ف١خ: -

ٟٚ٘ لوًر ثٌمجه ث٠ٌٌجهٜ ػٍٝ صغ١١ٌ ثٌٛؽٙز ثٌي١ٕ٘ز ثٌضٝ ٠ٕظٌ ِٓ مالٌٙج إٌٝ فً  

ِشىٍز ِقوهر ٟٚ٘ دٙيث ثٌّؼٕٝ ٠ّىٓ أْ صؼضذٌ ثٌطٌف ثٌّٛؽخ ثٌّمجدً ٌٍضى١ف 

 ثٌؼمٍٟ، ٚثٌشنض ثٌٌّْ ِٓ ف١ظ ثٌضى١ف ثٌؼمٍٟ ِؼجه ٌٍشنض ثٌّضظٍخ ػم١ٍجً.

 اٌّرٚٔخ اٌزٍمبئ١خ: -

إٔضجػ أوذٌ ػوه ِّىٓ ِٓ ثألفىجً ثٌّنضٍفز ٚثٌّضٕٛػز ٟٚ٘ ثٌموًر ػٍٝ ٌّػز 

ثٌٌّصذطز دّٛلف ِؼ١ٓ ٠ٚؾخ ػوَ ثٌنٍؾ د١ٓ ػجًِ ثٌٌّٚٔز ثٌضٍمجة١ز ٚػجًِ ثٌطاللز 

ثٌفى٠ٌز فذ١ّٕج ٠ذٌٍ ػجًِ ثٌٌّٚٔز أ١ّ٘ز صغ١ٌ إصؾجٖ ثألفىجً ٠ذٌٍ ػجًِ ثٌطاللز أ١ّ٘ز 

 ص١ٌٛو ػوه وذ١ٌ ِٓ ٘يٖ ثألفىجً.

  األصبٌخ: - د

ٌموًر ػٍٝ إٔضجػ أفىجً أٚ أشىجي أٚ طًٛر ِض١َّر أٚ ف٠ٌور ػٕظٌثً أّج١ّجً فٝ صؼضذٌ ث

ثٌضفى١ٌ ثإلدضىجًٜ ٚثٌمجةو ث٠ٌٌٍجهٜ ثٌّذضىٌ ىٚ صفى١ٌ ػٍٝ هًؽز ػج١ٌز ِٓ ثألطجٌز أٜ 

أٔٗ ال٠ىًٌ أفىجً ثٌّق١ط١ٓ دٗ، فضىْٛ ثألفىجً ثٌضٝ ٠ٌٛو٘ج ؽو٠ور فٝ ػٛء ثألفىجً 

٠ٌٓ ٠ّٚىٓ ثٌقىُ ػٍٝ ثٌفىٌر دجألطجٌز إىث وجٔش ثٌضٝ صذٌٍ ػٓ ثألشنجص ث٢م

ِض١َّر ٚف٠ٌور، ٚال صىًٌ ثألفىجً ثٌشجةؼز ٚثٌضم١ٍو٠ز،  ٚثٌمجةو ث٠ٌٌجهٜ طجفخ ثٌضفى١ٌ 

ثألط١ً دٙيث ثٌّؼٕٝ ٘ٛ ثٌمجةو ثٌيٞ ال ٠ىًٌ أمطجء ث٢م٠ٌٓ ٚفٌٍُٛٙ ثٌضم١ٍو٠ز 

(2212 ثٌؼض١ذٝ، ٌٍّشىالس. 
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  اٌثمبفخ اٌر٠بد٠خ. 1/4

ِفَٙٛ ثٌغمجفز ث٠ٌٌجه٠ز دجالصؾجٖ ثالؽضّجػٟ ثإل٠ؾجدٟ ٔقٛ ثٌّغجٌِر ثٌشنظ١ز ٠ٌصذؾ 

ثٌضؾج٠ًز ٚ٘ٛ ٠ْجػو ٠ٚوػُ ثٌٕشجؽ ث٠ٌٌجهٞ، ٚصؼو ثٌغمجفز ث٠ٌٌجه٠ز ِٓ ثٌؼٛثًِ 

ثٌّّٙز ثٌضٟ صقوه صٛؽٙجس ثٌمجهر ٔقٛ ِذجهًثس ٠ًجهر ثألػّجي، ف١ظ إْ ثٌغمجفز ثٌضٟ 

ٌّنجؽٌر ٚثالّضمال١ٌز ٚثإلٔؾجٍ ٚغ١ٌ٘ج صْجػو صشؾغ ٚصموً ثٌٍْٛو١جس ث٠ٌٌجه٠ز وج

فٟ ثٌض٠ٌٚؼ إلِىج١ٔز فوٚط صغ١١ٌثس ؽي٠ًز فٟ ثٌّؾضّغ، ٚدجٌضجٌٟ فئْ ثٌغمجفجس 

صوػُ ِفج١ُ٘ ثألِضغجي ٚثٌطجػز ٚثٌٌلجدز ٚث١ٌْطٌر، ٚثأل٘ضّجَ دجألفوثط ثٌّْضمذ١ٍز 

ٟ صّغً ثٌضٝ ٠ضٛلغ أْ صٕضؼ ػٕٙج ٍّٛو١جس ثٌضقًّ ٚثٌّنجؽٌر ٚثإلدوثع ٚثٌض

ٚثٍه٘جًر فٟ ثٌمٌْ  ٍّٛو١جس ث٠ٌٌجهر، فجاللضظجه٠جس ثٌضٟ شٙوس ّٔٛأ

ثٌؼش٠ٌٓ صشضٌن فٟ صذ١ٕٙج ٌغمجفز ثألػّجي، ٟٚ٘ ثٌغمجفز ثٌضٟ ٠ّىٓ ٚطفٙج دجٌغمجفز 

ث٠ٌٌجه٠ز، ٚدٛػٛؿ أوغٌ صضطٍخ ثٌغمجفز ث٠ٌٌجه٠ز صشؾ١غ ِّجًّز ٠ًجهر ثألػّجي 

ألػّجي، ٚفىِٛز صوػُ ثٌؼٍَٛ ثٌٕظ٠ٌز ٚصقف١َ ثٌّؾضّغ ػذٌ صؼٍُ ِذجها ٠ًجهر ث

(2211 ثٌش١ٌّٜ، ٚثٌضطذ١م١ز ٚصوػُ ٠ًجهر ثألػّجي ِٓ مالي ١ّجّضٙج ٚلٛث١ٕٔٙج.  
 

 :اٌؼب١ٍِٓ أداءزط٠ٛر ٌ اإلطبر اٌفىرٜ -2

 اٌؼب١ٍِٓ.  أداءِفَٙٛ رط٠ٛر  2/1

ظ١فٟ ِاآا دااا١ٓ أوغااٌا ثٌّؾاااجالس ثٌضااٟا اللاااش ث٘ضّاااجَ ثٌذاااجفغ١ٓ فااٟا ِنضٍاااف  ٠ؼاااو ثألهثء ثٌااٛا

ث ػٍاااٝا  ثٌضنظظااااجس ثٌؼ١ٍّااااز ٚوااااجْ ٞ ثٔؼىجّااااج وذ١اااٌا ٌضؼمااااو ؽذ١ؼااااز ثٌؼٕظاااٌا ثٌذشاااٌا

ثمااضالف ثٌٕضااجةؼ ثٌضاٟا صٛطاًا ث١ٌٙااج ٘ااؤالء ثٌذااجفغ١ٓ، مجطااز ف١ّااج ٠ضؼٍااك دضقو٠ااو ثٌؼٛثِاًا 

ثٌّااااؤعٌر ػٍاااٝا أهث ٖ ٚهًؽااااز صااااأع١ٌ واااًا ِٕٙااااج ػٍاااٝا ِْااااضٛٞ ٘اااايث ثألهثء. ِٚااااغ أْ ٘اااايث 

ّجس ثٌٌة١ْاااا١ز فاااٟا ٔظ٠ٌااااجس  َ ِااآا  ثٌّْاااٍا ٛنثٌّفٙاااٛا ثإلهثًٞ، إال إٔاااٗا ال  ثٌضٕظاااا١ُ ٚثٌْاااٍا

   ٠َثي ِٓ أوغٌ ثٌّٛػٛػجس صٕجٚالً ٌوٜ  ثٌذجفغ١ٓ.

 : ثٌضجٌٟ ثٌؾوٚي فٟ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ِفَٙٛ ػٓ أهد١جس ِٓ ٌٙج  أص١ـ ِج ثٌذجفظ ٚصٛؽَ
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 (1اٌدذٚي رلُ )

 ِفَٙٛ أداء اٌؼب١ٍِٓ

 اٌّفَٙٛ اٌجبح 

 ثٌّفٌٚع ٌٍّؼوي ٚفمجً  ٚٚثؽذجس ِْؤ١ٌٚجس ِٓ ثٌٛظ١فز دأػذجء ثٌم١جَ  2211ثٌظٌث٠ٌر، 

 .ثٌّوًح ثٌىفء ثٌؼجًِ ِٓ أهث ٖ

.ثألػّجي ِٓ ػًّ دأٞ ل١جِٗ ػٕو ثٌّٛظف ٠قممٗ ثٌيٞ ثٌٕجصؼ  2211ِجػٝ، 
 

 

 ٚثّضغالٌٙج ٚثٌذش٠ٌز ثٌّج١ٌز ٌٍّٛثًه ثٌّٕظّز ثّضنوثَ ٌى١ف١ز ثٔؼىجُ  2212ثٌوثٜٚ، 

.أ٘وثفٙج صقم١ك ػٍٝ لجهًر صؾؼٍٙج دظًٛر ٚفؼج١ٌز دىفجءر
 

 

 ألٔظّز ٚإصذجػٗ ثٌّذيٚي ثٌؾٙو ٔض١ؾز ثٌفٌه فممٙج ثٌضٟ ثٌٕضجةؼ ِؾّٛع  2221ػذ١و، 

أ٘وثفٙج. ٌضقم١ك ٠ْٚؼٝ دٙج ٠ؼًّ ثٌضٟ ثٌّٕظّز ٚصؼ١ٍّجس
 

 

ِٙجِٙج. إ١ٌٗ إّٔوس ثٌضٟ ٚظ١فضٗ دّضطٍذجس ثٌّٛظف ثٌضَثَ  2221ًِؼجْ، 
 

 

 .اٌجبح اٌّصذر: إػذاد 

فٟ صٕجٌٚٗ  حّذاٜٚ ػّر، إال أْ ثٌوًثّز صضفك ِغ ِفَٙٛ ثٌّفج١ًُ٘ٚغُ صؼوه صٍه 

ثٌٕضجةؼ ثٌٕٙجة١ز ثٌّقممز ٌٚىٓ ِغ ٌِثػجر شٌٚؽ ثألًدؼز ٌّفَٙٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجػضذجًٖ 

 ٚثٌّضّغٍز فٟ : ثٌى١ّز، ثٌٕٛػ١ز، ثٌضىٍفز، ٚثٌّور ث١ٌَِٕز ثٌّقوهر.
 

 

 اٌؼب١ٍِٓ.  أداءِٚحذداد رط٠ٛر  ِؼب١٠ر 2/2

 ثٌؼج١ٍِٓ ِٓ مالي ِج٠ٍٝ: أهثء١ّضُ صٕجٚي ثدؼجه ِٚقوهثس صط٠ٌٛ 

 رط٠ٛر أداء اٌؼب١ٍِٓ. ِؼب١٠ر - أ

٠ضطٍخ صقو٠و ِْضٛٞ ثألهثء ثٌفٌهٞ ثٌٌّغٛح ف١ٗ ِؼٌفز ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صقوه ٘يث 

ثٌّْضٛٞ ِٚج١٘ز ثٌضفجػً د١ّٕٙج، ٚ٘يث أٌِ ١ٌِ دجًٌْٙ ٚىٌه ٌضؼوه ٘يٖ ثٌؼٛثًِ ِٓ 

ْ هًٚ وً ػجًِ ِٓ ٘يٖ ثٌؼٛثًِ فٟ ػاللضٗ دّْضٛٞ ثألهثء غ١ٌ ؽٙز، دجإلػجفز إٌٝ أ

ِؼٌٚف، وّج أْ ظجٌ٘ر ثألهثء صَهثه صؼم١وث ٔظٌث ٌضؼجًح ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطً إ١ٌٙج 

ثٌذجفغْٛ فٟ ٘يث ثٌّؾجي، ٠ٌٚٞ ثٌذؼغ ث٢مٌ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ أْ أُ٘ ِؼج١٠ٌ ثألهثء ف١ّج 

ٍٝ٠ :2019) Viswesvaran,  ) 

 اٌدٛدح.  -

ٟ٘ ثٌّؤشٌ ثٌنجص دى١ف١ز ثٌقىُ ػٍٝ ؽٛهر ثألهثء ِٓ ف١ظ هًؽز ثإلصمجْ، ٚؽٛهر 



 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
24 

 

 

ثٌنوِز ، ٌيٌه ٠ؾخ أْ ٠ضٕجّخ ِْضٛٞ ثٌؾٛهر ِغ ثإلِىج١ٔجس ثٌّضجفز، ٚ٘يث ٠ْضوػٟ 

ٚؽٛه ِؼ١جً ٌوٞ ثٌٌ ّجء ٚثٌؼج١ٍِٓ ٌالفضىجَ إ١ٌٗ إىث هػش ثٌؼًٌٚر فؼال ػٓ 

 هثء ثٌنوِز فٟ ػٛء ثأل٘وثف ثٌّْضٙوفز.ثإلصمجْ ػٍٝ ِْضٛٞ ثٌؾٛهر ثٌّطٍٛح فٟ أ

 اٌى١ّخ.  - 

ٟ٘ فؾُ ثٌؼًّ ثٌّٕؾَ فٟ ػٛء لوًثس ٚإِىجٔجس ثٌؼج١ٍِٓ ٚال ٠ضؼوث٘ج ٚفٟ ثٌٛلش 

ىثصٗ ال ٠مً ػٓ لوًثصُٙ ٚإِىجٔجصُٙ ألْ ىٌه ٠ؼٕٟ دؾء ثألهثء، ِّج ٠ظ١خ ثٌؼج١ٍِٓ 

ًّ ثٌّٕؾَ ووثفغ ٌضقم١ك دجٌضٌثمٟ ٚثٌالِذجالر، ٌيٌه ٠فؼً ثالصفجق ػٍٝ فؾُ ٚو١ّز ثٌؼ

 ِؼوي ِمذٛي ِٓ ثٌّٕٛ فٟ ِؼوي ثألهثء دّج ٠ضٕجّخ ِغ ِج ٠ىضْذٗ ثٌفٌه ِٓ مذٌثس.

 اٌٛلذ. - 

صٌؽغ أ١ّ٘ز ثٌٛلش إٌٝ وٛٔٗ ًِٛه غ١ٌ لجدً ٌٍضؾو٠و أٚ ثٌضؼ٠ٛغ فٙٛ ًأّّجي ١ٌِٚ 

٠ضُ صٕف١ي همً، ِّج ٠قضُ أ١ّ٘ز ثّضغالٌٗ ثالّضغالي ثألِغً، فٙٛ د١جْ صٛلؼٟ ٠قوه ِضٟ 

ِْؤ١ٌٚجس ثٌؼًّ، ٌيٌه ٠ٌثػٟ ثالصفجق ػٍٝ ثٌٛلش ثٌّٕجّخ إلٔؾجٍ ثٌؼًّ ػٍٝ أْ 

 ٠ٌثػٝ:

 و١ّز ثٌؼًّ ثٌّطٍٛح ثٌم١جَ دٗ.• 

 ػوه ثٌؼج١ٍِٓ ثٌال١ٍِٓ إلٔؾجٍ ثٌؼًّ. •

 اإلخراءاد.  -د

ػذجًر ػٓ مطٛثس ٌِصذز ٌٍضطذ١ك ثٌؼٍّٟ ٌٍّٙجًثس ثٌٛثؽخ ثٌم١جَ دٙج، ٚدجٌٌغُ ِٓ 

ثإلؽٌثءثس ٚثٌنطٛثس ثٌّضذؼز فٟ إٔؾجٍ ثٌؼًّ ِضٛلؼز ٚفك لٛثػو ٚلٛث١ٔٓ ٚٔظُ وْٛ 

ٚصؼ١ٍّجس، إال أٔٗ دفؼً ثالصفجق د١ٓ ثٌّو٠ٌ٠ٓ ٚثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ ثإلؽٌثءثس ثٌّضذؼز فٟ 

 إٔؾجٍ ثٌؼًّ.      

 اٌؼب١ٍِٓ. أداءِحذداد رط٠ٛر  - ة

إْ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ال ٠ضقوه ٔض١ؾز ٌمٛٞ أٚ ػغٛؽ ٔجدؼز ِٓ هثمً ثٌفٌه ٔفْٗ فمؾ، ٌٚىٓ 

ٔض١ؾز ٌؼ١ٍّز ثٌضفجػً ٚثٌضٛثفك د١ٓ ثٌمٛٞ ثٌوثم١ٍز ٌٍفٌه ٚثٌمٛٞ ثٌنجًؽ١ز ثٌّق١طز دٗ، 
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ف١ظ ٠ٌٞ ثٌذؼغ أْ ثٌٍْٛن ثإلْٔجٟٔ ٘ٛ ثٌّقوه ألهثء ثٌفٌه ٚ٘ٛ ِقظٍز ثٌضفجػً 

 (2212، ط١ٍقز  ّٛلف ثٌيٞ ٠ٛؽو ف١ٗ.د١ٓ ثٌفٌه ٚٔشأصٗ ٚثٌ

أِج ثٌذؼغ ث٢مٌ ف١ٌٞ أْ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ال ٠ؼضّو فمؾ ػٍٝ لوًثصُٙ، ٚإّٔج ٠ؼضّو أ٠ؼج 

ػٍٝ هثفؼ١ضُٙ، ٚ٘يٖ ثٌوثفؼ١ز ال صؼضّو دظفز ػجِز ػٍٝ ظٌٚف ثٌؼًّ ثٌّجه٠ز، ٚإّٔج 

   .  ِغ فجؽجس ثألفٌثه فٟ ثٌضفجػًصؼضّو ػٍٝ ثٌظٌٚف ثإلؽضّجػ١ز 

(Methijs,2014)      

أْ ثٌّموًر ٚ ثٌٌغذز فٟ ثٌؼًّ ٠ضفجػالْ ِؼج فٟ صقو٠و ِْضٛٞ ٠ٌٜ أفو ثٌذجفغ١ٓ 

 ثألهثء، أٞ صأع١ٌ ثٌّموًر فٟ ثٌؼًّ ػٍٝ ِْضٛٞ ثألهثء ٠ضٛلف ػٍٝ هًؽز ًغذز

ثٌشنض فٟ ثٌؼًّ، ٚدجٌؼىِ فئْ صأع١ٌ ثٌٌغذز فٟ ثٌؼًّ ػٍٝ ِْضٛٞ ثألهثء ٠ضٛلف 

 ( 2216 ثٌقٌثًشز،       ػٍٝ ِموًر ثٌشنض ػٍٝ ثٌم١جَ دجٌؼًّ.

ٕٚ٘جن ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ِٓ ٠ش١ٌ إٌٝ أْ ثألهثء  ٠ضقوه ٔض١ؾز صفجػً د١ٓ ِقوهثس عالعز 

 )   ػٍٝ أهثء ثٌؼًّ، ٚفمج ٌّج ٠ٍٝ: ًة١ْ١ز ٟ٘: ثٌوثفؼ١ز ثٌفٌه٠ز، د١تز ثٌؼًّ، ٚثٌموًر

Mariella, 2015)   

 اٌذافؼ١خ اٌفرد٠خ: -

٠ضٛلااف ِااوٜ ٔؾااجؿ ثٌّٕظّااجس ٚفؼج١ٌضٙااج ػٍااٝ ِااوٜ هثفؼ١ااز ٚفّااجُ ثٌؼااج١ٍِٓ دٙااج، 

ٌااايٌه فالداااو ػٍاااٝ ثٌّاااو٠ٌ٠ٓ أْ ٠ضفّٙاااٛث ِؼٕاااٟ ٚؽذ١ؼاااز هثفؼ١اااز ثٌفاااٌه ٚمجطاااز فاااٟ 

٘ااااٟ: ر ثٌٌغذااااز فااااٟ ِّجًّااااز ِٛثلااااف ثٌؼّااااً، ٚفْااااخ ثصؾااااجٖ ثٌذااااجفغ١ٓ فجٌوثفؼ١ااااز 

٠ااااؤهٞ ٘اااايث  ِْااااضٛٞ ػااااجي ِاااآ ثٌؾٙااااو ٌضقم١ااااك ثأل٘ااااوثف ثٌضٕظ١ّ١ااااز، شاااا٠ٌطز أْ

 ثٌؾٙو إٌٝ إشذجع دؼغ ثٌقجؽجس ثٌفٌه٠زر.

 اٌمذرح ػٍٝ األداء.  -

صؼٕااااٟ ثّااااضطجػز ثٌفااااٌه أهثء ثٌؼّااااً ثٌّٛوااااً إ١ٌااااٗ دجٌوًؽااااز ثٌّطٍٛدااااز ِاااآ ثإلصمااااجْ 

ٚصؼضذااٌ ثٌمااوًر دااوًؽجصٙج ثٌّنضٍفااز  ِضفمااج فااٟ ىٌااه ِااغ ثٌّؼااج١٠ٌ ثٌّٛػااٛػز ِْااذمج،

ّ٘ااااج ثٌّؼٌفااااز ٚثٌّٙااااجًر، ف١ااااظ صؼذااااٌ  فظاااا١ٍز ثٌضفجػااااً داااا١ٓ ِضغ١اااا٠ٌٓ ٘ااااج١ِٓ

ثٌّؼٌفاااز ػااآ فظااا١ٍز ثٌّؼٍِٛاااجس ثٌضاااٟ صٛؽاااو ػٕاااو ثٌفاااٌه ثصؾاااجٖ شاااٟء ِؼااا١ٓ، فاااٟ 



 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
26 

 

 

فاا١ٓ ٠مظااو دجٌّٙااجًر صطذ١ااك ِااج ٠ؼٌفااٗ ثإلْٔااجْ ٚثوضْااجح مذااٌر ِاآ ٘اايث ثٌضطذ١ااك 

 ِج ٠مَٛ دٗ ِٓ أػّجي.  صْجػوٖ ػٍٝ طمً لوًصٗ ػٍٝ 

 ث١ئخ اٌؼًّ.  -

٘اااٟ ثٌذ١تاااز ثٌوثم١ٍاااز ثٌضاااٟ صٛؽاااو هثماااً ثٌذٕاااه ٚصاااؤعٌ ف١اااٗ ِااآ ثٌاااوثمً، ٚصضّغاااً فاااٟ 

ثٌٕااااٛثفٟ ثٌف١ٕااااز ٚثإلؽٌثة١ااااز ألهثء ثٌنوِااااز ثٌّظااااٌف١ز هثمااااً ثٌذٕااااه وطااااٌق أهثء 

ثٌنوِاااز ٚثٌضم١ٕاااز ثٌّْاااضنوِز ٚثٌااإظُ ٚثٌماااٛث١ٔٓ ثٌنجطاااز دجٌّٕظّاااز دّاااج ف١ٙاااج ث١ٌٙىاااً 

ز ٚغ١اااٌ ثٌٌّااا١ّز ٚأّٔاااجؽ ثٌٌّاااّٟ ٚغ١اااٌ ثٌٌّاااّٟ، ِٚؾّٛػاااجس ثٌؼّاااً ثٌٌّااا١ّ

ثالصظاااااجالس ٚأّاااااٍٛح ثٌم١اااااجهر ٚٔظاااااجَ ثألؽاااااًٛ ٚثٌقاااااٛثفَ ٚثٌّٙاااااجًثس ثٌّضاااااٛفٌر 

 ٚثٌفٍْفز ثإلهث٠ًز.   

أْ ػااااوَ ٚؽااااٛه ثصفااااجق داااا١ٓ ثٌذااااجفغ١ٓ فااااٛي ِقااااوهثس  ثٌذجفااااظِّاااج ّااااذك صْااااضٕضؼ 

 ثألهثء ٠ٚؼٛه ىٌه إٌٝ ػور أّذجح ِٕٙج:

 ِقوهثس فتز أمٌٜ. إْ ِقوهثس أهثء فتز ِؼ١ٕز ِٓ ثألفٌثه ١ٌْش ٟ٘ -

ِؼ١ٕااااز ١ٌْااااش دجٌؼااااًٌٚر ٘ااااٟ ٔفْااااٙج  ِٕظّااااجسإْ ِقااااوهثس أهثء ثألفااااٌثه فااااٟ  -

 أمٌٜ. ِٕظّجسِقوهثس أهثء ثألفٌثه فٟ 

 إْ ثٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ثٌنجًؽ١ز ٌٙج صأع١ٌ فٟ ِقوهثس ثألهثء. -

 رم١١ُ أداء اٌؼب١ٍِٓ. 2/3

ثٌٕضجةؼ ثٌّقممز ِٚمجًٔضٙج صؼو ػ١ٍّز صم١١ُ ثألهثء ٔشجؽ ٠مَٛ دٗ ثٌذٕه دٙوف ل١جُ 

دجأل٘وثف ثٌّقوهر ِٓ لذً، عُ صمو٠ٌ ثالٔقٌثفجس د١ٓ صٍه ثٌٕضجةؼ  ٚ٘يٖ ثأل٘وثف ِغ 

صمظٟ أّذجدٙج ٚثٌذقظ فٟ ؽٌق ػالؽٙج ٚثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌالٍِز ٌضظق١ـ ٘يٖ 

 ( 2213ثٌش٠ٌف،     ثالٔقٌثفجس.

 رط٠ٛر أداء اٌؼب١ٍِٓ. 2/4

 (2211، فّٛه   :ثٌؼج١ٍِٓ ف١ّج ٠ٍٝصضّغً ث١ٌجس صط٠ٌٛ أهثء 
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 :اٌزذر٠ت اٌّطزّر -أ

ًصذجن فٟ ٔفِ ثٌٛلش ػٕو ػوَ ِؼٌفز ِج ٠ؾخ ثٌم١جَ ، ٚثألدجإلفذجؽ٠شؼٌ ثٌّٛظف  

ّْ ىٌه ٠ض١ـ  ،دٗ، ٌٚىٓ ػٕو صو٠ًذٗ ِٓ ثٌّضٛلغ أْ ٠ىْٛ أوغٌ إٔضجؽجً ٚإٔؾجٍثً ألػّجٌٗ أل

 ٌٗ فُٙ ِج ٘ٛ ِضٛلغ ِٕٗ ألهثء ِٙجِٗ ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ. 

 :رٛف١ر اٌّؼذاد ٚاألدٚاد إٌّبضجخ  -ة

صؼًّ دجٌّٕظّز ٠ؾخ ثٌضأوو دشىً ٠ِٟٛ أٚ هًٚٞ ِٓ أْ ثٌّؼوثس ٚثألهٚثس ثٌّٛؽٛهر 

لوًر ثٌّٛظف ػٍٝ إوّجي ػٍّٗ ِٚٙجِٗ ث١ِٛ١ٌز إلٔؾجٍ  ٚىٌه ٌضفؼ١ًدشىً طق١ـ، 

  .ثٌّىٍف دٙج  ثٌّٙجَ

 :اٌحٛافس غ١ر اٌّىٍفخ -ج

ٕ٘جن ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؾٛثةَ ثٌظغ١ٌر ثٌضٟ صضّجشٝ ِغ ١َِث١ٔجس ثٌشٌوجس ثٌظغ١ٌر  

ػٍٝ دٕجء  ثٌفٌهأ٠ؼجً، ٚلو صشًّ ٚثؽذجس ٚظ١ف١ز أوغٌ صْجػو  ثٌؼج١ٍِٓٚثٌضٟ صقفَ 

ووثفؼجً ٌضق١ْٓ ثألهثء، ٚصذ١ٓ هًثّز  ،ثٌغمز، أٚ ٠ّىٓ صمو٠ُ إؽجٍر ٠َٛ ِوفٛػز ثألؽٌ

٘ٛ ثٌغٕجء ث٠ٌٌْغ  ثٌؼج١ٍِٓ% ِٓ 32أْ ثٌقجفَ ثٌّفؼً ٌوٜ  2222أؽ٠ٌش فٟ ػجَ 

 ٚثٌظجهق ِٓ ِو٠ٌ٠ُٙ.

 اٌفرد.ِراخؼخ أداء  -د

هًثّجس ِٓ أفؼً ثٌطٌق ثٌّْضنوِز ٌضق١ْٓ أهثءٖ، فذقْخ  أهثء ثٌفٌهصؼو ٌِثؽؼز 

، ِٕظّضزِغ أ٘وثف  ثٌفٌهفئْ ٘يث ثٌضم١١ُ ٠ْجػو ػٍٝ ثٌضأوو ِٓ صٛثفك أ٘وثف ثٌذجفغ١ٓ 

ٚصط٠ٌٖٛ دٙوف صٌل١ضٗ ِٚؼجٌؾز ثٌّشجوً  ثٌفٌهوّج ٠ْجػو ػٍٝ ٚػغ مطز ٌضو٠ًخ 

دشىً هًٚٞ فٛي أهثء  ِالفظجس ثألهثء٠ؾخ أْ ٠موِٛث  ثٌّو٠ٌ٠ٓثٌّٛؽٛهر، ِٚغ أْ 

َ ػٓ ثٌط٠ٌمز ثٌضٟ ش ٌٍقو٠ظ دشىً ٌِو٠ٌْٕٛز صض١ـ ثٌٛل، إال أْ ثٌٌّثؽؼز ثثٌفٌه

  .ٌٍّٕظّزأوغٌ ل١ّز دجٌْٕذز  ثٌفٌه٠ّىٓ أْ ٠ظذـ ف١ٙج ث

 :ث١ئخ ػًّ رح  ػٍٝ اٌزؼٍُ -ٖ

صظٌٙ ثٌوًثّجس أْ ثٌمجهر ثٌٕجؽق١ٓ ٠ٕشؤْٚ د١تز ػًّ صقفَ ػٍٝ ثٌضفى١ٌ، ٚىٌه ِٓ  

مالي ِشجًوز ثٌنذٌثس د١ٓ أػؼجء ثٌف٠ٌك دشىً ٠ؾؼٍُٙ أوغٌ ثٔفضجفجً ٌٍضؼٍُ ِٓ 
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دؼؼُٙ ثٌذؼغ، ٚ٘يث ِٓ شأٔٗ صشؾ١غ ثٌقٛثً ثٌّفضٛؿ ٚثإلدوثع، دجإلػجفز إٌٝ ىٌه 

  ٍٛي ػج١ٌز ثٌؾٛهر ٌٍّشىالس.دضىجً فأفئْ ٘يٖ ثٌذ١تز صْجػو ػٍٝ 

 ثبٌثبً:  اإلطبر ا١ٌّذأٝ ٌٍذراضخ:

 اإلخراءاد إٌّٙد١خ ٚرٛص١ف ػ١ٕخ اٌذراضخ: -أ

 ِدزّغ اٌذراضخ. -1

٠مظو دّؾضّغ ثٌوًثّز ؽ١ّغ ِفٌهثس ثٌظجٌ٘ر ِقً ثٌذقظ فٝ ػٛء ثٌّشىٍز ثٌذقغ١ز 

دفٌٚع ثٌذٕه ثألٍ٘ٝ ٚأ٘وثفٙج، ٚدٕجء ػٍٝ ىٌه فئْ ِؾضّغ ثٌوًثّز ٠ضّغً فٝ ثٌؼج١ٍِٓ 

 -إهثًر ّٚطٝ -دّقجفظز ثٌمجٌ٘ر ٚثٌؾ١َر، ِٓ ِنضٍف ثٌّْض٠ٛجس ثإلهث٠ًز   إهثًر ػ١ٍج

إهثًر صٕف١ي٠ز( ٚىٌه فضٝ ٠ىْٛ ٕ٘جن صّغ١ال ٌٙيث ثٌّْضٜٛ ٚصفجهٜ أفضّجي ػوَ صّغ١ً 

 ( ِفٌهر.11361ثٌذ١جٔجس ٌٙيث ثٌّؾضّغ، ٚلو شًّ ٘يث ثٌّؾضّغ  

 ػ١ٕخ اٌذراضخ . -2

 ٚصُ صقو٠و ػ١ٕز ثٌوًثّز ِٓ ثٌؼّالء ٚفمج ٌٍّؼجهٌز ثٌضج١ٌز: ٚلو 

  
  

[
 

   ⁄
]
 

 
  
 

    

 ( ِفٌهر.11361ػوه ثٌؼج١ٍِٓ )ِؾضّغ ثٌذقظ    Nف١ظ ف١ظ 

n  .فؾُ ثٌؼ١ٕز 

Z 1.96  ل١ّز ِؼٍِٛز ِٓ ؽوٚي ثٌض٠ٍٛغ ثٌطذ١ؼٝ(. % 95ػٕو ِْضٜٛ عمز  

P

 ٔطجخ اٌخبص١خ. 55. 

 % ٌٍقظٛي ػٍٝ 52ػٕو ْٔذز  ثٌذجفظْٔذز ثٌظفز ثٌّضٛثفٌر فٝ ثٌّؾضّغ ٚلو ثفضٌػٙج 

 ألظٝ فؾُ ٌٍؼ١ٕز.

q .)ثٌْٕذز ثٌؼى١ْز  ػوَ صٛثفٌ ثٌظفز 

E .05 .ٗثٌنطأ ثٌّّْٛؿ د 
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( 332( ثّضّجًر، ٚلو صُ إّضؼجهر  333ؽذمج ٌّؼجهٌز فؾُ ثٌؼ١ٕز صُ ص٠ٍٛغ ػوه  

طجٌقز ٌٍضق١ًٍ ثإلفظجةٝ ٚويث ٌضؼ١ُّ ٔضجةؼ %( ٚ٘ٝ ْٔذٗ 12.1إّضّجًر دْٕذٗ  

 ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز.

 أداح اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ. -3

ػٍٝ أٍّٛح ثالّضمظجء وأهثر ًة١ْ١ز صذؼج ٌّٕٙؾ١ز ثٌوًثّز ٚأ٘وثفٙج فمو صُ ثالػضّجه 

ٌٍوًثّز ث١ٌّوث١ٔز دٙوف ثٌضٛطً إٌٝ ثٌذ١جٔجس ثٌضٝ صْجػو ػٍٝ ثمضذجً فٌٚع ثٌوًثّز 

ثٌنظجةض  ػٍٝ ثٌّضغ١ٌثس ثٌٌّثه ل١جّٙج ٚىٌه دضذٕٝ ِفَٙٛ إؽٌثةٝ ٌىً ِٓ ؼٌفضٚثٌ

ثٌوًثّز ٚأ٘وثفٙج، ؽذمجً ٌّشىٍز  ِقً ثٌوًثّز دجٌذٕهثٌؼج١ٍِٓ  أهثءٚصط٠ٌٛ  ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

فٝ ػٛء ثألهد١جس ثٌٌّصذطز ديثس ثٌّٛػٛع ِغ صط٠ٌٛ صٍه ثألهثر ٌضضٕجّخ ِغ ثٌّفج١ُ٘ 

 ّضمظجء ػٍٝ ِقًٛثْ ًة١ْ١جْ ٠ضّغالْ فٝ:ثشضًّ ثأل، ٚثإلؽٌثة١ز ٌّضغ١ٌثس ثٌوًثّز

 .اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدحاٌّحٛر األٚي: 

 دجٌذٕه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرػٍٝ هًٚ  ؼٌفضٔظٌثً ألْ ثٌٙوف ِٓ ثٌوًثّز ٘ٛ ثٌ

، ٌيث فمو صُ ثٌضٌو١َ ػٍٝ ثٌؼٕجطٌ ثٌضج١ٌز ٌم١جُ ثٌؼج١ٍِٓ أهثءصط٠ٌٛ ِقً ثٌوًثّٗ فٝ 

 ٘يث ثٌّقًٛ ٚثٌّٛػقز دجٌؾوٚي ثٌضجٌٝ: 
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 (2خذٚي رلُ )

 اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدحػٕبصر ل١بش 

 ػجبراد إضزّبرح اإلضزمصبء اٌزٝ رم١ص وً ثؼذ اٌؼٕبصر

 5إٌٝ 1ثٌؼذجًثس ِٓ   ثٌفى٠ٌزثألطجٌز 

 12إٌٝ 6ثٌؼذجًثس ِٓ  ثٌطاللز ثٌفى٠ٌز

 15إٌٝ 11ثٌؼذجًثس ِٓ  ثٌٌّٚٔز ثٌفى٠ٌز

 22إٌٝ 16ثٌؼذجًثس ِٓ   ثإلدوثع

 .اٌجبح اٌّصذر: إػذاد 

 .أداء اٌؼب١ٍِٓرط٠ٛر اٌّحٛر اٌثبٔٝ: 

، أهثء ثٌؼج١ٍِٓصط٠ٌٛ صضؼوه ثٌّؤشٌثس ٚثالدؼجه ثٌضٝ ٠ّىٓ ِٓ مالٌٙج صٕجٚي ِفَٙٛ 

، فمو ثألهثء ثٌٛظ١فٝ ٌٍؼج١ٌٍِٓضط٠ٌٛ ؽٌثةٝ ٚثّضٕجهثً إٌٝ ثألهد١جس ثٌْجدمز ٚثٌّفَٙٛ ثإل

 ِقً ثٌوًثّز ٚفمج ٌّج ٘ٛ ِٛػـ  دجٌؾوٚي ثٌضجٌٝ: دجٌذٕهصُ ل١جّٗ 

 (3خذٚي رلُ )

 أداء اٌؼب١ٍِٓرط٠ٛر ػٕبصر ل١بش  

 ػجبراد إضزّبرح اإلضزمصبء اٌزٝ رم١ص وً ثؼذ اٌؼٕصر

 32إٌٝ  21ثٌؼذجًثس ِٓ  أهثء ثٌؼج١ٍِٓصط٠ٌٛ 

 .ثٌذجفظثٌّظوً: إػوثه 

ف١ظ صذ١ٓ دؼو أْ أطذـ ثإلّضمظجء فٝ طًٛصٗ ثٌٕٙجة١ٗ صُ صطذ١مٗ ػٍٝ ػ١ٕز ثٌوًثّز 

صط٠ٌٛ ِٚم١جُ  ،ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرًصفجع ِؼوالس ثٌظوق ٌىً ِٓ ِم١جُ أ

 ، ٚفمج ٌٍؾوٚي ثٌضجٌٝ:ٚ٘ٛ ِج٠ش١ٌ إٌٝ طوق أهثر ثٌوًثّز أهثء ثٌؼج١ٍِٓ

 (4خذٚي رلُ )

 اٌذراضخ  ِؼبِالد صذق أداح

 ِؼبًِ اٌصذق  ػذد اٌؼجبراد  ػذد االضزّبراد ِحبٚر االضزمصبء 

 . 136  22 332 ثٌّقًٛ ثألٚي  ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر(

 .  152 12 332 ثٌّقًٛ ثٌغجٔٝ    صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ( 

 .121  32 332 ثٌّقًٛ ثٌؼجَ ٌإلّضمظجء

 .اٌجبح اٌّصذر: إػذاد 



 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
02 

 

 

ِٓ ِم١جُ ًصفجع ِؼجِالس ثٌغذجس ٌىً ِٓ أصؼـ ِٓ ثٌضق١ًٍ ثإلفظجةٝ أٚلو 

ٚ٘ٛ ِج٠ؼٕٝ دأٔٙج ىثس هالٌز  أهثء ثٌؼج١ٍِٓصط٠ٌٛ ، ِٚم١جُ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

ٌم١جُ ِج أػوس ألؽٍز، وّج ٠ّىٓ ػضّجه ػ١ٍٙج ؽ١ور ألغٌثع ثٌذقظ دق١ظ ٠ّىٓ ثأل

 ِٓ مالٌٙج صؼ١ُّ ٔضجةؼ ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز، ٚفمج ٌٍؾوٚي ثٌضجٌٝ:

 (5خذٚي رلُ )

 اٌذراضخ ِؼبِالد ثجبد أداح

 ِؼبًِ اٌثجبد  ػذد اٌؼجبراد  ػذد االضزّبراد ِحبٚر االضزمصبء 

ثٌّقًٛ ثألٚي  ثٌنظجةض 

 ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر(
332 22  152 . 

ثٌّقًٛ ثٌغجٔٝ    ثٌّقًٛ  

 ثٌغجٔٝ    صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ(
332 12 112  . 

 .163  32 332 ثٌّقًٛ ثٌؼجَ ٌإلّضمظجء

 .اٌجبح اٌّصذر: إػذاد 

 :رح١ًٍ ٚرفط١ر ٔزبئح اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚاخزجبراد اٌفرٚض -ة

ٚثمضذجًثس صْؼٝ ثٌوًثّز ِٓ مالي ىٌه إٌٝ ػٌع ٚصق١ًٍ ٔضجةؼ ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز 

الّضؾجدجس ػ١ٕز ثٌوًثّز،  ثٌفٌٚع فٝ ػٛء ثٌذ١جٔجس ثٌضٝ صُ ثٌٛطٛي إ١ٌٙج ٚفمجً 

أهثء ٚصط٠ٌٛ ، ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرٚثٌضٝ ١ّضُ ِٓ مالٌٙج صقو٠و ثٌؼاللز د١ٓ 

 ٚفمج ٌّج ٠ٍٝ: ثٌؼج١ٍِٓ

 .بٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدحثرح١ًٍ ٚرفط١ر ٔزبئح اٌّحٛر األٚي اٌّزؼٍك  -1

 – 1ػٍٝ ثٌؼذجًثس ِٓ   ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهرثػضّوس ثٌوًثّز فٝ ل١جُ أدؼجه 

(، ٠ٚٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ثّضؾجدجس ػ١ٕز ثٌوًثّز ٔقٛ ثٌؼذجًثس ثٌوثٌز ػٍٝ ٘يٖ 22

 ثألدؼجه ٚفمجً ٌّج ٠ٍٝ:

  



 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
00 

 

 

 ( 6خذٚي رلُ )

 اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدحاٌخصبئص أثؼبد اضزدبثبد ِفرداد ػ١ٕخ اٌذراضخ ٌٍؼجبراد اٌذاٌٗ ػٍٝ 

 اٌّزٛضط ث١بْ اٌؼجبرح ِطٍطً
اإلٔحراف 

 اٌّؼ١برٜ

ِؼبًِ 

 االخزالف

 ال ٚثٌّْضمذً ثٌقجػٌ دأْ ٠ْٛه أػضمجه ٌوٜ ثٌمجهر 1

  .ثٌّجػٟ ػٓ ٠ٕفظً
1.98 1.07805 27% 

٠ٙضُ ثٌّٕؾ ثٌم١جهٜ دجٌذٕه دّشجػٌ ثٌؼج١ٍِٓ ػٕو  2

 .صقم١ك ثألٔؾجٍثس
1.99 1.13453 28% 

ثٌمجهر دجٌذٕه ثٌٌغذز فٝ ص١ّٕز لوًثصُٙ ٌوٜ   3

 ثالدضىج٠ًز.
1.83 0.83201 20% 

٠قٌص ثٌمجهر دجٌذٕه ػٍٝ أْ صىْٛ أفىجًُ٘ ثٌؾو٠ور  4

 دجٌؼًّ صٕطٍك ِٓ ثٌٛثلغ ٚصط٠ٌٖٛ.
1.87 0.97064 24% 

ألفىجً ؽو٠ور  ثٌمجهر ؽذ١ؼز ثٌؼًّ دجٌذٕه صضطٍخ ؽٌؿ 5 

 ٌضط٠ٌٛ ِج ٘ٛ لجةُ.
1.86 0.86693 21% 

 ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز 
1.91 0.695 17% 

٠ْجػو ثألٌٙجَ  ثٌوثمٍٟ ٌٍمجهر  ػٍٝ ثٌضٛطً إٌٝ  6

 أفىجً ؽو٠ور ٠ّىٓ أْ صف١و ثٌؼًّ دجٌذٕه.
1.69 0.93762 22% 

ٌوٞ ثٌمجهر  ثٌموًثس ثٌي١ٕ٘ز ثٌضٟ صض١ـ ٌُٙ ثوضْجح  7

ث٠ٌَّو ِٓ ثٌّؼجًف ثٌضٟ ص٠َو ِٓ فجػ١ٍز ثألهثء 

.جٌذٕهد  

2.00 0.95577 24% 

٠ضّىٓ ثٌمجهر دجٌذٕه ِٓ ثٌضؼذ١ٌ ػٓ ِمضٌفجصُٙ  8

 ثٌؾو٠ور دغمز ػج١ٌز.
1.82 0.88563 21% 

وغ١ٌثً ِج ٠قٌص ثٌمجهر دجٌذٕه ػٍٝ ثإلٌضَثَ دجٌٍٛثةـ   9

 ثٌذٕهٚثٌضؼ١ٍّجس ٚثٌضٛؽ١ٙجس ثٌظجهًر ِٓ إهثًر 

 ٚصٕف١ي٘ج دولز هْٚ ثؽضٙجهثس.

1.75 0.85774 20% 

ٌوٞ  ثٌمجهر ثٌؾٌأر ٚثٌشؾجػز ٌٍم١جَ دأػّجي ثدضىج٠ًز    12

 ٌٍشٌوز
1.85 0.8537 21% 
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 ثٌطاللز ثٌفى٠ٌز 
1.82 0.42189 11% 

٠ْضط١غ ثٌمجهر إ٠ؾجه فٍٛي ِذضىٌر ٌُ ٠ْذمٙج إ١ٌُٙ   11

 .جٌذٕهأفو ٌٍّشىالس ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌؼًّ د
2.01 1.11139 28% 

ػٍٝ صق١ْٓ  ٠ّضٍه ثٌمجهر  ثٌّٙجًثس ثٌضٟ صْجػو 12

 .جٌذٕهثألهثء د
1.80 0.94923 23% 

صضطٍخ دؼغ ثٌٛظجةف دجٌذٕه صقو٠جً ٠ٍََ ٠َِوثً ِٓ   13

 ثألؽضٙجه فٟ ثألهثء ِمجًٔز دٛظجةف أمٌٜ وغ١ٌر.
1.97 1.111 28% 

٠ٙضُ ثٌمجهر  دّشجًوز ثٌؼج١ٍِٓ ٚإدوثء ًأ٠ُٙ فٟ   14

 ثٌمٌثًثس ثٌضٟ صنض ٚظ١فضُٙ لذً طوًٚ٘ج.
2.04 1.16254 29% 

 شٟ أٞ الدضىجً ِقجٚالصُٙ صىْٛ أْ ٠ٙضُ ثٌمجهر  15

 ّذمضٙج ثٌضٟ ػٓ ِنضٍفز
1.84 0.92145 22% 

 ثٌٌّٚٔز ثٌفى٠ٌز 
1.93 0.84004 21% 

٠ضٛفٌ ٌوٜ ثٌمجهر دجٌذٕه ثٌٌغذز فٝ إ٠ؾجه فٍٛي  16

 أدوثػ١ز ٌّشىالس ثٌؼًّ ثٌّؼمور.
1.80 1.05948 25% 

ٚدؼؼُٙ ثٌذؼغ دجإلْٔؾجَ صضُْ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌمجهر  17

 ٚثٌضٛثفك ِّج ٠شؾغ ػٍٝ ؽٌفُٙ ٌألفىجً ثإلدوثػذز.
1.85 0.9924 24% 

٠شجًن ثٌمجهر دؼؼُٙ ثٌذؼغ فٝ أهثء دؼغ ثألػّجي  18

 ِّج ٠ؼٍَ ِٓ صطذ١ك أفىجًُ٘ ثإلدوثػ١ز. 
1.76 0.93679 22% 

٠ْجًع ثٌمجهر فٝ ٔمً ِؼجًفُٙ ثٌٛظ١ف١ز إٌٝ  19

 ثإلدوثع دجٌذٕه.ٍِالءُ٘ ِّج ٠ؼٍَ 
1.88 1.03572 25% 

٠ٙضُ ثٌذٕه دضمو٠ٌ ثألفىجً ثإلدوثػ١ز ٌٍمجهر ِّج  25

 ٠شؾؼُٙ ػٍٝ ثألّضٌّثً فٝ صمو٠ّٙج.
1.82 1.00523 24% 

 %18 0.77268 1.82 ثإلدوثع  

 %16 0.65342 1.87 ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

 Spss، ٔزبئح ثرٔبِح اٌجبح اٌّصذر: إػذاد 
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ثٌنظجةض أدؼجه ثإلفظجة١ز ثٌٛطف١ز ٌفمٌثس ِقًٛ ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌْجدك ثٌّمج١٠ِ 

أْ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز أصؾٙش ِٚٓ مالي ل١ُ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز صذ١ٓ  ،ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

وّج أْ ل١ُ  ،ثٌؼؼف فٟ ِؼظُ ثٌفمٌثس ٚثٌؼؼ١ف ؽوث فٝ دؼؼٙج ث٢مٌٔقٛ 

 ،%(22 صؾجٍٚس ثٌْٕذز  ف١ظ %(21 -%21مضالف صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  ِؼجِالس ثأل

د١ٓ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز ٚػوَ ثإلؽّجع ػٍٝ ًأٜ ٚثفو  ثٌٛثػـِّج أشجً إٌٝ إٌٝ ثٌضشضش 

  .ثٌفمٌثس ٌضٍهدجٌْٕذز 

فمو صذ١ٓ أْ ِضّٛؾ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز  (ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز) أِج ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّقًٛ ثٌىٍٝ

أْ ِؼجًِ ثالمضالف لو دٍغش  ( وّج2.615( دجٔقٌثف ِؼ١جًٞ ٠ْجٜٚ  1.11دٍغ  

فٟ ثٌّٛثفمز ػٍٝ  ِقوٚهثمضالف %( ٚ٘ٝ هًؽز ثمضالف ؽ١ور ٚصش١ٌ إٌٝ 13ل١ّضٗ  

 ٘يث ثٌّقًٛ.

ٚدضق١ًٍ ػذجًثس ثٌّقًٛ صذ١ٓ أٔٙج ىثس صمو٠ٌثس ػؼ١فز ٚلو ٔجٌش صٍه ثٌؼذجًثس 

ٚلو دٍغ  (، دضٛط١ف ػؼ١ف1.11 -1.23ِضّٛطجس فْجد١ٗ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  

( ؽذمج ٌضمو٠ٌ ػ١ٕز ثٌوًثّز ٚصمغ دّٕطمز ثٌؼؼف، 1.11ثٌؼجَ ٌضٍه ثٌؼذجًثس  ثٌّضّٛؾ 

وأفو أدؼجه ثإلطجٌز ثٌفى٠ٌز ِّج ٠وي ػٍٝ ثصؾجٖ أفٌثه ثٌؼ١ٕز إٌٝ ٚؽٛه لظًٛ فٝ 

 .  ِقً ثٌوًثّز ثٌذٕهفٝ ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر 

آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز ( فمو صذ١ٓ أْ ِضّٛؾ ثٌطاللز ثٌفى٠ٌزٚػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّقًٛ ثٌىٍٝ  

( وّج أْ ِؼجًِ ثالمضالف لو دٍغش 2.42121( دجٔقٌثف ِؼ١جًٞ ٠ْجٜٚ  1.22دٍغ  

ثٌؼ١ٕز فٟ  ألفٌثه ِقوٚهثمضالف %( ٚ٘ٝ هًؽز ثمضالف ؽ١ور ٚصش١ٌ إٌٝ 11ل١ّضٗ  

 ثٌّٛثفمز ػٍٝ ٘يث ثٌّقًٛ.

ش صٍه ٚلو ٔجٌٚػؼ١فز ؽوث  ٚدضق١ًٍ ػذجًثس ثٌّقًٛ صذ١ٓ أٔٙج ىثس صمو٠ٌثس ػؼ١فز

 (، دضٛط١ف ػؼ١ف2.22 -1.61ثٌؼذجًثس ِضّٛطجس فْجد١ٗ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  

( ؽذمج ٌضمو٠ٌ ػ١ٕز ثٌوًثّز 1.22ٚلو دٍغ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌضٍه ثٌؼذجًثس   ٚػؼ١ف ؽوث
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ثٌفى٠ٌز وأفو أدؼجه  ثٌطاللزفٝ ٚصمغ دّٕطمز ثٌؼؼف، ِّج ٠وي ػٍٝ ٚؽٛه لظًٛ 

 ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز.  

( فمو صذ١ٓ أْ ِضّٛؾ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز ثٌٌّٚٔز ثٌفى٠ٌز  أِج ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّقًٛ ثٌىٍٝ

( وّج أْ ِؼجًِ ثالمضالف لو دٍغش 2.24224( دجٔقٌثف ِؼ١جًٞ ٠ْجٜٚ  1.13دٍغ  

د١ٓ أًثء ثصؾجر أفٌثه  ٚثػـ ٌٝ صشضش %( ٚ٘ٝ هًؽز ثمضالف أشجًس إ21ل١ّضٗ  

 ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ٘يث ثٌّقًٛ.

ٚلو ٔجٌش صٍه ثٌؼذجًثس  ػؼ١فزٚدضق١ًٍ ػذجًثس ثٌّقًٛ صذ١ٓ أٔٙج ىثس صمو٠ٌثس 

(، ٚلو دٍغ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌضٍه 2.24 -1.22ِضّٛطجس فْجد١ٗ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  

( ؽذمج ٌضمو٠ٌ ػ١ٕز ثٌوًثّز ٚصمغ دّٕطمز ثٌؼؼف، ِّج ٠وي ػٍٝ ثصؾجٖ 1.13ثٌؼذجًثس  

ثٌٌّٚٔز ثٌفى٠ٌز وأفو أدؼجه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز أفٌثه ثٌؼ١ٕز إٌٝ ٚؽٛه لظًٛ فٝ 

 . ٌٍمجهر فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز

( فمو صذ١ٓ أْ ِضّٛؾ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز دٍغ ثإلدوثعٚػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّقًٛ ثٌىٍٝ  

( وّج أْ ِؼجًِ ثالمضالف لو دٍغش 2.33262ِؼ١جًٞ ٠ْجٜٚ  ( دجٔقٌثف 1.22 

 ِٓ لذًِقوٚه ٚؽٛه ثمضالف  مضالف ؽ١ور ٚصش١ٌ إٌٝأ%( ٚ٘ٝ هًؽز 12ل١ّضٗ  

 أفٌثه ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ٘يث ثٌّقًٛ.

ٚلو ٔجٌش صٍه ، ٚػؼ١ف ؽوث ػؼ١فٚدضق١ًٍ ػذجًثس ثٌّقًٛ صذ١ٓ أٔٙج ىثس صمو٠ٌثس 

(، دضٛط١ف ػؼ١ف 1.22 -1.36ِضّٛطجس فْجد١ٗ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  ثٌؼذجًثس 

( ؽذمج ٌضمو٠ٌ ػ١ٕز ثٌوًثّز 1.22ٚلو دٍغ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌضٍه ثٌؼذجًثس   ٚػؼ١ف ؽوث

ثإلدوثع  وأفو أدؼجه ثٌنظجةض ، ِّج ٠وي ػٍٝ ٚؽٛه لظًٛ فٝ ثٌؼؼفٚصمغ دّٕطمز 

 .  ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز

ِحً  اٌجٕهفٟ  اٌؼب١ٍِٓ أداءثزط٠ٛر  فط١ر ٔزبئح اٌّحٛر اٌثبٔٝ اٌّزؼٍكرح١ًٍ ٚر -2

.اٌذراضخ  

ِقً ثٌوًثّز  ثٌذٕهثٌؼج١ٍِٓ فٟ  أهثءثٌذؼو ثٌّضؼٍك دضط٠ٌٛ  ثػضّوس ثٌوًثّز فٝ ل١جُ  
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(، ٠ٚٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ثّضؾجدجس ػ١ٕز ثٌوًثّز ٔقٛ 32 –21ػٍٝ ثٌؼذجًثس ِٓ  

 ٚفمجً ٌّج ٠ٍٝ:ثٌذؼو  ثثٌؼذجًثس ثٌوثٌز ػٍٝ ٘ي

 (7خذٚي رلُ )

 اٌؼب١ٍِٓ أداءرط٠ٛر  ضزدبثبد ِفرداد ػ١ٕخ اٌذراضخ ٌٍؼجبراد اٌذاٌٗ ػٍٝأ

 اٌّزٛضط ث١بْ اٌؼجبرح ِطٍطً
اإلٔحراف 

 اٌّؼ١برٜ

ِؼبًِ 

 االخزالف

21 
 %21 0.8872 1.73 ٌوٜ ثٌؼجٍِْٛ دجٌموًر ػٍٝ فً ِشىالس ثٌؼًّ.

22 
٠قْٓ ثٌؼجٍِْٛ ثٌضظٌف فٝ ثٌّٛثلف ثٌقٌؽز  

 فٝ ثٌؼًّ
2.11 1.09615 28% 

23 
 %28 1.10519 2.00 ٠طًٛ ثٌؼجٍِْٛ ثٔفُْٙ دشىً ِْضٌّ. 

24 
٠ضّضغ ثٌؼجٍِْٛ دّٙجًر ثٌضٛثطً ثٌؾ١ور ِغ  

 ثألم٠ٌٓ.
1.93 1.09832 27% 

25 
٠مَٛ ثٌؼجٍِْٛ دضأه٠ز أػّجٌُٙ دجٌىفجءر ٚثٌفؼج١ٌز 

 ثٌّطٍٛدز.
2.17 0.99952 26% 

26 
٠ٕؾَ ثٌؼجٍِْٛ ِٙجُِٙ ثٌٛظ١ف١ز ؽذمج ٌّؼج١٠ٌ 

 ثٌؾٛهر ثٌّطٍٛدز.
2.06 1.13014 29% 

23 
٠شجًن ثٌؼج١ٍِٓ فٝ أصنجى ثٌمٌثًثس ثإلهث٠ًز 

 دجٌذٕه.
2.07 1.15663 29% 

22 
 ثٌيٞ ٠ّجًّٛٔز ٌٍؼًّ مطٗ ٠ؼغ ثٌؼجٍِْٛ

 ِقوه . ٍِٚٓ أ٘وثف ٚفك ٚط١جغضٙج
2.00 1.10519 28% 

21  
 ػٍُّٙ أهثء فٟ ٍِالةُٙ ِغ ٠ْٕك ثٌؼجٍِْٛ

  .ؽ١ور دظًٛر
1.83 0.92519 22% 

32 
 ثٌّٙجَ الٔؾجٍ ثٌؼًّ ف٠ٌك ِغ ٠ضؼجْٚ ثٌؼجٍِْٛ 

 .ثٌّطٍٛدز
1.84 0.96425 23% 

 صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ 
1.97 0.82285 20% 

 Spss، ٔزبئح ثرٔبِح اٌجبح اٌّصذر: إػذاد 

ِٚٓ ثٌؼج١ٍِٓ  أهثءصط٠ٌٛ ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌْجدك ثٌّمج١٠ِ ثإلفظجة١ز ثٌٛطف١ز ٌفمٌثس 

مالي ل١ُ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز صذ١ٓ أْ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز أصؾٙش ٔقٛ ثٌؼؼف فٟ ِؼظُ 
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مضالف صضٌثٚؿ ِج د١ٓ وّج أْ ل١ُ ِؼجِالس ثأل ثٌذؼغ ثألمٌ ثٌفمٌثس ٚثٌؼؼ١ف ؽوث فٝ

ِّج أشجً إٌٝ إٌٝ ثٌضشضش ثٌٛثػـ د١ٓ %( 22ف١ظ صؾجٍٚس ثٌْٕذز   ،%( 21 -21% 

   ثٌفمٌثس.      ٌضٍه آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز ٚػوَ ثإلؽّجع ػٍٝ ًأٜ ٚثفو دجٌْٕذز

( دجٔقٌثف ِؼ١جًٞ ٠ْجٜٚ 1.13ٚلو صذ١ٓ أْ ِضّٛؾ آًثء أفٌثه ثٌؼ١ٕز دٍغ  

مضالف صش١ٌ أ%( ٚ٘ٝ هًؽز 22ل١ّضٗ   ( وّج أْ ِؼجًِ ثالمضالف لو دٍغ2.22225 

، ٚٚؽٛه لظًٛ د١ٓ أفٌثه ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ٘يث ثٌّقًٛ ٚثػـ صشضش إٌٝ ٚؽٛه

 . فٝ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز

 أخزجبراد اٌفرٚض:  -3

مضذجًثس ثٌفٌٚع ثإلفظجة١ز الصنجى لٌثً ِج دمذٛي أٚ ًفغ صٍه ثٌفٌٚع، أصْضنوَ 

فٌع ٠ضُ ّقخ ػ١ٕٗ ػشٛثة١ز ِٓ ِؾضّغ ثٌوًثّز ٠ٚؾٌٜ  ٌٍٚضقمك ِٓ طقز أٜ

ثٌضق١ًٍ ثٌالٍَ ٌضمو٠ٌ ل١ّز ثٌّؤشٌ ثٌيٜ ٠ضٕجٌٚٗ ثٌفٌع ِقً ثٌذقظ عُ ٠ضُ ِمجًٔز صٍه 

ٚفٝ ػٛء ىٌه صْؼٝ ، ثٌم١ّز ثٌضمو٠ٌ٠ز ِغ ثٌم١ّز ثٌّفضٌػز الصنجى ثٌمٌثً ثٌّالةُ

 ثٌوًثّز المضذجً ثٌفٌٚع ثٌضج١ٌز:

صٛؽااو ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثإلطااجٌز ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه اٌفرررض األٚي: 

 ( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٌٍمجهرثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز 

 ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز  ٌٍضأوو ِٓ طقز ٘يث ثٌفٌع ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ّٔٛىػ ثٌؼاللز د١ٓ

 :ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝثٌؼج١ٍِٓ  أهثءصط٠ٌٛ ٚد١ٓ 

 (8) خذٚي رلُ

 اٌؼب١ٍِٓ أداءرط٠ٛر ػٍٝ  األصبٌخ اٌفىر٠خألثر  رمذ٠راد ّٔٛرج اإلٔحذار اٌجط١ط  

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ F اٌّؼ٠ٕٛٗ

(R
2
) 

 ِؼبًِ اإلررجبط

(R) 
 اٌّزغ١ر اٌّطزمً اٌّزغ١ر اٌزبثغ

.000
b
 269.786 .769 .877

a
 ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز ثٌؼج١ٍِٓ أهثءصط٠ٌٛ  

 Spssاٌجرٔبِح اإلحصبئٝ، ِخرخبد ، اٌجبح اٌّصذر: ثّؼرفخ 

  0.05ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ػٕو ِْضٜٛ هالٌٗ*

وأفو  –ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز د١ٓ  ٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ثٌْجدك ٚؽٛه ػاللز إًصذجؽ ؽٌه٠ٗ

ف١ظ  ِقً ثٌوًثّز ثٌذٕهفٝ ثٌؼج١ٍِٓ  أهثءصط٠ٌٛ ٚد١ٓ  -أدؼجه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر
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ٚلو صذ١ٓ ِٓ ِؼط١جس ثٌؾوٚي عذجس طالف١ز ، .(233دٍغش ل١ّز ِؼجًِ ثإلًصذجؽ  

(، ٚ٘ٝ هثٌٗ 261.326ٚثٌذجٌغٗ،   (F)ثٌّٕٛىػ إلمضذجً ٘يث ثٌفٌع إّضٕجهث إٌٝ ل١ّز 

فٝ ٘يث  ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز، ٠ٚضؼـ ِٓ ٔفِ ثٌؾوٚي .)25إفظجة١ج ػٕو ِْضٜٛ هالٌٗ  

، ف١ظ دٍغش ل١ّز  ثٌؼج١ٍِٓ أهثءصط٠ٌٛ %(، ِٓ 36.1ثٌّٕٛىػ  صفٌْ ِج ِموثًٖ  

R)ِؼجًِ ثٌضقو٠و 
2
( p=0.000<a=0.05 ي ثإلفضّج ل١ّزأْ  ٚدّالفظز(، .361  (

٠ضذ١ٓ ٚؽٛه أعٌث ٘جِج ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ٌٍّضغ١ٌ ثٌّْضمً ػٍٝ ثٌضجدغ، ٚلذٛي طقز 

وأفو أدؼجه  –ثألطجٌز ثٌفى٠ٌز ػاللز ىثس هالٌز ثفظجة١ز د١ٓ ثٌفٌع ثٌمجةً دٛؽٛه 

 صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٚد١ٓ  -ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

صٛؽااو ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثٌطاللااز ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه اٌفرررض اٌثرربٔٝ: 

 ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

ٓ طقز ٘يث ثٌفٌع ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ّٔٛىػ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌطاللز ثٌفى٠ٌز ٌٍضأوو ِ

 ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝ:صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ٚد١ٓ 

 (9خذٚي رلُ )

 رط٠ٛر أداء اٌؼب١ٍِٓػٍٝ اٌفىر٠خ  اٌطاللخرمذ٠راد ّٔٛرج اإلٔحذار اٌجط١ط  ألثر  

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ F اٌّؼ٠ٕٛٗ

(R
2
) 

 ِؼبًِ اإلررجبط

(R) 
 اٌّزغ١ر اٌّطزمً اٌّزغ١ر اٌزبثغ

.000
b
 686.608 .642 .801

a
 

صط٠ٌٛ أهثء 

 ثٌؼج١ٍِٓ
 ثٌفى٠ٌز ثٌطاللز

 Spssاٌّصذر: ثّؼرفخ اٌجبح ، ِخرخبد اٌجرٔبِح اإلحصبئٝ، 

  0.05ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ػٕو ِْضٜٛ هالٌٗ*

وأفو  –ثٌفى٠ٌز  ثٌطاللزد١ٓ  ٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ثٌْجدك ٚؽٛه ػاللز إًصذجؽ ؽٌه٠ٗ

صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز ف١ظ ٚد١ٓ  -أدؼجه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

ٚلو صذ١ٓ ِٓ ِؼط١جس ثٌؾوٚي عذجس طالف١ز ، .(221دٍغش ل١ّز ِؼجًِ ثإلًصذجؽ  

(، ٚ٘ٝ هثٌٗ 626.622ٚثٌذجٌغٗ،   (F)ثٌّٕٛىػ إلمضذجً ٘يث ثٌفٌع إّضٕجهث إٌٝ ل١ّز 

فٝ ٘يث  ثٌفى٠ٌز ثٌطاللز، ٠ٚضؼـ ِٓ ٔفِ ثٌؾوٚي .)25ِْضٜٛ هالٌٗ   إفظجة١ج ػٕو

%(، ِٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ، ف١ظ دٍغش ل١ّز 64.2ثٌّٕٛىػ  صفٌْ ِج ِموثًٖ  
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R)ِؼجًِ ثٌضقو٠و 
2
( p=0.000<a=0.05 ي ثإلفضّج ل١ّزأْ  ٚدّالفظز.(، 642  (

٠ضذ١ٓ ٚؽٛه أعٌث ٘جِج ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ٌٍّضغ١ٌ ثٌّْضمً ػٍٝ ثٌضجدغ، ٚلذٛي طقز 

وأفو أدؼجه  –ثٌفى٠ٌز  ثٌطاللزثٌفٌع ثٌمجةً دٛؽٛه ػاللز ىثس هالٌز ثفظجة١ز د١ٓ 

 صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٚد١ٓ  -ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه ثٌٌّٚٔااز صٛؽااو ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ : اٌثبٌرر اٌفرررض 

 ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

ثٌفى٠ٌز  ثٌٌّٚٔزٌٍضأوو ِٓ طقز ٘يث ثٌفٌع ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ّٔٛىػ ثٌؼاللز د١ٓ 

 ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝ:صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ٚد١ٓ 

 (15ي رلُ )خذٚ

 رط٠ٛر أداء اٌؼب١ٍِٓػٍٝ اٌفىر٠خ  اٌّرٚٔخرمذ٠راد ّٔٛرج اإلٔحذار اٌجط١ط  ألثر  

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ  F اٌّؼ٠ٕٛٗ

(R
2
) 

 ِؼبًِ اإلررجبط

(R) 
 اٌّزغ١ر اٌّطزمً اٌّزغ١ر اٌزبثغ

.000
b
 551.830 .709 .842

a
 

صط٠ٌٛ أهثء 

 ثٌؼج١ٍِٓ
 ثٌفى٠ٌز ثٌٌّٚٔز

 Spssاٌّصذر: ثّؼرفخ اٌجبح ، ِخرخبد اٌجرٔبِح اإلحصبئٝ، 

  0.05ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ػٕو ِْضٜٛ هالٌٗ*

وأفو  –ثٌفى٠ٌز  ثٌٌّٚٔزد١ٓ  ٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ثٌْجدك ٚؽٛه ػاللز إًصذجؽ ؽٌه٠ٗ

صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز ف١ظ ٚد١ٓ  -أدؼجه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

ٚلو صذ١ٓ ِٓ ِؼط١جس ثٌؾوٚي عذجس طالف١ز ، .(242ل١ّز ِؼجًِ ثإلًصذجؽ  دٍغش 

(، ٚ٘ٝ هثٌٗ 551.232ٚثٌذجٌغٗ،   (F)ثٌّٕٛىػ إلمضذجً ٘يث ثٌفٌع إّضٕجهث إٌٝ ل١ّز 

فٝ ٘يث  ثٌفى٠ٌز ثٌٌّٚٔز، ٠ٚضؼـ ِٓ ٔفِ ثٌؾوٚي .)25إفظجة١ج ػٕو ِْضٜٛ هالٌٗ  

%(، ِٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ، ف١ظ دٍغش ل١ّز 32.1ثٌّٕٛىػ  صفٌْ ِج ِموثًٖ  

R)ِؼجًِ ثٌضقو٠و 
2
( p=0.000<a=0.05 ي ثإلفضّج ل١ّزأْ  ٚدّالفظز.(، 321  (

٠ضذ١ٓ ٚؽٛه أعٌث ٘جِج ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ٌٍّضغ١ٌ ثٌّْضمً ػٍٝ ثٌضجدغ، ٚلذٛي طقز 
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أفو أدؼجه و –ثٌفى٠ٌز  ثٌٌّٚٔزثٌفٌع ثٌمجةً دٛؽٛه ػاللز ىثس هالٌز ثفظجة١ز د١ٓ 

 صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٚد١ٓ  -ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

 وأفاو أدؼاجه ثٌنظاجةض  ثإلداوثعصٛؽو ػاللز ىثس هالٌز إفظجة١ز د١ٓ : اٌراثغ اٌفرض 

 ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

ٚد١ٓ  ثإلدوثعٌٍضأوو ِٓ طقز ٘يث ثٌفٌع ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ّٔٛىػ ثٌؼاللز د١ٓ 

 ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝ:صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ 

 (11خذٚي رلُ )

 رط٠ٛر أداء اٌؼب١ٍِٓػٍٝ  اإلثذاعرمذ٠راد ّٔٛرج اإلٔحذار اٌجط١ط  ألثر  

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ  F اٌّؼ٠ٕٛٗ

(R
2
) 

 ِؼبًِ اإلررجبط

(R) 
 اٌزبثغاٌّزغ١ر 

اٌّزغ١ر 

 اٌّطزمً

.000
b
 266.194 .657 .811

a
 

صط٠ٌٛ أهثء 

 ثٌؼج١ٍِٓ
 ثإلدوثع

 Spssاٌّصذر: ثّؼرفخ اٌجبح ، ِخرخبد اٌجرٔبِح اإلحصبئٝ، 

  0.05ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ػٕو ِْضٜٛ هالٌٗ*

وأفو أدؼجه  – ثإلدوثعد١ٓ  ٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ثٌْجدك ٚؽٛه ػاللز إًصذجؽ ؽٌه٠ٗ

صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ فٝ ثٌذٕه ِقً ثٌوًثّز ف١ظ ٚد١ٓ  -ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر

ٚلو صذ١ٓ ِٓ ِؼط١جس ثٌؾوٚي عذجس طالف١ز ، .(211دٍغش ل١ّز ِؼجًِ ثإلًصذجؽ  

(، ٚ٘ٝ هثٌٗ 266.114ٚثٌذجٌغٗ،   (F)ثٌّٕٛىػ إلمضذجً ٘يث ثٌفٌع إّضٕجهث إٌٝ ل١ّز 

فٝ ٘يث ثٌّٕٛىػ   ثإلدوثع، ٠ٚضؼـ ِٓ ٔفِ ثٌؾوٚي .)25الٌٗ  إفظجة١ج ػٕو ِْضٜٛ ه

%(، ِٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ، ف١ظ دٍغش ل١ّز ِؼجًِ ثٌضقو٠و 65.3صفٌْ ِج ِموثًٖ  

(R
2
( ٠ضذ١ٓ ٚؽٛه أعٌث p=0.000<a=0.05 ي ثإلفضّج ل١ّزأْ  ٚدّالفظز.(، 653  (

٘جِج ىثس هالٌٗ إفظجة١ٗ ٌٍّضغ١ٌ ثٌّْضمً ػٍٝ ثٌضجدغ، ٚلذٛي طقز ثٌفٌع ثٌمجةً 

 -وأفو أدؼجه ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر – ثإلدوثعدٛؽٛه ػاللز ىثس هالٌز ثفظجة١ز د١ٓ 

 صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.ٚد١ٓ 

  



 
 أثر الخصائص الريادية للق ادة على تطوير أداء العاملين دراسة ميدانية على البنك األهلى المصرى

  نهى إبراهيم طه بدر 

 0202 الثانيالمجلد الثاني عشر                                                                العدد 
32 

 

 

 إٌزبئح

 صُ ثٌضٛطً إٌٝ ثٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز:ِٓ مالي ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز 

 إٌزبئح اٌّزؼٍمخ ثفرٚض اٌذراضخ: -أٚالً 

ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثإلطااجٌز ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه ثٌنظااجةض  ٚؽااٛه -

 ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

ثٌنظااجةض ث٠ٌٌجه٠ااز    وأفااو أدؼااجه ثٌطاللاازػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ٚؽااٛه  -

 ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثٌٌّٚٔااز ثٌفى٠ٌااز  وأفااو أدؼااجه ثٌنظااجةض ٚؽااٛه  -

 ث٠ٌٌجه٠ز ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

أدؼااجه ثٌنظااجةض ث٠ٌٌجه٠ااز ػاللااز ىثس هالٌااز إفظااجة١ز داا١ٓ ثإلدااوثع  وأفااو ٚؽااٛه  -

 ٌٍمجهر( ٚد١ٓ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ دجٌذٕه ثألٍ٘ٝ ثٌّظٌٜ.

 ٔزبئح اٌذراضخ ا١ٌّذا١ٔخ. -ثب١ٔبً 

 ِٓ مالي ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز صُ ثٌضٛطً إٌٝ ثٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز:

 :ِحً اٌذراضخ اٌجٕهفٝ  اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح لصٛر -أ

 ٠ٌٚؽغ ىٌه إٌٝ:

 ٚىٌه ٔض١ؾز إٌٝ.، وأحذ أثؼبد اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدحاألصبٌخ اٌفىر٠خ لصٛر   -1

ْ ػٓ ثٌّجػٟ، وّج ٕفظالِدأْ ثٌقجػٌ ٚثٌّْضمذً دجٌذٕه ٌوٜ ثٌمجهر  ػضمجه ثٌْجةوثأل

ٔؾجٍثس فٝ ثٌؼًّ، ِغ أأْ ثٌّٕؾ ثٌم١جهٜ دجٌذٕه ال ٠ٙضُ دّشجػٌ ثٌؼج١ٍِٓ ػٕو صقم١ك 

 ، دجإلػجفز إٌٝ ػؼف فٌطُٙ ػٍٝ أْدضىج٠ًزص١ّٕز لوًثصُٙ ثألٚؽٛه لظًٛ فٝ 

 ؽذ١ؼز ثٌؼًّ دجٌذٕه، ف١ظ أْ صىْٛ أفىجًُ٘ ثٌؾو٠ور دجٌؼًّ صٕطٍك ِٓ ثٌٛثلغ ٚصط٠ٌٖٛ

 .دجٌفؼً ألفىجً ؽو٠ور ٌضط٠ٌٛ ِج ٘ٛ لجةُ ثٌمجهر صضطٍخ ؽٌؿ ال

 .أْ ٚىٌه ٔض١ؾز إٌٝوأحذ أثؼبد اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح، اٌفىر٠خ  اٌطاللخلصٛر  -2
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ػٍٝ ثٌضٛطً إٌٝ أفىجً ؽو٠ور ٠ّىٓ أْ صف١و ثٌؼًّ ال ٠ْجػو ثألٌٙجَ  ثٌوثمٍٟ ٌٍمجهر 

ثٌي١ٕ٘ز ثٌضٟ صض١ـ ٌُٙ ثوضْجح ث٠ٌَّو ِٓ  ، وّج ٠ٛؽو لظًٛ فٝ  لوًثصُٙدجٌذٕه

ِٓ ثٌضؼذ١ٌ ، ٚٔض١ؾز ٌيٌه فُٙ ال ٠ضّىْٕٛ دجٌذٕهثٌّؼجًف ثٌضٟ ص٠َو ِٓ فجػ١ٍز ثألهثء 

دجإلػجفز  إٌٝ لظًٛ ثٌؾٌأر ٚثٌشؾجػز ٌو٠ُٙ ٌٍم١جَ ، مز ػج١ٌزػٓ ِمضٌفجصُٙ ثٌؾو٠ور دغ

ثإلٌضَثَ دجٌٍٛثةـ ٚثٌضؼ١ٍّجس ٚثٌضٛؽ١ٙجس  ِغ فٌطُٙ ػٍٝ فٝ ثٌؼًّدأػّجي ثدضىج٠ًز 

  .ُِٕٙ ؽضٙجهثسث أٜ ٚصٕف١ي٘ج دولز هْٚ ثٌذٕهثٌظجهًر ِٓ إهثًر 

 ٚىٌه ٔض١ؾز إٌٝ.وأحذ أثؼبد اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح، لصٛر اٌّرٚٔخ اٌفىر٠خ  -3

إ٠ؾجه فٍٛي ِذضىٌر ٌُ ٠ْذمٙج إ١ٌُٙ أفو ٌٍّشىالس ثٌضٟ صٛثؽٗ  ػٍٝ ػؼف لوًر ثٌمجهر

، جٌذٕهضق١ْٓ ثألهثء دثٌالٍِز ٌثٌّٙجًثس ، ٔض١ؾز ٌمظًٛ أِضالوُٙ  جٌذٕهثٌؼًّ د

ٚػؼف أ٘ضّجُِٙ دّشجًوز ثٌؼج١ٍِٓ ٚإدوثء ًأ٠ُٙ فٟ ثٌمٌثًثس ثٌضٟ صنض ٚظ١فضُٙ 

صىْٛ ِقجٚالصُٙ ألدضىجً أٞ شٟ ِنضٍفز ػٓ ثٌضٟ ّذمضٙج، ٚلو لذً طوًٚ٘ج، أٚ أْ 

أشجًس أًثء ػ١ٕز ثٌوًثّز إٌٝ أْ دؼغ ثٌٛظجةف دجٌذٕه ال صضطٍخ صقو٠جً ٠ٍََ ٠َِوثً 

 دٛظجةف أمٌٜ وغ١ٌر.ِٓ ثألؽضٙجه فٟ ثألهثء ِمجًٔز 

 ٚىٌه ٔض١ؾز إٌٝ.وأحذ أثؼبد اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدح، لصٛر األثذاع  -4

فٝ إ٠ؾجه فٍٛي أدوثػ١ز ٌّشىالس ثٌؼًّ ٌوٜ ثٌمجهر دجٌذٕه صٛفٌ ثٌٌغذز لظًٛ  

ٚػؼف ِشجًوضُٙ  ٌذؼؼُٙ ثٌذؼغ فٝ أهثء دؼغ ثألػّجي ِّج ٠ؼٍَ ِٓ ، ثٌّؼمور

صطذ١ك أفىجًُ٘ ثإلدوثػ١ز، أٚ ٔمً ِؼجًفُٙ ثٌٛظ١ف١ز إٌٝ ٍِالءُ٘ ِّج ٠ؼٍَ ثإلدوثع 

ثٌؼاللز د١ٓ ثٌمجهر ٚدؼؼُٙ  ٚلو أًؽؼش أًثء ػ١ٕز ثٌوًثّز ىٌه ٔظٌث إٌٝ أْ دجٌذٕه، 

 ؽٌؿ أفىجًُ٘ ػَٚفُٙ ػٓ غ ػٍٝشؾدجإلْٔؾجَ ٚثٌضٛثفك ِّج ثٌذؼغ ال صضُْ 

  صٍه ثألفىجً.ثٌذٕه دضمو٠ٌ ثإلدوثػذز، دجإلػجفز  إٌٝ لظًٛ أ٘ضّجَ 

 ٠ٌٚؽغ ىٌه إٌٝ:، ِحً اٌذراضخ اٌجٕهاٌؼب١ٍِٓ فٝ  أداء ررط٠ٛ لصٛر -ة

ثٌضظٌف فٝ ثٌّٛثلف ثٌقٌؽز، وّج  ػؼف لوًر ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ فً ِشىالس ثٌؼًّ، أٚ

 ػؼف صّضؼُٙ، دجإلػجفز إٌٝ ٔفُْٙ دشىً ِْضٌّأ ٠ٛؽو ٌو٠ُٙ لظًٛ فٝ صط٠ٌٛ أٔٗ

، ٚلو أشجًس أًثء ػ١ٕز ثٌوًثّز إٌٝ أْ ثٌؼجٍِْٛ دّٙجًر ثٌضٛثطً ثٌؾ١ور ِغ ثألم٠ٌٓ

ِٙجُِٙ ثٌٛظ١ف١ز ؽذمج  أٚ أٔؾجٍ ال ٠مِْٛٛ دضأه٠ز أػّجٌُٙ دجٌىفجءر ٚثٌفؼج١ٌز ثٌّطٍٛدز
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ٚػغ ، ثٌمٌثًثس ثإلهث٠ًز  ُ٘فٝ أصنجى أْ ٕ٘جن لظًٛإٌٝ دجإلػجفز  ،ٌّؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر 

 ء، ٚلو أصؾٙش أًثٚط١جغضٙج ٚفك أ٘وثف ٍِٚٓ ِقوه مطٗ ٌٍؼًّ ثٌيٞ ٠ّجًّٛٔز

ثٌؼجٍِْٛ ِغ ٍِالةُٙ فٟ أهثء ػٍُّٙ دظًٛر ػ١ٕز ثٌوًثّز أ٠ؼج إٌٝ ػؼف ص١ْٕك 

 ثٌؼًّ الٔؾجٍ ثٌّٙجَ ثٌّطٍٛدز. ِغ فٌق ، أٚ ثٌضؼجْٚؽ١ور

 اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌٍمبدحثشأْ رطج١ك  رٛص١بد

 اٌؼب١ٍِٓ أداءٌزط٠ٛر  ِحً اٌذراضخ ثبٌجٕه

فمو صُ ثٌضٛطً إٌٝ  ِقً ثٌوًثّز دجٌذٕه ثٌذجفظدٕجء ػٍٝ ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ثٌضٝ لجَ دٙج 

  ٚفمجً ٌّج ٠ٍٝ: ِؾّٛػز ِٓ ثٌضٛط١جس

 دجٌذٕه ثٌم١جهثسٚػغ مطٛثس ٚثػقز فٛي و١ف١ز صفؼ١ً ثٌنظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ٌوٜ   -1

 .أهثء ثٌؼج١ٍِٓ صط٠ٌٛوّومالس فٟ 

صط٠ٌٛ  ػٍٝ نظجةض ث٠ٌٌجه٠ز ثٌضٟ صؤعٌ إ٠ؾجد١جثال٘ضّجَ دجٌضطذ١ك ثٌؼٍّٟ ٌٍ -2

 .أهثء ثٌؼج١ٍِٓ

ثإلّضٌثص١ؾ١ز ٚأ٘وثف وجفز  ثٌذٕهًفغ ِْضٜٛ ثٌضٛثفك ٚثالْٔؾجَ د١ٓ أ٘وثف  -3

 .ِّج ٠ؤهٜ إٌٝ صط٠ٌٛ أهثةُٙ ثٌؼج١ٍِٓ

 .ػٍٝ ِؼج١٠ٌ ٚثػقز فٟ أٔظّز ثٌضٌل١ز، دّج ٠قمك ثٌؼوثٌز د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓػضّجه ثأل -4

ثٌضٟ ص١ٙب  ، ٚثٌؼًّ ػٍٝ صٕف١يٖ دجٌظًٛرثٌذٕهثال٘ضّجَ دضم١١ُ ثألهثء ٚصم٠ّٛٗ فٟ  -5

 .٠طًٛ أهثء ثٌؼج١ٍِِٓٓ ٔضجةؼ ثٌضم١١ُ دّج  ثالّضفجهر 

 ٠ًجه٠ز صْجُ٘ فٟإٌٝ أ١ّ٘ز ثإلدوثع فٟ مٍك شنظ١ز دجٌذٕه  . صٛػ١ز ثٌم١جهثس2

 صط٠ٌٛ ثألهثء.

 ٠ؾخ ِٕـ ثٌم١جهثس فٌطز ثٌّؾجٍفز ٚصقًّ ثٌّنجؽٌ هْٚ مٛف ِٓ ثٌٕضجةؼ فضٝ -1

 ٠ضْٕٝ ٌُٙ ؽٌؿ ثألفىجً ثٌناللز ثٌضٟ صضظف دجٌضم١ٕز ثٌؼج١ٌز.

ثٌي٠ٓ ٠ّضٍىْٛ مظجةض ٠ًجه٠ز ٚثٌؼًّ  ثٌمجهرمجطز الوضشجف صو٠ًذ١ز  ػًّ دٌثِؼ  -12

 .ٚثالّضفجهر ِٓ لوًثصُٙ فٟ صط٠ٌٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ أوغٌ فؼج١ٌزدشىً  ػٍٝ صط٠ٌُٛ٘
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 لبئّخ اٌّراخغ

 أٚال : اٌّراخغ ثبٌٍغخ اٌؼرث١خ :

فٟ  ثٌضٕظ١ّٟ ٌوٞ ثٌؼج١ٍِٓ ِجوالٔو ػٍٟ ثالٌضَثَ فجؽجس أعٌ "(.2216.  أفّو ِقّو ،ثٌقٌثًشز -1

 ،ٚاٌزطج١م١خ اٌجحزخ ٌٍؼٍَٛ اٌشبرلخ خبِؼخ ِدٍخ ثٌىٌنر، ِقجفظز فٟ ثٌقى١ِٛز ثألؽَٙر

 .2ثٌؼوه ،3 ثٌّؾٍو

ٜ ثٌش١ل . ث -2 ظ٠ٌز ٌّفَٙٛ ثألهثءر، (. 2212ٌوٚث  ، ثٌؾَثةٌ. 3، ثٌؼوهِدٍخ اٌجبح رصق١ًٍ ثألِّ ثٌٕ

اٌزٕبفط١خ  اضزرار١د١بد اٌر٠بدح ٚدٚر٘ب فٟ رحم١ك ا١ٌّسح(. 2213ثٌْىجًٔز، دالي مٍف.   -3

ؽجِؼز ػّجْ  ًّجٌز هوضًٛثٖ غ١ٌ ِٕشًٛر، ،ٚرحط١ٓ األداء اٌشروبد االرصبالد فٟ األردْ

 ثٌؼٌد١ز ٌٍوًثّجس ثٌؼ١ٍج،.

:دراضخ اٌٛظ١فٟ  األداء رحط١ٓ اإلدارٞ فٟ اٌزط٠ٛر إدارح دٚر(. ٠ً2213ُ .  ،ثٌش٠ٌف -4

ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ رطج١م١خ ػٍٝ اٌّٛظفبد اإلدار٠بد فٟ خبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼس٠س ثدذح، 

 .ِٕشًٛر، ؽجِؼز ثٌٍّه ػذو ثٌؼ٠ََ

(. ثألهثء ثٌٛظ١فٟ ٌوٜ أػؼجء ث١ٌٙتجس ثٌضو١ْ٠ًز فٟ ثٌؾجِؼجس 2211.  مجٌو أفّو ثٌظٌث٠ٌر، -5

 ، ثٌؼوه ثٌغجٔٝ.23، ِؾٍو، ٚإٌفط١خ اٌزرث٠ٛخ ٌٍؼٍَٛ دِشك خبِؼخ ِدٍخ ،"ث١ٌٌّّز ثألًه١ٔز

 ِىضذز ثٌٍّه فٙو ثٌٛؽ١ٕز.: ، ث٠ٌٌٍجعر٠بدح األػّبي(. 2211ثٌش١ٌّٜ، أفّو.   -6

، اٌّجبدراد اٌفرد٠خ ٚاألػّبي اٌر٠بد٠خ ٚدٚر٘ب فٟ اٌز١ّٕخ(. 2212ثٌؼض١ذٟ، ػذو ثٌٙجهٞ.   -3

 .ِؼٙو ثٌى٠ٛش ٌألدقجط ثٌؼ١ٍّز، ثٌى٠ٛش

 ٌٍٕشٌ ث١ٌٌّْر هثً ، ثألًهْ،اٌجشر٠خ اٌّٛارد إدارح (.2211.  وجظُ فّٛه، مؼ١ٌ -2

 ٚثٌطذجػز. ٚثٌض٠ٍٛغ

،  ِطبٔذح اٌمراراد ػٍٝ رط٠ٛر األداءاثر اضزخذاَ ٔظُ (. 2221ًِؼجْ، فوٜٚ ِقّو .  -1

 ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ ِٕشًٛر، غَر ، ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز.

، ًّجٌز إٌّبخ اٌزٕظ١ّٟ ٚرأث١رٖ ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ(. 2212ط١ٍقز،  شجِٟ .  -12

 ِجؽْض١ٌ غ١ٌ ِٕشًٛر، و١ٍز ثٌؼٍَٛ ثاللضظجه٠ز ثٌضؾج٠ًز ٚػٍَٛ ثٌض١١ٌْ، ؽجِؼز دٌِٛهثُ.

(. ر إهثًر ثٌّؼٌفز ٚثإلدوثع ٚثٔؼىجّجصٙج ػٍٝ ثألهثء ثٌٛظ١فٟ ر 2213جهً، ِقّو.  ػذو ثٌم -11

 .34، ؽجِؼز ثإلٌّثء، ثٌؼوه ِدٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزصبد٠خ

ٚالغ إدارح اٌزغ١١ر ٚأثر٘ب ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٚزارح (. 2221ػذ١و، ػٟٛٔ فضقٟ م١ًٍ .  -12

 ِٕشًٛر، غَر : ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز.ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ  اٌصحخ اٌفٍطط١ٕ١خ،
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ِذٜ ِّبرضخ اإلدارح ثبالضزثٕبء ٚأثر٘ب ػٍٝ ر١ّٕخ اٌخصبئص (. 2216ػّجً، أفّو.   -13

، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ اٌر٠بد٠خ: دراضخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌدبِؼبد اٌفٍطط١ٕ١خ فٟ لطبع غسح

 ِٕشًٛر ، ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز، غَر، فٍْط١ٓ.

ث١ٓ اٌخصبئص اٌر٠بد٠خ ٌذٜ اإلدارح اٌؼ١ٍب فٟ اٌجٕٛن اٌزدبر٠خ اٌؼاللخ (. 2216فجًُ، ٔو٠ٓ .  -14

،  دراضخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌّذراء فٟ اٌجٕٛن اٌزدبر٠خ:  ٚاٌزخط١ط اإلضزرار١دٟ فٟ لطبع غسح

 .ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ ِٕشًٛر، ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز، غَر

فٟ اردب٘بد اٌّذراء فٟ اٌجٍذ٠بد اٌىجرٜ (.  2211ِجػٝ، طذٌٞ ِقّو ػٛع .  -15

ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ ِٕشًٛر، غَر ، إدارح اٌّؼرفخ فٟ األداء اٌٛظ١فٟ لطبع غسٖ ٌذٚر

 ، ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز .

ر١ّٕخ اٌمذراد اإلثذاػ١خ وّذخً ٌزحط١ٓ ِطزٜٛ خٛدح (. 2216ِّٟٛ، ِقّٛه وّجي.   -16

ِٕشًٛر، ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ اٌخذِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ: دراضخ رطج١م١خ ػٍٝ خبِؼبد خٕٛة اٌٛادٞ

 و١ٍز ثٌضؾجًر، ؽجِؼز ػ١ٓ شِّ.

(. رل١جُ مظجةض ث٠ٌٌجهر ٌوٜ ؽٍذز ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍج فٟ إهثًر 2211ٔجطٌ، ِقّو.   -13

ِدٍخ خبِؼخ دِشك ٌٍؼٍَٛ ثألػّجي ٚأعٌ٘ج فٟ ثألػّجي ث٠ٌٌجه٠ز هًثّز ِمجًٔزر، 

 (.12 23، االلزصبد٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ

  ثب١ٔبً : اٌّراخغ األخٕج١خ.
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